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چکيده
بندربوشهر در دورة قاجار ،بعنوان معتبرترين بندر تجاري
ايران ،داراي موقعيت سياسي؛ تجاري و فرهنگي برجستهيي
بود .نقش مهم و تجاري بندر بوشهر در ارتباط متقابل با
موقعيت اقتصادي؛ سياسي و اهميت راهبردي خليجفارس
در قرن هجدهم و نوزدهم ميالدي تبيين ميشود .موقعيت
منحصربفرد خليجفارس در ميان کشورهاي شرق و غرب و
همچنين رقابتهاي استعماري کشورهاي بزرگ ،همواره سبب
شده است که دولتهاي استعماري در جهت تثبيت منافع
خويش ،قدرت خود را بر بندر بوشهر تحميل کنند .اين مقاله
به بررسي تجارت بوشهر و وضعيت گمرک و شبکة ارتباطي
بندر بوشهر در دورة قاجار اشاره ميکند .براساس نتايج اين
مقاله ،واردات کاال در بندر بوشهر در دورة قاجار بر صادرات
اولويت داشته و بيشتر شامل واردات کاالهاي صنعتي بوده و
مهمترين طرف تجاري ايران در اين دوره ،کشور انگلستان
بوده است.
کليد واژگان
بوشهر؛ قاجار؛ خليجفارس؛ تجارت داخلي؛ تجارت
خارجي
 .1دانش��جوي دکت��ري تاريخ ايران (دورة اس�لامي) ،دانش��گاه ش��يراز؛ مدرس
دانشگاه فرهنگيان (پرديس عالمة طباطبايي) ،بوشهر.
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مقدمه
قاجارها وارث مملکتي شدند که اقتصاد آن از ديرباز مبتني
بر زمينداري و زراعت بشيوة سنتي ،توليدات صنايعدستي و
قاليبافي ،بازرگاني و تجارت محدود خارجي و توليدات دامي
بوده است .اين فعاليتهاي اقتصادي ،اگرچه بصورت مقطعي
ميتوانست ،منابع مالي دولتهاي گذشته را تأمين کند؛ اما در
اين دوره بعلت تغيير چهرة اقتصادي جهان و رشد اقتصادي
تجاري و سرمايهداري غرب و نيز ظهور و انعکاس آن در ايران
بشکل کاال و سرمايه ،ديگر کارايي سابق را نداشت و اين
اقتصاد سنتي بموازات تحول اقتصاد جهاني ،دچار انحطاط و
سقوط ميشد.
با روي کار آمدن قاجارها بندر بوشهر بيش از پيش مورد
توجه قدرتهاي جهاني قرار گرفت .نفوذ و رونق باالي تجارت
بوشهر و از طرف ديگر تعداد زياد شرکتها و تجارتخانههاي
خارجي در بوشهر که پرنفوذترين و قدرتمندترين آنها متعلق به
انگلستان بود ،دليلي بر اهميت فوقالعادة تجاري بندر بوشهر
در اين دوره بود .از اينرو دو قرن هجدهم و نوزدهم ميالدي را
بايد دورة شروع تحوالت مهم در بندر بوشهر ،بعنوان يکي از
بنادر مهم خليجفارس ناميد .در اين دوره ،بوشهر به يک بندر
تجاري در حد معاش خانواده و نيز به يک بندر ترانزيتي ،در
مقياس تجارت جهاني تبديل شده بود.

مطالعات خلیجفارس  /سال اول /شمارة سوم  /پائیز 1393

81

تجارت بندر بوشهر در حوزة خلیجفارس (دورة قاجار)

اقتصاد عمومي ايران در دورة قاجار
ايران در دورة قاجار اقتصاد بيمارگونه داشت؛ بطوريکه
همواره سير انحطاط را ميپيمود .اين مسير از اواخر دورة
صفويه شروع شده و تا پايان دورة قاجار ادامه داشت و برغم
تالشهاي عباس ميرزا ،ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني
و ميرزا تقيخان فراهاني (اميرکبير) تغييري در اين روند
ايجاد نشد .مهمترين دليل اين ناکامي در نيمة اول حکومت
قاجارها ،عدم حمايت شاه از اصالحات سياسي و اقتصادي و
جنگهاي ايران و روس بود .در نيمة دوم حکومت قاجارها نيز،
بدليل سلطة عوامل خارجي در شرايط ناتواني مزمن حاکميت
سياسي ايران ،اقدام بازدارندهيي براي ممانعت از سير انحطاط
اقتصاد ايران صورت نگرفت (رزاقي.)16 :1375 ،
شغل اکثريت مردم ايران کشاورزي و دامداري بود که با
رکود فزايندهيي روبرو بود .غفلت از آبياري؛ بيتفاوتي نسبت
به بهبود فنون کشاورزي؛ کيفيت پايين محصوالت؛ فقدان
جاده؛ هزينة حمل و نقل؛ وجود انواع آفات گياهي و نظام
مالکيت ارضي ،موجبات انحطاط و رکود کشاورزي را فراهم
ميآورد که تأثيرات آن بر توسعة اقتصاد ايران منفي بود.
ارنست اورسل 2دربارة علت انحطاط اقتصادي ايران در دورة
قاجار مينويسد:
«نبودن جادههاي ارتباطي براي حمل و نقل مازاد توليد
منطقه؛ عدم عالقة کشاورزان ،بعلت اميد نداشتن به تملک
زمينها؛ وسعت بيانتهاي اراضي سلطنتي و رجال دربار؛
گسترش موقوفات؛ بالهاي طبيعي و آفات طبيعي ،کشاورزي
را در ورطة نابودي قرار داد» (اورسل.)225 :1353 ،
علت بيرونقي اقتصاد ايران ،بخصوص در بخش کشاورزي،
توسط اعتمادالسلطنه چنين بيان شده است:
«از اين پيش زارعين در قريه در وضعي بودند که به محل
ديگر جرأت هجرت نمينمودند که ارباب و مالکين در صورت
تقيه [رعايت اصول مخفيکاري] به ايشان معترض ميشوند
و بعنف برميگردانند .اين هر چند به سرحد بردگي سروهاي
[کشاورزان برده] روسيه که رعاياي روسيه هستند ،نميرسيد؛
ولي بشدت هر چه تمامتر موجب استبداد سلطة ارباب امالک

و وسيلة درازدستي و قهرماني خداوندان آب و خاک ميبود.
اين خسرو (ناصرالدينشاه) رعاياي ايران را از اين قيد آزاد
ساخت» (اعتمادالسلطنه.)147 :1359 ،
درخصوص وضعيت دامداري ،بدليل شرايط خاص
جغرافيايي؛ يعني وجود دشتها و چمنزارها و مراتع فراوان و
گسترده و همچنين نظام حاکم بر آن کشور که خود نظامي
ايالتي و عشيرهيي بود ،دامداري نسبت به ساير بخشهاي
اقتصادي از وضعيت بهتري برخوردار بود و تا حدودي نياز
کشور را تأمين ميکرد و محصوالتي ،مانند پوست را جهت
صدور به کشورهاي آسيايي و اروپايي نظير روسيه فراهم
ميآورد (دشتي.)34 :1380 ،
دربارة صنعت ايران در دورة قاجار ،فعاليتهاي صنعتي
پراکنده و معدودي از قبل در ايران وجود داشت که در اين
دوره هيچ پيشرفتي نه تنها در کار صنايع بوجود نيامد ،بلکه
برعکس روز بهروز رکود و تنزل در ارکان آن بروز کرد .از يک
طرف ساختن بسياري از اقالم کاالها در برابر رقابت شديد
اروپاييان ،مقرون بصرفه نبود و از طرف ديگر بسبب جنگهاي
داخلي چند ساله که بين خوانين در دوران فترت قاجار بوجود
آمده بود ،مراکز صنعتي ايران از جمله اصفهان؛ يزد؛ کرمان و
غيره آسيب فراوان ديد و صنايع ،بهمراه استادکاران ماهر آن
از بين رفت (اعتمادالسلطنه« .)610 :1367 ،سابق بر اين در
کاشان  700کارخانه َشعربافي بود .امروزه کارخانجات عددش
به  7رسيده است» (سپهر.)203 - 204 :1374 ،

کنسولگري بريتانيا در بوشهر سال  1930م.؛ مأخذ( :ديوالفوا.)1364 ،

2. Ernest Orsolle.
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البته در اين دوران ،تالشهايي براي احياي صنعت در ايران
بتقليد از اروپاييان صورت گرفت که همگي با شکست مواجه
شد« .دولت بجد ميکوشيد که مملکت را از صورت بازار خريد
کاالهاي انگليسي خارج سازد و در اين کار به واهيترين اميدها
دل خوش داشت .خيال کردند با برپا داشتن يک کارخانة
کوچک ريسندگي در مدتي کوتاه از منسوجات انگليس بينياز
خواهد شد .چند تجربة تلخ باعث شد که دولت ديگر به سراغ
صنعت نرود» (پوالک.)389 :1361 ،
تجارت خارجي ايران در دورة قاجار
ايران بداليل استراتژيکي و اقتصادي و منابع طبيعي از
دير زمان مورد توجه اکثر ملل شرق و غرب بوده است .ايران
همواره ،مانند يک پل ،ارتباط ميان آسيا و اروپا را فراهم
ميساخته است .اين روابط گاه محکم و از رونق بسيار بااليي
برخوردار بود ،مانند دوران صفويه و گاهي روابط ايران با آن
کشورها ضعيف بود ،مانند دوران پس از سقوط افشاريه که
اغتشاشات و درگيريهايي ميان خوانين وجود داشت؛ اما با
روي کار آمدن سلسلة قاجار اين روابط تغيير کرد.
در اين دوره ،با ايجاد يک حکومت مرکزي قوي ،زمينة
الزم براي رونق روابط سياسي و تجاري فراهم شد .اين
دگرگونيها در ايران قرن سيزدهم ه.ق .مصادف با تحوالت
اقتصادي و سياسي اروپاي بعد از انقالب صنعتي و حرکت
بسوي «بورژوازي» 3تجاري بود .ورود ملکمخان ،نمايندة
انگليس به ايران در اوايل سلطنت فتحعليشاه قاجار ،آغاز
مرحلة جديدي از تحوالت و دگرگوني جديد در ايران بود
(هدايت.)144 -149 :1344،
دوران سلطنت قاجار در تاريخ ايران و جهان بسيار حساس
بود؛ زيرا از يکطرف با وقوع انقالبهاي اروپا و از طرف ديگر
با پيامدهاي انقالب صنعتي و بدنبال آن رشد گستردة تجارت
 .Bourgeoisie .3بورژوازي واژة فرانسوي است و به دستهيي از طبقات
مرفه و سرمايهدار اطالق ميشود که قدرت خود را از راه آموزش و ثروت
بدست ميآورند نه بواسطة اشرافزادگي .در اروپاي قرون وسطي ،فردي
از شهر که ارباب و دهقان نبود ،بورژوا ناميده ميشد؛ اما در قرون هفدهم و
هجدهم ارباب يا کارفرمايان تجاري به اين نام خوانده ميشدند.

جهاني و رقابت کشورها براي بدست آوردن بازارهاي جديد و
تهية مواد خام اوليه مصادف بود .در اين زمان سلسلة قاجار
بدونآن که خود آگاه باشد ،در آغاز مرحلة تکامل بورژوازي و
سرمايهداري ايران قرار گرفته بود (فشاهي.)17 :1360 ،
در اين زمان ،ايران خواسته يا ناخواسته يا بعلت موقعيت
استراتژيکي (راهبردي) و «ژئوپليتيکي» 4به دنياي تجارت
جهاني وارد شده بود .عالوهبر شرايط جديد جهاني و امنيت
بوجود آمده ،عواملي ،مانند تلگراف؛ شبکة گستردة پستي؛
بانک؛ کشتيهاي بزرگ بهمراه عوامل سياسي ،همچون
عهدنامة ترکمانچاي و ديگر قراردادها و امتيازات بدان تحرک
بيشتري داد.
اساس اقتصاد و تجارت خارجي ايران بر آزادي تجارت
استوار شده بود؛ البته اين امر حاصل رشد طبيعي اقتصاد
ايران نبود ،بلکه صنعت نظامي سيستمهاي دولتهاي
سرمايهداري چون روس و انگليس اين اوضاع را بر ايران
تحميل کرده بود.
اساس اين سيستم را بايد در انعقاد عهدنامة تجاري ميان
ايران و روسيه که در سال  1828م 1243 /.ه.ق .و پس از
قرارداد «ترکمانچاي» امضا شد ،دانست .در مادة سوم اين
قرارداد حقوق گمرکي پنجدرصدي براي واردات و صادرات
تجارت خارجي در نظر گرفته شد .در مادة هفت آن نيز
«کاپيتوالسيون» را به اجبار بر ايران تحميل کردند که در
نتيجة آن راه براي نفوذ پرسود سرمايههاي خارجي ،در حيطة
تجارت ايران هموار و موقعيت بازرگانان خارجي در ايران بهتر
ميشد (وحيدنيا.)252 – 257 :1362 ،
با توجه به اين موارد در اواسط دورة قاجار ،حجم تجارت
خارجي ايران با وجود مشکالت فراواني که بر سر راه داشت،
بسرعت رشد کرد ،بگونهيي که در سال  1862م1279 /.

 .Gopolitic .4ژئوپليتيک يا جغرافياي سياسي علمي است که به مطالعة
روابط بين دادههاي طبيعي؛ جغرافيا و سياست حکومت ميپردازد؛ بعبارت
ديگر اين علم ،تأثير عوامل جغرافيايي بر رفتار دولت را بررسي ميکند.

مطالعات خلیجفارس  /سال اول /شمارة سوم  /پائیز 1393

83

تجارت بندر بوشهر در حوزة خلیجفارس (دورة قاجار)

دستهيي از کشتيهاي سلطنتي در بوشهر در سال  1881م.؛ مأخذ( :ديوالفوا.)1364 ،

ه.ق .ارزش واردات ايران به  225ميليون ِقران 5و صادرات آن
به  147ميليون ِقران رسيد .بدينترتيب بندر بوشهر که اولين
و با اهميتترين بندر تجاري ايران در دورة قاجار در خليجفارس
بود ،بمراتب پذيراي تعداد بيشتري از کشتيهاي تجاري بادي
و بخاري بوده است (کرزن.)2/681 :1363 ،
مهمترين طرف تجاري ايران در مناسبات جديد در قرن
نوزدهم ميالدي/سيزدهم هجري قمري ،ابتدا روسيه و سپس
انگليس بود .بسياري از کشورها که از زمان صفويه با ايران
روابط و مناسبات تجاري داشتند ،يا از ميدان خارج شدند
يا سهم اندک و ناچيزي از تجارت خارجي ايران را بخود
اختصاص دادند؛ بعنوان مثال ،پوالک روابط ايران و ونيز را
اينگونه شرح ميدهد:
«تجارت پررونق با اروپا و بخصوص با ونيز (از شهرهاي بندري
و مهم ايتاليا در قرن چهاردهم و پانزدهم ميالدي در اروپا) که
 .5قِران واحد پول ايران در دوران قاجاريه و کوتاهشدة «صاحب قران»
است .هر قران معادل  20شاهي و يا هزار دينار بود و هر  10قران معادل
يک تومان ميشد (شميم.)287 :1374 ،
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روزگاري توسط ارامنه انجام ميگرفت ،در روزگار ما ک ً
ال تعطيل
شده است .تجار ارمني قسمتي به روسيه مهاجرت ميکنند و
قسمتي به هند و جاوه ميروند و در اين ممالک تجارتخانههاي
معتبر پايهگذاري ميکنند» (پوالک.)395 :1361 ،
پيامدهاي تجارت خارجي ايران در دورة قاجار
تجارت خارجي ايران در دورة قاجار ،پيامدهاي مخربي
را بر پيکرة اقتصاد بيمارگونة ايران بدنبال داشت .از اواسط
دورة قاجار به بعد ،حجم واردات کاال چند برابر حجم
صادرات شد و سيل کاالها و پارچههاي ارزانقيمت اروپايي
با کيفيت برتر نسبت به کاالهاي داخلي ،زمينة از ميانرفتن
صنايع نوپاي ايران را فراهم آورد .از ديگر پيامدهاي تجارت
خارجي ايران در اين دوره ،رونق صادرات مواد خام اوليه،
مانند پيلة ابريشم؛ پنبه؛ ترياک و خشکبار و در واقع موجب
تغيير بافت کشاورزي سنتي ايران و افزايش رونق کشاورزي
تجاري در ايران شد.
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مصرفي اروپايي ،مانند چاي؛ شکر؛ منسوجات؛ لوازم لوکس
براي اعيان ،روز بهروز فزوني ميگرفت و بازار ايران را تصرف
ميکرد (کرزن .)2/ 212 – 218 :1363 ،از ديگر پيامدهاي
مخرب افزايش واردات ،خروج ارز و مسکوکات طال از ايران
بود؛ زيرا که صادرات ايران قادر به ايجاد توازن و موازنة
بازرگاني در پرداختها نبود .صنايع کوچک دستي ايران که
اوج شکوفايي آن در عصر صفويه بود ،پس از اين دوران برغم
لطمات شديدي که بر پيکرة آن وارد شده بود ،باز هم تا
حدودي جوابگوي جامعة سنتي ايران در دورة قاجار بود؛ ولي
با ورود صنايع مدرن اروپا که از نتايج تجارت خارجي ايران
محسوب ميشود ،صنايع سنتي ايران از ميان رفت .اين خود از
نتايج منفي تجارت خارجي ايران در اين دوره بشمار ميآيد.
در مجموع رقابت کاالهاي وارداتي از اروپا زمينة کاهش کار
صنعتکاران و صنايع سنتي ايران را فراهم آورد و در نهايت آنان
را به ورشکستگي کشاند (ايوانف.)24 :1357 ،
موانع رشد تجارت در دورة قاجار
عوامل خارجي و داخلي که در دورة قاجار مانع رشد اقتصاد
و تجارت ايران شد ،عبارتنداز:
● ناامني :يکي از عوامل پيشرفت اقتصاد هر جامعه
که ميتوان با وجود آن بجذب سرمايههاي خارجي و
داخلي پرداخت ،امنيت است .اين عامل بسيار مهم،
در ايران دورة قاجار ،حلقة مفقوده در تجارت خارجي
است (سياح.)16 :1346 ،
● واگذاري امتياز به بيگانگان :در عصر قاجار رقابت دو
قدرت روس و انگليس بر سر ايجاد مناطق زير نفوذ
و همچنين ورود در هيئت حاکمة ايران براي تحکيم
مباني استعماري ،خود منجر به گرفتن امتيازات
گوناگون از ايران شد؛ تا جايي که اين مقطع از تاريخ
ايران با عنوان عصر امتيازات (سلطنت ناصرالدين شاه
و مظفرالدين شاه) از ساير دورههاي تاريخ ايران متمايز
است .بدنبال انقالب صنعتي در اروپا و تکامل صنعت
و پيشرفت بورژوازي در اروپا که نيازمند بازار فروش
و تأمين منابع خام اوليه بود و نيز از سويي بدليل
عدم امکانات بهرهوري از منابع در ايران ،نيازمندي
شديد دولتها رو به افزايش نهاد .تالش اصالحگراني،

مانند ميرزا حسين خان سپهساالر براي آشنايي
ايرانيان با مظاهر تمدني غرب و مسافرت پادشاهان
قاجار به اروپا و آشنايي با پيشرفتهاي آنان موجب شد
تا به بهانههاي مختلف ،امتيازات گوناگون به روس و
انگليس و ساير کشورهاي اروپايي داده شود (اشرف،
.)47 :1359
مهمترين امتيازهاي انگليس در ايران عبارتنداز:
امتياز انحصار خريد و فروش توتون و تنباکو؛ امتياز
رويتر؛ امتياز تلگراف؛ امتياز کشتيراني در رودخانة
کارون و امتياز بانک شاهنشاهي در ايران (شميم،
.)242 - 246 :1374
مهمترين امتيازهاي روسيه در ايران عبارتنداز :امتياز
تشکيل «بريگاد قزاق» در ايران؛ امتياز احداث راه
شوسه بين انزلي و قزوين؛ امتياز بانک استقراضي
روسيه در ايران و امتياز احداث تلگراف بين روسيه و
بندر انزلي (تيموري.)250 - 364 :1363 ،
● عدم حمايت دولت از تجارت :دولت در دورة قاجار
هيچگاه تالشي مؤثر در حمايت از تجار ايراني و
برطرف کردن مشکالت تجارت خارجي ايران انجام
نداد و همواره هيئت حاکمة ايران با سوء مديريت و
سياست خود ،موجب بروز مشکالت متعدد براي تجار
و تجارت ايران ميشد (پوالک.)395 :1361 ،
● تعرفههاي گمرکي :تصويب تعرفههاي گمرکي مختلف
بنفع تجار بيگانه و تفسير قوانين گمرکي توسط
مستخدمين بلژيکي که در خدمت روسها بودند ،هم
يکي ديگر از عوامل بازدارندة تجارت ايران در دورة
قاجار است .در کنار همة اين موانع ،حکومت مستبد
و ظالمانة پادشاهان قاجار؛ ظلم و ستم حکام واليات
و سلطة دولتهاي خارجي بر اقتصاد و تجارت ايران؛
مالياتهاي سنگين؛ شبکة ناامن و نامنظم ارتباطي؛
گرايش تجار به زمينداري را نيز بايد به مجموعة اين
عوامل افزود (زيباکالم 356 :1373 ،و .)27
موقعيت تجاري بندر بوشهر
کرزن 6داليل اهميت بندر بوشهر در دورة قاجار را ناشي
6. Georg Curzon.
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از چند عامل ميداند:
«1 .بوشهر عمدهترين لنگرگاه ايران در کرانه جنوبي است.
اين شهر از دريا چشمانداز جالبتوجهتر از ديگر بنادر
سواحل شمالي خليجفارس را دارد و با بناهاي دو طبقه و
ساحل نسبتاً برجسته خود از سطح آب باالتر مينمايد؛
2 .2افتتاح کانال سوئز در شمال آفريقا بخاطر کاهش
مسافت؛
3 .3افزايش امنيت در خود ايران و آشنايي احتياجات
بيشتر؛
4 .4سياست انحصار طلب روسيه در ايران که راههاي
شمال را بر روي همة کشورها بسته است و اين امر
سبب شده است که انگلستان در بسط و ترقي راههاي
جنوب ايران و همچنين نفوذ خود توجه بيشتري
نمايد» (کرزن.) 2/484 :1363 ،
از زمان پادشاهي ناصرالدينشاه تا پايان دورة قاجار ،بدليل
تأسيس تجارتخانههاي کشورهاي مختلف و کنسولگريهاي
آنها از جمله انگليس؛ روس؛ هلند؛ آلمان؛ عثماني و فرانسه
بر ترقي و رونق بوشهر افزوده ميشد؛ چرا که بلحاظ موقعيت
مرزي ،مهمترين بندر جنوب ايران و دروازة ورود فرهنگ و
تمدن غرب بود .بنظر سفرنامهنويساني هم که از بوشهر ديدن
کردهاند ،بوشهر مبدأ جادههاي کارواني عمدة ايران است که
خليجفارس را از طريق شيراز؛ اصفهان؛ کاشان و قم به تهران
متصل ميکند (همان.)2/681 :
نقش بندر بوشهر در تجارت ايران (دورة قاجار)
در اوايل قرن سيزده هجري قمري /نوزدهم ميالدي پس
از جنگهاي ناپلئون و استقرار نيروي دريايي انگلستان در
خليجفارس و افزايش هرج و مرج در عراق ،تجارت از طريق
بندر بوشهر توسعه يافت (عيسوي )112 :1369 ،و بوشهر در
اين دوره ،همواره يکي از مهمترين مبادي ورود و خروج کاال
به ايران بوده است (پوالک .)394 :1361 ،مهمترين طرف
تجاري ايران که تمامي محصوالت صادراتي و وارداتي خود را
از بوشهر به ايران وارد و خارج مينمود ،انگلستان بود که بمرور
توانسته بود ،ديگر رقباي تجاري خود را از ميدان رقابت بيرون
کند .کرزن ميگويد« :من به سهم خود تصور ميکنم که بهترين
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محاسبه آن است که تجارت ايران را با انگلستان و هندوستان
توأم محسوب کنيم» (کرزن.)2/690 :1363 ،
کنسول انگليس در تبريز علت رونق بندر بوشهر در دورة قاجار
و انحطاط تدريجي تجارت آذربايجان را چنين ذکر ميکند:
«تبريز در گذشته مرکز تجارت توليدات اروپايي بود که از
اياالت شمالي ايران ميآمد .گشايش کانال سوئز اولين ضربه
را به تفوق اين خط وارد آورد و متوقفشدن حمل و نقل از
طريق روسيه آخرين ضربه را وارد آورد .حاال اجناس از طريق
بوشهر و بغداد به ايالتهاي جنوبي ميرسد .حاال اصفهان و
شيراز مرکز تجارت شدهاند .تهران بيشترين احتياجات خود
را از روسيه تأمين ميکند .در سالهاي قبل تنها مرکزي که
اين احتياجات را برطرف ميکرد ،تبريز بود .احتياجات ايالت
گيالن و مازندران را روسيه تأمين ميکند .هزينه حمل و نقل از
راه بوشهر تا حدي ارزانتر از هزينة راه طرابوزان – ارزروم است»
(عيسوي.)167 :1369 ،
برقراري نظم توسط قاجارها و احياي بعدي اقتصاد ايران،
همگام با امنيت روزافزون خليجفارس زير ساية ناوگان انگليسي،
منجر به رشد تجارت شد .در سال  1816م 1232 /.ه.ق .کل
واردات ايران از طريق بندر بوشهر بالغ بر 300،000،000
ليره و در سال  1821م 1238 /.ه.ق6700،000،000 ،.
ليره يعني بيشتر از دو برابر بوده است .با وجود اين از چند
سال بعد آن ،دربارة تجارت بوشهر ارقامي در دست نيست؛
درس و کلکته
ولي تجارت بين سرتاسر خليجفارس و بمبئيَ ،م َ
در سالهاي  1825 -1826م 1242 -1243/.ه  .ق .متعادل
شده و پس از آن افزايش يافت (همان.)124 :
برقراري خطوط کشتيراني و افزايش سريع صادرات ترياک
باعث رشد تجارت بوشهر شد .در سال 1884م 1302/.ه.ق.
کنسول انگليس در بوشهر تخمين زد که در دهسال آينده
تجارت در بوشهر دو برابر خواهد شد و از  10ميليون روپيه به
 20ميليون روپيه خواهد رسيد .يكي از عوامل مهمي كه اين
افزايش را همراهي کرد ،عالوهبر راه افتادن راههاي كشتيراني
در خليجفارس ،انحراف تجارت از راههاي طرابوزان و قفقاز
از طريق جنگ سال 1877م 1295 /.ه.ق .ميان روسيه و
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عثماني و لغو معافيت گمركي كاالهاي ترانزيتي از طريق قفقاز
بود .تجارت تا اواخر قرن نوزدهم ميالدي بسرعت افزايش
يافت و سپس متعادل شد (همان.)125 :
در سال  1883م 1301 /.ه.ق .درآمد گمرکي بوشهر به
 800،000قران به مقاطعه داده شد که نسبت به دهسال قبل
چند برابر شده بود (همان.)136-137 :
اين اعداد و ارقام بيانگر يک سير صعودي در اوضاع
تجاري بندر بوشهر از آغاز تا پايان دورة قاجار است .اهميت
سير صعودي رونق تجاري بوشهر ،هم براي ايران و هم براي
قدرتهاي استعماري ،بخصوص انگلستان ،روز بهروز بيشتر
شده بود.
اُوبن 7در مورد رونق تجارت بوشهر ميگويد:
«بوشهر در حقيقت مرکز اصلي مؤسسات انگليسي در
جنوب است .خانة نمايندة انگليس در سبزآباد؛ ساختمانها؛
تأسيسات تلگراف؛ کشتيها و آثار ديگر از اين دست،
نشاندهندة قدرت و نفوذ انگليسيها در اين منطقه است.
بوشهر تنها شهر ايران است که در آن زبان انگليسي رواج دارد
و بازرگانان ارمني و زرتشتي؛ کارکنان هندي؛ زمينداران
بزرگ جنوب ايران و حتي بعضي از سران ايلها تحت نفوذ
انگليسيها هستند» (اُوبن.)237 :1391 ،

کاالهاي صادراتي ايران از طريق بوشهر در دورة قاجار
بيشتر ،شامل پنبة خام؛ ميوه؛ فرشهاي پشمي؛ برنج؛
ترياک؛ غالت؛ پوست خام؛ پشم خام؛ حيوانات زنده؛
ماهي؛ سنگهاي گرانبها؛ تنباکو و غيره بوده است و هيچگونه
محصول صنعتي قابلتوجه از ايران در اين دوره صادر نميشد
(دهقاننيري.)85 –86 :1380،
کاکس ،8سرکنسول انگليس در بوشهر ،دربارة تجارت
بوشهر مينويسد:
«يکي از مهمترين اقالم صادراتي اين دوره ،تنباکو بوده است
که به مقصد کشورهاي مصر ،استانبول و روسيه صادر ميشد»
(کاکس .)17 – 19 :1377 ،علت اين بود که در جنوب ايران
توليد و صدور تنباکو افزايش يافته بود .س ه نوع تنباکو در ايران
ن استفاده
توليد ميشد .اولي به «تَنبک» معروف بود و براي قليا 
ميشد .دومي «توتون» بود و براي ُچپق بکار ميرفت و سومي
هم براي ساختن سيگار استعمال ميشد .توزيع جغرافيايي
انواع تنباکو به قرار زير بود :تَنبک در جنوب فارس و قسمتي از
اصفهان و توتون در کردستان و کرمانشاه کاشته ميشد .تنباکوي
سيگار با کيفيت پايين از مزارع گيالن و اطراف رشت بدست
ميآمد (عيسوي.) 380 – 384 :1369 ،
«صادرات ديگر بوشهر غالت بود که به مقصد انگلستان
بود .اقالم ديگر صادراتي که همواره آثار منفي در جامعه
داشت ،صادرات دام بخصوص گوسفند؛ روغن حيواني؛ پوست
گوسفند و بره بوده است .عمده صادرات گوسفند و خصوصاً
پوست گوسفند و بره به روسيه و آفريقاي جنوبي بوده است»
(کاکس.)17 – 19 :1377 ،

کاالهاي صادراتي در تجارت خارجي بندر بوشهر
صادرات خليجفارس به هند ،مانند واردات ،لطمة زيادي
نديد .در ميان کاالهاي مهم صادراتي ،ميوه و خرما سهم مهمي
داشتند و سپس پشم و ابريشم مهم بودند .غالت در سالهاي
فراواني صادر ميشد .پنبه هم در خالل قحطي که معلول جنگهاي
داخلي آمريکا بود ،صادر ميشد (عيسوي .)125 :1369 ،مراکز
مهم پنبه و مبادي صادرات آن شامل اين مناطق بود:
از راه طرابوزان ،پنبة آذربايجان به اروپا و هند؛ پنبة کرمان
و همدان به بصره؛ پنبه به شيراز از راه بندر بوشهر ،اصفهان
و کاشان و از راه بندرعباس پنبه به مناطق کرمان ،بيرجند و
يزد (همان.)384 :

بغير از موارد ذکر شده ،ساليانه مقداري از اشياي عتيقه
با مجوز رسمي دولت از گمرک بوشهر ترخيص و بخارج
صادرميشد که در اواخر دورة قاجار ،با مجوز دولت از خروج
عتيقهها جلوگيري بعمل آمد (کاکس .)25 :1377 ،از ديگر
اقالم صادراتي از طريق بوشهر بهنقاط مختلف جهان ،ترياک
بود که بمقصد مصر فرستاده و در بندر اسکندريه تخليه ميشد
(معتضد.)489 :1366 ،

7. Eugene Oben.

8. Sir percy Zachariah cox.
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از روزگاران قديم ،ترياک در خاورميانه براي کارهاي طبي
و کارهاي ديگر بکار ميرفت .اين مسئله در تعدادي از آثار
کهن و اسالمي ذکر شده است .خشخاش از اواخر قرن يازدهم
ميالدي /پنجم هجري قمري در ايران کشت ميشد؛ ولي تا
اواسط قرن هجدهم ميالدي/دوازدهم هجري قمري توليد و
مصرف آن بسيار کم بود؛ با وجود اين در اواخر قرن هجدهم
ميالدي مقدار کمي از راه بوشهر صادر ميشد.
«کنسول انگليس در تهران در سال 1876م1294[ .ه.ق]
گزارش داد که بنظر ميرسد ،تقاضا براي ترياک خوب است و
انتظار ميرود که امسال حدود َ 10،000من شاهي (130،000
پوند) س ه برابر بيشتر از حد معمول به چين صادر شود .وي
همچنين گزارش داد که تا چند سال قبل سود حاصل از ترياک
توجه ايرانيان را جلب کرد .بطور تقريب ،تمام اراضي موجود
و مناسب در يزد ،اصفهان و جاهاي ديگر به کشت خشخاش
اختصاص يافت و کشت غالت و ساير محصوالت تقريباً فراموش
شد .خشکسالي و ساير عوامل ،موجب قحطي سال -1872
1871م 1289 – 1290[ .ه.ق ].در ايران شد» (عيسوي،
 .)366 – 367 :1369همچنين قسمت عمدة ترياک به چين
و انگلستان صادر شده است (حائريزاده« .)23 :1360 ،يک
زماني يک جعبة ترياک ايراني در چين از  250دالر تا 280
دالر ارزش داشت .در سال  1879م 1297[ .ه.ق ].ترياک
ايراني مورد درخواست هنگکنگ جعبهيي  450دالر تا 520
دالر ارزش داشت .علت آن برقراري خطوط کشتيراني و افزايش
سريع صادرات ترياک بود» (عيسوي.)376 :1369 ،
همچنين از بوشهر مواد خام و مواد معدني صادر ميشد؛
ازجملة اين مواد خام،کتيرا بود که بمقصد بندر اُدسا در عثماني
و لندن بارگيري ميشد (معتضد.)478 -489 :1366 ،
«از ديگر اقالم صادراتي که مقدار آن زياد نبود ،فرش بوده
است که از گمرک بوشهر به ساير نقاط جهان صادر ميشده
است .مقدار صادرات کاالها در طول سالهاي مختلف با توجه
به بعضي عوامل مختلفي از قبيل کمبود باران و خشکسالي
که منجر به کمبود غالت و همچنين کمبود گوسفند در خود
ايران ميشده است ،متفاوت بوده است .مقدار کاالهاي صادر
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شده از ايران در طول سالهاي 1908م 1328 /.ه.ق .بخارج
از کشور از طريق بندر بوشهر  3،191،704من بوده است»
(جمالزاده.)34 :1376 ،
کاالهاي وارداتي در تجارت خارجي بندر بوشهر
واردات کاال در بندر بوشهر نيز به تبعيت کل کشور در
دورة قاجار از نظر مقدار و تعداد اقالم بسيار زيادتر از صادرات
بود .افزايش واردات اثرات سوء بر صنايع و بازرگاني داخلي
داشت (عيسوي .)155 :1369 ،واردات عمدة خليجفارس
از بمبئي ،کاالهاي پنبهيي؛ شکر؛ غله و فلزات بوده است
(همان.)125 :
چارلز عيسوي 9در مورد واردات کاال به بوشهر ميگويد:
«واردات بصره و بوشهر از طريق دريا در سال  1869م/.
 1287ه.ق .عبارت بود از :پارچههاي بنگالي؛ چيت ساحلي؛
پارچههاي طويل؛ پارچههاي آبي ماالبار؛ سورات و کاالهاي
گجرات؛ کتاني؛ پنبة ساندي؛ نخ پنبه؛ شال؛ خيزران؛
اجناس چيني؛ شکر؛ نيشکر؛ مس؛ زنجبيل؛ هل؛ ميخک؛
جوز هندي؛ دارچين؛ سليخه (داروي گياهي)؛ شبدر؛ مشک؛
کافور؛ زردچوبه؛ ريواس؛ توتون؛ سرب سرخ؛ قهوه؛ تنباکو؛
پارچههاي پشمي انگليسي؛ آهن؛ سرب؛ فوالد؛ قلع و انواع
اقسام قاليچه» (عيسوي.)132 :1369 ،
در اين زمان ،آرد از انگلستان و نفت از آلمان و مقدار
زيادي چاي از نقاط مختلف جهان ،بصورت قاچاق ،توسط
خوانين وارد بنادر ميشد (کاکس.)92 :1377 ،
گياهان دارويي ،از جمله «ريوند» که از چين وارد بوشهر
ميشد و به آن «ريوند هندي» ميگفتند از راه دريا وارد بندر
بوشهر ميشده است (پوالک.)25 :1361 ،
يکي ديگر از اجناس وارداتي از راه بوشهر ،اسلحه بود
که توسط انگلستان وارد ميشد .انگليسيها به همين منظور
در سال 1881م 1300 /.ه.ق .تجارتخانهيي در بوشهر براي
فروش اسلحه داير کردند (ويلسون.)308 :1348 ،
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«واردات اسلحه توسط تجار خارجي ،بخصوص انگليس و
نمايندگان ارمني آنان ،روزبهروز بيشتر شد تا جايي که در
سال  1895م 1216/.ه.ق .حدود  30هزار قبضه اسلحه به
بوشهر وارد و به بنادر و جزاير خليجفارس حمل و فروخته شد»
(سديدالسلطنه.)8 :1362،
تجارت اسلحه در بوشهر از نگاه کاکس اين چنين است:
«در حال حاضر سال  1907-1908م 1325 –1326 /.ه.ق.
جنگ افزاري که وارد بنادر کوچک ايراني در قلمرو حکمراني
بوشهر ميشود ،ک ً
ال جذب ايرانيان محلي ميگردد و سرازير
مناطقي که براي ما دردسر آفرين هستند ،نميشود» (کاکس،
 .)42 :1377يکي ديگر از اجناس وارداتي به بندر بوشهر نخ
انگليسي براي توليد «قدک» 10بود (عيسوي.)415 :1369 ،
تجارت داخلي بندر بوشهر
«تجارت داخلي بندر بوشهر بيشتر در ارتباط با شهر
شيراز است .کاالهاي توليد عمده در شيراز عبارتنداز :توپ؛
شمشير؛ سالحهاي نظامي؛ ظروف شيشهاي؛ گوسفند؛
پوست بره (براي کاله)؛ وسايل طاليي و نقرهيي؛ ميناکاري
و پارچههاي ضخيم که بهساير قسمتهاي امپراتوري [قلمرو
حکومت قاجاريه] صادر ميشد .شيراز از زماني که از حالت
جايگاه دولتي خارج شد ،تجارت آن رو به کاهش گذاشت .با
وجود اين هنوز هم بعنوان يک ناحية تجاري اهميت دارد و در
عين حال بوشهر هم از بنادر عمدة خليجفارس است و از طريق
شيراز است که اين بندر بصورت يک بازار مهم بازرگاني هند
درآمده است» (عيسوي.)405 :1369 ،
گمرک بوشهر در دورة قاجار
يکي از مهمترين مسائلي که تجار و ساير گروههاي
اجتماعي ايران در دورة قاجار بطور مستقيم و غير مستقيم
با آن در ارتباط بودند ،مسئلة گمرک بود که بطور معمول
مشکالتي را براي طبقات و گروههاي مختلف ايجاد ميکرد.
ادارة گمرکات ايران توسط وزارت گمرک ،در سال1874
 .10نوعي پارچة مرغوب براي مردم ايران و قفقاز که در فصل تابستان
پوشاک خوبي بشمار ميرفت (همانجا).

م 1292/.ه.ق .و در زمان ناصرالدينشاه قاجار تأسيس شد.
اين وزارتخانه که در سال  1896م 1315/.ه.ق .بدستور
امينالدوله ،صدراعظم مظفرالدينشاه قاجار ،به روسها واگذار
شده بود ،بعداً در اختيار نوز بلژيکي قرارگرفت (مستوفي،
 .)138 :1371عوارض گمرک هم از واردات و هم از صادرات
گرفته ميشد .نرخ گمرک براي اتباع ايران سهدرصد و براي
اتباع خارجي پنجدرصد بود .گمرک بوشهر ،مانند ساير
گمرکات ايران اجاره داده ميشد و مستأجر حق داشت ،عالوهبر
مبلغي که جهت اجارة ساالنة ميبايست به دولت پرداخت
کند ،بيست درصد حقاالجاره را نيز بخودش اختصاص دهد
(شميم .)354 :1374 ،کرزن در اين مورد مينويسد:
«گمرک بوشهر را در سال  1899 -1890م .دولت به مبلغ
 91000تومان به اضافة حق پيشکش  5000تومان و حق
مستأجر به اجاره واگذار کرد .بنابرين مستأجر سعي دارد که
مبلغ مزبور و همچنين  20درصد سود خود را بر بهاي اجناس
تحميل کند؛ يعني بايستي که  115000تومان وصول نمايد
که از آن فقط  91000تومان به دولت ميرسد و اين خود
عالمت بارز وضع ناهنجار اداري و مضر به حال دارايي مملکت
است» (کرزن.)2/566 :1363 ،
شبکة ارتباطي بندر بوشهر در دورة قاجار
يکي از عوامل مهم در پيشرفت اقتصادي هر کشور شبکة
ارتباطي آن است .ايران در دورة قاجار و بخصوص در زمان
ناصرالدينشاه از شبکة ارتباطي ضعيفي برخوردار بود .ياکوب
ادوارد پوالک ،11سياح آلماني ،در اين مورد ميگويد:
«در تمام ايران حتي يک جادة شوسه وجود ندارد و از همان
جادههاي کاروانرويي که هزاران سال پيش وجود داشته عبور
ميکردند .همة راهها مالرو است و داراي دزد و راهزن است»
(پوالک.)300 :1361 ،
کاالهاي خارجي از اين راهها وارد ايران ميشود:
«از استانبول از راههاي کاروانرو و از طريق طرابوزان؛
ارزروم؛ خوي به تبريز« .نيژني گورود» 12از راه ولگا و درياي
11. Yakob Edvard Polak.
 .Nizhny Novgorod .12اين شهر مرکز يکي از واحدهاي فدرالي کشور
روسيه فعلي به نام «نيژني گورود» است .اين شهر پنجمين شهر بزرگ از
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خزر به بندر انزلي و از آنجا به بعد از راه زميني به رشت يا
بندر سرمشهد (رامسر) و از آنجا به بارفروش [بابل] فقط
کاالي مختصري که به مشهد بايد حمل ميشود و در استرآباد
(گرگان) پياده ميشود که ترکمنها نيز کاالهاي مبادلهيي خود
را مانند پوست بره؛ نمک؛ ابريشم و غيره به آنجا ميآورند .از
راه بمبئي از راه بوشهر و شيراز يا از مسقط به بندرعباس .از
طريق بغداد به اصفهان» (عيسوي.)43 :1369 ،
در دورة قاجار ،بعلت قدرت حاکمان اياالت و واليات،
درگيري بين طوايف و حاکمان محلي براي سلطه بر راهها،
موجب ناامني بازرگاني و تجارت شده بود؛ بطوري که در جادة
بوشهر به شيراز خوانين در بين راه از کاروانها «حق راهداري»
ميگرفتند .کاکس در مورد راه بوشهر به شيراز مينويسد:
«در سالهاي  1905م 1324 /.ه.ق .راه بوشهر به شيراز
سرتاسر تقريباً داراي وضعي اسفناک بود .گزينش هر راه
ديگري از منزلگاه برازجان 13به بوشهر اين فاصله  30مايلي،
همانطور که در گذشته هم معمول بوده است ،براي اشخاصي
که در هر يک از اين مسيرها صاحب منافع هستند ،فرصت
بسيار مناسبي را براي هرگونه دوز و کلک و فساد بوجود
14
ميآورد .در پايان سال گذشته استفاده از راه «احمدي»
معمول و متداول بود» (کاکس.)36 :1377 ،
«در آغاز سال 1904م 1323 /.ه.ق .بعلت حمالت زيادي
که توسط رؤساي کوچک طوايف ساکن در امتداد راه بوشهر
– شيراز به کاروانها صورت گرفت ،براي مدتي عبور و مرور
در اين راه اصلي متوقف شد و بجاي آن از مسير دشوارتر
فيروزآباد 15استفاده شد .سرانجام بعد از پيگيريها و فشارهاي
مستمر قنسول انگليس ،عاليجناب شعاعالسلطنه تعداد
نظر جمعيت در روسيه است .موزة سماورها در اين شهر قرار دارد.
 .13از شهرهاي استان بوشهر و مرکز شهرستان دشتستان.
 .14از روستاهاي مسير بوشهر به برازجان در بخش مرکزي شهرستان
بوشهر .اين روستا در دورة قاجار جزء حکومت خوانين «چاه کوتاه» بود.
 .15منظور از مسير فيروزآباد به بوشهر در اينجا ،جادة «تنگ باهوش»
(رودخانة باهوشيا ،رودخانة اهرم  )Ahramاست .اين جادة عشايري مسير
ييالق و قشالق عشاير قشقايي در دورة قاجار بوده است که از مسير اهرم؛
فراشبند و فيروزآباد ميگذرد .در حال حاضر مسير دوم ارتباطي بوشهر
به شيراز با گذشتن از اهرم ،مرکز شهرستان تنگستان ،و افتتاح تونل
«پيامبر اعظم» در همين ناحيه قرار دارد.
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زيادي از راهبانها را که رفتارشان غير قابل تحمل شده بود،
دستگير و گوشمالي داد که براي مدتي کوتاه بهبود در اوضاع
حاصل شد؛ اما اين وضعيت موقتي بود؛ زيرا راهبانها دوباره
از ماه سپتامبر ،شيوههاي باجگيرانة سابقشان را پي گرفتند»
(همان.)25 :
در اين دوره طوايف و خوانيني که در مجاورت راههاي
تجاري بودند ،همواره بطور مستقل و به ميل شخصي بر
کاالهاي تجاري که از منطقة آنان ميگذشت ،رشوه؛ حق
عبور؛ حق محافظت از جانها و مالها در مقداري از راه و به ديگر
عناوين ،از افراد پول اخذ ميکردند و در صورت عدم پرداخت،
اقدام بغارت مالالتجاره و کشتن افراد ميکردند .گزارش ساالنة
سرپرسي کاکس ،کنسول انگلستان ،در بوشهر بهترين شاهد
بر اين ادعاست .وي در گزارش خود به تفاوتها و مزايا و معايب
دو راه بازرگاني بوشهر به برازجان اشاره دارد:
«اين دو مسير (مسير بوشهر – برازجان – شيراز و مسير
بوشهر– شيف –16کازرون و شيراز) توسط خوانيني رقيب که
همواره سعي بر آن دارند تا امتيازات سودآور آن را از دست
يکديگر درآورند ،اداره ميشود .در خالل سالهاي گذشته
1906 –1907م1325 -1326 /.ه.ق .همين مسئله سبب
شده بود که گروههاي ذينفع بگونهيي مستمر مبادرت بفساد
و رشوهخواري نمايند که در نتيجه ،تاجراني که در امر حمل
و نقل و باربري فعاليت دارند ،با دردسرهاي زيادي دست به
گريبان شدند .بحث بر سر اين نيست که کدام از اين دو مسير
مزاياي فراوان دارد؛ بلکه چون از اين رهگذر منافع سرشاري
عايد ميگردد ،هرگز اجازه داده نخواهد شد ،اين مسئله براي
هر مدت که بوده باشد ،بقوت خود باقي بماند .استفاده از
راه احمدي ،طوري است که نمايندة باربري شخصاً ميتواند
ارسال و دريافت محصوالت را زير نظر داشته باشد و آنهايي که
تحت نظارت مستقيم او راه آبي يا «شيف» انتخاب ميکردند،
روش کار اين است که بعد از اين که قاطرچيها محصوالت
را تحويل گرفتند ،نمايندة ديگري که کام ً
ال مستقل است
 .16راه آبي يا راه «شيف» يکي از راههاي تجارت بوشهر بود که نقطة
مقابل آن راه خشکي يا راه احمدي بود .بههنگام ناامني ،خوانين «چاه
کوتاه» در «احمدي» بازرگانان مسير بوشهر – شيف و برازجان را انتخاب
ميکردند .راه آبي در قلمرو حکومت خاندان «اَنگالي» بود.
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بندر بوشهر در دورة قاجار؛ مأخذ( :ديوالفوا.)1364 ،

آنها را با قايق و طي فاصلة  10مايلي انتقال داده و در ساحل
جزيرة شيف تخليه ميکند .در اين جا اين امکان وجود دارد
که محصوالت ،هفتهها در معرض عوامل طبيعي قرار گيرند.
از آنجا قاطرچيها در يک زمان بدون اين که صاحبان کاال
اطالع داشته باشند ،براي حمل دو يا سه محمولة ديگر نيز
دست بکار ميشوند .در اين مورد بعد از اين که کاالها با قايق
به شيف انتقال داده شد ،مقدار کمي از هر محموله به جاده
رسانيده و همين روند را تا رسيدن کل محموالت به کازرون
تکرار ميکنند و دوباره نيز همين شيوه تا شيراز انجام ميگيرد.
راه شيف نه تنها داراي نارساييهايي بوده ،بلکه بديهي است
که در ضمن عبور کاال از کانال داخلي بوشهر و نگهداري
آنها در جزيرة شيف کسي خود را مسئول کم و کسر بودن يا
دزديده شدن کاالها نميداند و ضابطهيي هم در اين خصوص
وجود ندارد .در هر حال آنچه را که ميتوان برداشت کرد،
اين است که اين راه داراي قاطرچيهاي متقلب و باربرهاي
دزد که معروف به سوء شهرت هم ميباشند ،هست .اين در
حالي است که راه احمدي ،بگونهيي روشن براي فعاليتهاي
تجاري ،سودمند و داراي امتياز ميباشد .صرفنظر از مطالب
يادشده ،همانطور که اشاره رفت دو مسير فوق در قلمرو

خوانين «اَنگالي» 17و «چاهکوتاه» 18است .هرگونه تغيير
و دگرگوني در حکمراني بوشهر به مفهوم تجديد رشوه و
فساد در ميان اين گروههاي رقيب است .چون راه شيف
تنها بسبب اعمال اقدامات فريبکارانه شهرت دارد و با توجه
به اين که «خان» 19مسير ديگر ،يعني «احمدي» هم بسيار
حريص و آزمند است؛ لذا دولت مرکزي اگر بخواهد ،ميتواند
موضوع را با غير قانوني اعالم کردن راه شيف سروسامان
دهد .ديگر اين که از حکمران بوشهر هم مصرانه خواسته
شود تا عوارض را که خان چاهکوتاه بابت آب و علوفه دريافت
ميدارد ،قانونمند ساخته و تحت نظارت درآورد .شايان ذکر
است ،مقامات ايراني چنين کاري را انجام نميدهند و هر
زمان که به آنها مراجعه ميشود ،همواره پاسخ ميدهند که
تجار در امر استفاده از هريک از اين دو مسير کام ً
ال آزاد
ميباشند» (همان .)43-45 :از ديگر مشکالت تجار در
مسيرهاي داخلي ،اخذ مبلغي بعنوان راهداري است که در
هر شهر در طول مسير اخذ ميشد و همواره اعتراضاتي را
بهمراه داشته است (عيسوي.)116 :1369 ،

 .Angale .17از روستاهاي بخش مرکزي بوشهر و خانداني به نام انگالي.
 .18روستاي «چاه کوتاه» از روستاهاي بخش مرکزي شهرستان بوشهر.
 .19منظور از «خان» در اين جا شيخ حسين خان چاه کوتاهي است.
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نتيجهگيري
اگرچه در دورههاي مختلف دورة قاجار ،بازرگاني در بنادر
خليجفارس ،از جمله بندر بوشهر متوقف نشد؛ اما مشکالت
زيادي وجود داشت که مهمترين آن ،کاهش واردات از اروپا
و کاهش صادرات بوده است .افزايش هر چه بيشتر واردات
کاالهاي خارجي به ايران ،موجب خارج شدن سرمايهها و
ذخاير ارز از مملکت شد .بدليل اهميت راههاي ارتباطي در
تجارت داخلي و خارجي ،عدم وجود راههاي مناسب در ايران
اين دوره ،چه بلحاظ زيربنايي و چه بلحاظ امنيت الزم ،در
نتيجه تجارت ايرانهم بسيار ضعيف بود .در کنار اين عامل،
اوضاع نابسامان سياسي ،وجود درههاي عميق و کوههاي بلند
مسير بندر بوشهر بنواحي داخلي ايران از جمله ،شيراز کار
تجارت را با مشکل روبرو ميکرد.
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