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چکیده:
کاربردپذیری  و  تاریخی  مختلف  دوران  در  بوشهر  شهر  فضایی  کالبدی_  تحوالت  روند  و  پیدایش  بررسی  به  حاضر  مقاله 
نظریه دولت و شهرنشینی به عنوان یکی از مهم ترین نظریات جدید در ادبیات شهر و شهرنشینی با آن تحوالت می پردازد. 
که در اختیار دارد، به  گسترده ای  براساس این نظریه، دولت با تجاری   کردن پول و سرمایه در شهرها، از طریق نظام بانکی 
گسترده و بی بدیل دولت، بیش از همه از شیوه دستیابی به منابع  کرده است. این نفوذ  کمک  توسعه شهر و شهرنشینی 
که مازاد ملی حاصل از آن سهم مهمی در انباشت سرمایه و بازتولید  درآمدی آن )یعنی صدور نفت خام( سرچشمه می گیرد 
کنون از این زاویه مورد  گسترش یابنده در فرایند اقتصادی کشور دارد. در این بین مسلمًا شهرهایی در کشور وجود دارند که تا
که پیدایش آن به عنوان یک شهر نوبنیاد به زمان نادرشاه  مطالعه قرار نگرفته اند؛ شهر بوشهر از آن  جمله است. این شهر 
کشاورزی تأثیرگذار بر امر رشد  افشار و به دستور وی بر می گردد، بنابه شرایط جغرافیایی خاص منطقه از پسکرانه روستایی و 
و توسعه شهری برخوردار نبوده و مهم ترین عامل تاثیرگذار در رشد و تحوالت این شهر، موقعیت مرزی )ساحلی(  و رونق 
که مهم ترین عامل تأثیرگذار در پیدایش و توسعه  بخش تجارت آن می باشد. در مجموع، یافته های پژوهش نشان می دهد 
کم بوده است؛ در نتیجه نظریه دولت و شهرنشینی با  کالبدی_ فضایی شهر بوشهر، اقدامات و تصمیمات دولت های حا

وضعیت شهر بوشهر انطباق می یابد. 

واژگان کلیدی : دولت، شهرنشینی، سرمایه داری بهره بری، شهر بوشهر.
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1. بیان مسئله
دو  کنون  تا ایـــران  در  شــهــری  توسعه  ــار هــای  ســازوک خــصــوص  در 
نظریه  نخست،  کرده اند.  جلب  خود  به  را  توجه  بیشترین  نظریه 
بوبک  هانس  توسط   1960 دهــه  در  که  بهره بری"  "ســرمــایــه داری 
که  )Hans Bobek( مطرح شد و دیگری نظریه "دولت و شهرنشینی" 
نخستین بار در مقاله ای توسط محمدتقی رهنمایی در سال 1373 

گردید. کشور  وارد ادبیات شهر و شهرنشینی 
در جوامع ماقبل صنعتی، چیرگی و تسلط مالکان شهری بر روی 
مناطق روستایی و روستائیان، سیستمی پی افکند که در جغرافیای 
نام  بهره بری"  "سرمایه داری  بوبک(  گفته  )بنابه  نوین  اجتماعی 
که شرایط و زمینه تاریخی این سیستم را می توان در سیستم  گرفت 
En-( کرد تصرف زمین در سلسله های نظامی ایران و ترکیه  ردیابی 
بهره بری  سرمایه داری  نظریه  در  بوبک  هانس   .)dress, 2002: 82
که بین روستاها و شهرها در جوامع  خود مدعی است،  مناسباتی 
سنتی و ماقبل صنعتی در شرق اسالمی و به ویژه خاورمیانه برقرار 
استثمار  یا  و  روستا  با  شهر  سلطه آمیز  روابــط  بر  مبتنی  می باشد، 
کمیت با تکیه بر ائتالف  و بهره کشی شهر از روستاست. شهر و حا
با هم، نسبت به انتقال مازاد اقتصادی از جامعه روستایی اقدام 
اینکه  بدون  روستایی دریافت می کند،  نواحی  از  می نمایند. شهر 
چیزی به آن بدهد و شهر همانند زالو روستاهای نواحی پیرامون 
خود را می مکد. شهرها به واسطه اینکه محل استقرار بزرگ مالکان 
هستند، ارزش افزوده تولیدی روستاها را جذب می نمایند و در واقع 
کبری و معیدفر، 1384: 84(. خالصه  اینکه،  آن را غصب می کنند )ا
انباشت  به  ایــران  که حیات و زندگی شهری در  بوبک معتقد بود 
کشاورزی  که از تجاری کردن مازاد تولیدات  سرمایه ای وابسته است 

در شهرها به دست می آید )رهنمایی، 1388: 143(.
گردید. در   نظریه سرمایه داری بهره بری بعدها با چالش هایی روبرو 
که ارتباط بین  سال 1974 اویگن ویرث )Eugen wirth( ابراز نمود 
شهرها و روستاها مبتنی بر بهره کشی نبوده و شهرها را باید به دیده 
Ek-( کارت اهلرز مرکز ساماندهی و بهبود اقتصادی نگریست. اما ا
کرده است تا قابلیت  art Ehlers( با انجام بررسی های جدید تالش 
برخی  اقتصادی  اجتماعی_  وضعیت  تشریح  بــرای  بوبک  نظریه 
کشور نشان دهد. وی  از پدیده نوین سازی  ایرانی قبل  شهرهای 
که این وضعیت نه تنها در شهرهای شرقی_ اسالمی قابل  باور دارد 
شناسایی بوده بلکه تا اندازه ای می توان در برخی دیگر از کشورهای 
کشورهای  که در  کرد و دلیل آن این است  جهان سوم نیز مشاهده 
کشاورزی" و "بازار" دو نیاز حیاتی و  غیر صنعتی دو مقوله "مناطق 
اصلی شهرها محسوب می شوند. از سویی دیگر، اهلرز ادعا نموده 
که ایده ویرث در خصوص توصیف شهر به عنوان مرکز سازماندهی 
نــوآوری اقتصادی، بیشتر مربوط به شهرهای بزرگ بوده و ایده  و 
کوچک  سرمایه داری بهره بری بوبک بیشتر با شهرهای متوسط و 

.)Masoudi Nejad, 2005: 196-197( مصداق می یابد
 در بین اندیشمندان ایرانی، رهنمایی از یک  سو نظریه سرمایه داری 
بهره بری بوبک را به نقد می کشد و از  سوی دیگر نظریه  جدیدی 
با عنوان "دولت و شهرنشینی" مطرح می سازد. وی معتقد است 
تحول  و  دولــت  نقش  خــود،  نظریه  طراحی  و  تدوین  در  بوبک  که 

گفت نظریه او تا  گرفته و یا حداقل می توان  آن را در ایران نادیده 
گسستگی رابطه حقوقی  پیش از اجرای قانون اصالحات ارضی و 
مالکین با روستاها معتبر می باشد. چه بعد از دهه 1340 دولت از 
و  رسید  کشور  در  بزرگ  کارفرمایی  موقعیت  به  کارگزاری  موقعیت 
بودند،  جدید  دولت  و  حکومت  اصلی  پایگاه  شهرها  آنجایی که  از 
این دولت با بهره گیری از منابع درآمدهای نفتی و تزریق اعتبارات 
عمرانی و جاری در شهرها، عماًل در توسعه شهر و شهرنشینی به 
دولت  اینک  نظریه،  این  براساس  پرداخت.  گسترده ای  دخالت 
از طریق نظام  با تجاری کردن پول و سرمایه در شهرها،  که  است 
که در اختیار دارد، به توسعه شهر و شهرنشینی  گسترده ای  بانکی 
نهاد  ایــران  در  ایــن رو،  از   .)143  :1388 )رهنمایی،  می کند  کمک 
دولت با اتکا بر شالوده های تاریخی، اقتصادی و فرهنگی، همواره 
به مراتب  بر فضا، نقش  نیروهای مؤثر  و  نهادها  با دیگر  در قیاس 
کنونی، در آینده نیز نقش مؤثر  کرده و در چشم انداز  مهم تری ایفا 
گسترده و  بی بدیل  کرد. این نفوذ  کلی حفظ خواهد  خود را به طور 
گون اقتصادی و اجتماعی در ایران، بیش  گونا دولت در قلمروهای 
از همه از شیوه دستیابی به منابع درآمدی آن) یعنی صدور نفت 
که مازاد ملی حاصل از آن، سهم مهمی  خام( سرچشمه می گیرد 
اقتصادی  فرایند  گسترش یابنده در  بازتولید  و  انباشت سرمایه  در 
کشور دارد. بنابراین تصاحب این مازاد عظیم نفتی، به دولت امکان 
که قدرت  گسترده ای اعطا می کند  نقش آفرینی سیاسی و اقتصادی 
الگوی  بر شکل دهی فضا و  از این نقش پذیری، مستقیمًا  حاصل 

کارکردی نظام شهری مؤثر می افتد )عظیمی، 124-1381:125(. 
که  نمود  توجه  باید  نکته  ایــن  بــه  نظریه،  دو  هــر  پــذیــرش  ضمن 
با  باید  ایــران  در  شهرنشینی  و  شهر  رشد  و  پیدایش   سازوکارهای 
جغرافیایی  بستر  و  موقعیت  و  زمــان  همچون  مؤلفه هایی  لحاظ 
در  شهرهایی  مسلمًا  بین  این  در  گیرند.  قرار  بررسی  مورد  شهرها 
کنون از این زوایا مورد مطالعه قرار نگرفته اند  که تا کشور وجود دارند 
از  اشــاره نمود. شهر بوشهر  از آن جمله می توان به شهر بوشهر  که 
که پیدایش آن به عنوان شهری  کشور است  شهرهای مهم بندری 
این  می گردد.  بر  وی  دستور  به  و  افشار  نادرشاه  زمــان  به  نوبنیاد 
شهر، بنا به شرایط جغرافیایی خاص منطقه از پسکرانه روستایی 
کشاورزی تأثیرگذار بر امر رشد و توسعه شهری برخوردار نبوده و   و 
کالبدی _ فضایی این  مهم ترین عامل تأثیرگذار بر رشد و تحوالت 
شهر، موقعیت مرزی )ساحلی( و رونق  بخش تجارت آن می باشد. 
مختلف  ابعاد  در  کنون  تا پیدایش  از  بندری  شهر  ایــن  ایــن رو،  از 
کالبدی، اقتصادی و اجتماعی دارای اوج و حضیض هایی بوده و 
که توسعه و روند شهرنشینی این  این پژوهش تالش می کند دریابد 

بندر آیا با نظریه جدید دولت و شهرنشینی انطباق دارد  یا خیر.

2. هدف پژوهش 
کالبدی_ فضایی  کلی پژوهش حاضر، بررسی روند و تحوالت  هدف 
شهر بوشهر در زمان های مختلف تاریخی، یعنی از زمان پیدایش 
تا زمان حاضر و سپس انطباق آن با نظریه دولت و شهرنشینی به 
عنوان یکی از مهم ترین نظریات مطرح در ادبیات شهر و شهرنشینی 

کشور می باشد.
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3. روش تحقیق و جمع آوری اطالعات
تحقیق حاضر از نوع تحلیلی _ توصیفی است که از شهر بوشهر صورت 
کتابخانه ای،  از منابع  و اطالعات تحقیق  پذیرفته است. داده هــا 
کتب، تصاویر و نقشه های موجود جمع آوری شده است.  شامل 
عمومی  سرشماری های  از  جمعیتی  اطالعات  پژوهش،  ایــن  در 
از  استفاده  با  و  شده  دریافت  مختلف  سال های  مسکن  و  نفوس 
الزم  نقشه های  و  تصاویر  شهر،  از  موجود  خام  تصاویر  و  نقشه ها 
با توجه به اهداف مورد نظر تهیه شده است. آمارهای مربوط به 
گذاری زمین و مسکن و مالکیت اراضی دولتی از سازمان مسکن  وا

و شهرسازی استان بوشهر دریافت شده است.

4. یافته های پژوهش
1.4. دوره زندیه؛ پیدایش شهر بوشهر به عنوان شهری نوبنیاد

که در شهرسازی فعالیت  کوتاه تر از آن بود  در مجموع دوره  افشاریه 
که در صفویه اتفاق افتاد( به چشم آید و نادرشاه  زیادی )آن گونه 
مــی داد،  اهمیت  خــود  نظامی  سیاست های  به  که  انـــدازه ای  به 
بازپس گیری  حال  در  همواره  وی  نبود.  مهم  برایش  دیگر  مسائل 
و فرصتی پیش نمی آمد  بود  کشورگشایی  و  از دست رفته  مناطق 
بــا وجــود ایــن،  ــپــردازد.  ب کــه بــه ســاخــت وســاز در مناطق مختلف 
گذاشت و پیدایش  کالبدی این دوره اثر  سیاست های او بر نظام 
گرفت  صــورت  نظامی  انگیزه   بــا  دوره  ایــن  شهرهای  از  بسیاری 
که از جمله این گونه شهرها، می توان به بندر  کزاد،1390: 443(  )پا

بوشهر اشاره نمود.
که  شــده  یــادآور  فلور"  "ویلیام  بوشهر،  شهر  پیدایش  خصوص  در 
به  را  بوشهر  هـ ق(   1147 ( نادرشاه )47-1736( در سال 1734 م 
علت در دسترس بودن شناور در آن به عنوان پایگاهی برای عملیات 
)فــلــور،1387؛ 15(.  کرد  انتخاب  فــارس  بر خلیج  و  استیال  دریایی 
همچنین،"جرج کرزن" ادعا نموده که بوشهر شهری بی تاریخ است 
و در اصل دهکده کوچک ماهیگیری بوده و نادرشاه آنجا را در نیمه 
اول قرن هیجدهم میالدی به عنوان مهم ترین بندر جنوب ایران 
که مورد  کشتی سازی برای تهیه نیروی دریایی  کشتیرانی و  و مرکز 
گرفت )کرزن،1367: 282(؛ زیرا جنوب ایران  عالقه وی بود، در نظر 
بیگانگان  تاخت وتاز  مــورد  صفوی  فرمانروایان  سلطنت  اواخــر  در 
اروپایی و اعراب آن سوی خلیج فارس و شبه جزیره بوشهر و نواحی 
عمان و بندرعباس بارها مورد تهاجم اعراب بحرینی قرار می گیرند. 
نادرشاه برای نجات سواحل جنوب از دست آنها و حفظ امنیت 
و اعمال قدرت دولت ایران در آن نواحی، تأسیس نیروی دریایی 
داد  دستور  بنابراین   .)64 )حمیدی،1369:  کرد  آرزو  را  مقتدری 
بر این  کشتی بسازند و عالوه  که در محل فعلی شهر بوشهر چند 
مجموع  در  و  کــرده  خریداری  بیگانگان  از  هم  زیــادی  کشتی های 
گذارد  کشتی در بوشهر بنیان  توانست ناوگانی متشکل از 22 تا 25 
)نیبور،1354: 36(. همچنین نادرشاه نقشه ای برای آوردن تخته و 
الوار، توسط نیروی انسانی فراوان و به وسیله چهارپایان، از بحر خزر 
)جنگل های مازندران( به سوی بوشهر و ساختن کشتی های متعدد 
که با قتل ناجوانمردانه و  کشیده بود )ویلسون،1348: 206-207( 
گهانی او )1747 م-1160 ه.ق( تمام نقشه های بلندپروازانه وی  نا

در راه عمران ایران و تأسیس نیروی دریایی قدرتمند، نقش برآب 
کم  شد )حمیدی،1369: 64(. اما با وجود مسائل و مشکالت حا
کشور در قرن دوازدهــم هجری قمری، پیدایش شهر بوشهر به  بر 
به  و  می گردد  باز  افشار  نادرشاه  کمیت  حا دوران  به  و  قرن  همین 

همین منظور، این شهر در ابتدا نام "بندر نادریه" به خود می گیرد.
با استناد به منابع نوشتاری و تصویری موجود از سیر تحول شهر و 
کشور و شهر بوشهر، می توان شهر بوشهر را نمونه ا ی  شهرنشینی در 
که  ابداع مجدد مفهوم شار )مکتب اصفهان( دانست؛ هرچند  از 
تاریخ پیدایش آن به دوران بعد از حکومت صفویه )یعنی افشاریه( 
باز می گردد. در این زمینه حبیبی اشاره می نماید:"مکتب اصفهان را 
می توان به عنوان تنها مکتب در سیر تحول شهرگرایی، شهرنشینی 
و شهرسازی تا قبل از شروع دوران معاصر بازشناخت. این مکتب 
قرن  سراسر  که  ایلغارهایی  و  صفوی  دولــت  سقوط  از  بعد  حتی 
دوازدهم هجری قمری در ایران وجود داشتند، جرم و خمیرمایه 
کرده و بنابه مورد و در هر زمان آسایشی، از نو چهره  خود را حفظ 
می نماید. شیراز، بوشهر، اصفهان و... در دولت افشاریه و دولت زند 

مثالهای بارز این امر هستند")حبیبی،1383: 102(.
یا  حصار  از  افشار  نادرشاه  زمان  در  بوشهر  شهر  کالبدی  محدوده 
گمرگ فعلی تا ساحل غربی نزدیک آب انبار قوام  که نزدیک  دیواری 
 .)1 )تصویر  است  می شده  شامل  بوده اند،  کشیده  فیل  مسجد  و 
این دیوار در محل خیابان نادر )حافظ فعلی( دارای دو دروازه بوده 
کاروان های  که تردد و رفتوآمد مردم از این محل انجام می گرفته و 
تجاری در پشت این دیوار متوقف می شدند )حمیدی،1369: 63(.  
در جای دیگر آمده است؛ پس از بنای بوشهر به دستور نادرشاه، 
دیواری به دور شهر کشیده می شود. جهات شمالی و شرقی و غربی 
کار  شهر به علت محصور بودن با دریا نیازی به دیوار نداشته و این 
در ناحیه جنوبی شهر) یعنی از غرب به شرق( انجام می گیرد. بعد 
کار  از احداث دیوار، دروازه بزرگی )دروازه ورود به شهر( در وسط آن 
دیوار  معین  فواصل  در  دریایی  برج  شانزده  همچنین  می گذارند. 
که دو برج شرقی و غربی آن از  )تا فاصله یکصد قدم( بنا می نهند 
نام"برج  به  بعدها  شرقی  جانب  در  واقع  برج  و  بوده  بزرگ تر  همه 
)احمدی  ــام می گیرد  ن بــحــری"  ــام"بــرج  ن بــه  بــرج غربی  ــی"و  ــاروت ب
اول  نیمه  در  که  "اوژن فالندن" در سفری  ری شهری،1380: 59(. 
قرن هیجدهم به بوشهر داشته، به حصار و دروازه های مزبور اشارت 
را بسته  تمام دروازه هــا  بوشهر رسیدیم  به دیوارهای  "وقتی  دارد: 
نوشته  نیز  کرزن  این خصوص  در  )فالندن،1356: 365(.  دیدیم" 

ماخذ: بنیاد ایران شناسی شعبه بوشهر

ج های دوره نادری بندر بوشهر تصویر 1: دیوار و بر
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که دوازده برجوبارو  با دیوارهای بلند  را سابقًا  است: "شهر بوشهر 
که این  کرده بودند و آخرین باری  و دو دروازه داشت، سنگربندی 
که محمدشاه  کردند، سال 1838 میالدی بود  برجوباروها را تعمیر 
کرد تا در مقابل حمله احتمالی انگلیسی ها  قاجار آنجا را تجدیدبنا 
کار آید" )کرزن،  کرده بودند، به   که در آن سال جزیره خارک را اشغال 

.)286 :1367
کریمخان زند؛ توجه به تجارت خارجی در بوشهر  2.4. دوره 

به  زنــد  کریمخان  مــیــالدی،  ســال 1747  در  نــادرشــاه  قتل  از  پس 
حکومت رسید و شیراز را مرکز حکمرانی خود قرار داد. وی در ابتدای 
حکومت خود توجه بسیاری به توسعه بازرگانی خارجی نشان داد 
انگلیسی هند شرقی برای  کمپانی  تا  و همین تمایل موجب شد 
که در نتیجه تغییر حکومت در ایران به  استفاده از شرایط جدیدی 
وجود آمده بود، تعجیل نماید. این شرکت به خاطر اوضاع متشنج 
بندرعباس، محل جدیدی برای تأسیس مقر اصلی بازرگانی خود 
گرفت مقر  که پس از مطالعه دقیق سواحل تصمیم  کرد  جستجو 
جدید خود را به بوشهر انتقال دهد )دلدم،1363: 99-100(. عالوه 
کم  بر آن، در سال 1763، انگلیسی ها یک قرارداد ده مادها ی با حا
منعقد  تجارتخا نه   تأسیس  برای  سعدون(  )شیخ  زمان  آن  بوشهر 
گرفتند  نمودند که طبق آن قرارداد تجارت بندر را منحصرًا به دست 
کریمخان نیز قرارداد یاد شده را تصویب نمود )ویلسون،1348:  و 
انگلیسی می توانست هر مقدار  کمپانی  قــرارداد،  این  209(. طبق 
که برای تجارتخانه خود الزم دارد، در بوشهر یا در هر محل  زمین 
از پرداخت  گیرد )بینا،1369: 221( و همچنین  دلخواه، در اختیار 
گمرکی معاف و حق انحصاری تجارت پارچه های ابریشمی  عوارض 
کریمخان چهار ماده  را به دست آورد )دلدم،1363: 101(. بنابراین 
که در حقیقت قدرت انگلیسی ها  نیز به نفع مردم ایران بدان افزود 
کار دولت ایران را محدود و مسدود  را در خلیج فارس و دخالت در 
می ساخت. سپس وی در سال 1769 م. مواد ده گانه قرارداد را لغو 
ترک  به سوی بصره  را  بوشهر  اعتراض  به عنوان  انگلیسی ها  و  کرد 
)1774م-1186ق(  بصره  در  طاعون  شیوع  دلیل  به  ولــی  کردند، 
هند  کمپانی  و  بازگشتند  بوشهر  شهر  به  1775م  سال  در  مجدداً 
شرقی را از نو تأسیس نمودند )حمیدی،1369: 65( و از این تاریخ 
به بعد شهر بوشهر مرکز عمده فعالیت انگلیسی ها در خلیج فارس 
)ویلسون،1348:  گرفت  قرار  اهمیت  دوم  درجه  در  بصره  و  گردید 

.)216
3.4. دوره قاجاریه؛ رونق بوشهر به عنوان بندر مهم و درجه یک 

کشور
با تشکیل دولت متمرکز قاجار در سال 1165ه. ش )1786م( ایران 
گردید و حضور مستقیم و همه  وارد دوره  جدیدی از تاریخ جهان 
با  آغــاز قــرن و  بــا همان  نــوزدهــم،  بــزرگ قــرن  جــا حاضر قدرتهای 
کننده بود  شروع حکومت دومین سلطان قاجار مشهود و تعیین 
دولت  به  شده  یاد  قدرتهای  سوی  از  شده  تحمیل  قــرادادهــای  و 
قاجار، کشور را به حالتی نیمه مستعمره در می آورد )حبیبی،1383: 
115(. بنابراین ایران دوره قاجار به مکان سوق الجیشی مهمی در 
مقیاس جهانی تبدیل می گردد و ارتباط زمینی مساعد و منزلگاه 
می نماید  فــراهــم  دور  شــرق  بــه  رســیــدن  ــرای  بـ مناسبی  ــایــی  دری

)همان:116(. در این زمینه، ناصرالدین شاه نیز مانند نادرشاه افشار 
که برای ایران نیروی دریایی  در دوره سلطنت خود سعی داشت 
که به  کرد  در خلیج فارس ایجاد نماید و در سال 1865م. پیشنهاد 
فروند  بنادر خلیج فارس، چهار  انتظامات  و حفظ  مراقبت  منظور 
کشتی جنگی خریداری شود و اداره آنها به دست صاحب  منصبان 
گــردد، ولــی ایــن نقشه  گــذار  انگلیسی و مالحان هندی و عــرب وا
هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید. اما پانزده سال بعد، شاه متوجه 
شد،  در صورتی  که خطوط ساحلی تحت کنترل درآید،عواید گمرکی 
یک  سال  هر  تا  گرفت  تصمیم  وی  بدین منظور  می یابد.  افزایش 
کرده و در ظرف چند سال نیروی دریایی متناسبی  کشتی خریداری 
قــرارداد  برای اجــرای این تصمیم،  تــدارک نماید و  در خلیج فارس 
یکی  نمود.  منعقد  آلمانی  شرکت  یک  با  کشتی  فروند  دو  ساخت 
کشتی ها موسوم به "پرسپولیس" با600 تن ظرفیت و 450 اسب  از 
قوه و چهار لوله توپ "کــروپ" در سال 1885 وارد شهر بوشهر شد 
کشتی دیگر  گردید و  از بنادر خلیج فارس  که بعدها مأمور مراقبت 
که برای حمل ونقل مسافر و مال التجاره بر  موسوم به "شوش" بود 

کارون به خرمشهر فرستاده شد )ویلسون،1348: 299-300(. رود 
آن  فضایی  سازمان  و  بوشهر  شهر  کالبد  و  بافت  قاجار،  دوره  در 
دگرگونی چندانی نمی یابد و حتی اقداماتی برای تکمیل و تحکیم 
عناصر موجود نیز صورت می پذیرد. دیوار شهر و دروازه هــای آن تا 
چند  زمــان  این  در  و  بود  برپا  هنوز  شاه  ناصرالدین  سلطنت  دوره 
برج معروف دیگر به برج های قبلی افزوده شد. همچنین در زمان 
کمیت میرزاحسنعلی دریابیگی  سلطنت ناصرالدین شاه و دوره حا
بر بوشهر، اقدامات دیگری نیز برای رفاه حال عموم انجام می گیرد 
که مهم ترین آنها عبارتند از: تعمیر دیوار شهر در تاریخ 1271 ه.ق 
1272ه.ق  تاریخ  در  دریا  ساحل  بدنه  پانزده  بنای  ه.ش(،    1229(
گمرک خانه بوشهر در تاریخ 1296ه.ق )1254  )1230 ه.ش(، تجدید 
 1259( 1301ه.ق  تاریخ  در  بوشهر  جدید   توپخانه  بنای  ه.ش(، 
تاریخ 1302ه.ق  در  بوشهر  خیابان های  تمامی  سنگفرش  ه.ش(، 
عرب های  و  مستمندان  کپری  خانه های  تخریب  ه.ش(،   1260(
مهاجر در شهر و انتقال آنها به بیرون شهر به منظور زیبایی شهر و 
رعایت اصول بهداشت در تاریخ 1272ه.ق )1230 ه.ش( )احمدی 
و  اتفاقیه(  وقــایــع  روزنــامــه  از  نقل  بــه  62-61؛  ری شـــهـــری،1380: 
احداث یک باب آب انبار بزرگ برای ذخیره آب باران در اوایل دهه 

کنار دریا )فلور،1387: 50(. 1850میالدی توسط یکی از تجار در 
کشور  کمیت قاجارها، آن دسته از شهرهای  عالوه برآن در دوران حا
از دیرباز نقش بازرگانی داشته و درهای خود را  که  رونق می یابند 
بودند  گشوده  بین المللی  مبادالتی  و  تجاری  جریانات  روی  بر 
)حبیبی،1383: 123(. در این دوره بازار لوالی اصلی و ستون فقرات 
شهر بوده و عالوه بر نقش اقتصادی_ تجاری خود، مکان تظاهرات 
تمامی اشکال و شکل بندی های اجتماعی_ فرهنگی نیز می باشد 
)همان: 125(. از این رو، شهر بوشهر در زمان سلطنت ناصرالدین 
بازرگانی و تجاری تبدیل شد و در نتیجه  شاه به یک مرکز عظیم 
که به صورت خطی  گرفت  بــازاری در درون بافت این شهر شکل 
و  اداری  از دیــوار شهر شروع و به طرف بندر و مرکز  و غیرمستقیم 
که در زمان  سیاسی یا مذهبی شهر امتداد می یافته است. تا آنجا
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و  رسید  خــود  اهمیت  کمال  به  شهر  ایــن  فتحعلیشاه  پادشاهی 
بازرگانان پرسرمایه و بزرگی در آن مشغول فعالیت شدند )بینا،1369: 
اوایــل سلطنت  که در  بود  این  این پیشرفت  از دالیل  221(. یکی 
فتحلیشاه )1843- 1797 م(، به دلیل برقراری امنیت در خشکی 
فــارس، فعالیت های  ایــران به تجارت خلیج  و توجه بیشتر دولت 
تجاری با شتابی شگفت آور رو به فزونی نهاد. در این بین بوشهر به 
کان موقعیت خود را حفظ کرد و  عنوان بندر عمده خلیج فارس کما
کل واردات ایران را به خود اختصاص داد )فلور،  تقریبًا 50 درصد از 
1387؛ 34( و میزان حجم مبادالت تجاری داخلی و خارجی آن به 
باالترین حد خود رسید. این بندر مورد توجه قدرت های بزرگ به 
بنابراین  گرفت.  قرار  روسیه  و  آلمان  فرانسه،  انگلستان،  خصوص 
حکومت  توسط  ایــران  سیاست گذاری  در  تحولی  و  تغییر  گونه  هر 
مرکزی بر روند تجاری این بندر اثر مستقیم می گذاشت )سعیدی 

نیا،1389: 59-60(.
به دو قسمت اصلی  بــازار  یعنی  این دوره، قلب تجارت بوشهر  در 
کهنه  )کهنه و نو( و قسمت های فرعی دیگر تقسیم شده بود. بازار 
اول  دهه  در  بوشهر  وقت  کم  )حا دریابیگی  میرزاحسنعلی  یادگار 
سلطنت ناصرالدین شاه( بود و به دستور وی در سال نهم پادشاهی 
ناصرالدین شاه، سقف آنجا تجدید و وسط بازار سنگ فرش شد و 
گذاشته و پاسبانانی معین شدند تا  کار  نیز دروازه هایی در آنجا به 
اموال مردم را محافظت نمایند )احمدی ری شهری،1380: 111؛ به 
نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه(. بازار نو، به بازار "معین التجار" معروف 
کهنه )قدیم( زیباتر از بازار نو و دارای  شده بود؛ شکل و ساختار بازار 
)شمالی-  ورودی  بزرگ  دروازه  سه  با  چوبی،  تیر  )سقف(  پوشش 
شرقی- جنوبی( بود و سقف بازار "نو" )جنوبی( پوششی از ورق آهن 
کوچکتری  بازارهای  به  بازار خود  این  آن،  بر  سفید داشت. عالوه 
ــود. بــازار  کــه انتساب بــه هــر صنف خــاص داشـــت، تقسیم شــده ب
کله پزها، آجیل فروشان و ...  طالفروشان و دفاتر تجارتی، آهنگرها، 
کدام با توجه به نوع فعالیت، مکانی از بازار را به خود اختصاص  هر 
اقدامات  دنبال  به  ایــن،  وجــود  با   .)111-113 )همان:  بودند  داده 
ناشیانه شهرسازی و از هم دریدن مجموع بافت تاریخی با احداث 
خیابان )ششم بهمن سابق و انقالب فعلی( در اوایل دهه 40، نقش 
بازار یاد شده به عنوان قلب تجاری شهر کم رنگ و عمده نقش خود 

را به خیابان می دهد.
در دوره مورد نظر، محالت به عنوان مکانی نیمه مستقل در دل شهر 
کان به عنوان جوامعی در خود  کما به حیات خود ادامه می دهند و 
باقی مانده اند )حبیبی،1383: 125(. در خصوص تشکیل محالت 
که در این عصر، به ویژه از زمانی که شهر دروازه  شهر بوشهر باید گفت 
کاماًل تجاری  گشود و در نتیجه جنبه  تجارت ایران را به روی خود 
کاال  که به عنوان مرکز عظیم و پر جنب و جوش تبادل  یافت تا آن جا
کوس  بین ایران و هند تقریبًا با یک مرکز تجاری ایران )پایتخت( 
از نقاط دور و نزدیک مانند  افراد مختلفی  و  برابری می زد، قبایل 
فراشبند،  دریــس،  ــازرون،  ک دهدشت،  بهبهان،  شیراز،  اصفهان، 
کردند  دوان، دشتی، دشتستان و تنگستان به این شهر مهاجرت 
به چهار  براین مبنا، شهر  و  )احمدی  ری شــهــری،1380: 109-110( 
قومیت  عامل  تقسیم بندی  ایــن  در  که  شد  تقسیم  اصلی  محله 

نقش ویــژه ای ایفا نموده است. به عنوان مثال محالتی همچون 
بهبهانی و دهدشتی خود بیانگر اسکان مهاجرین وارد شده به شهر 
که منسوب به  از بهبهان و دهدشت می باشند و یا محله شنبدی 

طایفه شنبدی است. 
در ســال1850 میالدی ) 1271ه.ق( تصویری از بندر بوشهر توسط 
که در آن تصویر  گردیده )تصویر 2(  کوف ترسیم  سروان پروسکوریا
بــازار عمده مرکز محله ها  شهر به چند محله تقسیم شده و چهار 
که تمامی آنها در جهت ساختار طراحی شهر  را تشکیل می دهند 
در یک نظام واحد منطبق اند. مرکز شهر از میانه محله های شرقی 
بــازاری به طول 500 متر به مــوازات دیوارهای دفاعی و  به صورت 
عمود بر لبه ساحل آغاز می شود )www.naria.ir.؛1388، برگرفته از 

نقشه شهرهای ایران در دوران قاجار، 65(.
انگلستان  قاجار،  دوران  خالل  در  شــده،  اشــاره  اقدامات  بر  عــالوه 
تلگراف  خــط  از  بــهــره بــرداری  و  انگلیس  بانک  ساختمان  امتیاز 
بوشهر  در  که  گرفت  ــران  ای دولــت  از  را  بوشهر"  تــهــران_  "خانقین_ 
مسقط_  "بوشهر_جاسک_  انگلیسی  آبــی  زیــر  کابل  بــه  خــط  ایــن 
احداث  اروپــا  هندوستان_  تلگراف  بدین ترتیب،  کراچی"پیوست. 
شد که سیم های آن نه تنها "لندن" را به"بمبئی" مرتبط می ساخت، 
بلکه مانند تار عنکبوت به دور ایران و شیخنشین ها و امارات عربی 
آنها  سیاسی  و  اقتصادی  وابستگی  موجب  و  تنیده  فــارس  خلیج 
از  دیگر  برخی  انگلیس ها،  از  غیر   .)183 ــــدم،1363:  )دل می گردید 
کنسولگری و سایر تشکیالت سیاسی  کشورهای اروپایی نیز دارای 

تصویر 2: شهر بوشهر در سال 1850 میالدی

www.naria.ir :ماخذ
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کنسولگری  که از آن جمله می توان از  و تجاری در این شهر بودند 
آلمان در سال 1896م )حبیبی،1383: 145(، کنسولگری فرانسه در 
کنسولگری روس در سال1901، ورود مستشاران بلژیکی  سال1889، 
ایتالیا در سال 1914،  کنسولگری  گمرک در سال 1900،  اداره  برای 
کشورهای نروژ، پرتغال، هلند، ترکیه  نمایندگان بازرگانی و سیاسی 

عثمانی و ... نام برد )حمیدی،1369: 65(. 
ــاجــار،  ق دوران  در  بــوشــهــر  شــهــر  جمعیت  تـــعـــداد  خــصــوص  در 
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه درکتاب"مرآت البدان"، که تاریخ 
نگارش آن به سال 1294 ه.ق )1252 ه.ش مصادف با سال سی ام 
که  که: "مسافری  سلطنت ناصرالدین شاه( می رسد، نگاشته است 
پادشاهی  یا 1192 ه.ش در عهد  از شصت سال پیش )1234ه.ق 
کرده، جمعیت بوشهر را تخمینًا پنج  فتحعلی شاه( به بوشهر سفر 
هزار نفر نوشته ولی جمعیت حالیه آن )1294ه.ق( 12 الی 15 هزار 
نفر است« )احمدی ریشهری،1380: 105(. اما به طور کلی، جمعیت 
شهر بوشهر در دوران قاجار با وجود اینکه فعال ترین و پر رونق ترین 
علل  که  است  بوده  پایین  می شده،  محسوب  ایــران  تجاری  بندر 
یک  از  وبــا  و  طــاعــون  مثل  مسری  بیماری های  ــود  وج آن  عمده 
سو و ستم حکام محلی و نزاع های داخلی و نیز عوامل طبیعی از 
که هر بار وقوع این امراض و بالیا تعداد زیادی از  سوی دیگر بوده 
جمعیت بوشهر و حتی سراسر کشور را از بین می برد. عالوه بر عوامل 
کاهش  یاد شده، عدم رعایت بهداشت و امکانات بهداشتی نیز در 
جمعیت این بندر نقش عمده ای داشت )سعیدی نیا،1389: 32(.
4.4. دوره مشروطه؛ تأسیس بلدیه در بوشهر و ساخت برخی 

زیربناهای شهری
بندر بوشهر در تحوالت دوران مشروطیت و استبداد صغیر نقش 
ایجاد شور   و  با صدور فرمان مشروطیت  که  ایفا نمود، چرا  بــارزی 
آغاز استبداد صغیر،  ایــران و به  دنبال آن  و شوق در میان مّلیون 
فعالیت های سیاسی شدند  وارد عرصه  نیز  بوشهر  آزادی خــواهــان 
)سعیدی نیا،1389: 64( و مردم بوشهر هم با همان شور و اشتیاق 
گروه های عالقمند  در بحث و جدل های سیاسی شرکت نمودند و 
انجمن ملی تشکیل دادند که تُجاری مانند ملک التجار در آن نقشی 
ایفا می نمودند. به محض اینکه "قانون تأسیس بلدیه" در  عمده 
مجلس به تصویب رسید، بوشهری ها نیز چنین تشکیالتی در شهر 
کردند. اما بلدیه برای اینکه بتواند فعالیت هایش را  خود تأسیس 
نداشت  بودجه ای وجود  کند،  مالی  تأمین  آن  برای  و  ادامه دهد 
این  می شد.  درخــواســت  تهران  از  نیاز  مــورد  بودجه  می بایست  و 
مستبدانه  نظام  به  وابسته  نارسایی های  از  کنده  آ بودجه بندی 
شاهنشاهی بوده که نهضت مشروطیت مدعی بود آن را از بین برده 
است. "هر عایدات خالصی که از منبع دیگری تأمین شده باشد باید 
به تهران فرستاده شود و اصاًل به مصرف ایالت نمی رسد و این امر 
موجب شده تا شهر به طور روزافزونی سیمایی مخروبه به تماشا 
درآمد  خودکفا  تشکیالتی  صورت  به  بلدیه  تقدیر،  هر  به  بگذارد". 
کارهای ساختمانی عمومی را مدنظر قرار داد.  که سرمایه گذاری در 
کشیده شد و در سال  در نتیجه دیوار ساحلی و جاده های جدید 
گام هایی برای روشنایی شهر و ساخت  1913 م./ 1331 ه ق. نیز 
از  برداشته شد.  کشیده شد(  )که به حومه های شهر  جاده  اصلی 

که عوارض  همه مهم تر اینکه دولت مرکزی این اصل را پذیرفته بود 
که در آنجا وصول می گردد )فلور،  بلدیه باید در جاهایی صرف شود 

1387؛ 57-59(.
5.4. دوره پهلوی اول: رکود فعالیت بوشهر و شروع مداخالت 

کالبدی
با  که  فرایندی است  پایان  نقطه  اسفند 1299ه.ش  کودتای سوم 
آن در سال 1304  و در پی  آغاز می شود  ایــران  انقالب مشروطیت 
که بر پایه یک سازمان متشکل دیوانساالر  دولتی تشکیل می گردد 
جامعه  سه  هر  بر  را  خــود  استیالی  و  دارد  تکیه  نظامی  نیروی  و 
تاریخی  ایلی، روستایی و شهری می گستراند و بی توجه به فرآیند 
به  آنها  قالب های  و  شکل ها  صنعتی،  و  سرمایه داری  کشورهای 
 .)149 )حبیبی،1383:  می گردد  تبدیل  پهلوی  دولت  آرمان شهر 
موفق  خود  موجودیت  اول  مرحله  در  پهلوی  دولــت  بدین ترتیب 
صوری  و  شکلی  دگرگونی های  به  تجددطلبی  اعالن  با  تا  می شود 
ناشی شده از تفکر توسعه برون زا، تحقق بخشد. فروپاشی سازمان 
کاالهای خارجی از سویی و ورود سرمایه  تولیدی و هجوم سرمایه و 
، به دولت  از سوی دیگر  نفتی به عنوان ممر اصلی درآمــد دولــت 
کشور سابقه نداشته است  کنون در تاریخ  که تا اهمیتی می بخشد 
از  )همان:153(. بدین سان دولت اراده و توان الزم برای استفاده 
ضرورت مدرن سازی و ایجاد سازمان و تشکیالت الزم برای تحقق 
کمیت  آغــاز حا بنابراین  بــود.  کشور داشــت، دارا  بــرای  که  اهدافی 
و  ارتــش  تمرکز  و  نوسازی  و  گسترش  با  بود  همراه  پهلوی  سلسله 
هدف  بودند.  سیاست  این  مکمل  که  فعالیت هایی  و  بوروکراسی 
اجتماعی  طبقات  و  شهرها  عمل  در  سیاست ها،  اجــرای  عرصه  و 
و  عمرانی  اقــدامــات  شاهد  یک سو  از  بنابراین  بودند.  شهرنشین 
فعالیت هایی به منظور مدرن سازی کشور در شهرها، مانند تخریب 
از سوی  و  کشیدن خیابان های جدید هستیم  و  محالت قدیمی 
گسترش بوروکراسی دولتی به عنوان وسایلی برای تسلط و  دیگر، 
کمیت هر چه بیشتر حکومت مرکزی بر فعالیت های روزمره مردم  حا

شد )کامروا،1388: 16(.
کان فعال بود اما  کما در این دوره، علیرغم اینکه تشکیالت بلدیه 
عمل  مرکزی  دولــت  سیاست های  ــرای  اج بــرای  ابـــزاری  عنوان  به 
که در راستای منافع  می کرد.  این بار هدف دولت مرکزی این بود 
که  و مصلحت عموم تالش نماید. بنابراین به دنبال دگرگونی هایی 
در ایران به وجود آمد، تشکیالت بلدیه در شهری همچون بوشهر، 
استقالل شکننده و ظاهری اش را از دست داد و در مقابل، دولت 
و  اشتغال  نیرو،  ــازی،  راه سـ تربیت،  و  تعلیم  بهداشت،  بخش  در 
کرد.  اقتصادی، سرمایه گذاری عمده   اجتماعی_  سایر بخش های 
بنابراین اعمال سیاست های تازه موجب شد تا سایر بنادر خلیج 
که موقعیت و تجهیزاتشان از بوشهر بهتر و از نظر لجستیکی  فارس، 
گونه ای مطلوب تر با اقتصاد ایران وصل شده بودند، رو به  هم به 
عمران و آبادی نهند و در نتیجه شهر بوشهر نقش خود را به عنوان 

بندر مهم و عمده  ایران از دست داد )فلور،1387؛ 61-62(. 
شهر  فعالیت  رکود  دوران  رضاشاه،  حکومت  دوران  رفته،  روی هم 
توسعه  و  اهمیت  خرمشهر  بندر  توسعه  و  ایجاد  با  و  بــوده  بوشهر 
گمرگ،  کاهش یافت و امکانات و تأسیساتی همچون  بندر بوشهر 
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نیروی دریایی و از همه مهم تر، ایجاد آخرین ایستگاه راه آهن باری 
ایــران  با  که  کشتیرانی هایی  تمام  دفاتر  و  بندر  اداره  مسافری،  و 
کردند. بنابراین موقعیت  سروکار داشتند، در خرمشهر دفترخانه باز 
گردید تا آنجایی که بهترین و بزرگترین  خرمشهر از شهر بوشهر مهم تر 
به دلیل  بندر  آن  کثر خانه های  ا و  افتاد  از قیمت  بوشهر  خانه در 
مهاجرت مردم به دیگر شهرها و بنادر به صورت ویرانه و خالی از 
سکنه درآمدند )میریان،بی تا: 366(. عالوه برآن، در زمان پهلوی 
صورت  بوشهر  شهر  در  کالبدی  عمیق  مــداخــالت  نخستین  اول 
کلی  که به  که اولین قربانی آن، حصار و دروازه های شهر بود  می گیرد 

ویران و نابود شدند.
و  دولتی  گذاری های  سرمایه  افزایش  دوم:  پهلوی  دوره   .6.4

رونق مجدد بوشهر و تبدیل دولت به مالک اراضی شهری
در زمان سلطنت پهلوی دوم، عواید نفت رو به فزونی نهاد. دولت 
شهری،  عمران  بخش  در  سرمایه گذاری  بر  خاصی  کید  تأ و  توجه 
مانند  خدماتی  بخش های  و  ساختمانی  فعالیت های  ــژه  وی بــه 
بانکداری، بیمه و صنایع سنگین داشت و به  طور خاص در سال 
1352 چهار برابر شدن قیمت نفت موجب تشدید وابستگی مالی، 
اداری و فکری برنامه ریزی شهری به حکومت و تمرکز بیشتر امور در 
حکومت و تهران شد )کامروا،1388: 20(. نقش دولت روزی بخش، 
قانون گذار و مجری بیش از بیش تحکیم شده و بخش خدمات به 
گسترده شد  کشاورزی و صنعت  نحوی بی سابقه به ضرر دو بخش 

)حبیبی،1383: 156(.
در ارتباط با شهر بوشهر، به علت موقعیت خاص مملکتی و شرایط 
اقتصادی و اجتماعی موجود، در نیمه دوم دهه 50 توجه ویژه ای 
از سوی دولت مرکزی به آن مبذول می شود و در دایره ای از رونق 
اقتصادی و سرمایه گذاری قرار می گیرد. از مهم ترین اقدامات صورت 
واحدهای  زیــادی  تعداد  استقرار  از  مــی تــوان  دوره  ایــن  در  گرفته 
بــزرگ، رشد و توسعه خدمات بندری، وارداتــی  کوچک و  صنعتی 
و تجاری، ایجاد تأسیسات خدمات اجتماعی )داض،1354: 12(، 
تأسیس اسکله بارگیری و باراندازی، ایجاد ساختمان های دولتی، 
و  ــدارس  م دولتی،  ادارات  کارمندان  منازل  فــرودگــاه،  ساختمان 
پایگاه نیروی دریایی نام برد )حمیدی،1369: 66-65(. در نتیجه، 
فرصت های  افزایش  موجب  شــده  یــاد  سرمایه گذاری های  انجام 
پیامد  بالطبع  که  می شود  بوشهر  شهر  سطح  در  جدیدی  شغلی 

شاهد  اســت.  ــوده  ب شهر  مهاجرپذیری  قــدرت  افــزایــش  آن  اصلی 
این ادعا اینکه، براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
کل جمعیت 23هــزارو547 نفری بوشهر در سال مذکور،  1345، از 
کشور بوده اند. اما  حدود 19/7درصد متولد سایر مناطق استان و 
در سرشماری سال 1355 متولدین مناطق برون شهری به میزان 
نفری  کل جمعیت 58هـــزارو956  از  و  یافته  افزایش  قابل توجهی  
استان  و  کشور  مناطق  سایر  متولد  درصــد  حــدود 38/8  در  شهر 
گروه های  در  شاغل  جمعیت  درصد  تغییرات  همچنین  بوده اند. 
کمیت  یافتن بخش خدمات از سال  عمده فعالیت نیز نشان از حا
1355 به بعد می باشد و درصد شاغلین این بخش  از 69/7 درصد 

در سال 1345 به 73/2 درصد در سال 1355 می رسد )جدول 1(.
عالوه بر آن، مقایسه درصد جمعیت شاغل بر حسب وضع شغلی 
گرفتن بخش  در دوره های مورد بررسی نیز نشان از برتری و پیشی  
بخش  بر  عمومی(  بخش  حقوق بگیران  و  )مــزد  دولتی  و  عمومی 
خصوصی در سال 1355 نسبت به سال 1345 می باشد. دقیق تر 
سال  در  درصــد  از 70/6  خصوصی  بخش  شاغالن  درصــد  این که، 
کاهش می یابد و در مقابل  1345 به 38/8 درصد در سال 1355 
به  از 28/6 درصــد در سال 1345  درصــد شاغالن بخش عمومی 
بیش از دو برابر یعنی 59/7 درصد افزایش پیدا می کند )جدول2(. 
اجــرای  مــی تــوان  را  گهانی  نا افــزایــش  ایــن  اصلی  علت  مجموع  در 
اداری_  مرکزیت  به  بوشهر  شهر  تبدیل  تمرکز،  عدم  سیاست های 
دولت  توسط  ملی  و  نظامی  طرح های  ــرای  اج و  استان  سیاسی 

دانست. 
شغلی  فرصت های  افزایش  بیانگر  شــده  ــه  ارائ ارقــام  و  آمــار  تمامی 
شهر بوشهر) به ویژه در بخش خدمات( در این برهه از زمان بوده 
و خانواده های در  فعالیت  افــراد در سنین  قابل توجهی   تعداد  که 
خود  ســوی  به  استان،  و  کشور  مناطق  سایر  از  را  کــار  جستجوی 
کالبدی_ فضایی این مهاجرپذیری  کشیده است. مهمترین بازتاب 
عمدتًا  ساخت وسازهای  افزایش  و  شهری  اراضی  اشغال  گسترده، 
مسکونی بوده است. در این دوره بافت تاریخی شهر به حال خود 
رها و در برخی موارد به منظور توسعه فعالیت های جدید، ضربات 

ویرانگری بر آن وارد می شود. 
نکته مهم دیگر در این دوره، تملک میزان قابل توجهی  از زمین های 
دولت  نتیجه،  در  اســت.  بــوده  دولــت  وسیله  به  شهری  محدوده 

جدول 1: ساختار اشتغال شهر بوشهر بر حسب بخش هاي عمده فعالیت در سال هاي 1345 تا 1355

13451355بخش هاي عمده فعالیت

درصدتعداددرصدتعداد

1582/82761/4کشاورزي

127922/9498624/9صنایع

390069/71466173/2خدمات

2574/61140/6سایر فعالیت ها

559410020037100جمع شاغلین
ماخذ: مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلي سرشماري هاي عمومي نفوس و مسکن شهر بوشهر، سالهاي 1345 و 1355.
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عالوه بر مسئولیت انجام اقدامات و فعالیت های عمرانی و دفاعی، 
گذارکننده اصلی زمین  از مالکان عمده و سپس وا به عنوان یکی 
کاربری های  سایر  یا  مسکن  احــداث  بــرای  دستگاه ها  از  برخی  به 
اصلی  ساختار  دوره  این  در  می کند.  ایفا  نقش  اداری  و  خدماتی 
تعیین  را  اصلی شهر  استخوانبندی  که  ارتباطی شهر)  شبکه های 
به  توجه  با  همچنین  می گیرند.  خود  به  واقعی  شکل  نموده اند( 
در  غربی  الگوهای  براساس  علمی  شهرسازی  فعالیت های  شروع 
)مرحله  بوشهر  شهر  جامع  طرح  مطالعات   1354 سال  در  کشور، 
کامل و مرحله دوم به  طور ناقص( توسط مهندسین  اول به  طور 
مشاور )داض( تهیه گردید؛ که بنا به دالیلی ناتمام ماند و به تصویب 

نرسید.
در این دوره، هر آنچه به عنوان هویت جامعه جدید مطرح می گردد 
در  نه  را  خود  ریشه های  می شود،  تبلیغ  پهلوی  دولــت  سوی  از  و 
بیگانه  کاماًل  در هویتی  و  مرزها  فراسوی  بلکه  ایرانی  درون هویت 
برای  شده  گرفته  کار  به  فضایی  اشکال  و  قالب ها  است.  دوانیده 
اعالن این هویت جدید نیز کاماًل بیگانه هستند. شهر به عنوان تبلور 
پایدار  و  کهن  ــای  ارزش ه ــا،  ارزش ه دگرگونی  این  فضایی_کالبدی 
به  استحاله"کهن"  با  می افکند.  دور  به   را  خویش  فضایی  سازمان 
"کهنه" و "سّنت" به "عقب ماندگی"، بافت شهر و سازمان فضایی آن 
کهنه و عقب مانده تلقی می گردند و نتیجه آن دخالت های سنگین 
کالبد آنست )حبیبی،1383: 156( و برای اولین   عینی و مادی در 
می شود  آن  بر  دولت  کشور،  شهرنشینی  و  شهرگرایی  تاریخ  در  بار 
که چهره و سازمان شهر را نه بر مبنای تفکر و تحول درونــی بلکه 
که می توان  بر اندیشه و تغییری برونی دگرگون سازد )همان: 161( 
کهن و تاریخی را اولین اقدام  خیابان کشی های جدید در بافت های 

برای تغییر سازمان فضایی شهرها قلمداد نمود.
برای ظهور یک  تاریخی بوشهر  بافت  ُمثله کردن  با  در سال 1341، 
راستای  در  فعلی(  انقالب  و  سابق  بهمن  )ششم  جدید  خیابان 
کالبدی دولت در  شمالی_ جنوبی، اولین دخالت مخرب و شدید 
تاریخی  بافت  نتیجه  در  و  می گیرد  خود  به  عملی  جنبه  شهر  این 
جدا  هم  از  و  تقسیم  غربی  و  شرقی  بخش  دو  به  و  دریـــده  هم  از 

می شود. از مهم ترین پیامدهای این اقدام مداخله گرایانه می توان 
کلیت بافت و شالوده ارتباطات و سلسله مراتب  از هم گسیختگی 
و  باختن  رنگ   همچنین  و  محله ا ی  سازمان  به  آسیب زدن  آنها، 
و  خیابان  قوی  حضور  مقابل  در  شهر  سّنتی  بــازار  رونق افتادن  از 
انتقال برخی از فعالیت های آن به خیابان ها نام برد. در سال 1345 
کالبدی دولت در این شهر اتفاق  مرحله دیگری از مداخالت مخرب 
که  می افتد و بخش تجاری بندرگاه در قسمت شرقی بافت تاریخی، 
نزدیک به سه قرن تجارت بندر بوشهر را سامان می داده و شامل 
تجاری_ مجموعه  و  تجارتخانه  تیمچه ها،  سراها،  از  مجموعه ای 
مسکونی بوده، به طول 800 متر و عرض 60 متر کاماًل ویران می شود.
تملک  در  دولــت  نقش  افزایش  اسالمی:  انقالب  از  پس   .7.4

اراضی، گسترش سریع شهر و شهرنشینی و ایجاد شهر جدید
بعد از انقالب اسالمی، به دنبال سیل جمعیت مهاجر به شهرها و 
آرمانی  و در فضایی  کشور  کل  در دوران خالء مدیریت شهری در 
برای تحقق فوری اصل چهل و سوم قانون اساسی )مبنی بر تأمین 
و درمان،  بهداشت  ک،  ک، پوشا اساسی، مسکن، خــورا نیازهای 
آموزش و پرورش( ارگان های دولتی مختلف شروع به تفکیک زمین 
شورای  تاریخ 58/4/5  در  کردند.  متقاضیان  به  آنها  گــذاری  وا و 
لغو  قانون  شهری،  اراضــی  مالکیت  مسئله  حل  منظور  به  انقالب 
کردن اراضی  کرد و به منظور آزاد  مالکیت اراضی شهری را تصویب 
تعیین  مهلتی  خود  زمین  عمران  بــرای  مالکان  به  شهری،  مــوات 
نمود. پس از 20 روز از تصویب این قانون، اصالحیه دیگری در تاریخ 
کلیه اراضی موات در  که به موجب آن  58/4/26 به تصویب رسید 
اختیار دولت قرار می گرفت. طبق آمار وزارت مسکن و شهرسازی، 
ظــرف مــدت یــک ســال از اجـــرای ایــن قــانــون حــدود 100 میلیون 
شد  گــذار  وا بی سرپناه  خانواده های  به  شهری  اراضــی  از  مربع  متر 
)کامروا،1388: 85(. همچنین در سال 1361، قانون اراضی شهری و 
که اولین تالش سازمان یافته  آیین نامه اجرایی آن به تصویب رسید 
کالبد  گذاری زمین در شهرها و شکل گیری  و میان مدت در مورد وا

شهری بعد از انقالب بود )همان: 99(.
در شهر بوشهر، بعد از گذشت یک سال از تصویب قانون لغو مالکیت 

جدول 2: ترکیب شاغالن شهر بوشهر بر حسب وضع شغلي از سال 1345 تا 1355

                                                                                                      سال

 وضع شغلي

13451355

درصدتعداددرصدتعداد

بخش

خصوصي

1622/9600/3کارفرمایان

143225/6202410/1کارکنان مستقل

کارکنان بدون مزد 235542/1589129/4مزد وحقوق بگیران و 

394970/6797538/8جمع بخش خصوصي

160028/61196259/7مزد و حقوق بگیران بخش عموميبخش عمومي

450/81000/5اظهارنشده

559410020037100جمع کل

ماخذ: مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری هاي عمومی نفوس و مسکن شهر بوشهر، سالهای 1345 و 1355
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اراضی شهری 58/4/5 مصوب شورای انقالب )یعنی سال 1359(، 
گذاری 1607 قطعه زمین شاهد باالترین تعداد قطعات زمین  با وا
گذارشده از سال1359 تا سال 1368 در این شهر می باشیم. به  وا
گذارشده  کل قطعات زمین وا عبارت دیگر، در حدود 32 درصد از 
از سال 1359 تا 1368 مربوط به سال اول اجرای قانون یاد شده 
کــه بــا اولــویــت چند فــرزنــدی و بــا اخــذ قیمت  ــوده  ــت ب توسط دول
گــذار شده است. روند  افراد وا پایین )قیمت منطقه ا ی( به  بسیار 
کاهش و با نوساناتی( در سال های  گذاری ها )هرچند با روند رو به  وا
بعد نیز ادامه می یابد و بخش اعظم اراضی خالی و ساخت  نشده 
یک   مسکونی  واحــدهــای  ساخت  ــرای  ب عمدتًا  و  تفکیک   ، شهر 

گذار یا به زیرساخت می روند و در نتیجه شهر  طبقه به اشخاص وا
کالبدی افقی قابل مالحظه ای مواجه می شود. در این  گسترش  با 
زمینه، جدول )3( و نمودارهای )1( و )2( تعداد قطعات و مساحت 
گــذار شده از سال 1359 تا سال 1368، دهه اوج  اراضــی دولتی وا
اساس  بر  می دهد.  نشان  را  اشخاص  به  دولتی  اراضــی  گـــذاری  وا
گــذاری هــا( تعداد  یــاد شــده، در ســال 1359 )نقطه اوج وا جــدول 
گذارشده 1607 قطعه با مساحت 731هزارو675 متر مربع  قطعات وا
که با فرازوفرودهایی در طی این دهه در سال 1368 )نقطه  بوده 
گذاری ها( به 175 قطعه با مساحت 458هــزارو58 متر  حضیض وا

مربع می رسد.

کاربري مسکوني در شهر بوشهر در فاصله سال هاي 1359 تا 1369 گذاري زمین دولتی با  جدول 3: وضعیت وا

گذاري مساحت )متر مربع(تعداد قطعاتسال وا

13591607731675

1360638326912

136124678142

136225973365

136332180092

1364620137768

1365320587275

1366594119892

1367300359713

136817545858

50802540692جمع

ماخذ: سازمان مسکن و شهرسازي استان بوشهر
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گذاری  از دیگر نکات مهم در این دوره، جهت گیری دولت در امر وا
که تا سال 1357  زمین در بخش جنوبی شهر می باشد. این بخش 
از یک رشد ارگانیک و آرام برخوردار بوده، بعد از انقالب، مساحت 
ساخت وساز  زیر  به  و  ــذار  گ وا تفکیک،  آن  خالی  اراضــی  از  فراوانی 

مسکونی و غیرمسکونی می روند. 
ــای  دوره ه با  مقایسه  در  بحث  مــورد  دوره  در  اینکه،  کلی  نتیجه  
به  هم  آن  بوشهر،  شهر  کالبدی  گسترش  در  دولــت  نقش  قبلی، 
صورت گسترش افقی، بسیار پررنگ و شدت می گیرد و تا حد زیادی 
بازیگر عرصه فروش زمین و ساخت وساز در سطح شهر  مهم ترین 
کالبدی  گسترش  می گردد. برای اثبات این ادعا، الزم است تصویر 
شهر )تصویر 3( را با تصویر مالکیت اراضی دولتی )تصویر 4(  مقایسه 
و  ساخت وساز  بیشترین  می شود،  مالحظه  که  همان طور  نمود. 
اراضی متعلق به  گرفته در این دوره، در  کالبدی صورت  گسترش 

دولت صورت پذیرفته است.  
بین  بوشهر  شهر  سطح  اراضـــی  عمده   3 تصویر  طبق  بنابراین،   
کاربری های شهری  زیر ساخت وساز  به  تا 1367  سال های 1357 

شهرنشینی  و  افقی  گسترش  عنوان  به  می توان  آن  از  که  مــی رود 
سریع نام برد و در حال حاضر محدوده بافت پر شهر تقریبًا به حد 
اشباع رسیده است. اما یکی از سیاست های اصلی دولت به منظور 
هدایت سرریز جمعیتی شهر بوشهر، احداث شهر جدید عالیشهر در 
که  اوایل دهه 70 با ظرفیت جمعیت پذیری 100هــزار نفر می باشد 
کنون نتوانسته در  گذشت حدود 20 سال از زمان احداث آن تا با 

ساختار نظام شهری منطقه نقش قابل قبولی ایفا نماید.

5. نتیجه گیری
کثر شهرهای ایران در قالب  از لحاظ تاریخی تقریبًا تا دهه چهل، ا
کشاورزی نواحی  مناسبات سلطه آمیز شهر و روستا از مازاد اقتصاد 
روستایی پسکرانه های خود ادامه حیات می دادند که سازوکار آن با 
نظریه مطرح شده از سوی هانس بوبک یعنی نظریه "سرمایه داری 
نقش  شهرها  نظریه،  این  براساس  است.  بوده  منطبق  بهره بری" 
اقتصادی  ــازاد  مـ مـــداوم  بــه طــور  و  داشــتــه انــد  دریافت کننده  یــک 
روستاهای پیرامون خود را همانند زالو می مکیده اند. اما به دنبال 

گذارشده شهر بوشهر با مالکیت دولتی تصویر 4: اراضی وا

تهیه و ترسیم: نگارنده؛ براساس نقشه مالکیت اراضی دولتی )سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر(
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کشور  کمیت بالمنازعه مازاد نفتی در سیستم اقتصادی  ورود و حا
بعد  به  از دهه چهل  ارضــی،  قانون اصالحات  اجــرای  و همچنین 
منبع تغذیه کننده شهرها دچار تغییر و تحول عمده ای می شود. به 
کارگزاری به موقعیت  که در این برهه، دولت از موقعیت  این معنا 
کارفرمایی بزرگ رسیده و با بهره گیری از درآمدهای نفتی و تزریق 
اعتبارات عمرانی در شهرها، عماًل در توسعه شهرها و تسریع روند 
این تحوالت  گسترده ای پرداخت. در پی  به دخالت  شهرنشینی 
که در تعمیم نظریه سرمایه داری  کشور بود  کالبدی در  اقتصادی و 
کشور شک و تردیدهایی به  بهره بری به ساختار تمامی شهرهای 
وجود آمد. مقاله نوآورانه "دولت و شهرنشینی" )رهنمائی، 1373( 
عنوان  همین  با  جدیدی  نظریه  ارائــه  و  تردید  این  ایجاد  پیشگام 
تجاری  با  که  است  دولت  اینک  نظریه،  این  براساس  است.  بوده 
که  گسترده ای   کردن پول و سرمایه در شهرها، از طریق نظام بانکی 
کمک می کند.  در اختیار دارد، به توسعه شهر و روند شهرنشینی 
کاربردپذیری نظریه  اثبات صریح  ایــن رو، پژوهش حاضر در پی  از 
فضایی  کالبدی_  توسعه  و  پیدایش  رونــد  با  شهرنشینی  و  دولــت 
شهر بوشهر و بالطبع اثبات ضمنی عدم انطباق نظریه سرمایه داری 
بهره بری با روند پیدایش و توسعه این شهر می باشد. برای اثبات 
کالبدی شهر  این ادعا، در این مقاله شرایط اقتصادی، اجتماعی و 

گرفته است. بوشهر در دوران تاریخی مختلف مورد بررسی قرار 
 به طور خالصه، یافته های پژوهش نشان می دهد که پیدایش شهر 
مالحظات  براساس  و  کم  حا دولت  تصمیمات  به  اصل  در  بوشهر 
که در سال  استراتژیکی و نظامی_ دفاعی بر می گردد. به این معنا 
1734 م . / 1147 ه.ق نادرشاه افشار مکان فعلی این شهر را به علت 
موقعیت دریایی مناسب به منظور احداث پایگاه عملیات دریایی و 
استیال بر خلیج فارس برای تأسیس یک شهر بندری انتخاب نمود. 
کشور  سپس در دوران زندیه، با توجه به اهمیت تجارت خارجی در 
و همچنین برخورداربودن شهر بوشهر از بستر و زیربناهای تجاری، 
دولــت وقت به این شهر توجه ویــژه ا ی می نماید و به مرکز عمده 
فعالیت تجارت خارجی در خلیج فارس تبدیل می شود. در دوره 
قاجارها، شهر بوشهر به اوج پیشرفت و رونق اقتصادی خود می رسد 
آن  در  نیز  ویــژه ای  عام المنفعه  فعالیت های  و  عمرانی  اقدامات  و 
صورت می پذیرد و این شهر به یک مرکز عظیم بازرگانی و تجاری در 
کالبدی_  کشور تبدیل می شود. از مهم ترین آثار اجتماعی و  سطح 
فضایی دوران مشروطیت در شهر بوشهر تشکیل بلدیه به صورت 
خودکفا بوده که اقدام به سرمایه گذاری هایی در کارهای ساختمانی 
عمومی نمود. سیاست های پهلوی اول، موجب شد تا بوشهر نقش 
قبلی خود را به عنوان بندر مهم ایران از دست بدهد و سایر بنادر 
خلیج فارس، که دارای موقعیت بندری مناسب تر و پسکرانه بهتری 
گوی سبقت از این شهر بگیرند. در دوره  نسبت به بوشهر بودند، 
بر سرمایه گذاری  و توجه خاصی  تمرکز  پهلوی دوم، دولت مرکزی 
در بخش عمران شهری می نماید و شهر بوشهر در دایره ای از رونق 
شغلی  فرصت های  ایجاد  باعث  خــود  که  می گیرد  قــرار  اقتصادی 
نقاط  از  کار  نیروی  جذب  و  مهاجرپذیری  قدرت  افزایش  و  جدید 
مختلف استان و کشور به این شهر می شود. از دیگر اقدامات دولتی 
در این دوره، تملک میزان قابل توجهی  از زمین های محدوده شهر 

بود و دولت به یکی از مالکان عمده اراضی شهری تبدیل شد. با 
اداره شهر و توسعه بوشهر  انقالب اسالمی، نقش دولت در  شروع 
گذاری  گردید و در سال های نخست اقدام به تفکیک و وا تشدید 
از  زیــادی  مساحت  و  کرد  متقاضیان  به  شده  تصاحب  زمین های 
زمین های بال  استفاده و ساخت  نشده شهر تفکیک و عمدتًا برای 
ساخت واحدهای مسکونی یک  طبقه به خانواده های پرجمعیت 
گسترش  گذار و به زیرساخت می روند و در نتیجه شهر بوشهر با  وا

کالبدی افقی قابل  مالحظه ا ی مواجه می شود.
که شهر  کلی حاصل می شود  با توجه به مطالب فوق این نتیجه 
توسعه  و  پــیــدایــش  کــه  اســت  شهرهایی  دســتــه  آن  جــزو  بوشهر 
کالبدی_ فضایی آن در حد زیادی تحت تأثیر تصمیمات و اقدامات 
کشور در طی دوران های مختلف بوده است.  کم بر  دولت  های حا
این شهر مصداق  با وضعیت  نظریه دولت و شهرنشینی  بنابراین 
این  به  مختلف  دولت های  خاص  توجه  علل  بررسی  در  می یابد. 
به ضرورت های  باید  توسعه،  و  از رشد  الگویی  بروز چنین  و   شهر 
برای  گون  گونا دولت های  غالب،  به طور  نمود.  دقت  آن  پیدایش 
کشور در مناطق مرزی  تحکیم استقالل و حراست از تمامیت ارضی 
)از جمله مناطق مرزی سواحل شمالی خلیج  فارس( سیاست های 
مقتدرانه در پیش می گرفته اند و بدین منظور در گذشته دولت های 
کم بیشتر از پادگان های نظامی استفاده می نموده اند. چنانچه  حا
پیوند عمیقی  اهــداف نظامی  با  بوشهر  اشــاره شد، پیدایش شهر 
داشته است و این اهداف به طور خاص در دهه پنجاه با احداث 
دو مرکز بزرگ نظامی هوایی و دریایی و بعد از انقالب نیز با ایجاد 
کز نظامی وابسته به نهادهای انقالبی پررنگ تر  گسترش سایر مرا و 
از  نیز  دولت ها  اینکه،  زمینه  این  در  مهم  نکته  دیگر  اما  می شود. 
که برای حفظ و حراست  ابتدا به یک موضوع مهم پی  برده بودند 
جوابگو  تنهایی  به  نظامی  تأسیسات  گسترش  کشور،  مرزهای  از 
و توسعه سکونتگاه های  نیازمند رشد  این اهداف  نبوده و تحقق 
آنجایی که  از  نتیجه  در  می باشد.  مناطق  آن  در  موجود  شهری 
کافی برای  سکونتگاه های روستایی این مناطق فاقد مازاد محلی 
کز شهری بوده اند، مهم ترین راهکار برای دستیابی  پشتیبانی از مرا
به اهداف فوق، حمایت و مداخله همه جانبه و مقتدرانه دولت ها 

بوده است.
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