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 2یریابوالخیرضا محسنیعل، 1یعبدالرضا کلمرز
 

 دهیچک

 یعیو طب یت ارتباطیموقع ید و داراید مرواریص یاز مراکز اصل یکیخ همواره یتار یدر درازا شیرۀ کیجز

به نظر  یج فارس ضروریمطالعات خلپرداختن به تحوالت آن در ؛ لذا ج فارس بوده استیخاص در خل

از  یکی. ار مورخ قرار دارندیره در اختین جزیاز تحوالت ا یاست که منابع محدود ین در حالیا. درسمی

 شیرۀ کیجزدر روزنامه خاور از  یره وجود دارد مشاهدات احمد فرامرزین جزیکه در مورد تحوالت ا یمنابع

د ینوسان شد یشمس 1221تا  1221 یهاسال یر فاصله زمانره دین جزیاز ا یدر گزارش فرامرز. است

ره ین جزیاز ا یمشاهدات فرامرز ین پژوهش بر آن است تا با بررسیا. خوردیره به چشم مین جزیا یتیجمع

سبب »پاسخ دهد که  سؤالن یبه ا، گر به جز روزنامه خاوریه بر اسناد دیو با تک یلیو تحل یفیتوص یبه روش

ن یپژوهش حاضر از ا ۀیفرض« ت پنجاه ساله چه بوده است؟ن مدیدر ا شیرۀ کیجز یتینوسان جمع یاصل

بنادر و ، ن زمان در سواحلیبود که در ا یحاصل عوامل نامطلوب شیرۀ کیجز یتینوسان جمع: قرار است

 . بود یو جار یج فارس ساریران در خلیر ایجزا
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 مقدمه

ار باال بوده یآن بس یدر دو سو یتیاست که تحرک جمعیاز مناطق دن یکیج فارس یمنطقۀ خل

مهاجرت اقوام تا قبل از وقوع . خوردیار به چشم میج فارس بسیخ خلیمهاجرت اقوام در تار. است

ج فارس بوده یخل یبه ساحل شمال یاز ساحل جنوب ت و اواخر قاجار عموماً مهاجرتیانقالب مشروط

ج یخ خلیر کرد و مهاجرت شمال به جنوب در تاریین روند تغین زمان به بعد ایکن از ایل. است

، گریبه عبارت د. ز برهم زدیج فارس را نیخل یمهاجرت نوع دوم مناسبات تجار. فارس ظاهر شد

ج فارس به یخل یاز ساحل شمال یاقتصاد یروینه و یسرما ییجاجابهقت یت در حقیجمع ییجاجابه

 . آن بود یساحل جنوب

ج یخل یبه ساحل جنوب یرا از ساحل شمال یادیت زین زمان جمعیمهاجرت شمال به جنوب در ا

ان مهاجرت شمال به یج فارس که در جریخل یساحل شمال یهامکانن یاز ا یکی. فارس کشاند

که  ییره از آن جاین جزیا. ش بودیرۀ مهم کیجز ،اداز خود را از دست د یادیت زیجنوب جمع

مسائل آن  یبررس، استاز گذشته تا زمان حاضر  یخاص یو اقتصاد یارتباط یهاقابلیت یدارا

د از جمله ید مرواریص یمغاص، زیخاک حاصلخ، ین و کافیریآب ش. ران داردیا یبرا یت خاصیاهم

 یل پهلویاواخر قاجار و اوا ویژهبهدر دوران معاصر و ، ن وجودیبا ا ؛ اماره استین جزیا یهاقابلیت

و به سواحل  را ترک شیرۀ کیجز، رانیر ایاز سواحل و جزا یاریره به مانند بسین جزین ایساکن

و اهداف ها هاز دغدغ یکین مهاجرت یا یل اصلیشناخت دال. ج فارس مهاجرت کردندیخل یجنوب

تواند یج فارس میخل یره به ساحل جنوبین جزیا ل مهاجرت سکنۀیشناخت دال. ن مقاله استیا

ج یخل یو فرهنگ یاقتصاد، یاجتماع، یاسیره و مسائل سین جزیاز مشکالت مردم ا یاریپرده از بس

ک یتواند ین شناخت به نوبه خود میبه اافتن یدست. بردارد ،اندن مردم با آن روبرو بودهیفارس که ا

ران در قبال یا یو آت یجار یهایگذاراستیاعمال س یبرا یکاربرد یک الگویو  یچارچوب مفهوم

 . ج فارس فراهم کندیر و سواحل خلیجزا

 یبررس ویژهبهم تا با استفاده از منابع دست اول آن دوره یما برآن، ن مقصودیل به این یبرا

 یرزاحمد فرام یهانوشته. میبپرداز مسئلهن یدر روزنامۀ خاور به ا یاحمد فرامرز یهانوشته

شان یقابل ذکر است که ا. دارد ییج فارس ارزش واالیسنده فعال در حوزه خلیک نوی عنوانِبه

 یاسیاز تحوالت س یاریج فارس گذرانده است و بسیاز عمر خود را در دو ساحل خل یدیقسمت مد

 . گر بوده استنه نظارهیج فارس را به عیخل یو اجتماع

و روزنامه  یاحمد فرامرز یبه معرف شیرۀ کیجزکوتاه از  یاخچهیان تارین نوشتار پس از بیدر ا

را در  یادیت زیره که سبب شده بود جمعین جزیل رونق ایدر ادامه ابتدا دال. شودیمخاور پرداخته 

ره به ین جزیت ایکه منجر به مهاجرت جمع یلیشده و پس از آن دال یخود اسکان دهد بررس
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ن نوشتار آورده یو ره آورد ا یریگجهیان نتیدر پا. شودیم یج فارس شد واکاویخل یساحل جنوب

 . خواهد شد

 

 شیک خچۀیتار

 19( و با فاصله 72: 1223، یستانیافشار س) لومتر مربع مساحتیک 752/93ش با یآزاد ک رۀیجز

مات یج فارس قرار گرفته است و از نظر تقسیخل هایآب انیران در میا یلومتر از سواحل جنوبیک

 یره در درازاین جزیا. (2: 1229، مختارپور) شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان است تابع یاسیس

( و 29: 1223، رزم آرا) یت ارتباطیموقع ید و داراید مرواریص یاز مراکز اصل یکیخ همواره یتار

ک شب یاست که  یارهیهمان جز« سیق»ا یش یک. ج فارس بوده استیخاص در خل یعیطب

خ اجل را یت شیاش مستوجب گله و شکاییگوشانیش برد و پریا به خانۀ خور یسعد، یبازرگان

 . (172: 1293، یسعد) فراهم کرد

که پس از سلطنت  بندرسیراف یزه بعد از خرابین جزیا. دارد یمفصل ینه آبادانیشیپ شیرۀ کیجز

 یآن رو یهادر پس کرانه یلمیخاندان د یدرون دودمان یهاان کشمکشیدر جر یلمیعضدالدوله د

ره به مرکز ین جزیا. دیج فارس گردید و مبدل به مرکز تجارت خلیگرد بندرسیرافن یجانش، داد

ج فارس حکومت داشت یر خلیل گشت که بر عمان و اکثر جزایتبد شیرۀ کیجزقصر در  یملوک بن

نضمام ( امتداد داشته به ایمه کنونیالخراس) ن که از بصره تا جلفاریالت بحریو دو ثلث خراج ا

ت یصر به سبب موقعیق یملوک بن. شدیصر وارد میق ین به خزانه ملوک بنیبحر یر فعلیجزا یدیعا

 یدند که بعد از مدتیبه هم رسان یادیره مکنت و تمول زین جزیا یارتباط -یو تجار یعیطب

 یزندگ ین و ابوبکر سعدیالدفیس، پادشاه هرمز. محسود ملوک و پادشاهان اطراف واقع شدند

هم در سال  یش بودند که با همکاریصر کیق یبان قدرتمند سلسله بنیار عادل فارس از رقیهرش

( و بعد از آن 121: 1221، وصاف الحضره) صر( را منقرض نمودندیق یبن) ن سلسلهیا یهجر 626

 . افتی« دولت خانه»عنوان  یزنگ یاتابک سعد یه اقدامات برجسته و واالیره در ساین جزیا

بعد از آن واقعه ، دیمروار یش و داشتن مغاصیایت جغرافیش به واسطۀ موقعیرۀ کیجز به هر حال

فه( یآل خل) نیبحر یوخ فعلین شیکه ب یقمر 1251گذاشت و مخصوصاً بعد از  یهم رو به آباد

س یخ مغلوب بودند به قین که طرفدار شیاز مردم بحر یادیعدۀ ز، اختالف افتاد و جنگ درگرفت

ره افزودند و مجدداً به ین جزیا یبر آباد، ران مهاجرت نمودندیگر ایاز بنادر د یبه بعضآمدند و آنگاه 

اول ، 2شمارۀ ، سال پنجم، روزنامه خاور) ج فارس درآمدیاز نقاط معمور و آباد خل یکیصورت 

 . (2: 1221ور یشهر
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، یابن بلخ« رسنامهفا»: دهندیبه ما م شیرۀ کیجزدر مورد  یهستند که اطالعات یتنها منابع اندک

ن منابع یاز ا یرازیو صاف الحضره ش« خ و صافِیتار»و  ینیقزو یایزکر« آثار البالد و اخبار العبادِ»

. ار مورخ قرار داردیره در اختین جزیاز تحوالت ا یمنابع محدود، از دوران معاصر ؛ اماکهن هستند

 شیرۀ کیجزاز  یت احمد فرامرزش در دوران معاصر مشاهدایاز منابع موجود از تحوالت ک یکی

 . ده استیاست که در روزنامه خاور به چاپ رس

 

 شیرۀ کیجزو  یاحمد فرامرز

م در 1111ق/ 1236سال  یع الثانیرب 27در  یخ عبدالواحد فرامرزیفرزند ارشد ش، یاحمد فرامرز

به جهان  دهید، غرب بندر لنگهدر شمال، دهستان فرامرزاننیمرکز کالنتر نش، هیگچو یروستا

، ین و اشرار محلیدر برابر خوان یو یستادگیخواه بود و ایمبارز و آزاد یایروحان، پدر احمد. گشود

 یطیخ عبدالواحد در محیش. محبوب و مشهورکرده بود یمرد، دگانیدرا نزد مظلومان و ستم یو

حد هم در خ عبدالوایش. ت اوالدش همت گماشتیبه ترب ییناامن و پراز هرج و مرج و زورگو

: 1221، یفرامرز) درس داشت یملک و کرس، فرزند، عائله، یبستگدل، نیفرامرزان و هم در بحر

اش او و خانواده یدر هر دو جا برا یزندگ، ن خاطری( و به هم11: 1225، و عبدالرحمن مال 53

و  یرامرزخاندان ف. (21: 1273، تیزاده آدمو رکن 53: 1221، یفرامرز) بود یعیو طب یعاد یامر

 یاپس کرانه ینواح یو اجتماع یاسیکالنتران دهستان فرامرزان در تحوالت س عنوانِبهها آن اکانین

احمد از سن . فا کردندیا یایاول نقش اساس یه و دوران پهلویلنگه و بندرعباس در اواخر قاجاربندر

 1216 -یو در ده سالگ (53: 1221، یفرامرز) ه قرآن را ختم کردیدر مکتب گچو یسالگ 13تا  6

 . کرد دنید شیرۀ کیجزاز  ییجاجابهن یر این رفت و در مسیبه همراه پدرش به بحر -ق/ م

ه بازگشت یگچو ین به زادگاهش روستایاش از بحربه اتفاق خانواده یاحمد فرامرز یپس از چند

و  یالت محلران و مشکیت در ایبه واسطه وقوع انقالب مشروط یل تشنج و ناامنیکن به دلیل

؛ ت اوالد بپردازدین به تربیم گرفت خود را از جار و جنجال فارس دور کند و در بحریتصم یافهیطا

 یرانیو ضد ا یاستعمار یهااستیسبه همراه پدر و برادرش در مقابل  ین احمد فرامرزیدر بحر اما

د به ید به تبعیعرض تهددر م را ین امر احمد و برادرش عبدالرحمن فرامرزیس به پا خاستند ایانگل

 عنوانِبهن ین بود که بحریا یچرا که انگلستان در پ. قرار داد یامروز یالنکاریا سریالن یس رۀیجز

ف نگه ین گونه عالوه بر ضعیران به دور باشد و ایک از دسترس سلطه ایمهم و استراتژ یامنطقه

؛ اوردیج فارس به وجود بیخل ینوبوابسته به خود در ساحل ج ییهانیخ نشیران بتواند شیداشتن ا

ت به یوخ قطر و در نهایاز ش یکیدر ابتدا به  مسئلهن یاز ا یبا آگاه یاحمد و عبدالرحمن فرامرزلذا 

ده بودند و به شدت یه استعمار انگلستان جنگیش علیپ یکوتاه که چندچاه یوخ روستایاز ش یکی
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 یشمس 1231ت در سال یاه به بوشهر و در نهااز انگلستان نفرت داشتند پناه بردند و پس از شش م

در سال  یاحمد فرامرز. شدند یو حکومت یجذب مشاغل دولت یدند و بعد از چندیبه تهران رس

 دنیز دین شیرۀ کیجزافت که از یدر جنوب  یتیه بود مأموریکه کارمند وزرات مال یشمس 1211

دن کرد که ید شیرۀ کیجزاه بود از که کارمند وزارت ر یشمس 1221ن در سال یشان همچنیا. کرد

 . دیبه چاپ رس یشمس 1221مشاهدات هر سه سال مذکور در روزنامه خاور در سال 

و نقادانه  یجدطور بهبود که  یاحمد فرامرز یت قلمین روزنامه و فعالیاز چند یکیروزنامه خاور 

از ، م 1971ش/  1221ن روزنامه در سال یا. کرده است یج فارس را برررسیمسائل مربوط به خل

و صاحب « صهبا»با عنوان ، ن سالیهم 25تا شمارۀ  79ف شد و از شمارۀ یبه بعد توق 71شمارۀ 

 . افتیمنتشر شد و پس از آن مجدداً با عنوان خاور انتشار « پوریرالملوک صدرین» یازیامت

ج فارس از منابع یخلرامون یپ یج فارس است و آثار ویسندگان پرکار حوزه خلیاز نو یاحمد فرامرز

در دو ساحل  یو یدانیمطالعات م، یسیو انگل یبه زبان عرب یو ییآشنا. شوندیمرجع محسوب م

ل یمکرر و تحص یهاییجاجابه، (و ...قطر ، نیوخ بحریبا ش یم و حضوریارتباط مستق) ج فارسیخل

وزارت ، ت خارجهاز جمله کارمند وزرا یت در مشاغل دولتیمسئول، ج فارسیاو در دو ساحل خل

هفدهم و هجدهم از ، پانزدهم یهادر دوره یمل یمجلس شورا یندگینما، یه و دادگستریمال

وطن ، ج فارسیخل یایبا جغراف یی؛ آشنایمل یشهرستان بوشهر و کار در کتابخانه مجلس شورا

رس ج فایخل یو فرهنگ یاقتصاد، یاجتماع، یاسیق از اوضاع سیشناخت عم، یو دغدغه مل یپرست

 . ج فارس برخوردا باشدیدر مطالعات خل ییگاه واالیاز جا یکه آثار و شودیمباعث 

مورد ، ن مقاله آورده خواهد شدین بار در اینخست یبرا شیرۀ کیجزرامون یمشاهدات او پ

ن یش که نکته بارز مشاهدات او از ایک یتیل نوسانات جمعیقرار خواهد گرفت و دال وتحلیلتجزیه

 . خواهد شد یاکاوره است ویجز

 

 شیک یتیتحوالت جمع

جه مشاهدات خود را از ینت یشمسیهجر 1221ورماه یدر روزنامه خاور در شهر یاحمد فرامرز

ر آورده یبه شرح ز یشمس 1221و  یشمس 1211، یشمس 1221در سه سال متفاوت  شیرۀ کیجز

 : است
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که  1م[ 1931و  1199/ یرقم یهجر 1219و  1212 یهاسال] یبنده در سن ده دوازده سالگ»

 یره دارایآباد بود چنان که قصبۀ ماشَه مرکز جز یلیش[ رفتم خیدر خدمت پدرم به آن جا ]ک

ک راستۀ آن به تجار هند و اختصاص داشت و در آن ی بود که یسرا و بازار مفصلن کاروانیچند

شدند ید مشغول میرد مروایره به صیداشت که در اطراف جز یق غواصیموقع در حدود چهارصد قا

ج فارس ین سکنۀ خلین طرفیبزرگ که ب یهاداشت که در مغاص یبزرگ غواص ین کشتیو چند

داشت که به  یمتعدد و فراوان یبارکش یهایکردند و کشتیم یمشترک و مشاع است غواص

آن نقاط  ران و عراق را بهیکردند و امتعۀ ایمسافرت م و ...من و عراق عرب یقا و یهندوستان و آفر

 ساختند و در تابستانیحتاج مردم را فراهم میکردند و ماین سمت وارد میجا را به ابرده اجناس آن

 یت براین و قطر و عمان و کوین صنف از بحریاز تجار ا یاد بود که عدهیاز مراکز تجارت مروار یکی

ره کمتر از ین جزیموع سکنه اآمدند و قطع دارم که در آن موقع مجید به آن جا میداد و ستد مروار

و ها هتمام خان، دا نمودمیبر آن حدود پ یتیکه مأمور یشمس 1211در سال  یهزار نفر نبود ول 15

ش/  1221کرد و امسال ]یست نفر تجاوز نمیت آن از دویدم و جمعیمساجد آن جا را خراب د

ت یتا دو هزار نفر جمع 1133د دم در حدویره را دیم[ که باز به آن جا رفتم و تمام نقاط جز 1171

ن کمتر شده بود و مردم یم[ که فشار مأمور 1971ش/  1223ور ]یرا بعد از حوادث شهریز 2داشت

ل به مراجعت یما یادیک عده مراجعت کردند و هنوز هم جمع زی به دست آوردند یشتریب یآزاد

 . (2ص ، ش1221، ورماهیاول شهر، شمارۀ سوم، سال پنجم، خاور روزنامه) «. هستند

ن یت ایکاهش جمع، ک دوران پنجاه سالهیدر  شیرۀ کیجز ینه تمام نماین آین نکته در ایبارزتر

حدود  یشمس 1211در سال ، هزار نفر 15 یشمس 1221ش در سال یت کیجمع. ره استیجز

که  ییاز آن جا. نفر گزارش شده است 2333تا  1133حدود  یشمس 1221نفر و در سال  233

 یهاج فارس و شاغل در پستیخل یت اجتماعیق و آشنا به وضعیدق یاسندهینو یرامرزاحمد ف

 . ن آمار و ارقام قابل اعتماد و اعتبار خواهد بودیبوده است ا یمهم دولت

ش چه بوده یک یعت باالین قرار است که علل و عوامل جمیاز ا شودیمکه مطرح  یسؤالن جا یدر ا

د؟ یساله گرد 53ک دوران یدر  شیرۀ کیجزکاهش مورد توجه سبب  یاست و چه علل و عوامل

 : میپردازیر میک مباحث به شرح زیبه تفک سؤالن یپاسخ به ا یبرا

                                                                                                                                              
 . م است 1111هجری شمسی/  1262دی  1از آن جایی که فرامرزی متولد  -1

زار نفر ه 2جمعیت کیش در حدود  1221یعنی سال ، طبق مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در دوره شانزدهم -2

 . 132ص ، 132جلسه ، جلد شانزدهم، دوره شانزدهم، ش1219بنگرید به: لوح مشروح مذاکرات مجلس . بوده است
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 شیرۀ کیجز یرونق و آبادان. 8

ج فارس بوده است و یخل یکه شرح آن قبالً گذشت( از مراکز تجار) خیتار یره در درازاین جزیا

 یشمس 1221ش در سال یت کیجمع. استکرده  ت خود را حفظین موقعیا، زانیهرچند افتان و خ

ره چه استعدادها و ین جزیا. (2: همان، روزنامه خاور) ت داشته استیهزار نفر جمع 15در حدود 

ر حفظ کند؟ یگر جزایت برتر خود را نسبت به دین موقعیخ ایداشت که توانست در طول تار ییایمزا

ره نهفته ین جزیا یت تجاریو ب(موقع ییایجغراف -یعیت طبین استعدادها در دو محور الف(موقعیا

 . است

 ییایو جغراف یعیت طبیالف( موقع

ن یعمق و همچنکم یهان فراوان و وجود چاهیریم به علت داشتن آب شیره از روزگار قدین جزیا

ن یره از زمین جزیباعث شده بود که ا مسئلهن یا. داشته است یت خاصیقنوات در آن اهم

، انار، انگور، ریانج، از نخل یفراوان یهاو باغ 1برخوار باشد یقدرتمند یاهیز و پوشش گیخحاصل

: ش1221، ورماهیاول شهر، شمارۀ سوم، سال پنجم، روزنامه خاور) کنار در آن وجود دارد، مرکبات

و ن و بندرعباس یبحر، بوشهر، ن و قرار گرفتن در حد فاصل بنادر بصرهیری( به علت وجود آب ش2

ج فارس به یخل ییایر دریبود که در مس ییهایکشت یمناسب برا یره لنگرگاهین جزیبندر لنگه ا

ره ین جزین را از ایریحتاج خود از جمله آب شیتوانستند مایکردند که مین بنادر تردد میمقصد ا

 . کنند نیتأمآباد 

در  یاکرانهپس یهاتحکوم یو عدم امکانات کافره از دو ساحل ین جزیا یدور، نیعالوه برا

 . (171: 1219، یوثوق) دیبخشیمره ین جزیرا به ا یترت امنیموقع ییایدر یهایلشکرکش

 یت تجاریب( موقع

ممتاز آن  یعیت طبیداشته است موقع یانیشا ریتأث، رهین جزیا یت تجاریکه بر موقع ین عاملیاول

ر بنادر ین و سایت و بحریاز کو که یباد یهایش در سر راه کشتیرۀ کیقرار گرفتن جز. است

خود اتباع  یباد یهاین در سر راه کشتیکردند و همچنیعربستان به طرف مشرق آمد و رفت م

 ره شدین جزینمودند باعث رونق تجارت ایران که به مشرق و غرب و شمال و جنوب مسافرت میا

ن یا یهاکه از مغاص یدیارمرو. (1ص ، ش 1221ور یشهر 2، 7شمارۀ ، سال پنجم، روزنامه خاور)

                                                                                                                                              
، برای آگاهی بیشتر از پوشش گیاهی کیش بنگرید به کتاب جزیره کیش و دریای پارس نوشته ایرج افشار سیستانی -1

 . 99 -12صص ، 1223، تهران: انتشارات جهان معاصر
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، خیتار یدر درازا. دادیره مین جزیرا به ا یفردمنحصربهو  ییازات طالیشد امتید میره صیجز

سنده قرن ینو یمسعود. داشته است یارید شهرت بسید و تجارت مرواریاز نظر ص شیرۀ کیجز

که  ...  ندکنیم پارس یاید به دریغوص و استخراج مروار»: سدینویدر کتاب خود م یچهارم هجر

: 1223، یمسعود) «دیا به دست آین دریگر نقاط ایو د، 1بیسرند، عمان، قطر، شیک، در خارک

دالسلطنه یسد) مانده بود یز به قوت خود باقین یشمس 1237د تا سال ید و تجارت مرواری( ص176

کاروان سرا و . بود یار پرسود و دائمیره بسین جزید در ایتجارت مروار. (255-257: 1237، یکباب

ش و هندوستان بودند در بازار ین کید بیداشت که تجار هندو که واسطه تجارت مروار یبازار مفصل

که در  یمتعدد یسراهاکاروان. اد بودند که راسته مخصوص به خود را داشتندیز یش به حدیک

ه در خطوط منظم بود ک یتجار یهایمسافران کشت یرایره وجود داشت پذیمرکز جز، قصبۀ ماشه

، ن عراقیماب یرانین خطوط منظم کشتیا. ش تا هندوستان در رفت و آمد بودندین کیب یتجار

از  یاعده یرایپذ ره در تابستانین جزیا. ان بودندیقا در جریمن و آفری، هندوستان، قطر، نیبحر

تجارت  یکز اصلاز مرا یکین فصل یشد و در ایت میعمان و کو، قطر، نید از بحریتجار مروار

 . د بودیمروار

تجارت و ، اشتغال. جاد کردیا یادیز یهافرصت شیرۀ کیجز ید برایخالصه آن که تجارت مروار

ت یکه جمع یعوامل. ره به ارمغان آوردین جزیا یرا برا یره ثروت و تمول خوبین جزیت در ایامن

 . دیهزار نفر رس 15به  یشمس 1221ره در سال ین جزیت ایکشاند جمع شیرۀ کیجزرا به  یادیز

، را که شامل الر یعین دو بندر معمور بوشهر و لنگه قرار داشته و پس کرانۀ وسیب شیرۀ کیجز

گر از ید یکین مراکز یبا ا یمبادله تجار. فته استگریم شده است در بریراز میروزآباد و شیف، خنج

 . رونق تجارت در آن بوده است یعوامل اصل

 نیعمل ساکن یو آزاد یومب یستم اداریج( س

، به فرهنگ یران محلین مدیا ییآشنا. قرار داشت یو بوم یت افراد محلیریره تحت مدین جزیا

آنان . ره بودین جزیا یبزرگ برا یازیامت شیرۀ کیجزشت یخلق و خو و نوع مع، ورسومآداب

؛ ره وابسته استین جزین خودشان به رونق تجارت این و همچنیساکن یدانستند که رونق زندگیم

. متمرکز شد شیرۀ کیجز یت تجاریو تالششان در جهت گسترش و بهبود وضع یهمه سع نیبنابرا

ج فارس و یره در دو ساحل خلین جزین ایعبور و مرور آزاد ساکن، نیساکن یعمل تجار یآزاد

                                                                                                                                              
 . مان سریالنکاری امروزیه -1
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 یر مسلمان از جمله هندو توانست باعث رونق تجاریشبرد و جذب تجار غیجهت پ یتساهل مذهب

 . را به خود جذب کرد یادیت زیکه سرانجام جمع یایرونق تجار. ره گرددین جزیا

، یریگمیتخت در تصمیره از پاین جزیا یران بومیعمل و استقالل مد یآزاد، یدر حوزه حکومت

ن یا. ردیصورت گ شیرۀ کیجز یازهایمناسب و هماهنگ با ن، عیشد رتق و فتق امور سریباعث م

ن یره به وضع قوانین جزیاز ساکنیمتناسب به ن یران محلیشد که مدیب مت موجیریوه مدیش

رۀ یجزتوانست بر تجارت یکه سخت م یگمرگ یهاتعرفه یران محلین مدیص ایبه تشخ. بپردازند

 . وضع نشد، ب زندیآس شیک

 

 شیرۀ کیجزافول . 7

نفر  233ود به حد یشمس 1211ش در سال یت کین است که جمعیبر ا یمبن یگزارش فرامرز

را  یدامنه مهاجرت چنان باال گرفت که مقامات دولت. افتیت همچنان ادامه یجمع ییجاجابه. دیرس

 شیرۀ کیجز»: ر کشور نوشتیبه وز یر دارائیوز یشمس 1226به تکاپو انداخت چنان که در سال 

ار است به سزاو ...  ندکنیم مهاجرت کرده و ین و دوبیت آن جا به بحریو جمع یرانیرو به و

 یسازمان اسناد مل) «شنهاد کنندیشند و پیندیراه چاره ب ...  دین مسئول محل دستور فرمائیمأمور

ت یجمع یاحمد فرامرز یشمس 1221در سال . (13/2/1226مورخ  6229/1نامه شماره ، رانیا

نفر از  12333سال حدود  53ظرف مدت ، یعنی. نفر ضبط کرده است 2333ش را در حدود یک

ت آن ین جمعین چنید ایره وارد آمد که باین جزیبر ا یبتیچه مص. ت آن کاسته شده استیعجم

هم  سؤالن یو به ا شودیمآورده  یتیجمع توجهقابلن کاهش یل ایره را رها کنند؟ در ادامه دالیجز

که  ین محدوده زمانیمنابع ا ینگارنده با بررس. ت آن چه شدندیکه جمع شودیم پاسخ داده

. کند وتحلیلتجزیهرا ها آن کرده و یین عوامل را شناسایاست که اکرده  یدر بردارند سع یاتاطالع

، یوثوق) نبوده یو دفع یناگهان یج فارس امریر خلیگر بنادر و جزایره همانند دین جزیسقوط ا

ر عوامل و یل زیدال. رفته استیج صورت پذیساله و به تدر 53ک زمان ی ی( بلکه در ط263: 1219

 : ندکنیم هیرا توج شیرۀ کیجزعلل رکود 

 م8321ق/ 8282سال  ید گمرکیجد یهاالف( تعرفه

 یاین مستشاران و اولیبه سبب عدم اطالع ا، بسته شد یکیکه توسط مستشاران بلژها هن تعرفیا

ان ریان بنادر ایار ناکارآمد بودند که به زیبس، ج فارسیبنادر خل یو تجار یاجتماع یدولت بر زندگان

 1221ور یشهر 2، 7شمارۀ ، سال پنجم، روزنامه خاور) ج فارس تمام شدیخل یو نفع بنادر جنوب

 : ن دو تعرفه عبارت بودند ازیا. (622-627: 1229، احمد، یفرامرز: د بهین بنگریهمچن، 1ص ، ش
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-یکشت یهاکارگاه یه براین بر چوب و تخته و نخ و طناب که موادِ اولیسنگ یلیگمرکِ خ(»1) 

ران ساختن یگر در بنادر اید که دین باعث گردیسنگ یهان تعرفهیا. «ران بودیدر سواحل ا یساز

 ن یچ گمرکیا هی، هین مواد اولیمقرون به صرفه نباشد چون در بنادر عربستان از ا یکشت

ر را ب یراه زندگ، مسئلهن یا. کم و ناقابل بود یلیفتند خگریم ا اگر همیو  یفتند مثل دبگریم

 یبه ساحل جنوبها آن ج فارس مسدود کرد ویخل یرانین سمت ساحل ساحل ایصنعتگران در ا

، شماره چهار، سال پنجم، روزنامه خاور) داشت منتقل گشتند یمشترها آن ج فارس که بازاریخل

 یمنف ریتأثران یجِ سواحل ایماً بر صنعتِ رایمستق، ن تعرفۀ نامناسبین حساب ایبا ا. (.2ص 

ماهر و  یانسان یرویمهاجرت ن یگر معنیکه به د -رانیمهاجرت طبقۀ صنعتگر سواحل ا. گذاشت

رۀ یجزران و یسواحل ا یات اقتصادیسخت بر ح یالطمه، ج فارسیخل یبه آن سو -ناقل ثروت بود

 . ر بودیوارد آورد که صدمات آن جبران ناپذ شیک

ن یا ید گمرکیجد یهاگر از تعرفهید یکید یبر مروار یدرصد 25ات یشدن تعرفه و مال( بسته2) 

ن تعرفه از اساس یا. گمرک بود یکیمستشاران بلژ یحاصلِ ناآگاه، د همین تعرفۀ جدیا. سال بود

، بود یداخل هایآب ج فارس که جزءیخل هایآب د ازیه بود و اشتباه بسته شد چرا که مرواریپایب

د گمرک بدان تعلق یشد که نبایمحسوب م یداخل یید کاالیگر مرواریبه عبارت د. شدید میص

رۀ یجزد( مانند سابق به یتاجران مروار) هاها و طواشگر غواصین اقدام باعث شد که دیا. ردیگ

رۀ یجز یهاتجار و غواص. آن قرار دهند یبرا ینیگز ین را جایتوجه نداشته باشند و بحر شیک

بدان ، آنان به آن طرف منتقل شده استدند شغل و حرفه یز چون دیران نیگر سواحل ایو د شیک

ج فارس مهاجرت یبه آن سمت خل یگر زحمت آمد و رفت را به خود ندهند به کلیجهت که د

 یبه ساحل جنوب یه از ساحل شمالیسرما ییجاجابه، قتین مهاجرت در حقیا. (2: همان) کردند

 1237تا سال  شیرۀ کیجزد همچنان در ید و تجارت مرواریص، ن وجودیبا ا. ج فارس بودیخل

سنده شناخته ینو، یدالسلطنه کبابیسد. ره بودین جزیا یرونق تجار یاز عوامل اصل یکی یشمس

د عامه یس وقت اداره فالحت و تجارت و فوایرئ یشمس 1237ج فارس که در یشده در حوزه خل

ر یاز سا شودیم استخراج شیرۀ کیجزکه اطراف  یدیمروار، نوشته است، بندرعباس و بندرلنگه بود

ت یشان در ادامه در مورد اهمیا. (255-257: 1237، یدالسطنه کبابیسد) شتر استیران بینقاط ا

شصت فروند  یباً خود اهالیتقر»: سدینویره مین جزیساکن یآن برا یید و درآمدزاید مرواریص

ره غوص یزدر اطراف خود جها آن شتریره دارند که بین صغیکصد و پنجاه سفایره و ین کبیسفا

 «شودیم یسیۀ انگلیهزار روپیباً متجاوز از سیانه تقریدات خلوت]خالص[ آن جا سالیند و عاینمایم

 . همان()
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ها با یاز آن پس ژاپن. پررونق بود ین سده چهاردهم شمسیآغاز یهاسالد تا ید و تجارت مرواریص

ج ید خلیگرفتند و بازار مروار د را در دست خودیمروار یجهان یخود بازارها یپرورش یدهایمروار

و  1/7/1226مورخ ، 137نامه شماره ، رانیا یسازمان اسناد مل) ف شدیفارس به شدت تضع

د در ید و تجارت مروارین امر سبب شد تا صیا. (121 -123: 1212، د به مختار پورین بنگریهمچن

ش در نوسانات یه نوبه خون امر بیا. ل شودیتبد یجانب یتیبه فعال یاصل یتیاز فعال شیرۀ کیجز

 . فا کردیا یاساس ینقش شیرۀ کیجز یتیجمع

 پس از آن یهاسالت و یبندر لنگه از دوره مشروط یهادر پس کرانه یب( گسترش ناامن

و اغتشاش در پس  یتوان در گسترش ناامنیرا م شیرۀ کیجزگر از عوامل افول و رکود ید یکی

در صفحات  یناامن. دانست یشمس یهجر 1232تا  یشمس 1215 یهاسالن یآن ب یهاکرانه

: 1212، یوثوق) ت و حوداث پس از آنیران از بندرعباس تا بندر بوشهر در دوره مشروطیا یجنوب

با پس  شیرۀ کیجز یبر روابط تجار، (225 -212: 1229، یان بستکیعباس ین بنیو همچن 713

پس  یتجار یرهایبه مس شیرۀ کیجز یتجار یوابستگ. سوء برجا گذاشت ریتأثش یهاکرانه

اط یبر ح یتجار یرهاین مسیا یرقابل انکار است و ناامنیشرفت تجارت آن غیاش در پیاکرانه

ن یا یهااز معلول یکیت یوارد آورد و کاهش جمع یضربه سخت شیرۀ کیجز یو تجار یاقتصاد

 . علت قدرتمند بود

 ج( قانون انحصار تجارت و دخالت دولت

را به « قانون انحصار تجارت»، یالدیم 1925/ یدیخورش 1237در نهم خردادماه سال ، رانیدولت ا

و قند و هر چه از قند و شکر به دست  یچا یاجازۀ تجارت انحصار، د که بر اساس آنیب رسانیتصو

دو قران و از ، از هر من قند ید به دولت واگذار شده و جهت صدور مجوز تجارت قند و چایآیم

 بود یات عالوه بر حقوق گمرکین مالیشد و ایدولت اخذ م یحق انحصار عنوانِبهن شش قرا، یچا

ز به یاک نیقانون انحصار تجارت تر یدیخورش 1232به دنبال آن در سال . (727: 1261، تیهدا)

 1239تاً در سال ینمود و نهایاک را منحصر به دولت مید که حقّ تجارت تریب رسیتصو

ار یکامل در اختطور بهران یا یتجارت خارج، ب متمّم قانون انحصاریبر اساس تصو، یدیخورش

ران یا یتجارت خارج، ن قانونیب ایخ تصویاز تار»: استآمده  در ماده واحدۀ آن. دولت قرار گرفت

ن ییو تع یو صنعت یعیۀ محصوالت طبیدر انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادرکردن کل

ن قانون یب متمّم ایتواند تا تصویو دولت م شودیمبور به دولت واگذار زان واردات و صادرات مزیم

، سال پنجم، 1239، روزنامه اطالعات) «دینما یریران جلوگیبه خاک ا یالتجارۀ خارجاز ورود مال

 . (1262شمارۀ 
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گ ن قانونِ ناهماهنیب ایتصو. ران بسته شدیج فارس و بنادر ایاز سواحل خل ین قانون بدون آگاهیا

، طلبجاه ین دولتیبدتر آن توسط مأمور یران و اجرایبنادر و سواحل ا یو اجتماع یان تجاریبا جر

ن یا»: سدینویم یفرامرز. ران وارد آوردین ضربه را به اقتصاد و تجارت بنادر و سواحل ایترسخت

 یاهال، ن اصلیا یکسب آزاد را در جلو مردم بست و همۀ کارها را در تهران تمرکز داد و رو، قانون

تمام ، ۀ اجناس مرغوبیبردند و سهمیو ارز نم یتجارت هیاز سهم یادوردست بهره یبنادر و شهرها

گرفتن ارز و  ید و لذا تجار بنادر مجبور بودند که برایب تجار بند و بست کن تهران گردینص

ادر کاسته شد و همۀ ت تجارت و کار در بنیچون روزانه از اهم. در تهران سرگردان بمانند، هیسهم

 (.1ص، ش1221ور یشهر 7، 5شمارۀ ، سال پنجم، روزنامه خاور) «افتیکارها در تهران تمرکز 

د تجارت کند ین قانون تاخته است که دولت نبایگر از صفحات خاور سخت به اید ییدر جا یفرامرز

الزم را  یهاییط راهنمات کند و فقیحماها آن د را به مردم واگذار سازد و ازید تجارت و تولیو با

 . (7: ش 1221، مهرماه 29، 51شمارۀ ، روزنامه خاور) دیبنما

ر جنوب از جمله یبنادر و جزا ین گفته شد امور تجاریش از ایکه پ همان گونهقانون انحصار تجارت 

رۀ یجزبنادر و  یرت محلیو مد یرا از حاکمان بوم یش را در تهران متمرکز کرد و استقالل رأیک

ره ین جزین ایساکن یش و سرگردانیشدن راه تجارت آزاد در کن امر باعث بستهیا. سلب کرد شیک

 یج فارس و آگاهیخل یبا سواحل جنوب شیرۀ کیجزن یساکن یو فرهنگ یمراودات تجار. دیگرد

 . کرد لیمتما یش را به ساحل جنوبیت کیجمع، یآنان از تساهل تجارت در سواحل جنوب

 بر مردم بنادر جنوب ین دولتیمأمور یتعد و یختگید( لجام گس

ران از یر ایمهاجرت مردم بنادر و جزا یبرا یعامل مهم، در سواحل ین دولتیعملکرد ظالمانۀ مأمور

ن یاست چند از ظلمِ مأمور یر مواردیز ییهانمونه. ج فارس بودیخل یش به ساحل جنوبیجمله ک

 -الف(مردم بندر کالت) :دیمردم مظلوم انجام نیر که به مهاجرت ایبه مردم بنادر و جزا یدولت

ک مأمور آمار به ی یکه از بنادر درجه دوم بود بر اثر اخاذ -ش استیرۀ کیجز یکه روبرو یبندر

ب( مردم بندر ) ساکن شدند؛ -واقع در عمان -ا خَصَبی عمان مهاجرت کردند و در خور فکان

با زن و اطفال ، ید مأمور آماریجۀ تهدیدر نت -اناز بنادر حومۀ شهرستان لنگه استان هرمزگ -هیمغو

 ن راه غرق شد؛یدر بها آن قیختند و چند قاینشستند و به عمان گر یکوچک یهاقیخود در قا

از  یگریو عدۀ د -در استان هرمزگان بخش لنگه یدلیاز دهستان عب یبندر -رویخ بندرِ چیج(ش)

جۀ مقررات سخت و یبکوه در نتیاز مردم بنادرِ ش یارید( بس) مهاجرت کردند و ین بندر هم مدتیا

ال بازگشت یگر اصالً خید»ن مهاجرت کردند و یاناً بحریت و احیبه قطر و کو، نیمأمور یظلم و تعد

 7، 5شمارۀ ، روزنامه خاور) «ت برقرار استیهم ندارند چرا که در آن جاها کار فراوان است و امن

 . (2: ش1221ورماه یشهر
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ده است یکه به چشم د یمأموران دولت یاسفناک از جاه طلب یشرح یشمس 1221در  یفرامرز

ک یجو و  یک گونیک نفر ی رۀ قشمیکه به بنادر کردم در جز یریدر مسافرت اخ»: دینمایارائه م

ن راه یب. ۀ مسکن خود ببردیال خود به قریع یخرد که با شتر برایره میگندم از مرکز جز یگون

. ندینمایف میه او را توقیساعت در گمرک ناح 67. یرند که قاچاق همراه داریگیمن او را یمأمور

ام را ال و خانوادهیدست ع، مانمیجا نمنیگر در اید من دیگویش میبه تفت شودیمکه آزاد  یوقت

 ...  ن به عربستان رفتندیروم که قبل از ایها و برادران خود میرم و به دنبال هزارها از هم محلیگیم

جلو صاحب محصول را ، را بخواهد از سر خرمن به منزل ببرد یبنادر محصول یک نفر از اهالی اگر. 

 همان() «.  ...  دیا داریرند که شما قاچاق دریگیم

از لجام  یاها تنها نمونهنیچرا که ا. دکنیم ز صدقین شیرۀ کیجزالذکر در مورد موارد فوق

به سبب ظلم و ستم . فرما بودران حکمیکه بر تمام سواحل ااست  ین دولتیمأمور یختگیگس

 ره به سواحل عربستانین جزیا یاز اهال یاریبس 1شیرۀ کیمالکِ جز یمحمدرضا خان بستک

خ یگر شین و دیر بحریجزا، ره قطریشبه جز، تیز به کوین یاریبسو  (622: 1229، یفرامرز)

 یشمس 1221تا  1226ت در ظرف یت کویمعجه جیدر نت. ج فارس مهاجرت کردندیخل یهانینش

. (2ص . ش 1221سال ، 5شمارۀ ، سال پنجم، روزنامه خاور) دیهزار نفر رس 153هزار به  23از 

و  یخود از عوامل ناامن، ت و ادارۀ بهتر بنادر گماشته شده بودندیامن یکه برا یمأموران دولت

 یکسب ثروت و کاسب یبرا یالهیوس»سمت خود را ، نین مأموریا. بودند یاغتشاش ادار

، (123ص ، همان) رشوه، ز فروگذار نبودندیچ چیدن به مقصود از هیرس یهمان( و برا) دانستندیم

، اتهام) (276، همان) «یفساد اخالق» (.275ص ، ش1236آذر ، شماره چهارم، همان) «یفساد مال»

، (.121ص ، ش1236ن آبا، شماره سوم، همان) در حق مردم یتعد، جعل سند(، ضرب و شتم

، (272: ش1236آذر ، شماره چهارم، همان) یشخص یاغنا یو کتمان قانون برا یفه ناشناسیوظ

آبان ، همان) یال شخصیجهت ام یزدن به اختالف محلدامن، (272، همان) شراکت در قاچاق کاال

ته افرادِ الب. ه و گمرک بودین مالیج و مرسوم حکام بنادر و مأموریوۀ رایش، (125: ش1236

که  ییاز آن جا. (272: ش1236آذر ، شماره چهارم، همان) بودندها آن نیشناس هم در بفهیوظ

                                                                                                                                              
سطوت الممالک سابق ضابط وقت ناحیه بستک و جهانگیریه)تاریخ جهانگیریه و بنی ، محمدرضا خان بنی عباسی -1

( که از خوانین جابر و متنفذ بود این جزیره را از شیخ بندر چارک که نماینده دولت محسوب 221ص ، عباسیان بستک

ای از تسلط حاکم غیربومی بر این نمونه. (622: 1212، ن خریداری کرد)فرامرزیهزار توما 12شد در ازای مبلغ می

 . کیش بود که به واسطه زد و بند سیاسی از جانب دولت مالک این جزیره گشت
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اوامر ، در نظر مردمها آن اعمال، آمدندیر به حساب میبنادر و جزا نیمأموران واسطۀ دولت و ساکن

ن درستکار یمأمورن رو مسألۀ ین بنادر بود از ایشد و سبب انفصال دولت و ساکنیم یحکومت تلق

، شمارۀ هفتم، همان) کردیج فارس کمک میبه بسط نفوذ دولت در سواحل خل یزیش از هر چیب

 . (716: ش1232رماه یت

ن یا: سواحل و بنادر است ین دولتیاظهارِ نظر در مورد مأمور یبرا یمنبع موثق یگزارشات فرامرز

. سواحل و بنادر شدند یناامن یل اصلخود عام، ت گماشته شده بودندین که جهت حفظ امنیمأمور

سواحل بود که  یاوضاع اجتماعشدن جه فقط بدتریبشان بود و نتیتنها پرکردن جها آن هدف

سوخت ین نمیساکن یچ دلشان برایخته که هیمأموران لجام گس. داشت ین را در پیمهاجرت ساکن

حاکمان  یبرا ینیگزیدند جادایخود قرار م یتمول مال یبرا یزیو پست و منصب خود را دستاو

ش یر در پین بنادر و جزایرا در جهت نفع خود و ساکن یسته محلیت شایریبودند که مد یبوم

بنادر  یب فرهنگ عمومیتخر، نیظلم بر ساکن، دهیفایب ینیگزین جایجه این نتیبارزتر. گرفته بودند

 یادینقش ز یت بومیریقطعاً مد .بود شیرۀ کیجزر از جمله یبنادر و جزا یجه مهاجرت اهالیو در نت

جه کاهش یو در نت یراه افول تجار شیرۀ کیجزآن  یکرد که با نابودیفا میا شیرۀ کیجز یبر آبادان

صحه گذاشته  یادار ینیگزین جایز بر نقش مخرب این یاحمد فرامرز. ش گرفتیت در پیجمع

ش و قشم و بندرلنگه یر کیجزا افتن آن بری ین و برتریره بحریت جزیاز عوامل موفق یکی یو. است

قشم و ، شیر کیکه از جزا یعامل. (621: 1229، یفرامرز) داندیخ آن جا میرا عدالت و زحمات ش

 . گرفته شده بود ین دولتیمخرب مأمور یهاتیبندرلنگه به واسطۀ فعال

ر مشروع یغبه عملکرد  یتوجهقابلزان یز به مین یج فارس در دورۀ پهلویدۀ قاچاق در خلیوع پدیش

، ن دولت نخواهند قاچاق شودیاگر مأمور»: د کهیگویراست م یفرامرز. ن ارتباط داشتین مأموریا

 1221ور یاول شهر، شمارۀ سوم، روزنامه خاور) «ک عدد قاچاق وارد مملکت گرددی محال است که

 . (2: ش

 یریه( سربازگ

در مهاجرت سکنۀ سواحل و بنادر  یؤثررانۀ مربوط به آن عاملِ میسختگ یو رفتارها یریسربازگ

 مسئلهز از یش از هر چیج فارس بیمردم جزائر و سواحل خل: بود شیرۀ کیجزران از جمله یا

آن  یهابه سواحل عربستان و معاشرت با عرب یکیرا به واسطۀ نزدیوحشت داشتند ز یریسربازگ

از جمله  ین دولتیاز قوان یذا بعضاند لد و شرط داشتهیقیآزاد و ب یلیخ یعادت به زندگان، حدود

ه دولت یاز ناح یادیز یکرد و فشار روانیشان جلوه میآزاد یت برایمحدود ینوع یریسربازگ

ن فاکتور به خصوص در یا. (2: ش1221ور یشهر 2، شمارۀ پنجم، روزنامه خاور) کردندیاحساس م

ش یرۀ کیاز مردم جز یاریبس»: سدینویم یفرامرز. داشته است یشگرف ریتأثش یت کیکاهش جمع
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 شیرۀ کیجزمهاجرت مردم  مسئله. (2: همان) «ختندیفه به آن طرف گریبه سبب ترس از نظام وظ

 یک معضل اصلی یبوده است که در نظر احمد فرامرز توجهقابل ین قانون به حدیب ایدر اثر تصو

 یبه ارائه راه حل مبن یرید و در ادامه بحث در مورد سربازگکنیم ش جلوهیت کیکاهش جمع یبرا

روزنامه ) دینمایم ینیولو به مدت محدود و مع یاز خدمت سرباز شیرۀ کیجزت مردم یبر معاف

 . سال پنجم(، 2: 1221ور یاول شهر، شماره سوم، خاور

 و( کشف حجاب

بر کشف حجاب و اجبار و فشار  یمبن یشمس 1217اول در سال  یم حکومت پهلویتصم یدر پ

ن روند را مخالف با یج فارس که ایر و بنادر خلیاز ساکنان جزا یاریآن بسکردن یملع یحکومت برا

ج فارس یخل یدند چاره را فقط مهاجرت به ساحل جنوبیدیم خود ینه مذهبیرید یهاسنت

ن یج فارس در ایخل یبه ساحل جنوب یت از ساحل شمالیبزرگ جمع ییجاجابه. ص دادندیتشخ

( و آثار 716: 1217، یو وثوق 2: سومۀ شمار، 1221سال ، روزنامه خاور) دیماجرا به اوج خود رس

 . وارد ساخت شیرۀ کیجزران از جمله یت و اقتصاد سواحل ایبر جمع یمخرب

 ده قاچاقیوع پدیح( ش

افت و تا زمان حاضر به یوع یج فارس شیدر خل یبود که در دورۀ پهلو ییهادهیقاچاق کاال از پد

باال و وضع مقررات نامناسب و خشن در سواحل از سال  یعوارض گمرک .است یقوت خود باق

 قانون انحصار تجارت و مرگ تجارت آزاد، یاخاذ ین برایمأمور یتراشو اشکال یتعد، یقمر 1212

ج فارس سبب شد و یده قاچاق را در خلیوع پدی( ش7: یشمس 1221ور یشهر 12، 12شمارۀ ، خاور)

، آنچه مسلم است. گذاشت یج فارس بر جایبر سواحل خل یمیوخ یو اقتصاد یاجتماع یامدهایپ

. تجارت بود شیرۀ کیجزج فارس و از جمله یخل یو رونق سابق بنادر و ساحل شمال یسبب آبادان

به . مرتبط با آن بود یهاتیون تجارت و و فعالیخود را مد یش قسمت عمران آبادانیتجارت ک

چون  -تجارت و امور در رابطه با تجارت شیرۀ کیجزن یساکنگر منبع درآمد و شغل اکثر ید یعبارت

قسمت ، شیرۀ کیجز یهزار نفر 15ت یاز جمع. بود -و ... یدارمهمان، یکارگر، یرانیکشت، یقرانیقا

دار کاروانسراها و تجار مهمان، هایه بار از کشتیکارگران تخل، رانیکشت، قرانیقاها آن از یمتنابه

ده قاچاق باعث شد یوع پدیش. قا بودندیر اقالم با هندوستان و شرق آفریو ساد یواسطه تجارت مروار

ت آن به مناطق یج جمعیده شود و به تدریکش یبه نابود شیرۀ کیجزتجارت فعال و گسترده 

به دنبال کار و کسب ، امارت متحده یهانیخ نشیش، تیکو، یدب ویژهبه، ج فارسیاز خل یگرید

نفر در  233ش مهاجرت کردند و تنها در حدود یاز ک یادیت زیکل جمعن شیآوردند و بد یخود رو

 . ماندند یره باقیدر آن جز یشمس 1211سال 
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 یریگجهینت

نفر و در  233حدود  یشمس 1211در سال ، هزار نفر 15 یشمس 1221ش در سال یت کیجمع

دود ش در حیت کیاز جمع. نفر گزارش شده است 2333تا  1133حدود  یشمس 1221سال 

عوامل ، ن دورانیت چه بود؟ در ایجمع توجهقابلن کاهش یسبب ا. افته استینفر کاهش  12333

ج یخل یر شمالیسواحل و جزا یو اقتصاد یات اجتماعیدست به دست هم دادند و ح یقدرتمند

، مقررات سخت و خشن، نامناسب یگمرک یهاتعرفه، رینظ یعوامل. د کردندیفارس را به شدت تهد

و  یتعد، کشف حجاب، یریسربازگ، دولت و مرگ تجارت آزاد در سواحل یتجارت برا انحصار

ن در یا. وع قاچاقیت شیو در نها یت بومیرین رفتن مدیاز ب، جاه طلب ین دولتیمأمور یاخاذ

 یکه نام برده شد خبر یاز عوامل -ج فارسیخل یساحل جنوب -بود که در ساحل مقابل یصورت

ت و یمهاجرت جمع، یو دافعۀ ساحل شمال یجاذبۀ ساحل جنوب -جیبه تدرالبته  -سرانجام. نبود

دو ساحل چون زبان و مذهب  یمشترکاتِ فرهنگ. داشت یدر پ، از شمال به جنوب، ه رایسرما

 یرخت بر بست و به ساحل جنوب یاز ساحل شمال ینسان آبادانیبد. مشترک هم بر شدت آن افزود

 . رفت

ن آن یخود را از دست داد و ساکن یت تجاریموقع، نبود یان مستثنریکه از سواحل ا شیرۀ کیجز

، تیمهاجرت جمع. قطر و بنادر عربستان مهاجرت کردند، نیبحر، تیکو، یابوظب، شارجه، یبه دب

ره که ین جزیرونق ا یربنایت محروم ساخت و زیم جمعیل عظین سیا یهاییرا از توانا شیرۀ کیجز

 . دده شیکش یتجارت بود به نابود

 

 ورد مقالهاره

 یرت بومیساله نشان داد که هر زمان مدپنجاه یک دوران زمانیش در یک یتیتحوالت جمع یبررس

ره توانسته است ین جزیحاکم بوده است ا شیرۀ کیجزتجارت در  یو آزاد یتساهل مذهب، یو محل

اثر ، ن مواردیز اعدم وجود هر کدام ا، گریبه عبارت د. برخوردار باشد یخاص ییاز رونق و شکوفا

 . ش نهادیک یتیو جمع یش را بر تحوالت اقتصادیخو

اند و که از جنس مردم بوده یکسان، شیرۀ کیجزدر  یحاکمان محل یگذاراستیو س یت بومیریمد

ج فارس ین خلیساکن یره را براین جزیا، اندش آگاه بودهین کیفرهنگ و سنن ساکن، ورسومآداببه 

. باشد شیرۀ کیجزن یو ساکن یبه نفع حاکم بوم ین اداریشد قوانیسبب م یاز طرف. کردیجذاب م

ره ین جزیا یت تجاریش و هماهنگ با وضعیک ییایط جغرافین بدون شک متناسب با محین قوانیا

 یگذاراستیاز س یکه سوا یتیریمد، یت محلیریمد. داشتیآن را در پ یشد و رونق تجاریوضع م
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به مراتب با  یاساس یهاو ارائه راه حل یمحل یهامعضل ییدر شناسابود  شیرۀ کیجزتخت بر یپا

ن یا. تخت بودیپا یریگمیت و تصمیریآن باالتر از مد ییکرد و کارایعمل م یشتریسرعت عمل ب

بدون شناخت  یاعده، تخت متمرکز بودیدر پا یریگمیکه امور مربوط به تصم یزمان، ن کهیا یعنی

چ ین هیپرداختند که ایب قانون میم و تصویات مردم به اتخاذ تصمیروحمنطقه و  یایق جغرافیدق

ز یده نیچیپ یبروکراس، نیعالوه بر ا. نداشت شیرۀ کیجزبا مسائل و مشکالت مردم  یتیسنخ

ره را سلب یار عمل حاکم و مردم ساکن در جزیداد و اختیرا کاهش م یریگمیسرعت عمل تصم

شنهادات ید از نظرات و پیج فارس بایدر سواحل و بنادر خل کالن یهایریگمیدر تصم. کردیم

 . استفاده کرد ین نواحیا یکارشناسان بوم

ها در رونق و و احترام به تفاوت ینقش تساهل مذهب شیرۀ کیجز یتیبه تحوالت جمع یبا نگاه

از عوامل جذب تجار هندو و  یکی یتساهل مذهب، گریبه عبارت د. شودیمافول آن مشخص 

ز به مانند ین شیرۀ کیجز. شتر آن بوده استیب یره و رونق تجارین جزیگر به ایمسلمان دریغ

برخوردار است؛  یمتنوع یو زبان یمذهب، یب قومیج فارس از ترکیخل یرانیر ایاز جزا یاریبس

مذهب ، نیعالوه بر ا. ندکنیم تکلم یا با زبان فارسیو  یبه زبان عرب شیرۀ کیجزن یاز ساکن یاعده

شتر ساحل ین روند در بیا. (725: 1212، مختارپور) است یسن شیرۀ کیجزن یب به اتفاق ساکنیرق

ساکنان  یو مذهب ید تنوع زبانیکالن با یهایریگمین در تصمیج فارس حاکم است بنابرایخل یرانیا

 . ها احترام گذاشتن تفاوتیج فارس را مد نظر قرار داد و به ایر خلیسواحل و جزا

ن و اعمال گمرکات یب قوانیگر عوامل از جمله تصویبا د یمیوند مستقیز پیش نیجارت در کت یآزاد

ن بر واردات بسته شد یسنگ یآن گاه که قانون انحصار تجارت و عوارض گمرک یدر دوره پهلو. دارد

شت مردم منطقه یو نوع مع ییایت جغرافین گمرکات بدون در نظر گرفتن موقعیکه ا ییاز آن جا

وع یده قاچاق شین برد و پدیج فارس از بیتجارت در منطقه خل یشده بود باعث شد که آزاداعمال 

 نی؛ بنابرادکنیم ران صدقیر و بنادر ایشه در مورد جزایهم ی( برایگذارقانون) مسئلهن یا. ابدی

 یو اقتصاد یاجتماع، ییایط جغرافید هماهنگ و متناسب با شرایبا یدولت مرکز یگذارقانون

 . ر باشدیج فارس و بنادر و جزایخل سکنه

ن یت به ایو جذب جمع شیرۀ کیجزاز عوامل رونق تجارت  یکیدر گذشته ، ن کهیت ایو در نها

ن یا یایاح. ستیاز آن ن یکه هم اکنون خبر یندیفرآ. د بوده استید و تجارت مرواریره صیجز

جاد ین مرز و بوم ایا یبرا یگرید یره قطعاً خواهد توانست منبع درآمدین جزیند پرسود در ایفرآ
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ع یصنا، یتوسعۀ گردشگرج فارس از جلمه یر خلیجزا یر استعدادهایسا یین شناسایهمچن. کند

 . باشد یلیفس یهاوابسته به سوخت یمحصولاقتصاد تک یبرا یزیخواهد توانست گر و ... 1یدست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
برای آگاهی از استعدادهای صنایع دستی جزیره کیش بنگرید به کتاب کتاب جزیره کیش و دریای پارس نوشته  -1

 . 279ص ، 1223، تهران: انتشارات جهان معاصر، یایرج افشار سیستان
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