
اصالحـات اجتامعی و اقتصـادی رضا شاه 
و نقش آن در ساختار جمعیتی بوشهر

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اصالحات اجتامعی و اقتصادی 
رضا شاه در ساختار جمعیتی بوشهر و در نهایت مهاجرت ساكنان بومی 

این منطقه به نواحی اطراف است.
روش/ رویكرد پژوهش: در این پژوهش با روش توصیفـی – تحلیلی 
و بر پایۀ اسناد و منابع كتابخانه ای به تحلیل تاریخی داده ها پرداخته 

شده است.
یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد كه اصالحات صورت گرفته در 
این دوره، بسیاری از سنن، آداب و رسوم اجتامعی، مذهبی و قومی 
را تحت الشعاع قرار داد و سبب تغییر ساختارهای اجتامعی، اقتصادی، 
و فرهنگی در مناطق مختلف از جمله سواحل خلیج فارس شد كه در 
آن نظام ایلی و كالن خانوادگی، پایه های محكم و استواری داشت. 
موقعیت ویژۀ جغرافیایی- تجاری سواحل خلیج فارس، از دیر باز، 
گروه ها و اقوام مختلف را به سوی این منطقه جلب می كرد و سبب 
می شد تا ساختارهای اجتامعی این منطقه، بیش از نواحی داخلی ایران، 
تحت تأثیر عوامل خارجی باشد.  بر این اساس، ناتوانی جامعۀ سنتی در 
حفظ بایسته های خود، در برابر تغییرات ایجاد شده و همچنین نفوذ 
رسمایه داری داخلی و خارجی كه سبب شد ساكنان بومی این منطقه از 
رونق اقتصادی بهره چندانی نداشته باشند، باعث مهاجرت بسیاری از 
ساكنان بومی بنادر جنوبی به بنادر عربی خلیج فارس شد كه امكانات 

و تسهیالت بهرتی برای آنها تأمین می كرد.
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اصالحـات اجتمـاعی و اقتصادی رضـا شاه 
و نقش آن در ساختار جمعیتی بوشهر

مقدمه
سال هاى سلطنت رضاشاه، دوران پى ريزى نظامى جديد بود. گفتمان نوسازى  آمرانه با تأكيد 
بر عناصرى چون وحدت ملى و استقالل و پيشرفت و با استفاده از شرايط مساعد بين المللى 
سكان رهبرى جامعة ايران را در دست گرفت.  اين گفتمان كه به پيدايش دولت مدرن مطلقه 
انجاميد بر پاية نوسازى جامعه از طريق وارد كردن محصوالت، تمدن و مديريت غرب، تأكيد 
بر ضرورت تحقق اجبارى و آمرانة نوسازى و انحصارى شدن قدرت سياسى و اقتصادى قرار 
داشت . وضعيت جديد سبب تغيير ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي در مناطق 
مختلف از جمله ساختارهاي جمعيتي سواحل خليج فارس شد و مهاجرت  عده اي ازساكنان 
بومي اين منطقه را به سواحـل جنوبي خليج فارس در پي داشت. بر اين اساس، در اين نوشتار 
سعـي شد تا با بررسى تاريخى، مبتنى بر اسناد و داده هاى موجود در منابع به اين پرسـش 
پاسخ داده شود كه با توجه به سياست هاي اصالحي رضاشاه و موقعيت سياسى و تجارى 
بوشهر كه امكانات بسيارى از جمله فرصت هاى شغلى را در منطقه باعث مى شد چه علل و 

تغييراتى در اين منطقه، سبب مهاجرت ساكنان بومى به نواحي اطراف شد؟
مهم ترين پيامد جنگ جهاني اول، در ايران، نظامي از هم گسيخته و اقتصادي ويران بود. 
در چنين شرايطي، قدرت هاي خارجي، به ويژه انگلستان، كه آشفتگي سياسي و اقتصادي ايران 
را به صالح خود نمي ديدند، در پي تغيير وضعيت سياسي كشور برآمدند كه نتيجة آن كودتاي 
1299 ش. و ظهور رضاخـان در صحنة سياست ايران بود. نفـوذ نظام اقتصادي و اجتماعي 
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سرمايه داري جهاني بر رشد و توسعة اقتصادي ايران تاثير داشت؛ به گونه اي كه اقتصاد سنتى 
ايران را به سوى اقتصاد كااليي و صنعتي سوق داد و در اين گذار، روابط سياسي، اجتماعي 
و اقتصادي سنتي كشور نيز  تحت تأثير قرار گرفت كه اين امر پيامدهايي بر ساختار اجتماعي 
ايران برجاي گذاشت. در كنار تأثيرات محيط بيروني بر اقتصاد كشور، سياست اقتصادي 
رضاشاه در مسير نوسازى و صنعتي كردن كشور،  ثبات درآمد نفتي، امنيت سرمايه گذاري، 
تجديد سازمان مالي، و كاهش بدهي هاي دولت، اقتصاد را سامان تازه اي بخشيد. گي روشه 
در كتاب تغييرات اجتماعي، صنعتي شدن را بازدهي مستمر و فزاينده  از رشد كار با توسل 
به ابداع تكنيكي و سازمان عقاليي نيروي كار مي داند؛ در اين معنا، صنعتي شدن چيزي جز 
جنبه اي از توسعة اقتصادي نيست و توسعة اقتصادي به نوبة خود مبتني بر استفاده از عوامل 
اقتصادي به منظور افزايش درآمد ملي، باالبردن سطح زندگي عمومي مردم يك كشور است و 
در نتيجه بهبود و رفاه عمومي مردم را در بردارد. اما اين گونه توسعه در ايران روى نداد و اسناد 
به دست آمده بيانگر مهاجرت تعداد زيادى از ساكنان بومى بوشهر و اطراف آن به كشورهاى 
عربى سواحل خليج فارس است؛ در حالى كه اغلب مهاجرت ها پاسخي است اختياري به اين 
انتظار كه تحرك مكاني به افزايشي در خوشنودي و رضامندي كلي يا به كاهش محروميت 
منجر خواهد شد. بر اين اساس اين سؤال مطرح است كه با توجه به سياست هاي اصالحي 
رضاشاه و موقعيت سياسى و تجارى بوشهر كه امكانات بسيارى از جمله فرصت هاى شغلى 
را در منطقه باعث مى شد چه علل و تغييراتى در اين منطقه، سبب مهاجرت ساكنان بومى به 

نواحي اطراف شد؟

فرضيۀ پژوهش 
- سياست هاي اصالحي رضاشاه، هر چند در مراكز شهري رونق اقتصادي را به همراه 
داشت، اما در مناطق مرزي و حاشيه اي سبب ضعف نظام هاي توليدي و اقتصادي و اجتماعي 

سنتي و در نتيجه مهاجرت ساكنان بومي مناطق سواحل خليج فارس به نواحي ديگر شد.

مباحث نظری
مهاجرت و جابه جايي مكاني انسان ها، به عنـوان موضـوعي پايدار در رشتـه هاي گوناگون 
علوم انساني و اجتمـاعي، توجه پژوهشگـران را به خود معطـوف داشته است. پويايي رابطه 
انسـان ها با مكان در قلب پديدة مهـاجرت قرار داشـته است(سجادپور، 1384،ص 64).  
مهاجرت يكي از چهار عامل اصلي تغيير و تحول جمعـيت است كه به دليل ماهيت خود 
مي تواند عالوه بر تغييرات درازمدت و طوالني، آثاري سريع و كوتاه مدت نيز در تعداد و ساختار 

اعظم رياحی 
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جمعيت ايجاد كند (زنجاني، 1380،ص 12). از نظر «ادارة امور اجتماعى سازمان ملل»، مهاجر 
كسى است كه: 

1.  جهانگرد، بازرگان، دانشجو و يا مسافر عادى نباشد.
2.  جزء ساكنان مراكزى كه به طور عادى بين دو كشور رفت  و آمد مى كنند، نباشند.

3.  جزء پناهندگان يا افراد يا جمعيت هاى جابجا شده يا انتقال يافته نباشند. 
در اين تعريف، آن دسته از افراد كه در جست وجوي شغلي (دائم، فصلي يا موقت) تغيير 

مكان دهند و وابستگان آنها،«مهاجر»محسوب مي شوند (گولد، كولب،1376،ص821). 
پيرامون مهاجرت، علل و پيامدهاى آن، نظريات و ديدگاه هاى گوناگونى ارائه شده است. 
نظريه كاركردگرايان بر تبيين داليل و پيامدهاي مهاجرت استوار است و در خصوص داليل 
مهاجرت بر اين فرض تأكيد مي كند كه تمام نيازهاي اجتماعي در چارچوبي از نظام اجتماعي 
آموخته مي شود. كنش گران در يك نظام به نيازهايي باور دارند كه در آن نظام نمي توانند آنها 
را برآورده سازند ؛ زيرا ويژگي هاي ساختن نظا م هاي اجتماعي و كنشگران در طول زمان ايستا 

نيستند(تقوي،1371،ص 45).
طرفداران نظريه وابستـگي در مهـاجرت،  بر اين عقيـده اند كه علت هاي مهـاجرت را 
نمي توان از اثرات آن جدا كرد؛  زيرا مهاجرت از يكسو معلول توسعة نابرابر است و از ديگر 
سو، عامل گسترش و تعميق توسعة نابرابر. در علت يابي مهاجرت از حاشيه ها مانند روستاها 
و شهرهاي كوچك به ساير مناطق، نظريه پردازان وابستگي ابتدا به مسئلة توسعه نيافتگي توجه 
دارند و در اين رابطه، نابرابري ساختي و مكاني بين بخش هاي جامعه را در نظر دارند. از 
آنجا كه توسعه نيافتگي و نابرابري ساختي و مكاني در پيشرفت جهان سوم از شكل گسترش 
سرمايه داري در اين كشورها ناشي مي شود، بايد دو دسته عامل را براي بيان مهاجرت در آنها 
در نظر داشت: 1. عوامل تغيير دهنده و2.  عوامل ركودي. عوامل تغيير دهنده با نفوذ سرمايه داري 
در مناطق سنتي و ايجاد تغيير در فنون توليد ارتباط دارد.  عوامل ركودي زماني ايجاد مي شود 
كه رشد جمعيت از توليدات كشاورزي و سنتي پيشي مي گيرد  و نيروي كار اضافي را  وادار 
به مهاجرت مي كند  (لهسائي زاده، 1368،صص 14 و 15). در واقع، ماهيت مهاجرت  روستاييان 
و شهرهاي كوچك با انتقال ساختي اين مناطق در اثر ادغام در نظام سرمايه داري مرتبط است 
و پس از تثبيت سرمايه داري وابسته در كشورهاي جهان سوم و د ر حال پيشرفت، مهاجرت 
شكل خاصي به خود مي گيرد. نخست آنكه مهاجرت شامل بخشي از جامعه مي شود و 
افراد را وادار به حركت از مكان خود مي كند. دوم، تصميم به مهاجرت داوطلبانه نيست،  
بلكه شكل ديگري براي زندگي وجود ندارد. سوم، مهاجرت به جاي نامعين نيست، بلكه 
از روي الگويى خاص و به بخش هاي خاصي انجام مي شود. چهارم، عامل اصلي مهاجرت، 

اصالحات اجتماعی و اقتصادی رضا شاه
 و تأثیر آن در ساختار جمعیتی بوشهر
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اقتصادي و نيروي كار بوده و در غير اين صورت به شكل موردي و غير توده اي انجام مي شود 
(لهسائي زاده، 1368 ،ص 15).

اما نظرية ديگري كه مي تواند مكمل نظريه هاي پيش گفته باشد، ديدگاه نظريه پردازان 
مدل هاي جاذبه و دافعه است كه به طور كلي به دو دسته عوامل توجه دارند:1. عواملي كه باعث 
دافعة انسان ها از محل اسكان خود مي شود و 2. عواملي كه باعث جذب  آنها در منطقة مقصد 
مي شود. در اين نظريه، عوامل اقتصادي- فيزيكي نامناسب در يك مكان موجب مي شود كه 
افراد، محل زندگي خود را ترك كرده و به مكان ديگري  نقل مكان كنند كه از نظر اقتصادي، 

اجتماعي، و فيزيكي در شرايط بهتري است (حاج حسيني، 1385،ص37) .
 بر اساس نظريه هاي پيش گفته، مهاجرت خواه در اثر فشارهاي اقتصادي يا سياسي پديد 
آيد و خواه شامل بخشي از افراد يا كل آنها شود، در نظام اجتماعي انجام مي شود. نظام 
اجتماعي نيز در كشورهاي در حال پيشرفت  در قالب سه مفهوم  قرار مي گيرد: 1. اقتصاد جهاني، 
2.شكل بندي/قشربندى اجتماعي، و 3.  نظام   توليدي (لهسائي زاده، 1368 ،ص 22). به منظور 

درك مهاجرت در ايران در دورة رضاشاه بررسي اين سه ساخت ضروري است.
با توجه به وجود اسنادي مبني بر تشديد مهاجرت بوميان بوشهر و نواحي اطراف آن 
به  شيخ نشين هاي خليج فارس(ساكما:240009014) ، در نوشتار حاضر در نظر است  علل 
و پيامدهاي اين مهاجرت بر اساس سه قالب فوق و با نگاهي به نظريه هاى پيش گفته تبيين و 

بررسي شود. 

اقتصاد جهانی
اقتصاد جهانـي به گونه اي است كه فرآينـدي واحد بر توليـد حاكـم است كه در اين روند 
كشورهاي مركزي بيشترين مازاد توليد شده دركشورهاي پيراموني را دريافت مي كنند. 
كشورهاي پيراموني، داراي قشر بندي اجتماعي ويژه اي هستند و در اثر نفوذ سرمايه داري، 
تغييراتي در نظام توليدي آنها ايجاد مي شود. بر اساس ويژگي انحصارطلب سرمايه داري 
جهاني، تمايل عمومي سرمايه داري به شكلي است كه در كشورهاي پيراموني نفوذ كرده و در 

بخش هاي مختلف سرمايه گذاري مي كند.
بوشهر يا ابوشهر در ساحـل خليج فارس قـرار دارد كه به روايـت بارتولـد در گذشتـه 
دور، سيف ( ساحل دريا) ناميده مي شد( بارتولد، 1308،ص 219). خليج فارس، به لحاظ 
اهميت اقتصادي و بازرگاني  محل عبور جادة ادويه بود(بينا ، بى تا،ص212) و همواره ساير 
كشـورها و دولت ها براي تبادل علـم، ثروت، و گستـرش قـدرت به آن نظـر داشتند. اين 
ناحيه ساحلي، از چهارهزارسـال پيش از ميالد مركز تجاري و اقتصـادي و محـل آمد  و شد 

اعظم رياحی 
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فينيقـي ها بود  (سعيـدى، بى تا، ص 205 ). در زمان هخـامنشيان، كه كشـور ايران به بيست 
ساتراپ نشين تقسيم  شد، اين نواحي جزء ساتراپ نشين پارس بود. مقابر كنده شده بر سطح 
سنگي جزيرة خارك، دليل بر حضور سربازان هخامنشي در بوشهر است كه براي نگهباني 
از چنين راه طوالني تدارك شده بود (سعيدى، بى تا، ص206). ساسانيان، از اين ناحيه براي  
لشكركشي هاي خود استفاده مي كردند (نفيسى، بى تا ، ص65). به نظر مي رسد با تهاجم اعراب 
به خليج فارس شاپور دوم آنها را كوچاند و ايرانيان را جايگزين آنها كرد و اولين نيروي دريايي 
به همت او در خليج فارس ايجادشد(مدنى،1369،ص77 ) .اولين يورش دولت هاي اروپايي 
به سواحل خليج فارس در 912ق. با حملة پرتغالي ها، به بهانة حراست از منافع پرتغال برابر 
تجار مصري و ونيزي انجام شد. در سال 1013 ق. شاه عباس، در پى اتحاد با انگليسي ها، 
دست پرتغالي ها را از خليج فارس كوتاه كرد( اسكندربيك منشى،1382،ص979). با اين اقدام، 
هرچند پرتغالي ها از خليج فارس اخراج شدند؛ ولي ميدان براي رقباي تجاري آنها يعني 
انگليس و هلند باز شد. به نظر مي رسد كه اهميت هرمز در اين زمان بيش از ساير مراكز 
بازرگاني خليج فارس بود، اما زماني كه انگليس و هلند براى تجارت خليج فارس باهم رقابت 
داشتند، از اهميت هرمز كاسته شد و بندر بوشهر رونق گرفت. نادر شاه، درصدد برآمد 
تا به كمك انگليسي ها در اين ناحيه نيروى دريايى تأسيس كند و تا اندازه اي هم موفق 
شد( تكميل همايون،1380،ص46). در  دورة كريم خان زند، انگليسي ها به موجب فرماني از 
او، امتيازات مهمي در بوشهر به دست آوردند و با گسترش نفوذ كمپاني هند شرقي در مسير 

ارتباطي هند تا خليج فارس توانستند سلطة بي منازعي را در اين ناحيه كسب كنند. 
 انقالب كبير فرانسه و به قدرت رسيدن ناپلئون، در خاورميانه تأثير گذار بود. ناپلئون، در ادامة 
سياست دستيابي به مستعمرات انگليس ابتدا نيروهايي را در مصر پياده كرد و نفوذ انگلستان را در 
اين منطقه تحت الشعاع قرارداد؛ در ادامه، مستعمرة طاليي انگلستان، هند، را نشانه گرفت كه يكي 
از راه هاي ورود به آن بنادر جنوب ايران بود؛ همچنين، به لحاظ تجارى، بندر بوشهر در دورة 
قاجار يكى از مهم ترين دروازه هاى ايران، براى واردات و صادرات كاال به شمار مى رفت. بيشتر 
صادرات كشور، از طريق همين بندر انجام مي شد ( لوريمر، 1379 ،صص170-171). انگلستان، 
با درك اين موضوع با عقد قرارداد با شيخ نشين هاي پيرامون خليج فارس و درياي عمان چون 
كويت، عمان و مسقط حلقه اي از متحدان خود را در منطقه به وجود آورد(سديدالسلطنه، 1363، 
ص637)، و با بسط نفوذ خود، بندر بوشهر را پايگاه تجارى و نظامى خود كرد، تا آنجا كه قدرت 
كنسول انگليس در بوشهر از دريابيگى اين بندر و فرمانرواى فارس نيز بيشتر بود و سياست هاى 

حاكم بر اين منطقه از طريق كنسول انگليس اعمال مى شد. 
از ساليان پيش، گمرك بوشهر، به عنوان ضمانت وام ها و يا امتيازهاى اعطايى، در گرو 
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انگليسى ها بود و اغلب توسط مستشاران خارجى اداره و سياست  گذارى مى شد. اين وضع 
موجب اعمال سياست هاى گمركى و مالياتى شد كه بسيارى از تجار و كشتى داران سنتى 
بنادر ايرانى خليج فارس را به دليل افزايش گمرك  و سختگيرى هاى مأموران به ورشكستگى 
كشاند، درحالي كه تجار و بازرگانان خارجى با استفاده از معافيت هاى گمركى و دسترسى 
به ناوگان مجهز توانستند سود سرشـارى را به دست آورند(ساكما:293004045). دسترسى 
اروپائيان به ناوگان كشتيرانى مدرن و بهره مندى از معافيت هاى مالياتى(ساكما:293004045)، 
مجالى براى تجار وكشتيرانى سنتى بندرهاى ايرانى خليج فارس نمى گذاشت. بوشهر براى 
انگليس از اهميت زيادى برخوردار بود تا آنجا كه كنسول انگليس در بوشهر سمت كنسول 
انگليس در بنادر جنوب و رياست عاليه نمايندگان سياسى انگليس در خليج فارس را با هم 
داشت و نمايندگان انگليس در بحرين، كويت، شارجه و مسقط تحت امر كنسول انگليس در 

بوشهر بودند (ساكما:293004045).
هر چند مهاجرت تجار ايرانى ضربة سنگينى بر تجارت بنادر ايرانى وارد كرد؛ اما اگر 
موقعيت ترانزيت بنادر ايرانى خليج فارس تقويت مى شد، امكان حفظ موقعيت برتر تجارى 
ايران بود. ولى در اين بخش هم ايران موفق نبود، چرا كه تجارتخانه هاى هندى مايل بودند 
بدون واسطه با بنادر عربى معامله كنند و بنادر عربى با استفاده از اين موقعيت تسهيالت الزم را 
در اختيار تجارتخانه هاى هندى و خارجى و حتى ايرانى قرار مى دادند (ساكما:293004045).

صيد مرواريد يكى از مهم ترين منابع درآمد مردم بنادر جنوب محسوب مى شد. پس 
از جنگ جهانى اول، با رونق بازار مرواريد پرورشى ژاپن، كاهش قيمت مرواريد در سطح 
جهانى به دليل بحران اقتصادى عمومى، افزايش صيد مرواريد در بازار خليج فارس (در ساليان 
قبل)، و ممانعت مأموران دولتى از صيد مرواريد، سبب  كسادي داد و ستد مرواريد و در نتيجه 
بيكاري بسيارى از شاغالن اين بخش شد.  در زمان رونق بازار مرواريد، سود سرشارى عايد 
كارگران مى شد. بسيارى از آنها زارعان يا پيشه ورانى بودند كه شغل اجدادى خود را تبديل به 
صيادى مرواريد كرده بودند و از آنجا كه بازگشت به شغل سابق ممكن نبود با خانوادة خود 
به بنادر عربى خليج فارس مهاجرت كردند (ساكما:293004045). استمرار مهاجرت اهالى 
بنادر جنوب سبب شد تا ادارة معادن وزارت ماليه هياتى را مأمور رسيدگى به اين امر و علل 

آن نمايد(ساكما:293004227).
برتري نظام سرمـايه داري و تجارت خارجـي، فرآيند توليد و تجارت سنتـي را بر هم 
زد. به خاطر ماهيت توسعه طلبانة نظام سرمايه داري عرصه بر نظام توليدي سنتي تنگ شد و 
نيروي كار اين بخش براي حفظ زندگي و امرار معاش مجبور به مهاجرت به ساير نواحي 

از جمله شيخ نشين هاي عربي شد.

اعظم رياحی 
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نظام توليدی و معيشت
وجود اسناد فراوانى كه بيانگر علل اقتصادى و تجارى مهاجرت در بنادر ايرانى خليج فارس 
به ويژه بوشهر و نواحى اطراف آن هستند، شايان توجه است. اقتصاد بوشهر و نواحي اطراف 
آن به بخش هاى كشاورزى، دامدارى، شيالت، و تا حدودى صنعت متكى بود. صنايع آن 
نيز به دو بخش صنايع دستى و ماشينى تقسيم مى  شد. صنايع كشتى و لنج سازى، توربافى، 
كوزه، و سفال مهم ترين آنها محسوب مي شد. اما، در اين دورة زمانى، هر چند بوشهر و ساير 
شهرهاى جنوبى ايران در حاشية خليج فارس، به جهت دسترسى به آب هاى آزاد، نقش مهمى 
را در تجارت بين المللى ايفا مى كردند؛ به نظر مى رسد كه سهم همگان از اين رونق اقتصادى 
يكسان نبود، در حالى كه وضعيت معيشت گروهى معدود بهبود يافت، وضعيت زندگى 
ساكنان بومى- به ويژه ساكنان نواحى اطراف شهر ها و يا كسانى كه به اقتصاد سنتى وابسته 

بودند- رو به وخامت رفت. 
سال هاى سلطنت رضاشاه، دوران پى ريزى نظامى جديد بود. گفتمان نوسازى آمرانه با 
تأكيد بر عناصرى چون وحدت ملى، استقالل، پيشرفت و با استفاده از شرايط مساعد بين المللى 
سكان رهبرى جامعه ايران را دردست گرفت. اين گفتمان كه به پيدايش دولت مدرن مطلقه 

انجاميد، داراى سه ويژگى اصلى است:
1.  نوسازى جامعه از طريق وارد كردن محصوالت، فناورى، و مديريت غرب؛

2. تأكيد بر ضرورت تحقق اجبارى و آمرانه نوسازى؛ و
3.  انحصارى شدن قدرت سياسى و اقتصاد.

 رضاشاه، پس از تحكيم حكومتش، برنامة اصالحات اجتماعى، فرهنگى، و اقتصادى را 
آغاز كرد كه تأثير آن بر نظام اقتصادي و توليدي بوشهر و نواحي اطراف آن بررسي مي شود.

از ديرباز تجارت خليج فارس و سواحل درياى عمان در بنادر و جزاير ايران تمركز داشت 
و جزاير هرمز، كيش، و قشم و بنادر سيراف و بوشهر مركز تجارى منطقه محسوب مى شدند، 
اما پس از اصالح ساختار گمرك و افزايش عوارض (مكي،1380، صص250-251؛گمركات 
ايران1  ، 1313،ش55،ص1). به تدريج، مركزيت تجارت كاال  از بنادر ايرانى خليج فارس به 
بنادر كشورهاى عربى منطقه منتقل شد. متعاقب اين وضع، برخى تجار ايرانى، كه تجارت در 
اين وضع را به سود خود نمى ديدند، به سواحل عربى خليج فارس همچون بحرين و كويت 
مهاجرت كردندكه عوارض گمركى در آنجا حدود دو يا سه درصد بود. از سويى، تشريفات 
گمركى و سختگيرى هاى مأموران ايرانى نسبت به تردد مسافران و كشتى ها مزيد بر علت بود. 
سهولت رفت و آمد مسافران و كشتى ها و نبود سختگيرى و تشريفات گمركى در بنادر عربى، 
سبب مهاجرت برخى صاحبان كشتى هاى بادى ايرانى به اين مناطق شد (ساكما:293004045). 

۱. جهت اطالعات بیشرت ر.ك. مجله گمركات 
ایران. این نرشیه در هر شامرۀ خود قوانین 

جدید گمركی را آموزش می داد كه اغلب آنها 
حاكی از افزایش عوارض گمركی بود.
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در بسيارى از گزارش ها سخت گيرى مأموران گمرك دليل مهاجرت ساكنان مناطق مختلف 
از جمله بوشهر عنوان شده است و به نظر نمى رسد دستورات وزارت داخله براى بهبود اين 
وضع به انجام رسيده باشد (ساكما: 293004227). با وجود تالش دولت براى بازگرداندن 
مهاجران، در نامة محرمانة شمارة 109 م به تاريخ 1317/10/19 فرماندارى بوشهر به وزارت 
كشور آمده كه تعداد ايرانيان بازرگان و پيشه ور صاحب امالك و ثروت در ُدبى آنچنان زياد 
است كه حكومت دبى نيز مانند بحرين و كويت درصدد كاهش نفود ايرانيان در اين بندر است 
(ساكما:293004045 ؛ 3555000284؛ 293004227). گزارشى ديگر، از فرماندار بنادر جنوب 
به وزارت داخله  به تاريخ 1316/10/27 حاكى ا ز مهاجرت 950 نفر از اهالى بندر لنگه در يك 
روز است. دولت براى رفع اين مشكل دستور داد تا  تلگراف بندر لنگه تا بوشهر و ساير نقاط 
به منظور سهولت ارتباط تجار با ساير نقاط دا ير شود و وسائل بازگشت و رفاه حال مهاجران 
تأمين شود(ساكما: 293004227). اهالى دشتى و دشتستان طى عريضه اى به حكمران بنادر 
جنوب، ضمن بيان وضعيت بد معيشتى خود از او درخواست كردند تا به هر خانوار اجازه 
دهند تا چهار من برنج و مقدارى خرما كه از تاجر خرده پا مساعده گرفته مى شود از عوارض 
گمركى معاف باشد(ساكما: 293000116). در گزارشى ديگر، به تاريخ1315/8/9 عنوان شده 
كه گمرك، اهالى را كامالً در تنگنا قرارداده است و حتى هنگامى كه كشتى هاى محلى، براى تهية 
آذوقه اهالى و خانواده خود لنگر مى اندازند، اگر كمى اضافه بار داشته باشند اجناس آنها توسط 
گمرك مصادره مى شود. صاحبان كشتى كه براى بحرين و كشورهاى عربى بار حمل مى كنند، 

هنگام عبور از بنادر ايرانى اجازه ديدار با خانواده خود را ندارند (ساكما:293004227). 
راه ها و جاده ها به ويژه راه هـاى اصلى يا فـرعي، در پيدايـش، رونق و توسعة شهر و 
آبادى ها نقش بسزايى دارند. شهرها و آبادي هاى واقع بر سر راه هاى مهم، با توجه به موقعيت 
خاص خود كه زمينة پيدايش تحوالت اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، و سياسى هستند؛ 
همواره مورد توجه و محل رفت و آمد سياحان، مورخان، جغرافي دانان، و سياست مداران 
هستند. احداث راه آهن سراسري ايران در سال 1307ش. و اتصال آن به محمره ( خرمشهر ) در 
سال 1317ش.، را مي توان از ديگر داليل افت تجاري بوشهر و نواحي اطراف آن و مهاجرت 
ساكنان بومي دانست. بندر بوشهر در زمان رضاشاه در فعاليت بازرگانى با ساير كشورها و 
شيخ نشين هاي عربى حوزةخليج فارس، نقش مهمي ايفا  مى كرد. اما، به تدريج با ايجاد راه آهن 
سراسرى، امور تجارى اين بندر، به محمره انتقال يافت و از رونق آن كاسته شد. چرا كه 
كاالها، به دليل نزديكي محمره به بندر شاهپور از طريق اين بندر جابه جا مي شدند(مكي، 
1380،ج6، ص 457 ؛ دهقان نژاد، 1389 ، ص 36؛ آرامش، تير و مرداد 1319، ش2و3، ص 33؛ 

دولت آبادي، 1371،ج4، ص421؛ كاتوزيان،1372،ص 159).
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از سرزمين ايران، به دليل شرايـط اقليمى و كمـى آب، تنهـا كمتر از 10درصد آن قابل 
كشت است كه آن هم پراكنده و در يك و يا چند منطقه بزرگ متمركز نيست. اين امر موجب 
پيدايش جوامع نسبتاَ كوچك و پراكنده اى شده كه به دليل دورى از يكديگر و محدود بودن 
امكانات مبادالت تجارى بين منطقه اى، به ناچار بر پاية خودكفايى اداره مى شوند. كوچك 
 بودن  اين جوامع و خود كفايى، به نوبة خود موجب پيدايش مجموعه اى از جوامع معيشتى 
با بهره ورى اقتصادى نسبتا پايين و مازاد توليد كم شده است. در بنادر ايرانى خليج فارس نيز 
شرايط نامناسب آب و هوا مانع از رونق كشاورزى بود؛ پس از جنگ جهانى اول، خشكسالى 
در اين نواحى مزيد بر علت شد. از آنجا كه اغلب نقاط از داشتن رودخانه محروم بودند و 
آب دريا زمين هاى اطراف را براى كشاورزى نامناسب كرده بود، اندك زمين هاى كشاورزى 
هم خشك شدند و قيمت محصوالت كشاورزى افزايش يافت. اين وضع سبب شد تا 
گروهي شيوة معيشت و توليد خود را تغيير دهند يا به ساير نقاط مهـاجرت كنند (ساكما: 

 .( 293004045
مهاجرت، اقدامي است كه از طرف افراد انجام مي گيرد و به طور وسيعي در ارتباط با 
عملكردي است كه آنان در جامعه دارند و اين امر نه تنها به منظور افزايش درآمد خانوارها و 
به حداكثر رساندن آنها انجام مي گيرد، بلكه در جهت كاهش و به حداقل رساندن مخاطراتي 
است كه بازار كار كشورهاي مهاجرفرست با آنها مواجه است. مخاطراتي چون نبود امنيت 
يا از دسترسي  بازار و نظاير آن كه يا وجود ندارد  و فرصت هاى شغلى و كاستي هاي 
اكثريت نيروي كار به دور است(زنجانى،1381 ،ص122 ). روانشتاين، مهاجران را اشخاصى 
به شمار مى آورد كه  براى دستيابى به زندگى اقتصادى بهتر برانگيخته مى شوند. به عقيدة 
او مهاجران از مناطق فقير به  مناطقى كه فرصت هاى بيشترى به آنها مى دهد، نقل مكان 

مى كنند(فيندلى،1373 ،ص30).

نظام اجتامعی
گرچه عوامل اقتصادي در مهاجرت اهميت بسيار بااليي دارند، همواره نمي توان آنها را 
يگانه علت برانگيزانندة مهاجرت ها دانست. در مواردي مهاجرت براي دوري جستن از 
شرايط و اوضاع و احوال تهديد كنندة حيات انساني، و در مواردي براي سكونت در نقاط 
خوش آب و هوا يا زندگي در بطن جامعه، قوم يا فرهنگ خودي انجام مي شود كه نه 
تنها ممكن است انگيزه هاي اقتصادي نداشته باشد، بلكه حتي در جهت عكس آن جريان 
يابد. مهاجرت از ديدگاه اجتماعي مى تواند معلول عللى چون تشكيل يا الحاق به خانوار، 
تحصيل اعضاي خانوار، تحمل ناپذير شدن شرايط زيست در مبدأ و تمايل به زندگي 
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در جاى ديگر، همچنين به علل سياسي و تاريخي باشد كه بخش عمده اي از آنها به 
ديدگاه هاي فرهنگي و اجتماعي افراد مربوط مي شود(زنجاني،1380،ص 128).

جامعة سنتي حول محور خانواده يا كالن، سازمان مي يابد، بنابراين جامعه اي است با 
تحرك اجتماعي محدود، و مشخصة آن نوعي تقدير گرايي مزمن است، يعني وضعيت و 
شرايط عمومي آنچنان  كه هست مورد قبول عامه مردم بوده و تمايالت محدودي براي تغيير 

شرايط مشاهده مي شود (روشه،1366 ،ص208). 
با  مبارزه  غير دينى سازى ،  مبناى  بر  شبه غربى  جامعه اى  ايجاد  براى  تالش رضاشاه 
قبيله گرايى، ملى گرايى، و سرمايه دارى دولتى، بسيارى از سنن و آداب و رسوم اجتماعى، 
مذهبى، و قومى را تحت الشعاع قرارداد. در واقع، رويارويى آداب و رسوم با سياست هاى 
نوسازى، تغييراتي را در ساختار اجتماعي منطقه ايجاد كرد كه ناتواني جامعة سنتي در مقابله 
با آن و تالش براي حفظ آداب و رسوم و ساختارهاي سنتي خود، سبب مهاجرت بسيارى 
از ساكنان بومى بنادر جنوبى به بنادر عربى خليج فارس شد كه امكانات و تسهيالت بهترى 
براى آنها تأمين مى كرد. هر چند وطن خواهى و استبداد ستيزى مردمان جنوب ايران با نام 
بزرگمردانى چون رئيس على دلوارى و باقر خان تنگستاني جاودان شده، اهميت سازمان 
قومى و ايالتى دراين منطقه نيز انكارناپذير است. نظام خدمت سربازى اجبارى از عللى 
محسوب مى شد كه به خاطر نداشتن تناسب با نظام ايلى سبب مهاجرت عده اى شد. افزون بر 
تعصبات ايلي، كه وفادارى به ايل و رئيس ايل را تأكيد مى كرد، بدفتارى مأموران دولتى هنگام 
سربازگيرى و مشكالت جمعيتى، از عللى بود كه سبب مهاجرت ساكنان بومى به كشورهاى 
عربى خليج فارس  شد(ساكما: 293004045؛293000116). افزون بر اين، در اينگونه جوامع،  
به خاطر نوع نظام و روابط توليد كه بر پاية تجارت و صيد قرار داشت، مردان در تامين  هزينة 
معيشت خانوار بيشترين سهم را داشتند. در عريضة مردم دشتى و دشتستان به فرماندارى كل 
بنادر جنوب درخواست شده تا مدتى مردان اين بخش از نظام وظيفه معاف شوند چراكه 
جمعيت مرد اين ناحيه كم است و شمول تعدادى از آنها در نظام وظيفه براى مردمى كه 
حتى به خاطر نبود بضاعت مالى قادر به استفاده از لباس متحدالشكل نبودند مشكالت زيادى 
را در پى داشت (ساكما:293000116). در سال 1307ش.، مجلس لباس هاي سنتي را غير 
قانوني  و افراد ذكور بزرگسال (به جز روحانيان) را به پوشيدن لباس هاي مدل غربي و كاله 
پهلوي موظف كرد (آبراهاميان، 1377، ص178). كوشش رضا شاه براى تبديل سريع ايران 
به كشورى مدرن، با سركوب اقشار و مناسبات سنتى همراه بود . تغيير لباس مردان، به نحوى 
بسيارآمرانه، و تهاجم گسترده به شيوه هاى سنتى زندگى، موجب نارضايتى توده هاى مردم، 

به ويژه اقشارسنتى شد.
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بدرفتارى مأموران ادارى و نظامى با ساكنان محلى نيز از موارد شايان توجه است. بنادر 
جنوب تبعيدگاهى براى مأموران و كارمندان بدسابقه محسوب مى شد. بدى شرايط آب و هوا 
مانع از اعزام مأموران كاردان و با تجربه به اين محل مى شد. از سويى، گرانى اجناس و سختى 
معيشت در اين بنادر سبب گالويزى مأموران با مردم محلى مى شد. حضور اندك مأموران 
كاردان و با كفايت نيز در تغيير و اصالح اين وضع تأثيرى نداشت (ساكما:293004045 
؛293004227). در گزارش شمارة 8494  وزارت ماليه به تاريخ 1316/3/4 ،دربارة مهاجران 
بنادر جنوب، بدرفتارى مأموران دولتى، ناكافى بودن حقوق و بدى وضعيت زندگى، سختگيرى 
مأموران نظام وظيفه و  جلوگيرى از ماهيگيرى و صيد مرواريد توسط جوانان آن منطقه را 

سبب مهاجرت اهالى جنوب ذكر كرده است(ساكما:293004227).
افزون بر موارد ياد شده قوانين، امكانات، و تسهيالتى كه كشورهاى عربى براى جذب 
مهاجران تأمين مى كردند؛ توانست بسيارى از ايرانيان ساكن در بنادر جنوبى را به سوى خود 
جلب كند. محل اسكان رايگان، بذر و امكانات زراعى رايگان، تسهيالت الزم براى صنعتگران، 
پيشه وران و تجار، تبليغات دربارة ارزانى معيشت در بنادر عربى از جمله تسهيالتى بود كه 
سبب مهاجرت شمار زيادى به مناطق عربى خليج فارس از جمله عمان، بحرين و كويت 

شد(ساكما: 293004045 ).

نتیجه گیری
در دورة پهلوى اول، بوشهر و بنادر اطراف آن به واسطة موقعيت استراتژيك از رونق تجارى 
و اقتصادى برخوردار بود، اما سهم همگان از اين رونق اقتصادى يكسان نبود و ساكنان 
محلى از آن بهرة چندانى نداشتند. هر چند ساكنان محلى بوشهر و بنادر اطراف آن زندگى 
ساده و مبتنى بر حداقل معيشت داشتند، نداشتن تعلقات دنيوى و اتكاى آنها بر حداقل 
وسايل و ملزومات زندگى، زمينه را براى مهاجرت آنها و ترك محل زندگى هموار مى كرد. 
محرك هاى محيطى نيز اين پيش زمينه و علل دافعه را تقويت مي كردند. در بخش اقتصادى، 
نبود فرصت هاى شغلى- كه معلول سياست ها و قوانين جديد گمركى  دولت، سياست هاي 
اقتصادي كشورهاي توسعه يافته، و همچنين كارشكنى كشورهاى مهاجرپذير بود- زمينه را 
براى مهاجرت مردم محلى كه به مشاغل سنتى و متناسب حال خود عادت كرده بودند و 
توانايى استفاده از فرصت هاى شغلى جديد و غير مرتبط را نداشتند، آماده كرد. در بخش 
اجتماعى، رويارويى برنامه نوسازى دولت با سنن محلى و رفتار نامناسب مأموران دولتى براى 
اجراى سياست هاى دولت، ساكنان محلى را به آن سوى خليج فارس و كشورهاى عربى سوق 
داد كه با برنامه هاى تبليغاتى و تأمين امكانات، بسيارى از اهل ِحرف، زارعان و تجارمحلى 
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بنادر جنوب ايران را كه با آنها اشتراك فرهنگى و زبانى نيز داشتند، براى افزايش جمعيت 
كارآمد خود جذب مى  كردند.
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