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رود كه به  شمار مي فارس يكي از مراكز قديمي تمدن ايران به بندر بوشهر، در كنارة شمالي خليج

  .دليل موقعيت استراتژيك و ارتباطات دريايي آن همواره مورد توجه بوده است

 سياسي جديد خود را از روزگار پادشاهي نادرشاه - اقتصادياين بندر قديمي كه حيات  

شروع كرد در مدتي كمتر از يك قرن و از اواسط ) ق١١٤٩ -١١٦٠/ م١٧٣٦ -١٧٤٧(افشار 

كمپاني هند شرقي انگليس كه از . زمامداري ناصرالدين شاه قاجار معتبرترين بندر تجاري ايران شد

 سعدون سنگ بناي حضور اقتصادي خود را در -ايسق با انعقاد قرارداد پر١١٧٦/ م١٧٦٣سال 

ق دفتر نمايندگي سياسي خود را افتتاح ١٢٢٧/ م١٨١٢از سال . اين شهر بندري تثبيت كرده بود

 تبشيري -هاي خارجي يكي بعد از ديگري دفاتر سياسي نمود و از اين زمان به بعد بود كه دولت

  .را در بوشهر داير كردند

هاي اروپايي مانند آلمان  هايي بودند كه به پيروي برخي از كشور  له دولتها نيز ازجم  عثماني  

ها   اگرچه حضور عثماني. در بوشهر برآمدند) شهبندري(درصدد گشايش دفتر نمايندگي سياسي 

به ) م١٨٧١ -١٩١٨/ ق١٢٨٨ -١٣٣٦(ويژه بندر بوشهر بيش از نيم قرن  فارس و به در آبراه خليج

 بوشهر و آرشيو ة شعب-شناسي  مدارك تاريخي موجود در آرشيو بنياد ايراندرازا نكشيد، اسناد و
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هاي واپسين قرن  عثماني در استانبول بيانگر آن است كه در بسياري از وقايع و حوادث سال

مانند وقايع انقالب مشروطيت در بندر بوشهر و حوادث (نوزدهم و آغاز قرن بيستم ميالدي 

البابي است براي  نقش اساسي داشته و نوشتار حاضر فتح) ولهاي آغازين جنگ جهاني ا سال

بررسي و تحليل جايگاه شهبندري عثماني در بوشهر كه تاكنون پژوهشي مستقل و جامع در اين 

  .باره انجام نگرفته است

 دار در ايران و عثماني كه از اوايل دورة صفوي شروع شد  هاي دامنه اختالفات و جنگ  

  و زنديه) ق١١٤٩ -١١٦٠/ م١٧٣٦ -١٧٤٧(هاي افشاريه   دورة سلسلهو در) ق٩١٧/ م١٥٠١(

 سال با قراردادهاي ٢١٤سرانجام پس از گذشت . ادامه يافت) ق١١٧١ -١١٩٣/ م١٧٥٧ -١٧٧٩(

  ١.بستري نسبتاً آرام يافت) ق١٢٦٣/ م١٨٤٧(و ) ق١٢٣٩/ م١٨٢٣(هاي  اول و دوم ارزروم در سال

ئل اقتصادي و سياسي مهمي بود در مادة هفتم آن تصريح قرارداد دوم ارزروم كه حاوي مسا  

هاي  توانند نمايندگي نمود كه دولتين ايران و عثماني براي تسهيل در اجراي مواد قرارداد مي مي

  ٢.سياسي در شهرهاي يكديگر داير كنند

شايان ذكر است كه امپراتوري عثماني تا قرن هجدهم ميالدي كشوري وسيع و قدرتمند بود   

. شد هايي از شرق اروپا را شامل مي  امروزي و قسمتةهاي عربي، تركي  قلمرو آن تمام كشوركه

هاي سختي از روسيه و اتريش شد كه  در طي قرن هجدهم ميالدي اين كشور متحمل شكست

نتيجة آن فراهم شدن جدايي بخشي از قلمرو اروپايي آن امپراتوري و تضعيف هرچه بيشتر آن 

  ٣.بود

زدهم ميالدي به دليل تداوم اختالفات ايران و عثماني، رقابت دول اروپايي و در قرن نو  

هاي عثماني، دولتمردان اين كشور خود را ناگزير  چشمداشت دولت روسيه و اتريش به سرزمين

در جنگ . هاي اروپايي مانند انگلستان، فرانسه و آلمان را جلب نمايند ديدند كه حمايت دولت

فرانسه و انگلستان به كمك عثماني شتافتند و به دليل ) ق١٢٧٠ -١٢٧٣/ م١٨٥٣ -١٨٥٦(كريمه 

ها به درياي مديترانه داشتند به آن كشور كمك كردند تا در آن جنگ  ترسي كه از دسترسي روس

ق با شركت نمايندگان كشورهاي پيروز در ١٢٧٣/ م١٨٥٦كنگرة پاريس كه در مارس . پيروز شود

وقوع   اصالحي در عثماني بهة دنبال آن تحوالتي كه با انديشجنگ كريمه تشكيل يافت و به
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طلبي شد كه در نيمة  يابي گروهي از روشنفكران و سياستمداران اصالح ساز قدرت پيوست، زمينه

هاي روسيه و انگلستان و  قرن نوزدهم ميالدي دولت عثماني را روز به روز به مخالفت با سياست

  ٤. آلمان سوق دادندنزديكي هرچه بيشتر به فرانسه و

ق فرانسه را شكست داده ١٢٨٨/ م١٨٧١شهرت و آوازة ارتش قدرتمند آلمان كه در سال   

مند شدند در راستاي تفاهم و همدلي  بود عامل ديگري شد تا تعدادي از روشنفكران ترك عالقه

  ٥.هر چه بيشتر بين دو كشور گام بردارند

ي و سياسي آلمان از طريق عثماني و بندر بصره تا اواخر قرن نوزدهم ميالدي نفوذ اقتصاد  

 بغداد -آهن برلين كه آلمان درصدد احداث راه اي يافت، آنچنان العاده فارس گسترش فوق در خليج

 سياسي بندر بوشهر كه در - در دورة قاجار اهميت اقتصادي٦. كويت برآمد-و ادامة آن به بصره

هاي اروپايي ازجمله عثماني را به اين  ري از دولتفارس قرار دارد نظر بسيا كرانة شمالي خليج

دولت عثماني بعد از هلند سومين كشوري بود كه در بندر بوشهر به تأسيس . بندر جلب كرد

هاي پيرامون شمالي  سرزمينمرحوم سديدالسلطنه كبابي در كتاب . كنسولگري اقدام كرد

هاي سياسي كشورهاي  مايندگي دربارة حضور نفارس و درياي عمان در يكصد سال پيش خليج

  : نويسد خارجي در بوشهر چنين مي

 ]سوئد[  دولتين روس و انگليس جنرال كنسولگري و دولتين هلند و آلمان كنسولگري و سويدن«

ها باشند بعد هلند و عثماني و مأمور سويدن بعد از  اقدم از همه انگليسي. وكالت كنسولگري دارند

  ٧.»ق ابتدا شده١٣١٩همه و مأموران روسي در سنه 

هاي روسيه، آلمان و  ها قبل از دولت نوشتار سديدالسلطنه كبابي داللت بر آن دارد كه عثماني  

ج لوريمر كه در .ج. فرانسه در شهر بوشهر به ايجاد كنسولگري و نمايندگي سياسي دست زدند

هر را ق سمت كنسولي دولت انگليس در بوش١٣٣٢ -١٣٣٣/ م١٩١٣ -١٩١٤هاي   سالةفاصل

هاي فرانسه، آلمان،  نمايد كه هر يك از دولت جاي مجلدات تاريخي تصريح مي داشت در جاي

  ٨.هاي آنها در بوشهر است نايب كنسول آنها و نمايندة سياسي دولت) عثماني(هلند و تركيه 

اطالعاتي كه از وزارت امور خارجه جمهوري تركيه دربارة تأسيس كنسولگري عثماني در   

دست آمده و همچنين اسامي شهبندرهاي عثماني در كنسولگري ياد شده كه از آرشيو  بوشهر به
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 عثماني استخراج شده است و آن را صدات اونال، ة امور خارجةعثماني در استانبول و سالنام

ها در  كنندة اين واقعيت است كه عثماني كاردار موقت آن دولت، در اختيار نگارنده قرار داده بيان

 كنسول عثماني در بوشهر ٩.ق در بوشهر كنسولگري خود را ايجاد كردند١٢٨٨/ م١٨٧١سال 

شد كه مأمور رتق و فتق امور سياسي و اقتصادي دولت عثماني و اتباع آن  ناميده مي» شهبندر«

  .فارس و بوشهر بود  خليجةكشور در منطق

 است كه در يتهاي سرپرسي كاكس، سركنسول انگليس در بوشهر، بيانگر اين واقع گزارش  

رويداد مشروطه در بوشهر و هنگامي كه بوشهر را نيروهاي تحت امر سيد مرتضي مجتهد اهرمي 

علي دلواري اشغال كردند، كه به بركناري حاكم بوشهر و رئيس گمرك منجر  الهدي و رئيس علم

  :نويسد شد، كنسول عثماني در بوشهر نيز در اين وقايع حضور فعال داشته است؛ كاكس مي

 ان و عثماني به باليوزگريـدگان سياسي روس، آلمـق نماين١٢٣٧/ م١٩٠١م آوريل ـروز نه«  

 آمدند تا در مورد اتخاذ تدابير صريح و قاطع براي ايجاد امنيت با نمايندة ]كنسولگري انگليس [

  ١٠.» مشورت و او را در اين خصوص تشويق نمايند]انگليس [سياسي

در بوشهر حضور ) ق١٢٨٨ -١٣٣٦/ م١٨٧١ -١٩١٨(ي ها ها كه در فاصله سال عثماني  

 متحدين و اشغال بوشهر توسط ةداشتند با آغاز جنگ جهاني اول به دليل قرار گرفتن در جبه

  .ق مجبور شدند براي هميشه بوشهر را ترك نمايند١٣٣٦/ م١٩١٨قواي انگليس در سال 

 نامه ٧١ عثماني و ةخان سالة عثماني در بوشهر شصت سند مربوط به شهبندر٤٥از حضور   

نگهداري ) باب(از كارگزاري اول بنادر مستقر در بوشهر باقي مانده است كه اين اسناد در آرشيو 

شود فقط پنج سال آخر حضور  ق مي١٣٢٩ -١٣٣٦هاي  اسناد موجود كه مربوط به سال. شود مي

هاي اين  ز فعاليتهاي اندكي ا گيرد كه گوشه نمايندگان سياسي عثماني را در بوشهر دربرمي

دو سوم اين اسناد مربوط به اتباع عثماني در بوشهر است كه . سازد نمايندگي سياسي را آشكار مي

شهبندري عثماني در مكاتبات خود به كارگزاري و حاكم بوشهر خواستار مساعدت در حل 

ر، امنيت بقية اسناد مربوط به شروع كار شهبندري جديد، شهبندري به بوشه. مشكالت آنان است

  .ها و اعياد و تاجگذاري شاه ايران است شهبندري و دعوت شهبندري براي شركت در جشن
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ق ١٣٢٩ ة عثماني نيز از تاريخ دهم ذيقعدةمكاتبات كارگزاري اول بنادر ايران به شهبندرخان  

 سند است كه محتواي آنها دربارة ٧١گيرد كه شامل   را دربرمي١٣٣٢شود و تا محرم  شروع مي

  .هاي ملي و بعضاً مسائل اقتصادي است باع عثماني، اعياد و جشنات

ها در بوشهر دو ساختمان در اختيار داشتند؛ يكي عمارت كنسولگري عثماني در  عثماني  

 خورشيدي كامالً تخريب شد و ديگري عمارت مسكوني ١٣٤٣انبار قوام كه در سال  جنوب آب

 ماه سال  مسئوالن ميراث فرهنگي كشور در بهمنتوجهي  شهبندر در كوي شنبدي كه به دليل بي

 تركيه، دولت ةبراساس اسناد ارسالي وزارت امور خارج.  خورشيدي كامالً منهدم گرديد١٣٨٢

ق در بندر بوشهر شروع كرد و ١٢٨٨/ م١٨٧١ سياسي خود را از سال -هاي تجاري عثماني فعاليت

 سه با عنوان ةدر سند شمار. شهر اعزام نموددر مدتي كمتر از نيم قرن تعداد سيزده شهبندر به بو

 كه به زبان تركي استانبولي نگارش يافته دربارة مأموريت احمد ١١»كنسولگري موجود در بوشهر«

  ١٢:ق به بوشهر اعزام شده چنين آمده است١٢٨٨/ م١٨٧١افندي كه به سال 

ر كاتب شده كه از به دليل موقعيت تجاري بندر بوشهر در پادشاهي ايران درخواست يك نف«  

عنوان كاتب تعيين گرديده كه با حقوق ماهيانه  نام احمد افندي به بين تجار مورد اعتماد يك نفر به

خانه نيز منظور گرديده به آن   كه در اين حقوق ماهيانه كرايه]پول خرد تركيه[پنج هزار كروش 

  .»بندر مراجعه نمايد

ي در بوشهر، آقاي افندي اولين شخصيتي هاي عثمان براساس سالشمار مأموريت شهبندر  

بيگ نام داشته  آخرين شهبندر، علي كمال. عنوان شهبندر در اين بندر حضور يافته است است كه به

آيد كه  ق انتخاب شده اما از قراين و شواهد تاريخي چنين برمي١٣٣٦/ م١٩١٨است كه در سال 

اشيدگي امپراتوري عثماني اين نماينده ها در جنگ جهاني اول و از هم پ به دليل شكست عثماني

  .نتوانست در محل مأموريت خود حضور يابد



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي1014

  هاي عثماني در بندر بوشهر سالشمار مأموريت نمايندگان سياسي و شهبندري
 سال نام سمت عدد

  ق١٢٨٨/ م١٨٧١ Ahmed Efendyاحمد افندي   Sehbenderشهبندر  ١

  ق١٣٠٣/ م١٨٨٥ Efendy Hasib حسيب افندي Sehbenderشهبندر  ٢

 شهبندر افتخاري  ٣

Sehbender Fahri Vakili 

  حسين تحسين افندي
Huscyin Tahsin Efendy  

  ق١٣٢١/ م١٩٠٠

 شهبندر افتخاري  ٤

Sehbender Fahri Vakili  
 اهللا افندي فتح

Efendy Fetullah 

  ق١٣٢١/ م١٩٠٣

  ق١٣٢٢/ م١٩٠٤ Nezmi Bey نظمي بيگ Sehbenderشهبندر   ٥

  ق١٣٢٣/ م١٩٠٥ Nezmi Bey نظمي بيگ Sehbenderشهبندر   ٦

  ق١٣٢٤/ م١٩٠٦ Nezmi Bey نظمي بيگ Sehbenderشهبندر   ٧

  ق١٣٢٥/ م١٩٠٧ Nezmi Beyنظمي بيگ  Sehbenderشهبندر   ٨

  ق١٣٢٦/ م١٩٠٨ Nezmi Beyنظمي بيگ  Sehbenderشهبندر   ٩

  ق١٣٢٨/ م١٩١٠ Nezmi Beyنظمي بيگ  Sehbenderشهبندر   ١٠

  ق١٣٣١/ م١٩١١ Agha Beyآقا بيگ  Sehbenderهبندر ش  ١١

 احمد نبيل بيگ Sehbenderشهبندر   ١٢

Ahmed Nabil Bey 

  ق١٣٣١/ م١٩١٢

  احمدعلي كمال بيگ  Sehbenderشهبندر   ١٣
Ahmed Ali Kamal Bey 

  ق١٣٣٦/ م١٩١٨

  

  ها نوشت  پي
  .۲۹۷، ص ۱۳۶۴ميركبير، تهران، چاپ سوم، ، انتشارات اتاريخ روابط خارجي ايرانهوشنگ مهدوي، عبدالرضا، . ۱
 .۲۱۱، ص ۱۳۷۰، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم، تهران، تاريخ ايران در عصر قاجاراصغر،  شميم، علي. ۲
، ص ۱۳۶۹، محمود رياضي، انتشارات خجسته، تهران، چاپ اول، هاي بزرگ ظهور و سقوط قدرتكندي، پل، . ۳
۳۰۰.  
  .۵۰، ص ۱۳۷۴، انتشارات ستوده، تبريز، چاپ اول،  قرن بيستمةان و عثماني در آستانايرنيا، رحيم،  رئيس. ۴
  .۵۱نيا، همان، ص  رئيس. ۵
 پيمان آزاد و علي اميد، پيك ترجمه و نشر، تهران، چاپ ة، ترجمتاريخ روابط ايران و آلمانبرادفورد، جي مارتين، . ۶

  .۸۶، ص ۱۳۶۸اول، 
، به كوشش احمد فارس و درياي عمان هاي شمالي پيرامون خليج سرزمينخان،  سديدالسلطنه كبابي، محمدعلي. ۷

  .۷۱، ص ۱۳۷۱اقتداري، شركت انتشارات جهان معاصر، چاپ اول، 
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 سيد محمدحسن نبوي، انتشارات نويد شيراز، با همكاري بنياد ة، ترجمفارس راهنماي خليج، .ج. لوريمر، ج. ۸
  .۱۷۵، ص ۱۳۷۹ بوشهر، چاپ اول، ةشناسي شعب ايران
  .اسناد ارسالي صدات اونال كاردار موقت جمهوري تركيه در تهران در بخش ضمايم ارائه گرديده است. ۹
 حسن زنگنه، به كوشش عبدالكريم مشايخي، انتشارات پروين، ة بوشهر، ترجمةكاكس، سرپرسي، گزارش ساالن. ۱۰

  .۷۱، ص ۱۳۷۷تهران، چاپ اول، 
شرقي سپاسگزارم كه اسناد ارسالي سفارت تركيه  ربايجانة آذشناسي شعب ناس بنياد ايراناز آقاي امين اسبقي كارش. ۱۱

  .را به زبان فارسي ترجمه كردند
، آرشيو عثماني در استانبول، ارسالي جناب صدات اونال، كاردار موقت تركيه در تهران، اصل اين ۳ ةسند شمار. ۱۲

  .اسناد در بخش ضميمه ارائه شده است
  


