
  

  

  

  

  

  ريشهر در گذر تاريخ

  

  نيا اهللا سعيدي حبيب

  فارس عضو هيئت علمي دانشگاه خليج

  

  

 مقدمه

اجتماعي ايران دارند و با پرداختن ، اي در تاريخ تحوالت سياسي تاريخهاي محلي جايگاه برجسته

حال  نكات جالب و در عين ، كه ميراثهاي فرهنگي عظيم ملي است،به همين تاريخهاي محلي

 روابط فرهنگي ميان اقوام و ملل و آثار بر جاي مانده از تاريخ بارةي را بخصوص درتاريك

يكي از بهترين راههاي تقويت روح ملي و نيرومند ساختن وجود  .سازد آشكار ميرا مملكتمان 

 بارور ساختن و پاسداري از ميراث قومي و ،عنوان يك كشور مستقل يا يك ملت زنده ملت به

يكي از   شهر تاريخي ريشهر،دربارةموضوع اين نوشتار نيز بحث و بررسي  .ستفرهنگي آن ملت ا

النهرين و  مناطق ديرينه و متمدن ايران است كه نقش عظيمي در روابط با ملل متمدني همچون بين

شهر ريشهر مورد شناسايي علمي قرار  هاي مختلف  اگر زمينه.هند و سرانجام اروپا داشته است

ي تمدنها را هموارتر گفتگو و بستر شود مياز روابط ميان تمدنها روشن گيرد مسائل خوبي 

نام ريشهر وجود داشته كه يكي در نه   فارس دو شهر بهةالبته در دوران باستان در منطق؛ سازد مي

در  .ه استامروزي قرار داشت كيلومتري بندر بوشهر كنوني بوده و ديگري در نزديكي بندر ماهشهر
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كه در پردازيم  مياستناد به منابع دست اول تاريخي و جغرافيايي به بررسي ريشهري  با ،اين نوشتار

 .استنزديكي بندر بوشهر بوده 

است اگرچه در   ريشهربارة علمي و جامع دراي  نوشتهنبودنهدف از انتخاب اين موضوع   

رينگي و مطالبي وجود دارد سرزميني به اين دي صورت پراكنده و مختصر به منابع گوناگون و

 به آن اميد كه اين نوشته فتح باب مفيدي در اين زمينه .طلبد علمي را مي  پژوهشي ويعظمت كار

 ،آثار البالد و اخبارالعباد ،معجم البلدان اين مقاله از منابع دست اولي همچون ةبراي تهي .باشد

 اردشير ةكارنام ، بلخي ابنةفارسنام ،آثار عجم، مختصر البلدان ، االقاليمفةاحسن التقاسيم في معر

 ،آثار جعفري ،تاريخ گزيده ،جامع التواريخ ،تاريخ بناكتي ،ايران از آغاز تا اسالم ،بابكان

 زماني اين ةمحدود . استفاده شده استشناسي ايران باستان باستان ، ناصريةفارسنام ،االخبار نزهت

ر يك مقدمه و چهار فصل بدين د و گيرد تا عصر نادري را دربرمي شهريرساله از آغاز پيدايش ر

؛ نام ريشهر در گذر زمان  وجه تسميه و، فصل دوم؛ موقعيت جغرافيايي ريشهر،فصل اول: قرار

 افشار تنظيم ة ريشهر از اسالم تا دور، تاريخ ريشهر در دوران باستان و فصل چهارم،فصل سوم

اني تهيه شده و فرض ما بر اي و ميد صورت كتابخانه اين نوشتار به روش تاريخي و به. شده است

اين استوار است كه ريشهر بوشهر همان شهر ريشهر تاريخي است كه از مراكز تجاري و نظامي در 

  .فارس بوده است هاي خليج در كرانه جنوب ايران و

  

 موقعيت جغرافيايي ريشهر

بندي  آن تقسيمكردند كه طبق  بندي كلي جهان را به هفت اقليم تقسيم مي منابع قديم در يك تقسيم

بعد از . شد  ايالت پارس به پنج واليت تقسيم مي،در عصر ساسانيان. بود ١اقليم سوم فارس جزو

 »كوره« كه هركدام ،اسالم نيز اعراب به اقتباس از ساسانيان ايالت مذكور را به پنج واليت بزرگ

 مذكور ة پنج كور.رار بودبندي تا زمان مغول باقي و برق  تقسيم نمودند و اين تقسيم،شد ناميده مي

 كه كرسي آن شهر ، دوم شاهپور خره، كه كرسي آن شيراز بود، اردشير خره،نخست :ند ازا عبارت

 كه كرسي آن شهر قديمي ، چهارم اصطخر، كه شهر ارجان كرسي آن بود، سوم ارجان،شاهپور بود

٢.پنجم دارابجرد كه شهري به همين نام كرسي آن بود  و،پرسپوليس بود
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اين كلمه توسط زبان  «:كه به عقيده نولدكه بوده است چنان  شهرة كوره گويا مترادف واژةواژ  

 شهر كه در فرس ةاحتمال دارد كه در زبان فارسي كلم. است» حورا« يوناني ةشامي مأخوذ از كلم

 شهر فقط در زبان فارسي جديد معني بلده را ةكلم .بود مرادف كوره بوده باشد» هشترا«قديم 

٣.كسب كرده است
 

گفتند و ايالت مزبور در ساحل   اردشير خره را سيف، يعني كناره ميةقسمتهاي ساحلي كور  

يكي سيف عماره بود كه در  . گرمسير واقع بودة آنها در منطقةفارس سه سيف داشت كه هم خليج

 و سه ديگر زهير در ساحل جنوبي ايراهستان و حوالي سيراف  دو، كيش قرار داشتةخاور جزير

 .ديگر سيف مظفر كه در شمال نجيرم قرار داشت

شد  قسمت كلي سردسير و گرمسير تقسيم مي  پارس به استناد منابع جغرافيايي به دوةمنطق  

 پارس ة آنجا كه درخصوص منطقحدود العالم كتاب . گرمسير آن واقع بودةكه ريشهر در منطق

ي هرچه به دريا نزديكست گرمسير است و از وو . .. «:نويسد كند در اين زمينه مي صحبت مي

٤.»هرچه به بيابان نزديكست سردسيرست
 

بخش سردسيري دارد چون اصطخر، درخت  «:نويسد  ميآثار البالد و اخبار العبادقزويني در   

 بخش گرمسيري دارد كه پرنده از ترس گرماي زياد در آنجا النه ؛ميوه در آنجا به رشد و ثمر نرسد

٥.»ش اغرساننسازد مانند بخ
 

 اردشير خره و جزو سيف مظفر بود كه از نجيرم شروع ة گرمسير كورةشهر ريشهر در منطق  

در مورد موقعيت جغرافيايي ريشهر نويسندگان معتبري  .امتداد داشت )گناوه كنوني( تا جنابه و

، يماحسن التقاسمقدسي در  ، القلوبهةنزابن حوقل در  ،معجم البلدانهمچون ياقوت حموي در 

ايران كريستين سن در  ،سرزمينهاي خالفت شرقيلسترنج در  ،فارس خليجسر آرنولد ويلسون در 

ترين كتابي كه نام بوشهر در آن  قديم .اند  علمي صحبت كردهةو با ادل  مستنددر زمان ساسانيان

٦. استمعجم البلدانضبط شده است 
 

ناطق جنوب ايران و بخصوص  مبارةاست در ويلسون كه از خاورشناسان بزرگ و مشهور  

 وي ريشهر تاريخي را يكي از مناطق معتبر و قديمي .فارس كاري علمي انجام داده است خليج

 ةترين اماكن منطق يكي از قديمي «:نويسد باره مي در اين و داند در كنار بوشهر كنوني مي ايران و
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 كه شهر بوشهر در انتهاي ست ايا رر به آن اشاره شده شبه جزيرهكفارس كه در كتابهاي قديم م

شبه جزيره شهر قديمي ريشهر واقع   جنوبي فعلي اينة در قسمت جلگ وشمالي آن واقع شده

 ةاخير احداث گرديده و شالود هاي نسبتاً  زيرا شهر بوشهر نيز مانند بندرعباس در دوره؛ده استش

 اين شبه جزيره به زمان ةلين اوا تاريخ ساكن.گرفته هاي قديم شهرهاي خراب شده قرار آن بر تپه

 و... هاي ميخي متعددي در سالهاي  كتيبه آجر و رسد كه ظروف سفالين و آبادي و عظمت بابل مي

 توسط پزارد ١٩١٤ميالدي در آن سرزمين كشف گرديده و نيز اكتشافات مهمي كه در سال  ١٨٧٧

هاي اخير هم يكي از  دورهدهد كه ريشهر تا  در آنجا به عمل آمده همه اين موضوع را گواهي مي

الي كه در تاريخ قرن شانزدهم و غهاي پرت رفته است و نيز در نقشه شهرهاي دريايي به حساب مي

٧.ترين بندر بازرگاني ساحل درياي ايران قلمداد شده است هفدهم ميالدي است شهر ريشهر بزرگ
 

 و مهم ساحل  نيز ريشهر را يكي از مناطق آباد ناصريةفارسنامحسيني فسايي در   

از شهرهاي  يك فرسخ و نيم جنوب بوشهر است، «:نويسد باره مي داند و در اين فارس مي خليج

٨.»قديم فارس است
 

 ريشهر را ازجمله شهرهاي باستاني و با اهميت ايران و آثار عجم شيرازي در ةفرصت الدول  

به جاي بوشهر آباد بوده ريشهر كه سابقاً  «:نويسد داند و چنين مي در جنوب بوشهر كنوني مي

عجمها آن را ريشهر و عربها  ازجمله شهرهاي قديم است و نام آن در جغرافي قديم مسطور است،

شود و در سمت جنوب بوشهر واقع  مسافت آن تا بوشهر دو فرسنگ مي نامند و آن را زيضهر مي

 ةارت نموده و ريشهر قلعشده، گويند اين شهر را لهراسب بنا نهاده و شاهپور ابن اردشير آن را عم

 ذرع مربع است ٢٣١٠١آثار خندق اطرافش نيز ظاهر است و سطح قلعه .  قديمه استةخرابه از ابني

در قبرستان اطراف شهر قديم  شود من الغرائب، ن سرزمين اكثر ديده ميآو سنگ عتيق در 

نها اندوده به گل هاي گليني كه طول هر يك سه قدم و نيم و قطر آن يك قدم بوده و سر آ خمره

پس به زير خاك  و ها مدفن اموات است يعني مرده را در خمره نهاده، است، و اين خمره

  ٩.»اند و اين آئين ظاهراً قبل از زرتشت باشد كرده مي

پردازد منظورش همان ريشهر   هم اگرچه آنجا كه به توضيح ريشهر ميفارسنامهابن بلخي در   

 ،دهد شرح مي پارس ةمنطقمسلمانان را در چگونگي فتح نجا كه آبندر ماهشهر كنوني است اما 
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 بيشتر به ريشهر مورد كند ازجمله ريشهر مي وصفي كه از اعراب و ايرانيان در نواحي جنوب و

است تا ريشهري كه در نزديكي بندر معشور قديم واقع بوده  پژوهش ما در اين نوشتار نزديك

١٠.است
 

 ريشهر كنار بوشهر يكي از مناطق تاريخي و آباد و از مراكز اگرچه به طور مسلم و تاريخي  

بازرگاني ايران و نيز مقر و پايگاهي نظامي بوده است اما برخي منابع جغرافيا و   تجارت وةعمد

حدودالعالم ، )١٥٦ ص (االرض ةصور، )٦٣١ ص (االقاليمفةالتقاسيم في معر احسنتاريخ همچون 

 ريشهر بيان از، توضيحاتي كه )١٥٦ ص (القلوب هةنز و) ١٣٣ ص (من المشرق من المغرب

به نظر نگارنده  .، مطابقت دارد استبيشتر با ريشهري كه در كنار بندر معشور قرار داشته اند داشته

اند  دليل اين كار آن است كه عالوه بر اختالط اماكن، نويسندگان ياد شده بيشتر از مناطقي ياد كرده

 ةكه ريشهري كه در كنار بوشهر امروز واقع بوده از جاد وده در حاليكه بيشتر در مسير اصلي ب

نبود وسايل كافي براي مسافرت و تحقيق نيز مزيد بر . تنها دور كه بد مسير نيز بوده است اصلي نه

تنها در عهد  توجهي برخي نويسندگان نسبت به اين خطه از ميهن نه بي مهري و علت، باعث بي

  . تا به امروز شده استديرين، بلكه  پيشين و

  

 نام ريشهر در گذر زمان وجه تسميه و

 در زمان عيالميان برخي آن را ليان. طور دقيق روشن نيست  ريشهر و بوشهر بهةوجه تسمي

)(Liyanير اي ديگر آن را ريواردش در زمان ساسانيان عده. نديدنام  مي(Rev-Ardasher)  يعني شهر

 بوخت  اردشير بابكانةكارنامدر  . آن اردشير بوده استةد كه سازند زيرا معتقدن؛اند اردشير ناميده

 .اند پنداشته همچنين برخي آن را رام اردشير ١١.اردشير به معناي نجات يافته اردشير آمده است

ريشهر در گذر زمان نامهاي . اند يدهزيضهر نام عربهايي كه از اين ناحيه وارد ايران شدند آن را

در « : لوئي واندنبرگةبنابه نوشت .شد اميده مين ليان يانكه در زمان عيالم چنانمختلفي داشته است 

م هيئت علمي فرانسوي در ريشهر كاوشهاي علمي انجام دادند و محل مزبور را با ١٩١٣ /ش١٢٩٢

 سفالهاي ،در اين محل .شد منطبق دانستند وانده ميخ (Liyan)نام ليان   عيالم بهةمحلي كه در دور
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هاي عهد شوتروك   عهد كالكوليتيك و عهد برتر قديم و ساختمانهاي آجري با كتيبهرنگين از

١٢.شده است ناخونته پيدا
 

 در هزار و ،شوش  مأمور، مسيو كوتيهةنام بوشهر بنا به نوشت«: سديدالسلطنه هم معتقد است  

كه طبق تحقيقات اعتمادالسلطنه معتقد است  ١٣. بوده است»ليان اخاك راه«سيصد سال قبل از ميالد 

ن يوناني و التيني و مطالب منقور در بيستون و تخت جمشيد و كتب قديم يهود نام ريشهر امورخ

ي  شهر ريشهر همان مزامبريااحتماالً ١٤.استاست كه در پهلوي بندر بوشهر » كرسونئوس«

(mesamberia) كه موقعي  )نئارخوس( ناوگان جنگي نئاركس ، آرينةطبق گفت وميها است كهر

  ١٥.كرد در آنجا لنگر انداخت فارس را طي مي مسير دريايي هند به بخش علياي خليج

 است كه ريشهر در زمان سلوكيه ساخته شده و آن را انطاكيه پارس معتقدگيرشمن   

١٦.ناميدند مي
 

معروف بوده كه معناي فارسي  (Rev-Ardasher) نام ريو اردشير ريشهر در زمان ساسانيان به  

 ةاي به سيد محمدتقي مصطفوي نويسند سيد حسين ريشهري در نامه .است  شهر اردشيرآن گويا

خوب به خاطر دارم اوايل تشكيل فرهنگستان در «: باره چنين نوشته است  در ايناقليم پارس

جاهد كه براي تعويض اسامي بعضي شهرها از قبيل محمره به   به قلم آقاي اميد پارسةسالنام

نوشتند   تأسيس شهرها را مية گچ كرغلي به گچساران و غيره تاريخچ،ه اهوازخرمشهر و ناصري ب

و طبق همان مدارك تاريخي معتقد  برد  نام مي»ريو اردشير«همين ريشهر به استناد تاريخهاي ديگر 

١٧. اين شهر گذاشته استربودند كه اين نام را خود اردشير ب
 

با ورود اعراب به ايران .  ناميدند»زيضهر«ن را عربهايي كه از اين منطقه وارد ايران شدند آ  

نام  عربها شهري به  شبه جزيره،ةافتد و در كنار ساحل شمالي دماغ كم از آباداني مي گويا ريشهر كم

خرابي قلعه و شهر ريشهر پس  «:نويسد  در اين زمينه مياقليم پارسصاحب  .ابوشهر را بنا نهادند

 گرديده و در زمان عرب از بين برده شده است و بعداً در كنار از سقوط آبادانا و پازارگاد شروع

نام ابوشهر بنا نهاده و از آنجا به   اعراب سكني نموده و شهري بهة شبه جزيرةساحل شمالي دماغ

١٨.» كشتي بادباني بر قرار ساختندةساحل عربستان ارتباط دريايي به وسيل
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ست از زمان تصرف مسلمانان تا روي كار از سرنوشت ريشهر و مسائلي كه بر آن گذشته ا 

 ريشهر ،در واقع با ورود اعراب . اطالعات زيادي در دست نيستق١١٤٧آمدن نادر شاه افشار در 

از رونق افتاد و مركزيت و اهميت اقتصادي و نظامي خود را براي چند قرن از دست داد تا اينكه 

اجتماعي و بخصوص اقتصادي  ت سياسي، تحوالةدر زمان نادرشاه بندر كنوني بوشهر وارد صحن

 .دشايران 

م از طرف نادرشاه به فرماندهي كل سواحل و بنادر ١٧٣٥ /ق١١٤٧خان در  وقتي كه لطيف  

چندي بعد  .را مركز ناوگان ايران قرارداد فارس منصوب شد به دستور آن پادشاه، بندر بوشهر خليج

و تاكنون به  همان نام قبلي يعني بوشهر خوانده شدبه   ناميده شد ولي باز»بندر نادريه«بندر بوشهر 

  . همين نام معروف است

 

  باستانةريشهر در دور

 اگرچه امكان تعيين تاريخ دقيق آن كار آساني دارد تاريخي طوالني ةشهر ريشهر قدمت و پيشين

، لمسجتاريخ ريشهر از عهد عيالميان  معتبر تاريخي و جغرافيايي،  براساس منابع و اسناد،نيست

اي شدند  م موفق به تأسيس سلسله. سوم قة زيرا عيالميها در ربع اول هزار؛قطعي و مشخص است

ن يراندند بخصوص در زمان حكمراني شيلهك ا  وسيعي از دشتها و جبال حكومت ميةو بر منطق

 ايران غربي كه با الحاق ةو هم شوشينك تسلط عيالميها بر سرزمينهاي دور كشانيده شد

وري در تدر اين زمان متحد شده و نخستين امپرا هايي در غرب و جبال وسعت يافته بود،سرزمين

وجود آمد كه شامل سرزمينهاي لرستان، پشتكوه و  نجد ايران تحت فرمانروايي دولت عيالم به

و حدود آن از مغرب به دجله و از شرق قسمتي از پارس و از شمال به بود كوههاي بختياري 

ازجمله  فارس و رفت و در جنوب بخش مهمي از سواحل خليج ل به همدان ميراهي كه از باب

  ١٩.شد شامل ميرا شهر ريشهر 

جهت به  پادشاهان عيالمي داشت شهر ريشهر موقعيت جغرافيايي مناسبي ،زمان در اين  

 در ديده شده و آثار آن هم در حفاريها ٢٠.احداث پايگاه دريايي و بندرگاه از آنجا استفاده كردند

 تجارت آن ةريشهر همچنين از مراكز عمد . تاريخي فرانسه و عكس آن در تهران وجود داردةموز
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كه بهترين مرواريدهاي  نويسد  خود ميجغرافياي عتيقكه موسي خورني در  عهد بوده چنان

٢١.آوردند فارس را به ريشهر مي خليج
 

باره  در اين داند و دن عهد عيالم ميآباداني و تم  نيز ريشهر را از مراكزاقليم پارس ةنويسند 

در قسمت جنوبي   اول پيش از ميالدة دوم و قسمتي از هزارةيعني هزار در عهد عيالم،« :نويسد مي

 مزبور در پناه خليج جنوبي آن يكي از مراكز آباداني و تمدن قديم وجود داشته است كه ةشبه جزير

دوران آثار  بوده و هم ايي شوش به موهنجوداروشود و بر سر راه دري  خوانده مي»ريشهر«نام  به

شوش و ساير يادگارهاي عيالميان و مربوط به تمدن مزبور است و در عهد اردشير بابكان نيز شهر 

هاي ريشهر قديم به مسافت دو فرسنگي  نجا قرار داشته است و اكنون خرابهآرام اردشير در 

هاي تمدن و بقاياي ابنيه و آثار   نشانه،استدر قسمت جنوب اين شبه جزيره موجود  بوشهر،

هاي باستاني به شمار  عهد ساسانيان را در دل نهفته دارد و يكي از محله مختلف دوران عيالم و

٢٢.رود مي
 

 چهارم پيش از ةعيالميها از هزار« :داند از مراكز آباد دوران عيالميان مي را ممتحن ريشهر دكتر  

 وسيعي از ة سوم پيش از ميالد، بر ناحيةاكن شدند و در هزارغربي نجد ايران س ميالد در جنوب

 ،شد استيال يافتند فارس و بوشهر مي دشتها و كوهها كه شامل بخش مهمي از سواحل خليج

اي به زبان عيالمي كه تاريخ آن  نوشته) سي يان باستاني(فارس   خليجةبر كران كه در بوشهر، چنان

٢٣.د است پيدا شده است سوم پيش از ميالةحدود اواسط هزار
 

 هم ريشهر را از مراكز ديرين تمدن ايران دانسته و معتقد است كه آثار عجمفرصت الدوله در  

 ديدگاه ٢٤. و بعد شاهپور فرزند اردشير ساساني آن را عمارت نموده استكردهبنا آن را لهراسب 

٢٥.داند مت بابل مي ريشهر را مربوط به زمان آباداني و عظةن اوليا تاريخ ساكن،ديگري
 

بنابراين براساس منابع و اسناد موجود و مطالبي كه بيان شد به يقين شهر ريشهر در زمان   

عيالم موجوديت داشته و با توجه به اينكه عيالميها قومي بودند كه پيش از تاريخ در دشتهاي 

 استناد نقوش اند و نيز به غربي ايران از حوالي شوش تا نزديكي بوشهر سكونت داشته جنوب

تسلط عيالم  )نقش رستم(آباد  و كوه حاجي )ممسني(مانده در كوه كورانگون  برجسته و آثار باقي

تر از تسلط ماديهاست و بلكه تا قبل از ورود  بر قسمت جنوب و مغرب خاك پارس خيلي قديم



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي548

بين  ريخ آن راحجاري تا  اين دو نقش،انن و محققا زيرا مكتشف؛رود آرياها به فالت ايران پيش مي

كه آنچه به تحقق پيوسته است آرياها در  در حالي اند  پيش از ميالد حدس زده١٨٠٠ تا ٢٤٠٠

رساند كه ريشهر يكي از  اين مي. اند  پيش از ميالد وارد فالت ايران گرديده١٤٠٠ تا ١٥٠٠سالهاي 

 . موجوديت داشته استمتمدن ايران است و به يقين قبل از ورود آرياها ديرينه و با سابقة مناطق 

مادها اولين دولت را در ايران تشكيل  .با ورود آرياييها فصل جديدي در تاريخ ايران آغاز شد 

دادند و مناطق وسيعي را به تصرف خود درآوردند بخصوص در زمان هوخشتره كه دولت ماد به 

از جنوب  منستان، خود را توسعه دادند و از شمال به ارةاوج قدرت خود رسيد مناطق تحت سيطر

جز (غربي تا بابل و از شرق تا انتهاي كوير لوت و به قولي جيحون  از جنوب فارس، به خليج

 جامعه و وصول ةآنها براي ايجاد تسهيالت در ادار .دسترسي پيدا كردند )سواحل جنوبي بحر خزر

 جزو يكي از  شهر ريشهر، در اين زمان.نشين تقسيم كردند مملكت را به چند ساتراپ ماليات،

نشين چهاردهم  جزو ساتراپ) هوخشتره(غربي آن دولت بود و در زمان كياكسار  ايالتهاي جنوب

٢٦.بود
 

كورش كبير توانست با تسلط بر قدرتهاي موجود دولت هخامنشي  با قدرت گرفتن پارسها، 

 ساتراپي ،ه از آن جمل، ساتراپي تقسيم كردبيستوي مناطق زيردست خود را به  .را تأسيس نمايد

كه از جنوب به  شد وري هخامنشي محسوب ميتپارس بود كه يكي از استانهاي مهم امپرا

 .شد از مشرق به بلوچستان محدود مي و از شمال به ماد، فارس، از مغرب به خوزستان، خليج

 . پارس بودةفارس ازجمله شهر ريشهر ضميم هاي خليج كرانه كرمان و جزاير و

جهت تقويت و گسترش قلمرو تحت حكومت خود دست به   قدرت،داريوش با رسيدن به 

ساالري و   ديوانةهاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي بخصوص در زمين اقداماتي در عرصه

اوج  و كوشش باعث شد كه دوران سلطنت داريوش بزرگ، تقسيمات كشوري زد و همين تالش

قدامات داريوش توجه به بازرگاني دريايي ازجمله ا. درخشش تمدن ايران و دولت هخامنشي باشد

اي  ها، بنادر و جزاير آن بود كه موقعيت استراتژيكي و تجارتي ويژه فارس و كرانه از طريق خليج

فارس و درياي عمان نسبت به ديگر راههاي آبي همچون درياي   زيرا از يك سو خليجداشت؛

كه تحت تسلط آنها در آمده  قيانوس هند و درياي مديترانه و درياي احمر و اهخزر و درياي سيا
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تر بود و راه ارتباط آن را با متصرفات خارجي و   پارس نزديكةبود به مركز حكومت يعني منطق

 براي حفظ، تداوم و ،و از سوي ديگر كرد فظت مياحم بحار يمستملكات شاهنشاهي در ماورا

سيط جهان را در اختيار گرفته  كه ربع مسكون ب،وري هخامنشيتگسترش بازرگاني دريايي امپرا

 بزرگ ة تحقق اين خواستبراي. طور كامل بشناسد فارس و سرزمينهاي پيرامون آن را به  خليج،بود

و بر  دشخوبي متوجه اين امر مهم  ه ب،برد سر مي  كه در اوج جهانداري به،بود كه داريوش كبير

 دستور داد تا سواحل و كوالكسس ،شناختن كامل آن اهتمام تمام ورزيد و به درياساالر خود

فارس و درياي مكران را تا مصب رود سند جزء به جزء كشف نمايد و از آنجا به  جزاير خليج

 به فرمان داريوش سكوالكس .درياي عمان و اقيانوس هند و درياي سرخ و درنهايت به مصر برود

اي بود  العاده زمان اقدام فوق كه در آن ،به يقين هدف از اين عمليات وسيع دريايي .كامل عمل كرد

 تنها به دليل گسترش فرمانروايي ،و موجب پيشرفت تجارت در قلمرو شاهنشاهي ايران گرديد

 فارس را، و خليج  درياها را به روي بازرگانان ايراني باز نمايدةخواسته راههاي بست بلكه مي نبوده،

از او  در ماوراي بحار قرار دهد و پسراه ارتباط و پايگاه هخامنشي به مستملكات و ممالك خود 

فارس از نظر جهانداري و بازرگاني محفوظ  مقام خليج )حدود يك قرن و نيم (ر اسكندةنيز تا حمل

٢٧.ماند
 

 ساتراپي ٢٣د و قلمرو خود را به داجام ن تقسيمات كشوري تغييراتي اةداريوش كبير در زمين 

كه ازجمله آنها )شد  ساتراپي تقسيم ميبيسته هرودت در تاريخ خود معتقد است ب( .تقسيم كرد

پارس بود شهر ريشهر و تمامي استان كنوني بوشهر يكي از ايالتهاي پارس بود و شواهد و قرائن 

فارس  هاي خليج كرانه موجود و كشف شده حكايت از آن دارد كه هخامنشيان بر ريشهر و

اي  همچون وجود قلعه ايي در منطقه،وجود بعضي از آثار و بخصوص پادگانه .اند حاكميت داشته

 خارگ به رسم ةمربوط به كورش در برازجان يا مقابر كنده شده بر سطح سنگي در جزير

 ة زيرا منطق؛، خود دليل وجود ساخلوهايي از هخامنشيان در استان كنوني بوشهر است٢٨هخامنشيان

مهم تجارت و بازرگاني بوده، از بر اينكه از مراكز   بوشهر در ادوار مختلف تاريخي تاكنون عالوه

 .آمده است  از جنوب ايران به حساب ميمحافظتدژهاي 
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 متصرفات آنها را ازجمله فارس و ريشهر را به ةاسكندر تقريباً هم پس از هخامنشيان، 

را در سلوكيان بعد از اسكندر بر بيشتر مناطق ايران مسلط شدند و شهرهايي  .تصرف خود درآورد

 ازجمله مناطقي ؛دادند وساز در سواحل درياها خيلي اهميت مي آنها به ساخت .ندساختمناطق آن 

سلوكيان كمتر از نه شهر در ساحل « :است  شهر ريشهراند كه گيريشمن معتقد است آنها ساخته

كه جانشين شهر كهن عيالمي  فارس بنا نكردند و از آن جمله است انطاكيه در پارس، خليج

  ٢٩.»گرديد

 و لنگرگاهي مناسب داشتاسكندر و سلوكيه ريشهر اهميت بازرگاني و دريايي در زمان   

ريشهر به سرزمين و لنگرگاهي   خود ازة در سفرنام، سردار اسكندر، نئارخوس.براي كشتيها بود

از آنجا به كقنا كه حاال معروف به كنگان است وارد شديم اين بندر جاي «: مناسب ياد كرده است

 در همان . اسكندر قبالً براي نفرات كشتيها به اين محل آذوقه فرستاده بود.بوداي  معمور پرسكنه

 در اواخر زمستان حركت .يمدكقنا توقف كرا روز در ٢١رو  از اين .ندحال كشتيها به آنجا رسيد

به شهري رسيديم موسوم به كيارازان و از آنجا به لنگرگاهي كه به   استاد راه،٧٥٠ با طي ؛كرديم

٣٠.اطراف بوشهر نخلستان و باغات زياد بود .علي باشد آمديمبوشهر ف
 

با شكست آنها، دولت  .ايرانيها كه همواره با حضور يونانيها مخالف بودند بر آنها غلبه كردند 

 .پارتها در ايران روي كار آمد و بر مناطق گوناگوني ازجمله پارس و سواحل خليج حاكم شدند

 و پارس بود ةامنشي تا روي كار آمدن ساسانيان جزو منطق زماني سقوط هخةريشهر در فاصل

شد و هر يك از امراي محلي استقالل داخلي داشته ولي همه تحت امر  ملوك الطوايفي اداره مي

سلوكي و (جزئيات بيشتري از ريشهر در اين دوره . اند كرده حكومت مركزي فرمانروايي مي

بيشتر جنگها و درگيريها در قسمت غربي مملكت  زيرا ؛در متون تاريخي موجود نيست) اشكاني

 .گذاشت بود و جنگ با روميها ديگر مجالي براي شاهان وقت باقي نمي

ريشهر در زمان ساسانيان هم بندري آباد و يكي از مراكز بازرگاني دريايي و جزو ايالت  

 : ساخته استدر زمان ساسانيان اردشير بابكانرا حتي برخي معتقدند كه ريشهر  ٣١.پارس بود

رونقي بودند  با آور و اردشير اول در دوران كوتاه سلطنتش شهرهايي كه داراي صنايع شگفت«

 افكنده ها پي رودخانه يازده بندري بود كه كنار دريا يا  شهر،هجدهترين آن  تأسيس كرد و برجسته



 

  

551   ريشهر در گذر تاريخ
  

هرمزد  :ود عبارت بودند ازب ها يا ساحل درياها بنا شده ترين اين شهرها كه بر كنار رودخانه  مهم.بود 

كرخ ميسان نزديك  «اردشير استرآباذ» بصره«آباذ  هشت و ،»سلوكيه «وه اردشير ،»اهواز«اردشير 

رام اردشير و بت  ،» كيلومتري بوشهرششريشهر در «ريو اردشير  ،»بهمنشير«وهمن اردشير  ،»بصره

٣٢.اردشير واقع در ساحل مقابل بحرين
 

 بنيادگذار شهر  اماشهرهايي را در قلمرو خود ساخت رچه اردشيرالزم به ذكر است كه اگ 

ريشهر در زمان  .تر از عصر ساساني است  زيرا قدمت آن شهر خيلي ديرينه؛ريشهر نبوده است

 نظامي نيز مورد يعنوان مركز اينكه مركزي براي تجارت و بازرگاني بود به بر ساسانيان عالوه

يكي از را در تصرف بحرين، به احتمال قوي ريشهر هپور دوم شاگرفت ازجمله  استفاده قرار مي

٣٣. اسناد كشف شده در ريشهر نيز گوياي اين امر استقرار داد وش ا مراكز فرماندهي
 

كند ازجمله قلعه دختر  مطلب را تأييد مياين وجود آثار ديگري در استان كنوني بوشهر نيز  

 ةكه ساخلويي نظامي و مربوط به دور) بوشهريكي از بخشهاي ساحلي استان (در الور ساحلي 

  .ساسانيان است

 

 ريشهر از ورود اسالم تا عصر افشار

دست عثمان ابن   در سال هجدهم هجري بهمسلمانانشهر ريشهر از اولين مناطقي است كه 

با ورود اعراب ريشهر مركزيت اقتصادي و نظامي  ٣٤.كردندفتح آن را العاص ثقفي و به جنگ  ابي

در دو قرن اول . به شهري متروك و منزوي تبديل شد و ا از دست داد و از رونق افتادخود ر

هجري كه نه دو قرن سكوت بلكه دو قرن فرياد و هياهو براي ايران بود شهر ريشهر در دست 

اين روند ادامه داشت تا اينكه در و شد   اداره مي،كردند  كه بر فارس حكومت مي،حكام عربي

 .قالل ايران بودت اسة طليع،فارس را تصرف نمود كه اين  صفاري ظاهر شد و يعقوب ليثق٢٥٥

 امير محمد ابن . وقت درصدد مبارزه با او برآمدةكه يعقوب به حكومت رسيد معتمد خليف در زماني

 فارس، خوزستان و ةو يعقوب تمامي منطق  خليفه در جنگ با يعقوب شكست خوردةطاهر نمايند

تا فرمان حكومت   خليفه مجبور شد،پس از اين موفقيت. صاحب شدفارس را  سواحل خليج

سند و رياست  كرمان، فارس و ازجمله شهر ريشهر، طبرستان، خراسان، سواحل خليج فارس،
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 پس از مرگ يعقوب برادرش عمرو جانشين او شد.  بغداد را براي يعقوب بفرستدةافتخاري شرط

 با ضعيف شدن ٣٥. يعقوب را به او دادندة حكومت تمامي مناطق تحت سلط،و خلفاي وقت

 فارس را و معزالدوله ق٣٢٣عمادالدوله در .  فارس در قلمرو آل بويه قرار گرفتةصفاريان منطق

با  .فارس بيشتر شد پس از اين متصرفات توجه ايرانيان به خليج .تصرف كرد  بغداد راق٣٢٤در 

شهرياري به زيور «:  زمان سلطنت او در،مرگ عمادالدوله، عضدالدوله به حكومت فارس رسيد

قدرت آل بويه به  ،٣٦ديانت و حسن اعتقاد موصوف و به صفت عدالت و يمن سريرت معروف

در اطاعت  فارس و شهر ريشهر ازجمله سواحل خليج تمام ايران و جز خراسان،. اوج خود رسيد

٣٧.خت فارس را فراهم ساةاو موجبات آباداني و رونق منطق .عضدالدوله درآمد
 

ازجمله  فارس پس از انقراض آل بويه تمامي مناطق فارس يعني سواحل و جزاير خليج 

از  ) ق٥٨٣ تا ٤٥٤(ريشهر، و سرزمين عمان و جزاير بحرين در تملك سالطين سلجوقي كرمان 

 ةشهرياران سلجوقي براي ادار .قبيل عمادالدوله و توران شاه و ارسالن شاه و سلجوق شاه درآمد

 آن اتابكان كه ةفرستادند ازجمل نام شحنه از طرف خود مي حت قلمرو خود سرداراني را بهمناطق ت

دست گرفتند سنقوربن مودود سلغوري بود كه رئيس يك دسته از تركمانان  در فارس قدرت را به

 .نام اتابكان فارس يا سلغريان را تأسيس كرد اي به وي بر ضد سلجوقيان قيام كرد و سلسله .بود

دالور بودند و كان فارس بخصوص مظفر بن سعد زنگي و ابوبكر سعد بن زنگي كه شجاع اتاب

بحرين تسلط  و عمان فارس ازجمله ريشهر، پس از يك سلسله وقايع بر سرتاسر سواحل خليج

 فارس آن بود كه با تالش فراوان و دادن باج و خراج، از نفوذ ة ازجمله خدماتشان به منطق٣٨.يافتند

 . ل به داخل فارس و خرابي آنجا جلوگيري نمودندسالطين مغو

ابتدا ) ق٦٩١ -٧٢٥(دست آل اينجو افتاد  حكومت فارس به پس از اتابكان فارس،  

فارس تحت  شاه در مدت كوتاهي نواحي جنوب ايران را از اصفهان تا خليج الدين محمود شرف

ق در فارس قدرت عظيمي اسحا يشيخ اب پس از او پسرانش مسعود شاه و .حكومت خود درآورد

سرانجام با كشته شدن شيخ ابواسحاق توسط امير مبارزالدين محمد از خاندان آل . دست آوردند به

امير مبارزالدين محمد با كوشش فراوان توانست  .حكومت آل اينجو بر فارس به پايان رسيد مظفر،

و در جنوب تا سواحل و  اقتدار اة حوز.تمامي جنوب و قسمتي از مركز ايران را تصرف نمايد
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 تيمور به ايران، ةحمل  با ظهور و٣٩.فارس و درياي عمان ازجمله ريشهر امتداد داشت جزاير خليج

عراق عرب و عجم،  ون اصفهان،چرا هم سراسر ايران آل مظفر منقرض شد و تيمور موفق شد

عد از تيمور  ب٤٠.در تصرف خود درآورد فارس و ازجمله ريشهر را فارس و تمام سواحل خليج

هر يك براي مدتي بر فارس حكومت كردند تا آنكه در  قويونلو  حكومتهاي محلي قراقويونلو و آق

و   واحديت و در ايران بعد از سالها حكومتس شاه اسماعيل صفوي به تخت سلطنت نشق٩٠٧

حت شهر ريشهر ت فارس و  فارس ازجمله سواحل خليجة سراسر منطق،بنابراين. متمركز تشكيل شد

نام حسن سلطان   ريشهر شخصي بهةدر زمان شاه طهماسب در منطق.  آنها قرار گرفتةسلط

ريشهري كه وي و برادرش شاه علي بيك و پدرش مير ابو اسحاق از طرف شاه طهماسب اول 

 علم مخالفت عليه شاه طهماسب ق٩٤٧در  حكومت نواحي دشتي و دشتستان را به عهده داشتند

شاه طهماسب از امراي فارس، اهواز و كرمان خواست كه  . را تسخير نمود ريشهرةافراشت و قلع

خان   و شاهرخ، والي مملكت فارس،خان ذوالقدر  غازي،رو  ريشهر را تصرف نمايند از اينةقلع

 قلعه چند ة محاصر. ريشهر شدندة مبارزه با او روانبرايبيست هزار نفر   حاكم كهگيلويه، با،افشار

بزرگ شيراز  ا سرانجام با وساطت ميرسيد شريف شيرازي كه از سادات متنفذ وماه ادامه يافت ت

 تبريز نمودند و در نهايت او به دستور شاه طهماسب و به ةحسن سلطان تسليم شد او را روان بود

  ٤١.دليل سنگيني جرم به قتل رسيد

يران وجود يكي از مسائل مهمي كه از آغاز حكومت صفوي تا دوران شاه عباس كبير در ا 

ازجمله ريشهر نفوذ و تسلط كامل  فارس و خليج سواحل و جزاير در اليهاغداشت اين بود كه پرت

 خليج واقع بود مركز ة كه در دهان، موقعيت مناسب آنعلت هرمز را به ةپيدا كرده بودند آنها جزير

اليها و غجاري پرت ريشهر از بنادر فعال ت،در اين زمان .عمليات بحري و تجارتي خود قرار دادند

معتقد است  )البته به اشتباه(  حتي ويلسون،آمد ترين مركز تجاري ساحل ايران به شمار مي بزرگ

٤٢.اند اليها ساختهغ پرترا ريشهر ةقلع
 

م موفق شد ١٦٢١ /ق١٠٣١همكاري دولت انگليس در  با شاه عباس پس از تسلط بر ايران، 

ها  سراسر ايران ازجمله كرانه  پس از اين اقدام بزرگ،.ايدفارس كوتاه نم اليها را از خليجغدست پرت
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اي  فارس همچون ريشهر تحت تسلط شاه عباس قرار گرفت و وحدت دوباره و سواحل خليج

٤٣.حاصل شد
 

 در زمان شاه .ريشهر تا اواخر عصر صفوي هم يكي از مراكز تجارتي و نظامي ايران بود  

چنان ضعيف بود كه هر يك از حكام  ص دريايي آنسلطان حسين كه نيروي نظامي ايران بخصو

خان  ازجمله خوارج عمان علم طغيان برافراشتند لطفعلي فارس و جزاير آن دو طرف خليج

  ٤٤.ائله شد ريشهر را مركز عمليات خود قرار داد و سرانجام پيروز شدقبيگلربيگي كه مأمور اين 

موقعيت ريشهر شروع شد به اين معني با روي كار آمدن نادر شاه فصل جديدي در تاريخ و  

مملكت و گسترش روابط  براي تأمين امنيت مرزها و ثغور دست گرفتن قدرت، كه نادر پس از به

خان را   به همين منظور لطيف.فارس درصدد ايجاد نيروي دريايي برآمد دريايي و بازرگاني در خليج

ارس منصوب نمود و پس از خريد ف بنادر خليج م به فرماندهي كل سواحل و١٧٣٥ /ق١١٤٧در 

خان هم اين   لطيف.چهار ناو جنگي به او دستور داد تا بوشهر را مركز ناوگان ايران قرار دهد

دولت نادرشاه ريشهر از آباداني و مركزيت تجاري   در اواخر،به اين ترتيب دستور را اطاعت كرد و

 ةكه بنابه نوشت  چنان،ي منتقل شدمركزيت آن به بندر بوشهر امروز و نظامي افتاد و آبادي و

در اواخر دولت نادري شخص آبادي و عمارت از آنجا ارتحال در بوشهر  «:نگار خورموجي حقايق

  ٤٥.»نزول اجالل نمود

 

 نتيجه

از روزگار كهن  فارس قرار داشته، هاي خليج در كرانه غربي ايران و  كه در جنوب،شهر ريشهر

مند بود همواره يكي از پلهاي  ن بهرهآتژيكي كه از ايت استرعوقاي آباد بوده و به دليل م منطقه

آمده است و اين ريشهر در واقع همان ريشهر  ارتباطي ميان ملل متمدن آن روزگاران به حساب مي

 تجاري و يو بخصوص دوران باستان مركز ادوار گوناگون تاريخي و مهم ايران است كه در

بعد از اسالم نيز از مناطق آباد و مهم ايالت . فارس بود يجنظامي در جنوب ايران و در سواحل خل

ريشهر نقش بارزي   جنوب ايران رخ داده،ةاجتماعي كه در خط در تحوالت سياسي، پارس بوده و

ايفا كرده است تا اينكه سرانجام در زمان نادر شاه افشار با انتخاب بندر بوشهر كنوني به مركزي  را
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شهر بندري ريشهر از رونق افتاد و جزوي از ، فارس واحل خليج از سمحافظتو  براي تجارت

  . بندر بوشهر گرديد و امروز هم تبديل به محيطي نظامي شده است
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