
 

 فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

 79 -106، صص 1396 پاییز، 72 سال هجدهم، شماره

 
 در مورد خلیج فارس هاي خارجي عهد قاجار رویکرد سفرنامه

1عبداهلل متولی
 

 2ساره مشهدی میقانی

 

 چكیده 

اي كانوني  ان نقطهفارس در تعامالت جهاني موجب شده است تا هميشه به عنو نقش خليج 

ها در اين منطقه، از قرن شانزدهم اي را جلب كند. نفوذ اين قدرت هاي فرامنطقه توجه قدرت

 -ميالدي به سبب اهميت تجاري خليج فارس آغاز شد و بعدها به خاطر اهميت سياسي

نظامي آن، بيشتر مورد توجه قرار گرفت. در دوران قاجاريه به واسطة افزايش چشمگير رفت 

هاي آنها نيز افزوده شد و مطالعه و بررسي و آمد بيگانگان به ايران، بر شمار سفرنامه

فارس دارد. آنچه در اين   ها نقشي مهم در شناخت جايگاه و اهميت منطقة خليجسفرنامه

خارجي است كه  سفرنامة 47شود، بررسي كمّي و كيفي رويکرد  مقاله به آن پرداخته مي

اند و  ق. به ايران سفر كرده1211-1345هاي  دورة قاجاريه، طي سالنويسندگان آنها در 

هاي آنها به فارسي ترجمه شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسي ميزان و نوع سفرنامه

فارس را  فارس است و اينکه مسائل مربوط به خليج  ها بر منطقة خليجتمركز اين سفرنامه

 اند؟ چگونه پوشش داده

 

 :واژگان کلیدی 

 هاي خارجيعهد قاجار، خليج فارس، سفرنامه
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 مقدمه

فارس از قرن شانزدهم میالدی با اهداف تجاری آغاز شد و با  نفوذ در خلیج 

های نوزدهم و بیستم  تحوالت صنعتی و اقتصادی در جهان و ظهور استعمار در قرن

سراسر  میالدی به نفوذ سیاسی و نظامی در منطقه تبدیل یافت. کشورهای مختلفی از

فارس چشم دوختند. از قرن  طلبانة خود به خلیج  جهان، برای تأمین مقاصد منفعت

و نیز دیگران در پی  3، فرانسه2، هلند1های هند شرقی انگلیس شانزدهم میالدی، کمپانی

های این کسب امتیازات در خلیج فارس به رقابت با یکدیگر پرداختند. کنسولگری

سیار فعال بوده و برای دولت متبوع خود در پی کسب امتیاز کشورها نیز در این منطقه ب

سیس شد که تأم. کنسولگری فرانسه در بوشهر 1889و نفوذ بیشتر بودند. در سال 

اش، توسعة نفوذ آن کشور در منطقه به ویژه  تجهیزات تلگراف داشت و از اهداف عمده

ها نیز برای اقدامات روس(. یکی از نخستین 78: 1385در رقابت با انگلیس بود )اسدی، 

(. 79م. بود )همان: 1881سیس کنسولگری بصره در سال تأنفوذ بیشتر در خلیج فارس، 

های خود در منطقة خلیج فارس، در پی کسب نفوذ و انگلیس هم از طریق کنسولگری

م. 1909سیس شرکت نفت ایران و انگلیس در سال تأامتیاز بود. برای م ال، پس از 

سرکنسول انگلیس در بوشهر به محمره )خرمشهر( رفت تا از طرف سرپرسی کاکس 

                                                           
سورات در غرب هندوستان و  د و مقر آن بندرش تأسیسم. کمپانی هند شرقی انگلیس 1600. در اواخر سال 1

م. شعبة این کمپانی در بندر جاسک گشوده شد )اسدی، 1619مشرف به دریای عمان و خلیج فارس بود. در سال 

1385 :91-90.) 
سیس شده تأهای مختلفی که برای تجارت با هند شرقی م. بنا به دستور دولت هلند شرکت1602. در سال 2

ق./ 1032ای از این کمپانی در بندرعباس )سیس کردند. شعبهتأند و کمپانی هند شرقی هلند را بودند، ادغام شد

 (.70: 1385م.( و بعد در بصره مستقر شد )اسدی، 1623
م. برای رقابت با انگلستان و هلند در زمینة تجارت با مشرق زمین، کمپانی هند شرقی 1664. فرانسه در سال 3

(. برای 75: 1385توسعة نفوذ تجاری و سیاسی فرانسه در شرق را پیگیری کند )اسدی، سیس کرد تا تأفرانسه را 

 .1385مطالعات بیشتر رجوع کنید به: خلیج فارس و مسائل آن نوشتة بیژن اسدی، 
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سیس تأشرکت با شیخ خزعل در بارة احداث خط لوله از مسجد سلیمان به آبادان و 

پاالیشگاه در آنجا مذاکره کند و پس از مذاکرات مفصل و ماهرانه موفق شد با شیخ 

 (.103خزعل قراردادی در این زمینه ببندد )همان: 

فارس به اشکال  های آنها در خلیجهای خارجی و کنسولگرییان دولترقابت م

ز اگوناگون مانند استفاده از مأموران شناسایی ظاهر شد. در واقع، نفوذ آنها در این منطقه 

کم و کاست به  گرفت. مأمورانی که برآوردهای اطالعاتی را بی طریق مأموران صورت می

توانست در یک سفر ها نمی. بخشی از این گزارشکردندهای متبوع خود گزارش می دولت

تهیه شود، بلکه از دورة صفویه، دفاتر بازرگانی کمپانی هند شرقی بریتانیا در بندرعباس، 

شود گزارش های روزانه هم تهیه بصره و بعدها در بوشهر تأسیس شد که گفته می

ا در دست است. این نظرات کردند؛ چنانکه در این زمینه نیز اظهارنظرهای جالبی از آنه می

اند، در اتخاذ نوع  های خارجیان انعکاس یافته که به صورت موجز و یا مفصل در سفرنامه

فارس بسیار مؤثر بودند. اوج حضور این مأموران در خلیج فارس،  ها در خلیج عملکرد دولت

ارن داشت. شود، با سلطنت سلسلة قاجاریه تق از آنها یاد می "مستشرق"که گاه با عنوان 

های گوناگون با مقاصد مختلف به این  در دوران قاجار فوجی از مسافران خارجی در کسوت

هایی از سفر خود را به طرق گوناگون در مجالتی مانند رویال  منطقه پا گذاشتند و گزارش

ها و  جغرافی، اسکاتیش مگزین و نشریاتی چون رسوم کهن روسی، آرشیو روسی و روزنامه

گرایی و  هایی که با جریانی به نام شرقگزارشای مستقل منتشر کردند. ه یا کتاب

م. یکی 1979شناسی پیوندی ناگسستنی دارند. به نوشتة ادوارد سعید که در سال  شرق

گرایی، نهادی حقوقی برای  شرق»گرایی از آن اوست: از آثار کالسیک در باب شرق

و آموزش مردم شرق و در نهایت، رویارویی با شرق، از راه اظهار نظرها، توصیف 

گرایی، الگویی غربی برای  توان گفت که شرق حکمرانی بر آن است. در یک کالم می

(. در نظریة 12: 1388)آندری یوا، « تغییر ساختاری شرق و سلطه یافتن بر آن بود

گرا شناخته شده است.  نویسی به عنوان یکی از انواع گفتمان شرق گرایی، سفرنامه شرق

کنند. سفر به یکی از ای و فرعی تصویر میرا موجودی حاشیه "دیگری"افران غربی مس
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های دانش نویسی به عنوان یکی از شاخهابزارهای این گفتمان تبدیل گردید و سفرنامه

ها وارد نظام  مستعمره ها یا نیمهنویسان کمک کردند تا مستعمرهبنا نهاده شد. سفرنامه

ای شده آنها را به جهان شناخته "ها شرقی"و از راه توصیف جهانی شوند و به سادگی 

ها را ها استعمار توجیه شده است؛ ایرانیافزودند که مرکز آن اروپا بود. در اک ر سفرنامه

نامتمدن نشان داده و دخالت بیگانگان در ایران را همچون لطفی به استعمارشدگان 

 (.13اند )همان:  قلمداد کرده

نویسان را در باب خلیج فارس، در ها و مشاهدات سفرنامهگزارش در این پژوهش،

کنیم تا دریابیم در پسِ سخنان، مشاهدات و ارزیابی آنها چه  بررسی می  سفرنامه 47

های ترجمه شده، ضمن توجه به تفکری نهفته بود. در مقالة حاضر، با تکیه بر سفرنامه

ها، میزان توجه و  ارقام و نمودار، چارچوبفراوانی آنها به صورت تفکیکی، با لحاظ برخی 

ق./ 1211-1345های  نویسان خارجی دوران قاجاریه طی سال سبب تمرکز سفرنامه

رغم تعدد  گیرد. علی فارس در معرض بررسی و تحلیل قرار می م. بر خلیج 1795 -1925

رسی رویکرد قاجاریه، نقطة اتکاء و تمرکز این پژوهش، بر  نویسی در دورة و تنوع سفرنامه

تر و  های آنها نقش پررنگهای نویسندگانی که دولتخارجی است؛ سفرنامه  سفرنامه 47

اند: انگلیس، فرانسه، روسیه،  تری در این منطقه طی دوران قاجاریه ایفاء کرده  پراهمیت

 1آلمان و آمریکا.

 

 های خارجی عهد قاجار های کلی سفرنامه نگرشی بر چارچوب

ها، آشنایی با برخی نکات مرتبط با آنها الزم  محتوای سفرنامه برای تحلیل دقیق

. 1های خارجی عهد قاجاریه، در چهار دسته بررسی شد:  است. به همین سبب، سفرنامه

سفرنامه با  47،   بر اساس میزان دسترسی به منابع های آماری و نموداری: شاخصه

-3های شماره  اند. جدول هق. ارزیابی شد1211-1345های  های مختلف طی سال ملیت

                                                           
 اش آن را کامالً در موضع حمایت از انگلیس نوشته است. . یک سفرنامة مجارستانی نیز بررسی شده، زیرا نویسنده1
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های ورود نویسندگان  ترتیب، سال های بررسی شده است و به  دربردارنده کل سفرنامه 1

 دهند.  به ایران در دوران هر یک از شاهان قاجار و مدت اقامت آنها را  نشان می

 

 .م1795 -1925های  های بررسی شده طی سال سفرنامه -1جدول شماره 

 

 آقا محمدخان
 و

 شاهلیفتحع

 آقا محمدخان
 و

 فتحعلی شاه
 ناصرالدین شاه ناصرالدین شاه محمد شاه

 -1795اولیویه 

 م.1794

 -1801هالینگبری

 م.1799

 م.1800مالکوم 

 م.1805-1806ژوبر 

 م.1807گاردان 

 م.1807جونز 

-1813دروویل 

 م.1812

 م.1817دکوتزبوئه 

 م.1821-1822فریزر

 م.1828سولتیکف 

 . م1831-1833بارنز

-1834فریزر 

 م.1833

-1839 راولینسون

  .م1833

 فیودورکورف 

 .م1834-1835

 م1839دوسرسی 

-1842الیارد

 .م1839

-1842چریکف 

  .م1848

-1853شیل

 . م1849

 -1860پوالک 

 .م1851

 -1856ییت 

 .م1854

  .م1855دوگوبینو، 

 .م1860ملکونوف 

-1862وامبری 

  .م1861

 .م1866-1881ویلز 

 .م1882 پوالک

 .م1882 اورسل

-1883بنجامین 

 .م1882

تبعه ، سیئیسو) موزر

 .م1883 (روس
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 1ادامه جدول  -2ماره شجدول 

 

 2ادامه جدول  -3جدول شماره 

 

 1نمودار شماره 

 

 محمدعلی شاه مظفرالدین شاه مظفرالدین شاه ناصرالدین شاه ناصرالدین شاه

 .م1884دیوالفوا 

 .م1885هوسه  بابن و

 .م 1886-1887نوبرا

 .م 1889کرزن 

 

-1893فووریه

 . م1891

 .م 1891ویشارد 

-1894 سایکس

 .م1893

-1897سایکس 

 .م 1894

1896کاساکوفسکی

 .م1903  -

 .م1897اسپاروی 

-1901سایکس 

 .م1897

 1905کرزن 

 .م 1898 -(1903)

-1905 هاردینگ

  .م1900

  .م1901لوتی 

-1913سایکس 

 .م1901

 .م1907گروته 

 

-1907 ویلسن

 م.1911

 -1910کلودانه 

 .م 1909

 احمد شاه

 . م1912-1914 ویلسن

 . م1915-1916نیدرمایر 

 . م1916بلوشر

 .م 1916-1918سایکس 

 .م1918دنسترویل 

 .م 1919 -1921 اسکرین

  .م1921 یقیکان

 . م1927و  1931استارک 

 .م1928نوردن 

 ها جمع سفرنامه آمریكا آلمان روسیه فرانسه انگلیس

 47+ وامبری مجارستانی=46 2 3 8 11 22
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شوند:  می  های بررسی شده در این پژوهش نیز به دو دستة کلی تقسیم سفرنامه

اند.  فارس پرداخته هایی که به صورت جزئی یا با تفصیل به خلیج  گروه اول، سفرنامه

ها پرداخته و بر اساس کشورهایی که بیشترین شمارِ  به این نوع سفرنامه 4جدول 

اند، شکل گرفته است. این جدول شامل ترتیب  فارس داشته وضوع خلیج سفرنامه را در م

هایی است که به خلیج  های هر کشور و کلّ سفرنامه زمانی ورود سیاحان، شمار سفرنامه

 اند.  فارس پرداخته 
 

 اند. فارس پرداخته به تفصیل به خلیج  هایی که به صورت جزئی و یا سفرنامه -4جدول شماره 

 آمریكا آلمان روسیه فرانسه انگلیس یسانگل انگلیس

هالینگبری

1801- 

 م.1799

 م. 1800مالکوم 

 م.1807جونز 

-1833بارنز

 م.1831

-1842الیارد

 م.1839

-1853شیل

 م.1849

 -1860پوالک 

 م.1851

سایکس 

1894-

 م.1893

 

 

 -1856ییت 

 م.1854

1882پوالک

 م.

 بابن وهوسه

 م.1885

-1887براون 

 م.1886

کرزن 

 م.1889

س سایک

1897-

 م.1894

اسپاروی

 م. 1897

سایکس 

1901-

 م.1897

 - 1905کرزن 

 م.1898

هاردینگ 

 م.1905-1900

سایکس  

 م. 1913-1901

-1907ویلسن 

-1914م/911

 م.1907

 ویلسن

 .م1914-1912

-1918سایکس

 .م1916

 -921اسکرین

 .م1919

 م1928نوردن

 1795اولیویه 

 .م1794-

 ژوبر

 1806-

 م.1805

گاردان 

 .م1807

ل درووی

1813-

 .م812

دوگوبینو 

 .م1855

1882اورسل

 .م

دیوالفوا 

 .م1884

 .م1901لوتی 

 

دکوتزبوئه 

 .م1817

 چریکف 

1842-

 .م848

 1883موزر 

 .م

 کاساکوفسکی

1896-

 .م1903

 

گروته 

 م. 1907

 نیدرمایر 

 1916-

 م.1915

 م.1916لوشر 

 

 

 

 

بنجامین 

1883-

 .م1882

ویشارد 

 م.1891
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 2 نمودار شماره

 
 

فارس در آنها نیست.  ای به خلیج  هایی است که اشاره نوع، شامل سفرنامه دومین

ها در ایرانِ  ها را بر اساس حضور نویسندگان سفرنامه این نوع سفرنامه 5جدول شماره 

 دهد.  زمان قاجار و ملیت آنان نشان می
 

 اند. فارس اشاره نکرده  هایی که به خلیج سفرنامه -5جدول شماره 

و  خانآقامحمد

شاه  فتحعلی  
شاه محمد شاهالدین ناصر  شاه احمد  شاه محمدعلی   

-1822فریزر

 .م1821

سولتیکف 

 .م1828

-1834فریزر 

1833 

-1839راولینسون

 .م1833

-1834فیودورکورف 

 .م1835

 .م1839دوسرسی، 

 .م1860ملکونوف 

-1862وامبری 

 .م1861

 .م1866-1881ویلز 

-1893 فووریه

 م.1891

-1910شوپفر

 .م1909

 

دنسترویل 

یقیکان   .م1918

 .م1921

 1931استارک  

 م.1927و 

 

 

 روسیه فرانسه انگلیس

 فریزر -1شاه:   و فتحعلی خانمحمد آقا

 راولینسون -2محمدشاه: 

 دوسرسی -1 :محمدشاه

 فووریه  -2 شاه: الدینناصر

 شاه:   آقامحمد و فتحعلی

 فیودورکورف -2: محمدشاه سولتیکف-1
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فارس در بررسی  ها را با محوریت خلیج  : موضوعات سفرنامهموضوع و محتوا

انداز اجمالی و یا  بندی کرد: الف: چشم ان در سه الگوی کلّی طبقهتو موضوع محور می

های طبیعی نقاط گوناگون جزء موقعیت جغرافیایی و ویژگی توصیف دقیق و جزء به 

خلیج فارس و ساکنان آن، اهمیت حضور نیروی دریایی و مشکالت فقدان آن، مسائل 

فارس،   صوالت و حیوانات خلیجاقتصادی )به ویژه خطوط مواصالتی( و انواع مح -تجاری

های  های جهانی چون انگلیس، فرانسه، روس و رقابت ب: توجه به حضور قدرت

استعماری آنان در خلیج فارس، ج: سومین موضوع، مسألة نفت است. حضور طالی سیاه 

های استعماری در فارس سبب جدال بیشتر دولت رنگ از قرن بیستم میالدی در خلیج 

 اقتصاد جهانی شد.عرصه سیاست و 

توان به طور کلی ها می : برای نویسندگان سفرنامهخصوصیات نویسندگان

 خصایصی را برشمرد:

 :ها افرادی نخبه  اک ر قریب به اتفاق نویسندگان این سفرنامه نخبگان متخصص

اند. اغلب تحصیلکردگان آکادمیک، با  و متخصص در امور شرق و خاورمیانه بوده

های شرقی )به ویژه زبان و امی، در امور شرق، مانند زباننظ -امور سیاسی

ادبیات فارسی(، فرهنگ و ادیان مردم مشرق به ویژه دین اسالم آشنایی عمیق 

 اند. داشته

  :شناس،  باستان های مبدل با عناوین ساختگی چونهمواره در کسوت ظاهرسازی

 اند.  مهندس، درویش و سفیر وارد ایران و خلیج فارس شده

 ویلز  -3شاه:  الدینناصر 

 استارک-5 دنسترویل-4احمد شاه:  

 دانهکلو -3: محمدعلی شاه 

 

 ملکونوف -3: شاه الدینناصر 

 یقیکان -4 شاه احمد

 جمع روسیه فرانسه انگلیس

 نفر 13+ وامبری مجاری =  12 4 3 5
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 :عقاید نژادپرستانه و تحقیرآمیز نسبت به مردم ایران، در کنار  نژادپرستی

های خود از  های استعماری و منافع دولتحمایت مستحکم از سیاست

 های آنان است.  ویژگی

 :برداری،  در فنون مختلفی چون نقاشی، نقشه آشنایی با فنون مختلف مورد نیاز

وگو و ارتباط با اقشار مختلف  فن گفتشناسی، تاریخی، گیاه -امور جغرافیایی

گویی و  مندی به شناخت امور شرق، کم اند. کنجکاوی و عالقه تبحر داشته

 گویی و زیرکی به ویژه میان نویسندگان انگلیسی وجود داشت. سنجیده

  ها نیز  اغلب نویسندگان این سفرنامه های استعماری و سیاسی: فعالیت  سابقۀ

های استعماری در غل مهم سیاسی و سوابق فعالیتدر دولت خود دارای مشا

 اند.  شرق بوده

های  دوران قاجار اوج فعالیت ها: ی سفرنامهفیتألپدیدة استعمار در اهداف  ثیرتأ

تر و یافته استعماری غرب در منطقه شرق است. جریان استعمارگر در این دوره، سازمان

شناسی در  های مطالعات شرق ه با تشکلالمللی همرا شناسی بین تر شد و شرقعالمانه

ثیر گذاشت. از ابتدای تأنویسی نیز  های اروپایی به وجود آمد و بر سفرنامه اغلب دولت

فارس را مطالعه و بررسی کردند. هر  عهد قاجار، بیگانگان به تدریج ابعاد گوناگون خلیج 

ها با ارائة این ا انگلیسیخارجی از این موقعیت استفاده بردند، ام  های چند که سایر دولت

موران خود و با توجه به برتری در نیروی دریایی، نظامی و اقتصادی مأاطالعات از سوی 

فارس باشند. پس از آن نیز، از  مطلق خلیج  توانستند اواخر قرن نوزدهم میالدی حاکم 

بر روند  سایکس، عالوه مورانی تواناتر برای حفظ موقعیت استفاده شد؛ چنانچه کرزن و مأ

کردند. سایکس به نقش  کید میتأفارس  شناسایی، بر حفظ موقعیت انگلیس در خلیج 

در نواحی   هیچ اروپایی بهتر و بیشتر از من به سفر»متفاوت خود اشاره کرده است: 

: شانزده( و سبب آن را تفاوت 1363)سایکس، « جنوبی و شرقی ایران موفق نشده است

های این دوره به ویژه  سته است. بنابراین، سفرنامهموریت و موقعیت خود دانمأ

فارس و گستردگی  نه تنها در رویکرد نسبت به موضوع خلیج   های انگلیسی سفرنامه
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استعماری در آنها جلوة  -تر از قبل شدند، بلکه بعد سیاسی اطالعات در این باب، متفاوت

 آشکارتری یافت.

مل اینکه تأ نکته قابل  فارس: خلیج ها به توجهی سفرنامه توجهی و کم علل بی

اند. شماری نیز به شکل  فارس نپرداخته برخی از این گونه منابع اصال به موضوع خلیج 

شده،   بررسی  سفرنامه 47های آماری، از  اند. بنا بر شاخص گذرا به این منطقه اشاره کرده

سفرنامه  13تان، تنها ، آمریکا و مجارس  شامل کشورهای انگلیس، فرانسه، روسیه، آلمان

توجهی را  اند. دالیل این بی فارس و مسائل مربوط به آن توجه کرده (، به خلیج 5)جدول 

ها در  کنیم. نخستین دلیل به حضور و نفوذ پردامنة انگلیسی در دو زمینه بررسی می

 ها با اتکاء بر نیروی دریایی مقتدر خود و با در شود. انگلیسی فارس مربوط می خلیج 

های زورگویانه، راه را بر سایر رقبا بسته بودند. به همین سبب،  پیش گرفتن سیاست

ها با شکست مواجه  های آشکار و پنهان انگلیسی کوشش کشورهای دیگر، عمالً با برنامه

فارس است. بازتاب این مدعا را در سخنان  دار اصلی خلیج  شد؛ گویی انگلستان میراث می

فارس را  دید که با صراحت اعالم کردند اجازة حضور در خلیج توان  کرزن و سایکس می

اعالم جنگ به انگلیس   توجهی به این تهدید، به منزلة  ها نخواهند داد و بی به دیگر دولت

فارس و قدرت روزافزون این دولت در  دار انگلیس در خلیج  خواهد بود. حضور سابقه

خارجی در منطقه نیز محدود باشد و  های جهان و منطقه سبب شد تا حضور سایر دولت

تفاوت "فارس نیز از آنها گرفته شود. دلیل دوم به  گذاری در خلیج  سیاست  حتی اجازه

توجهی نویسندگان بدان معنا نیست که مؤلفان  شد؛ در واقع، بی مربوط می "موریتیمأ

عالقه  آن بی فارس آشنایی نداشتند یا به این منطقه و منافع ها با خلیج   این سفرنامه

فارس و اهمیت آن آشنا و در دستیابی به  اینکه با خلیج   بودند. برعکس، آنان در عین

های استعماری  ، سیاست  موریت در سایر نقاط ایرانمأمنافع آن حریص بودند، به سبب 

کردند. برای م ال، روسیه که به عنوان یکی از رقبای اصلی در پی  خود را دنبال می

فارس بود، در سرتاسر دوران قاجار برای حصول این مقصود تا حدّ  و خلیج  تسلط بر هند

فارس، پس از  های روسی با موضوع خلیج  ممکن کوشید و به همین سبب، سفرنامه
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رسد  انگلیس و فرانسه به لحاظ تعداد در جایگاه سوم قرار دارند. با این وصف، به نظر می

منطقة شمال ایران و اهداف نظامی معطوف  که تمرکز اصلی آنها در طول این مدت به

گرایی به ها و شرق، سفرنامه"روسیه و ایران در بازی بزرگ"بوده است. چنانکه در کتاب 

موران نظامی و غیرنظامی روسیه برای شناسایی مأهای  توجه، تمرکز، حضور و گزارش

اشاره شده  های آذربایجانمسیرهای موجود میان ساحل دریای خزر تا تهران و جاده

های روسی اولویت شناسایی  (. بدیهی است که سفرنامه63-64: 1388است )آندری یوا، 

های  توجهی برخی از نوشته  اند. به همین سبب، کم را به موضوعات دریای مازندران داده

توان ارزیابی کرد. ملکونوف، فیودور کورف،  فارس را بر همین مبنا می روسی به خلیج 

های خود به مناطق  تبارانی هستند که در سفرنامه  یکیان از جمله روسیسولتیکف و یق

های مربوط به  (. فرانسویان نیز که بیشترین سفرنامه5 اند )جدول شمالی ایران پرداخته

هایی از قاجاریه رقیب  ( و در دوره4 انگلیس دارند )جدول  فارس را پس از دولت  خلیج

 فارس چیزی ننویسند )جدول اند در بارة خلیج  رجیح دادهاند، در ادواری ت ها بوده  انگلیس

توان در دو علت اخیر ذکر شده و تغییر الگوی سیاسی دولت فرانسه در  (. سبب را می5

قبال انگلیس یعنی سیاست دوستی با انگلستان به جای سیاست دشمنی و رقابت در 

ت سیاست فرانسه نسبت وجو کرد. فووریه که بعد از تغییر جه دوران ناپلئون سوم جست

به انگلیس به ایران آمد، در سفرنامة خود تنها از محدودة روسیه و عراق عجم سخن 

(. شوپفر نیز در همان دوران، در مسافرت یک ساله به 120: 1351رانده است )فووریه، 

مرکز تا اصفهان و بختیاری در حرکت بوده و تنها به  -ایران، در مناطق شمال ایران

بررسی مناظر، نحوه زندگی، رفتار و روحیات ایران و ایرانی پرداخته است توصیف و 

(. دوسرسی قبل از این ادوار یعنی عهد محمد شاه به ایران سفر 5و 6: 1368)شوپفر، 

کرد و در سفرنامة خود به مناطق شمالی ایران تا بندر تولون پرداخت. مأموریت او، 

هرات و اقدامات محمد شاه به منظور جلب جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر شهر 

 کمک فرانسه در برابر فشارهای انگلیس بود.
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( 5)جدول « اند فارس نپرداخته هایی که به خلیج  بیشترین سفرنامه»رتبة اول در 

( از آنِ انگلیس 2، نمودار 4)جدول « فارس های مربوط به خلیج بیشترین سفرنامه»مانند 

خلیج فارس، به دیگر مناطق ایران یعنی مرکز، شمال و  دولت انگلیس عالوه بر است.

موران مأفرستاد. این امر، شمار  مور میمأغرب هم توجه داشت و به این نواحی نیز 

داد و به سبب حضور آنان در این مناطق و اولویت  انگلیس را در این نقاط افزایش می

الیت و شناسایی آنان آنها برای شناخت این نواحی، خلیج فارس چندان در دستور فع

موریت او توسعة استعمار در مأتوان به دنسترویل اشاره کرد که  قرار نگرفت. از جمله می

قفقاز بود و از طریق کرمانشاه و قزوین به انزلی رفت و عازم باکو شد. در نتیجه، اصال به 

اط که پانزده سال در نق -استارک و دکتر ویلز فارس نپرداخت. توجه فریاک  خلیج 

هایی غیر از جنوب  معطوف به استان -مختلف ایران به بررسی و کاوش اشتغال داشت

توان مطالب قابل توجهی در  های آنها نمی ایران بود و به همین سبب، در سفرنامه

فارس  هایی که در دوران قاجار به خلیج  فارس یافت. در میان سفرنامه خصوص خلیج 

 (،4های آمریکایی و بعد آلمانی است )جدول  بوط به سفرنامهاند، کمترین فراوانی مر  پرداخته

ها   ها در این دوران هنوز در تجارت و سیاست ایران جایی نداشتند و آلمانی  زیرا آمریکایی

نیز تازه پا به میدان نهاده بودند. از سوی دیگر، آنها در برابر قدرت انگلیس در خلیج 

ها در زمینة مذکور   مین سبب، در فراوانی سفرنامهه فارس یارای خودنمایی نداشتند. به  

(. در واقع، انگلیس، فرانسه و روسیه 2گیرند )نمودار  های چهارم و پنجم جای می در رتبه

( 2، نمودار 4های آنها )جدول  فارس بودند و فراوانی سفرنامه رقبای اصلی منطقه خلیج 

هایی   نظر است. در میان سفرنامهدر باب خلیج  فارس و مسائل مربوط به آن مؤید این 

موریتی آنها خلیج مأاند، برخی نیز با وجود اینکه حیطة  فارس پرداخته که به خلیج 

اند و کمتر از  فارس نپرداخته هایی که به خلیج  سفرنامه»از   فارس نبوده است، بیش 

اند.  کرده  جهبه این منطقه تو« اند فارس سخن رانده هایی که به تفصیل از خلیج  سفرنامه

سیاسی خلیج  -اقتصادی و سپس اجتماعی -ها ابتدا به ابعاد تجاری در این سفرنامه

توان جزو  می  و کاساکوفسکی را  ، موزر، گروته  های براون فارس توجه شده است. سفرنامه 
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ی  ها  ها و راه  اقتصادی به جاده -ها در ابعاد تجاری  این دسته قرار داد. این سفرنامه

: 1356فارس )موزر،  ( تجارت در مناطق مختلف خلیج 453:  1381تباطی )براون، ار

اند. در زمینة مردمی هم به حضور اقوام ساکن بوشهر،  ( به صورت گذرا اشاره کرده334

( و خط تلگراف محمره 453: 1381فارس و اقلیت زردتشتی بندر عباس )براون،  خلیج 

(. کاساکوفسکی نیز در 274: 1369ست )گروته، ]خرمشهر[ به صورت کوتاه توجه شده ا

ها و شیوخ اعراب بر بنادر و   ای خود به نفوذ انگلیسی صفحه 254سه صفحه از سفرنامه 

(. سبب را باید در 98- 99: 2535فارس پرداخته است )کاساکوفسکی،  جزایر خلیج 

شمال و مرکز وجو کرد، زیرا بیشتر هم در نواحی  موریت و هدف سفر جستمأتفاوت نوع 

ایران مشغول تحقیق و تفحص بودند. بنابراین، در جهت تکمیل اطالعات مربوط به 

 شده است.   فارس نیز اشاره موریت، به خلیج مأ

فارس:  خلیج  مسائلها با رویكرد موضوعی نسبت به  بندی سفرنامه طبقه

اند، به  س پرداختهفار تر به خلیج  شکل گسترده هایی که به  های موضوعی سفرنامه اولویت

اند، به  ها را به خود اختصاص داده هایی که بیشترین شمار آماری سفرنامه دولت  ترتیب

 این شرح است: 

 ترین کشور اروپایی در خلیج  مهم نظامی: -ها و اولویت سیاسی انگلیسی

فارس بیشترین  فارس در این دوره انگلستان است که به سبب حضور مستمر در خلیج 

فارس  ها دکترین خاصی برای خلیج  (. انگلیسی4ها را نیز داراست )جدول  سفرنامه

: تعلق انحصاری، برتری حضور، سلطه و نفوذ بر هند و خلیج فارس فقط برای  داشتند

وقفه برای حفظ و ت بیت سلطة انگلیس و جلوگیری از نفوذ دیگر  انگلیس، کوشش بی

مردم ایران از حقّ مسلم مالکیت بر  های غربی در این مناطق، قطع ید دولت و دولت

بند  نویسان آنها نیز به این اصول پای منطقة خلیج فارس. بدیهی است که سفرنامه

فارس فقط حاصل حضور  اند؛ چنانکه لرد کرزن بارها اشاره کرد: امنیت خلیج  بوده

 هاست، اگر آنان در این منطقه نباشند، هرج و مرج سابق که با زحمت زیاد انگلیسی

(. 238و  2/464: 1350ها از بین رفته بود، دوباره باز خواهد گشت )کرزن، انگلیسی
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نقطة آن را دقیق بررسی  فارس سفر و نقطه به به خلیج   موران انگلیسیمأبنابراین، 

های موجود در خلیج واقعیت  های متخصصان انگلیسی بر پایة گذاری کردند تا سیاست می

ها در سالیان متمادی  ها، انگلیسی یرد. به گواه همین سفرنامهگ  فارس و نه تخیل صورت 

ها در  های انجام شده، اولویت نفوذ بودند. بنا بر بررسی تاز و صاحب در این منطقه یکه 

نظامی و بعد  -های انگلیسی برای کسب دکترین موردنظر، به ترتیب سیاسی سفرنامه

ها منعکس  ه اشکال زیر در سفرنامهنظامی ب -اجتماعی بود. رویکرد سیاسی -اقتصادی

 شده است: 

فارس و هند  اقتصادی بر خلیج  -های اروپایی برای سلطة سیاسی . مقابله با دولت1

 (؛653-654/ 2: 1380؛ مالکوم، 395: 1361)پوالک، 

: 1382های ارتباطی از لحاظ استراتژیکی و منابع ثروت طبیعی )اورسل،  . شناسایی راه2

240) 

 های اروپایی در منطقه )همان( یستگی حضور دولت ایران و سایر دولت. نفی شا3

های نظامی انگلیس و نفوذ آنها در خلیج  ها و ناوگان . تذکر مداوم به حضور قوی کشتی4

 (6-13:  2536فارس )نوردن،  

فارس چون طول و عرض جغرافیایی، نوع آب و  . بررسی ابعاد جغرافیای طبیعی خلیج 5

 (36-37: 1363ها )هالینگبری،  اندازهای طبیعی و مسافت ، چشمهوا، وزش باد

فارس؛ وقتی انگلیس توانست رقبا را از میدان خارج کند، طبیعی  . توجه به تاریخ خلیج 6

فارس برای شناخت هر   است که به منظور حفظ دستاوردها، به آگاهی از تاریخ خلیج

ای از عهود باستانی   به شکل گستردهچه بیشتر آنجا نیاز داشت. بنابراین، لرد کرزن 

یید تأ( و سایکس نیز ضمن 113-119و  312-2/315: 1350منطقه نوشت )کرزن، 

فارس تا   های کرزن به تکمیل آنها اهتمام کرد. روند شناخت تاریخی خلیج نوشته

پایان قاجار ادامه یافت؛ شناختی که برقراری امنیت در خلیج فارس را با حضور 

تر، جهت حفظ منافع در خلیج  و دقیق  جنگی انگلیس به شکل منسجم های ناوگان

 تر کرد. الحمایه باقی ماندن آنها ضروری هند و تحت -فارس 
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فارس با هدف  ها در خلیج  انگلیسی  نظامی -های مخفیانه و مستمر سیاسی . مأموریت7

یلسن و های و بیان میزان نفوذ و حق مالکیت انگلیس در منطقه، مانند مأموریت

 (.146 - 147: 1367؛ الیارد، 39-99و 99-140: 1363الیارد )ویلسن، 

فارس و کوشش برای پایداری  رتبة انگلیسی در خلیج   های مستمر مقامات عالی . دیدار8

: 1370داد )هاردینگ،  م. رخ 1903الحمایگی شیوخ منطقه که اوج آن در نوامبر  تحت

 (؛228-226

فارس با  های اطراف خلیج  های اجتماعی موجود در سرزمین . استفاده از نابسامانی9

انگلیس در منطقه، مانند   جویانة  های مداخله هدف حمایت از حضور و سیاست

فارس و شایستگی انگلیس  داری خلیج  کفایت جلوه دادن دولت ایران در امر برده بی

 (.212و 215: 1362فارس )شیل،   در پایان دادن به این امر غیرانسانی در خلیج

م. برای ت بیت موقعیت در منطقه با فرستادن 1889. تغییر مسلک سیاسی از سال 10

افراد ماهرتر چون کرزن، سایکس، هاردینگ و ویلسن به منطقه. لرد کرزن برای 

م. اعالم کرد: 1903نظامی دولت خویش در نطق سال  -دستیابی به مقاصد سیاسی

ها، استقرار صلح ان است و رسالت تاریخی انگلیسیخلیج فارس عمالً متعلق به انگلست

ها خلیج  استفاده و تأکید کرد که انگلیسی "خلیج"در خلیج فارس است! او از واژة 

(. در 32/ 1: 1362؛ همان، 14-15: 1370اند! )کرزن،  کرده "خلیج فارس"فارس را 

های خلیج آب مین نظارت انگلستان برتأپایان به دولت انگلیس یادآور شد که برای 

خارجی و تحقق امنیت منطقه در آینده، در  فارس، مقابله با هر گونه مداخلة خصمانة 

(. حضور 554/ 2: 1350ضروری است )کرزن،  "سیاستی مطلوب"پیش گرفتن 

فارس را  سایکس نتیجة این اندرز کرزن بود و سایکس اطالعات شناسایی خلیج 

فارس  (. او برای تحقق اهداف در خلیج 737و 740/ 2: 1363تکمیل کرد )سایکس، 

کید کرد این سیاست تا تأرا پیشنهاد و  "آمیزسیاست مسالمت"و  هند به کشورش 

: 1363که به منافع انگلیس لطمه وارد نکند، قابل استفاده است )سایکس،  جایی

 (.440 -441و 447-446
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ن آن را در این توااست که می "اقتصاد"های انگلیسی  دومین مسأله در سفرنامه

 بندی کرد: موارد دسته

فارس، توصیف و بررسی بنادر، تولیدات و کاالهای  های تجاری خلیج  . شناسایی راه1

( یا صدور غله و حبوبات و پنبه 446: 1365تجاری مانند واردات چای و قهوه )ییت، 

 (. 119و 151: 1363)بابن و هوسه، 

بعد از کشف نفت بسیار باال گرفت. رقابت نفتی فارس که  کشی اقتصادی از خلیج  . بهره2

 (.13: 2536های خارجی شد )نوردن،  ها میان دولت ها و درگیری سبب تشدید رقابت

افزاری برای منافع اقتصادی، همچون تفاهم دو جانبة انگلیس با  . جنگ سخت3

ای  دشهکه به بازرگانی انگلیس خ فارس تا زمانی  های خلیج  های راهزن، در آب وهابی

وارد نیامد، برقرار بود، اما مادامی که احساس خطر شد، کمپانی هند شرقی علیه 

 (.259: 1386ها به جنگ برخاست )جونز، وهابی

ها و  مسائل اجتماعی نیز آخرین اولویت آنها بود؛ مواردی چون توصیف ویژگی

تغذیه، (، مسائل مربوط به تبار، شغل، 36-37: 1363امراض ساکنان )هالینگبری، 

(، جمعیت، ادارة امور، 146: 1363ها )بابن و هوسه،  تفریحات، بهداشت، مصالح ساختمان

این   (. توجه به318-319/ 2: 1350اغتشاشات داخلی و مسألة قاچاق بین اهالی )کرزن، 

امور نیز برای شناساندن هر چه بیشتر این منطقه و راهی برای دستیابی به اهداف 

نوردن که پس از کرزن و سایکس بیشترین  همین سبب  د. به استعماری انگلیس بو

فارس به  فارس از اوست، بیش از دیگران، به بُعد اجتماعی خلیج  خلیج   مطالب در بارة

 (. 21 -22، 25، 33و  55-60: 2536ویژه آداب و رسوم مردم پرداخته است )نوردن،  

 به خلیج  نسوی نسبت های فرا رویکرد سفرنامه :فرانسویان و تغییر الگوها

همین سبب،  های اروپایی تطابق دارد. به  جهانی آنها در قبال دولت  فارس، با نوع سیاست 

های فرانسوی در ادوار مختلف قاجار به طور چشمگیری متفاوت  بندی سفرنامه  اولویت

 ویژه انگلیس قرار های اروپایی به  دشمنی با دولت  است: وقتی سیاست فرانسه بر پایة

نظامی مورد توجه  -فارس ابتدا از جنبة سیاسی داشت، یعنی عهد ناپلئون اول، خلیج 
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های خود در پی  ، گاردان و دروویل در سفرنامه  ، ژوبر  بود. فرستادگان فرانسه مانند اولیویه

شناخت و بررسی منطقة خلیج فارس و ارسال اطالعات آن به دولت متبوع خود برای 

و هند بودند. در این دوران اهداف نظامی فرانسه نسبت به خلیج بر خلیج فارس  سلطه 

سلطة دولت ایران بر جزایر خلیج  نظامی و عدم  -فارس، با بیان کمبود نیروی بحری 

: 1347ها و اعراب )ژوبر،   ها، وهابی های انگلیسی فارس در برابر سلطه و زورگویی 

  های باالی ایجاد نیروی بر هزینه( خود را نشان داده است و از سوی دیگر، 190و218

کید بر تأ( تأکید شده است. 90: 1371فارس برای دولت ایران )اولیویه،  دریایی در خلیج 

های  ، ارائه نقشه از فواصل و بررسی راه کنندة منطقه آب و هوای گرم و خشک و خفه 

؛   18: 1337 گرفته است )دروویل، صورت  ارتباطی آن نیز در جهت اهداف نظامی فرانسه 

فارس در این دوران  های سفرای ناپلئون در خلیج  موریتمأ(. 190و218: 1347ژوبر، 

م. برای لشکرکشی به هند از 1805نظامی داشت. ژوبر اولین سفیر فرانسه در  جنبة

بحری از خلیج  فارس بود و گاردان برای طرح جزئیات نقشة اردوکشی  طریق خلیج 

 (.136و142: 1362آمد )گاردان، فارس به هند، به ایران  

داد،   وقتی ناپلئون سوم سیاست دولت فرانسه را بر پشتیبانی از دولت انگلیس قرار

فارس و  های فرانسوی به سیاست حمایتی از انگلیس در خلیج   اولویت نظامی در سفرنامه

سیاست که  و جغرافیایی تغییر کرد. این نوع   ، اجتماعی  پس از آن توجه به مسائل تجاری

دو گوبینو و پیر   های مادام دیوالفوا، کنت بر آن نهاد، در سفرنامه "سازش"توان نام  می 

شود. مادام دیوالفوا به تمجید حضور و اقامت نمایندگان ملکة  لوتی به خوبی دیده می

و  600: 1378]خرمشهر[ پرداخته است )دیوالفوا،   انگلستان در بنادر بوشهر و محمره

وگوبینو سلطة اقتصادی و نظامی انگلیس را بر سواحل ایران نعمت و خدمتی (. د559

بزرگ برای ایرانیان خوانده و تصویری از ناوگان قوة بحری انگلیس و حضور مقتدرانة آن 

، 116و  119-120: 1367دهد ) را در برابر نیروی دریایی مختصر ایران به دست می

، نفوذ و اقتدار   س از فراغت از وصف حضورهای خود پ (. فرانسویان در سفرنامه113

فارس و حمایت از آن، به توصیف مسیر سفر در شهرهای جنوبی ایران   انگلیس در خلیج
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(، 25، 27و  85: 1372فارس )لوتی،  و هوای خلیج  (، آب 12، 121و  136)همان: 

ر و جزایر (، ویرانی بناد94-95و 99: 1378فارس )دیوالفوا،  بهداشت در خلیج  فقدان 

(، در این 65: 1372اند )لوتی،  پرداخته  خلیج ]فارس[ و مسائل مربوطه به ساکنان آن

های فرانسه آشکار است. بعد  در سفرنامه "بازوی نظامی"بدون  "سیاست حمایتی"دوره 

های فرانسویان موضوع بعدی است. پس از  از اهداف نظامی، اهداف تجاری در سفرنامه

انعقاد معاهدة نظامی، طبق قرارداد تجاری ایران و فرانسه، جزیرة های نظامی و  هیئت

(. اولیویه بیش از دیگران، بُعد تجاری خلیج 90-91خارک به فرانسه سپرده شد )همان:  

را بررسی کرده و به گالیه از دولت حاضر ایران و مقایسة آن با دولت مقتدر   فارس 

کفایتی دولت و دربار ایران  ان قاجار، بیصفوی پرداخته است. به نظر اولیویه در دور

ای که فرانسویان را از  گونه  فارس شد، به ها در خلیج   سبب اقتدار بیش از اندازة انگلیسی

فارس خداحافظی کنند  اند و گویا باید با تجارت در خلیج  تجارت در منطقه محروم کرده

-121فارس )همان:   ج(، با این همه، به بررسی محصوالت خاص خلی179-76: 1371)

های  (، بنادر تجاری به ویژه جزیره هرمز و روابط تجاری دولت130: 1382؛ اورسل، 120

، 149، 170و  180-181فارس پرداخته است )همان،   و روسیه با خلیج   ع مانی، هند

های فرانسوی در گام سوم به مسائل تاریخی و اجتماعی نظیر  (. سفرنامه121-120

فارس و نژاد برخی قبایل آن به شکل کوتاه و گذرا، با هدف شناخت  خلیج تاریخ مناطق 

 اند. فارس و ارسال اطالعات آن به دولت خود پرداخته و بررسی منطقة خلیج 

 های  های روسی قرنسفرنامهها:  های فشار بر انگلیسی ها و یافتن راه روس

باب زندگی مردم، جغرافیای ای از اطالعات در نوزدهم و بیستم میالدی مجموعة گسترده

نویسندة روس  120برداری از آن را در بردارند. در این دوره بیش از  کشور ایران و نقشه

های ها، گاهنامهسفرنامه در بارة ایران به شکل مقاله در مجالت، روزنامه 200بالغ بر 

ی یوا، نظامی و یا به عنوان کتاب مستقل منتشر کردند )آندر -علمی و دولتی -تخصصی

(. برخی مانند گریبایدوف به صورت نامه، اما برخی دیگر مانند چریکف، 35و  37: 1388

ثبت کردند و گاه گزارش خود را  "دفتر روزنامه خاطرات"مشاهدات خود را تحت عنوان 
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ها در باب اخالق و (. گزارش38تر به طبع رساندند )همان: همچون بخشی از اثر بزرگ

هایی که نویسنده شاهد وصیف مناظر و مناطق جالب و روایت داستانها، تعادات ایرانی

هایی در باب جغرافیا، ها و گزارشآنها بوده است. گروه دوم با شمار بیشتر، شامل مقاله

موریت به مأبرداری، امور نظامی، اقتصادی و تجاری است که نویسندگان آنها در قالب نقشه

های موریتمأها، شرح درصد باالیی از سفرنامهایران سفر کردند. گروه سوم، شامل 

نویسنده است، با جزئیات و توصیفات و برخی اوقات تنها بیان تجربیات خود نویسنده 

های زندگی ایران  ای در باب تمام جنبه های گستردهاست. در این نوع، همواره به موضوع

ها، افراد غیرنظامی،  اتنویسان روسی، افسران نظامی، دیپلم پرداخته شده است. سفرنامه

 (. 39-40شناسی و دانشمندان علوم طبیعی بودند )همان:  کارشناس شرق

در باب خلیج فارس، خاورشناسان روس بیشتر به مسائل نظامی و استراتژیکی این 

آوری اطالعات برای استفاده در مراکز نظامی  اند، سبب آن هم جمع منطقه توجه داشته

فارس و هند  ها و کوشش برای سلطه و نفوذ بر خلیج   گلیسیروسیه بود. رقابت با ان

، موقعیت   ، شهرها  ها بوده است. این تحقیقات در باب مرزها ترین محرک گردآوری مهم

گرفت و مسیو چریکف در این امر یدی  استراتژیک، قشون و تجهیزات آنها صورت می

(. دیمیتری بلیایف 28، 47، 134، 137و139: 1379توانا داشت )ر.ک.: چریکف، 

دیپلمات غیرنظامی روسیه در ایران، در باب افزایش نفوذ روسیه در مناطق جنوبی ایران 

های کاپیتان تومیلف یاد کرده و نوشته است: در مدت سه سالی که از  از کوشش

گذرد، اوضاع سیاسی مناطق م. به ایران می1900مسافرت کاپیتان تومیلف در سال 

های فعالیت روسیه در این مناطق مناسب شده غییر کرده و زمینهجنوبی ایران سخت ت

ها بر این مناطق است. در همین زمان کوتاه ما توانستیم افسانة سلطة سنتی بریتانیایی

: 1388را که در ذهن اهالی خلیج فارس شکل گرفته بود، از میان ببریم )آندری یوا، 

نظامی  -فارس هم بنا بر اهداف سیاسی یج ها در خل  های انگلیسی (. گزارش از فعالیت64

 -ها جنبة تجاری (. برای روس131: 1348گرفت )دوکوتزبوئه،  روسیه صورت می

فارس در درجة دوم اهمیت قرار داشت و در سفرنامه برخی از آنها در  اقتصادی خلیج 



 99/  یج فارسدر مورد خل های خارجی عهد قاجار رویكرد سفرنامه

وزر، باب مسائلی مانند بررسی تجارت در بنادر بوشهر و تجارت مروارید در بندرعباس )م

 ( نیز مطالبی آمده است.334: 1356

 :فارس و جزایر جنوبی ایران از جهت رقابت   خلیج آلمان در رقابت با رقیبان

ها  ها مهم بود. آلمانی  ها و سایر رقبا در ایران، برای آلمانی  و ضربه زدن به منافع انگلیسی

دند و به همین فارس ناراضی بو از سلطة سیاسی و تجاری انگلیس و روسیه بر خلیج 

-خاطر، با هدف محدود کردن نفوذ و سلطه  انگلیس و دیگر کشورها، مقاصد منفعت

ها در   طلبانة سلطة بر هند و ایران را در نظر داشتند. در همین زمینه، اولویت آلمانی

، منابع   ، مسیرهای ارتباطی  نظامی بود. آنها موقعیت جغرافیایی -فارس، سیاسی خلیج 

ویژه در امور  فارس را به   ها در خلیج  ها و منافع انگلیسی ، فعالیت  فارس نفتی خلیج 

ها بود که برای شناخت بیشتر   کردند. در همین ارزیابی می ترانزیتی به تفصیل ارزیابی 

ها در ادوار گذشته در   ی انگلیسی ها ویژه حضور و سیاست فارس به  جنبة تاریخی خلیج 

ها به این  (. آلمانی283-284: 1363عات پرداختند )بلوشر، آوری اطال منطقه، به جمع

در حال حاضر اگر یک آلمانی در خلیج فارس سینه صاف کند »نتیجه رسیده بودند که 

های  (. بدیهی است که نقشه285-287)همان: « شود!سراسر لندن از آن مطلع می

های  ود. حمله به لولهها ب  ترین اولویت آلمانی نظامی، برای تحقق سلطة سیاسی، مهم

نظامی  -های عملی نفتی شرکت نفت و اغتشاشات واسموس در بوشهر، از جمله نقشه

فارس بودند. بعد از این امور، در درجة سوم، تجارت و اقتصاد در  ها در خلیج  آلمان

 (.45: 1380ویژه در مسائل نفتی مهم و مطرح است)نیدر مایر،  های آلمانی به  سفرنامه

 آمریکا در این دوران توجه چندانی  ها در کسوت تجار: یآمریكای

انگیخت، زیرا از یک طرف هنوز در جهان و ایران شناخته شده نبود و از طرف  برنمی

ها امور   م.( انگلیسی1856با دولت ایران )دسامبر    تجاری -دیگر با وجود قرارداد دوستی

همین جهت، در این پژوهش، کمترین   به   های مقیم ایران را برعهده گرفتند. آمریکایی

فارس و  های آنها جنبة تجاری بنادر خلیج  فراوانی سفرنامه، از آنِ آمریکاست. در سفرنامه

شهرهای جنوبی ایران و محصوالت تجارتی و موقعیت بنادر ارزیابی شده است )بنجامین، 
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گلیس بر سواحل نفوذ ان (. در بُعد سیاسی نیز، به 106، 472، 488، 490و  536: 1363

فارس )متصل به تهران( از آن  های خلیج  فارس و شهر اصفهان که تمام راه خلیج 

تجاری در  -(. بنابراین، جنبة سیاسی271: 1363اند )ویشارد،  گذرد، اشاره کرده می 

 های آمریکا اولویت دارد.  سفرنامه

 

 نتیجه

رنامة خارجی که نویسندگان آنها در دورة سف 47آمده از به دست های یافته ةنتیج

های آنها به فارسی ترجمه شده قاجاریه به ایران سفر کردند و در حال حاضر سفرنامه

نسبت به خلیج  هااین سفرنامهنویسان  حکایت از آن دارد که رویکرد سفرنامهاست، 

 میاندر ا بود. آنههای متبوع  ها و اهداف دولتدر بیشتر موارد برگرفته از سیاست فارس

نویسان انگلیسی بیش از دیگر کشورها به خلیج فارس سفرنامه شده، های بررسیسفرنامه

اهمیت این منطقه برای دولت  نشان از و این موضوع،ند اهل مربوط به آن پرداختئو مسا

بوده  دیگرانفارس نسبت به   برتری فکری، مالی و نفوذ این دولت در خلیج و انگلیس

روسیه در  از انگلستان بیشترین توجه به خلیج فارس، از آنِ دولت فرانسه بود.پس است. 

توان  ها، روسیه را می طبق بخش آماری در هر دو نوع سفرنامهو جایگاه بعدی قرار دارد 

هم در خلیج  ،را های خودزیرا کنسولگری و کشتی ،رقیب اصلی دولت انگلیس برشمرد

بود تا به هر شکل ممکن منافع خود را از  کردهراکنده فارس و هم در سایر نقاط ایران پ

با این رقیب سرسخت،  هکه انگلیس جهت مقابل چندان ؛دست آورده فارس ب  خلیج

  فرانسه دست دوستی دهد و سبب تغییر سیاست فرانسه نسبت به خلیج امجبور شد ب

 فارس گردد. 

  ه جا مانده از آنها، احساسب های سفرنامه بنا برفارس   ها به خلیج رویکرد انگلیسی

حفظ و ت بیت حضور در این منطقه و جلوگیری از  ،فارس  خلیج انحصاری مالکیتِ تعلقِ

این  ءبوده است. برای القا دولت ایرانمالک اصلی خلیج فارس یعنی نفوذ رقبا، حتی 

نظامی به اشکال  -مسائل سیاسی ،فارس  دکترین به جهانیان، اولویت انگلیس در خلیج
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. فرانسویان نیز دادند توجه نشان میامور اقتصادی و اجتماعی به  سپسو  بودمختلف 

نظامی اتخاذ  -رویکرد سیاسی ،فارس  ابتدا در رقابت و دشمنی با دولت انگلیس در خلیج

قرارداد انعقاد اجتماعی بها دادند. اما، بعد از  -کردند و بعد به امور اقتصادی و تاریخی

به سیاست حمایتی از این دولت و کسب منافع از  ،با دولت انگلیس دولت فرانسه دوستی

عد نظامی بُ به ها نیز در جهت دشمنی و رقابت با رقبا یها و آلمان این راه پرداختند. روس

اقتصادی و  جنبةکه  بوددادند. تنها دولت آمریکا  اهمیت می فارس  و استراتژیکی خلیج

نظامی و  -عد سیاسیاول بُ  ة. بنابراین، در وهلداشتنظر در در این دوران  نیز تجاری را

بررسی شده در این   ةسفرنام 47های  ترین اولویت عد اقتصادی، مهمدوم، بُ ةدر وهل

جویی و دشمنی   رقابت سببکه به هایی اند؛ اولویت بودهنسبت به خلیج فارس پژوهش 

 .اندشکل گرفته

برخی از  ،هابرای دولت سخلیج فار رغم اهمیتدر برخی مواقع نیز علی

یت و مورمأتوان در تفاوت نوع را می سبب اند؛ به آن توجه نکرده هاسفرنامهنویسندگان 

دولت انگلیس و سفرای  همه جانبةحضور پررنگ و کرد: گیری  پی نویسانف سفرنامهاهدا

-فعتمن با هدفهای بیگانه به نقاط دیگر ایران  ن دولتمورامأورود ، فارس  آنها در خلیج

ضربه زدن به  وفارس   نفوذ در خلیج وجوی راهی برای ، جستبرای دولت خودجویی 

هندوستان به  وفارس   دولت انگلیس و به دست آوردن امتیازات موجود در خلیجمنافع 

  ةتغییر جهت عقرببودند، مریکا مصادیق بارز آن آهای روسیه، آلمان و  نفع خود که دولت

به رقیب و دشمن اصلی یعنی انگلیس که مصداق بارز آن های جاری نسبت  سیاست

استعمارطلبی و   ةضعیف در زمین و تجربه بی ،حضور رقبای جدیدو  دولت فرانسه بود

در سبب شده است تا  داران این عرصه جویی چون آلمان و آمریکا در برابر سابقه  منفعت

فارس توجه   ریه به خلیجعهد قاجاآنها در تقریبا یک چهارم سفرنامه،  47میان این 

ها هم هستند که به  میان این شمار، برخی نویسندگان انگلیسیِ سفرنامهنکنند. در 

های  سازی نقشه دولت انگلیس در جهت خن ی اند، زیرا منطقة خلیج فارس نپرداخته
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در سایر مناطق ایران  ،هند -فارس  جمله روسیه و بعد فرانسه در خلیج  ازها  سایر دولت

 .است ماری داشت -اهداف استعمارینیز 
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 منابع و مآخذ

 ، ترجمه: محمد حسین آریا، تهران: قلم.فرزندان درباری ایران، 1369اسپاروی، ویلفرید، 

 ، تهران: علمی.سفرنامه الموت، لرستان و ایالم، 1364استارک، فریا، 

 ، چ دوم، تهران: سمت. خلیج فارس و مسائل آن، 1385اسدی، بیژن، 

، ترجمه: غالمحسین صالحیار، تهران: خاطرات کالرمونت اسکرین،  1363، کالرمونت، اسکرین

 سلسله.

اصغر سعیدی، تهران: پژوهشگاه  ترجمه: علی ،سفرنامه قفقاز و ایران، 1382اورسل، ارنست، 

 انسانی و مطالعات فرهنگی. علوم

المرضا ورهرام، تهران: ترجمه: محمدطاهر میرزا، غ ،سفرنامه اولیویه، 1371اولیویه، آدام، 

 اطالعات.

ترجمه: الهه  ،گرایی( ها و شرقروسیه و ایران در بازی بزرگ )سفرنامه، 1388آندری یوا، النا، 

 کوالئی، محمد کاظم شجاعی، تهران: دانشگاه تهران: مؤسسه انتشارات.

السلطنه، اعتماد  ، ترجمه: محمدحسنسفرنامه جنوب ایران، 1363بابن و هوسه، سو و فردریک، 

 به تصحیح : میرهاشم محدث، تهران: دنیای کتاب.

فر، مشهد: معاونت فرهنگی آستان  ، ترجمه: حسن سلطانی سفرنامه بارنز، 1366بارنز، آلکس، 

 رضوی.  قدس

 ریز. : مانی صالحی: تهران، ماه ترجمه ،یک سال در میان ایرانیان، 1381براون، ادوارد، 

 ، ترجمه: کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی.بلوشر سفرنامه، 1363بلوشر، ویپرت، 

محمدحسین کردبچه،   ، ترجمه:شاه ایران و ایرانیان عصر ناصرالدین، 1363بنجامین، س.ج.د، 

 تهران: جاویدان.

 ، تهران: خوارزمی.داری ان ه ج  اووس ک ی ک:  ه م رج ت،  ان ی ران و ای  ران ای، 1361پوالک، یاکوب ادوارد، 

 ، ترجمه: مانی صالحی، تهران: ثالث.خاطرات سر هارفورد جونز، 1386هارفورد،  جونز،

اصغر ، ترجمه: آبکار مسیحی، به کوشش: علیسیاحتنامه مسیو چریکف، 1379چریکف، مسیو، 

 عمران، تهران: امیرکبیر.

 ، ترجمه: جواد محیی، تهران: گوتنبرگ.سفرنامه دروویل گاسپار، 1337دروویل، گاسپار، 



 1396، پاییز 72، ش 18فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س /  104

ترجمه: حسین  ،خاطرات ژنرال دنسترویل سرکوبگر جنگل، 1362سترویل، لیونل چالز، دن

 جا: فرزان.انصاری و علی دهباشی، بی

: احسان اشراقی، تهران: مرکز  ترجمه ،1840-1839ایران در ، 1362دوسرسی، روالن، 

 شردانشگاهی.ن

 ، ترجمه: محمود هدایت، تهران: امیرکبیر. مسافرت به ایران، 1348دوکوتزبوئه، موریس، 

 ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: کتابسرا. ،سه سال در آسیا، 1367دوگوبینو، ژوزف، 

 پرداز.وشی، تهران: قصهترجمه: فره ،سفرنامه مادام دیوالفوا، 1378دیوالفوا، ژان، 

الهی، لرستان:  ، ترجمه: اسکندر امانسفرنامه هنری راولینسون، 2636ولینسون، هنری، را

 آباد. امیرکبیر خرم

، ترجمه: علیقلی اعتماد مقدم، تهران: بنیاد مسافرت در ارمنستان و ایران، 1347ژوبر، ا. پ. امد، 

 ایران. فرهنگ 

، تهران: 2ج گیالنی، داعی   ، تاریخ ایران، ترجمه: محمدتقی فخر1363ورث،  سایکس، مولس

 کتاب.  دنیای

نوری، تهران:   ، ترجمه: حسین سعادت سفرنامه سرپرسی سایکس، 1363، ____________

 لوحه چاپخانه آلمان.

صبا، تهران: علمی و   : محسن چاپ دوم، ترجمه ،مسافرت به ایران، 1365سولتیکف، الکسیس، 

 فرهنگی.

 ، ترجمه: ایرج پروشانی، تهران: چاپخانه سپهر.ق ایرانیاورا، 1368شوپفر، ژان)کلودانه(، 

 نو.  ، ترجمه: حسین ابوترابیان، تهران: نشرخاطرات لیدی شیل، 1362شیل، لیدی، 

، م1786و  1787های  مشاهدات سفر از بنگال به ایران در سال، 1358فرانکلین، ویلیام، 

 .ترجمه: محسن جاویدان، تهران: بنیاد فرهنگ و هنر ایران

 ، ترجمه: منوچهر امیری، توس، تهران: توس. سفرنامه فریزر، 1364فریزر، جیمز بیلی، 

چاپ و  ترجمه: عباس اقبال، تهران: شرکت ، سه سال در دربار ایران، 1351فووریه، ژوزف، 

 انتشارات کتب ایران.

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuuZO45YrRAhWGPxoKHeOSCwQQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lib.ir%2Fbook%2F54144937%2F%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25DA%2598%25D9%2586%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25B3%25D8%25B1%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25A8%25DA%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AC%25D9%2586%25DA%25AF%25D9%2584%2F&usg=AFQjCNEX4TVYb0bE3nQoP_BHJyij4LVxFA&sig2=ZxxiJ0KZJeslpPPJQxun1A&bvm=bv.142059868,d.ZWM
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تهران: فکر  ، ترجمه: اسکندر ذبیحیان،کورف بارون فیودور  سفرنامه، 1372فیودورکورف، بارون، 

 روز.

های  ترجمه: عباسقلی جلی، تهران: کتاب ،کاسافسکی خاطرات، 2535کاساکوفسکی، و. آ. 

 سیمرغ.

، تهران: 1، ترجمه: ع. وحید مازندرانی، جایران و قضیه ایران، 1362کرزن، جرج. ناتاناییل، 

 انتشارات علمی و فرهنگی.

، تهران: بنگاه 2: وحید مازندرانی، ج ، ترجمهایران و قضیه ایران، 1350، _____________

 .1350ترجمه و نشر کتاب، 

، لرد کرزن در خلیج فارس بر پایه اسناد وزارت امور خارجه، 1370، _____________

 تهران: واحد نشر اسناد.

عباس اقبال، تهران:   ترجمه:،  ران در ای  اردان گ  رال ژن  ت یمورمأ  اطرات خ، 1362گاردان، آلفرد، 

 اه.نگ

 وند، تهران: نشر مرکز. ، ترجمه: مجید جلیلسفرنامه گروته، 1369گروته، هوگو، 

 جا: وحید. ، ترجمه: مهراب امیدی، بیسفرنامه الیارد، 1367هنری،  الیارد، اوتسن

 ، ترجمه: احمد کتابی، تهران: اقبال.به سوی اصفهان، 1372لوتی، پیر، 

نژاد، به رجمه: اسماعیل حیرت، به تصحیح: قمی، تتاریخ کامل ایران، 1380مالکوم، جان، 

 اصغر عبدالهی، دو جلد در یک مجلد، تهران: افسون. کوشش: علی

ترجمه: امیرهوشنگ امینی، ، کرانه جنوبی دریای خزر، 1376ملگونوف، گریگوری والریانویچ، 

 سرا. تهران: کتاب

جم، به کوشش: محمد گلبن، ، ترجمه: علی مترسفرنامه ترکستان و ایران، 1356، موزر، هنری

 تهران: سحر.

 سیمین سمیعی، تهران: دانشگاه تهران.  ، زیر آسمان ایران، ترجمه:2536نوردن، هرمان، 

، تهران: 2، ترجمه: کیکاووس جهانداری، ویرایش خاطرات نیدر مایر، 1380نیدرمایر، اسکارفن، 

 اساطیر. 
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، 2دنباله سیاحت درویشی دروغین، ج  ،زندگی و سفرهای وامبری، 1372وامبری، آرمینیوس، 

 ترجمه: محمد حسین آریا، تهران: علمی و فرهنگی. 

فتحعلی   ترجمه:، سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه، 1365، ___________

 ، چ سوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 1نوریان، ج خواجه 

 جا: نوین.  ه: علی پیرنیا، بیترجم ،بیست سال در ایران، 1363ویشارد، جان، 

 ، چ دوم، تهران: اقبال. حسین قراگوزلوغالمه: ترجم، سفرنامه دکتر ویلز، 1388ویلز، چالز، 

 نوری، تهران: وحید. ترجمه: حسین سعادت  ، چاپ دوم،سفرنامه ویلسن، 1363ویلسن، آرنولد، 

االسالمی، تهران:  شیخ ترجمه: جواد، خاطرات سر آرتور هاردینگ، 1370هاردینگ، آرتور، 

 کیهان.

، روزنامه سفر هیئت سر جان ملکم به دربار ایران، ترجمه: 1363هالینگبری، ویلیام، 

 سرا.امیرهوشنگ امینی، تهران: کتاب

 جا: یزدان. اهلل روشنی، بی ، سفرنامه خراسان و سیستان، ترجمه: قدرت1365ییت، ادوارد، 

به کوشش: های یک شاهد عینی،  جنگ؛ یادداشت شورش و جنبش، 1386یقیکیان، گریگور، 

 برزویه دهگان، تهران: اختران.

 

 


