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اسناد بريتانيا در مورد بوشهر و نواحي
پيرامون خليجفارس
دکتر عبدالرسول خيرانديش

امپراطوري بريتانيا در حدود دو قرن با بندر بوشهر و نواحي
پيرامون آن ،بخصوص در محور راه شاهي (مسير کاروانرويي
که از بوشهر به برازجان و کازرون ميگذرد تا به شيراز برسد)،
سروکار داشتهاست .بههمين جهت اسناد بسياري در اين مورد
در آرشيو ملي بريتانيا وجود دارد که ميتواند مورد استفادة
محققان تاريخ بوشهر؛ خليجفارس؛ استان فارس و هر آنچه
دربارة آنهاست ،قرارگيرد.
آرشيو ملي بريتانيا در شهر لندن و در مجاورت باغ سلطنتي
«کيو» ( )Queقرار دارد ،اين باغ بزرگ و زيبا خود از مراکز ديدني
و از مؤسسات مهم تحقيقاتي لندن بشما ر ميآيد .بهمين جهت
کساني که قصد مراجعه به آرشيو ملي بريتانيا را دارند ،بايد
به آدرس «كيوگاردن» ( )Que Gardenبا استفاده از اتوبوس يا
مترو مراجعه کنند .آرشيو ملي بريتانيا تا چند سال پيش ،با نام
«اسناد عمومي» (( )P. R. O. (Public Record Officeشناخته
ميشد .اين نام گوياي اين امر بود که اسنادي از مراکز اداري
در اينجا نگهداريميشود که مربوط به عموم مردم است و نيز
همگان ميتوانند آنها را مشاهدهکنند .بههمين دليل اسنادي
را که مربوط به دستگاههاي خاصي است ،بايد در آرشيوهاي
تخصصي همان دستگاهها جستجو کرد ،بعنوان مثال« :شرکت
نفت بريتانيا» ( )Bp.داراي آرشيو خاصيست و يا «بانک شاهي»
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آرشيو و انتشارات مخصوص بخود دارد .از اين نوع مؤسسات که
هر کدام آرشيو خاص دارند ،در آن کشور فراوان وجود دارد.
بطور کلي الزم است بهاين نکته توجه داشت که وجود «Public
 »recordگوياي دو نکته است:
اول آنکه ،در مورد حفظ اسناد و مدارک از قرنها پيش
در انگلستان دقتنظر وجود داشتهاست .بههمين جهت اسناد
بسياري مانند سجالت و قبالهها و معاهدات و مکاتبات را چه
در مراکز دولتي و چه در خاندانهاي قديمي حفظ کردهاند .اين
در حاليست که در بسياري از کشورها در پي تغيير دولتها،
اسناد تاريخي از ميان رفتهاست و اين مسئله نقصان بزرگي در
زمينة تاريخنگاري ايجاد ميکند.
دوم آنکه ،وجود چنين آرشيوي با امکان مراجعة همگان
اعم از افراد داخلي و خارجي ،يکي از شئونات دموکراسي و
حکومت قانون بشمار ميآيد؛ زيرا گوياي شفافيت عملکرد
دستگاهها و فراهمآمدن امکان قضاوت عمومي در مورد
آنهاست .بههمين دليل ،از سالها پيش ،با گذشت سي سال از
عمر هر سند اداري ،آن را بازبيني کرده و در صورتي که مطلب
غيرقابل انتشاري نداشته باشد ،بهاين آرشيو ،براي مراجعه و
مطالعة عموم فرستاده ميشود.

 .1عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز
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در سالهاي اخير نام اين مرکز به سازمان «اسناد ملي»
( )National Archiveتغيير يافتهاست .در اين مكان ،اسناد با
دقت تمام نگهداري و طبقهبندي شده و براي مراجعة محققان
آماده ميگردد .امروزه بخش عمدهاي از خدمات ارائه شده
بصورت ديجيتال درآمده و از امکانات کامپيوتري استفاده
ميشود .عالوه برآن دقت و مراقبت بسياري نيز در اين زمينه
صورت ميگيرد که صدمهاي از طرف مراجعهکنندگان ،به
اسناد وارد نشود .بدينترتيب طي سالهاي متوالي ميليونها
سند در اين مرکز جمعآوري شدهاست و هم اکنون از سراسر
جهان ،بخصوص ،از کشورها و سرزمينهايي که زماني
مستعمرة امپراطوري بريتانيا بودهاند ،محققان به مرکز آرشيو
ملي مراجعه و در مورد وقايع تاريخي و سرگذشت افراد و
انساب خانوادههاي انگليسي مقيم و مهاجر تحقيق ميکنند.
از آنجا که بوشهر از اواسط قرن هجدهم ميالدي ،محل
مراجعه يا استقرار کنسولگري بريتانيا بودهاست ،در مورد
اين بندر و مناطق پيرامون آن اسناد بسياري در آرشيو ملي
بريتانيا وجود دارد .نبايد از نظر دورداشت که چنين مرکزي
از نخستين مراکز آرشيوي جهان بشمار ميآيد كه بعد از آن
ديگر کشورها هم اقدام به تأسيس چنين سازمانها و حفظ
اسناد و ارائة خدمات ،به محققان کردهاند .تاکنون نيز بسياري
از اسناد اين مرکز بصورت مجموعههايي چاپ شدهاند که با
عنوان « »Edition Archiveشناخته ميشوند .در اين مركز
موارد خاصي از اسناد مورد بررسي و تحقيق قرارگرفته و
بصورت کتابهاي تحقيقي بهچاپ رسيدهاند .بعنوان مثال کتاب
آبي شامل؛ مجموعة اسناد بريتانيا در مورد انقالب مشروطيت
است که سالها پيش به فارسي ترجمه و منتشر شدهاست.
براي درک شرايط تاريخي شکلگيري اسناد بوشهر
در آرشيو ملي بريتانيا ،الزم است به سير تاريخي حضور
انگليسيها در خليجفارس هم توجه داشت؛ زيرا در مورد تمام
کشور ايران هم اسنادي در آنجا وجود دارد .قسمت عمدهاي
از اين اسناد متعلق به وزارت خارجة بريتانياست که سفارت
آن کشور در تهران طرف مکاتبة آن بودهاست .اما با توسعة
امپراطوري مستعمراتي بريتانيا در هند و خليجفارس و
سپس انحالل کمپاني هند شرقي ()East India Company
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در سال  1856م1272/ق و تأسيس وزارت هندوستان و نيز
تأسيس مؤسساتي ،مانند تلگراف هند و بانک شاهي و امثال
آنها ،يک سرکنسولگري در سبزآباد بوشهر استقراريافت که
زيرنظر دولت هند بريتانيا بود .دولت هند بريتانيا داراي يک
مقام عاليه با عنوان نايبالسلطنه بود که مرکز اداري آن در
«سيمال» ( ،)Simlaمرکز اداري بريتانيا در هند ،مستقر بود.
سرکنسولگري بوشهر ،يک مقام عالية مقيم با عنوان جنرال
کنسولگري داشت .بعنوان مثال لرد کرزن ،نويسندة کتاب
معروف ايران و قضيه ايران ،مدتها نايبالسطنة هند بوده و
يکبار نيز به خليجفارس مسافرت کردهاست .مسائل مربوط به
اين سفر با استفاده از اسناد وزارت خارجة ايران بصورت يک
کتاب بهچاپ رسيدهاست که از موارد جالب تحقيقات اسنادي
بشمار ميآيد .سرکنسولگري بوشهر ،کلية مراکز کنسولي
بريتانيا را ،در خليجفارس و نيمة جنوبي ايران ،با هماهنگي
سفارت بريتانيا در تهران و وزارت خارجه و نيز وزارت
هندوستان برعهدهداشت .بههمين جهت در مورد شهرهايي،
مانند شيراز و اهواز هم که شعب کنسولگري و بانک شاهي
در آن وجود داشته ،اسناد بسياري در آرشيو ملي بريتانيا
نگهداري ميشود .بدينترتيب بخشي از اين اسناد در آرشيو
ملي کشور هند نيز قابل پيگيريست .پس از استقالل هند از
بريتانيا ،اسناد مربوط به «وزارت هندوستان» ()India Office
در «کتابخانة بريتانيا» ( )British Libraryنگهداريميشود .به
هر حال با جستجو دربارة سرکنسولگري بريتانيا در بوشهر يا
نايب کنسولگري که در شهر بوشهر مستقر بودهاست ،ميتوان
به شمارة پروندههاي آنها طي سالهاي مختلف دسترسي پيدا
کرد و درخواست مطالعة آنها را داشت .در چنين پروندههايي،
اسناد و مکاتبات مختلفي ديده ميشود .اين اسناد ،تا زمان
جنگ جهاني اول (1918 -1914م) بصورت دستخط و از
اوايل قرن بيستم با پيدايش ماشين تايپ ،بصورت ماشينشده
موجودند؛ لذا خواندن اسناد اخير آسانتر است .همچنين تعداد
زيادي سند بهخط و زبان فارسي وجود دارد .در سال 1382که
در آن مرکز ،به مطالعة اسناد راه آهن بوشهر  -برازجان مشغول
بودم ،اسناد بسياري را در مورد بوشهر (قرن نوزدهم) ديدم
که با خط فارسي نوشته شدهبود و اين اسناد مسائل مختلفي
را در برميگرفت که در همان حال بصورتي منظم از اسناد
اداري و يا فعاليتهاي صورتگرفتة يک گزارش هفتگي يا
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ماهانه تهيه ميشده كه ممکن است بعداً بصورت گزارشهاي
خاص يا ساالنه هم درآمده باشد .بههمين جهت ميتوان
پيگيري وقايع را با استفاده از گزارشها يا اسناد ،بصورت کلي
يا بهتفصيل پيگيريکرد.

با بهرهگيري از چنين منابعي ميتوان ضمن بهرهمندي از
اسناد و منابع ايراني ،عربي و هندي و نيز اسناد تجارتخانهها
و اشخاص مطلع ،به تحقيقات قابل توجهي در مورد بوشهر و
نواحي پيرامون آن اقدام کرد.

خ دادهاست ،ميتوان
در اين گزارشها بجز وقايعي که ر 
اطالعات منظم و پيگيرشدهاي را در مورد آب و هوا؛ وضع
محصوالت و جمعيت و نيز عنوانهاي مشخصي در مورد
بوشهر؛ بندر ريگ؛ دشتستان؛ قيمتها؛ صادرات و واردات و
 ...مشاهدهکرد .همچنين عنوان مشخصي در مورد راه شاهي؛
اوضاع و شرايط آن و مسائل اداري و تدارکاتي کنسولگري نيز در
آنها ديدهميشود .بجز گزارشهاي ادواري (هفتگي؛ ماهانه و )...
گزارشهاي خاصي هم مربوط به تجارت و امور اداري در آنها وجود
دارد که با استفاده از اين اسناد ،کتابها و مجموعههاي مستند
قابل توجهي بهچاپ رسيدهاست ،از جمله در مورد فعاليتها و
شرايط تجاري ،کتاب Trading report؛ در مورد مسائل اداري
کتاب  The Persian Gulf Administration Reportو در مورد
تحقيقات تاريخي ،بعنوان مثال با استفاده از اسناد مربوط به
دورهاي که بندرعباس مقر دفتر انگليسيها بودهاست ،کتاب
منافع بريتانيا در خليجفارس تحقيق عبداالمير امين نيز با
استفاده از گزارشهاي مختلف ارسالي به سيمال (مركز اداري
بريتانيا در هند) نوشته شدهاست.

منابع

همچنين کتاب مفصلي بنام Persian The of Gazetteer
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کنسول بريتانيا در بوشهر ،تدوين شدهاست .اين كتاب داراي
نه جلد است.

كتاب

 الريمر ،جان گوردون؛ راهنماي خليجفارس :تاريخ وجغرافياي استان بوشهر ،ترجمة سيدحسن نبوي ،شيراز:
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 رابينو ،ياسنت لوئي؛ ديپلماتها وكنسولهاي ايران وانگليس و نخستوزيران و وزاري امورخارجة ايران و انگليس
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 زنگنه ،حسن؛ مشروطيت جنوب ايران به گزارش باليوزبريتانيا در بوشهر ،ترجمة حسن زنگنه ،تهران و بوشهر:
موسسة مطالعات معاصر ايران و بنياد ايرانشناسي شعبة
بوشهر.1386 ،
 كتاب آبي ،ترجمة حسنخان اصفهاني ،تهران :اسعدبختياري( ،جلد پنج وشش).1333 ،

کتابي نيز در مجلدات متعدد با عنوان راهنما يا روزنامه
(The Persian Gulf Gazette and Supplements, Archive
 ،)Edition, 1987در مورد نام و سمت مأموران بريتانيايي چاپ
شدهاست که در امر تحقيقات کاربرد بسيار دارد.
از کتابهاي تحقيقي سندي نيز ميتوان به سالدانها

( )Saldanhaو نظاير آن اشاره کرد.
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تاريخ طوالني و شيوة زندگي مردم فرهنگپرور شهرها و سواحل شمالي
خليجفارس که در کانون ارتباطي شرق و غرب جهان از گذشتههاي دور تا
امروز واقع شدهاند ،گنجينهاي از آثار تاريخي؛ مذهبي و فرهنگي در مناطق
مختلف خليجفارس بوجود آورده و آن را تبديل به موزهاي بزرگ از تاريخ و
تمدن انسان ايراني کرده است.
در کنار اين ويژگيهاي تمدني و تاريخي ،درياي آبي خليجفارس؛
کرانهها و جزيرههاي آن يکي از نابترين جلوههاي آفرينش و همچنين بيانگر
زيباييهاي طبيعتند .همجواري بينظير دريا و خشکي در امتداد ساحل
طوالني خليجفارس همراه با جزيرههاي کوچک و بزرگ ،تنوع چشمگيري
از محيط زيست گياهان و جانوران آبزي و خشکيزي را رقم زده و نيز
جذابيت قابل توجهي ،مقابل ديدگان عالقمندان خود ميگشايد.
از طرف ديگر امروزه درآمدهاي ناشي از صنعت توريسم ،سخت مورد
توجه دولتهاست؛ امري که موجب رونق اقتصادي بسيار ،براي مردم منطقه
شده است .بيش از يک دهه است که دولتمردان همسايگان جنوبي ما در
خليجفارس ،مانند دوبي؛ ابوظبي؛ شارجه؛ دوحه و  ...در جلب و جذب
گردشگر به موفقيتهاي قابل مالحظهاي دست يافتهاند .نمونههاي مشابه آن
در ايران ،چون جزاير زيباي کيش و قشم ،در دهههاي گذشته نشان داده
است که عالقمندان سفر به خليجفارس و جزاير آن کم نيستند .بنابرين
فصلنامة مطالعات خليجفارس بخشي از مطالب خود را بهمعرفي جاذبههاي
گردشگري طبيعي؛ تاريخي و فرهنگي براي ايجاد و رونق اقتصادگردشگري،
در اين منطقة حياتي از کشور اختصاص داده است .مطالب اين فصل از
گياهان و جانوران گرفته تا امكانات فرهنگي و آثار تاريخي ،بسيار متنوع
خواهد بود.
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