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يادداشتهاوجستارهايپراکنده

اسناد بريتانيا در مورد بوشهر و نواحي
پيرامون خليج فارس

دکترعبدالرسولخيرانديش1

1.عضوهيأتعلميدانشگاهشيراز

امپراطوريبريتانيادرحدوددوقرنبابندربوشهرونواحي

پيرامونآن،بخصوصدرمحورراهشاهي)مسيرکاروانرويي

کهازبوشهربهبرازجانوکازرونميگذردتابهشيرازبرسد(،

سروکارداشتهاست.بههمينجهتاسنادبسياريدراينمورد

استفادة بريتانياوجودداردکهميتواندمورد ملي آرشيو در

آنچه وهر فارس استان بوشهر؛خليجفارس؛ تاريخ محققان

دربارةآنهاست،قرارگيرد.

آرشيومليبريتانيادرشهرلندنودرمجاورتباغسلطنتي

»کيو«)Que(قراردارد،اينباغبزرگوزيباخودازمراکزديدني

وازمؤسساتمهمتحقيقاتيلندنبشمارميآيد.بهمينجهت

بايد دارند، را بريتانيا ملي آرشيو به مراجعه کهقصد کساني

بهآدرس»كيوگاردن«)QueGarden(بااستفادهازاتوبوسيا

مترومراجعهکنند.آرشيومليبريتانياتاچندسالپيش،بانام

))P.R.O.)PublicRecordOffice(شناخته »اسنادعمومي«

ميشد.ايننامگوياياينامربودکهاسناديازمراکزاداري

دراينجانگهداريميشودکهمربوطبهعموممردماستونيز

همگانميتوانندآنهارامشاهدهکنند.بههميندليلاسنادي

راکهمربوطبهدستگاههايخاصياست،بايددرآرشيوهاي

تخصصيهماندستگاههاجستجوکرد،بعنوانمثال:»شرکت

نفتبريتانيا«).Bp(دارايآرشيوخاصيستويا»بانکشاهي«

آرشيووانتشاراتمخصوصبخوددارد.ازايننوعمؤسساتکه

فراوانوجوددارد. آرشيوخاصدارند،درآنکشور هرکدام

Public«بطورکليالزماستبهايننکتهتوجهداشتکهوجود

record«گويايدونکتهاست:

پيش قرنها از مدارک و اسناد حفظ مورد در آنکه، اول

درانگلستاندقتنظروجودداشتهاست.بههمينجهتاسناد

بسياريمانندسجالتوقبالههاومعاهداتومکاتباتراچه

درمراکزدولتيوچهدرخاندانهايقديميحفظکردهاند.اين

تغييردولتها، ازکشورهادرپي بسياري درحاليستکهدر

اسنادتاريخيازميانرفتهاستواينمسئلهنقصانبزرگيدر

زمينةتاريخنگاريايجادميکند.

دومآنکه،وجودچنينآرشيويباامکانمراجعةهمگان

ازشئوناتدموکراسيو افرادداخليوخارجي،يکي از اعم

عملکرد شفافيت گوياي زيرا ميآيد؛ بشمار قانون حکومت

مورد در عمومي قضاوت امکان فراهمآمدن و دستگاهها

آنهاست.بههميندليل،ازسالهاپيش،باگذشتسيسالاز

عمرهرسنداداري،آنرابازبينيکردهودرصورتيکهمطلب

غيرقابلانتشارينداشتهباشد،بهاينآرشيو،برايمراجعهو

مطالعةعمومفرستادهميشود.
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ملي« »اسناد سازمان به مرکز اين نام اخير سالهاي در

)NationalArchive(تغييريافتهاست.دراينمكان،اسنادبا

دقتتمامنگهداريوطبقهبنديشدهوبرايمراجعةمحققان

شده ارائه خدمات از عمدهاي بخش امروزه آمادهميگردد.

استفاده کامپيوتري امکانات از و درآمده ديجيتال بصورت

ميشود.عالوهبرآندقتومراقبتبسيارينيزدراينزمينه

به مراجعهکنندگان، طرف از صدمهاي که صورتميگيرد

ميليونها متوالي سالهاي طي بدينترتيب نشود. وارد اسناد

سنددراينمرکزجمعآوريشدهاستوهماکنونازسراسر

زماني که سرزمينهايي و کشورها از بخصوص، جهان،

مستعمرةامپراطوريبريتانيابودهاند،محققانبهمرکزآرشيو

و افراد سرگذشت و تاريخي وقايع مورد در و مراجعه ملي

انسابخانوادههايانگليسيمقيمومهاجرتحقيقميکنند.

ميالدي،محل قرنهجدهم اواسط از بوشهر که آنجا از

مورد در بودهاست، بريتانيا کنسولگري استقرار يا مراجعه

اينبندرومناطقپيرامونآناسنادبسياريدرآرشيوملي

بريتانياوجوددارد.نبايدازنظردورداشتکهچنينمرکزي

ازنخستينمراکزآرشيويجهانبشمارميآيدكهبعدازآن

حفظ و سازمانها چنين تأسيس به اقدام هم کشورها ديگر

اسنادوارائةخدمات،بهمحققانکردهاند.تاکنوننيزبسياري

با اينمرکزبصورتمجموعههاييچاپشدهاندکه اسناد از

مركز اين در ميشوند. شناخته »Edition Archive« عنوان

و قرارگرفته تحقيق و بررسي مورد اسناد از خاصي موارد

بصورتکتابهايتحقيقيبهچاپرسيدهاند.بعنوانمثالکتاب 

آبيشامل؛مجموعةاسنادبريتانيادرموردانقالبمشروطيت

استکهسالهاپيشبهفارسيترجمهومنتشرشدهاست.

بوشهر اسناد شکلگيري تاريخي شرايط درک براي

حضور تاريخي سير به است الزم بريتانيا، ملي آرشيو در

انگليسيهادرخليجفارسهمتوجهداشت؛زيرادرموردتمام

کشورايرانهماسناديدرآنجاوجوددارد.قسمتعمدهاي

ازايناسنادمتعلقبهوزارتخارجةبريتانياستکهسفارت

توسعة با اما بودهاست. آن مکاتبة تهرانطرف در آنکشور

و خليجفارس و هند در بريتانيا مستعمراتي امپراطوري

)East IndiaCompany( شرقي هند کمپاني انحالل سپس

درسال1856م/1272قوتأسيسوزارتهندوستانونيز

تأسيسمؤسساتي،مانندتلگرافهندوبانکشاهيوامثال

که استقراريافت بوشهر سبزآباد در سرکنسولگري يک آنها،

زيرنظردولتهندبريتانيابود.دولتهندبريتانياداراييک

در آن اداري مرکز که بود نايبالسلطنه عنوان با عاليه مقام

بود. بريتانيادرهند،مستقر اداري )Simla(،مرکز »سيمال«

باعنوانجنرال سرکنسولگريبوشهر،يکمقامعاليةمقيم

کتاب نويسندة کرزن، لرد مثال بعنوان داشت. کنسولگري

و بوده هند نايبالسطنة مدتها قضيه  ايران، و  ايران  معروف

يکبارنيزبهخليجفارسمسافرتکردهاست.مسائلمربوطبه

اينسفربااستفادهازاسنادوزارتخارجةايرانبصورتيک

کتاببهچاپرسيدهاستکهازمواردجالبتحقيقاتاسنادي

کنسولي مراکز کلية بوشهر، سرکنسولگري ميآيد. بشمار

بريتانيارا،درخليجفارسونيمةجنوبيايران،باهماهنگي

وزارت نيز و خارجه وزارت و تهران در بريتانيا سفارت

هندوستانبرعهدهداشت.بههمينجهتدرموردشهرهايي،

بانکشاهي و اهوازهمکهشعبکنسولگري و مانندشيراز

بريتانيا ملي آرشيو در بسياري اسناد داشته، وجود آن در

نگهداريميشود.بدينترتيببخشيازايناسناددرآرشيو

مليکشورهندنيزقابلپيگيريست.پسازاستقاللهنداز

)IndiaOffice( بريتانيا،اسنادمربوطبه»وزارتهندوستان«

در»کتابخانةبريتانيا«)BritishLibrary(نگهداريميشود.به

هرحالباجستجودربارةسرکنسولگريبريتانيادربوشهريا

نايبکنسولگريکهدرشهربوشهرمستقربودهاست،ميتوان

بهشمارةپروندههايآنهاطيسالهايمختلفدسترسيپيدا

کردودرخواستمطالعةآنهاراداشت.درچنينپروندههايي،

تازمان ايناسناد، اسنادومکاتباتمختلفيديدهميشود.

از و دستخط بصورت 1918م( -1914( اول جهاني جنگ

اوايلقرنبيستمباپيدايشماشينتايپ،بصورتماشينشده

موجودند؛لذاخواندناسناداخيرآسانتراست.همچنينتعداد

زياديسندبهخطوزبانفارسيوجوددارد.درسال1382که

درآنمرکز،بهمطالعةاسنادراهآهنبوشهر-برازجانمشغول

نوزدهم(ديدم )قرن بوشهر رادرمورد بسياري اسناد بودم،

کهباخطفارسينوشتهشدهبودوايناسنادمسائلمختلفي

اسناد از منظم بصورتي همانحال در که برميگرفت در را

يا هفتگي گزارش يک صورتگرفتة فعاليتهاي يا و اداري
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ماهانهتهيهميشدهكهممکناستبعداًبصورتگزارشهاي

ميتوان جهت بههمين درآمدهباشد. هم ساالنه يا خاص

پيگيريوقايعرابااستفادهازگزارشهايااسناد،بصورتکلي

يابهتفصيلپيگيريکرد.

ميتوان دادهاست، رخ که وقايعي بجز گزارشها اين در

وضع هوا؛ و آب مورد در را پيگيرشدهاي و منظم اطالعات

مورد در مشخصي عنوانهاي نيز و جمعيت و محصوالت

و واردات و صادرات قيمتها؛ دشتستان؛ ريگ؛ بندر بوشهر؛

...مشاهدهکرد.همچنينعنوانمشخصيدرموردراهشاهي؛

اوضاعوشرايطآنومسائلاداريوتدارکاتيکنسولگرينيزدر

آنهاديدهميشود.بجزگزارشهايادواري)هفتگي؛ماهانهو...(

گزارشهايخاصيهممربوطبهتجارتواموراداريدرآنهاوجود

داردکهبااستفادهازايناسناد،کتابهاومجموعههايمستند

قابلتوجهيبهچاپرسيدهاست،ازجملهدرموردفعاليتهاو

شرايطتجاري،کتابTrading report؛درموردمسائلاداري

کتابThe Persian Gulf Administration Report ودرمورد

بااستفادهازاسنادمربوطبه تحقيقاتتاريخي،بعنوانمثال

کتاب بودهاست، انگليسيها دفتر مقر بندرعباس که دورهاي

با نيز امين عبداالمير تحقيق خليج فارس در  بريتانيا  منافع 

استفادهازگزارشهايمختلفارساليبهسيمال)مركزاداري

بريتانيادرهند(نوشتهشدهاست.

 Persian The of Gazetteer همچنينکتاب مفصلي بنام

 ،)J.G.Lorimer(توسط،لوريمرArabia Central and Gulf

کنسولبريتانيادربوشهر،تدوينشدهاست.اينكتابداراي

نهجلداست.

روزنامه  يا  راهنما  عنوان با متعدد مجلدات در نيز کتابي

 The Persian Gulf Gazette and Supplements, Archive(

Edition, 1987(، درموردناموسمتمأمورانبريتانياييچاپ

شدهاستکهدرامرتحقيقاتکاربردبسياردارد.

سالدانها به ميتوان نيز سندي تحقيقي کتابهاي از

)Saldanha(ونظايرآناشارهکرد.

بابهرهگيريازچنينمنابعيميتوانضمنبهرهمندياز

اسنادومنابعايراني،عربيوهنديونيزاسنادتجارتخانهها

واشخاصمطلع،بهتحقيقاتقابلتوجهيدرموردبوشهرو

نواحيپيرامونآناقدامکرد.

منابع
كتاب

و  تاريخ  خليج فارس:  راهنماي  گوردون؛ جان الريمر، -

شيراز: نبوي، سيدحسن ترجمة بوشهر، استان  جغرافياي 

نويد،1379.

خليج فارس، وقايع نگاري  -������������������������؛

ترجمةعبدالحميدآيتي،تهران:بنيادايرانشناسي،1388.

و  ايران  وكنسولهاي  ديپلماتها  لوئي؛ ياسنت رابينو، -

انگليس و نخست وزيران و وزاري امورخارجة ايران و انگليس 

و سفرا و فرستادگان ايران در ساير كشورهاي جهان از آغاز تا 

كوه و صالح ميرزا غالمحسين ترجمة ميالدي، سال 1945 

بيات،تهران:رسا،1369.

-زنگنه،حسن؛مشروطيت جنوب ايران به گزارش باليوز 

بوشهر: و تهران زنگنه، حسن ترجمة بوشهر، در  بريتانيا 

شعبة ايرانشناسي بنياد و ايران معاصر مطالعات موسسة

بوشهر،1386.

اسعد تهران: اصفهاني، حسنخان ترجمة آبي، كتاب  -

بختياري،)جلدپنجوشش(،1333.
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تاريخ طوالني و شيوة زندگي مردم فرهنگ پرور شهرها و سواحل شمالي 

خليج فارس که در کانون ارتباطي شرق و غرب جهان از گذشته هاي دور تا 

امروز واقع شده اند، گنجينه اي از آثار تاريخي؛ مذهبي و فرهنگي در مناطق 

مختلف خليج فارس بوجود آورده و آن را تبديل به موزه اي بزرگ از تاريخ و 

تمدن انسان ايراني کرده است.

خليج فارس؛  آبي  درياي  تاريخي،  و  تمدني  ويژگيهاي  اين  کنار  در 

کرانه ها و جزيره هاي آن يکي از نابترين جلوه هاي آفرينش و همچنين بيانگر 

ساحل  امتداد  در  خشکي  و  دريا  بي نظير  همجواري  طبيعتند.  زيباييهاي 

طوالني خليج فارس همراه با جزيره هاي کوچک و بزرگ، تنوع چشمگيري 

نيز  و  رقم  زده  را  خشکي زي  و  آبزي  جانوران  و  گياهان  زيست  محيط  از 

جذابيت قابل توجهي، مقابل ديدگان عالقمندان خود مي گشايد. 

مورد  سخت  توريسم،  صنعت   از  ناشي  درآمدهاي  امروزه  ديگر  طرف  از 

توجه دولتهاست؛ امري که موجب رونق اقتصادي بسيار، براي مردم منطقه 

از يک دهه است که دولتمردان همسايگان جنوبي ما در  شده است. بيش 

جذب  و  جلب  در   ... و  دوحه  شارجه؛  ابوظبي؛  دوبي؛  مانند  خليج فارس، 

گردشگر به موفقيتهاي قابل  مالحظه اي دست  يافته ا ند. نمونه هاي مشابه آن 

در ايران، چون جزاير زيباي کيش و قشم، در دهه هاي گذشته نشان  داده 

بنابرين  نيستند.  کم  آن  جزاير  و  خليج فارس  به  سفر  عالقمندان  که   است 

فصلنامة مطالعات خليج فارس بخشي از مطالب خود را به معرفي جاذبه هاي 

گردشگري طبيعي؛ تاريخي و فرهنگي براي ايجاد و رونق اقتصادگردشگري، 

از  فصل  اين  مطالب  است.  داده  اختصاص  کشور  از  حياتي  منطقة  اين  در 

متنوع  بسيار  تاريخي،  آثار  و  فرهنگي  امكانات  تا  گرفته  جانوران  و  گياهان 

خواهد بود. 
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