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چكيده
شرقشناسي را مجموعهاي از مطالعات و تحقيقات دانشمندان و موًسّسات كشورهاي غربي در موضوعات و
مسائل مختلف شرقي دانستهاند  .قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم ،مقطع زماني بسيار مهمي در شرقشناسي
اروپايي بهويژه انگلستان بوده است .در اين دوره زماني ،انگلستان قسمتهاي زيادي از شبهقاره هند و ديگر
قسمتهاي آسيا را به استعمار خود درآورده بود .كشور ايران بنا به دلايل مختلف  ،در قرن نوزدهم و بيستم مورد
توجّه سياستهاي قدرتهاي بزرگ جهاني واقع شد .امپراتوري بريتانيا و كمپاني هند شرقي توجّه و حساسيت
ويژهاي نسبت به ايران و مناطق مجاور هند داشتند .بهتَ َبع آن شرقشناسان انگليسي توجّه ويژهاي به اين مناطق
ازجمله بلوچستان داشتند.اين پژوهش با بهرهگيري از روش تحليل تاريخي و با بررسي و تحليل محتواي آثار
شرقشناسي انگليسي قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم و بازنمائي نسبت آن با اقتضائات سياسي ،نظامي و
اقتصادي انگليس درباره منطقه بلوچستان ،اين سؤال را مطرح ميسازد كه ارتباط بين سياستهاي انگليس در
ايران و آسيا و پژوهشهاي شرقشناسي آنها در اين مناطق چيست و اين پژوهشها چه كاركردهايي را ايفا
كردند؟ يافتههاي پژوهش نشان ميدهد كه شرقشناسي بهعنوان سازهاي استعماري داراي كاركردهاي نظامي-
سياسي در منطقه بوده و در راستاي هويتسازي براي قوم بلوچ و ترسيم مرزهاي خاوري در خدمت اهداف
استعماري انگلستان بوده است.
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ﻣﻘدﻣه
شرقشناسي به مجموعهاي از مطالعات و تحقيقاتي اطلاق ميشود كه كشورهاي غربي در مورد
مسائل تاريخي ،اجتماعي ،مردمشناسي ،زبانشناسي ،مذهبي و ديگر ابعاد فرهنگي و تمدّني كشورهاي
شرقي انجام ميدهند .ايرانشناسي بهعنوان شاخهاي از شرقشناسي را ميتوان مجموعه منظّمي از
مطالعات و پژوهشها كه از سوي دانشمندان غربي براي شناخت زبان ،ادبيات ،تاريﺦ ،متون ديني،
انديشهها ،فرهنگ ايرانزمين و حوزه تمدّني ايراني صورت گرفته است ،دانست .بااينحال همان اهدافي
را كه بر شرقشناسي مترتب بوده ،بر ايرانشناسي هم كمابيش حاكم است .در مورد اهداف ،انگيزهها و
شيوه پژوهشهاي شرقشناسي نظرات متفاوتي بيانشده است كه اين مطالعات را از ابزار استعمار تا
صرف مطالعات علمي دانستن در برميگيرد .بااينحال گروه سومي هم وجود دارند كه بدون اغماض
نسبت به اشتباهات و جنبههاي استعماري استشراق ،برخي دستاوردهاي مثبت آن را نيز ناديده
نميگيرند .اين پژوهش نيز باوجود داشتن نگاه انتقادي نسبت به ايرانشناسي انگليسي ،منكر برخي از
دستاوردهاي مثبت آن نيست .واقعيت اين است كه ايرانشناسي انگليسي در روششناسي تاريﺦنگاري
جديد ايراني تﺄثير خاصي برجاي گذاشته است .بسياري از ايرانشناسان انگليسي كه به پژوهش و
بررسي در مسائل ايران پرداختند ،انگيزههاي علمي داشتند .آنها در شناسايي ،احياء و معرفي آثار علمي،
هنري ،ادبي و تاريخي ايران به جهان و جهاني ساختن ادبيات ايران نقش عمدهاي ايفا كردند و ديدگاه-
هاي نويني را درباره فرهنگ و تمدّن ايراني ايجاد كردند .برخي از زواياي تاريﺦ كهن ايراني كه از يادها
فراموششده بودند ،با تلاش ايرانشناسان انگليسي و خوانده شدن خطوط ميخي و كشفيات باستان-
شناسي و تاريخي بر همگان آشكار شدند .بااينحال ،واقعيت اين است كه بين سياستهاي كلي حاكم
بر كشورها و اغراض شرقشناسي آنها ارتباط برقرار است .ازآنجاييكه مراكز مطالعاتي و م ًوسّسات
شرقشناسي اكثر ًا وابسته به دولتها بودند ،فعاليت اين مراكز در راستاي تحقّق سياستهاي حاكم بر
دولتهاي متبوعهشان قرار داشت .بااينحال دگرگوني در سياستهاي كشورها در دورههاي مختلف
زماني را ميتوان در مطالعات شرقشناسي اين كشورها دنبال كرد .قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم،
عصر استعمار كشورهاي آسيايي و آفريقايي توسط كشورهاي اروپايي بهويژه انگلستان بوده است.
انگلستان قسمتهاي زيادي از شبهقاره هند و ديگر قسمتهاي آسيا را به استعمار خود درآورده بود؛
بنابراين بازتاب سياستهاي استعماري در مطالعات شرقشناسي اين كشور را ميتوان ديد .با در نظر
گرفتن اين ارتباط است كه منتقديني چون محمد الدسوقي عنوان ميكنند  ،قرن نوزدهم از ستمبارترين
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دورههاي شرقشناسي است )الدسوقي .(٩٢ :١٣٧٥ ،كشور ايران بنا به دلايل مختلف در قرن نوزدهم و
بيستم موردعنايت سياستهاي قدرتهاي بزرگ جهاني واقع شد .امپراتوري بريتانيا و كمپاني هند
شرقي توجّه و حساسيت ويژهاي نسبت به ايران داشتند .ايران محل رقابت بين دو قدرت بزرگ جهاني
آن روز ؛ يعني روسيه و انگلستان و نيز محل اجراي سياستهاي استعماري انگلستان بود .هرچند ايران
توسط انگلستان بهصورت مستقيم مستعمره نشد ،امّا تمامي معايب استعمار متوجّه آن شد؛ بنابراين
اهداف و انگيزههاي استعماري را در پژوهشهاي ايرانشناسي به صورتهاي آشكار و پنهان در
مطالعات شرقشناسي انگلستان ميتوان ديد .مناطق شرقي ايران ،ازجمله سيستان و بلوچستان به خاطر
نزديكي به مرزهاي هند و لزوم ايجاد مناطق حائل با آن موردتوجه جدي سياسي -نظامي انگلستان
بوده است .بدين خاطر يكي از مهمترين كانونهاي شرقشناسي انگليسي بوده و كارگزاران سياسي،
نظامي و علمي انگلستان ،مطالعات و پژوهشهاي متعدّدي در اين مناطق ازجمله بلوچستان انجام
دادهاند .اين پژوهش در پي پاسﺦ به اين پرسش است كه اين پژوهشها با چه اهدافي صورت ميگرفته
و مهمترين كاركردهاي آنها چه بوده است؟
پيشينه پژوهش :در مورد سياست ايرانشناسي انگليسي آثار چندي به نگارش درآمده است ،براي
نمونه سيمين فصيحي در مقالهاي كه بر ترجمه كتاب ايران عصر قاجار خانم لمبتون افزوده ،به اقدامات
سياسي لمبتون و همكاريهاي وي با دستگاه ديپلماسي و امنيتي انگلستان اشاراتي كرده است .محسن
خليلي در مقالهاي به بررسي آثار تني چند از ايرانشناسان انگليسي پرداخته است .محمدي و آغاجري
تاريﺦنگاري سايكس را موردبررسي قرار دادهاند .ياپ در مقالهاي مباني تاريﺦنگاري مالكوم و كرزن را
ارزيابي كرده است .بااينحال با توجّه به حجم آثاري كه ايرانشناسي انگليسي توليد كرده و تﺄثيراتي را
كه بر حيات فكري و فرهنگي ايرانيان داشته است  ،اين آثار بسيار اندك مينمايد .در مورد نقش
ايرانشناسي انگليسي در منطقه سيستان و بلوچستان حميد احمدي در كتاب هويت و قوميت
چندصفحهاي در علل سياسي شدن هويت قومي بلوچ به اين بحث اختصاص داده و پيروز مجتهدزاده
هم اشارهاي بسيار گذرا به مطالعات عوامل سياسي-نظامي انگليس در اين منطقه داشته است .اين مقاله
بر آن است تا با نگاهي جديد و موسع ،نقش و كاركردهاي ايرانشناسي انگليسي را در اين مناطق
بررسي و تحليل نمايد.
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 .١برآﻣدن شرقشﻨاﺳي انگليسي
با مروري بر روند گسترش استعمار انگليسي و ايجاد و توسعه مراكز و مطالعات شرقشناسي به
پيوند اين دو بيشتر پي ميبريم .با ايجاد كمپاني هند شرقي انگليس در سال ١٦٠٠م١٠٠٩/.ه.ق روابط
اروپاييان با شرق دچار دگرگوني اساسي گرديد) .(Schaar, 2000: 182به دنبال ايجاد كمپاني هند
شرقي و گسترش منافع اقتصادي ،تجاري و سياسي ،اعضاي كمپاني شروع به فراگيري زبانهاي شرقي
و بهويژه زبان فارسي-به خاطر كاربرد آن در ايران و شبهقاره هند-كردند ).(Macfie, 2002: 45
كالج »هيلي بوري« ) (Haileyburyبهعنوان مهمترين مركز آموزش زبان فارسي و عربي درآمد كه
در آن علاوه بر سياستمداران ،بازرگانان و افسران انگليسي هم به فراگيري اين زبانها اقدام ميكردند .
) .طاهري (١٧ :١٣٥٢ ،به خاطر پيوند عميق شرقشناسي با سياست بهويژه در قرن نوزدهم است كه در
كنگره اول شرقشناسي در سال  ١٨٧٣در پاريس ،اكثريت با ديپلماتها ،نظاميان عاليرتبه و بازرگانان
بود ) .الويري (٧٩ :١٣٩٠ ،با مروري بر شكلگيري و روند تحوّلات ايرانشناسي انگليسي ،اين مسﺌله
كاملاً تائيد ميشود .تا اوايل قرن نوزدهم منافع بريتانيا در ايران چشمگير نبود .ايران براي بريتانيا يك
كشور دوردست ،افسانهاي و داراي برخي فوايد و منافع تجاري و سياسي كماهميت محسوب ميشد؛ امّا
در طي سده نوزده و بيست ،منافع و علقههاي انگلستان در ايران گسترش يافت .از اواسط دهه  ١٨٣٠تا
پايان دوره قاجاريه خط تلگرافي هند به اروپا از مسير ايران به خاطر نقش ارتباطياش بين هند و لندن،
اهميت فراواني يافت .لزوم ارتباط بين لندن و كلكته و آگاهي از اخبار و حوادث آن براي تصميمگيري
سريع و صحيح ،انگلستان را بر آن داشت تا خط تلگرافي از خاك ايران به هند ايجاد كند .علايق بريتانيا
بريتانيا همزمان با پيشرفت در ساير امور متنوّع تر و گستردهتر ميشد .ايران بهصورت بازاري براي
توليدات صنعتي انگلستان درميآمد ) .سايكس (٤٤٢ :١٣٣٦ ،تعدادي از بنگاههاي بازرگاني و اقتصادي
و مالي انگليس در شهرهاي عمده ايران مستقر ميشدند .جويندگان امتيازات و انحصارات به ايران
سرازير ميشدند ) .رايت (٢٥-١٧ :١٣٧٥ ،اكتشاف نفت در سال  ١٣٢٦ق ١٩٠٨ /در مسجدسليمان و
بهرهبرداري سريع و گسترده از آن ،بهزودي شركت نفت ايران و انگليس را به مهمترين منافع انگليس
در ايران تبديل كرد .مقابله بانفوذ فرانسه و روسيه از طريق ايران بهسوي هند و منافع ديگر بريتانيا در
ايران اقتضا ميكرد كه ايرانشناسي انگليسي براي سلطه و نفوذ بر ايران و حفظ منافع آن كشور ايجاد
شود .بدين خاطر يكي از مشغلههاي دائمي نظاميان ،كارمندان و مديران كمپاني هند شرقي ،پژوهش،
مطالعه ،گردآوري اطلاعات و نوشتن كتابهايي درباره مناطق تحت سلطه كمپاني و سرزمينهاي
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اطراف هند بوده است .اين اطلاعات نقش مهمي در استقرار و تداوم امپراتوري بريتانيا در هند داشته
است  (Bowen, 2006: 151-153) .دنيس رايت درباره شكلگيري ايرانشناسي انگليسي اظهار
ميدارد :تهديدهاي ناپلﺌون در مورد هند ،انگلستان را متوجّه بيخبرياش از سرزمينهاي همسايهاي
ساخت كه ممكن بود ،سپاهيان فرانسه از آنها بگذرند .كسي بيشتر از جان مالكوم از اين موضوع
آگاهي نداشت .وي كه به خاطر تﺄثيرگذارياش بر بنيانهاي ايرانشناسي انگليسي و تعيين چهارچوب
ديدگاه كمپاني هند شرقي در مورد شرق به ايدئولوگ شرقشناسي انگليسي معروف
است) ،(Harington, 2010: 1در نخستين مﺄموريتش در ايران به سال  ١٢١٥ق ١٨٠٠/م .از
شيراز به پدرش نوشت »همه ساعات فراغتم را صرف پژوهش در تاريﺦ اين كشور خارقالعاده ميكنم
كه با آن آشنايي اندكي داريم )« .رايت (٢٠٤ :١٣٧٥ ،مالكم افراد هيﺌت خود را كه شامل كساني چون
سروان گرانت ،سروان چارلز كريستي و ستوان هنري پاتينجر ميشد ،به مناطق شرقي ايران براي
نقشهبرداري و بررسي راهها و منابع فرستاد ) .سايكس (٤٤٧/٢ :١٣٨٠ ،اين امر در سومين مﺄموريت
مالكم هم تداوم يافت .اين اطلاعات گردآوريشده توسط سروان مكدونالد كنيير ) Macdonald
 (Kennierتنظيم و در سال  ١٨١٣در مجله جغرافيايي سلطنتي ايران منتشر شد و براي سالها منبع
اطلاعاتي راجع به ايران بود ) .رايت (٢٠٥ :اكثر ايرانشناسان انگليسي وابستگي نظامي و سياسي به
دولت انگلستان داشتند و مطالعات ايرانشناسي آنها جزئي از وظايف رسمي آنها محسوب ميشد.
رايت دراينباره اظهار ميدارد» :ادبيات انگليسي سده نوزده ازلحاظ سياحتنامههاي مربوط به ايران
غني است .باارزشترين آنها از آنِ اعضاي هيﺌت سياسي انگليس در ايران است .مﺄموران سياسي و
نظامي انگليس گاهي در جامه مبدّل و اغلب آشكارا در اين كشور جاسوسي ميكردند و درباره مكان-
شناسي و ساير امور مربوط به كشوري كه فكر ميكردند روزي صحنه جنگ خواهد شد ،اطلاعات لازم را
را گردآوري ميكردند ) « .همان (٢٠٢ :با بررسي سياست خاص بريتانيا در مناطق شرقي ايران كه
منجر به ترسيم مرزهاي خاوري ايران شد ،مهمترين كاركردهاي ايرانشناسي انگليسي در منطقه
بلوچستان را به شرح زير ميتوان بيان كرد:
 .٢-١شرقشﻨاﺳي بهﻣثابه ﺳازهاي اﺳتعماري
ادوارد سعيد  ،شرقشناسي را گفتماني ميداند كه بهمقتضاي گسترش سلطه استعماري غرب پديد
آمده است .شرقشناسي در نظر دارد ،شرق رازآلود در نظر غربيان را به پديدهاي قابلفهم و معقول در
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درونشبكهاي از طبقهبنديها ،جداول و مفاهيم معرفي كند كه بهوسيله آن شرق همزمان هم
تعريفشده و هم تحت نظارت قرار ميگيرد .بدينجهت است كه سيلوستردوساسي از اولين شرق-
شناسان فرانسوي ادّعا كرده است كه بدون تفكرات و تﺄملات شرقشناسي نميتوان شرق را شناخت .
)داوري (١٠٦ :١٣٧٩ :اگر ادّعاهاي سعيد درباره كليت شرقشناسي را صائب ندانيم ،نظريات وي درباره
شرقشناسي انگليسي عموم ًا و ايرانشناسي آن خصوص ًا مطابقت ميكند .همانطور كه سعيد بر اساس
نظريات ميشل فوكو مبني بر ارتباط دانش و قدرت اظهار ميدارد ،شرقشناسي باوجوداينكه خود را
يكرشته علمي ،بيطرفانه و واقعگرا ميخواند ،ازنظر كاركردي كاملاً در خدمت اهداف سياسي-نظامي و
و اقتصادي مشخصي است ) .سعيد (١٦ :١٣٧١ ،پيشرويهاي روسيه در نيمه دوم قرن نوزدهم در
آسياي ميانه و گسترش نفوذ آن كشور در ايران ،امپراتوري بريتانيا را بهشدت نگران كرد ) .كاظمزاده،
 (١ :١٣٧١بدين خاطر يكي از اهداف فعاليت و تحقيقات ايرانشناسان انگليسي مقابله با توسعهطلبي و
نفوذ روسيه در ايران و آسياي ميانه و افغانستان بود .در مﺄموريت سر جان ملكم به ايران در عصر
فتحعلي شاه ،ازجمله افراد هيﺌت وي دو افسر به نامهاي سروان كريستي و ستوان هنري پاتينجر بود
كه مﺄموريت داشتند با لباس و هويت مبدل از راه خشكي مناطق شرقي و جنوب شرقي ايران را
موردمطالعه و بررسي قرار داده و گزارش نمايند) .پاتينجر (٢٠ :١٣٨٤ ،نتيجه اين مسافرت و مطالعه
كتابي است كه با عنوان »مسافرت سند و بلوچستان« كه شرح كاملي از وضعيت طبيعي و جغرافيايي
منطقه و همچنين وضعيت انساني ،اخلاق آدابورسوم ،زبان ،عقايد ،لباس ،جمعيت ،قبايل ،ارتباطات،
موقعيت نظامي ،بناها ،قلعهها ،استعداد نظامي ،محصولات ،روستاها و شهرها و مسافت بين آنها و بسيار
بسيار موضوعات ديگر است ) .پاتينجر (١٣٨٤ ،جرج ناتانيل كرزن نايبالسلطنه هند و وزير امور خارجه
سالهاي بعد بريتانيا ،كتاب »ايران و قضيه ايران« را در سال  ١٨٩٠م؛ و طي مدّت سه سال با اين
انگيزه به نگارش درآورد .كرزن كه در سال  ١٣٠٧ق ١٨٨٩ /سفرهاي دور درازش را در ايران آغاز كرد،
علايقش در ايران اساس ًا سياسي بود .اثر وي كه يك دائرهالمعارفي در باب مسائل سياسي ،اجتماعي،
اقتصادي و جغرافيايي ايران بهويژه منطقه سيستان و بلوچستان در زمان خود بوده ،مشخص ًا براي
مقاصد سياسي نگارش يافته است .در باب انگيزه تﺄليف كتابش مينويسد» :ارتباط ايران با مسائل
كليتر سياست آسيائي )بهويژه هند( عمدهترين منظوري است كه من پيوسته در سر داشتهام« وي علّت
توجّه زياد به ايران را حفاظت از هند ميداند؛ زيرا هند ازنظر وي براي امپراتوري بريتانيا »سند بيبديلي
براي فرمانروايي برجهان شرق است« )كرزن ٢١ :١٣٦١ ،و  .(٢٢كرزن همواره با زبان صريح استعماري
سخن گفته است و از رابطه بين انگلستان و شرق با واژههاي تملّك و تعلّق و يا سرزمين بيصاحبي كه
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بايد بهطور تمام و كمال در مالكيت استعماري درآيد ،سخن گفته است .ژنرال سر پرسي سايكس كه به
خاطر تﺄليفات متعدّدش چون »تاريﺦ ايران«» ،ده هزار مايل در ايران يا هشت سال در كشور
شاهنشاهي«» ،تاريﺦ كرمان«و چندين اثر برجسته ديگر جزو ايرانشناسان برجسته به شمار ميرود ،از
مﺄموران زبردست اينتلجنت سرويس بود و در ايران در كسوت كنسول كرمان و مشهد ،سالهاي
متمادي به كسب اطلاع از مناطق مختلف ايران و مراقبت از فعاليت روسها در ايران و آسياي مركزي
اشتغال داشت ) .وين (٩ :١٣٨٣ ،آثار وي كه نتيجه مسافرتهاي چندين ساله وي در مناطق ايران و
آسياي مركزي است ،در اصل براي اداره اطلاعات ارتش بريتانيا و انجمن جغرافيايي سلطنتي تهيهشده
است .مسافرت سخت و طاقتفرساي وي از شمال شرق ايران براي شناسايي سراسر ايران مﺄموريتي
بود كه از جانب »انجمن جغرافيايي سلطنتي« دادهشده بود كه براي منافع بريتانياي كبير مهم و اساسي
بوده است ) .سايكس (٤٣٩ :١٣٣٦ ،سايكس مهمترين انگيزه خود از نوشتن كتاب تاريﺦ ايران را،
آگاهي بخشيدن به همكاران خود كه در ايران و كشورهاي همجوار آن مشغول خدمت هستند ،ميداند .
) سايكس (٣٢ :١٣٨٠ ،دقّت و عمق مطالعات ايران شناسانه كارگزاران انگليسي بهاندازهاي بود كه
سايكس عنوان ميكند كه در جشن تولّد ناصرالدينشاه توسط وزيرمختار انگلستان به حضور شاه معرفي
شد ،شاه از وي سؤالهاي مفصّلي در مورد مناطق مرزي شرقي ايران ميپرسد .سايكس با توجّه به
مسافرتها و مطالعاتي كه انجام داده بود و تسلّطي كه به زبان فارسي و لهجههاي ايراني داشته،
پاسﺦهاي مبسوطي ميدهد كه شاه از توضيحات وي اظهار خوشحالي ميكند و اظهار ميدارد كه اخبار
افسران انگليسي بهمراتب از اطلاعات مﺄمورين ايراني دقيقتر و مفيدتر است ) .سايكس(٩ :١٣٣٦ ،
 .٢-٢شرقشﻨاﺳي بهﻣثابه ﺳازهاي هويتﺳاز
از ديدگاه شرقشناسي ،شرق علاوه بر مفهوم جغرافيايي يك مفهوم فرهنگي نيز دارد .يونانيان
تصوّر خاصي از دوگانگي شرق و غرب داشتند .تصوّري كه با برتري فرهنگي خود و بربر خواندن
همسايگان شرقي خود همراه بود .اين تصوّر مبناي دوگانه سازيهاي اروپاييان در سدههاي متمادي
بعدي گرديد  (Lockman, 2010: 12) .باوجوداينكه شرق منطقهاي بود كه از سواحل شرقي
مديترانه تا آسياي جنوب شرقي را در برميگيرد ،اما اسلام و سرزمينهاي اسلامي نقش اصلي در
شكل گيري باورهاي غربي نسبت به شرق ايفا كرد) .ترنر (٨٦ :١٣٩٠ ،مسيحيت بهعنوان عقيده محوري
اروپا براي هويتبخشي به خود از اسلام بهعنوان ديگري بهره ميبرد .در سدههاي بعد از روشنگري نيز
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اين ديدگاه قرونوسطايي درباره اسلام تداوم يافت  (Elgmari, 2008: pxvii) .دريافتهاي امروزه
اروپا از ديگري ،خود بهطور اساسي ريشه در فرهنگ اروپا دارد كه ريشه آن به قرونوسطي برميگردد.
شرقشناسي گفتماني را فراهم ميآورد كه با آن ميتوان جوامع و شخصيتهاي دوگانهاي را ايجاد كرد.
از اين ديدگاه مراد از شرق ،تمدّنهاي ويژه شرقي است كه با تمدّنهاي غربي داراي شاخصههاي
متفاوت است .شرقشناسي اگر دربردارنده نوعي نگاه تحقيرآميز درباره شرقيها نباشد ،بدون ترديد تمايز
ميان شرق و غرب را در بطن خود نهفته دارد .انسان غربي ،شرق را »پديدهاي« يا »چيزي ديگر« مي-
دانست كه ميخواهد آن را موردبررسي و مطالعه قرار دهد ) .الويري (١٧ :سعيد بر اين باور است كه
شرقشناسي عبارت از نوعي سبكفكري است كه بر مبناي يك تمايز بود شناختي و معرفتشناختي
بين غرب و شرق استوار است .شرقشناسي نوعي تصوّر و عقيده جمعي به اروپائيها ميبخشد كه با
توسّل بر آن و در مقايسه خود با شرقيها بتوانند ،در راستاي هويتبخشي به خود گام بردارند ) .سعيد:
 (٢٣شرقشناسي هم شامل نويسندگان ،جامعهشناسان ،مو ّرخان ،فيلسوفان و زبانشناسان است كه در
مورد موضوعات شرقشناسي كار ميكنند و هم يك سبك و شيوهاي از تفكّر است كه بر پايه
جهانبيني و معرفتشناسي ويژهاي استوار است كه بين شرق و غرب تفاوت قائل است
) .(Clifford,2001: 23شرقشناسي به اروپا در ارائه تصويري از خويش كمك كرد .شرقشناسي
بازسازي هويت اروپا در هر دوره را با بررسي و مقايسه خود با شرق دنبال ميكند .غرب و تمدّن غربي
معياري شد كه توسط آن تمدّنها و فرهنگهاي غير غربي با آن سنجيده ميشدند .شرقشناسي حاوي
اين مضمون بود كه هويت انسان اروپايي در مقايسه با افراد و فرهنگهاي غيراروپايي در سطح متعالي-
تري قرار دارد .بدين ترتيب غرب به معنا دهي به مفهوم شرق پرداخت و شرق مدلول همهچيزهايي شد
كه غرب نبود .شرقشناسي بر مبناي انديشههايي كه در سكولاريسم ،راسيوناليسم ،پوزيتيويسم و اروپا
محوري ريشه داشت ،اسلام و ديگر تمدّنهاي شرقي را عقبمانده ،پست و در مقابل ،جوامع اروپايي را
پيشرفته و در اوج اهتزاز معرفي كرد ) .سردار ٨ :١٣٨٧ ،و  .(١٠شرقشناسي شرق را بهعنوان مجموعه
فرهنگها و تمدّنهايي ميداند كه نهتنها ازنظر جغرافيايي در جاي ديگري قرار دارند ،بلكه با تمدّن
غرب تفاوت ماهيتي دارند .تمدّن غرب از پيش ،جداگانگي شرق و غرب را در خود نهفته دارد .بدين
ترتيب غرب تمام تمدّنهاي ديگر جز خود را نفي كرد ) .آشوري ٦ :١٣٧١ ،و  (٧٠يكي ديگر از ويژگي-
هاي شرقشناسي قرن هيجدهم و نوزدهم كلي سازي است .بدين معني كه فرد پژوهشگر با ديدن
يك يا چند مورد از پديدهاي خاص ،قانوني كلي و تعميمپذير ميسازد .اين امر در مورد ايرانشناسان
انگليسي هم مصداق دارد كه با ديدن يك ويژگي از يك يا چند ايراني آن را به همه مردم ايران تعميم
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ميدادند) .زند (١٦٨ :١٣٨٩ ،نوشتههاي ايرانشناسان انگليسي سرشار از اين تمايزطلبي و غيريتسازي
درباره ايران و ايرانيان است .در موارد متعدّد ايرانيان با صفاتي چون بربر ،عقبمانده ،مزور ،رياكار،
دروغگو و غيره توصيف ميشوند .براي نمونه اوزلي در مذاكراتش با ايرانيان ،آنها را مردماني معرفي
ميكند كه با بربريت فاصله چنداني ندارند .سپس به وزارت امور خارجه انگلستان توصيه ميكند كه
بهترين سياست براي حفظ منافع انگلستان آن است كه ايران را در همين حالت بربريت باقي بگذارند.
)زندفرد (٢٣١ :١٣٨٦ ،فريزر ايرانيان را بهصورت انسانهايي بدلباس ،ژندهپوش ،هرزه ،رذل و شهوتران
و با ظاهري وحشي و خويي درنده به تصوير ميكشد ) .فريزر (١٥ :١٣٦٤ ،لايارد در توصيف ايرانيان
اظهار ميدارد كه »يك ايراني بهطور دائم و مستمر دروغ ميگويد ) « .لايارد (٣٤٠ :١٣٦٧ ،رابرت
واتسن ايرانيهاي عصر ناصرالدينشاه را عامل انواع شقاوت ،ظلم ،بيعدالتي ،اخاذي ،چپاول و
خلافكاري ميداند كه »باعث رسوايي و فناي بشريت هستند كه در هيچ عصر و قومي نظير آن ديده
نشده است «.ازنظر كرزن در رفتار و عادات ايرانيان تغييري رخ نميدهد ؛ »زيرا در شرق همهچيز بر
شالوده ثبات است و عادات مردم همان است كه در قرنهاي گذشته بوده است «.اين دوگانه سازي
در بررسي قوم بلوچ نيز بهوضوح ديده ميشود .هنري پاتينجر غارتگري و درندهخويي را جزء سرشت
ذاتي بلوچها ميداند »روح غارتگري و درندهخويي بر سرشت بلوچان حاكم است و مانند ساير بلوچان
جزو سرشت ذاتي و اجتماعي آنها پرورشيافته است )« .پاينجر (٢٣ :١٣٨٤ ،بلوچها از ديد وي مردمي
وحشي و غير متمدّن محسوب ميشوند و دوگانه سازي مردم غير متمدّن در مقابل مردم متمدّن و
مباديآداب اروپايي و مخصوص ًا انگليسي بسيار برجسته است .درجايي كه از مراسم جشن و پايكوبي
بلوچها روايت ميكند ،مينويسد» :جشن و سُرور امشب تصوير روشنتري از زندگي وحشيانه و بدوي
بزنجا و ديگر قبايل بلوچ به دست ميدهد  .آنها در اوج هيجان سهتار يا آلت موسيقي را از دست
سوكري ميقاپيدند و در مقالي وحشيانه با هر تني كه ميخواستند ،ميخواندند .همراه آواز ،سر و گردن
خود را سبعانه حركت داده و متدرج ًا به وضع مضحكي حركت ميكردند .اعمال آنها خندهآور و
وحشيانه بود )« .پاتينجر (٢٣ :١٣٨٤ ،بارها بلوچها را با وصفت وحشي و غير متمدّن توصيف ميكند
»تاريﺦ بلوچها همانند بسياري از اقوام وحشي با افسانهها و قصههاي عجيب آميخته است )«.همان:
 (٥٤در مورد سرگرمي و مشغوليات بلوچها مينويسد »مشغوليات بلوچها از آن نوعي است كه بايد در
ميان مردم وحشي و غير متمدّن وجود داشته باشد )« .همان (٦٣ :سپس عادت بلوچها را تنبلي ميداند
كه تنها شيفته بنگ كشيدن هستند و با دود كردن بنگ و ساير مواد سكرآور و اشتغالات بيهوده اوقات
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خود را به بطالت ميگذرانند ) .پاتينجر (٢٦ :سايكس نيز بلوچها را قومي فاقد ادبيات و درعينحال
»بياندازه جاهل ،نادان و درعينحال متكبّر« ميداند ) .سايكس(١٢٧ :١٣٦٣ ،
از سوي ديگر نوشتههاي پژوهشگران و كارشناسان سياسي و نظامي انگليسي در راستاي توليد
هويتي متمايز و جدا از ملت ايران براي اين قوم ايراني شده است .برخي از نويسندگان انگليسي براي
قوم بلوچ هويتي جدا از ايران براي آنها به تصوير كشيدهاند و به لحاظ منشﺄ تباري ،زباني و تاريخي و
جغرافيايي آنها را قومي متمايز از ايرانيها برشمردهاند .راولينسون در مورد منشﺄ بلوچ اظهار ميدارد كه
بلوچ فارسي شده بلوص است كه بلوص پادشاه بابل بوده و با نمرود پسر كوش در كتاب مقدّس منطبق
است و بلوص و كوش بهتدريج تبديل به كوچ و بلوچ شده است ) .سايكس (١٢٧ :١٣٦٣ ،خود سايكس
بلوچها را نسبت عرب ميدهد و بلوچها را اسلاف اعرابي ميداند كه از ناحيه حلب به منطقه بلوچستان
آمدهاند ) .همان  (١٤٢ :پاتنيگر هم درجايي آنها را از تبار تركمن ميداند) .سايكس (١٢٧ :رجينالد داير
كه در آستانه جنگ جهاني اوّل به مطالعه و پژوهش در اين منطقه مشغول بود همه طوايف بلوچ را »از
اهل سنّت و داراي ريشهاي عربي« ميداند ) .داير (٤٠ :١٣٧٨ ،راولينسن هم به لحاظ سياسي و
اجتماعي بلوچها را وابسته به افغانها ميداند تا ايرانيان ) .كرزن (٣٢٦ :١٣٦٢ ،سايكس سرزمين اصلي
سومريان را در نواحي كوهستاني مشرق ايران و بلوچستان ميداند و بلوچها را به لحاظ تباري از
سومريان معرفي ميكند) .سايكس (٣٦/١ :١٣٨٠ ،در نوشتهها شرقشناسي انگليسي از بلوچستان
بهعنوان يك واحد جغرافيايي متمايز و جداگانه از ايران و سرزمينهاي ايراني به تصوير كشيده ميشود.
واتسن ادّعاهاي ايران نسبت به مناطق شرقي را قلدرمآبانه و تجاوزكارانه توصيف ميكند و چون از
سلطه ايران بر اين نواحي مدّتهاي مديدي گذشته ،آن را ازنظر كارشناسان حقوق بينالملل بياعتبار
ميداند) .واتسن (٢٧٤ :١٣٤٨ ،وي ادّعاي ايران به اين مناطق را به خاطر سلطه نادرشاه ميداند كه
ازنظر وي صدسال از آن سلطه گذشته و بلوچها هيچوقت اين حق فرمانروايي را به رسميت نشناختهاند.
همچنين هنگاميكه والي كرمان براي اعاده نظم و امنيت به اين منطقه آمده بود ،وي اين اقدام را
فرصتي براي طرح ادعاي مبهم شاه عنوان ميكند ) .واتسن ٣١١ :و  (٣٥١كرزن با شرح وضعيت
مناطق شرقي ايران و مناطق سيستان و بلوچستان ،بلوچستان را همسايه شرقي ايران معرفي ميكند .
وي پس از تشريح وضعيت طبيعي و مرزگذاري اين منطقه مينويسد كه ايران از گردنه ذوالفقار تا كرانه
اقيانوس هند  ٧٠٠مايل مرز مشترك با كشور افغانستان و بلوچستان دارد ،بدون اينكه با هيچيك از
آنها مناسبات حَسَنه داشته باشد .ايران پيوسته با اين دو دولت راجع به خطوط مرزي اختلافنظر داشته
است و تصادماتي گاه بيدوام و در مواردي نيز پايدار با دو دولت ديگر نسبت به اراضي محل اختلاف
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پيشآمده است و با نهايت حيرت استنباط ميشود كه از اين سه كشور ،دولتي كه بيشتر از ديگران خيال
گسترش خاك خود را دارد ،ايران است .سپس در مورد بلوچها ميافزايد كه اين بلوچها كه در مناطق
مرزي چادر دارند و تقريب ًا مستقل هستند ) .كرزن (٣٠٤-٣٠٢ :١٣٦٢ ،سايكس هم هويت سرزميني
مشخﺺ و متمايزي را براي بلوچستان و افغانستان متصور ميشود .همواره از بلوچستان بهعنوان يك
واحد مستقل و مجزّا از ايران صحبت ميكند ) .سايكس ١٢ :١٣٨٠ ،و  (٣٦به لحاظ مذهبي هم
پاتينجر هويت متمايز و متعارضي را براي قوم بلوچ ترسيم ميكند »ازنظر مذهب ،بلوچها سنّيمذهبند و
نسبت به شيعه نفرت و دشمني ديرينه و جبلّي دارند و چنان تحت تﺄثير اين عقيده هستند كه اگر كسي
با دين مسيحيت در بلوچستان ظاهر گردد ،خطرات كمتري از شيعه بودن دارد ) « .پاتينجر(٦٣ :
اين هويتسازيهاي انگليسي تﺄثير زيادي در حيات اجتماعي و سياسي قوم بلوچ ايفا كرده است.
يافتههاي تاريخي ،فرهنگي و زبانشناسي اين شرقشناسان-كه سخت تحت تﺄثير مسائل سياسي و
گرايشهاي ايدئولوژيك بود-مواد لازم و ضروري را براي نخبگان فكري و سياسي قوم بلوچ در سده
بيستم فراهم ساخت تا با آن هويتهاي مشخﺺ قومي را خلق و حركتهاي جداييطلبانه و
خودمختاري را ساز كنند .آثار جرج راولينسون ،لرد كرزن ،ديمز و هيوز به منابع عمده مطالعاتي محققان
و نخبگان بلوچ تبديل گرديد .عنايتالله بلوچ از پاكستان تﺄكيد ميكند كه يافتههاي ارائهشده از سوي
لرد كرزن منبع عمده براي ناسيوناليسم بلوچي است .اين شرقشناسان زماني شروع به نوشتن در مورد
بلوچ و بلوچستان كردند كه اين منطقه براي مقامات استعماري هند بريتانيا داراي ارزش و اهميت
فراوان بود .آنها كتابهاي متعدّد تاريخي نوشتند كه داراي اعتبار تاريخي چنداني هم نبود) .احمدي،
٣٥٦ :١٣٧٨و  (٣٦٦بااينحال هنوز هم در بلوچستان پاكستان اين روايت هويتي مورد استناد قرار
ميگيرد ) .هتورام (٣٠ :١٩٩٧ ،كتاب سرهنري پوتينجر هم به منبع عمدهاي درباره بلوچ تبديل شد كه
نخبگان بلوچ به آن استناد ميكردند .آثار اين شرقشناسان سنگ بناي هويت قومي مشخﺺ و
متمايزي را براي اين اقوام مهيا كردند .از طريق مطالعه اين نوشتهها ،نخبگان قومي تحت تﺄثير انديشه
ناسيوناليسم ،به يك آگاهي قومي دستيافته و خود را قومي با هويت مشخﺺ و متعلّق دانستند .اين در
حالي بود كه شرقشناسان مطالعات خود را تحت تﺄثير علايق و مﺄموريتهاي سياسي و نظامي خود به
نگارش درآورده بودند .بهجرئت ميتوان گفت اين مطالعات و پژوهشها بيشترين تﺄثير را در سياسي
شدن هويتهاي قومي داشته است ) .احمدي ٣٦١ :١٣٧٨ ،و (٣٦٧
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 .٢-٣شرقشﻨاﺳي ،ﺳازهاي در خدﻣت ﻣرز ﺳازي
با آغاز قرن نوزدهم ،اهميت ايران از جهات مختلف براي انگليسيها آشكار گرديد .موقعيت خاص
جغرافيايي ايران به اين كشور اهميت فوقالعادهاي ميبخشيد .از نگاه كارگزاران انگليسي چون سايكس
»اگر به جغرافياي عالم نظري بيفكنيد ،خواهيد ديد ،ايران يكي از شاهراههاي بزرگ بينالمللي است كه
اروپا را به هندوستان متصل ميكند و تنها همين مسﺌله بهخوديخود واجد اهميت فراوان ميشد«.
در درجه اوّل ،اهميت ايران براي انگليس به خاطر هند بود؛ زيرا به علّت تهديدات فرانسه و سپس
روسيه ،ايران به معبري استراتژيك براي نگاهباني از هند درآمد .ضمن اينكه انگليسيها از عدم هجوم
خود ايرانيان به هند بايد مطمﺌن ميشدند ،همچنين ايران نميبايست براي دشمنان انگليس تبديل به
معبري ميشد تا از آن طريق بتوانند به منافع انگليس در هند ضربه بزنند؛ بنابراين تعيين حدود مرزي
كه با استفاده از آن بتوان مناطق حائلي را بين هند و ايران به وجود آورد در دستور كار قرار گرفت.
مرزهاي شرقي ايران ازجمله مناطق سيستان و بلوچستان به كانون بازي بزرگ ژئوپليتيكي روسيه و
بريتانيا در آسيا تبديل شد .ايران كه از زمان عباسميرزا به دنبال اعاده حاكميت خود به مناطق شرقي
كشور بود ،بزرگترين قرباني اين بازي ژئوپليتيكي شد و قسمتهاي زيادي از سرزمين خود را بهاجبار
واگذار نمود .درحاليكه در اوايل ارتباط انگليسيها با ايران ،آنها حاكميت ايران بر مناطق سيستان و
بلوچستان و افغانستان را تائيد ميكردند .براي نمونه سرجان ملكم در كتابش حدود ايران را چنين
معرفي ميكند »ايران مملكتي است وسيع مشتمل بر جبال بسيار و صحاري و قِفار وسيعه و درههاي
خوشايند و مرتعهاي خصيب از دهنه نهر سِند تا مصب كارون)«...مالكم (٢ :١٣٨٢ ،به دنبال
لشكركشي محمدشاه به هرات در سال  ١٢٥٥ق.سر جان مكنيل ) (Sir john Mcneilايده
جداسازي مناطق شرق خراسان ،سيستان و بلوچستان از ايران و ايجاد يك منطقه حائل بين ايران و
مناطق نفوذ روسيه با هند بريتانيا را در دستور كار قرار داد و بريتانيا با ابزارهاي سياسي و نظامي به
دنبال محقق ساختن اين ايده برآمد .با لشكركشي ناصرالدينشاه و ناكامي وي در اعاده حاكميت ايران
به مناطق شرقي ازجمله هرات ،مداخلات و تحريكات انگليسيها براي جدايي قطعي اين مناطق آغاز
شد .وزير امور خارجه بريتانيا در گزارشي به وزيرمختار بريتانيا در تهران يادآور ميشود »دولت هند
بريتانيا اهميت بسيار بالايي براي منافع بريتانياي كبير در سيستان و جنوب خاوري ايران قائل است.
دولت هند بر اين عقيده است كه تحت هيچ شرايطي نبايد اجازه داد كه سيستان و )بلوچستان( نظير
ايالتهاي شمالي ايران تحت كنترل و يا حتي در حوزه نفوذ روسيه قرار گيرد ) .مجتهدزاده:١٣٧٨ ،
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 (٢١١به دنبال آن در مكاتبات و گفتگوها با مقامات دولت ايران ،تعلّق مناطق سيستان و بلوچستان به
ايران را منكر ميشدند .در سال  ،١٨٥٧وزيرمختار انگليس در نامهاي به صدراعظم ايران ،به اقدامات
ايران در منطقه سيستان و بلوچستان هشدار داده و اظهار كرده بود كه سيستان و بلوچستان بخشي از
ايران نيست و اشغال آن از سوي ايران بهمنزله نقض آشكار و مستقيم معاهده پاريس خواهد بود .
)مجتهدزاده (٣٦٩ :١٣٧٨ ،ابتدا انگليسيها از شورش آقاخان محلاتي در مناطق شرقي حمايت كردند و
بعد از شكست وي در كرمان او را به بلوچستان انتقال داده و در ناحيه بمپور مستقر ساختند ) .واتسن:
 (٣١٠هدف از حمايت از شورش آقاخان و جاي دادن او در منطقه بلوچستان ،تﺄمين امنيت مرزهاي هند
و ايجاد يك منطقه حائل بود ) .سپاهي (٩٧ :١٣٨٥ ،باوجود همه اين حمايتها ،انگليسيها نتيجه لازم
را از تحريك آقاخان به دست نياوردند .به دنبال كشمكشهاي هرات كه منجر به عقد قرارداد پاريس
شد ،ماده ششم اين قرارداد مبني بر استقلال افغانستان و عدم ادعاي ايران نسبت به آن و نيز ايجاد
خطوط تلگرافي بين هند و انگلستان در سال  ،١٨٥٩زمينه مرز سازي را بر انگلستان فراهم ساخت.
حضور هيﺌت ژنرال گلدسميد براي مطالعه و شناسايي منطقه براي ايجاد خط تلگراف و سپس ايجاد
تلگرافخانه با پرچم انگليس و كاركنان انگليسي منجر به افزايش نفوذ انگلستان در اين مناطق مرزي
شد .حمله تعدادي از طوايف بلوچ به تير و سيمهاي تلگراف بهانه لازم را براي تعيين مرزهاي موردنظر
انگلستان فراهم ساخت .به دنبال آن دولت انگلستان درخواست تعيين خطوط مرزي بين ايران و هند را
مطرح ساخته و همزمان نظاميان خود را بهمنظور فشار بر دولت ايران به منطقه پنجگور اعزام كرد.
ناچار ناصرالدينشاه با اين درخواست موافقت كرد .خان كلات كه در اين زمان تحتالحمايه انگلستان
شده بود و بعدها قلمرو وي به امپراتوري بريتانيا در هند ملحق شد ،نقش مدّعي را براي انگلستان بازي
ميكرد .در كميسيون مرزي ژنرال گلدسميد بهعنوان حكم انتخاب شد و تعيين خطوط مرزي را طبق
سياستهاي دولت انگليس اجرا كرد) .ملكشاهي (٢٠٨ :١٣٨٧ ،در اين دوران كارشناسان ژئوپليتيك
بريتانيا چون سرهنگ فورد هلديچ و لرد كرزن ايده طبيعي بودن مرزها را تبليغ ميكردند و بر آن بودند
كه مرزها بهعنوان جداكننده كشورها بايد در ادامه عوارض طبيعي بدون توجّه به يكپارچگي مردم ساكن
در خطوط مرزي باشد .درنتيجه پيگيري اين ايده ،كار تقسيم سرزمينها به نفع بريتانيا تمام شد.
)مجتهدزاده (٤٨ :بهمنظورمرز سازي ،شرقشناسي انگليسي در قالب مﺄموران سياسي و نظامي
ترسيمكننده مرز بين ايران و مناطق تحت سلطه و نفوذ انگلستان تجلّي پيدا كرد .شمار زيادي از
افسران نظامي و كارشناسان سياسي و جغرافيايي بريتانيا دستبهكار مطالعه و بررسي اين مناطق
بهمنظور ترسيم بهترين مرز براي تﺄمين منافع انگلستان شدند .البته از زمان ورود انگليسيها به هند و
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مخصوص ًا از زمان مطرحشدن نقشه حمله ناپلﺌون به هند ،مطالعات شرقشناسي در باب اين مناطق
آغازشده بود .در اين برهه نهتنها به اين منابع و آثار مراجعه ميشد ،بلكه مطالعات جديدي هم آغاز
گرديد .به قولي در اين سالهاي سرنوشتساز براي منطقه ،ميز كار و حتي ميز غذاي كارگزاران هند
بريتانيا ،مملو از اين كتابها بودند كه شب و روز آنها را موردمطالعه و محل رجوع قرار ميدادند .
)محمود (٣٤٩/١ :١٣٥٣ ،ازجمله مهمترين اين افراد كه در اين دههها مشغول مطالعه و برسي منطقه
بودند ،به افراد زير ميتوان اشاره كرد:
الكساندر بورنس ) (Alexander Burnesكه بهواسطه مسافرتها و اطلاعات خود در آسياي
مركزي و مناطق افغانستان و سيستان و بلوچستان معروف بوده و كتب متعدّدي دراينباره تﺄليف نموده
بود و مﺄموريتهاي متعدّدي به مناطق افغانستان و ساير نواحي انجام داده بود.
ادوارد ميتفورد يك مسافرت شناسايي و مطالعاتي در هيﺌت مبدّل از بغداد به هند انجام داده بود كه
اين اقدام در بحبوحه جنگ ايران و بريتانيا در عصر محمدشاه ،باهدف گردآوري اطلاعات و نقشهها و
استعداد سپاه و منابع طبيعي انجام داد كه مورد سوءظن حاج ميرزا آغاسي هم واقع شد) .محمود:١٣٥٣ ،
(٤٧٠/٢
ژنرال ژوزف فريه ،فرانسوي مورد اعتماد وزارت خارجه بريتانيا ،مطالعات گسترده خود را در كتاب
»سفرهاي كارواني و سرگرداني در ايران ،افغانستان ،تركستان و بلوچستان« جمعآوري و در سال ١٨٥٧
در لندن به چاپ رسانيد.
كاپيتان هانت ،كتاب خود را در مورد وقايع درگيريهاي بريتانيا و ايران در مورد مسائل افغانستان
با عنوان »نبرد ايراني« در سال  ١٨٥٧در لندن به چاپ رسانيد.
رابرت گرانت واتسن دستاوردهاي مطالعاتي خود را در كتاب »تاريﺦ ايران« در سال  ١٨٦٦منتشر
كرد.
ژنرال فردريك گلداسميد ) (Feredrik Golsmidنتايج مطالعات و تحقيقات عميق خود و
تيمش كه شامل افرادي چون جان اليور ) ، (John Oliverبيچم كاونتري ،سنت جان ،لاوت
برسفورد) ، (Lovet Besfordيوآن اسميت) ، (Euan Smithچارلز بين ،بلنفورد و ويليام تامس
) (William Thomasرا در دو جلد با عنوان »ايران شرقي« در سال  ١٨٧٦در لندن منتشر كرد.
اين كتاب كه بهمنظور ترسيم مرزهاي شرقي ايران نگاشته شده ،شرح بسيار كامل و دقيقي از منابع
طبيعي ،گياهي ،جانوري ،انساني ،كشاورزي ،قبايل ،وضعيت جغرافيايي ،اقتصادي و سياسي مناطق بين
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ايران و هند است كه توسط اين تيم به سرپرستي گلدسميد نگاشته شده است Eastern Persia; ) .
An account of the journey of the Persian boundary commission
)1870-1871-1872, 1876قسمت زيادي از مطالعات گلدسميد در مﺄموريت وي بهمنظور
بررسي مسير خط تلگرافي بين هند-لندن كه از مسير ايران ميگذشت ) .بهزادي(١١٣ :١٣٧٨ ،
در كميسيون مرزي سال  ،١٨٧٢گلدسميد به همراه يوآن اسميت و دكتر بلو-شرقشناس نامي،
سيستان را به دو بخش تقسيم كرد كه يكي را سيستان خاص و ديگري را سيستان خارجي نام نهاد و
آن را به دو بخش تجزيه كرد .همچنين با تقسيم بلوچستان ،قسمت اعظم بلوچستان را بانام بلوچستان
انگليس ،از حاكميت ايران خارج كرد .رأي كميسيون مرز خطي را تعيين كرد كه از سيه كوه كه حد
شرقي ناحيه ايران به هندوستان است ،در امتداد جنوبي نيزار تا كناره چپ رودخانه هيرمند و ازآنجا تا
حدود يك مايل بالاتر از بند كوهك كه بعدازآن شامل خطي است كه ايران فقط از جنوب غربي به كوه
ملك سياه ميپيوندد كه امتداد شمالي سلسلههاي كوهستاني است كه صحراي زره را در غرب محدود
ميسازد ) .كرزن (٣١٤ :به طور كلّي اقدامات وي در تحديد حدود مرزهاي خاوري ايران بهعنوان حكم
اختلافات ايران و افغانستان نقش مؤثري در ايفا كرد و موفّق شد ،خط حائل ميان هند بريتانيا و روسيه و
ايران را تكميل و منطقه دفاعي لازم را در آنسوي مرزهاي هند تكميل سازد ) .مير لطفي(٣٩ :١٣٨٤ ،
و به خاطر اين موفقيت از سوي دولت بريتانيا مورد تشويق و قدرداني واقع شد.
دكتر ايچ دبليو بلو ،مستشرق نامي اثر تاريخي خود را در كتابي زير عنوان »از ايندوس تا دجله«
جمعآوري كرد و در سال  ١٨٧٣در لندن به چاپ رسانيد.
سرهنگ سي .اي .ييت ،مطالعات ارزشمند خود را در سال  ١٩٠٠در كتابي با عنوان »خراسان و
سيستان« به چاپ رسانيد.
لرد كرزن مطالعات گسترده خود را درباره تاريﺦ و جامعه ايران در قرن نوزدهم و كشمكشهاي
استعماري در كتابي دوجلدي با عنوان »ايران و قضيه ايران« تدوين و در سال  ١٨٩٢در لندن به چاپ
رسانيد.
سر پرسي سايكس در سالهاي آغازين قرن بيستم كتاب »ده هزار مايل در ايران« كه حاصل
سفرهاي چندين ساله وي در ايران ازجمله مناطق شرقي بود و نيز كتاب دوجلدي »تاريﺦ ايران« را در
لندن منتشر ساخت .سايكس كه مطالعات خود را با مسافرتهايش در آسياي ميانه و بعد سراسر ايران
آغاز كرد ،در سال  ١٨٩٤اقدام به تﺄسيس كنسولگري كرمان نمود و در سال بعد در كميسيون مرزي
ايران و بلوچستان مﺄموريت يافت ) .سايكس(١٩/١ :١٣٨٠ ،
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جي .پي .تيت ،دو اثر با عناوين »مرزهاي بلوچستان« و »سفر در سرحدات ايران و افغانستان« را
در سال  ١٩١٥به چاپ رسانيد ) .مجتهدزاده (٥٤ :از افراد ديگر ميتوان به پاتين من)،(Patin Man
سرهنگ ادوارد كونولي) ، (Conolyدكتر بلو) ،(Blowژنرال سر ريچارد پولاك ،ژنرال ييتو بسياري از
افراد ديگر كه آثار و مطالعاتي درباره اين ناحيه داشتهاند ) .مير لطفي(٣٨ :١٣٧٨ ،
 .٢-٤شرقشﻨاﺳي بهﻣثابه ﺳازهاي شبه ايدئولوژيك
اروپا محوري از گفتمانهايي بود كه در اروپاي بعد از انقلاب صنعتي پا گرفت و تقريب ًا همه
متفكّران و انديشمندان غربي را هوادار خود ساخت .در گفتمان اروپا محور همه مسائل انسان در
زمينههايي اعم از علم ،تمدّن ،هنر ،فلسفه ،تاريﺦ ،فرهنگ ،شيوه زندگي و مسائل كلي از زاويه تمدّن
غربي نگريسته ميشود .در اين گفتمان فرهنگ و تمدّن انساني در يك خط سير واحد و تغييرناپذير در
حال حركت است و جامعه اروپايي پيشرو آن در همه زمانها و مكانهاست .چنانكه يونان درگذشته و
اروپا در قرون اخير داراي چنين نقشي بوده است .مهمترين رسالت گفتمانهاي مذكور اين بوده است
كه همهي اقوام و ملل و جوامع عقبمانده و بهدوراز تمدّن را بهسوي تمدّن مدرن كه همان تمدّن
اروپاست ،رهنمون سازند ) .محمدي (٣ :١٣٨٩ ،ساختار فلسفي هگل بهمثابه نظامي از دانايي ،در سطح
مفهومي شبيه تصرّف اقتصادي و جغرافيايي جهان غيراروپايي توسط اروپا بود .دگرگون كردن فلسفه
هگل از سوي ماركس ،شايد ايدئاليسم هگلي را دگرگون كرد ،اما نظام مفهومي او را كه كاملاً اروپا مدار
بود ،تغيير نداد ) .يانگ (٨٢ :١٣٩٠ ،در نوشتههاي ماركس و انگلس هم تقابل ركود اقتصادي شرق در
برابر ويژگي انقلابي جامعه سرمايهداري قرار ميگيرد كه در آن جامعه غربي همواره در حال تحوّل و
پيشرفت است ) .ترنز (٩٠ :١٣٩٠ ،شرقشناسي انگليسي هم كه براي به دست آوردن مبنايي براي
مشروعيت استعمار و استثمار ملل شرقي تكاپو ميكرد ،از اين گفتمان به بهترين شكل بهره ميگرفت ؛
زيرا اصولاً استعمار جز از طريق اعتقاد به فرودستي بوميان مستعمره نشين و متقاعد كردن آنها به
موقعيت فروتر خودشان غيرممكن مينمود ) .زائري (٣٩٩ :١٣٨٤ ،سرجان ملكم بهعنوان بنيانگذار
هشياري تاريخي بريتانيا در امور ايران ،از تاريﺦ براي مشروعيت بخشي به استعمار انگلستان در آسيا
بهرهبرداري ميكرد) .(Harington: 1ملكم در بررسي تاريخي جامعه ايران از معيارهايي استفاده
ميكند كه براي مطالعه جوامع مدرن به كار ميرفت .تكيهگاه نظريات وي در مورد استبدادي بودن
جامعه ايران ،ايستايي آن و نبود پيشرفت و نقش اسلام در عقبماندگي آن بر مبناي نظريات كساني
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چون منتسكيو بود .ملكم تدابير و اقدامات انگليسيها در ايران را در راستاي تغييراتي ميداند كه
ميخواستند توحّش را از وجود ايرانيان بزدايند ) .نظام مافي (٢١٤ :١٣٨٤ ،رابرت واتسن در كتابش،
راهكاري كه براي رفع عقبماندگي و افتادن ايرانيان به مسير پيشرفت ارائه ميدهد ،اين است كه
همانند هندوستان كه انگليسيها در آنجا موجبات پيشرفت هند را فراهم ساختهاند ،بايد نيرويي خارجي
حكومت ايران را به دست گيرد تا موجبات دگرگوني در وضعيت جامعه را پديدآورند ) .واتسن (٣١ :كرزن
بهعنوان يكي از اشراف انگلستان از ايرانشناساني بود كه تلاش ميكرد ،به حضور انگلستان در شرق
مشروعيت ببخشد .وي دليل حضور انگليس در ايران و شرق را ناشي از نياز آنها و بهمنظور بهبود امور
و اصلاح و رفع مسائل و مشكلات ميداند ) .كرزن (٥٣٨/٢ :١٣٦١ ،ازآنجاييكه يكي از مباني اساسي
شرقشناسي تمايز ذاتي بين شرق و غرب بود ،از منظر وي غربيها عادت به ترك لذّت و ماجراجويي و
مسافرت دارند .بهزعم وي حتّي دوران انحطاط غرب بهتر از وضع نكبتبار كنوني شرق بوده است .در
فصل پاياني كتاب با برشمردن مسائل و مشكلات موجود بر سر راه پيشرفت و ترقّي ايران ،بهصورت
ضمني همكاري و همراهي با انگلستان را ضامن اين پيشرفت معرفي ميكند ) .همان (٧٥٥ :از
محورهاي اساسي در ايرانشناسي انگليسي ارائه چهرهاي منفي از روسيه بهعنوان رقيب بريتانيا است .در
منابع ايرانشناسي انگليسي ،روسيه دولتي خشن ،توسعهطلب ،منفور از ديد اكثريت مردم ايران و مانع
اصلاح و پيشرفت ايرانيان معرفيشده است .فريزر در مقايسه روسها و انگليسيها اظهار ميدارد
درحاليكه روسها خودشان را منفور مردم ايران كردهاند ،در مقابل انگليسيها در ايران همواره تا حدّي
محبوبيت داشتهاند ) .فريزر (٩١ :از نگاه وي انگلستان درصدد زمينهسازي براي پيشرفت و تعالي ايران
است و روسيه مانع عمده اصلاح و ترقّي است .همچنين صلح و آرامش خليجفارس ناشي از حضور
بريتانيا است و جنوب ايران كه زير سلطه بريتانياست ،بهمراتب بهتر از مناطق شمالي است كه تحت
سلطه روسهاست )خليلي .(١٥١ :١٣٨٥ ،سايكس ضمن تﺄكيد بر سياست تهاجمي روسيه و بياعتمادي
ايرانيان نسبت به روسها ،در مقابل انگلستان »بهواسطه حسن رفتار و همچنين علاقه به امور ورزشي
مورد محبت مردم ايران ميباشد) «.سايكس (٤٤٢ :١٣٣٦ ،كرزن سياستها و اقدامات انگليس را
بهمنظور زمينهسازي براي پيشرفت ايرانيان معرفي ميكند .اين در حالي است كه سياست روسيه در
ايران در نقطه مقابل انگليس است» :هيچ طرح پيشنهادي براي اصلاح اقتصادي و مادي ايران ]توسط
انگليسيها[به ميان نيامده كه روسيه با آن مخالفت ننموده و يا در اثر سرسختي دولت تزاري از بين
نرفته باشد) «.كرزن (٧١٦ :وي سياست انگلستان درباره ايران را بيغرضانه و در راستاي جلوگيري از
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هرجومرج داخلي ايران ميداند كه نتيجه اين سياستها باعث شده »انگلستان ايران را بارها نجات«
دهد ) .سايكس (٧٦٠ :١٣٨٠ :گرانت واتسن بر آن بود كه نه ايرانيان از آن استعداد لازم براي اصلاح
امور خود برخوردارند و نه بدون حضور نيروي خارجي تحقّق چنين امري مقدور است .وي اظهار
ميدارد؛ در شرايط و محيط فعلي )دورهي ناصرالدينشاه( اميد پيدايش روزگاري بهتر در سرزمين ايران
انديشهاي بيهوده است .مگر آنكه عاملي تازه در ميان مردم به وجود آيد و بعضي عادتهاي وحشيانه با
كمك هيﺌتهاي اروپايي از بين برود .ولي هم مردم ايران و هم حكومت آن فاقد قوه فعاليت ضروري
براي ايجاد هرگونه نهضتي جهت به دست آوردن تمدّناند .قوه محرّك لازم براي ايجاد چنين نهضتي
در ايران اگر روزي امكان وقوع داشته باشد  ،بايد نظير هندوستان بهوسيله يك نيروي بيگانه پديد آيد .
)واتسن (٣٦ :كرزن از ديگر ايرانشناسان انگليسي است كه بارها از علل عقبماندگي يا چگونگي
رهايي ايران از آن سخن گفته است .وي ميخواهد نشان دهد كه هر اقدام اصلاحي در راستاي پيشرفت
و ترقّي ايران با اقدام و پشتيباني انگلستان صورت پذيرفته است .در نگاه سر پرسي سايكس نيز عامل
اساسي تغيير و تحوّل جوامع غير متمدّن عامل بيروني است نه دروني .او بر اساس اين ديدگاه منشﺄ
بسياري از اصلاحات سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و نيز تنوير افكار عمومي و بيداري ايرانيان
در تاريﺦ معاصر را معلول عوامل گوناگوني مطرح ميكند كه تمامي آنها بهطور مستقيم يا غيرمستقيم
به انگلستان برميگردد ) .سايكس ٥٣٢/٢ :١٣٨٠ ،و (٥٦٣
نتيجه
گفتمان شرقشناسي بهطوركلي و ايرانشناسي انگليسي بهطور ويژه ،بر اساس اقتضائات سياسي،
اقتصادي و اجتماعي مشخصي پديد آمده است .ردپاي استعمار در شكلگيري و روند آن آشكارتر از آن
است كه بشود آن را كتمان كرد .اين گفتمان به سازهاي در دست استعمار انگليس بدل شد تا با اتّكا بر
آن اهداف سياسي ،نظامي و اجتماعي خود را به شكل بهتر و كاملتري دنبال نمايد .منطقه بلوچستان
به خاطر موقعيت استراتژيك و ژئوپليتيك خود ،از آغاز قرن نوزدهم و همزمان با مﺄموريتهاي سرجان
ملكم به ايران براي مقابله با نفوذ فرانسه موردتوجه و در كانون مطالعات شرقشناسي قرار گرفت .به
خاطر سياستهاي دولت هند بريتانيا در مقابله بانفوذ روسيه در اين مناطق ،سياست ايجاد كمربند
دفاعي و منطقه حائل بين ايران و هند در دستور كار كارگزاران دولت هند بريتانيا قرار گرفت .مبناي
تصميم سازي و بستر اقدامات سياسي و نظامي انگلستان را مطالعات و پژوهشهاي شرقشناسي فراهم
ميساخت .شرقشناسي انگليسي در اين منطقه با مطالعات و پژوهشهاي عميق و دقيق خود در پي
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منبعي براي هويتسازي منطقه و قوم ايراني بلوچ بود و با كمك به امر مرز سازي انگليسي ،براي
حضور و سلطه انگليسيها و عواملشان در منطقه با ابزارهاي ايدئولوژيكي ،مشروعيت سازي ميكرد.
يادداشت ها
 .١سياستمدار و ديپلمات كهنهكار انگلستان كه مدت  ١٢سال را در ايران گذرانيده و
از سال ١٣٣٢ش ١٩٥٣/.كاردار سفارت انگليس در تهران و از سال ١٩٦٣ /١٣٥٠-١٣٤٢تا
 ١٩٧١وزيرمختار انگليس در ايران و سپس عضو موسسه مطالعات ايراني در انگلستان بوده،
است.
 .٢اين ايده البته در تقابل با نظريه آيكونوگرافي است كه داشتن مرزهاي مشخﺺ
براي يك سرزمين را نه به خاطر موانع طبيعي ،بلكه به خاطر داشتن باورها ،ارزشها و تاريﺦ
مشترك ميداند .همچنين باوجود پيگيري اين ايده توسط كارگزاران انگلستان اعتراف خود در
مورد جداسازي مصنوعي هرات از ايران جالب است .وي دراينباره مينويسد:ايران هرگز
فراموش نخواهد كرد كه آنچه امروز افغانستان ناميده ميشود ،در بزرگترين بخش تاريﺦ،
خراسان خاوري بود...و هرات از ديد جغرافيايي با هيچ مانعي از مشهد جدا نميشده است .
)مجتهدزاده(٦ :١٣٧٧ ،
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ﻣﻨابﻊ
آشوري ،داريوش، ( ١٣٧١ ) ،ما و مدرنيت ،تهران  :صراط .
احمدي ،حميد ، ( ١٣٧٨ ) ،قوميت و قوميتگرايي در ايران ،تهران  :نشر ني .
الويري ،محسن ، ( ١٣٩٠ ) ،مطالعات اسلامي در غرب ،تهران  :سمت .
بهزادي ،عبدالرضا ، ( ١٣٧٨ ) ،نگاهي ديگر به مرزهاي شرقي ايران ،گفتگو ،ش . ٢٤
پاتينجر ،هنري ، ( ١٣٨٤ ) ،مسافرت سند و بلوچستان ؛ ترجمه شاهپور گودرزي ،تهران  :كتابفروشي
دهخدا .
ترنر ،برايان اس ، ( ١٣٩٠ ) ،.شرقشناسي ،پستمدرنيسم و جهانيشدن ؛ ترجمه محمدعلي محمدي،
تهران  :نشر يادآوران .
خليلي ،محسن ، ( ١٣٨٥ ) ،نقدي ديگر از ايرانشناسي انگليسيها ،پژوهشنامه علوم سياسي،س،١
ش. ٢
داوري اردكاني ،رضا ، ( ١٣٧٩ ) ،درباره غرب ،تهران  :هرمس .
داير ،رجينالد ، ( ١٣٧٨ ) ،مهاجمان سرحد ؛ ترجمه حميد احمدي ،تهران  :نشر ني .
الدسوقي ،محمد ، ( ١٣٧٥ ) ،انديشه خاورشناسي در ترازوي نقد علمي ؛ ترجمه رضا شهريور ،نامه
فرهنگ ،ش. ٢١
رايت ،دنيس ، ( ١٣٨٥ ) ،انگليسيان در ميان ايرانيان ؛ ترجمه غلامحسين صدري افشار ،تهران :
اختران .
زائري ،قاسم ،ادوراد سعيد ، ( ١٣٨٤ ) ،ضد شرق،شناسي و شرقشناسي وارونه ،راهبرد ،ش. ٣٧
زند ،زاگرس ، ( ١٣٨٩ ) ،بررسي تطبيقي پژوهشهاي ايرانشناسي غربي و شرقشناسي ،مطالعات
ملي ،ش ،٢س.١١
سايكس ،سرپرسي ، ( ١٣٨٠ ) ،تاريﺦ ايران ؛ ترجمه محمدتقي فخرداعي گيلاني ،ج ،٢تهران  :نشر
دنياي كتاب .
 ، ( ١٣٣٦ ) ، ---سفرنامه ژنرال سرپرسي سايكس يا ده هزار مايل در ايران ؛ ترجمه حسين سعادتنوري ،تهران :كتابخانه ابنسينا .
سپاهي ،عبدالودود ، ( ١٣٨٥ ) ،بلوچستان در عصر حاضر ،قم  :گلستان معرفت .
سردار ،ضياءالدين ،( ١٣٨٧ ) ،شرقشناسي ؛ ترجمه محمدعلي قاسمي ،تهران  :پژوهشكده مطالعات
فرهنگي و اجتماعي .
سعيد ،ادوارد ، ( ١٣٧١ ) ،شرقشناسي ؛ ترجمه عبدالرحيم گواهي ،تهران  :دفتر نشر فرهنگ اسلامي .
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طاهري ،ابوالقاسم ، ( ١٣٥٢ ) ،سير فرهنگ ايران در بريتانيا:تاريﺦ دويستساله مطالعات ايران ،تهران :
انتشارات انجمن آثار ملي .
فريزر ،جيمز بيلي ، ( ١٣٦٤ ) ،سفرنامه فريزر ؛ ترجمه منوچهر اميري ،توس .
كاظمزاده ،فيروز ، ( ١٣٧١ ) ،روس و انگليس در ايران) (١٩١٤-١٨٦٤؛ ترجمه منوچهر اميري ،تهران :
انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي .
كرزن ،جرج ناتانيا ، ( ١٣٦٢ ) ،ايران و قضيه ايران ؛ ترجمه غلامعلي وحيد مازندراني ،تهران  :انتشارات
علمي و فرهنگي .
لايارد ،سر اوستن هنري ، ( ١٣٦٧ ) ،سفرنامه لايارد يا ماجراهاي اوليه در ايران ؛ ترجمه مهراب اميري،
تهران  :انتشارات وحيد .
ملكم ،سرجان ، ( ١٣٦٢ ) ،تاريﺦ ايران ؛ ترجمه مبرزا اسماعيل حيرت ،تهران :انتشارات يساولي .
مجتهدزاده ،پيروز ، ( ١٣٧٨ ) ،اميران مرزدار و مرزهاي خاوري ايران ؛ ترجمه حميدرضا ملك محمّدي
نوري ،تهران  :نشر شيرازه .
 ، ( ١٣٧٧ ) ،--نگاهي به چگونگي شكلگيري مرزهاي خاوري ايران ،اطلاعات سياسي-اقتصادي،ش  ١٣١و .١٣٢
محمدي ،ذكرالله ،(١٣٨٩) ،ايران و ايراني در تاريﺦنگاري مدرن غربي،كتاب ماه تاريﺦ و جغرافيا،
ش. ١٤٥
محمود ،محمود ، ( ١٣٥٣ ) ،تاريﺦ روابط سياسي ايران و انگليس ،تهران  :نشر اقبال .
ملكشاهي ،هاشم ، ( ١٣٨٧ ) ،انگليس و جدايي بلوچستان ،تاريﺦ معاصر ايران ،ش . ٤٥
ميرلطفي ،رضا ، ( ١٣٧٨ ) ،بررسي علل تقسيم سيستان به دو منطقه ايراني و افغان ،پاياننامه
كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج .
نظام مافي ،محمدتقي ، ( ١٣٨٠ ) ،ايران و انگليس :كرشمه روابط سياسي ،تهران  :كتاب سيامك .
هتورام ،بهاد لاله ١٩٩٧ ) ،م (  ،تاريﺦ بلوچستان ؛ تلخيﺺ منصور بخاري ،كويته پاكستان  :سيلزايند
سروسز .
واتسن ،رابرت گرانت ، ( ١٣٤٠ ) ،تاريﺦ قاجار ؛ ترجمه عباسقلي آذري ،بيجا ،بيتا .
وين ،انتوني ، ( ١٣٨٣) ،ايران در بازي بزرگ ؛ ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي ،تهران  :نشر پيكان .
يانگ ،رابرت ، ( ١٣٩٠) ،اسط وره سفيد:غرب و نوشتن تاريﺦ ؛ ترجمه جليل كريمي و كمال خالقپناه،
تهران  :پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي .

١٣٩٦  پاييز و زمستان٢١ مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره

٢٢

Bowen, H.V.,(2006)the business of empire: the east india company and
imperial british(1756-1833), new York, Cambridge university press.
Clifford, james,(2001) on orientalism, Edward said, vo II,edited by Patrick
William, sage publications, solomon,Robert c.in the spirit of hegel, new york,
oxford university.
Elgamri, Elzain,(2008) Islam in the british broodsheets(the impact of
orientalism on representations of islam in the british press), uk,Ithaca press.
Gemie, Sharif,loti,(2000)orientalism and the fresh colonial experience,
journal of European area studies, vol,8,no 2.
Harington, Jack,(2010) sir gohn Malcolm and the creation of british india,
new York, palgrave macmillan.
Macfie, M.L.,(2002)orientalism, longman.
Schaar.
Stuart,(2000)
orientalism
at
the
service
of
imperialism:orientalism:a reader, edited by a.l.macfie,new York, new York
university press.
Zachary lockman,(2010) contending visions of middle east:the history and
politics of orientalism, Cambridge, Cambridge university press.

.
.

