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چكيده
با ورود به دوران جديد ﺧليﺞفارس مانند تمام سرزمينهاي شرقي با مسئله جديدي روبرو شد .با حضور
پرتغال ،اسپانيا ،فرانسه ،هلند و انگليس در اين منطقه ،نظم و تعادل قديم با معارضاني جديد و بيسابقه روبرو شد
و به تبع آن روابط سياسي ،نظامي و تجاري جديدي برقرار شد كه تعادل مذكور را فروريخت .درنهايت انگلستان
پس از غلبه بر رقبا و حاكميت مطلق بر هندوستان و سپس ﺧليﺞفارس حاكم مطلقالعنان اين آبراهه شد .حاصل
اين وضع ،سلطهي مطلق بيگانگان بر منطقه بود .ازآنپس انگلستان در راستاي استمرار حضور ﺧود ،تلاش نمود
كه تصويري مشروع از حضور ﺧود در منطقه ارائه دهد و با ارائه روايتي انگليسي از تحولات اين منطقه،
تاريخنگاري جديد ﺧليﺞفارس را رقم بزند .اگر مسئله نخست مسئلهاي ﻋيني بود ازاينجا به بعد مسئلهاي ذهني و
معرفتي به وجود آمد زيرا تصوير جديدي از ﺧليﺞفارس ارائه شد كه تصوير قديم را به چالش طلبيد .يافتههاي
تحقيق كه بر پايه تركيبي از روش تطبيقي و ﻋقلاني است ،نشان ميدهد كه ﻋليرغم ارائه اطلاﻋات فراوان،
تصوير ارائهشده نهتنها با واقعيات تاريخي ﺧليﺞ فارس و وضعيت منطقه در حين ﺧلق آثار مذكور مطابقت ندارد
بلكه برساﺧته و وارونهنمايي واقعيات تاريخي اين منطقه متأثر از دانش شرقشناسي و منافع كمپاني هند شرقي
بريتانيا ميباشد.
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ﻣقدﻣﻪ
مواجههي دريانوردان ،تجّار ،مسيونرها ،مأموران سياسي و سياحان اروپايي از مليتهاي مختلف با
سرزمينها و مردمان شرقي ،در وهلهي نخست به معناي شناﺧت ﻋيني و بيواسطهي نمايندگان جوامع
و ملل غربي از شرق بود .تهيه و تدوين مجموﻋهي ﻋظيمي از سفرنامهها ،يادداشتها ،گزارشها،
آمارها ،نقشهها و نقاشيها مواد ﺧامي را براي تاريخنگاري كشورهاي اروپايي از شرق به وجود آورد كه
بر اساس آن ،مدﻋا اين بود كه تلاش دانشمندان و بهويژه تاريخنگاران اروپايي اين است كه تصويري
روشن ،دقيق و مطابق با واقع از شرق ارائه دهد .بدون ترديد منابع مذكور از جامعيت اطلاﻋاتي
برﺧوردارند ولي ﻋليرغم تبليغات گسترده مراكز شرقشناسي اروپايي نسبت به پايبندي به روشهاي
ﻋلمي ،تصاوير ارائهشده غرب از شرق ﻋين حقيقت نيست .دقت و تأمل در آثار مختلف ارائهشده ،نشان
ميدهد كه اگرچه اطلاﻋات گردآوريشده دربارهي سرزمينهاي شرقي بهويژه ايران در موارد زيادي
قابلاﻋتناست ،امّا تبيينها و تفسيرهاي ارائهشده جهتگيري ﺧاصي را دنبال ميكنند و هدف آنان ارائه
تصويري از شرق است كه از قابليت لازم براي تأمين منافع آني و آتي آنان برﺧوردار باشد؛ بهﻋبارتديگر
تصوير مزبور تصويري سازهگرايانه است كه در موارد متعدد با انكار حقايق و وقايع تاريخي ،تبيين و
تفسير وارونه و تصويري غيرمنطبق با جريان تاريخ ارائه ميدهد .روايتهاي مختلف انگليسيها در مورد
ﺧليﺞفارس كه نخستين تاريخنگاريهاي جديد )مدرن( در اين حوزه به شمار ميرود در بيان تاريخ اين
منطقه ،بر چنين رويكردي استوار ميباشد .اين متون انگليسي با ارائه تصويري برساﺧته از ﺧليﺞفارس و
انكار واقعيات تاريخي ،جوامع منطقه و بهويژه ايران را با مسئله جديدي روبرو ساﺧتند .انكار دريانوردي
ايرانيان ،بزرگنمايي دزدي دريايي ،تشكيك حاكميت ايران و اﺧتلاف ﻋنصر ﻋرب – فارس و ژست
انسان دوستانه در لغو بردهداري در اين متون ،به آغاز روندي منجر شد كه هدفي جز نفي حقوق تاريخي
و منافع ملي ايران در اين منطقه نداشت .بنا بر مسئله مطرحشده سؤال اين است تصوير ارائهشده از
ﺧليﺞفارس در متون انگليسي تا انتهاي قرن نوزدهم تا چه حد با واقعيات تاريخي مطابقت دارد و تا چه
حد برساﺧته نويسندگان آثار مزبور است؟
مطالعات و بررسيها نشان ميدهد كه روايتهاي انگليسي ﻋليرغم ارائه دادههاي فراوان تاريخي،
تصويري وارونه و برساﺧته از ﺧليﺞفارس ارائه ميدهد .اين تصوير از يكسو با محتويات منابع تاريخي
در تعارض آشكار قرار دارد و از سوي ديگر مبتني بر نگاه شرق شناسانه هست .در اين تحقيق سعي
شده است با تركيبي از روش تطبيقي و ﻋقلاني ،بخش مربوط به اطلاﻋات تاريخي بر پايه تطبيق
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مدﻋيات و دادههاي نويسندگان انگليسي با منابع تاريخ ايران موردنقد و بررسي قرار گيرد و بخش
مربوط به تبيينها و تفسير دادهها نيز بر پايه روش ﻋقلاني بررسي شود.
چهارچوب نظري
مفهوم شرقشناسي در دستگاه نظري ادوارد سعيد در معاني مختلف امّا وابسته به هم بهكاررفته
است .سعيد؛ در معناي نخست ،شرقشناسي را بهمﺜابه »نوﻋي تبيين آكادميك« )سعيد ،شرقشناسي:
 (١٦ميداند .تمام كساني كه درباره »شرق« مينويسند اﻋم از مورخ ،جامعهشناس ،انسانشناس و
زبانشناس در اين تعريف جاي ميگيرند .در معناي دوم شرقشناسي در حكم نوﻋي »سبكفكري«
)همانجا( است .اين برداشت از سبكشناسي مبتني بر يك تمايز بودشناﺧتي و معرفتشناﺧتي بين
»شرق« و »غرب« قرار دارد .اين تمايزگذاري ذاتگرايانه ميان شرق و غرب ،آغازي بر هرگونه تفسير
از ويژگيهاي »شرق« و مردم ،آدابورسوم ،انديشه و ذهنيات شرقيان ميباشد؛ و امّا سومين معناي
موردنظر سعيد از شرقشناسي؛ »شرقشناسي بهمﺜابه نهاد تﺜبيتشده و داراي تشخصِ مرتبط با شرق«
)سعيد ،همان (١٥ :است .اين تلقي از شرقشناسي از چنان موقعيت مستحكم و اﻋتبار آكادميكي
برﺧوردار است كه به نظر سعيد هركسي كه در مورد شرق تحقيق ميكند يا مينويسد ،نميتواند از
محذورات فكري و ﻋملي شرقشناسي در امان بماند.
ادوارد سعيد قرن هيجدهم را بهتقريﺐ هنگامهي آغاز شرقشناسي ميشمارد كه بهصورت نهادي
فراگير وسيلهي پرداﺧتن به مشرق زمين بوده است و »مراد از پرداﺧتن به مشرق زمين ﻋبارت است از
سخن گفتن دربارهي آن ،تصويﺐ كردن نظرات مربوط به آن ،توصيف آن ،تدريس دربارهي آن ،اقامت
در پهنهي آن و حكم راندن بر آن .به ﻋبارتي شرقشناسي يعني يك شيوهي غربي براي سلطهي بر
مشرق زمين و تغيير ساﺧتار و اﻋمال قدرت بر آن« )سعيد (٢٢ :١٣٨٦ ،از اين نظر شرقشناسي به دنبال
گسترش سلطهي استعمار پديد آمده است تا شرق رازآلود را در نظر غربيان به پديدهي قابلفهم و
معقولي تبديل كند تا همزمان كه شناﺧته ميشوند ،تحت كنترل نيز قرار گيرند .از ديدگاه سعيد،
شرقشناسي رشتهاي است كه در آن شرق بهمنزلهي موضوع آموزش ،كشف و ﻋمل بهطور منظم
موردبررسي قرار ميگيرد و جوهر آن تمايز محو نشدني ميان فرادستي غرب و فرودستي شرق است كه
در آن شرق برساﺧتهي تاريخي است نه جغرافيايي )هال (٨-٣ :١٣٨٦ ،شرقشناسي جهان را به دو
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بخش ﺧيالي و درﻋينحال كامل ًا مجزاي »ما« و »ديگران« تقسيم ميكند .بخش بزرگتر و متفاوت
شرق ناميده شده و ديگري كه متعلق به ما است مغرب يا غرب نام ميگيرد) .سعيد(٧٤ :١٣٨٦ ،
شكلگيري چنين دانشي متأثر از سير انحطاطي بود كه ملل آسيايي زير فشار امپرياليسم غربي طي
ميكردند .زير فشار اروپا و نيز به ﻋلت پوسيدگي بنيانهاي تاريخي ﺧود ،اين ملتها بهسرﻋت در حال
تجزيه و فساد بودند .ازنظر سياسي ازهمپاشيده ،ازنظر اقتصادي گرفتار فقر و مذلّت و ازنظر فرهنگي به
جمود و انحطاط دچار آمده بودند .از آنسوي نيز تحولات صنعتي و فكري اروپا ،آنان را به پيشرفت و
ترقي و دستيابي به ﻋلومي نائل ساﺧته بود كه ديگران از دستيابي به آن ناتوان بودند و انسان اروپايي
ي« شرقي را كه از مرحله طبيعت ﺧارج نگشته بود و ذهني
كه بر قلهي تكامل نشسته بود» ،ديگر ِ
ابتدايي و نيمه متمدن داشت ،فرودست ميشمرد .بر چنين زمينهاي ،مطالعهي شرق آغاز شد و حالا كه
جغرافياي جهان را كشف نموده بودند مدﻋي كشف تاريخ جهان هم شدند و بدين ترتيﺐ تاريخي
نگاشتند كه بر اساس واقعيتهاي اقوام و جوامعِ ديگر قارهها نبود ،بلكه محوريت آن با اروپا بود و
ديگران در ذيل تمدن اروپا قلمداد شدند) .منصوربخت (٥٣٩ :١٣٨٩ ،اروپائيان كه ﻋصر روشنگري را
پشت سرگذاشته بودند ،همهچيز و همهكس را با معيار مدرنيته غربي موردسنجش قراردادند» .برﺧي از
مورﺧان اروپايي حتي اظهار ﻋقيده ميكردند كه مردماني كه در پشت مرزهاي اروپا زندگي ميكنند،
اصول ًا رشد نميكنند و تاريخ ديگر ملتها را از لحظهاي آغاز ميكردند كه اروپائيان بدان جا گام نهاده
بودند) «.يروفهيف (٦٥ :١٣٦٠ ،بر مبناي آمريت و سلطهي اين نهاد تﺜبيتشده و تشخص يافته ،تنها
»شرقشناسي« است كه بهطور يكجانبه تعيين ميكند كه چه چيزي ميبايست دربارهي »شرق« گفت
و نوشت .متأثر از آمريت اين »نهاد« در حقيقت شرق نه آنگونه كه بود و واقعيت داشت ،بلكه آنطور
كه براي ترتيﺐ و تنظيم دغدغههاي اروپا مناسﺐ بود ،برساﺧته شد و به قول ضياءالدين سردار ،دو ِر
باطلي جعل شد» ،كه در آن واقعيتِ شرق در قفسههاي كتابخانههاي اروپايي ساﺧته ميشد« )سردار،
(٦٤ :١٣٨٧
بهكارگيري اين چارچوب مفهومي در بررسي روايتهاي انگليسي از ﺧليﺞفارس و تطبيق
گزارههاي تاريخي روايات انگليسي از ﺧليﺞفارس با مؤلفههاي مذكور در گفتمان شرقشناسي،
توضيﺢدهندهي اين واقعيت است كه چگونه و چرا در ﺧيلي از موارد مربوط به ﺧليﺞفارس ،روايتهاي
انگليسي در تعارض با منابع بومي – محلي و واقعيات ديرينهي تاريخي در اين منطقه قرار دارد.
ﻋليرغم مخالفت برﺧي از وجوه »ايرانشناسي انگليسي« با مؤلفههاي »شرقشناسي« موردادﻋاي
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ادوارد سعيد كه در برﺧي پژوهشهاي تطبيقي )زند١٣٨٩ :؛ قزلسفلي (١٣٧٩ :بهﺧوبي انعكاس يافته
است ،سيطره و حاكميت اين ديدگاه بر نويسندگان و مأموران انگليسي كه برﺧي از آنها دستپرورده
مدرسه »مطالعات شرقي لندن« بودند ،غيرقابلانكار است .ايرانشناسي انگليسي نيز كه در ذيل
مفهوم گستردهي شرقشناسي در كانتِكستي آكادميك تولد يافت در تببين مسائل ﺧليﺞفارس ،بهمﺜابه
نهادي سلطهگر و استعلايي در ﺧدمت كمپاني هند شرقي بريتانيا ،روايتي جانبدرانه از اين منطقه ارائه
نمود .اثبات اين مدّﻋا با شناﺧت بستر اجتماﻋي ،سياسي و فرهنگي كه مأموران انگليسي از درون آن
برآمدند و همچنين تطبيق با گزارههاي شرقشناسانه امكانپذير است.
روايتهاي انگليسي دربارهي خليجفارس )اصول و پايﻪهاي تاريخنگاري سازهگرايانﻪ
انگليسي(
حملهي زمانشاه دراني به هندوستان و سپس انعقاد قرارداد »فين كِنشتاين« كه راه حملهي
فرانسه به هندوستان را از سوي ايران ميگشود ،بر فرمانفرماي هندوستان معلوم ساﺧت كه تا چه حد
اطلاﻋاتشان در مورد همسايگان هند ناچيز است و ازآنپس »ايران« به موضوﻋي براي شناسايي
مأموران و گزارشگران انگليسي حاضر در هندوستان تبديل شد .سرجان مالكم دربارهي تاريخ ايران،
مونت استوارت الفينستون) (١كتابي راجع به افغانستان و هنري پاتينجر در مورد سند و بلوچستان
نوشتند) .ياپ (١٣٨ :١٣٦٠ ،اين رويداد آغازگر سنت جديدي در تاريخنگاري مدرن ايران شد .سنتي كه
طي دو سدهي اﺧير ايران و ايراني را موضوع مطالعه ﺧود قرار داده است» .تاريخ ايرانِ سرجام مالكم«،
ن لرد كرزن« كه با
ن رابرت واتسن«» ،تاريخ ايرانِ سرپرسي سايكس«» ،ايران و قضيه ايرا ِ
»تاريخ ايرا ِ
هدف نوشتن تاريخ ايران به نگارش درآمدهاند در زمرهي مهمترين متون تاريخنگارانهي انگليسي است.
همچنان كه فرمانفرمائيان هم گفته است؛ بيش از يكصد سال مردم كتابﺧوان انگليس ،ديپلماتها،
دانشجويان ،دانشپژوهان و تمام آنهايي كه ميﺧواستند راجع به تاريخ ايران بخوانند منحصراً به
كتابهاي يادشده متوسل ميشدند) .فرمانفرمائيان (١٦٨ :١٣٤٥ ،هرچند كه بخشهاي زيادي از اين
متون تاريخي انگليسي به مسائل ﺧليﺞفارس اﺧتصاص دارد امّا از نيمهي دوم قرن نوزدهم ميلادي و در
در ﻋصر ملكه ويكتوريا كه امپراتوري مستعمراتي بريتانيا به اوج قدرت ﺧود رسيد و تا اوايل قرن بيستم
در هند ،ﺧليﺞفارس و غرب آسيا به قدرتي بزرگ مبدّل شد ،كتابهاي فراواني از سوي مأموران
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بريتانيايي فراهم آمد كه آغاز نخستين ﺧليﺞفارسنگاري مدرن بودند .در سال  ١٩٠٣م .دولت هند،
لوريمر را مأمور كرد كتاب »راهنماي ﺧليﺞفارس«) (٢را تدوين كند كه در تهيه آن» ،جروم آنتوني
سالدانها«) (٣و »جي.اچ .گابريل«) (٤نيز با لوريمر همكاري داشتند) .ﺧيرانديش (٢٥ :١٣٩٤ ،چكيدههايي
كه سالدانها و گابريل تهيه كردند بعدها از سوي آنها و بهطور مجزا در هيجده جلد منتشر شد) (٥كه به
منبعي ارزشمند در مورد مسائل مختلف ﺧليﺞفارس تبديل شد .با توجه به نايﺐالسلطنه بودن »لرد
كرزن« در هندوستان و همزماني با جمعآوري مطالﺐ لوريمر ،ارتباط محتوايي بين مطالﺐ »ايران و
قضيه ايران« و اطلاﻋات لوريمر )ﺧيرانديش (٢٦ :١٣٩٤ ،نيز شكل گرفت .ويلسن ،از مأموران ﻋالي
رتيهي بريتانيا كه از سوي »اينتلجنت سرويس« ) (Wilson, 1941: 15مأمور حوزههاي نفتي ايران
در فواصل سالهاي  ١٩٠٧تا  ١٩١٤ميلادي بود ،سفرنامه مفصلي از جنوب غرب ايران فراهم آورد و
بعدها كتابي مفصلتر تحت ﻋنوان »ﺧليﺞفارس« تدوين نمود كه از منابع مهم مطالعات ﺧليﺞفارس
است» (٦).ساموئل بارت مايلز« نماينده سياسي انگلستان در مسقط ،ﻋدن ،بغداد و زنگبار كه نويسنده
چندين جستار در »انجمن سلطنتي جغرافيايي« بود ،كتاب دوجلدي دربارهي ممالك و قبايل حاضر در
ﺧليﺞفارس به نگارش درآورد (٧).بدين ترتيﺐ حاصل فعاليت مأموران انگليسي در جمعآوري اطلاﻋات
فراوان دربارهي ﺧليﺞفارس ،بنيانگذاري مكتﺐ جديدي در مطالعات ﺧليﺞفارس بود كه با منافع كمپاني
هند شرقي گرهﺧورده بود.
اين نوشتهها را ميتوان نخستين متون ﺧليﺞفارس شناسانه دورهي مدرن ناميد .همزمان با اين
متون ،تاريخنگاري بومي – محلي نيز دربارهي سواحل ،بنادر و جزاير ﺧليﺞفارس آغاز شد كه از
روايتهاي انگليسي بيبهره نبود .اهميت نوشتههاي انگليسي در انبوه اطلاﻋات و جزئيات بيشمار،
جغرافيايي ،مردمشناسي ،زيانشناسي ،اقتصادي و نظامي دسته اولي است كه در اين متون جمعآوري
شدهاند .از همين رو در پژوهشهاي مربوط به ﺧليﺞفارس ،رجوع به اين منابع اجتنابناپذير است و هر
پژوهشگري كه در حوزهي ﺧليﺞفارس به پژوهش تاريخي اشتغال دارد ناگزير به استفاده از روايتهاي
مختلف انگليسي در اشكال متعدد آن شده و يا ميباشد .گرچه نگارندگان را اﻋتقاد بر اين است كه
مطالعات ﺧليﺞفارس بدون در نظر گرفتن منابع انگليسي ناقص ﺧواهد بود ،امّا از سويي ديگر نيز
معتقدند كه پذيرفتن غير انتقادي نظرات و تحليلهاي انگليسي در روايات متعددشان بدون تطبيق و
راستي آزمايي با منابع بومي – محلي ،ره به ﺧطا بردن است و پژوهشگران اين حوزه را در يافتن
واقعيات تاريخي اين منطقه دچار كژفهمي ﺧواهد نمود .واضﺢ است كهن ميتوان با نگاهي كلانتر و
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تماميتگرا ،هر آنچه ادوارد سعيد بهﻋنوان مشخصههاي نهاد شرقشناسي گفته است دربارهي روايت
انگليسي موردبررسي حاضر را تصديق نمود امّا از سوي ديگر از پيوند اين مطالعات در انگلستان با
فعاليتهاي كمپاني هند شرقي انگليس نيز كه اين سنت ﻋلمي – فرهنگي را با سلطه سياسي انگلستان
در شرق همزبان ساﺧته است نميتوان چشم پوشيد .سنتي كه به اﻋتراف نمايندگان آن از افكار
نژادپرستان و اروپامحوراني همچون »روديار كيپلينگ«) (٨نشأت ميگرفت .اشاره ويلسن در
سفرنامهاش به اينكه »قبل از جنگ بينالملل ،ما با كساني ﺧدمت ميكرديم كه هر يك مأموريت ﺧود
را بهمنزلهي دﻋوت غيبي تلقي مينمودند و رهبران ما نيز بهقدري در ما نفوذ داشتند و ما به حدي به
آنها ايمان و ﻋلاقه داشتيم كه حاضر بوديم درراه انجاموظيفه تا پاي مرگ هم ايستادگي كنيم ،كساني
نظير كرزن ﺧطيﺐ و ناطق معروف و اشخاصي مانند كيپلينگ ما را در انجام وظايف محوله تشويق و
تحريض مينمودند (Wilson. 1941, 13)«.تأييد آشكار نفوذ افكار نژادگرايانه و يوروسانتريسم )كه
دو گفتمان تأثيرگذار بر نهاد شرقشناسي بودند( بر منظومهي فكري »ويلسن« و ديگر مأموران انگليسي
ازجمله »لوريمر« كه همكار وي بودند ميباشد .در كنار اين اﻋتراف بايد به نطق لرد كرزن در سال
س »مدرسهي مطالعات شرقي« اشاره نمود كه معتقد
 ١٩٠٩م؛ و به هنگام انتخاب بهﻋنوان ﻋضوِ مؤس ِ
بود »شرقشناسي يك تكليف بزرگ سلطنتي است «...و » ...بخشي از ملزومات امپراتوري بريتانياست«
)سعيد (٣٨٣ :١٣٨٦ ،اين ﻋبارات بهﺧوبي روشن ميسازد كه راويان انگليسي تاريخ ايران متأثر از فضاي
شرقشناسي قرن هيجدهم ،به قضاوت مردم و جوامع شرقي بهويژه ساكنان منطقهي ﺧليﺞفارس
پرداﺧتهاند و ازاينرو واقعيات تاريخي منطقه تحتالشعاع مفاهيم و انديشههاي حاكم بر نهاد
شرقشناسي قرارگرفته است .مهمترين مؤلفههاي قابل نقد در روايت انگليسي از ﺧليﺞفارس ﻋبارتاند
از:
انكار و نفي سابقﻪ دريانوردي ايرانيان
نخستين مسئلهاي كه بهكرات در متون تاريخنگاري انگليسي مطرح ميشود ،درياگريزي و ترس
ايرانيان از درياست) .سايكس٣٩٣ ،٣٩٢ ،١١٦ :١٣٣٦ ،؛ كرزن :ج ٤٦٩ ،٤٦٨ :١٣٥٠ ،٢؛ مالكم:١٣٨٠ ،
١٤؛ موريه٤٨ :١٣٨٦ ،؛ ماركام ١٣٦٤ ،ص Lorimer,1919,vol1:p1- ٧٩
 (Wilson,1959:92-68-69 /استدلال اين نويسندگان در نفي دريانوردي ايران در كل تاريخ
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ايران از سوي پژوهشهاي جديد انگليسي نيز تكرار شده است .راستيآزمايي و باورپذيري چنين ادﻋايي
لاجرم درگرو ديدن شواهد و مداركي است كه نويسندگان اين متون ارائه ميدهند .امّا بررسي جزءبهجزء
نوشتههاي ايشان اثري از ارجاع به منابع تاريخي نشان نميدهد و تنها »كرزن« ) (٤٦٩ :١٣٥٠و
»سايكس« ) (٣٩٣ :١٣٣٦مورد سفر حافظ و ﻋبدالرزاق سمرقندي به هند در دورهي تيموري را بهﻋنوان
شاهد اصلي مدﻋاي ﺧود ميآورند .بدين معني كه از يك حادثه يعني انصراف حافظ از سفر دريايي به
صدور حكم كلي رسيده و با تعميمي ناروا آن را بر كل تاريخ ايران در ﺧليﺞفارس تحميل كردهاند.
ادﻋاي نبود نيروي دريايي در دورهي قاجار در اين متون پذيرفتني است و آنهم دلايلي دارد كه در
حوصله اين جستار نيست ليكن استدلالهاي نويسندگان انگليسي دربارهي گذشته دريانوردي ايران
برﺧلاف منابع حماسي ،تاريخي و جغرافيايي ميباشد.
حماسههاي ايراني و منابع تاريخي دو ﻋرصه مهم در وصف درياگرايي ايرانيان است .حماسيترين
ابيات شاهنامه فردوسي ،داستان رزم كاوس با شاه هاماوران است .آنجا كه درنبرد با تازيان ﻋرصه بر
ايرانيان تنگ ميشود ،رستم به درﺧواست گروهي از ايرانيان با سپاهي از دريا به هاماوران ميرود چون
راه زميني طولاني است) .فردوسي (٢٢٥-٣٠ :١٣٨٤ ،بخشهاي زيادي از كتاب كوشنامه نيز به
دريانوردي ايرانيان از درياي پارس تا كره و ژاپن و اقامت ﺧاندان جمشيد و ديگر ايرانيان در چين و
ماچين است) .ايرانشان (٦٨-٥٤ :١٣٧٧ ،مهمترين روايتهاي حماسي درياهاي جنوبي ايران در
گرشاسﺐنامهي اسدي طوسي به تصوير كشيده شده است .داستان لشكركشي گرشاسﺐ به دستور
ضحّاك به هندوستان براي كمك به »مهراج« و آغاز سفرهاي دريايي گرشاسﺐ به درياي هند كه دو
هزار كشتي فراهم آورده ميشود) .اسدي توسي» (١٢١ ،٧٠ :١٣٥٤ ،دارابنامه طرسوسي« كه در قرن
ششم نگاشته شده ،مملو از روايت دريانوردي ايرانيان است .دارابنامه فصلي به نام »داراب در ﻋمان و
دريابار« دارد كه پسران حاكم ﻋمان نامهاي ايراني »مهرنوش« و »دارنوش« دارند )طرسوسي ،ج ،١
 (٦٣ :٢٥٣٦همچنين شرح دريانوردي داراب تا يونان را به تفصيل و با جزئيات فراوان بيان داشته است
)همان (١٤٤-١٠٦ :ساﺧتار محدود مقاله فرصت اشاره به مصداقهاي پرشمار موجود در منابع مذكور
دربارهي درياگرايي و دريانوردي ايرانيان نميدهد و اين موضوع ﺧود ميتواند موضوع مقاله مستقلي
باشد .بدون ترديد گسترهي امپراتوريهاي بزرگ ايراني ﻋهدِ باستان در ﺧليﺞفارس ،حوزه اقيانوس هند
و تداوم حضور ﻋنصر ايراني در دوره اسلامي نهتنها در بنادر و جزاير ﺧليﺞفارس كه در درياهاي هند و
چين و شرق آفريقا ،نقش بسزايي در ساﺧت ذهني جامعه ايراني و بهويژه حماسهسرايان و
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داستانسرايان ايراني داشته است .در ميان اين مردم ﻋادي ،ناقلان و رواياني از صنف ملّاح و دريانورد
بودهاند كه بازگوكننده حكايتهاي ﺧود در ميان مردم بوده و منبع چنين داستانها و حماسههايي
بودهاند .منابع تاريخي نيز حكايتگر حضور گستردهي ايرانيان در درياهاي دور و نزديك به روزگار
باستان و دورهي اسلامي تاريخ ايران ميباشند .هخامنشيان نخستين حكومت ايراني بودند كه به دليل
نزديكي مقر حكومتشان به ﺧليﺞفارس آگاهانه در پي بهرهگيري از نيروي دريايي برآمدند و مخصوصاً
»داريوش نسبت به اهميت قدرت دريايي در اقيانوس هند و ﺧليﺞفارس اِشراف داشت« )توينبي،
 (١١١ :١٣٧٩و آنطور كه هادي حسن معتقد است »ايران در تمام طول دورهي هخامنشي مالك مطلق
و بلامنازع كرانههاي شرقي مديترانه و ﺧليﺞفارس و حوزهي اقيانوس هند باقي ماند« )هادي حسن،
 (٥٠ :١٣٧١شرح تسلط ساسانيان بر ﺧليﺞفارس و احداث شهرهاي مختلف بر سواحل آن و تجارت
دريايي آنها تا شرق دور نيز بخش ﻋظيمي از محتويات منابع تاريخ و جغرافياي قرون اوليه اسلامي
ميباشد .دريانوردي در ﺧليﺞفارس در زمان ظهور ساسانيان جزء لاينفك فعاليت تجارتي و دريايي ايران
شده بود) .ريكس(٤٠٠ :١٣٥٠ ،
پس از فروپاشي ساسانيان و با ورود اسلام به ايران ،به گواه منابع جغرافيايي مسلمين ،ﻋنصر ايراني
ايراني تفوق و برتري ﺧود را در درياها به بهترين وجه ممكن حفظ كرده بود .آنچنانكه در قرن سوم و
چهارم هجري؛ تجار و بازرگانان ابُله ،بصره ،سيراف ،صُحار و جَده ﻋمدت ًا ايراني باقيمانده بودند.
)مقدسي (٩٧ ،٧٢ :١٩٦٧ ،ابن حوقل در مورد ﻋلت نامگذاري درياي پارس در قرن چهارم هجري
مينويسد ...» :بنابراين از ميان سرزمينهايي كه بر آن مُشرِف است به فارس نسبت داده ميشود؛ زيرا
سرزميني آبادتر از بلاد فارس مُشرف بر اين ﺧليﺞ نيست .نيز به همين دليل كه پادشاهان پارس در
روزگار گذشته بيشترين قدرت را داشتهاند؛ و آنان تا همين امروز بر همه نهرهاي دور و نزديك اين دريا
تسلط دارند و نيز بدينجهت كه ما در تمام سرزمين فارس و غير فارس يك كشتي نمييابيم در درياي
فارس درحركت باشد و از حدود مملكت فارس ﺧارج باشد) «.ابن حوقل ،١٩٣٨ ،ج (٢٧٧-٢٧٦ :٢
استخري دربارهي حدود درياي پارس مينويسد »آن را به كرمان و پارس بازﺧوانند بهحكم آنكه هيچ
ولايت ازين آبادتر بر اين دريا نيست ...و هم درين روزگار مردمان پارس بهر جايي مستولياند از
كرانههاي اين دريا« )اصطخري (١٠٩ :١٣٤٠ ،و مقدسي در بيان نامگذاري آن مينويسد ...» :همانا
بيشتر سازندگان كشتيها و ناﺧدايان اين دريا ايراني بودند« )مقدسي (١٨ :١٩٦٧ ،چه دليلي بالاتر از اين
اين در اثبات حقانيت حضور ايران در ﺧليﺞفارس ،ارتباط ايرانيان با دريا و نگرش دريايي در ميان مردم

١٢٢

مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٨بهار و تابستان ١٤٠٠

و حاكمان ايراني ميتواند ارائه شود .ﻋجيﺐ است كه نويسندگان انگليسي از يك حادثه يعني انصراف
حافظ از سفر دريايي به صدور حكم كلي ميرسند و با تعميمي ناروا ،ايرانيان را درياگريز معرفي ميكنند
امّا از وجود شواهد متعدد تاريخي دال بر وجود دريانوردي گستردهي ايران از ﺧليﺞفارس تا چين و
درياي سرخ كه از قدرت نظامي و سكونت ايرانيان در سواحل ﺧليﺞفارس حكايت ميكند ،سخني به
ميان نميآورند.
اين انكار از سويي نتيجه ﺧويشقوي پنداري انگليسيها مطابق با آموزههاي شرقشناسي بود كه
در همهي زمينهها قدرتمندتر از شرق هستند و قرن هيجده و نوزده كه حريفي در ﺧليﺞفارس ياراي
مقابله با نيروي دريايي بريتانيا نبود بهترين گواه ادﻋاي آنان ميشد؛ و ديگر اينكه اهداف پنهان
انگلستان از طرح انكار دريانوردي ايرانيان ارتباط مستقيمي با مخالفتهاي و مقاومتهاي ايران در
مقابل انگلستان و ممانعت از دستيابي انگلستان به برﺧي جزاير مهم و استراتژيكي ﺧليﺞفارس دارد.
آنها در اين تصوير وارونه ،با متهم كردن ايرانيان به درياگريزي به ﺧوانندگان و پژوهشگران بعدي
يادآور ميشوند كه ايران و ايرانيان حقي در اين دريا ندارند و نميتوانند حاكميتي بر دريا و جزاير و
سواحلش داشته باشند چراكه نيروي دريايي ندارند تا بتوانند نظم و امنيت ﺧليﺞفارس را تأمين كنند و
درنتيجه ،حضور ناوگان دريايي انگليس براي تأمين امنيت ﺧليﺞفارس ضروري و ذاتي است.
دزدي دريايي افسانﻪ يا واقعيت
دزدي دريايي در ﺧليﺞفارس و تلاشهاي بيوقفهي انگلستان در نابودي آن از ديگر مباحﺜي است
كه منابع انگليسي به شكلي گسترده به آن پرداﺧتهاند) .كرزن٥٥٣ ،٥٣٧ :١٣٥٠ ،؛ سايكس،
١١٩ :١٣٣٦؛ ماركام٩٢ :١٣٦٧ ،؛ بلگريو١٣٦٩،؛ Wilson, 1959:192-213, Lorimer,
 (1970: 7-52-53 Miles,Vol2, 1919:288-289,امّا پذيرش اين ادﻋا نيز نيازمند تأمل
بيشتري است بهويژه اينكه در تاريخ تحولات سياسي ﺧليﺞفارس در روزگار پيشا استعمار ﻋليرغم وجود
بنادر و جزاير ثروتمند و آمدوشد بازرگانان و سيّاحان بيشمار از مليتها و توابع گوناگون ،دزدي دريايي
با چنين گستردگي كه اروپائيان و بخصوص منابع انگليسي مطرح ميكنند ،گزارش نشده است و طبق
منابع انگليسي آغازگر دزدي دريايي در قرن هفدهم ﺧود اروپائيان بودند تا جايي كه بهناچار تفاهمي بين
انگلستان ،فرانسه و هلند براي حل اين مسئله انجام ميگيرد (Lorimer, 1970: 53) .امّا به ناگاه و
در قرن هيجدهم روايات انگليسي بهگونهاي پرشمار دزدي دريايي قواسم را مطرح ميسازند.
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مسئله دزدي دريايي و سركوبي آن در ﺧليﺞفارس در منابع انگليسي بهطور مشخص پيرامون
فعاليتهاي قبيلهي قواسم است .بخشي از قواسم در قرن هيجدهم با اجازه كريمﺧان زند در نواحي
ساحلي ايران در بندرلنگه و نواحي تابعه آن و برﺧي جزاير متعلق به اين بندر استقراريافته بودند و ضمن
پذيرش حاكميت ايران و پرداﺧت ﻋوايد سالانه به حكومت ،رﻋاياي ايران محسوب ميشدند) .فسائي ،ج
 (١٥٢٢ :١٣٦٤ ،٢بدين ترتيﺐ بخشي از آنان در رأسالخيمه در سواحل جنوبي و بخشي به رهبري شيخ
صالﺢ قاسمي در لنگه ساكن بودند .اسكان در دو سوي سواحل ،آنان را قادر ساﺧته بود »در پي نظارت
بر همهي كشتيهاي تجاري در حال تردد در ﺧليﺞفارس و ازجمله كشتيهاي اروپايي برآيند«
) (sweet, 1964: 264آنان با كشتيها و قايقهاي بومي ﺧود مشغول تجارت با نواحي هندوستان
و يمن و شرق آفريقا بودند كه توسط ناوگان تجاري و نظامي قدرتمند اروپائيان نابود شد و پسازآن نيز
ي ساحلي آنان نيز در معرض مخاطره
به دليل حضور قدرتمندانه كمپاني در ﺧليﺞفارس ،تجارت محل ِ
جدي قرارگرفته بود و ﻋرصه بر تنها راه معاش آنان بسته بود .پس از تشكيل سلطنتنشين مسقط كه
متحد سياسي و تجاري انگلستان بود و تلاش ميكرد انحصار تمام تجارت بين نواحي داﺧلي كشور و
سواحل را به دست بگيرد و مخصوصاً پس از تجزيهي ﻋمان در سال  ١٧٩٣م؛ كه بدون شك موجبات
برهم ﺧوردن روابط قواسم با نواحي مركز كشور بهويژه »بوريمي« را فراهم ساﺧته بود ،اوضاع بازهم
ط بخصوص ،سكنهي قواسم در وضع وﺧيمي قرارگرفته ،به كشتيهاي
وﺧيمتر شد .در اين شراي ِ
استعمارگران اروپائي حمله كردند كه نان آنها را از گلويشان بيرون كشيده بودند .امّا روايات انگليسي با
معرفي نمودن هرگونه اقدامي ﻋليه ﺧود تحت ﻋنوان دزدي دريايي و با ترسيم چهرهاي زشت و ﺧشن از
قواسم فرصتي براي جامه ﻋمل پوشاندن به سياست انگليسيسازي ﺧليﺞفارس به دست آوردند و
ازآنپس روايات انگليسي نيز به شكلي ماهرانه آن را به امري بديهي در منابع تاريخي تبديل كردند.
ويلسن بيرون راندن پرتغاليها از شرق آفريقا و زنگبار توسط اﻋراب ﻋمان دزدي دريايي مينامد
) (Wilson, 1959: 194سرجان مالكم يكسال قبل از حملات گسترده سال  ١٨٠٩م .ﻋليه قواسم،
آنها را از زبان ﺧدمتكار ﺧود »هيولاهايي شرير و اهريمن صفت« معرفي ميكند كه »پيشهشان دزدي
دريايي و مايه شادياشان قتل و آدمكشي است) «.مالكم (٧ :١٣٨٠ ،مالكم به طرزي ماهرانه و از زبان
مردي بومي منطقه ،ساكنان سواحل جنوبي را دزداني معرفي ميكند كه مطابق تعاليم اسلامي به قتل و
غارت مشغول هستند .آنان كه از تبار »هول  -هيولا« هستند مطابق ﺧوي و سرشت ﺧود ﻋمل ميكنند.
)همان(٩ :
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در سالهاي قبل از  ١٨٠٩م .كشتيهاي انگليسي هيچ واكنشي به حملات قواسم نداشتند و
فرماندهان انگليسي نيز كشتيها را از نبردهاي غيرضروري با قواسم منع كرده بودند .در حقيقت مطرح
كردن ﺧطر دزدي دريايي قواسم را بايد بهانهي انگلستان براي تحققِ نقشههاي اين كشور در
ﺧليﺞفارس دانست .با اقدامات مأموران بريتانيا در ابتداي حكومت قاجار كه منجر به ﻋقد قرارداد با ايران
و ﻋمان و درنتيجه به تقويت اقتدار آنان بر بخش شمالي و جنوب شرقي ﺧليﺞفارس شده بود ،تنها
نيروي مانع در برابر اﻋمال قدرت انگلستان ،قواسم بودند كه در پي اتحاد با وهابيّان قدرت زيادي نيز
يافته بودند .منابع انگليسي در اوايل قرن نوزدهم شمار ناوگان قواسم را مشتمل بر  ٦٣كشتي بزرگ و
 ٨١٠كشتي كوچكتر ميدانند كه بر رويهم نزديك به نوزده هزار نيرو در اﺧتيار داشتند )موريه:١٣٨٦ ،
 (٣٩٨اين ناوگان قدرتمند بومي ،كمپاني هند شرقي را به چالش طلبيده بود و ﺧواستار شرايطي برابر در
ﺧليﺞفارس بود چنانكه گزارشات ديويد ستون به بمبئي در حوالي سالهاي  ١٨٠٩م حكايت از اين دارد
كه» :ﺧواستهي قواسم از انگليسيهايي كه از ﺧليﺞفارس ﻋبور ميكنند اين است كه به آنها ﻋوارض
گمركي بپردازند« )هاولي (١١٧ :١٣٧٧ ،به همين دليل بمبئي در اين سال سياست تحريم كالاهاي
ضروري قواسم بهويژه چوب را كه از مالابار به ﺧليﺞفارس ميآوردند در پيش گرفتKelly, 1968: ) .
 (116قطع ًا قواسم با دسترسي به چوب موردنظر ميتوانستند ناوگان ﺧود را تقويت كنند و در مقابل
انگلستان به مانع بزرگي تبديل شوند؛ بنابراين حمله به مواضع قواسم براي نابودي قدرت آنان در سال
 ١٨٠٩م ١٢٢٤ /ق در دستور كار قرار گرفت .دستور براي نابودي هر نوع زورقي در سواحل رأسالخيمه
و تخريﺐ تمامي استحكامات و تجهيزات بندري و ﻋقد قرارداد با شيوخ قواسم مبني بر تضمين امنيت
تجارت انگلستان در آينده (Saldanha, 1986: 46- 47) .امّا تداوم فعاليتهاي قواسم پس از
سالهاي  ١٨٠٩م ،منجر به تصميم نهايي انگلستان در نابودي كامل قواسم در دو طرف سواحل
ﺧليﺞفارس شد و سرانجام در سال  ١٨٢٠م ١٢٣٤/ق .تصميم نهايي اتخاذ شد و سرلشكر »ويليام
گرانت كاير« بهﻋنوان مسئول ﻋمليات ﻋليه قواسم ،تمام مواضع آنها را ويران نمود.
پس از سركوبي و نابودي ناوگان قواسم ،شرايط انعقاد قرارداد صلﺢ ﻋمومي در ژانويه  ١٨٢٠م بين
بريتانيا و شيوخ يازدهگانهي سواحل جنوبي ﺧليﺞفارس فراهم شد .همچنين انگليسيها موفق شدند در
سواحل ﻋمان متصالﺢ ،قطر ،ﻋمان و بحرين پايگاه ثابت سياسي به وجود آورند كه نطفهي واحدهاي
سياسي جديد در منطقهي ﺧليﺞفارس در دل اين قرارداد شكل گرفت .بدين ترتيﺐ انگلستان به بهانهي
»دزدي دريايي« ناوگان قدرتمند قواسم را نابود كرده ،جغرافياي سياسي منطقه را دگرگون ساﺧته و ﺧود
در مقام حاكم بلامنازع منطقه درآمد .انهدام قواسم به معناي پايان تجارت دريايي بومي و به دست
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گرفتن انحصار تجارت حملونقل دريايي ،كنترل شيوخ و تحتالحمايه كردن آنان بهقصد كنترل سواحل
ايران و شبهجزيره ﻋربستان بود) .وثوقي (٤٠٦-٤٠٤ :١٣٨٤ ،بدين ترتيﺐ انگليسيها با طرح گسترده
دزدي دريايي در منابع ﺧود از يكسو ،اذهان ﺧوانندگان را از واقعيتهاي سياسي پشت پرده منحرف
ساﺧته و دزدي دريايي در ﺧليﺞفارس را وارد متون تاريخي كردند و از سوي ديگر چهرهي متمدنانه و
ن غرب و آسيا ترسيم كرده كه كاملاً براي اثبات آموزههاي
صلﺢطلبانهاي را در افكار ﻋمومي جها ِ
شرقشناسانهي آنها به كار ميآمد.
انگلستان و لغو بردهداري در خليجفارس
مسئلهي تجارت برده در ﺧليﺞفارس و تلاش انگلستان در برچيده شدن اين رسم غيرانساني ديگر
مسئله مطروحه در روايتهاي مختلف انگليسي است كه با تفسيري بشردوستانه از اين رويداد؛ »صلﺢ
انگليسي« را در ﺧليﺞفارس به رخ ميكشانند و ﺧود را حامي صلﺢ معرفي ميكنندWilson, ) .
 ،1959: 11- 12, Lorimer, 1970: 63, Miles, 1919: 429, 525كرزن ،ج ،٥٣٧ :٢
ماركام (٩٣ :١٣٦٧ ،بدون شك تجارت برده ﻋملي غيرانساني بود و در ﺧليﺞفارس يكي از مهمترين
منابع درآمد ساحلنشينان و حكومتهاي محلي بود .امّا آيا ژست بشردوستانهي انگليسي در روايات
مذكور هم از سر دلسوزي براي نوع بشر بود يا نتيجه تحولات جهاني و اوضاع داﺧلي ايران در ابتداي
قرن نوزدهم كه اهميت منطقهي ﺧليﺞفارس را براي اين دولت نمايان ساﺧته بود و مبارزه با تجارت
برده همچون دزدي دريايي ،دستاويزي براي تﺜبيت نفوذ بيشتر در منطقه بود؟
در ﺧلال قرن هيجدهم ميلادي ،تجارت برده در ﺧليﺞفارس نسبتاً ناچيز بود .باوجوداين ،بردگاني از
مليتهاي مختلف آفريقاي شرقي ،اتيوپي ،سومالي و بلوچ در آن ﺧريدوفروش ميشدند .بازارهاي
ﻋمدهي فروش برده در ﺧليﺞفارس ﻋبارت بودند از رأسالغول ،مسقط ،بصره و بنادر ايراني چون
بندرﻋباس ،لنگه و بوشهر .تا سدهي نوزدهم بردهداري امري كامل ًا ﻋادي و متداول در جامعهي ساحلي
ﺧليﺞفارس محسوب ميشد كه از ديرباز رواج داشته و از جانﺐ شريعت پذيرفتهشده بود زيرا در آن براي
بردگان حقوق قانوني و مزاياي لازم در نظر گرفتهشده بود .وضعيت غلامان در جهان اسلام و منطقهي
ﺧليﺞفارس در مقايسه با بردگان آفريقاييتبار اروپا و آمريكا بهمراتﺐ بهتر بود بهطوريكه غربيان حاضر
در منطقه به اين موضوع اذﻋان داشتهاند» .جانسون« معتقد بود »وضعيت يك برده در يك ﺧانواده
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مسلمان ،شباهت زيادي به يك فرزندﺧوانده دارد و بهموجﺐ آن بردگان امكان مييابند بخشي از
مايملك ﺧود را در حيات و ممات مطالبه كنند (johnson,1817: p12) «...كلي اشاره ميكند كه:
»اگرچه آنان در مزارع ،ﺧانهها و كشتيها به كارگري ميپردازند ،اما گاهي اوقات به مشاغل ﻋالي
ميرسند و به ثروتهاي كلان دست مييابند و يا در برﺧي مناطق ،مﺜل ﻋراق زمام امور حكومت را در
دست ميگيرند (Kelly, p512-513) «.وضعيت مناسﺐ زندگي بردگان در ايران و ديگر مناطق
ﺧليﺞفارس به حدي بود كه پس از آنكه انگلستان مقررات منع تجارت برده را به مرحلهي اجرا درآورد
گزارشهايي از ﻋدم رغبت غلامان به بازگشت به سرزمين مادري ﺧود ،به هند ارسال ميشد .در اين
موارد آنان اﻋلام ميكردند كه از شرايط بسيار مناسبي برﺧوردارند و هرگز نميﺧواهند از ارباب ﺧود جدا
شوند) .قاسميان (٧٢ :١٣٩١ ،بنابر اين توصيفات ،دﺧالت انگلستان در منطقه براي نجات جان بردگان
توجيهي چنداني نداشت ،پس چه ﻋاملي باﻋث شد انگلستان قضيه منع بردهداري را پيگيري كند و آن را
با تبليغات گستردهاي در روايات ﺧود از ﺧليﺞفارس به كار گيرد؟
براي پي بردن به اين مسئله بايد از يكسو تحولات جهاني و رقابت بينالمللي انگلستان و فرانسه را
در فراسوي مرزهاي اروپا بررسي نمود و از ديگر سو به سياستهاي كمپاني هند شرقي در منطقه
ﺧليﺞفارس توجه داشت .در سطﺢ جهاني ،ظهور جنبشهاي ضدبردهداري در اروپا و اﻋلاميهي »حقوق
بشر« از سوي انقلابيون فرانسوي با آغاز جنگهاي استقلال آمريكا و استقلال كلنيهاي مهاجرنشين
بريتانيايي همراه شد .با از دست رفتن اين كلنيها كه متكي بر كار بردگان بود ،انگلستان نيمي از
كشتزارهايي كه بردگان در آن كار ميكردند را از دست داد ) (Johnson, 2004: p28در راستاي
جبران اين ﺧسارت ،انقلابيون آمريكايي و حاميان آنها يعني پادشاه فرانسه بايد تحتفشار قرار
ميگرفتند .از سويي ديگر جنبش ضد بردهداري قوياي كه در سال  ١٨٠٤م .در انگلستان به راه افتاد،
ماهيتي سياسي و ضد فرانسوي داشت چراكه درست زماني كه ناپلئون قصد داشت به اﻋادهي بردهداري
و تجارت برده براي بازسازي امپراتوري مستعمراتي فرانسه اقدام كند اين جنبش به راه افتاد و بازتاب
چنين اقدامي در انگلستان ،اين بود كه مخالفت با بردهداري را به يك جنبش ملي ﻋليه فرانسه تبديل
كند (Davis, 2000: p 236) .بنابراين مذاكراتي كه در پارلمان انگلستان در ﺧلال سالهاي ١٨٠٦
م ١٨٠٧ -م در جريان بود ،سياستمداران انگليسي را متقاﻋد كرد كه براي جبران نتيجه جنگ در مقابل
فرانسه ،بر روي تجارت برده متمركز شوند و با قطع منابع برده در هند غربي به فرانسه ضربه بزنند.
) (Morgan, 2007:p 170-171در تداوم اين رويكرد ،نهتنها در اقيانوس اطلس از ورود برده به
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ﺧاك امريكا از سوي فرانسويان جلوگيري شد كه در اقيانوس هند نيز اين رقابت با فرانسه بهشدت
دنبال شد .مناطق شرقي آفريقا و سواحل شبهجزيرهي ﻋربستان كانون اصلي اين رقابت شد تا از روابط
تجاري گستردهي فرانسه با سواحل شبهجزيره ﻋربستان ممانعت به ﻋمل آيد .تجارت برده يكي از
مهمترين اقلام تجار ي در اين سواحل بود كه ضربه زدن به آن منجر به از دست رفتن موقعيت اقتصادي
گستردهي فرانسه در غرب آسيا و ﺧليﺞفارس ميشد؛ بنابراين جنبش ضد بردهداري بهانهي مناسبي
براي ورود انگلستان به رقابتي سياسي با فرانسه در جزاير و بنادر ﺧليﺞفارس تحت پوششي
انساندوستانه بود.
از سويي ديگر و در سطﺢ منطقه ﺧليﺞفارس ،انگلستان با ﻋقد قرارداد صلﺢ ﻋمومي  ١٨٢٠م.
امتيازات بزرگي را به دست آورد .مادهي  ٥قرارداد مذكور به فرماندهان كشتيهاي جنگي انگلستان
اجازه ميداد تا تردد كليهي سفاين دريايي را ازجمله كشتيهاي متعلق به اﻋراب در ﺧليﺞفارس تحت
نظارت و كنترل قرار گيرند .مقابله با تجارت برده بهانه مناسبي فراهم ميآورد تا اين بندِ قرارداد ﻋملياتي
ﻋملياتي شود و ازاينرو انگلستان در تكميل پروژه سلطهي ﺧود بر تجارت منطقه ،ضمن پيوند دادن
بحث منع تجارت برده با دزدي دريايي ،اهداف ﺧود را با جديت بيشتري دنبال نمود .قبايل جنوبي
ﺧليﺞفارس با قرارداد »صلﺢ اساسي« و سپس در سال  ١٨٢٥م ١٢٦٩/ه.ق با قرارداد »صلﺢ جاويدان«
)الهي (٧٠ :١٣٧٣،حمايت بريتانيا از ﺧود را مورد شناسايي قرار داده و حق بازرسي كشتيها را به بريتانيا
واگذاردند و ايران نيز با فشارهاي مضاﻋف بريتانيا در دورهي محمدشاه و ناصرالدينشاه و طي يك
پروسهي مقاومت از سوي ايران بالاﺧره با اين قرارداد موفقت نمود .تأكيد انگلستان بر توقف تجارت
برده در دريا و نه در ﺧشكي پس از مذاكرات مفصلي كه با محمدشاه قاجار و حاجميرزاآقاسي صورت
گرفته بود ،ﺧود گواه بر نيّت سياسي اين ابرقدرت در سيطرهي كامل بر پهنهي آبي ﺧليﺞفارس و
جستوجوي مجوز قانوني براي به دست آوردن حق بازرسي كشتيها بود .موافقت با اين پيشنهاد ،با
توجه به فقدان توانايي ايران در كنترل و بازرسي كشتيهاي حامل برده ،اين امكان را براي ناوگان
انگلستان فراهم ميساﺧت تا هر شناوري را دلشان ميﺧواست به بهانهي جلوگيري از قاچاق برده مورد
بازرسي و توقيف قرار دهند) .دهقاننيري (٢٢٢ :١٣٨٤ ،پاسخ محمدشاه قاجار در مخالف با ﺧواستهي
انگليسيها كه » ...معلوم است وقتي كشتيهاي انگليس مانع آوردن اسير باشند ،ديگر نميآورند .ايراني
هم نميﺧرد ،امّا اگر هر وقت بياورند هركسي بخواهد ميﺧرد) «...ظهيرنژاد (٢١١ :١٣٨٥ ،بهﺧوبي از
اهداف پنهان انگليس پرده برميدارد .درنهايت و با فشار مقامات انگلستان ،فرمان منع تجارت برده در
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 ١٢ژوئن  ١٧٤٨م .به امضاي محمدشاه قاجار رسيد و حق تفتيش كشتيهاي ايراني نيز به انگلستان
واگذار شد و پس از مرگ اميركبير نيز فشارهاي انگلستان منجر به ايجاد شرايط مناسبي براي امضاي
قرارداد جديد تجارت برده از سوي ناصرالدينشاه شد .باوجوداين تجارت برده بدون ممانعت ادامه داشت
و نمايندگي بوشهر ضمن اشاره به افزايش تعداد بردهها ،موارد متعددي از بياهميت بودن قوانين منع
تجارت برده نزد بوميان ﺧليﺞفارس را به هند و انگلستان گزارش داد) .اسناد وزارت ﺧارجه ١٢٦٣ ،ق(
بدين ترتيﺐ و باوجوداين قرارداد ،تجارت برده همچنان ادامه يافت و هن ِد انگليس ﺧود ازجمله اين
مناطق بود .به قول آدميت ،انديشهي الغاي بردهداري يكي از وسايل پيشرفت سياست استعماري
انگلستان گرديد و صرفاً نفع اقتصادي و سياسي در كار بود و ﻋنوان اصول اﺧلاقي ،تزوير و ريا بود.
)آدميت (٥١٦ :١٣٦٢ ،و آن چنانكه حبلالمتين تصريﺢ ميكند» :از سهربع قرن به اينطرف دﺧالتهاي
غير مشروع دولت انگليس در ﺧليﺞفارس به اسم جلوگيري از بردهفروشي جاري بود ،اين مسئله كه
رفتهرفته متروك آمد و از اهميت افتاد ،مسئله قاچاق اسلحه را بهانه دﺧالت ﺧويش قراردادند .بايد قدري
باريك شد و در اساس اين دو غور نمود تا حقيقت آشكار گردد) «...حبلالمتين ١٣٤٧ ،ق(٤ :
نقش انگليس در تمدنآوري و نجات ﻣنطقﻪ
ارائه تصويري زيبا و انساندوستانه از انگليسيها و رسالت تمدنبخشي آنان به مردم منطقه كه
ناﺧودآگاه تصوير ﻋقﺐماندگي ،وحشيگري و بدبختي بوميان را به ذهن متبادر ميكند يكي ديگر از
وجوه روايتهاي انگليسي پيرامون ﺧليﺞفارس است .راويان انگليسي ﺧليﺞفارس در اين نوع نگاه ،كامل ًا
متأثر از گفتمان شرقشناسي هستند .شرقشناسي در اين معنا ،سازهاي شبهايدئولوژيك بود كه پايه و
اساس آن بر برتري غرب و نقش راهبري آن در سوق دادن ملل غيرمتمدن بهسوي پيشرفت يا همان
تمدن اروپايي است .در اين ديدگاه ،اروپا در همه زمانها و مكانها برتر و پيشرو بوده و هست چنانكه
در دنياي باستان اين نقش بر ﻋهده يونان بود و اكنون بر دوش اروپاست .شرقشناسان انگليسي نيز از
اين دانش براي توجيه رفتار ﺧود در مستعمرات بهره گرفته و حضور انگلستان در شرق را به ﻋلل ناتواني
ن فرودست در دستيابي به زندگي بهتر و اصلاح امور ﺧودشان ميدانستند .بر اساس اين ذهنيت،
شرقيا ِ
درستي يا نادرستي هر فرد يا ﻋملي در نزديكي يا دوري با انگلستان قضاوت و روايتشده است .در
تصور شرقشناسانهي گرانت واتسن تنها راه اصلاح امور به دست ايرانيان را نه از ناحيه ﺧودشان بلكه به
كمك هيئتهاي اروپايي ميداند چراكه »هم مردم ايران و هم حكومت آن فاقد قوهي فعاليت
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ضروري براي اتحاد هرگونه نهضتي جهت به دست آوردن تمدناند .قوهي محرك لازم براي ايجاد
چنين نهضتي در ايران اگر روزي امكان وقوع داشته باشد بايد نظير هندوستان بهوسيلهي يك نژاد
مهاجم بيگانه پديد آيد« )واتسن (٣٦ :١٣٤٨ ،اساس اين ديدگاه ،بينشي ذاتگرايانه و ازلي نسبت به
شرق و غرب است كه يكي غيرمتمدن و ديگر متمدن است .با نگاه ذاتانگارانهاي كه در اين ديدگاه
وجود دارد شرق تغييرناپذير ﺧواهد ماند و آن چنانكه كرزن ميگويد...» :باوجود دقالبابي كه ]از سوي
غربيان[ بر سراي ايشان شده است هنوز بيدار نشدهاند« )كرزن ،ج  (٣٣ :١در اين ديدگاه قرب و بُعد به
انگليسيها مشخصكننده متمدن يا وحشي بودن است .چنانكه سايكس در سفرنامهاش در وصف
مردمان بلوچ همهجا آنان را مفلوك و وحشي ميداند ولي آنجا كه يكي از سكنه رامشك در بشاگَرد؛
ميداند كه چاقوي در دست سايكس از كارﺧانه راجرز انگلستان هست به ناگاه ساكنين اين ناحيه
متمدنتر از ساير مناطق بلوچستان ميشوند )سايكس ،١٣٣٦ ،سفرنامه (٣٢٨ :و شخصي چون ميرزا
مهدي ﻋليﺧان بهادر جنگ كه موفق به ﻋقد ﻋهدنامههاي مناسﺐ با ﻋمان و ايران و دفع ﺧطر از
هندوستان ميشود» ،ديپلمات ماهرِ مكتﺐ ايراني« لقﺐ ميگيرد) .سايكس ،١٣٨٠ ،ج  (٤٣٥ :٢لوريمر
نيز در روايتي كه از فتﺢ هرموز ارائه ميدهد با مصادره اين پيروزي به نام انگلستان ،ايرانيان را مردمي
غيرقابلاﻋتماد و ناقض ﻋهد و پيمان ميبيند كه نميتوان به ﻋهدشان اﻋتماد كردLorimer, ) .
(Vol1,1970: 25,26,27
در روايت انگليسي ،ساكنين بومي ﺧليﺞفارس يكسره در توحّش و ﺧشونت روزگار ميگذراندند و با
آمدن انگليسيها و به يُمن فداكاريهاي نيروي دريايي آنها ،دريا و سواحل آرام گرفتند .ويلن معتقد
است» :ﻋمّال و مأمورين كمپاني هند شرقي پس از استقرار و نفوذ و تسلط ﺧود در ﺧليﺞ ]فارس[ موفق
به اجراي سه اقدام مهم شدند كه نتايﺞ آن براي ﻋالم انسانيت حائز كمال اهميت بود :اول دزدي دريايي
دريايي را از آبهاي ﺧليﺞ ]فارس[ برانداﺧتند و آشيان دزدان را در آنجا به هم زدند .دوم از زدوﺧورد و
مجادلات مشايخ ﻋرب و ﺧونريزيهاي دائمي ايشان جلوگيري كردند .سوم تجارت برده را ملغي و
ممنوع ساﺧتند« ) (Wilson, 1959: 11-12اين راويان وابسته به كمپاني هند شرقي ،سالهاي
متمادي با ترسيم چهرهي دروغيني از منطقه در لواي دزدي دريايي ،تجارت برده و غيره ،استمرار
حضورشان را به ﺧاطر از بين بردن اين اﻋمال و حفظ صلﺢ و امنيت معرفي ميكردند )كرزن ،١٣٥٠ ،ج
٥٥٣ ،٢؛ ماركام (٩٢ :١٣٦٧ ،و اينكه در صورت ﺧروج ،مردم منطقه همچون وحشيان همديگر را
ﺧواهند دريد و فعلاً »چون ﺧليﺞفارس پر از كشتيهاي بريتانياست ،صلﺢ در همه جاي آن مستقر

١٣٠

مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٨بهار و تابستان ١٤٠٠

است) «...سايكس (١١٩ ،١٣٣٦ ،نويسندگان انگليسي ضمن اينكه نقش انگلستان را در ايجاد امنيت و
صلﺢ در منطقه پررنگ جلوه ميدهند سعي دارند كه ﺧود را ﺧيرﺧواه و دوست ملت ايران نيز معرفي
كنند .سايكس در توجيه ﻋدم قبول درﺧواست يكي از ساكنين رودبار )در هرمزگان فعلي( مبني بر در
اﺧتيار گذاشتن اسلحه به او را به اين دليل ميداند كه »هيچگاه ميل ندارم اسلحه به دست كساني داده
شود كه ممكن است برﺧلاف مصالﺢ ملت از آن سوءاستفاده كند« )سايكس (٣٢٥ :١٣٣٦ ،و يا در جواب
درﺧواست بلوچهاي ايران مبني بر مهاجرت به ﺧاك انگليس ،پاسخ ميدهد كه »دسايس و تحريك
آنها و برانگيختن يكي از همسايگان ﻋليه ديگري براي آنها سودمند نخواهد بود« )همان (٣٣٠ ،ﻋلاوه
ﻋلاوه بر اينكه اين نوع روايتگري متأثر از ذهنيات شرقشناسانه و منافع كمپاني هند شرقي بريتانيا است،
است ،ادﻋايي مخالف با منابع محلي است .گزارشگر حبلالمتين در سال  ١٨٩٧م ١٣١٤ /ق .گزارش
ميدهد كه انگليسيها بيش از سيصد ﺧانوار اﻋراب بوسُميطي بحريني )كه در غواصي مرواريد متبحّر
بودند( را ترغيﺐ به مهاجرت از لنگه به جزيره باسعيدو كردند تا ﺧللي در كار اين بندر به وجود بياورند و
آن را از چرﺧه رونق و آباداني ﺧارج كنند) .حبلالمتين ١٣١٤ ،ق (٢٨ :گاهي اين دﺧالتها در امور بنادر
و جزاير به شدتي بود كه مأموران ايراني را به واكنشهايي شديدتر وادار ميساﺧت .در گزارش يكي از
مأموران دولتي فارس به ناصرالدينشاه پيرامون دﺧالت انگليسيها در امور ايران ميگويد كه» :از
اطرافواكناف هر كس كه به ﻋزم كاسبي و پيلهوري ميآيد در لنگه اقامت مينمايد آنقدر مورد تعدي
قرار ميگيرد كه طاقت نياورده ،فرار ميكند ،بر رأي مبارك ظاهر است ميان دولتهاي ﺧارجه ،از دولت
انگليس منافقتر و شريرتر و بدﻋهدتر و شيطان ﺧيالتر و مفسدتر نيست .به اﻋتقاد فدوي در انگلستان
هم از اين باليوز حرامزادهتر و مفسد و بيمعني و ناپاكتر وجود ندارد .اين پدر ...دقيقهاي آرام ندارد دائماً
در گردش و در فكر تفتين و تدليس و تلبيس است« )قائممقامي (١٦٦-١٦٥ :١٣٤١ ،بنابراين ژست
انساندوستانه و »صلﺢ انگليسي« كه مورﺧان انگليسي دربارهي ﺧليﺞفارس براي مردم جهان ترسيم
كردهاند منطبق بر واقعيات نيست.
ايجاد تشكيك در حاكميت ايران بر ﻣنطقﻪي خليجفارس
ﺧليﺞفارس تنها مرزي از ايران است كه از ابتداي تشكيل حكومتهاي ايراني تا به امروز لايتغير
باقيمانده و گلوگاه ارتباطي ايران با دنياي پيرامونش بوده است .حاكميت سياسي ايران در دوره باستان
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و در بيشتر ايام دوره اسلامي بر سواحل و جزاير ﺧليﺞفارس اﻋمال ميشد و يادگارهاي فرهنگي ايراني
در بقاياي كاريزها و قنوات )كه در ﻋمان فَلَﺞ ناميده ميشود( و ابنيه فخيمه در ﻋمان و سواحل امارات
كنوني قابلمشاهده استWilson, 1959: 23)) .
روايتهاي انگليسي به شكل مبهم و غلطاندازي رويدادهاي و يا مسائل حاكميتي ايران را
مورداشاره قرار دادهاند كه ﺧواننده در مواجهه با اين متون مسلم ًا به شك و ترديد ﺧواهد افتاد .در اتخاذ
اين رويكرد آنها بيشتر متأثر از منافع آني و آتي كمپاني و دولت انگلستان هستند .آنها درجاهايي
آشكارا و در برﺧي موارد دوپهلو مباحﺜي را مطرح و بدون جواب گذاشتهاند كه جاي سوءاستفاده باقي
بماند .نمونه زنده و اكنوني آن را در مناقشات جزاير سهگانه ميتوانيم مشاهده نماييم .موريه در
ن ايران است« )موريه(٤٨ :١٣٨٦ ،
سفرنامهاش راجع به قشم معتقد است »هنوز به گونهي اسمي از آ ِ
ادﻋايي كاملاً مبهم كه اگر فردا روزي انگلستان بر اساس دكترينِ سرجان مالكم جزيرهاي در ﺧليﺞفارس
ﺧليﺞفارس تصرف كرد بتوانند حاكميت ايران را مُنكر شوند .مايلز ﻋليرغم توضيحاتي كه درباره
چگونگي به دست آوردن بندرﻋباس از سوي سلطان سعيد ميدهد در نتيجهگيري مينويسد:
»بندرﻋباس به مدت سهربع قرن به ﻋنوان يكي از متعلقات مسقط باقي ماند« ) Miles, 1919:p
 (287درحاليكه برﺧلاف نوشته مايلز ،امام مسقط به مدت سهربع قرن در بندرﻋباس حاكم دستنشانده
ايران بود .لوريمر پيرامون ﻋمان مينويسد كه »امام ﻋمان از چند سال پيش توانسته بود ﺧود را از قيد
ايران برهاند و مردم آن ناحيه كه اكنون احساس وطندوستي داشتند از ايرانيان كراهت داشتند«
) (Lorimer,1970, vol1: 137همو درجايي ديگر ميگويد» :اجاره بندرﻋباس و توابع آن از حاكم
ايران به سلطان مسقط منتقل شد و نواحي و توابع بندرﻋباس زير سلطه يك قدرت ﺧارجي قرار گرفت«
) (Ibid:p148اين سخنان با واقعيت روابط ايران و ﻋمان منافات داشت اول اينكه اجاره دادن
بندرﻋباس فقط اجارهي ﻋوايد و ماليات آنجا بود نه واگذاري ﺧاك و سرزمين آن و ديگر اينكه طبق
سنتهاي ديوانسالاري ايراني واگذاري اجارهي ﻋوايد و ماليات يك منطقه به رﻋاياي وابستهي حكومت
مجاز بود نه به دشمن ﺧارجي؛ بنابراين اين شيوهي ادارهي امور جنوب امري پذيرفتهشده و طبيعي بود؛
بنابراين وارونه نمايي روايتگران انگليسي را بايد در ارتباط با مسئلهي ديگري ديد .در ابتداي قرن
نوزدهم انگلستان با تهديد و تطميع امامان مسقط ،آنان را مجبور به همپيماني با ﺧودساﺧته بود و به
همين دليل در موارد مختلفي سعي در پررنگ كردن ادﻋاهاي حاكميتي ﻋمان بر نواحي مختلف سواحل
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و جزاير ايران داشتند تا بدينوسيله دﺧالت و تصرف در جزاير و بنادر ايراني را به پشتيباني ادﻋاهاي شيخ
مسقط مبتني سازند .دقت در گزارهي نخستي كه از لوريمر دربارهي ﻋمان نقل شد ،تأييد ضمني و
ناﺧواستهي او بر حاكميت ديرينه ايران بر ﻋمان است كه به قول او بهتازگي از ايران جداشده است.
يكي از ﻋمده درگيريهاي ايران با انگلستان در ﺧليﺞفارس مناقشه بر سر استقرار آنان در جزاير و
برافراشتن پرچم انگلستان بر فراز آنها بود .منابع انگليسي بهطور نهانروشانهاي مسئله حاكميت ايران
را در اين جزاير دوپهلو مطرح مي كنند .ويلسن در بحث سركوبي قواسم اينچنين مينويسد» :لنگه يكي
ديگر از بنادر معمور و معتبر جواسم ]![ بدون هيچ اشكال و مقاومتي به تصرف انگليسيها درآمد و
متعاقﺐ آن لافت در جزيرهي قشم به حكّام مسقط ]![ بازگشت داده شدWilson, 1959: ) «...
 (205اين گفته ويلسن كاملاً مغرضانه است چراكه بهكارگيري واژه بازگشت در مورد بازگرداندن قشم
به امامان ﻋمان در معناي مالك دانستن ﻋمان بر اين جزاير است و در مورد بندرلنگه نيز منابع تصريﺢ
دارند كه لنگه از تواب ِع ايالت فارس بود و قواسم هم تبعهي ايران بودند؛ به همين دليل شديدترين
اﻋتراضات ايران از انگلستان به ﻋمل آمد و ويليام بروس مجبور به ﻋذرﺧواهي از حكومت ايران و ﻋقد
تعهدي شد كه ﺧسارت وارده به بنادر ايران را بپردازد و حق حاكميت ايران بر بحرين را هم به رسميت
بشناسد .پذيرش شرايط ايران از سوي ويليام بروس منجر به بهكارگيري تعابير تندي ﻋليه او در منابع
انگليسي شد )بلگريو١٣٤ :١٣٦٠ ،؛ رايت٦٥ :١٣٥٧ ،؛ ( Kelly, 1968: 75قواسم كه در اﻋلام
وفاداري ﺧود به ايران ،در سركوبي ديگر قبايل متمرد ﻋرب ،ياريگر قاجارها بودند و حتي در تقاضاي
محمدبنﺧليفه حاكم بحرين از پادشاه قاجار در مقابل فشارهاي انگلستان در سالهاي  ١٨٦١-١٨٦٠م.
قاسميهاي بندرلنگه نيرويي را به بحرين اﻋزام كردند) .قائممقامي (٦٢ :١٣٤١ ،در مورد بحرين نيز
بهكرات با بهكارگيري ﻋباراتي دوپهلو ،مسئله حاكميت ايران را موردترديد قرار دادهاند .بهﻋنوانمﺜال
لوريمر ضمن اقرار به قدرتمندي كريمﺧان زند در ﺧليﺞفارس در ميان سالهاي  ١٧٦٥ -١٧٦٣م
مينويسد» :جزاير بحرين همواره بهواسطهي شيخ بحرين ،تابع ايران بودLorimer, Vol1, ) «...
 (1970: 137در حقيقت وابستگي تاريخي و سرزميني بحرين به ايران را به ﺧواست يك شيخ تقليل
ميدهد و آن را ازنظر تاريخي بهحق و بهجا نميبيند.
در برﺧي موارد نيز كه حيات مستعمره انگلستان در معرض ﺧطر بود ،آشكارا حاكميت تاريخي
ايران را منكر مي شدند مﺜلاً در مورد نواحي مكران و چابهار و در ناحيه ساحلي بلوچستان ،موريه آنها را
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مستقل از ايران ميدانست) .موريه (٩٢ :١٣٨٦ ،واتسن نيز معتقد بود كه در مناطق بمپور و اساس ًا نواحي
شرقي مﺜل بلوچستان ،ايرانيان دﻋاوي ﺧود را بر فتوحات نادرشاه مبتني ساﺧتهاند در حاليكه بيش از
صدسال است كه طوايف بلوچ اين حق را به رسميت نشناﺧتهاند) .واتسن (٣١١ :١٣٤٨ ،و ويليام
هالينگزبري در توصيف متصرفات امام مسقطمينويسد» :قلمرو او بر اساس تشخيص من از »صُحار«
آغاز ميشود و در حال تا مكران بيشتر ادامه ندارد ...متصرفات امام در ﺧارج از ﻋربستان شامل هرمز و
گامبرون در ﺧليﺞفارس و تقريب ًا تمام سواحل مكران از دماغه جاسك تا سند است) «.هالينگزبري،
 (٣٣ :١٣٦٣تشريﺢ چنين مختصاتي از مرزهاي جغرافيايي ﺧليﺞفارس و ﻋدم توضيﺢ پيرامون واگذاري
اين مناطق از سوي حكومت ايران به امامان مسقط ،از يكسو ترديد و تشكيك در تعلّق اين مناطق به
ايران را وارد متون تاريخنگاري كرده و از سوي ديگر به تشديد اﺧتلاف بين ﻋنصر ايراني و ﻋرب در
منطقه براي جدال بر سر سرزمينهايي كه هزاران سال حاكميت و مالكيتش مشخص بوده است،
انجاميد .جنجاليترين و مناقشهبرانگيزترين شاهد اين مدّﻋا اقدام آگاهانه و تفرقهافكنانهي »سرچارلز
بلگريو« در دهه  ١٩٦٠ميلادي بود كه همزمان با زمزمههاي ﺧروج ناوگان نظامي انگلستان از شرق
كانال سوئز ،كتابش را با جمله »ﺧليﺞفارس كه پارهاي اﻋراب امروزه آن را ﺧليﺞ ع ر بي مينامند«
)بلگريو (٢٩ :١٣٦٩ ،آغاز نمود .او تداومبخش همان جرياني بود كه سالها قبل با سرجان مالكم
آغازشده بود .مالكم كه تبحر بالايي در واورنه نمايي واقعيتهاي تاريخي دارد هنگام حضور در بوشهر در
مورد جمعيت ايراني منطقه اظهار ميدارد كه همه اهالي بوشهر ﻋرب هستند و »ايرانيان ﻋادات و رفتار
اﻋراب را -كه هم ازنظر شكل ظاهري و هم ازنظر احساس و ﻋواطف با ﺧويشاوندان در كنارهي مقابل
بهزحمت قابلتشخيص بودند و قسمت اﻋظم ساكنان اين ﺧطه را تشكيل ميدادند -وحشيانه و بيادبانه
ميپنداشتند و به آنها با ديدي نفرتانگيز نگاه ميكردند) «.مالكم (١٤ :١٣٨٠ ،گفتار او در پي اﺧتلاف
بين ﻋناصر حاضر در شهر و تحميل آگانهي اين ايده است كه به دليل حضور اﻋراب ،ايرانيان نسبت به
اين شهر ﻋلاقه چنداني ندارند.
نتيجﻪ
از قديميترين ازمنه تاريخي ،آبراهه ﺧليﺞفارس مَسكَن اقوام ،نژادها و مليتهاي مختلفي بوده
است كه حول منافع مشتركي در اين منطقه ميزيستهاند .شرايط محيطي منطقه و ساﺧتار جغرافيايي آن
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به وحدت فرهنگي و جغرافيايي كمك كرده و جامعهاي متحد و يكپارچه به وجود آورده بود كه در ذيل
ﻋوامل مشتركي همچون تجارت و بعدها دين مبين اسلام به يك وحدت منافع و همبستگي اقتصادي –
– اجتماﻋي دستيافته بودند .جامعهاي كه در ﻋين آرامش و بدون هيچگونه درگيري و وحشيگري به
تجارت تا شرق دور و آفريقا و درياي سرخ مشغول بوده و بنادر پررونقي را در سواحل ﺧليﺞفارس پي
افكنده بودند .اقتداري مشروع كه ديگر اقوام همچون يونانيان ،روميان و اﻋراب را متقاﻋد ساﺧته بود كه
نام اين دريا را درياي پارس بنامند .با ورود استعمار به ﺧليﺞفارس جوامع انساني حاضر در منطقه با
شرايط جديدي مواجه شدند .مناسبات قديمي منطقه بر هم ﺧورد ،قدرتهاي مهم منطقه همچون ايران
تضعيف شدند ،تجارت بومي منطقه به نابودي كشيده شد و ﻋناصر جديد بيگانه بر امور سياسي و
اقتصادي منطقه تسلط يافتند .اگرچه پرتغاليها زودتر از بقيه رسيدند امّا اين انگليسيها بودند كه
درنهايت پس از غلبه بر رقباي اروپايي ﺧود ،هندوستان و سپس ﺧليﺞفارس را ﻋرصه سياستهاي
استعماري ﺧود قراردادند .انگليسيها كه از قرن هيجدهم در بيرون راندن رقباي اروپايي ﺧود كامياب
شده بودند اكنون فقط با نيروهاي بومي منطقه را در مقابل ﺧود ميديدند و در راستاي حل اين مسئله،
تضعيف قدرت هاي بزرگي چون ايران و ﻋﺜماني و تحتالحمايه كردن قبائل بومي سواحل جنوبي
ﺧليﺞفارس را در دستور كار قراردادند .انگليسيها در راستاي شناﺧت هر چه بيشتر منطقه و تداوم
حاكميت ﺧود بر اين نواحي مبادرت به نوشتن متوني كردند كه اساس تاريخنگاري مدرن ﺧليﺞفارس را
فراهم آورده و منبع اطلاﻋات و آگاهي هر پژوهشگري است كه ميﺧواهد در اين حوزه به تحقيق
بپردازد .امّا اين سبك از تاريخنگاري برﺧلاف مدﻋاي ﻋلمي بودنش ،در بستري شرقشناسانه و جانبدارانه
جانبدارانه از منافع كمپاني هند شرقي انگليس سربرآورده است كه با ترسيم چهرهاي وحشيانه و
غيرمتمدنّانه در قالﺐ دزدي دريايي و بردهداري ،انگليسيها را صلﺢطلباني منجي منطقه و مردمانش به
تصوير كشيده است .ضمن آنكه تلاش نموده است با انكار هويت ايراني در سواحل و جزاير و
تفرقهافكني بين ﻋنصر ﻋرب و ايراني زمينههاي بر هم زدن روابط تاريخي اين منطقه را فراهم آورد،
اتفاقي كه در دهههاي اﺧير منجر به تحريف نام ﺧليﺞفارس و شكلگيري مسائل بغرنجي در سطﺢ
منطقه شده است .اگرچه متون مذكور منابع مهمي در شناﺧت تاريخ معاصر ﺧليﺞفارس ميباشد و بدون
توجه به آنها ،پژوهش در اين حوزه ناقص است ليكن بدون توجه نقادانه و ﻋدم تطبيق با منابع بومي،
تصويري وارونه از مسائل ﺧليﺞفارس بر تحقيقات ما حاكم ﺧواهد شد.
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ريكس ،توماس )» (١٣٥٠دريانوردي در ﺧليﺞفارس و رابطه با آفريقاي شرقي از قرون نهم تا
دوازدهم ميلادي« ،فرهنگ ايران زمين ،ج  ،١٨دورهي جديد ،به كوشش ايرج افشار ،تهران ،انتشارات
سخن.١٣٨٥ .
سايكس ،سرپرسي ) (١٣٣٦سفرنامه سرپرسي سايكس يا ده هزار مايل در ايران ،ترجمهي حسين
سعادت نوري ،تهران ،كتابخانهي ابن سينا.
سايكس ،سرپرسي ) (١٣٨٠تاريخ ايران ،ج  ،٢ترجمه محمد تقي فخر داﻋي گيلاني ،تهران ،دنياي
كتاب.
سديدالسلطنه ،محمدﻋلي ﺧان ) (١٣٧٠تاريخ مسقط و ﻋمان ،بحرين و قطر ،تصحيﺢ احمد اقتداري،
تهران ،دنياي كتاب.
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سديدالسلطنه ،محمدﻋلي ﺧان ) (١٣٧١سرزمينهاي شمالي پيرامون ﺧليﺞفارس ،تصحيﺢ احمد
اقتداري ،تهران ،جهان معاصر.
طرسوسي ،ابوطاهر محمد بن حسن بن ﻋلي ) (٢٥٣٦دارابنامهي طرسوسي ،به كوشش ذبيﺢالله
صفا ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
ظهيرنژاد ،مينا ) (١٣٨٥اسنادي از روابط ايران ،تهران ،نشر آبي.
فردوسي ،حكيم ابوالقاسم ) (١٣٨٤شاهنامه فردوسي ،ج  ،١تهران ،هرمس.
فرمانفرمائيان ،حافظ )» (١٣٦٠تاريخنگاري ايران در سدههاي نوزدهم و بيستم« در مجموﻋه مقالات
تاريخنگاري در ايران ،گردآورنده يعقوب آژند ،تهران ،نشر گستره.
قائممقامي ،جهانگير ) (١٣٤١بحرين و مسائل ﺧليﺞفارس ،تهران ،طهوري.
قائممقامي ،جهانگير )» (١٣٦٩نامهاي از امامان ﻋمّان و زنگبار« مجموﻋه مقالات ﺧليﺞفارس ،تهران،
دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت ﺧارجه.
كُرزن ،جرج .ن ) (١٣٤٩ايران و قضيه ايران ،ج  ،١ترجمه ع .وحيد مازندراني ،تهران ،بنگاه ترجمه و
نشر كتاب.
كُرزن ،جرج .ن ) (١٣٥٠ايران و قضيه ايران ،ج  ،٢ترجمهي ع .وحيد مازندراني ،تهران ،بنگاه ترجمه
و نشر كتاب.
گزيدهي اسناد ﺧليﺞفارس (١٣٧٥) ،ج  ،٥به كوشش مينا ظهيرنژاد ،تهران ،دفتر مطالعات سياسي و
بينالمللي وزارت ﺧارجه.
ماركام ،كلمنت ،تاريخايراندردورهقاجار ) (١٣٦٧ترجمه ايرجافشار ،تهران ،فرهنگ ايران.
مالكم ،سرجان ) (١٣٨٠سفرنامه سرجان مالكم در كتاب »جنوب ايران به روايت سفرنامه نويسان«
گردآوري و ترجمهي حسن زنگنه ،شيراز ،نويد شيراز.
مرادي ،احمد )» (١٣٩٦نوروز دريا در ﻋمان« دو ماهنامهي نسيم بادگير ،هرمزگان ،ميراث فرهنگي و
گردشگري ،س  ،٢ش  ،٥پائيز.
مَقدسي ،شمس الدين ابي ﻋبدالله محمد بن احمد ) (١٩٦٧احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم ،الطبع ُه
الﺜاني ،مدينه ليدن ،بمطبعه بريل.
موريه ،جيمز ) (١٣٨٦سفرنامه جيمز موريه ،ترجمه ابوالقاسم سري ،تهران ،نشر توس.
هادي ،حسن ) (١٣٧١سرگذشت كشتيراني ايرانيان ،ترجمه اميد اقتداري ،تهران ،بهنشر.
هال ،استوارت )(١٣٨٦؛ غرب و بقيه ،گفتمان و قدرت ،تهران ،آگه.
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، تهران، ترجمه اميرهوشنگ اميني،( روزنامه سفر هيئت سرجام ملكم١٣٦٣)  ويليام،هالينگبري
.كتابسرا
. همسايه، قم، ترجمهي حسن زنگنه،( درياي پارس و سرزمينهاي متصالﺢ١٣٧٧)  دونالد،هاولي
. انتشارات سمت، تهران،( تاريخ ﺧليﺞفارس و ممالك همجوار١٣٨٤)  محمدباقر،وثوقي
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