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معرفی تفصیلی سفرنامه ی تلگرافچی فرنگی

مانداناسایهبانی*

چکیده
سـفرنامههابـهعنـوانبخشـیازرسـانهیفرهنگی،حاصلتـاشوکنجکاویهایشـخص
سـفرنامهنویساسـتکـهمشـاهداتوتجربیـاتخـودراازیـکفرهنـگناشـناختهوبیگانهبه
فرهنـگخـودوهمزیسـتانشمنتقلمیکنـد.سـفرنامههاازآنجاییکـهغالباًبدونسـفارشو
دسـتورازباالدسـتبـهنـگارشدرمیآینـد،حاصـلذوقوسـلیقهوخودانگیختگیهـایدرونی
سـفرنامهنویساسـتکهدرسـفربهچشـمخوددیدهودرَحَضرآنهارابازنماییوبررسـیوبه
رشـتهیتحریردرآوردهاسـت.ازاینرو،درسـفرنامههامعموالًریزبینی،تیزبینیونکاتظریفی
وجـودداردکـهممکـناسـتبیننـدهیمعمولیرابیـشازکتابهـایتاریخـیوگزارشگونهو
کهباسـفارشدیوانسـاالرانتوسـطمنشـیهایدربارینوشـته سـلطانیات)نامههایدرباری(ـ
آگاهسـازدومیتوانـدبـرایهرمخاطبوپژوهشـگردیـدهوری،باورپذیرترونزدیکتر شـدهاندـ

بـهواقعیتباشـد،بـااطمینانبـهآنمراجعهکنـدوازدادههـایآنبهرهبرد.
سـفرنامهیبینـامتلگرافچیفرنگینیزازویژگیهایفوقبیبهرهنیسـت؛افـزونبراین،چون
سـفرنامهایناشـناختهاسـتوتاکنـونکمترکسـیبـهآنتوجهکـرده،میتوانداهمیـتموضوع
وضـرورتنـگارشمقالـهدرایـنزمینـهرانیزتوجیهکنـد.اینمقالهبـاروشتوصیفیوتحلیلی،
کـهگزارشمنحصـربهفـردیازوضعیتشـهرها،روسـتاهاو ضمـنمعرفـیسـفرنامهیفـوقـ
راههـایارتباطـیایراندراواخرحکومتقاجار،برایمکانیابیمسـیرسـیمهایتلگـرافازتهران
بهمقایسـهیتطبیقیاینسفرنامهباسـایرسفرنامههایشناختهشده تابوشـهروبالعکساسـتـ
میپـردازد؛بـهویژهسـفرنامههاییکهدرعصرقاجاریهنوشـتهشـدهاسـت.دراینمقالـه،افزونبر
اهمیـتتاریخـیوجغرافیـایتاریخیایـراندرآنزمانازنظرثبتوضبطآبادیهاوروسـتاهای

بیـنراه،بـهصـورتضمنیبهموضوعـاتپیرامونیومرتبطباآننیزاشـارهمیشـود.
که نتایـجحاصلازاینمقالهنشـانمیدهدکهگسـترشاینرسـانهیارتباطی)تلگـراف(ـ
بـهدالیـلبهرهبـرداریوحفظمنافعاقتصادیوسیاسـیدولتاسـتعمارگروابرقـدرتآنزمان
چگونهبـهضدخودیابـهگفتهیهگل،بهآنتیتـزخودتبدیل یعنـیانگلسـتانبـهوجـودآمدـ
وابزاریشـدبرایایرانیانآنعصرتابهسـرعتاخبارراازمرکزبهشهرسـتانهایدوردسـتو
بالعکسمنتقلسـازند.بیشـکمیتواناینرسـانهرایکیازدالیلرشـدوبیداریمردمایران
دراواسـطواواخردورهیقاجارپنداشـتکهدرنهایتبهجنبشاصاحیمشـروطهمنجرشـد.

کلیدواژه     ها:سفرنامهیتلگرافچیفرنگی،سفرنامهها،تلگراف.
saybani1971@gmail.com*نویسندهوپژوهشگر.

تاریخدریافت:96/11/28
تاریخپذیرش:97/01/05
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1- مقدمه
سـنتسفرنامه نویسـیپیشازآنکهدرکشـورهایغربیمتداولشـود،ازکشـورهایشـرق
بـه ویـژهکشـورهایمسـلمانوازدورانفتوحـاتخلفـابـهبعدرواجوگسـترشیافـت.اگربه
جهـانقـرنپنجـمهجریبنگریـم)فاروقـی،3:1362(،درجاده هاوبازارهایاروپاسـیاحانزیادی
رامی بینیـم؛درحالـیکـهدرمشـرق زمیـنوایرانبهنـدرتباجهانگردوتاجـریغربیمواجه

میشـویم.سـفرکردنوسفرنامه نویسـیبیشـترکارملت هایشـرق]بوده[اسـت.
ظاهـراًمـردمغـربدرآندوران،عاقـه یچندانیبرایمسـافرتبهکشـورهایدوردسـت
نداشـته اند.امـابـاگذشـتزمـاندرچنـدقـرنبعـد،اوضـاعبهگونـه ایدیگـرمی شـود؛درپی
شـروعرنسـانسدراروپـاورشـدسـوداگریوآغـازفعالیت هـایاسـتعماریدرنواحـیشـرقو
آفریقـا،انبوهـیازجهانگـردانایتالیایی،اسـپانیایی،هلندی،انگلیسـیوفرانسـویبـهبهانه های
مختلفازجملهتجارت،رواجدینمسـیحبهتوصیه یپاپ،ماجراجوییو...بهکشـورهایشـرق
هجـوممی آورنـد.دیگـرکمتـرکسـیسـیاحمسـلمانیرادرغـربمی بینـدوازآنزماناسـت
کـهسـیاحتوسیاحت نویسـیکارویـژه یغربی هـامی شـود.ایـندرحالیاسـتکـهدرمیان
مسـلمانانتمایلـیبـهدیدنبـادکفروجـودنداشـت.ایندگردیسـی هاحاصلرشـداقتصادی

فرهنـگاروپاییوافولکشـورهایشـرقیاسـت)فوالدونـد،3-8:1361(.
گرچـهپیـشازشـکل گیریحکومـتصفویـان،کشیشـانمسـیحیهمـراهبـاگروهـیاز
درسـرزمین هایتحتسـیطره یمغول ها کـهمعروف تریـنآنهـامارکوپولـواسـتـ بازرگانـانـ
دیـدهشـده اند،امـااززمـانبـهقدرترسـیدنحکومتشـبهملـیصفویـانوبه ویـژهدرزمان
شـاه عبـاساسـتکهپـسازگسـترشروابطسیاسـیوبازرگانـیباکشـورهایغربی،بـاورود

سـیاحانخارجـیبهایـرانمواجهمی شـویم.
انگیـزه ی از پرسـش سـفرنامه ها، بررسـی زمینـه ی در موضوعـات مهم تریـن از یکـی
سفرنامه نویسـانوکشـفآناسـت؛ازاین رودراینپژوهشنیزیکیازپرسـش هایاساسـی،
کشـفانگیـزه یایـنسـفرنامه نویِساحتماالًانگلیسـیاسـتکهپاسـخگوییبدانپرسـشنیز
چنداندشـوارنیسـت.ویبرایگزارشطولومسـیرراهونقشـه یسـیم هایتلگراف،اینسفر
ومأموریـتراپذیرفتـه اسـت.گرچـهازالبـه الیمتـنسـفرنامهچنیـندریافتمی شـودکهدر
سـال هایقبـلنیـزبرخـیازایـنمکان هـارادیـدهوایـندومیـنسـفراوبدینمناطقاسـت.
درموردپیشـینه یسفرنامه نویسـیوسـفرنامه هایمعروفشـرقمانندابن فضان،ابودلف،
ابـن جبیـر،ناصرخسـرو،ابـن بطوطـهوبـه ویـژهسـفرنامه نویسـانغربـیهمچـونمارکوپولو،
کـهدرزمـانقاجاریـهبـهغـرب تاورنیـه،شـاردنوغیـره،همچنیـندرسـفرنامه یایرانیـانـ
رفته انـدودرایـنمقالـهبرایمقایسـه یایناثـرباآنسـفرنامه هادربخشجداگانـه ایازمقاله
تاکنـونمطالـبفراوانیدراینزمینهنوشـتهشـده اسـت؛اماشـیوه  بـداناشـارهخواهـدشـدـ
نامـه یمقالـهاجـازه نمی دهـدبـهتوضیـحوتشـریحتمامیآنهـاپرداختهشـود.پسبـامراجعه
بـهپایگاه هـایاینترنتـیوکتاب هـایمرجع شناسـیمی توانبهسـوابقآنهادسترسـییافت؛از
ایـن رو،ذکـرآنهـادرایـنمقالهضرورتـیندارد.امـادرموردایـنمقالهبهجزمطالبمبسـوطی
کـهزنـده یـادایرجافشـاردرمجله یجهـان نو)299:3-297(منتشـرکرده اسـتوحواشـی که
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زنده یادایرجافشـاروعباسسـایبانیهرکدامبانامخودشـاندرزیرنویسسـفرنامهنوشـته اند،
تاکنـونمطلـبدیگریمنتشـرنشـده اسـت.پـسمی توانگفـتایننخسـتینباراسـتکهبه
نقـدومعرفـیتفصیلـیایـنسـفرنامهپرداختهمی شـود.چونمقالـهازنوعمقاله هـایتوصیفی
وتأکیـدیاسـتوبـاروشتوصیـفوتحلیـلکیفـیبهانجـامخواهدرسـید،نیازیبهداشـتن
فرضیـهوگمانه زنینیسـت؛چونانگیزه ینویسـندهازابتدامشـخصاسـت،پسنیـازیبهبیان

آننیسـتچـونتوضیحـیمی شـودبرواضحـاتدیگر.
روشاجـرایکارچنـانکـهدرمقدمهذکرشـد،کتابخانـه ای،توصیفیوتحلیـلکیفیوبه
میـزانکمتـریتطبیقـیاسـتکـهازویژگـی روش هاییبهشـمارمـی رودکهمختصبررسـی
ایـن گونـهآثـاراسـت.ازایـنروبـهلحـاظماهیـتدراینگونهبررسـی هانیـازیبـهچارچوب
نظـری،متغّیرهـایثابتووابسـته،جامعه یآماری،پیمایشو...نیسـت؛زیـرااینمواردمختص
تحقیقاتجامعه شـناختیوشـاخه هایمختلفعلوماجتماعیاسـتودراینشـیوه یبررسـی 

کاربـردیندارد.
ایـنمقالهشـاملچندبخشاسـت؛ابتـدابهمعرفیاجمالـیوکلیاِتسـفرنامه یتلگرافچی
که فرنگیپرداختهمی شـود.سـپسبهمقایسـه یاینسـفرنامهبابرخیازسـفرنامه هایدیگرـ
می پـردازد؛ازجملهسـفرنامه هاییکهدر درآنمطالبـیدرمـوردایـنعصـرذکرشـده اسـتـ
عصـرقاجاریـهوحکومت هـایماقبلآنبـهویژهصفویه،ازسـویایرانیانطیسـفربهفرنگیا
سـفرنامه هاییکهازسـویفرنگیاندرمسـافرتبهایراننوشـته شـده اسـت.همچنینپیدایش
تلگـرافدرایـرانواثراتاجتماعیوپیامدهایآن،سـپسنقـدوفرازهاییمهمودرخورتأملاز
تقریراتسـفرنامه نویس،پایانمقاله،حسـبمعمـولنتیجه گیریوبرآینـدیازناخودآگاهمتن،

فهمهرمنوتیـکازاینپویـشرادربرمی گیرد.

2ـ معرفی اجمالی
یکیازنسـخه هایترجمهشـده یاینسـفرنامه،درسـال1350بهوسیله یشـادروانعباس
سـایبانی-کـهدرآنزمـاندانشـجویرشـته یادبیاتفارسـیدردانشـگاهتهرانبـود-ازروی
نسـخه یاصـلبـهخواهـشزنـده یـادایرجافشـارتنسـیخشـدوبـاتصحیـح،حاشیه نویسـی،
توضیـحوزیرنویسـیآندو،درسـال1352درجلـد19مجموعـهمقاالتفرهنـگایرانزمین
منتشـرشـد.بدیهیاسـتچـونبخشزیـادیازمحتوایسـفرنامهبـهجنوبایـراناختصاص
کهاز دارد،توضیحـاتایـنبخـشوتصحیـحاعـامجغرافیایـیبهشـادروانعبـاسسـایبانیـ
سـپردهشـدوسـایربخش ها فرهیختـگانوصاحبـانتحصیـاتعالیهوبومیاینمناطقبودـ
رازنده یـاداسـتادایـرجافشـاربرعهـدهگرفـت.هـریـکازایـنمصححـاننیـزنـامخـودرادر

زیرنویسـیوحاشیهنویسـیایـنسـفرنامهذکـرکرده اند.
تلگرافچیفرنگی،تکنسـینیانگلیسیاستکهدرسـال1879بهبازدید،سرکشی،توسعه ی
خطوطتلگرافوسیم کشـیآنمأمورشـده است.نسـخه یاصلسفرنامهدرکتابخانه یمجلس
شـورایملـی)اسـامی(بـهشـمارهثبـتودرفهرسـتآنجا)جلـددوم،ص444(معرفی
شده اسـت.ایـرجافشـارنیـزپیـشازچـاپایـناثـر،درمجلـه یجهـان نـو)299:3-297(به

معرفـیاجمالیآنپرداخته اسـت.
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دقـتایـنمأمـوردرضبطمطالـبمربوطبهعمـاراتوآثارقدیمیوروشتدوینسـفرنامه،
بیانگـرایـناسـتکهمؤلففرنگـیاحتماالًمنشـیوهمراهانایرانینیزبههمراهداشـته اسـت

)افشار،183:1352(.
سـفراینمأمورانگلیسـیازتهران،روزشـانزدهمژانویهشـروعوپسازگذرکردنازکاشـان،
اصفهان،نطنز،نائین،اردکان،میبدوتفتبهسـویکرمانروانهمی شـود.سـپسازمسـیرانار،
بردسـیروکرمـانراهـیبندرعبـاسمی شـودوازبندرعبـاسبهبوشـهرمی رود.پـسازبیماری
همراهـانوفـوتیـکنفـرازآنهادربندرعباس،ازهمانمسـیربـهکرمانومرکـزبازمی گردد.
وصـفآثـار،اماکـنتاریخـیوآبـادیومنـازلبیـن راهتوسـطایـنسـفرنامه نویسبی نظیر
اسـت،امـابخش هایـیازسـفرنامهکـهدرآنبـهتحلیـلتاریخـیواظهـارنظـرشـخصیخود
می پـردازد،اعتبـاردرخـورماحظه اینـدارد.امـاازنظربیاناطاعـاتاقتصادی،میـزانمالیات
ایـنمناطـق،تولیـدات،انواعدرخت هـاومیوه جاتوتولیـداتمحلیوصنایع دسـتی،وضعیت
راه هـاوحمـل ونقـلزمینی،انـواعخوراکی هـا،آبآشـامیدنی،بیماری هـا،تجـارتوبازرگانی،
صیـد،مرواریـدوسـایراطاعـاتمنـدرجازاواخرعصرقاجاریهدرسـفرنامه،یکـیازآثارکمیاب

وقابـلاسـتنادبهشـمارمی رود.

3ـ سفرنامه های دوره ی قاجاریه
دردوره یقاجاریـهبـهدلیـلضعـفوبی لیاقتـیپادشـاهان،قجـریسـفیران،نماینـدگان،
تکنوکرات هـاومأمـورانفرنگـیبیـشازگذشـتهبـهایرانآمدنـدوبـهتدریجدرامورسیاسـی
ونظامـیواقتصـادیدخالـتکردنـد.عـده ایازآنهـامقام هـایدیوانـیماننـدریاسـتگمرک،
مستشـارینظامی،بانکداری،مهندسـیو...راعهده دارشـدند.بههمیندلیلتعدادسفرنامه های
آنهـابسـیارزیـاداسـتوغالبـاًنیزازنظـرتوصیفوضعیـتایرانیانتکـراریوازنظـرهمانندی
وقایع،بسـیاربههمنزدیک اند؛ازاینرو،بسـیاریازآنهاچوندارایمطالبجدیدوچشـم گیری
نبودنـد ،بـهفارسـینیـزترجمهنشـدند.یکـیازمهم تریـنوعام تریـنموضوعاینسـفرنامه ها،
هوسـرانیشـاهانودرباریانقاجاری،توصیفحرمسـراهایآنها،فسـاددرباریان،دیوان سـاالران

وظلـموسـتمآنهابـهمردمایراناسـت.
ازسـفرنامه هایمعروفایندوره،سـفرنامه یاوژنفاندناسـتکهتصاویرونقاشـی هایزیبا
وگویاییدارد.همچنیننامههایالکسـاندرگریبایدوف،سـفیرروسـیهدرتهراناسـتکهوضعیت
تأسـفبارایراندرآنروزگاررانشـانمی دهد.سـفرنامه هایمعروفدیگرینیزازارنسـت اورسـل،
هنـریمـوزرد،مسـیوبهلر،دکترفوریه،هوتمسـیندی،دروویل،چالزفرانسـیسمکنـزیو...نیز

وجـودداردکـهصرفاًبهتوصیفشـهرها،مردموآدابورسـومآنهاپرداخته اسـت.
همچنیـنازسـفرنامه هایدیگـرایـندورهکـهجنبه هـایتحقیقاتـی،تبلیغاتی،جاسوسـی
وگزارش هـاینظامـیوسیاسـیداشـتهودرقالـبطنزوتمسـخرازایرانیانبیانشـده اسـت،
کهباسدیدالسـلطنه  می تـوانبـهسـفرنامه هایجیمزموریه،دوکاسسـادن،هرمـاننوردنـ
کبابـینیـزدربوشـهرنشسـتوبرخاسـتداشـتوکتـاب»زیـرآسـمانایـران«رادرآمریـکا
منتشـرکرد-اوسـتاسدولوری،دکترسـیدیلالگودوباألخرهپروفسـورادواردبراونو...اشـاره
کـرد.تعـدادیازایـنسفرنامه نویسـانصرفاًبرایمشـاهده یجاذبه هایشـهرهایشـرقیوآثار
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باسـتانیایـرانبـهایـنمملکتسـفرنکرده انـد،بلکهزیـرنقابتحقیـق،بـرایایـرانوایرانیان
خواب هایـیدیده انـد)نکورجاوند،8:1361-3(وبرخیدیگر،سـفرنامه هاییداسـتانیاسـت؛مانند
سـفرنامه یاوسـتاسدولوریودوگاسسـادننویسـندگانکتابعجایبایرانومعروف ترین
ایـنسـفرنامه ها»سرگذشـتحاجیبابـایاصفهانی«اثرجیمـزموریهباترجمـه یمیرزاحبیب
اصفهانیاسـت.برخیدیگرنیزگزارش هاییاداریاسـت؛مانندسـفرنامه یتلگرافچیانگلیسـی
کـهموضـوعاصلـیاینمقالـهاسـت،همچنینسـفرنامه یمهنـدسایرانـیدوره یمحمدشـاه 

قاجار،سـفرنامهمحمدابراهیمکازونـیو....
بخـشدیگـرسـفرنامه هایعصـرقاجاریـه،سـفرنامه هاییاسـتکـهایرانیـاندرایـنعصر
می نویسـندبـهویـژهاززمـانپادشـاهیناصرالدیـن شـاهکهپایآنهـابهاروپـابازمی شـود؛زیرا
تـاقبـلازایـنزمـانایرانیـانازمسـافرتبـهکشـورهایغیرمسـلماناروپاییابـاداشـته اند.از
معروف تریـنسـفرنامه هایایرانیـانکـهدرقـرونمیانـهنوشـتهشـده،سـفرنامه یناصرخسـرو
قبادیانـیاسـت.همچنیـنسـفرنامه یموسـی بیـگ،نخسـتینسـفیرشـاه عباسبـههلندکه
مطلـبدرخـورتوجهیندارد.ازسـفرنامه هایدیگرعصرصفوی،سـفینه یسـلیمانیاثرسـفیر
ایـراندرسـیاماسـتکـهبیـنسـال های1908-1904نوشـتهشـده،همچنیـنسـفرنامه ی
ابوالحسـنخانشـیرازی،ایلچیدرباروفرسـتاده یایرانبهروسـیهاسـتکهآنرامحمدهادی
شـیرازینوشـته اسـت)فاروقـی،157:1361-75(وباألخـرهازسـفرنامه هایاواخـردورانصفویـه

می تـوانسـفرنامه یحزیـن الهیجـیرانـامبرد.
درواقع،روابطبازرگانیوبین المللیایرانبهصورترسـمیاززمانصفویانـکهنخسـتین
دولتشـبهملیایرانپسازسـقوطساسـانیاناسـتـآغازمی شـود.صفویاندولتیقدرتمند
بـودکـهبـابازرگانـانودولت هایغربیبهشـکلیمتـوازنوبرابـرنهتحمیلـی،روابطتنگاتنگی
داشـت.ازایـندورهاسـتکـههجـومسفرنامه نویسـاندرقالـببازرگان،فرسـتاده،کارشـناس،
سـفیر،ماجراجـو،سـیاحو...بـهنواحـیایرانآغازشـد.ایـنروابـطدردولت هایبعـدازصفویه
نیـزکـههـرکدامبـهنوعـیخـودرادنبالـه رو،همپیوندووابسـتهبـهآنحکومتمی دانسـتند
کـهمحوراصلیآنسـفرنامه نیـزادامـهیافـت؛ازاینروبی مناسـبتنیسـتکـهدراینمقالهـ
بـهمنظـورنشـاندادنپیشـینه یسفرنامه نویسـی،اجمـاالًازسـفرنامه هایعصرصفویه اسـتـ

نیـزذکریبـهمیانآوردهشـود.
ازسـفرنامه هایمعـروفاروپاییـاندربـاره یایـرانبـهویـژهدرزمـانصفویـهبـهصـورت
فهرسـت وارمی تـوانبهمواردزیراشـارهکرد:سـفرنامه هایفرمائـومارتینزاوانجلـو)1515م/921
ق(،آنتـونیوتـنرویـرو)1523م/930ق(،جـاننیوبـری)1581م/989ق(،نیکـوالدوارتابلو)1606
م/1016ق(،ُدنگارسـیادوسـیلوافیگوئـرا)1614م/1023ق(،پیتـرودالوالـه)1621م/1031ق(،
یـاناسـمیت)1626م/1036ق(،اسـتودارت)1627م/1037ق(،جـاناشـترویس)1627م/1048
ق(،ژانتونـو)1655م/1076ق(،بارتلمـیآبـه کاره)1672-4م/1083-5ق(،ژان شـاردن)1674م
/1085ق(،انگلبـرتکمپفـر)1685م/1097ق(،گرگـوریفریرافیداگلـو)1696م/1105ق(،گملی
کارری)1694م/1106ق(،کورنلیـسدوبـرویجـن)کورنـیلوبـرون()1706م/1118ق()وثوقـیو
دیگـران،589:1387-909(.نویسـندگانایـنسـفرنامه هاهمگیازمسـیرهرموز،بندرعبـاس،الر،
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جهـرم،شـیرازواصفهـانیـابالعکـسگـذرکرده انـد.سـفرنامه هایدیگرینیـزوجـودداردکه
نویسـندگانآنهـاازسـایرمرزهـایزمینـیماننـدتبریـز،همـدان،عـراقو...بـهایـرانآمده اند؛
ماننـدسـفرنامه یفرانچسـکو)694م/1105ق(کـهازتبریـزواردایـرانشـده اسـت.مهم تریـن
سـفرنامه هایعصـرصفـویهمانسـفرنامه هاییاسـتکـهدرفـوقبهآنهااشـارهشـد.اینامر
بـهدلیـلرشـدبـورژوازیدراروپاویافتـنبازارهایجدیدجهانیبرایکشـورهایاسـتعمارگرو

روبـه رشـداروپاییبوده اسـت.
بایـداضافـهکـردکـهدراواسـطعصـرصفـویبـهویـژهدردوره یزمامـداریشـاهعباسو
توانمنـدیواقتـدارحکومـتصفـوی،ایـنروابطبهصـورتپایاپـایوموازیصـورتمی گرفت.
کهجانفـوراندرپژوهش بـهنظـرامانوئـلوالرشـتین،صاحب نظردرجامعه شناسـیتاریخـیـ
بی نظیرخود»تاریختحوالتاجتماعیایران)مقاومتشـکننده(«آنرامورداسـتفادهوگسترش
درنظـامنویـنسـرمایه داریجهانیازقرنشـانزدهممیادیبهبعد،جهانبهسـه داده اسـتـ
بخشبزرگتقسـیممی شـود؛اولهسـته یمرکزی،شـاملدولت هایقویکهبزرگترینسـهم
راازسـرمایه گذاریبین المللـیبـهخوداختصـاصمی دهند؛دوممناطقحاشـیه ایازدولت های
ضعیـفکـهدرحدباالییاسـتثمارمی شـوندوسـوممناطـقنیمهحاشـیه ایمانندایـرانکهاز
سـویهسـتهیمرکزیبهره کشـیمی شـوند،امامناطقحاشـیه ایدیگررامورداسـتثمارقرار
می دهنـد.ایـرانعصـرصفویتـاپایانحکومتشـاهعبـاس،ازمناطقحاشـیه ایبسـیاردورتر
بـود)فـوران،46:1389(؛امـابـافروپاشـیصفویـانوآغـازحکومت هایناپایـدارافشـاریه،زندیهو
ضعـفحکومت هـایپـسازصفویهبهویـژهقاجاریهکههرکـدامخـودراوارثحکومتصفویه
می دانسـتند،ایـنمعادلـهبههـمخوردوایراننیـزبهصورتیکـیازحکومت هایمصرف کننده 
یبـورژوازیاروپـاوحاشـیه ایدرآمـدوروابـطدولت هـایاروپایـیبـاایـنکشـورکهتـاپایان
پهلـویدومهمچنـانادامـهیافـت،مداخله گرایانـه،نابرابروبهنفعمنافعاسـتعماریکشـورهای
مختلـفاروپایـیبـودکـهدراینمقالهمجالیبرایبازگشـودنایـننوعروابطنیسـت.ازاینرو،
سـفرنامه هایموجـوددرعصـرقاجاریـهبهبعـدنیزتحت تأثیـراین گونـهروابطقرارداشـته اندو
بـهنـدرتدرایـندورهبـهآثاریبرمی خوریمکـهازرویواقعیتوصرفاًمشـاهداتبی غرضانه ی

سـفرنامه نویسنوشتهشـدهباشد.

4ـ اهداف و چگونگی احداث شبکه ی تلگراف در ایران
احـداثایسـتگاهوخطـوطتلگـرافدرایـرانکهاززمانناصرالدین شـاهتوسـطانگلیسـی ها
آغـازشـدهبود،مناقشـاتفراوانیدرمیـاندولت هایانگلیـسوایرانهمچنیننخبـگانایرانی
وروحانیـوندرپـیداشـتتـاجایـیکهبسـیاریازملی گرایـانایراننیـزنگرانیخـودراازآن
ابـرازمی کردنـد؛زیـرایکیازاهدافدولتاسـتعمارگرانگلیـس،باالبردنپرچمکشـورشدرآن
ایسـتگاه هابـهمثابـه یبخشـیازخـاکخـودبود.بدیهیاسـتکـهعاوهبـرباالبـردنپرچم،

هدف هـایاقتصـادیوسیاسـیدیگـرینیزمدنظرانگلسـتانبوده اسـت.
اهمیـتایـرانبهدلیلموقعیتجغرافیاییآنکهپلیمیانشـرقوغرببودومنابعفراوانی
نیـزداشـت،همچنیـنبهدسـتآوردنتنگـه یهرمزکهآبـراهمهمواسـتراتژیکجهانیاسـت
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ازهمـانآغـازرشـدسـرمایه داری،توسـعه یدریانوردیوجهانگشـاییوکشـفسـرزمین های
ناشـناخته یآفریقایـیوآسـیاییبـاهدفبهره بـرداریازمنابـعوبـهاسـتعماردرآوردنآنها،از
قـرنشـانزدهمم./دهـمق.آغـازشـد.نمونه یکامـلاینامـردرخلیج فارس،اشـغالجزیره ی
هرمزاسـت.دولتانگلسـتانپسازضعفامپراتوریپرتغال،وارثسـیادتدریاییخلیج فارس
شـدکـهتااواسـطقرنبیسـتم،کجدارومریـزبهبهانه یمبارزهبـادزداندریایـیوجلوگیریاز

تجارتبـردهو...همچنانادامهداشـت.
درقـرننوزدهـممیـادیبـهدلیـلدگرگونی هاییکـهدرنظامسیاسـیواقتصـادیجهان
رخداد،لـزومارتبـاطهـرچـهسـریع ترمأمورانانگلیسـیبامرکـزفرماندهیخـودیعنیلندن،
بیـشازپیـشاحسـاسمی شـد.آنهـاالزمدیـدهبودنـدتـاارتبـاطخـودراازبمبئـیبـهخلیج 
فـارسوازآنجابهانگلسـتانمسـتحکم ترسـازندتاسیاسـتفعال تـریدرمنطقهایفـاکنند؛از
ایـنرو،بـرایحفـظمسـتعمراتخوددرهندوسـتانازطریـقدروازه یآنیعنـیخلیج فارس،
می بایسـتحضورخودرابهطرقمختلفتحکیمکنند.یکیازاینراه ها،تأسـیسکنسـولگری
وتلگرافخانـهدرمناطـقمختلـفایـرانبودکهدرنهایتبهخلیج فارسمی رسـیدتااینشـهرها
رابـهتهـرانمتصلسـازد؛ازاینرودردهه یهشـتاد/قرنسـیزدهمه.ق،تـاشخودرابرای
تأسـیستلگرافخانـهدرایـرانآغـازکرد.درسـال1280ه.ق/1863م،سـیمتلگـرافبهایران
رسـید.آنهـابرفرازهرایسـتگاهیپرچـمخودرابهاهتـزازدرمی آوردندوآنمـکانومکان هایی
راکـهبـرایاسـتقرارپرسـنلخـودفراهـممی دیدند،جزئـیازخاکانگلسـتانتلقـیمی کردند

)نـک.سدیدالسـلطنه کبابـی،134:1342وزعیمی،149:1393-127ونقـوی،39-64:1395(.
انعـکاسایـنرویدادهـاوانتقـادازآننـهتنهـادرمطبوعاتعصـرقاجارونخبـگانایرانبه
وفـوردیـدهمی شـود،بلکـهدرمیـانمردمـانعـادیایـنمناطقنیـزشـواهدیازآنمشـاهده
می شـود.یکـیازایـنواکنش هـا،ترانه یطنزیاسـتکـهباتحریـفدوبیتیباباطاهـردرباره ی
یکیازرؤسـایتلگرافخانهبهنام»لبو«سـرودهشـدهوسدیدالسـلطنه کبابیبخشـیازآنرادر

کتـاب»بندرعبـاسوخلیج فـارس«نقلکرده اسـت:

بُِشمازقشموازبندربهدرُشمبُِشمواُشمازاینهنگامهدرُشم
کهایندیریبَسهیادیرترُشمنویسمنامه ایبهر“لبو”من

)سدیدالسلطنه کبابی،135:1342(.

عـاوهبرایـنبیت هـا،یکـیازترانه سـرایانبومـیبندرعبـاسنیـزضمـنبـهحاشـیه راندن
انگلیسـی هاواعطـایبرچسـب هایتحقیرآمیـز»فرنگی«،»کافر«،»بت پرسـت«و...بـهآنها،با
زبانـیعامیانـهخشـمونارضایتـیمردمانعـادیهـمروزگارخـودرادرترانه هایشبهسـادگی
ابـرازکـرده اسـتباایـنمضمونکه:»فرنگی«سـیمهجرانوجداییراکشـیدهواگردسـتاز
پـاخطـاکنـد،آنهـارادردریـاغرقخواهیمکـرد...)نقـوی،49:1395(.بخشـیازایـنترانهکهبا

گویشبومیبندرعباسـیسـرودهشـده،چنیناسـت:



97
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

 / 1
5 

اره
شم

  / 
ان

زگ
هرم

ی 
نگ

ره
ه ف

نام
ش 

وه
پژ

83

    farangi sim ikâšten dar velâyatفرنگیسیمایکاشتندروالیت

    baeške del isâxten i: hekâyatبهعشکدلایساختنایحکایت

farangi igo pâ ru pât akardomفرنگیایُگپاروپاتاَکرُدم

aĵam igo ru diryâ takardomعجمایُگ]که[رودیریاتکردم

farangi kâfaren-o-bot parastenفرنگیکافرناُبتپََرسِتن

aga-o-kaftaren mâ kabge mastimاَگهاُکفتِرنماکبگمستیم

     farangi sim irexten sime heĵronفرنگیسیمایرختنسیمهجُرن

     az iĵâ sim ikâšten ta be kermonازایجاسیمایکاشتنتابهکرُمن

)ذوالفقاری،بی تا:24(.

بـاایـنترفند،دولتاسـتعمارگرانگلسـتانارتباطخـودراباسراسـرجهـانآنروزگاربرای
سرعتبخشـیدنبـهمبادلـهیاخبـاراقتصـادی،نظامـیوسیاسـیهمـوارکـردوبخشهاییاز

مناطـقایرانرابـهقبضهیخـوددرآورد.
امـااینوسـیلهیمـدرنارتباطیبـرایبازرگانـانایرانیهمچنینبرایانتشـاراخبـارازمرکز
بـهنقـاطدورافتـادهوبالعکـسنیزاثراتمثبتیبههمراهداشـت.نخبـگانومردمعـادیایراننیز
میتوانسـتندازطریقآنبینایرانیانوسـایرنقاطجهانارتباطبرقرارسـازند،یابهانتقالسـریع
اخبـاربپردازنـدودرسـایرامـورزندگـیخـودنیـزازاینوسـیلهبهرهببرنـد.اینامـردرنهایتبه
بیداریایرانیانوانقاباصاحطلبانهیمشـروطیتمنجرشـدکهشـرحوتفصیلآنرامیتوان

درکتـبمختلـفتاریخـیدنبـالکردکهذکـرآنارتباطچندانـیباموضوعاصلیمقالـهندارد.

5ـ فرازهایی از سفرنامه ی تلگرافچی فرنگی
برحسـبامـرقدر]قـدرت[اعلیحضـرتهمایونیشاهنشـاهیروحـیوروحالعالمیـنفداه،
روزشـانزدهمژانویهازدارالخافهیطهران،بیرونآمده،هوابهشـدتسـردونهرهایدورشـهر

تمامـاًیخبسـتهبود...
کاشـانالیابوزیدآباد،تقریباًپنجفرسـخ]فرسـنگ[اسـت...دراوقاتیکهبادشـدیدمیوزد
وریـگبلنـدمیشـود،بـهعابرینصدمـهمیزند...زراعـتابوزیدآبـادبهزحمتانجاممیشـود.
قنـواتوکشـتزارهامتصـللـزریگمسـدودوپـرمیشـود...ازدهاتکـزان،دسـتگرد،خضرو
جایـانردشـده،واردنطنـزشـدیم.قصبهیخوبیاسـت.دهـاتنطنزازنظرگابـیممتازیکه
دارنـدمشـهورند...ازدروازهیتخچـیواردشـهراصفهانشـدیم.ازدحامغریبیدرجلـودروازهو
دربازارهـاحاضـربودنـد.ازشـخصیجویاشـدیم،مذکورداشـتکـهحضرتواالظلالسـلطان،
امـروزخلعـتمیپوشـندواینازدحـاموجمعیتازاینجهتبیـرونآمدهانـد...ازفیضآبادانی
نائیـنپنـجفرسـخونیماسـت...شـهرنائیـنتقریباًپنجهـزارنفرجمعیـتدارد.ازمـردمنائین
بدصفت]تـر[دیـدهنشـدهبـود.آبوهواینائینمانندآبوهوایقماسـتیعنیآبشـوردارد
ودرزمسـتانهـوایبسـیارسـردودرتابسـتانبـهنهایـتگـرماسـت...ازنائینالـیگنبدپنج
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فرسـخاسـت؛نـهگنبـدالیاقـدا]عقدا[هفتفرسـخاسـت.همهجاراهبسـیارخوباسـتولی
آبخـوردنندارد...ازاقداالیاردکانشـشفرسـخاسـت.قصبهمعمورخوبیاسـت.بـازاردکان
مختصـریدارد.خانههـایآنجـابادگیردارد؛زیرادرتابسـتان]هوا[بهنهایتگرممیشـود.تابه
حـالفرنگـیدراردکاننیامـدهبود.جمیعمردمشـهربهکاروانسـراازجهتتماشـامیآمدندتا
آخـرشـبهـمبودنـد.مـردوزنوبچههمهآمدنـد.جانورغریبـیکهفرنگیمیدانسـتندازهر
سـمتماحظـهکردنـد...ازاردکانالیمیبددوفرسـخاسـت.جلگهیاردکانپـرازریگوهمه
روزهمتحـرکاسـتوازآنجهـتکشـیدنسـیمتلگـرافدرآنجاامـکاننداشـت...ازمیبدالی
همـتآبـادچهـارفرسـخونیـموازهمتآبادالییزدپنجفرسـخاسـتتمـامایـنراهاز]روی[
ریـگمـیرود.ریـگاینقدراسـتکـهراهرفتنبرایمردمبااسـبوقاطروغیرهمشـکلاسـت.
مسـجدبـزرگاشـکذرتاپشـتبامزیـرریگبود.جمعیـتیزدچهلهزارنفراسـت.سـهچهار
هـزارنفـرازآنپارسـی]زردشـتی[ویـکهـزارودویسـتیهودی.یـزدازقدیموطنپارسـیان
بودهاسـت.دریزدواطرافآنبیسـتودوآتشـکده]وجود[دارد.یهودیانوپارسـیانازدسـت
مـردمیـزدبـهتنـگآمدهوآسـایشندارنـد.باید]آنهـا[لباسمعینبپوشـندومأذوننیسـتند
سـواراسـبیاقاطریاچارپابشـوندودرزمسـتانحقندارندجوراببپوشـند.مردمیزدفرنگی

دیدهاند. کـم
هـواییزدبسـیارخنکاسـت.اکثرکشـتیـزدتریاکاسـتوبههمینجهتجـووگندم
دریـزدبسـیارگـراناسـت.یزددرتابسـتانبسـیارگـرماسـت.اغلبخانههـابادگیروسـرداب
دارند...چهارفرسـخقسـمتغربییزدقصبهیتفتاسـت.نسـبتبهیزد،تفتبهشـتیاسـت.
آببسـیارواشـجاربیشـماریدارد.زمانقبلازآنجاابریشـمزیادحاصلمیشـد.حاالازجهت
زیادیکشـتتریاک،ابریشـمروزبهروزکمشـدهمیوهجاتتفتبسـیارممتازاسـت.مخصوصاً
سـیبوانـاروهلـووزردآلو.دردوفرسـخیتفتمعدنسـربترون]توران[پشـتقـرارداردکه

درکلمملکتمشـهوراست...
ازیـزدالـیکرمان.منزلاولسـریـزد،منزلدومزیدالدین.منزلسـیمکرمانشـهان.خود
کرمـانشـهانچیـزینـداردوآذوقـهازیائنـدرانمیآورنـد.منزلچهارمشـمشاسـت.دراین
جـادزدزیـادپیـدامیشـود.ایـندزدهـاازطـرفابرقووفـارسبهاینجـامیآیند؛قوافـلرازده
بـهوالیـتخـودبرمیگردنـد.منزلپنجماناراسـت.کوهعظیمبهدسـتراسـتدیدهمیشـود.
تمامقلهسـفیدوپرازبرفاسـتمثلآلپسـویسمینمود.منزلششـمبیاضومنزلهفتم
کشـکوهاسـت.منزلهشـتمبهرامآباد،منزلنهـمکبوترخوان،منزلدهمباغیـنومنزلیازدهم
کرمـاناسـت.ازدروازهیباغداخلشـهرشـدیموسـرهنگتقیخانازجهتمـادرارگمنزل
تهیـهکـردهبود.شـهرکرمانخیلیتفصیـلدارداوالًشـالبافخانهزیادوپانزدههزارنفرشـالباف
دارد.مـردوبچـهکوچـکوچنـدنفـربهسـنهفت]سـال[نرسـیدهدرتویزیرزمیـندراطاق
تاریـکمتعفننشسـته،مشـغولشـالبافتنبودند.دوسـاعتپیـشازطلوعآفتابشـروعوتا
یـکسـاعتبعـدازمغـربکارمیکردند.مواجببچهازسـالیسـهتومـانالیدهتوماناسـت؛
مرد]بزرگسـاالن[سـالیازدهتومانالیبیسـتوپنجتوماندارد.اینشـالبافهااغلبجوان
میمیرنـدوسـببشکارسـختوعفونـتاطـاقوهـوایبـدآنجـااسـتوجمیعشـالبافها
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ناخـوشوبدحالانـد.بناهـایتاریخیکرمانعبارتندازگنبدسـبزیاُقبهیسـبز،مسـجدملک
کهازدورانسـلجوقیانباقیمانده،مسـجدجامعکهدرسـنهی750سـاختهشـده،مدرسـهی

قلیبیگو...اسـت.
هـوایکرمـانخـوبولـیبهاشـخاصیکهتـازهواردمیشـوند،صدمهمیرسـاندوهـوازود
بـهزودتغییـرمیکنـد.آبکرمـانازقنواتاسـتواکثرازسـمتجنوبـیکوهجوپـارمیآید...
ازکرمـانتـابندرعبـاسچنـدروزبعـدازعیدنـوروزازکرمانبیـرونآمدهعـازمبندرعباس
شـدیم.منـزلاولاسـماعیلآباد،منـزلدومنـگار،منزلسـومپسازبردسـیر،قلعـهاصغر]قلعه
عسـکر[اسـتکـهپـرازدرخـتبیـدوزارچوگزبودتمـامجنگلباکبـکومرغابیزنـدهبود...
منـزلچهـارمبافـت.بافـتدروسـطدره،لـبرودخانه،درتابسـتانییـاقایللکاسـتکهاز
کردسـتانآمدهانـد.ایندرهاشـجارزیـادمثلگردووگابـیوزردآلوزیـاددارد.دراینجامردم
ازدسـتخـوکمتعجزانـد...منـزلپنجـمدشـتآبکـهفاصلـهآنبابافتپنجفرسـخاسـت.
منـزلششـمدهسـرداسـتکهدرخـتزیـادیدارد.همـهیدرختهاگلداشـتتمـامزمین
وزیردرختهـاهمـهسـبزوپـرازعلـفبـود.درخـتبنهونـوشوارژنانـزرودوکنـاروغیرهو
سـنگهایرنگیـنکوهدردهسـردخیلیتماشـاداشـت.منزلهفتـموکیلآباداسـتکهقلعه
ماننـدکاروانسـراییدارد.دور]اطـراف[آنصدیاکمتـریخانوارداردکهافشـارند.درخانههای

کوچکـیازنـیوچـوبنخـلوگـزسـاختهاندکهکپـرمینامندمنـزلدارند.
منزلهشـتماحمدیاسـتکهتاوکیلآبادبیسـتفرسـخفاصلـهدارد.بـررویدرختکنار
قمریهـایزیـادینشسـتهبودنـد.دردامنهیکوهتپهیسـفیدیدیدهشـدومردمایـنتپهرا
خـاکهرمـزمینامنـد.احمـدیدردرهایواقـعاسـتکـهتمامآنیـکجنگلنخلاسـت.هوا
زیـادگـرمشـدهبـود.درزیـردرختهـاینارنـجوپسـته]سـهپسـتان[ولیمـوونخـلوانجیر
خوابیدیـم.منـزلنهمسرسـیخاسـت.چندپارچهدهـاتکوچـکدرآنجااسـت.رودخانه،نخل
زیـادیداردودرجاهایـیکـهنخـلنـدارددرختگزوکهوروکناراسـت.خرزهـرهزیادوعلفی
کـهپیـشمـانخلشـیطانمینامنـدوازبرگهایآنکفشوحصیردرسـتمیکننـددرآنجا
میباشـدوکفشهـاازپیشدرسـتمیکننـدو”سـواس”و“حصیرتکه”میگویندونخلسـتان
را“مـغ”نامنـد.منـزلدهمکشـکوه.تمـامراهازرودخانهوسـیلگاهمیانکوهمیگـذرد.بعداز
غـروببهکشـکوهرسـیدیمکهصدخانـوارونخلوحنایزیادیدارد.درسـرتپـهکپریوجلو
دریاچـهنخلسـتانبـود،منـزلکردیـم.قریبدوسـاعتبعـداینقدرپشـهآمدکهخـوابامکان
نداشـت،اسـبوقاطـرهـمعاجزشـدند.تـاصبحگرفتارپشـهبودیـم.منزلیازدهـمقلعهقاضی
کـهپـسازچاهسـتانوتختبهآنجارسـیدیم.باغاتحناوغیـرهزیاددرآنجابـود.جووگندم
رادرومیکردنـد.تمـامآبآنجـاازچـاهاسـت.روزوشـبمتصـلصـدایچرخگاوچاهاسـت.

نصـفشـبازقلعـهقاضیحرکتکـردهوبهبندرعباسرسـیدیم.
بندرعبـاسازبنـایشـاهعباسصفویهاسـتواولبهگنبرونمشـهوربودکـهبندریبزرگ
دراطـرافهرمـوزبـوده.هرموزیـاندرسـنهی715وقتیکهشـمسالدینملکآنجابـود،روی
جزیـرهجـرونکهیکفرسـخازکناردریادوراسـت،شـهرتازهسـاختهوآنجـاراهرموزنامیدند.
فرنگیـانتخمینـاًصدسـالبعد]دویسـتسـالبعد[بـهآنجارسـیدندوکمکمتمـاموالیتبه
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تصـرفآنهـاافتـادوتجـارتوامـوالواهلپرتوگالوانگیلسـتانوهلنددرآنجـابودند.بعداز
مدتـیشـهرهرموزخالیکـردهوبهبندرعبـاسرفتند...

حـاالشهریسـتبـانـههزارنفرجمعیـت،عمارتخـوبکـمدارد.چندنفـرتاجرخانهخوب
دارنـد.اکثـرمـردمتـویکپرازسـاختهسـکنیدارند...شـهربسـیارکثیفیاسـت.درتابسـتان
نجاسـتوماهیپوسـیدهگندیدهشـدهوغیرهتمامشـهروکناردریارامتعفنمیسـازد.هوای
بنـدرهـمزیـادبـداسـتبخصـوصدرتابسـتان.اغلـبمـردمدرآنفصلتـب)سـهیک(]تب
نوبـتیـاماالریـا[دارنـد،میمیرنـدوآببندرعبـاسهـمخیلیبدوشـوروتلخاسـت.عاوهبر
آنتمـامشـهرپـرازمورچـهیکوچکسـرخاسـتکهروزوشـبکسـیراآسـودهنمیگذارند
وپشـهیبندرعبـاسزیـادتعریـفدارد.واقعـاًجـایبدیاسـت...تجـاربندرعبـاسبعضیعرب
وعجـموهنـدووبرخـیپارسـیهسـتند.رئیسگمرکخانـههمهندواسـت.یکنفـرازتجار
فرنگیآنجاسـتکهدرکشـتیسـکونتدارد.درخودبندرعباس،نخلبسـیارکماستودرخت
دیگـرهیـچنـدارد.اغلـبخـوراکمـردمماهیاسـت.عاوهبـرتب،اهلآنجـابهدوبـایدیگر
گرفتارند؛اوالًپیوک]مرضرشـته[،ثانیاً]گرما[،درتابسـتانزندگیدرآنجابسـیارمشـکلاست.

خاصـهجـایبدیاسـت.پسـتخانهیآنجـامالانگلیساسـت...
روزسهشـنبهواردبوشـهرشـدیمدراینبندردراینچندسـالگذشـتهخیلیتفاوتکرده
اسـت.حـاالکوچههـایپـاکوعمارتهایممتـازدارد.دولتانگلیسازجهتاهـلتلگرافخانه،
درنزدیکـیشـهرچندخانهیممتازبناکردهاسـتوسـهچهـارخانهوباغرامخبرآبـادنامیدهاند.
پشـتآنسـبزآبادکهمنزلبالیوز]نماینده[انگلیساسـت،واقعمیباشـد.بناکردنباغدربوشـهر
خیلیمشـکلاسـت.تمامزمینآنجاسـنگاسـتدرخودشهربوشـهرآبخوبنداردوجمیع
آبخوردنراازچاهبیرونمیآورند.حاکمشـهردرچهاربرجکهسـمتشـرقیشـهرواقعاسـت
منـزلداردودرارگقدیـمکـهمالشـیخناصربودهتلگرافخانهیایرانیاسـت...بعـدازهجدهروز
توقـفدربوشـهرسـیمتلگرافواردشـدوچـاروادارپیداکردهوسـیمراحملبهطـرفاصفهانو
یـزدکـرده.دوروزبعـدازآنبـهبندرعباسمراجعتکردیـمودیدمتمـامآدمونوکربندهناخوش
شـدهوهمـهتـبمیکردنـدویـکنفـرهمفوتشـد.اسـبهاهمـهالغروبدحـالشـدهبودند.

اسـبابهاراجمـعوبعضـیکارهاراتمـامکردهوعازمکرمانشـدیم...

نتیجه گیری
ایـنسـفرنامهازنـوعسـفرنامههایخودنوشـتیاسـتکـهبـهلحاظدقـتدرثبـتوضبط
اماکـنوآبادیهـادرطـولمسـیر،نـاماماکـنتاریخـیومذهبـی،طـولراههـا،نـرخاجنـاس
ومالیـاتهـرمنطقـه،اسـامیحاکمـانشـهرهاوبسـیاریازموضوعـاتدیگـر،هـرخوانندهی
عاقهمنـدبـهتاریخوگذشـتهیایـرانرابیدرنگبهیادسـفرنامهیمحمدعلیسدیدالسـلطنه

کبابـیمیانـدازد.
چنـانکـهدرخاصـهیسـفرنامهمشـاهدهمیشـود،ایـنسـفرنامهگرچـهگزارشـیاداری
ازمأمـوریانگلیسـیاسـت،برخـافبرخـیازسـفرنامههایغربـیازاهـدافسیاسـیوحبو
بغضهـایبرتریجویانـهونژادپرسـتانهتهـیاسـت؛بهگونـهایکهبـااطمینانمیتوانبیشـتر

مطالـبآنرامورداسـتنادقـرارداد.
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اهمیـتدیگـرایـناثـردرموضـوعجغرافیـایتاریخـیوذکـرآبادیهاییاسـتکهممکن
اسـتاکنـونبرخـیازآنهـابـهکلیمتروکوخالیازسـکنهشـده،یـانامیازآنهادرفهرسـت

آبادیهـایکشـورباقینماندهباشـد.
مطالعهیدقیقمتنکاملسـفرنامهبدوناشـارهیمسـتقیمنویسـندهیافهمهرمنوتیکو
درکناخـودآگاهمتـن،بـهخوبیآشـفتگی،ناامنـی،فقدانبهداشـتعمومی،فقر،ظلموسـتم،
بیلیاقتـیحاکمـانواوضـاعاجتماعیفروپاشـیدهیاواخرحکومـتقاجاریهرانشـانمیدهد.

متـنترجمهشـدهیسـفرنامهکـهبـهاحتمـالزیـادتوسـطمترجـمفارسـیزبانبرگردانده
شـده،بسـیارروانودلنشـیناسـتودربرخـیازقسـمتها،اشـعارشـاعرانفارسـیزباننیـز
چاشـنیمتـنسـفرنامهشـدهوآنرابسـیارشـیواوروانسـاختهاسـت؛بـهویژهکهایـنامربا

تصحیـح،حاشیهنویسـیوتوضیحـاتعالمانـهیمصححـاننیـزهمراهمیباشـد.
درمقـاممقایسـهباسـایرسـفرنامههایعصـرقاجاریه،گرچهاینسـفرنامهیخودنوشـتدر
واقـعنوعـیگـزارشاداریمحسـوبمیشـود؛بهلحاظنگاههمهجانبهوعامنویسـنده،نسـبت
بـهسـایرسـفرنامههایآنعصـرازفضیلـتبرتریبرخـورداراسـتواطاعاتجامـعومفیدی
رادرزمینـهیاوضـاعسیاسـی،اقتصـادی،اجتماعـیوبـهویـژهجغرافیـایتاریخیمیتـواناز

البـهالیآندریافت.

منابع و مآخذ
ــران ــرج)1352(،»ســفرنامهیتلگرافچــیفرنگــی«،مجموعــهمقــاالتفرهنــگای افشــار،ای
ــمارهی183-260:19. ــایبانی،ش ــاسس ــکاریعب ــاهم ــحوحاشیهنویســیب ــن،تصحی زمی

ذوالفقاری،محمد)بیتا(،درمحلهیخاموشان،زندگیوترانههاینصرک،قم:مؤلف.
زعیمــی،غامرضــا)1393(،»ایجــادتلگرافخانــهوکنســولگریانگلســتاندربنــادروجزایــر

هرمــزگان«،پژوهشــنامهیفرهنگــیهرمــزگان،شــمارههای6و127-149:7.
ــد ــحاحم ــارس،تصحی ــجف ــاسوخلی ــی)1342(،بندرعب ــی،محمدعل ــلطنهکباب سدیدالس

ــنســینا. ــران:اب ــداری،ته اقت
فاروقی،فواد)1361(،سیریدرسفرنامهها،تهران:عطایی.

فــوران،جــان)1389(،تاریــختحــوالتاجتماعــیایــران)مقاومــتشــکننده(،ترجمــهیاحمــد
تدیــن،چــاپدهــم،تهــران:رســا.

ــهکتــاب»ســیریدرســفرنامهها«درکتــابســیریدر ــد،حامــد)1361(،نگاهــیب فوالدون
ســفرنامههاتألیــففــؤادفاروقــی،تهــران:عطایــی.

نقــوی،حســامالدین)1395(،»گونهشناســیوبســترهایاجتماعــیترانههــایمردمــی
ــمارهی39-64:12. ــزگان،ش ــیهرم ــنامهیفرهنگ ــرک«،پژوهش نص

ــر)1387(، ــدیراد،منوچه ــادقوعاب ــی،ص ــتاهلل،رحمان ــوی،کرام ــر؛تق ــی،محمدباق وثوق
ــم:همســایه. ــخمفصــلالرســتان،چــاپدوم،ق تاری



97
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

 / 1
5 

اره
شم

ن / 
زگا

هرم
ی 

نگ
ره

ه ف
نام

ش 
وه

پژ

137

An introduction to Itineraries of The Foreign Telegrapher

M. Saybani1

Abstract
 Itineraries as a media is the personal efforts and curiosities of the writer, 
who brings these experiences to his own culture. Since itineraries are written 
without any obligation, they are out of the writer’s passion and observations 
only. Therefor there are vigilant and full of details and clues. In comparison 
with history books that  are written by the order of the monarchs, itineraries 
are more realistic and more acceptable. This applies to the “Itineraries of the 
Anonymous Telegrapher” as well. Thus this text which has been neglected 
to this day contains a unique statistic and reports of the cities and roads in 
Iran in the mid Ghajar era, in order to locate the telegraph lines from Tehran 
to Bushehr. This study utilizes descriptive analysis method for the text and 
its related subjects and The results prove that the spread and use of Telegraph 
–which has been for the economic benefit of the colonial United Kingdom- 
has become an important tool for communication and enlightenment of the 
masses at the final stage of the Ghajar dynasty which led to the Iranian Con-
stitutional Revolution.

Keywords: Itinerary of the foreign telegrapher, Media, Telegraph.

1. Writer and researcher.


