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 از   اطالع  نفر براي  او چندين از طرف  قاجار  محمدشاه در زمان

 ديار   اين  راهي فارس خليج  و بنادر و جزاير  ايران  جنوب اوضاع

 .. شدند

 

۷۱ 

  
 ديار   اين  راهى فارس  و بنادر و جزاير خليج  ايران  جنوب  از اوضاع  اطالع  نفر براى ن او چندي  قاجار از طرف  محمدشاه در زمان
،   خود کازرونى  تصريح به.  بود  کازرونى  محمدابراهيم  نام  به  فارس  کازرون اهل  و فاضل  اديب ها يک  آن  نخستين شدند که
   ران  حدود کند و حکم  آن ى روانه  جنوب  با اوضاع  آشنايى  را براى فردىخواهد تا   مى  فارس  فرماى  قاجار از فرمان محمدشاه

   از حوادث  چه  آن  که گماشته (..)   را خسروان  ملک  کشور و اکناف اطراف>:  کار کرد  را مأمور اين  کازرونى  محمد ابراهيم فارس
 از اخبار و آثار و   را در دفاتر نگارند و سر مويى همه(..) نمايد   بروز مى ى  جلوه  کمون ى  و نهار از پرده  ليل روزگار وگردش

 انفاد دربار   قاهره ى  پاينده  همواره  شوکت  و امناى  باهره جاويد عدت  دولت  اولياى  اطالع  جهت به.  نگذارند  مهمل نگارى وقايع
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   معدلت  فرماى  مدارفرمان  افتخار بلند اختر داور فارس و  سرافرازى  نيز به  مطاع  و جهان  محکم  دارند و حکم  خسروى گيتى
 بنادر   ساحت  سياحت  را مأمور به  کارآگاه  شخص  که ، مشعر بر اين  صدور پذيرفته  شرف  و جالل گستر واال اقتدار از مصدر شوکت

 و   و صبا و دبور و خراب  و شمال  جنوب و  و جبال  و فراسخ  و طول  عرض  فرمايند که  فارس  درياى  وخليج و جزاير بحرالعجم
   و آباد و فرضات  و مياه  و آيين  و مذهب  و مبذر و بساتين  وعمل  و عامل  و ملل  و شرب  و جمعيت  و پريشانى  و قلت معمور و کثرت
   به  نگاشته  ومشروح  مفصل اى چه کتاب در   نموده  حاصل  کل  و بسيار، بنادر و جزاير دريا بار اطالع  و انهار، از کم و بازار و مزرعه

 .  باهر سازد ى  پاينده  همواره  شوکت  و امناى  قاهره  جاويد عدت  دولت  منظور نظر انوار اولياى  اميدگاه بان  جهان درگاه
   الشهير به  محمدابراهيم  مدام  هيچ کس  هيچ فرما، اين  فرمان  جوان  پيرو بخت  با عقل بان  جهان  االعام  واجب امتثاال لفرمان

 )۱.( داشت(...)  را منظور نظر  نادرى  به  المتخلص کازرونى
، )ماهشهر( بندر مشهور آغاز کرد و از راه)  خرمشهر( از بندر محمره   ايران  جنوب ى  را در ناحيه  سفرش  کازرونى محمدابراهيم

 و   گذشت  و عسلويه  و طاهرى  و دشتى  و بنادر تنگستان  از سواحل حلى سا  ودر خطه  بوشهر رفت  به ، ريگ ، گناوه ، ديلم هنديان
  ادامه)  ميناب( را تا مينا و  رساند و سفرش  بندرعباس شد و خود را به)   شمالى هاى کرانه ) فارس  و ديگر جزاير خليج وارد بحرين
  ، مذهبى ، جغرافيايى ، کشاورزى  اقتصادى  از اوضاع ، گزارشى ى خط ساحل  کامل  از پيمايش او پس.  رساند  پايان  جا به داد و در آن

 .  قاجار کرد  محمدشاه  و تقديم  و تنظيم  تهيه  نواحى  اين وسياسى
 افشار   ايرج شناس  و نسخه شناش  توسط استاد کتاب  از آن اى  نسخه  ماند تا سرانجام  باقى  خطى  صورت  به ها سال  ده  گزارش اين

   قاجار بود به  در عصر محمدشاه  ايران  جنوب ى  درباره اى  بکر و ارزنده  اطالعات  حاوى  راکه  رساله استاد افشار اين.  شد ىشناساي
  عکس«: نويسد  مى  باره  در اين دکتر ستوده. نمود  و انتشار آن  تصحيح  به  را تشويق  کرد و وى  معرفى دکتر منوچهر ستوده

   پس نگارنده.  شود  اقدام  آن  و چاپ  مقابله  کردند تا به  مرحمت  بنده  افشار به  ايرج  را ابتدا آقاى  مجلس ى  کتابخانه ى نسخه
 ارجمند   دوست  را به  چاپ  حاضر به ى نسخه.  کرد  تهيه  منقح اى  و نسخه  پرداخت  مقابله  ديگر به هاى  نسخه هاى  عکس ى ازتهيه
   شده  غلطخوانى  را که  دارند، از زير نظر گذراندند و نکاتى فارس  خليج  بر صفحات که  با تسلطى ايشان. د دا  احمد اقتدارى آقاى

 )۲(». شد اقدام  آن  چاپ  و به  رفت خانه  چاپ  به  نسخه سرانجام.  کردند  تصحيح  و حاشيه بود در متن
 در   خط مؤلف  را از روى  گزارش  اين  البارزجانى  تفرشى  عباسقلى  نام  به آيد فردى  مى  کتاب  اين ى  صفحه  از آخرين طور که آن

 را   نسخه  اين  و تصحيح  مقابله  شمسى۱۳۴۰   شهريور ماه۱۱ در   و استاد ستوده کرده    کتابت) م.۱۸۹۷  مارس ) ق. هـ۱۳۱۵  ذيقعده
 )۳.( رساند  اتمام به
  تاريخ«   با عنوان  دکتر منوچهر ستوده  اهتمام  به  کازرونى  محمدابراهيم  گزارش۱۳۶۷   در سال ، سرانجام  تاريخ  از اين  پس سال۱۷

   کتاب  اين  تصحيح  در هنگام دکتر ستوده.  رسيد  طبع  به  در تهران  جهانگيرى  توسطانتشارات» فارس بنادر و جزاير خليج
 با   که  کازرونى  مقدمه آورد و صرفا بر اساس  دست  را به  کتاب  اين ف و تألي  جنوب  به  کازرونى   مسافرت  دقيق  تاريخ نتوانست
   مأمور بررسى) ۱۲۶۴ تا ۱۲۵۰ (  محمد شاه  در زمان  کازرونى محمد ابراهيم«: نويسد  مى  برده  قاجار نام  از محمدشاه صراحت
 نيز صرفا   جلد کتاب  روى حتى) ۴.(» و دراز گرد آورد دور  را با سفرى  مجموعه  شد و اين فارس  بنادر و جزاير خليج ى ومطالعه
 .  است  قاجار آمده  محمدشاه  پادشاهى تاريخ
   به  کازرونى  محمدابراهيم  مسافرت  دقيق  تاريخ توان ، مى  از متن  يا خارج  متنى  درون  قراين  آيا بر اساس  که  است  اين سؤال
   شگفتى  و با کمال  کردم  رساله  اين  کامل ى  مطالعه  به  کار شروع  اين  با نيت کرد؟ من شخص را م اش  گزارش  و تأليف  ايران جنوب
  ى  نقطه  آخرين  ماه  و حتى  ايران  جنوب به اش  مسافرت  سال  تاريخ  صراحت  به اش  کتاب  بار در متن  چندين  مؤلف  که  شدم متوجه

 .   است  را ذکر کرده بازديد شده
 را آغاز و در  سفرش)   م.۱۸۳۷  آوريل(  ق. هـ۱۲۵۳   سال  محرم  در حوالى  کازرونى ، محمدابراهيم  متنى  درون هاى  داده اسبر اس
   مسکن  درون اما داليل.   است  رسانده  اتمام  را به اش  نيز کتاب  سال  و در همان رسانده  پايان  را به  آن  سال  همان ژوئيه/ االخر  ربيع

   هجرت  از زمان  را که  خداى منت«: نويسد مى اش  کتاب  و تأليف  مسافرت  سال ى  درباره اش  کتاب ى  در مقدمه وى: ها  تاريخ ناي
 )۱۸  ص(»...گذرد  مى  و سه  و پنجاه  هزار و دويست  يک  زمانتا هذا که  الى سرور آخرالزمان



 و ۱۲۵۳  ى  سنه  در اين  الهى  رحمت  نزول  و عدم  عامل انصافى  بى  جهت به«: نويسد  مى  و زهاب  عبور از بندر گناوه در هنگام
. »  شده  آن ، منشأ خرابى  ماليات ى  عالوه  نصر به  شيخ  و تعديات  است  تومان  هزار ودويست  بندر، يک  آن  عامل  مأخوذى ماليات

 )۴۴ ص(
 را   آن باشد که  مى اى قريه«: نويسد بار مى  مرگ سالى  خشک  به  با اشاره آن   و حوالى  عبور از بندر کنگان  در وقت و سرانجام

   گاو و گوسفندان  صاحب  قريه  آن  دارد و اهل  مسافرت  تا بندر تنبک  فرسنگ  وربع  از دريا دور است  ميدان نيم. خوانند  مى سنجه
   کنگان  صبوى  کوه ى  در دامنه  که  ازنخلستان  خارج ى قطعه  و قطعه  نخلستان  در ميان  تا بندر تنبک  بنک ى و از قريهباشند  مى

 و   متفاوت  سامان  آن ، زراعت  رحمت  نزول  قلت  علت  به  و سه  و پنجاه  هزار و دويست  يک  السنه  و هذه  زراعت  محل است
 )۷۵  (» <.  و ضعيف پشت  کم  و در برخى ده بد نبو  اماکن دربعضى

  ى او در جزيره) ۵( شهر   آن ى  و محاصره  هرات  قاجار به  محمدشاه  بود با آغاز لشکرکشى  مقارن  کازرونى سفر محمدابراهيم
از ) ابوشهر( بوشهر  به  و حمله  خارگ ى  جزيره  اشغال  خود را براى  جنگى ها چند فروندکشتى  شد انگليسى  مطلع باسيدو بود که

 از   انگلستان  هدف ى  درباره جالبى  تحليل  باره ، در اين  داشت  ديپلماتيک ى  خود تجربه  که کازرونى. اند  کرده  اعزام  جزيره اين
 از  اى فشرده.  است   و در خور توجه  جالب  که  نوشته  ايران  توسط سپاه  و سقوط هرات  از محاصره  و جلوگيرى  از افغانستان دفاع
 و   بيست اند، معادل  برپا داشته  جا عمارت در آن)  انگليس( انگريز   اکنون باسيدو که«:  آوريم  دارد، مى  تاريخى اهميت  را که آن
 قرار،  ره قاه  جاويد عدت  دولت  دوام  ورود داعى و در هنگام (..)   در باسيدو معموراست  فرنگيان  عمارات  رسم  به  خانه پنج

   ساخال و به  جهاز دربحر عمان  فرون  سه  باسيدو تاکنون ى  جزيره  توقف  از زمان  هميشه  که  بوده  باسيدو اين  ساکنين فرنگيان
 در   ورود داعى  به  بودند، اکنون  گرديده  عدت  ابدى  دولت  چاکرى  و مدعى  و عمان  بر فارس  در مقابل  واقعه  حفظ خليج جهت

   ساخالو و در باسيدو بود، برداشته  که  جهازى  فرون  وارد باسيدو و سه  جهاز از بمبئى  فرون  هفت  ظاهر گرديدکه اسيدو چنينب
  ها به  آن  و رفتن  حضرات  رفتن ى  درباسيدو نبود، مسئله  درستى  آدم  جا که از آن. اند  رفته  خارگ ى  تسخير جزيره  جهت به

   بعضى ظن  انگريز بودند، از روى  حضرات  محرمين  که  بهبهان  و چند نفر از اهل  نما نشده  خفا و روى ى پرده ابوشهر در  سمت
   چه  و آن  مأمور شديم  کلکته  سفارت  به  که  از سابق  قاهره  جاويد عدت  دولت  دوام  داعى  چه نمودند و آن  اظهار مى  واهى سخنان
اند،   و شکر يافته  و الماس  زر و سيم  خرما، معدن  عوض  و به  از خر افتاده  گرديد و حضرات انگريز حالى لت دو  خاطر امناى از کمون

   هندوستان  نصف  برپا کردند، اکنون  هندوستان  مردم ميان  که  در فساد و تالقى  بندى  تزوير و سر هم  به صاحب  بى هندوستانى
   از اهل  ال کالم  وخوف  تمام  رغبت حضرات: شد  مذکور مى  از افغان  هنوز شوکتى  روزها که  آن انگريز  حضرات خورند و تشويق مى

 آنها باشد،   معين گاه  آرام  رضوان  شاهنشاه  گرديدند که  متقبل  کش  پيش  هزار تومان  دويست  داشتند، در سالى  و افغان خراسان
  دانند و چنين  را قندهار مى  هندوستان  انگريز باب  حضرات  که  است  افتاد اين ا مسموع ج  آن از غقالى  چه  و آن  افغان از شوکت

 و   قلعه  انگريز است  خاطر حضرات  مکنون  که  نهجى جا به  درآورند و آن  تصرف ى  حيطه  قندهار را به  ملک  هرگاه اند که يافته
   زعم هابگيرند به  آن  را از تصرف  هندوستان  بخواهند که  زمين  روى طين سال  جميع  آورند، هرگاه  فراهم  حصينى  حصن اسباب

  ى  و موکبه  فرموده  است  اصل  و ايران  ايران  اصل  که  خراسان  ملک عزيمت (..)   شاهنشاه  که اند و اکنون  شمرده خود ممتنع
   محض به (..)   خود خبر دارند که  انگريز از اوضاع اند و حضران  فرموده  جانب  آن  به معطوف  و فيروزى  فتح  را به  کوکب فيروزى
 انگريز   فوج  به شوند و اکنون  مى  لک نه  معادل  که  هندوستان ، اخواج  شهريار در کابل  جهان  از جانب  بيگلربيگى جلوس

شورند و  اند، بر انگريز مى  نموده  مالحظه  جاويد عدت  دولت  اولياى  تصرف ى  را در حيطه  خراسان ، ملک چه اند چنان محسوب
ها   آن ى  همه  شده  عظيم  اندازند، سيل  انگريزان  جانب  خود را به   دهان  آب  مرتبه  يک  به  هندوستان  اخواج  هر گاه  که حيثيتى به

   در بنادر مملکت  هرگاه اند که  نموده  دريافت  خود چنين ى  تزاوير ناقصه  به اکنون(...)  فرنگيان. (..)سازند  فنا مى  درياى مستغرق
 )۱۳۳ـ۳۵  ص (».گردد  مى  درخراسان  قاهره  عدت  ابدى  شوکت  اختالل  نمايند، سبب  و آشوب  اغتشاش فارس

 مورد   محل نآخري (  ميناب ، به م.۱۸۳۷  ژوئيه / ۱۲۵۳االخر  برابر با ربيع) تير (  سرطان  در ماه  سرانجام  کازرونى محمدابراهيم
   جاويد عدت  دولت  دوام داعى.. «:  رساند  اتمام  به  فارس ، بنادر و جزاير خليج  را درسواحل رسيد و سفر پر دور و درازش) بازديد
 )۱۴۳  ص (»...بردند  مى  اطراف نمودندو به  مى  خرما خريدارى  آمده  از اطراف ، در ميناو بود، جهازات  در وسط سرطان قاهره



   جنوب  بنادر و جزاير و سواحل ى  درباره نگارى  تک  اولين  کازرونى  گزارش  که  نيست فايده  بى  موضوع  ذکر اين  لحاظ تاريخى به
   گزارش  را نخستين  نشود، بايد آن  يافت  باب  در اين ترى  کتبا يا اثر قديمى  که رود و تازمانى  شمار مى  در عصر قاجار به ايران
  .  شمار آورد  در عصر قاجار به باره  و مبسوط در اين مفصل

 
،   اول ، چاپ ، جهانگيرى  دکتر منوچهر ستوده ى  و تحشيه ، با تصحيح  فارس  بنادر و جزاير خليج تاريخ:   کازرونى ـ محمدابراهيم۱

 ۱۴۹   ص ـ همان///۳)  مصحح مقدمه (۷  ،صفحه ـ همان۲۱///۲ـ۲۲   ص۱۳۶۷  تهران
  ـ ميرزا جعفرخان. ///   قاجار نگ  توسط محمدشاه  هرات ى  محاصره  بررسى ـ براى۵)///   مصحح مقدمه (۶  صفحه.  ـ همان۴

  ، تهران  اول ، چاپ  اسالمى  شوراى  مجلس ى خانه  داود، کتاب  آل سيدعلى:  کوشش  االخبار، به نزهت:  نگار خورموجى حقايق
   اتحاديه منصوره:  است  داده  شرح جنگ  خود را از اين  خاطرات  هرات  جنگ  فرمانده افسران از   زير نيز يکى  در کتاب۱۳۸۰///

 ۱۲۳۶ـ۱۲۶۶   هرات  عصر قاجار و جنگ  ايران  سمينو در خدمت ژنرال):   کوشش به ( و سعيد مير محمد صادق)   مافى نظام(
 ۱۳۷۵  ، تهران  اول ، چاپ  ايران اريخ و نشر ت  در ايران  فرانسه شناسى  ايران انجمن.  قمرى هجرى

  
 : از اين نويسنده

 ۲۹۵شماره  ::  )سيدقاسم ياحسينى (  بوشهر در عصر رضاشاه  زنان  مطبوعاتى  جنبش

 
 ۲۹۳شماره :: ”  مذکر عقل “  کتاب  به  نگاهى- مذکر   با عقل  مؤنث  عقل  چالش

 
 ۲۹۰ شماره::  نگاهى به تاريخ مطبوعات در استان بوشهر 

 
 ۸۳شماره ويژه نوروز  ::   و تنگستان  در اهرم  صفارى  ليث  يعقوب

 
 ۸۳شماره نسخه هاى قبل از سال  ::   استاد زنگوئى  فايز پژوهى  سال  سى  بپاس-   از فايز تا زنگوئى  تا نيکلسون  از مولوى

 

 

 

 
  


