
  

  

  

  

  

  فارس مطبوعات و خليج

  فارس بررسي جايگاه مطبوعات در مطالعات خليج

  

  اميرهوشنگ انوري

  
  

بيهوده نيست كه آن را در  و هاي مدني در زندگي بشر است اوردترين دست مطبوعات يكي از مهم
جهاني ياد   دنياي كنوني كه از آن به دهكدة. اند ساالري دانسته دنياي مدرن ركن چهارم مردم

به نوعي در ، بلكه بكاهد از ارزش مطبوعات شود نيز با تكنولوژي نوينش نه تنها نتوانسته  مي
صد سال، كه  تر از يك تصور كرد در زماني نه چندان پيشتوان  اكنون مي.خدمت آن درآمده است

ا رساني بوده است، اين رسانه چه نقش كليدي و پر اهميتي ر بوعات تنها وسيلة ارتباط و اطالعمط
نگاري و مطالعات  از همين روست كه آن را از جمله منابع معتبر تاريخ. كرده است ايفا مي
  1.اند شناسي و علوم اجتماعي قرار داده جامعه

  
  فارس از ابتداي عصر ناصري تا پايان دورة رضاشاه تحوالت خليج

كار  اد با رويدر ايران رخ د)   ق907-1135(  كه در پي سقوط صفويه آراميپس از يك دورة نا
و در ابتداي حكومت قاجار، اندك ) ق1148 -1210( و زنديه) ق1147 -1160(آمدنِ افشاريه 

 محمدخانهاي مابين حكومت آقا در سال.  شدفرما فارس حكم هاي شمالي خليج آرامشي در كرانه
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 -س، به دليـل توجه والـي فار)ق1264-1313( اه قاجارالدين ش تا دورة ناصر) ق1211-1210(
اي وابستـه به  گيـري نهـادهاي جديد قدرت، كه به گونه  و شكل -حسينعـلي ميـرزا فـرمانـفرما

اي بندر عبـاسي و بنـدر لنگه، امنيت و آرامش  كرانـه هاي پس حكومت مركزي بودند، در جاده
  2.نسبي ايجاد شد

 تا انقراض شاه در نيمة دوم سدة سيزدهم هجري يعني از آغاز دورة سلطنت ناصرالدين  
  : توان بدين شرح برشمرد فارس را مي هاي مرتبط با خليج ترين رويداد قاجاريه، مهم

وط خاندان آل مذكور ـ سق،3اسي و بازگشت آن تحت نظارت كامل قاجارهاـلة بندر عبـمسئ  
قه، ـدر مهم تجاري منطـوان يكي از سه بنـگه به عنـدر لنـعه و ترقي بنـ توس،4در بوشهر

 افول قدرت امامان مسقط ،6 مسئلة بحرين،5س قواي بحريهـهاي ايران براي تأسي  تالشنـتيـنخس
گيري  فارس، شكل يابي خاندان سعود در سواحل خليج  قدرت،7هاي عمان متصالح در بخش

قدرتِ انگليس و روسِ استعمارگر، حضور   حضور پر،8هاي كوچك كويت و قطر نشين امير
  .فارس ان و فرانسه و اكتشافات نفتي در منطقة خليجهاي جديد جهاني چون آلم قدرت
تر  هاي مهم سرچشمه و مسبب بسياري از حوادث و تحوالت كوچك هر يك از اين رويداد  
اي و  فارس و مناطق كرانه اند و بر سيماي سياسي، اقتصادي، و اجتماعي سواحل خليج بوده
  .اند اي آن تأثير گذاشته كرانه پس

يافتن حكومت مركزي و، همچنين، برخي تحوالت  ريه، با قدرتپس از انقراض قاجا  
فارس  اهم مسائل خليج. سياسي و اقتصادي در كشور، وضعيت اين مناطق شكل ديگري گرفت

 ايران بر سر اروندرود، هاي بريتانيا و چالش: ش به اين شرح است1320 تا 1304هاي  بين سال
 فرودگاه براي نشست و برخاست هواپيماهاي انگليس از دولت ايران جهت ايجاد يكدرخواست 
 جزاير ايراني تنب بزرگ، كوچك و ة بحرين، مسئلة مسئل، بمبئي- خط تلگراف بغدادةخود، مسئل
يران و تشكيل ناوگان  عالوه بر مشكالت ايران و بريتانيا، تقويت نيروي دريايي ا9.ابوموسي

والت عمان فارس، و تح درت در خليجشدن عمان از معادالت ق امام مسقط و خارججنگي، افول 
شمار  دة بيستم ميالدي بهثيرگذار در نيمة اول سأقطر از جمله حوادث تمتصالح، بحرين، كويت، 

  10.روند مي
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  فارس جايگاه مطبوعات در مطالعات خليج

شك اين آبراه، در  فارس در طول تاريخ ايران بي با توجه به اهميت ژئوپليتيك هميشگي خليج
تر از آن، در سازوكار مناسبات اقتصادي  هاي سياسي و، مهم گيري حوادث و رويداد كلفرايند ش

بسياري از تحوالت سرزمين ايران ريشه در تغييرات و . ايران و منطقه تأثير عميقي داشته است
چهار سده هر قدرتي كه داعية  طيكم  بيهوده نيست كه دست. رس داردفا تحوالت خليج

 -شده است فارس  جوي ثروت و موقعيت سياسي رهسپار خليج جستشدن داشته، در جهاني
ها، هر يك به فراخور قدرت  مريكاييآها، و  ها، روس ها، انگليسي ها، فرانسوي ها، هلندي پرتغالي

اي كه، همراه با مسائل بومي  گونه اند؛ به ي پرداختهيري چند در اين آبراهه به ماجراجوخود، روزگا
رو  از اين. اند راز و نشيب را براي اين خطة ثروتمند جهان رقم زدهس پرففارس، تاريخي ب خليج

ها و منابع  فارس، در اسناد و مدارك حكومتي، كتاب نمايد كه مسائل مربوط به خليج طبيعي مي
  .گوناگون بازتاب يابد

زبان در دورة مورد مطالعه، حضور بسيار پررنگي در عرصة اجتماع،  مطبوعات فارسي  
ها را به  صفحاتي از روزنامهفارس نيز، با توجه به اهميتش  ليج اقتصاد ايران داشته و خسياست و

شده در   حاضر، با توجه به كيفيت و كميت مطالب درجةدر مطالع. خود اختصاص داده است
  .اند  آنها بررسي شده درفارس زير، اطالعات مربوط به خليجهاي  روزنامه

اي است كه تحت عنوان   احتماالً نخستين روزنامهاتفاقيه وقايعة روزنام :المتين حبلروزنامة ) 1
را درج كرده ...  ، بندرعباس و]خرمشهر[ ، اخباري نيز مربوط به بوشهر، محمره»اخبار واليات«

رود، بايد به روزنامة وزين  فارس مي ها دربارة خليج  وقتي سخن از مطالب روزنامه واست
  . توجه كردالمتين حبل
و هفت سال در تاريخ مطبوعات  هاي نادري است كه سي  از جمله روزنامهتينالم حبل  
آمدند، نقشي  مي سرعت از پاي در روييدند و به ها چون قارچ مي زبان، در ايامي كه روزنامه فارسي

 11. مهمي در مطبوعات ايران داردگاهبسيار مؤثر و مفيد ايفا كرد و، مديرش از اين منظر جاي
 اقتصادي -نماي تحوالت و اخبار اجتماعي  تمامةتوان آيين با توجه به نكات زير مي را المتين حبل

  .فارس دانست و سياسي خليج
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ها و منابع خبري  ها، بانك اول اينكه محل انتشار آن،كلكته، به سبب حضور قوي كمپاني  
 وقايع تينالم حبلنگاران  وقايع«: ها در هند، كانون اطالعات روزگار خود بوده است انگليسي
  12.»دهند فارس را هرهفته كامالً به اداره اطالع مي خليج
ها و حضور نمايندگان كمپاني و  فارس نزد انگليسي علت دوم را بايد در اهميت خليج  

فارس در هند  اين امر سببِ انعكاسِ وسيع اخبار خليج. بازرگاني آن كشور در منطقه دانست
بزرگ و مهم  هاي   كلكته يكي از كانونالمتين، حبلدر اين مورد هم، طبق نوشتة . شد مي

  13.رساني در جهان روزگار خود بوده است اطالع
ويژه تجار بنادر  فارس به االسالم با بازرگانان حوزة خليج سوم، مراوده و ارتباط وسيع مؤيد  

  . بوشهر، لنگه و بندرعباس است
عباس و بندر لنگه كه باعث ارتباط ميان چهارم ايجاد دفاتر نمايندگي روزنامه در بوشهر، بندر  

به همين دليل، آثار قلمي انديشمندان اين نواحي با . شد اين مناطق و دفتر مركزي روزنامه مي
  .در روزنامه منعكس شده است... و » مكتوب از بندرعباس«، »مكتوب از بوشهر«عناويني چون 

نگاران و حتي  ي از نويسندگان، روزنامه بود كه توجه بسيارالمتين  حبلپنجم، اهميت و اعتبار   
  . سياسيون را به خود جلب كرد

هاي پس از آن، در عصر شكوفايي چاپ فارسي در هند،  ششم، در دورة مورد نظر و سال  
دهد كه  يك بررسي تقريبي نشان مي. در اكثر شهرهاي مهم اين كشور چاپ فارسي موجود بود

پرداختند از صد مطبعه باالتر بوده است كه نشان از  ميهايي كه به چاپ فارسي  تعداد چاپخانه
  14.زبان در هند دارد نگاري فارسي رونق روزنامه

رسيد، بدون بررسي   به چاپ ميالمتين حبلهايي كه  ل فارس، در سا مطالعة تاريخ خليج  
  . مطالب اين روزنامه چندان مقرون به واقعيت نخواهد بود

 مدير روزنامه را به عنوان نخستين ،15د تا مؤيداالسالم كاشانيهمچنين اين نوشتار درنظر دار  
هاي آتشينش از  ويژه در سرمقاله هاي وي به چرا كه نوشته. فارس شناس ايراني معرفي نمايد خليج

حال  گونه كه در شرح مؤيد االسالم همان. هاي سديدالسلطنه است لحاظ تاريخي مقدم بر كتاب
 مجتهد ،م، با كسب اجازه از ميرزاي شيرازي1808/ق1305ل وي در همين كتاب آمده در سا
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مؤيداالسالم . الدين اسدآبادي آشنا شد  به بندرعباس رفت و در آنجا بود كه با سيد جمال،بزرگ
فارس به سياحت مشغول بود و اطالعات و ارتباطات مناسبي  يك سال و نيم در صفحات خليج

دانيم كه مؤيداالسالم در كلكته در امور مطبوعاتي  ر مي از سوي ديگ16.دست آورد در اين نواحي به
برخي از . اي نيز در آن شهر تأسيس كرده بود بسيار فعال بوده است، چنان كه حتي مطبعه

تاريخ اند، از جمله كتاب منحصر  فارس در اين مطبعه به چاپ رسيده هاي مرتبط با خليج كتاب
 از سال بيستم، روزنامة 12ت كه در شمارة الوزاره اس خان نصرى تأليف ميرزا حسنبصره 
  17. آن را معرفي كرده استالمتين حبل
فارس و   اهميت خليج اش، بارها و بارها و به كرات دربارة مؤيداالسالم در روزنامه  

عمق اطالعات وي جالب و  18.هاي بيگانگان به ويژه بريتانيا هشدار داده است سياست
   19.هايش گاه شگفت است بيني پيش
راستي خود يك كتاب است و قلم  فارس به هاي مؤيداالسالم دربارة خليج تمام سرمقاله  

به عنوان نمونه . كند دوست مي محكم و متين وي حكايت از سوز دروني يك ايراني آگاه و وطن
  :نويسد مي
 وظيفة -البته وافقان رموز سياست از اين دو عنوان كامالً استنباط نكات سياسيه را خواهند نمود«

دانيم نشنيده و نخواهند شنيد بلكه براي نشنيدن اين سخنان بود كه در  ما گفتن است، اگرچه مي
لغت فارسي است كه سعي ه المتين را توقيف نموديد و براي بلند نشدن همين صداها ب ايران حبل

 در آينده هم ،يمگوئ المتين مسدود شود هميشه گفته و بازهم مي  حبل نمايند در كلكته نيز ادارة مي
  20.»خواهيم توفيق گفتن از خدا مي

المتين  هاي استعماري بريتانيا بود كه باعث شد تا حبل ها و حمله به سياست همين روشنگري  
ش به 1303ش تا اوايل 1295اين توقيف از . توسط حكومت انگليسي هند گرفتار توقيف شود

  21.طول انجاميد مدت هشت سال به
مطبوعات چاپ فارس و جنوب در اين زمينه از جايگاه  ، المتين حبل بعد از :مطبوعات بومي) 2

در ميان شهرهاي ايالت فارس، طي دوران قاجاريه و پهلوي اول، دو شهر . اي برخوردارند ويژه
جمله توجه به انتشار مطبوعات، همت و تالش  شيراز و بوشهر در امور سياسي و فرهنگي، از
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اي كه در تمام دورة قاجاريه در اين واليت تنها اين دو شهر به   تا اندازهاند؛ بيشتري به خرج داده
  22.چاپ روزنامه همت گماردند

شود كه، پس از تهران و تبريز،  اهميت شيراز در تاريخ مطبوعات ايران از آنجا مشخص مي  
ناصرالدين هاي شيراز در دورة  آمار روزنامه 23.سومين شهري بود كه روزنامه در آن به چاپ رسيد

شاه، يك روزنامه؛ مظفرالدين شاه، دو روزنامه؛ محمدعلي شاه، پنج روزنامه؛ احمد شاه، بيست و 
شمارگان  24.و چهار روزنامه است گذاري رضا شاه، بيست شش روزنامه؛ و از كودتا تا تاج

 فكاهي ةنخستين روزنام 25.هاي فارسي در اين دوره ميان پانصد تا هزار نسخه بوده است روزنامه
باره، چنين  ، در اينصدسال مطبوعات بوشهردر كتاب . در بوشهر تولد يافت 26طلوعايران به نام 

  : نوشته شده است
  نام  نامة فكاهي دروغ نخستين مجلة فكاهي ايرانشده هاي جديد انجام ر اساس پژوهشاگرچه ب«

م در مازندران منتشر شده 1880/ ق1297احمد فيلي دوافروش در سال داشته كه به مديريت ميرزا 
شده است  است، اما از آنجايي كه اين مجله در تيراژ محدود براي خواص و دولتمردان چاپ مي

 را اولين نشرية فكاهي در تاريخ مطبوعات ايران تلقي كرد كه به طور عام طلوع ةتوان مجل مي
  27».منتشر شده و تيراژ آن نيز نسبتاً زياد بود

توان   بوشهر نيز از جمله مطبوعات ارزشمند خطة جنوب است و مي چاپِمظفريروزنامة   
فارس به  اي از خليج  در منطقهمظفري. گيري كرد در مطالعات مربوط به خليج فارس از آن بهره

ها و  هاي كمپاني رسيد كه، به سبب اهميت ژئوپوليتيك خود و وجود دفاتر نمايندگي طبع مي
هاي مستندي از مسائل مربوط به  يافت تا اخبار و تحليل را ميحضور ماموران خارجي، اين امكان 

و به  28 ماهيتي ضد استبدادي و ضد استعمار بريتانيا داشتمظفري. فارس به دست دهد خليج
خواهي در   مقارن با جنبش مشروطه مظفرياز آنجايي كه. همين دليل چندين بار توقيف گرديد

اي را دربارة تاريخ انقالب مشروطيت در فارس  ار ارزندهرسيده است، اطالعات بسي ايران به چاپ 
  .دهد به دست مي



 

  

  فارس هاي تاريخي جزاير و بنادر خليج اسناد و مدارك و نقشه62

اين .  اهميتي نخواهد داشتاستخريك به اندازة  اما، در ميان مطبوعات چاپ فارس، هيچ  
گذار آن، سيد حسن  روزنامه به مدت سي سال به چاپ رسيد كه حكايت از تالش و همت بنيان

  :نويسد ن باره ميصدر هاشمي در اي. كند استخر، مي
نگاري كار بسيار مشكل و  سال روزنامه مانده مانند كشور ايران، سي براي يك كشور عقب«

مدير روزنامه بايد خيلي فداكاري و ازخودگذشتگي نشان بدهد تا بتواند مدت . پرزحمتي است
  29».نگاري خود ادامه بدهد سي سال به حيات نامه

 تا 1306 وقفة طوالني آن از دت آن است؛ چرا كه اگرم  در استمرار طوالنياستخراهميت   
مدت سي سال سير تحوالت جنوب ايران را در خود به يادگار  را كسر كنيم، استخر بهش 1321
 بايد در نظر داشت روش درج مطالب در آن خبري استخردر بررسي روزنامة . داشته است نگاه 

اما از حيث اخبار مربوط به . نند مواجه هستيمما  است، از همين رو در آن كمتر با مطالب مقاله
كه البته بيشتر فراواني . رو خواهد ديد فارس، خواننده خود را با انبوهي از اطالعات روبه خليج

 بيشتر برپاية  استخرشيوة گردانندگان. ش است1321هاي پس از   مربوط به سال،مطالب روزنامه
 مطالب انتقادي و مقاالت تند و آتشين عليه جويين دليل، جستبه هم. احتياط بود تا تهور

  .رسد امري بيهوده به نظر مي بريتانيا در آن و استعمار  مركزيحكومت
رسيد و از حيث مطالعة مسائل اجتماعي واليات  روزنامة ديگري كه در شيراز به چاپ مي  

است  30گلستانسد، ر فارس، مفيد به نظر مي اي خليج كرانه  اي و پس فارس، به عنوان مناطق كرانه
تواند در مطالعات  كه مدت چهل و پنج سال دوام آورد و با رويكردي ملي در نگارش مطالب مي

  .فارس حائز اهميت باشد خليج
توان به اين نكتة مهم اشاره كرد كه  هاي چاپ فارس و جنوب مي در اهميت روزنامه  
 منابع دست اول ةفارس، در زمر سبب نزديكي رويدادها و حوادث خليج ها به دست روزنامه اين

ترين  توان نزديك اند را مي ها به رشتة تحرير درآمده واقع آنچه در اين روزنامه به. شوند محسوب مي
هاي چاپ ديگر مناطق، حتماً بايد درنظر داشت  در مطالعة روزنامه. منبع به اين جريانات دانست

تواند گاه تاحدود يك ماه، پس  اند، مي  شده كه تاريخ چاپ مطالبي كه بدون ذكر تاريخ واقعه درج



 

  

63   فارس  بررسي جايگاه مطبوعات در مطالعات خليج،فارس مطبوعات و خليج

 هاي چاپِ درحالي كه تاريخ انتشار همين مطالب در روزنامه. از زمان رخداد آن حادثه باشد
  . است بسيار اندكي از اصل رويداد بوده جنوب ايران به فاصلة 

 10ه به تاريخ يكشنب 31جنوبنمونة قابل اشاره در اين باره، مطلبي است از روزنامة   
ين مطلب مربوط به همان ، ا»نويسند از بنادر مي«م، با عنوان 1911 مارس11/ق1329 االول ربيع

است كه عين همان خبر با فاصلة نسبتاً ام كمپاني انگليسي تلگراف بوشهر خصوص اقدهفته و در
 به م1911 آوريل 2/ ق1329الثاني   ربيع2 چاپ قاهره به تاريخ ،32نما چهرهزيادي در روزنامة 
توان ذكر كرد، براي مثال، اخبار  هاي ديگري از اين دست را نيز مي نمونه. چاپ رسيده است

شده است و سپس از روي   چاپ بوشهر منتشر ميمظفريمدرسة سعادت بوشهر ابتدا در روزنامة 
  بوشهر دربارةمظفريمطلبي را روزنامة . گرفته است هاي ديگر قرار مي آن، مورد استفادة روزنامه

م به چاپ رسيده 1903اول ژانويه  /ق1320آورده كه در اول شوال » مدرسة مظفري سعادت«
مدرسة مظفري « با عنوان المتين حبل  اين مطلب، بدون اضافه و كم، متني است كه روزنامة 33.است

  34.م به دست چاپ سپرده است1903 ة فوري9/ق1320قعده   ذي10به تاريخ » سعادت بوشهر
فارس، در  ل مربوط به خليجئ مسا موارد متعددي از اين دست، محقق در مطالعةبا توجه به   

  :ميان مطبوعات دو نكته را بايد در نظر داشته باشد
نگاري، ابتدا در  شرح رويدادها و تحليل تحوالت، پيش از ذكر در هريك از منابع تاريخ) الف

وزانه نيز از حيث زمان طرات رنويسي يا خا حتي مطبوعات برگزارش. شوند مطبوعات متجلي مي
  . ندچاپ مقدم

مطبوعات با توجه به مكان چاپ و دوري و نزديكي نسبت به حوادث و رويدادها، از جهت ) ب
  .اولويت زماني و دقت در ارائة مطالب با يكديگر تفاوت دارند

زبان هاي مطبوعات فارسي  از ديگر كانون المتين حبل سواي :مطبوعات چاپ خارج از ايران) 3
از آنجا كه سرزمين مصر در انتقال تمدن اروپايي به جهان .  مصر ياد كرد خارجِ ايران بايد از كشور

اسالم و ايران، به دليل تماس مستقيم اين كشور با جهان غرب، بعد از تهاجم نظامي ناپلئون و 
ه به لحاظ فني و  آنجا، پيشگام است، زمينة انتشار روزنامه در آن، چ ها در حضور نظامي انگليسي

  .صنعتي و هم به لحاظ فكري و اجتماعي، بيشتر فراهم بوده است
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، نما چهره، 37پرورش ،36ثريا ،35حكمتتوان به  هاي معتبر و مشهور مصر مي از جمله روزنامه  
هاي چاپ مصر، در ابتدا از جهت  وزنامهاهميت ر. اشاره كرد 40سودمندو  39رستاخيز ،38كمال

 هاي فكري پديد ها و جريان شان به مطالب صحيح و موثق و سپس از لحاظ تأثير انديشه دسترسي
شك تفكرات  بي. نگاران ايراني آن روزگار است آمده در مصر در دِماغ انديشمندان و روزنامه

ي كه مقاالت وي در مجلة نويس و انديشمند مصر ، روزنامه)م1850 -1917( شبلي شميل
 آبادي الدين اسد هاي اسالمي سيد جمال  شهرت دارد، همچنين حضور احياگر انديشهالمقتطف

در مصر و تربيت نسلي از نوانديشان مسلمان چون شيخ محمد عبده، محمد ) ق1254 -1314(
 ،41ثقيالو عروىهاي  رشيد رضا و عبدالرحمن الكواكبي، كه حاصل تفكرات آنها در روزنامه

شد، تاثير عميقي بر انديشة  هاي عربي درج مي به زبان 44فراتو  43المنار ،42المصريه الوقايع
، نما چهره و ثرياهاي  فارس، روزنامه از حيث مطالعات خليج. نويسان مصر گذاشته است فارسي

؛ از جمله شود ميده فارس دي ها نيز مطالبي دربارة خليج البته، در ساير روزنامه. اهميت دارند
فارس در عصر مظفري به دست  هاي بنادر خليج  تصوير دقيقي از ويرانيپرورشنامة  هفته
] خرمشهر[ ها در محمره هاي مغرضانة انگليسي  از اقدامات موذيانه و سياستحكمتو  45دهد مي

  46.كند و بوشهر به درستي شِكوه سر مي
. اند هاي خارج از ايران بوده ت روزنامههاي با اهمي گذشته از مصر، استانبول نيز از كانون  

اي است كه از سال  ن روزنامه نخستياختر.  را بايد نمونة شاخص اين مقوله دانستاخترروزنامة 
 ِ ميرزاقانونعالوه بر استانبول . ق در خارج از كشور به دست چاپ و نشر سپرده شده است1292
  .رسيد خان نيز در لندن به چاپ مي ملكم
هاي خارجي و  اي چاپ خارج از كشور از حيث سهولت و دسترسي به روزنامهه روزنامه  

  .هاي چاپ داخل كشور برتري دارند المللي، بر روزنامه منابع خبري بين
هاي  المللي روزنامه وص نقل اخبار بينـجم مطالب و نزديكيِ زماني، درخصـدرصد ح  

هاي فرانسوي،  چنين ديگر روزنامهروسي و، هم 48نوو ورميايانگليسي،  47تايمزمعتبري چون 
از اين گذشته، . ل توجه استـهاي چاپ خارج كشور قاب عربي و تركي در روزنامه

ادي از ـهاي زي ها استفاده هـ وجود گذاشته بودند و روزنام هاي جهاني، تازه پا به عرصة خبرگزاري
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 ،49 فرانسويِ هاواسهاي ظر، خبرگزاريـده در دورة موردنـسه خبرگزاري عم. كردند آنها مي
  :نويسد پروين دربارة خبرگزاري رويتر مي. بودند 51 و انگليسيِ رويتر،50آلمانيِ ولف

گيري از   عمل را رويتر در اختيار داشت و به سبب امتداد فعاليتش تا هند و بهره بزرگترين حوزة«
فاده ايرانيان نيز گذشت، خبرپراكني آن مورداست  تلگرافي هندواروپ كه از خاك ايران مي شبكة

  .»52...گرفت قرار مي
گرفت و اغلب آنها ستوني را به  ها قرار مي اخبار از طريق خطوط تلگراف در اختيار روزنامه  

  .دادند اخبار تلگرافي اختصاص مي
فارس  هاي مهم مطبوعات كه در مطالعات خليج  يكي ديگر از كانون:مطبوعات چاپ آلمان) 4

مهاجرت تعداد زيادي از انديشمندان و فعاالن ايراني . است  آلمان قرار داشتهآيد، در  نيز به كار مي
هايي در كشور   جهاني اول، باعث انتشار روزنامه م، يعني پس از آغاز جنگ1915  از حدود سال

زاده،  زاده، محمدعلي جمال سيد حسن تقي. ويژه در مركز تجمع ايرانيان، شهر برلين شد آلمان به
زاده، كريم طاهرزاده،  الدوله هدايت، ابوالحسن علوي، ابراهيم زاده، عزت داود، غنيابراهيم پور

از جمله ايرانياني بودند كه مقارن با ... كاظم زاده ايرانشهر، محمد قزويني، مشفق كاشاني و  حسين
  .بردند اين ايام در آلمان به سر مي

فارس و لزوم توجه سياستمداران  ، مطالبي چند دربارة خليج)دورة جديد( كاوهدر روزنامة   
شود و، از آنجايي كه اين روزنامه طي مقاالت مفصل به معايب و عملكرد  ايراني به آن ديده مي

 توجه خود را به شهر، ايراننيز مجلة . فارس دارد دولت ايران پرداخته است، اشاراتي نيز به خليج
 53.فارس معطوف داشته است يجفرهنگ و تمدن همچنين توسعة آموزش و رفاه عمومي در خل

نگاران پديد  ها به سبب اينكه توسط دانشمندان ايراني و نه صرفاً روزنامه اين دست روزنامه
ها در همين هايي از آن ري برخوردارند؛ نمونههاي تحليلي از ارزش بيشت  اند، از نظر جنبه آمده

  .مجموعه آمده است
تري نسبت  هاي عميق تر و تحليل باً درك صحيحبنابراين، مطبوعات چاپ خارج از كشور غال  

اند و از اين  فارس داشته ويژه روس و انگليس دربارة خليج هاي استعماري به هاي قدرت به سياست
  .هاي جهاني قابل اعتناتر است حيث مطالب آنها مربوط به سياست
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هايي  روزنامه. دجو كر و بايست در پايتخت جست  آخرين جايگاه را مي:مطبوعات چاپ تهران )5
نگرش رسمي حكومت را نسبت به ...  واطالعات، ايران، دولت عليه ايران، اتفاقيه وقايعچون 

،  ها ساماني  معموالً اخبار نابه ها گونه روزنامه در اين. اند كرده فارس منعكس مي مسائل خليج
رس پرداخته باشند كمتر فا هاي مخالف با منافع دولت و مقاالتي كه نقادانه به مسائل خليج تحليل

جاي اين كتاب و، به عنوان نمونه، با مقايسة مطالب  خواننده در جاي. اند به طبع رسيده
 به سهولت به اين نكته دست نما  چهرهياالمتين  حبل با مطالب  اطالعاتياايران هاي  روزنامه

در بررسي . ي دانستتوان به اين علت اين مطالب را فاقد ارزش علم اما هرگز نمي. خواهد يافت
شدن رويكرد رسمي حكومت نسبت به مسائل مختلفِ اين   فارس، روشن مطالب مربوط به خليج

 در مورد مسائل كالن اطالعاتآبراهه قطعاً در حد خود با ارزش است؛ مانند مطالب روزنامة 
ين، سياسي و مناقشات دولت رضاخان بر سر خط هوايي جنوب، خط تلگراف به هند، مسئلة بحر

   .... گانه، خط مرزي ايران در اروندرود، و موضوع پراهميت جزاير سه
هاي سياسي و  هاي مجلس و هيئت دولت، تصميم ها جهت دانستن مصوبه اين روزنامه  

  .استفادة فراوان قرار گيرند توانند مورد اقتصادي رجال سياسي و عقد قراردادهاي رسمي مي
  

   نتيجه

 فارس از ميان   از بيست هزار صفحه اطالعات مربوط به خليج يشاين پژوهش حاصل گردآوري ب
  . هاي مختلف است ها در قطع روزنامه

  :توان به شرح زير خالصه كرد فارس را مي جايگاه مطبوعات درمطالعات خليج
شمار  هاي گوناگون، از جمله منابعي به فارس در عرصه  مطبوعات، با پرداختن به موضوع خليج-1
  .اي هستند رشته  داراي عملكردي بينروند كه مي

هاي مختلف سياسي، اقتصادي و  هاي مختلف، ارائة مطالب در حوزه مقصود از عرصه  
  . گيرند ها نيز موضوعات متنوع فراواني را در برمي هريك از اين حوزه. اجتماعي است

ايران محسوب فارس و تاريخ  دولتي نوعي سند اجتماعي براي بررسي خليج هاي غير  روزنامه-2
توانند پژوهشگر را، در مطالعة تاريخ، از مراجعة صرف به اسناد حكومتي رهايي  شوند و مي مي
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از سوي ديگر . فارس را كامل كنند هاي خليج بخشند و، همراه با سندهاي اخير، پژوهش
  54.فارس هستند هاي دولتي به خوبي دربردارندة زاوية نگرش حكومت به مسايل خليج روزنامه

اند و تا حدودي  56و اجتماعي 55ويژه اقتصادي  مطبوعات، آيينة تحوالت غيرسياسي به-3
  .كنند فارس را در منابع ديگر جبران مي هاي مطالعات خليج كاستي

فارس، از انقالب مشروطيت تا سقوط قاجاريه، با   در بررسي منابع تاريخي مرتبط با خليج-4
هاي آن سنخ  هواجهيم كه، مطبوعات تا حدودي جانشين دادفقدان منابع مطالعاتي در اين حوزه م

فارس،   گوناگون در مطالعات خليجها، با تنوع تحليل وآراي روزنامه. مطالعات خواهند بود
كنند و راهنماي پژوهشگر و خواننده خواهند  هاي گوناگون و گهگاه نويني را مطرح مي نظرگاه
  .بود
  .دهد  حوادث ارزش و سنديت خاصي به آنها ميها با وقوع  نزديكي مطالب روزنامه-5
صدوپنجاه سال  فارس را، از يك  اطالعات مربوط به خليج،وقفه وار و بي  مطبوعات سلسله-6

رو، به شكل  اين از. دهند كم و كاست در اختيار خواننده و پژوهشگر قرار مي پيش به اين سو، بي
  .كنند گفته ترسيم مي  پيشفارس را طي مدت مانندي مسيري از حوادث خليج بي
بيداري انديشمندان ايراني بر اهميت و رناپذير بر ميزان وقوف، آگاهي و  مطبوعات سندي انكا-7

هاي استعمارگران در رابطه با اين آبراهة پراهميت  فارس در جهان، سياست جايگاه ژئوپلتيك خليج
  .و تحوالت و تغييرات خارجي و داخلي مؤثر بر آن است

  
  ها تنوش پي
گيري و  ؛ براي آگاهي از شكل7 -37، صصمطبوعات آلبر، پير، نكبراي كاركرد و نقش مطبوعات در جهان . 1

تاريخ سانسور در ؛ كوئن، گوئل، هاي مطبوعات ايران  اولين قاسمي، سيد فريد،نكتحوالت مطبوعات در ايران 
  .عصر مشروطيتمطبوعات سياسي ايران در ؛ ذاكر حسين، عبدالرحيم، مطبوعات ايران

  .427فارس و ممالك همجوار، ص  وثوقي، محمد باقر، تاريخ خليج. 2
   .بعد  به 92، ص  ناصريةفارسنام حسيني فسايي، ميرزا حسن،  نك براي آگاهي بيشتر.3
  .1092-1094، صصالتواريخ ناسخالملك،   سپهر، محمد تقي لسان نكبراي آگاهي بيشتر. 4
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