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كتاب «مأموريت س��ري با لباس مبدل» در واقع سفرنامة سرهنگ چارلز ادوارد استوارت،1افسر انگليسي
اس��ت كه در دورة س��لطنت ناصرالدين ش��اه؛ در بحبوحة حمالت روسها به خانات آسياي مركزي ،در پي
مأموريتي نظامي -سياسي به ايران آمد.
نوش��تههاي س��رهنگ اس��توارت كه در حقيقت گزارش��ي از
مأموري��ت و س��فر او در يك��ي از حس��استرين مقاط��ع تاريخي
كشورمان است ،هنگامي نگاشته شده است كه مرزهاي شرقي و
شمال ش��رق ايران در آتش هرج و مرج ميسوخت؛ مرزهايي كه
بعد از جدايي سرزمينهاي شمالي ايران ـ به موجب عهدنامههاي
ننگي��ن دورة فتحعليش��اه قاج��ار ـ ش��اهد تداوم سياس��تهاي
توس��عهطلبانه روسها ب��ود .آنها با تحري��ك تركمنهاي خانات
آس��ياي مركزي عالوه بر بروز مش��كالت اقتصادي و امنيتي ،هر
از چندگاه��ي با تزوير و نيرنگ قس��متي از اين مناطق را از ايران
منتزع و به خاك خود الحاق مينمودند .روسها به بهانه ايجاد
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ناامني و غارت كاروانهاي تجاري خود ،توس��ط اقوام تركمن و همچنين ايجاد مزاحمت براي ش��هروندان
روس��ي ،به تاخت و تاز در اين مناطق ادامه ميدادند .از طرف ديگر ،دولت مركزي ايران نيز در سراش��يبي
ضعف و سقوط به سر ميبرد و مقاومتي از سوي آن در برابر اين تجاوزات انتظار نميرفت.
همچنين ،پيشروي روزافزون روسها براي انگليس نگراني جدي ايجاد كرده بود ،زيرا اين سري اقدامات
و تحريكات ،روسها را هر روز به هندوس��تان نزديكتر ميكرد .اين مس��ائل س��بب ش��ده بود كه انگليس
و دولت انگليس��ي هند كه اولين دغدغة آنها ،حفظ معابر هندوس��تان بود ،تدابيري بينديش��ند و با گس��يل
جاسوس��ان و مأموران اطالعاتي و نظامي خود با عناوين و اس��امي مس��تعار به مناطق آس��ياي مركزي ،در
پي كس��ب اطالع از اوضاع آن منطقه و بررسي سياستهاي روس��يه و همچنين ميزان نفوذ آنها در آسياي
مركزي برآيند.
يكي از اين مأموران كه در حدود سال 1880م .مأموريت خود را در ايران آغاز كرد ،سرهنگ چارلز ادوارد
اس��توارت بود .او «كه در جنگهاي هندوس��تان و س��ركوب آزاديخواهان بومي آن مملكت خدمات شاياني
2
انجام داده بود ،مأمور ايران و روانه خراسان شد تا از آنجا خود را به سر حدات روسيه و افغانستان برساند».
اس��توارت مأموريت داش��ت اطالعاتي از مناطق مختلف خانات آس��ياي مرك��زي و همچنين اقدامات و
تحريكات روسها در اين مناطق به دست آورد و در اختيار مقامات كشور متبوع خود قرار دهد .گزارش سفر
استوارت شامل حركت او از نائين تا درگز و مدت اقامت او در خراسان و قبايل تركمن آسياي مركزي از 25
3
نوامبر  1880تا  15ژانويه  24 / 1881ذيحجه  1297تا  5ربيعاالول  1298ميشود.
اس��توارت و ديگر فرستادگان و جاسوسان انگليس��ي كه در اين دوره و به طور مشخصتر از اواسط قرن
هجده��م و اوايل قرن بيس��تم ميالدي در منطقه حضور يافتند ،مأموريتي آش��كار داش��تند كه همانا معابر
هندوس��تان را حفظ كنند و تا حد امكان راههاي مواصالتي را شناسايي نمايند و ايالت و عشاير اين مناطق
را عليه روسها و ديگر كشورهاي متخاصم انگليسي تحريك كنند تا آسيبي متوجه هندوستان نگردد.
جاسوس��ان انگليس��ي همچون چارلز ادوارد اس��توارت و مس��تر ادونوان با لباس مبدل و تحت عناوين و
مشاغلي نظير خبرنگار و جهانگرد به منطقه پا گذاردند .استوارت «با لباس مبدل و به طور ناشناس و با نام
مستعار خواجه ابراهيم» 4وارد ايران شد.
نوش��تههاي او و آثاري از اين دس��ت ،از آن جهت مهم اس��ت كه عالوه بر اينكه ما را با برداش��تها و
اس��تنباطهاي يك جاسوس كهنهكار و مقاصد سياسي انگليس��ي آشنا ميكند .عالوه بر اين ،نكات ديگري
نيز در نوش��تههاي اس��توارت وجود دارد كه براي پژوهشگران و محققان ميتواند از اهميت بااليي برخوردار
باشد و آن گزارشهايي از بافت محلي ،موقعيت استراتژيك و جغرافيايي ،شيوههاي توليد ،صنعت و اقتصاد،
همچنين راههاي مراصالتي و تجاري مناطق مختلف است.
«استوارت ،پس از جمعآوري اطالعاتي راجع به عمليات روسها و وضعيت تركمنهاي آخال ،به مشهد
بازگشت و با تعويض لباسهايش ،خود را به قنسول انگليس معرفي كرد و پس از ديدار با ركنالدوله ،والي
5
خراسان و هموطنش كاپيتان جيل ،در سال  1881م 1298 / .ق .به انگلستان بازگشت».
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كتاب «مأموريت س��ري با لباس مبدل» براي نخس��تين بار
در اس��فند  1385در  174صفحه ب��ا ترجمه علي مترجم ،مترجم
مخصوص ناصرالدين شاه و با تصحيح علي كريميان به بازار نشر
كتاب عرضه گرديد.
كتاب با پيش��گفتار و مقدمه مصحح آغاز ش��ده است و در دو
فصل كلي ادامه يافته است .در پايان نيز اسناد ضميمه ،فهرست
مناب��ع و مآخذ و اعالم آمده اس��ت .مصحح كت��اب در مقدمه با
بررس��ي پيشينه و اقدامات سرهنگ اس��توارت در دوران فعاليت
نظامي او به ويژه در هندوستان سعي كرده است به طور اجمالي،
اس��توارت را معرفي كند .او در ادامه با بررسي مأموريت استوارت
به ايران و به ويژه خراس��ان ،و ارائه گزارشي از مالقات استوارت
با ناصرالدين ش��اه ،ميرزا حس��ينخان سپهساالر و حسامالسلطنه حكمران خراس��ان مقدمه خود را به پايان
رسانده است.
اما متن كتاب به دو بخش مجزا تقسيم شده است:
در فصل نخس��ت ،اس��توارت ،گزارشي از سفر خود به عثماني (اس�لامبول) تا اصفهان و خراسان و درگز
ارائه داده است .او تاريخ حركت خود را در دو ماه آوريل سنه  1880مسيحي [ثور  1297ق] از اسالمبول به
طرف ايران» بيان كرده است .شهرهايي كه استوارت از آنها عبور كرده و در بخش نخست كتاب گزارشي
از وضعي��ت راه و اوض��اع اجتماعي و اقتصادي و موقعيت آنها ارائه داده اس��ت ،عبارتان��د از :در گز ،نائين،
اردكان ،هامانه ،طبس ،يزد ،س��اغند ،پشت بادام ،ش��وراب ،رباطخان ،كاشمر ،زنگي شاه ،عبداهلل آباد ،تربت
حيدريه ،قوچان ،رادكان و داودلي.
در فصل دوم كتاب كه به مراتب بيش��تر مطالب كتاب را به خود اختصاص داده اس��ت ،مؤلف به بررسي
وضعيت قبايل تركمن مستقر در خانات آسياي مركزي و مناطق شمال خراسان پرداخته است .در اين ميان،
نويس��نده با بررس��ي قلعهها ،رودخانهها ،خط آهن ،صنايع ،قبايل تركمن ،بازار خريد و فروش اس��را و برده،
آبراههها و راههاي مواصالتي آش��كار نموده اس��ت كه اين موارد از جذابيت بيش��تري برايش برخوردار بوده
است و بيش از پيش هويدا ميگردد كه او در ميان قبايل تركمن خانات آسياي مركزي به دنبال يافتن چه
اهداف و برنامههايي بوده است .از ديگر مواردي كه در فصل دوم مورد توجه قرار گرفته و بدان اشاره شده
است ،مالقات استوارت با سران قبايل تركمن منطقه است كه اين نيز بيگمان در راستاي سياست انگليس
در جه��ت يافتن متحداني در منطقه براي تضعيف موقعيت روس��يه بوده اس��ت .همچنين ،فصل دوم كتاب
نگاهي جامعهشناس��انه به جامعه تركمنهاي آسياي مركزي دارد و از جامعه ،فرهنگ و آداب رسوم و اهالي
اين منطقه نمايي كلي ارائه ميدهد.
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مصحح در بخش پاياني كتاب ،چند سند نويافته موجود در سازمان اسناد ملي كشور در خصوص تعديات
تركمنها در مناطق شمالي خراسان و تحريكات روسها در اين نواحي ارائه داده است.
با نظري اجمالي به كتاب «مأموريت س��ري با لباس مبدل» ،به نظر ميرس��د ،بهتر آن است كه مصحح
در چاپ بعدي كتاب به تحليل چرايي سفرهاي استوارت بپردازد و اهداف دولت انگليس را از گسيل داشتن
اس��توارت به آن مأموريت با چش��ماندازي ب��ه روابط بينالملل آن روز دنيا پيجوي��يكند .همچنين ،ميزان
اهميت اماكن در مسيرهاي ياد شده در سفرنامه و بازديد او از شهرهاي واقع شده در آن مسيرها را بررسي
كند و نوع سياستگذاري انگليس در مناطق شمال شرق ايران را مورد كنكاش قرار دهد.

پينوشتها

1- Charles Edward Stawart
 -2علي كريميان ،مأموريت س��ري ب��ا لباس مبدل ،ترجمه علي مترجم (ته��ران :علي كريميان،
 ،)1385ص .13
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