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پاس و قدردانی:س

نی زرگوارابان و اکنون که کار این رساله به سرانجام رسیده ، وظیفه خود می دانم تا از همۀ عزیز
که مرا در این کار یاري دادند سپاسگزاري نمایم. 

اد ن استاز همۀ استادانم که حقی بزرگ بر من دارند به خصوص جناب آقاي دکتر تکمیل همایو
ستاد ای فر انم دکتر مفتاح استاد محترم مشاور و جناب آقاي دکتر یوسفمحترم راهنما ، سرکار خ

محترم درس روش تحقیق کمال سپاس را دارم.
د شان نبواي ایهی آذر دارم که اگر یاري نسپاس ویژه اي نیز از استاد بزرگوارم خانم دکتر ترکم

این پایان نامه هرگز به سرانجام نمی رسید.
ی بود بو فداکاري یاري رسان منبردباريه در طول مدت تحصیل با همچنین از همسر عزیزم ک

نهایت سپاسگزارم.



چکیده 

پژوهش حاضر در نظر دارد تا با بررسی مطالب مندرج در سفرنامه هاي خارجیانی کـه در عصـر قاجـار از    
و مختصـات خوزسـتان بـه    خوزستان دیدن کرده اند به این مسأله پاسخ گوید که با توجه به ویژگـی هـا   

هم براي ایران و هم براي کشورهاي منطقه و هـم  –عنوان منطقه اي استراتژیک از دوره قاجار تاکنون 
چه عواملی باعث جذب و جلب توجه غربیان به این منطقـه مـی شـد و    -قدرت هاي سلطه گر خارجی 

ی در طول زمان برخوردار بـوده اسـت.   این توجه در سفرنامه ها چگونه بازتاب یافته و از چه دگرگونی های
همچنین در این رساله قصد بر آن است تا با محوریت بخشیدن به سفرنامه ها بـه عنـوان منبـع اصـلی ِ     
روایت ِتاریخِ خوزستان در عصر قاجار، از تاریخ نگاري هـاي سـنتی و فرمایشـی انـدکی فاصـله گرفتـه و       

ن خارجی باشیم. ایـن تحقیـق از ابـزار کتابخانـه اي بهـره      خوانندة روایتی دیگر از خوزستان، از دید ناظرا
تحلیلی به پیش رفته است؛ به گونه اي که مطالب مندرج در هـر سـفرنامه از   -گرفته و با روش توصیفی

لحاظ موضوعات جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی به طور جداگانه دسته بندي و بررسی 
مت قاجاریه به سه دوره مشخص زمانی تقسیم شده و به این ترتیب هـر  شده است. همچنین دوران حکو

سفرنامه در دوره خاص زمانی خود قرار گرفته است. نتایج به دست آمـده در ایـن پـژوهش حـاکی از آن     
است که خوزستان به واسطه ویژگی هاي منحصر به فرد جغرافیایی و اقلیمی و منطقه اي از قبیل وجـود  

و قابل کشتیرانی در آن، موقعیت ممتاز آن در نزدیکی به خلیج فارس و بنادر آن، هم رودخانه هاي پرآب 
مرز بودن با کشور عثمانی و نزدیکی به بنادر مهم جنوبی آن مانند بصره و اشتراك در استفاده از رودخانه 

انی بـودن  اروند رود براي کشتیرانی، وجود اقوام گوناگون در خوزستان و همچنین قدمت تـاریخی و باسـت  
این منطقه (که یادگارهایی ارزشمندي از آن دوران را در خود جاي داده)، از اوایل دوره قاجار بسیار مـورد  
توجه غربیان واقع شده است. بر این اساس ، این منطقه هم به لحاظ سیاسی و اقتصادي براي آنها واجـد  

تان براي غربیـان، زمـانی مشـخص    اهمیت بود و هم از لحاظ اجتماعی و فرهنگی. اهمیت سیاسی خوزس
شد که در هنگام تیرگی روابط ایران و انگلیس این منطقه مورد هجـوم نیروهـاي بیگانـه واقـع شـد و از      
اشغال شهرهاي مهم آن به عنوان اهرم فشاري در تحمیل خواسته هاي سیاسی به ایران استفاده گردیـد.  

اقـوام سـاکن در ایـن خطـه، بـا دمیـدن در آتـش        از سوي دیگر با توجه به طغیان و عصیان گاه به گـاه  
اختالفات موجود میان این اقوام و حکومت مرکزي، از چنین مخالفت هایی در جهت مشکل سازي بـراي  
حکومت مرکزي و مشغول داشتن آن به مسائل داخلی و غفلت از منـافع خـود در مسـائل خـارجی بهـره      

ت خوزستان در این باره، از خالل مطالب سـفرنامه هـا   گیري شد. در زمینه روابط ایران و عثمانی و موقعی
چنین برمی آید که بسیاري از موارد اختالف میان این دو کشور در دوران قاجـار بـه خـاطر مسـئله شـط      
العرب(اروندرود) و محمره ( خرمشهر) بوده است. انگلـیس و روسـیه نیـز در عـین آنکـه خواسـتار پایـان        

و عثمانی بودند لیکن فقط به منافع خود چشم داشتند نه به منافع ایـن  بخشیدن به اختالفات مرزي ایران 
دو کشور، و جانبداري هاي آنان از یک کشور خاص در کمیسیون هاي حل اختالف نیز بر اساس سیاست 
هاي آنان در همان مقطع زمانی تعیین می شد. در مسائل مربوط به اقتصاد و امور بازرگانی، با توجـه بـه   

مه ها، خوزستان یکی از بهترین و راحت ترین راههاي ورود کاالهاي خـارجی بـه بازارهـاي    مطالب سفرنا
داخلی ایران بود. از این رو غربیان کوشیدند تا با گرفتن امتیازهاي مختلف از دربار ایران در ایـن زمینـه و   

ایـران بیابنـد.   نیز همکاري با خوانین بختیاري و شیوخ عرب راههاي جدیدي براي ورود کاالهاي خود به



اهمیت خوزستان از نظر بهترین راه بازرگانی جنوب ایران زمانی معلوم می شود که جنوبی ترین نقطه آن 
یعنی خورموسی براي ایجاد اولین ایستگاه راه آهن از سوي انگلیسی ها پیشنهاد شد. بـا کشـف نفـت در    

ظاهر جزو ایران بود لـیکن در واقـع   اواخر عصر قاجار ، خوزستان و به خصوص مناطق نفتی آن اگرچه در
به قسمتی از خاك انگلیس تبدیل شد تا جایی که آنها حتی سیستم شهرنشینی را نیـز دگرگـون کردنـد .    
بدین گونه، شرکت نفت به قدرتی مطلق در این منطقه تبدیل شد و در واقع به مثابه شـعبه اي از دولـت   

جتماعی، بررسی هاي غربیان بیشتر حول محـور اقـوام و    انگلیس در خاك ایران درآمد. در زمینه مسائل ا
طوایف ساکن در خوزستان و مطالعه بر روي ویژگی هایی خاصی از قبیـل کـوچ عشـایر، آداب و سـنن و     
رسوم مختلف آنها و سیستم توزیع قدرت در میان آنها و همچنین بررسی مسائل و مشکالت شهري بـود.  

منطقه خوزستان، همانا وجود آثار باستانی پـیش از اسـالم در ایـن    در زمینه فرهنگی نیز مهمترین جاذبه
منطقه و تالش غربیان براي دستیابی به این آثار و تصاحب آنها و حتی االمکان انتقال آنها به کشور خود 

بود که با توجه به غفلت عجیب دولتمردان ایرانی، تا حدود زیادي نیز در این کار توفیق یافتند.

لیدي:خوزستان، قاجاریه، سـفرنامه، سیاسـت، اقتصـاد، جامعـه، فرهنـگ، عـرب،       واژه هاي ک
بختیاري 
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درآمد. 1. 1
ه تیابی بور دسشروع رنسانس در اروپا، گسترش دریانوردي و سفرهاي اکتشافی اروپائیان را به منظ

یاسی، سهاي مشرق به دنبال داشت و افراد زیادي در قالب هیأتهاي بازرگانی، منابع ثروت سرزمین
پایی بهي ارواز جمله ایران سرازیر شدند. تعداد و کیفیت سفرهاي هیأتهافرهنگی و ... به شرق و

صد بود اي مقشرق و ایران تحت تأثیر ثبات یا دگرگونی اوضاع سیاسی و اجتماعی در اروپا و کشوره
نهاد.و این مسأله تأثیرات زیادي بر کاهش و یا افزایش این نوع سفرها برجا می

العاده داشت به اي فوقزمین بود که براي مسافران غربی جاذبهایران از جمله کشورهاي مشرق
15هاي دهسطوري که سیاحان، بازرگانان و مأموران سیاسی زیادي از کشورهاي مختلف اروپایی طی 

اشت ایندو به خصوص در دوره صفویه به این کشور سفر کردند. آنچه در این میان اهمیت 18تا 
ه صادي بهاي مختلف سیاسی، اجتماعی و اقته شوري نیرومند در عرصبود که ایران در آن زمان ک

ها از کشورهاي اروپایی چیزي کم نداشت. در دوره صفوي رفت تا جایی که در بعضی زمینهشمار می
ین کشوراو اجتماعی گاه از بعضی پیشرفتهاي اقتصادي،کردندمسافران اروپایی که به ایران سفر می

.شدنددچار شگفتی می
ثبات پس از آن، به تدریج هاي بیدولت صفوي و طی دورهبه اصفهان و سقوطها با هجوم افغان

شکوه و عظمت ایران دچار انحطاط و زوال گردید و دستاوردهاي عظیم صفویه نیز به فراموشی 
سپرده شد. سرانجام با روي کارآمدن قاجار و ثبات نسبی اوضاع کشور وضعیت جدیدي در روابط 

ایران و اروپا به وجود آمد. در این دوره مجدداً رفت و آمد هیأتهاي مختلف اروپایی به ایران میان
ساز در تکاپوهاي هیأتهاي توان یک مقطع سرنوشترونق گرفت به طوري که دوره قاجاریه را می

هاي اروپایی در ایران به شمار آورد. در این دوره مناسبات جامعه ایران و جامعه جهانی دگرگونی
در کشورهاي اروپایی رشد تکنولوژي و علم، مناسبات اقتصادي و اجتماعی کرد.عمیقی را تجربه می
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را عمیقاً دگرگون کرده بود. در بسیاري از این کشورها نهادهاي مدنی مستقل شکل گرفته و حقوق 
امعۀ جدیدي مدنی افراد جامعه به رسمیت شناخته شده بود. از طرفی بروز پدیدة انقالب صنعتی، ج

ها با دیگر جوامع غیراروپایی و از جمله شرقیان تفاوتهاي فاحش را متولد کرده بود که در همۀ زمینه
هاي یز دگرگونیکننده به ایران نرو در ماهیت و عملکرد و اهداف هیأتهاي عزیمتداشت. از این
زمان و اجاریه نه تنها هم. این وضعیت در حالی شکل گرفت که جامعه ایران در دوره قعمیقی رخ داد

رفت، که هرگز به مراحل شکوفایی مناسبات راستا با جامعۀ جهانی و تمدن جدید به پیش نمیهم
به آن دست پیدا کرده بود، نائل نگردید. از - در دوره اسالمی یا صفویه–اجتماعی که پیش از آن 

ران و اروپا آغاز شد.رو از ابتداي قرن نوزدهم میالدي دوره جدیدي در روابط ایاین
ها و کتب خاطرات اعضاي هیأتهاي اروپایی در ایران عصر قاجار امروزه شمار زیادي از سفرنامه

اقتصادي ،هاي سیاسی، اجتماعیوجود دارد که هرکدام از آنها بازتاب دهندة مسائل فراوانی در حوزه
با کهاستتوبات، درصدد آن آن دوره است. رساله حاضر با عنایت به اهمیت این مکو فرهنگی 

را از نظر سیاسی، اقتصادي، والیتخوزستان، اوضاع و احوال این تمرکز بر یک منطقه کشور یعنی 
هاي آنان از این منطقه مورد ها و تحلیلاجتماعی و فرهنگی از دیدگاه اروپائیان و با توجه به ارزیابی

.هدبررسی قرار د
به سه دسته تقسیم کرد:توانهاي این دوره را میسفرنامه

: این افراد غالباً دیپلمات، نظامی، هاي مربوط به اعضاي هیأتهاي سیاسی و نظامیسفرنامه-1
شدند و هنگام هاي خاص راهی ایران مینگار یا جاسوسانی بودند که به منظور مأموریتروزنامه

سائل دیگر تحقیقاتی انجام داده و اقامت در ایران عالوه بر انجام مأموریت خود راجع به بسیاري از م
نوشتند.هایی میگزارش

: این افراد براي شناسایی و کشف آثار به هاي مربوط به اعضاي هیأتهاي فرهنگیسفرنامه-2
جامانده از دوره باستان به ایران آمده و معموالً با اجازه حکومت، در مناطق باستانی خوزستان به 

شناسی طرات این افراد عالوه بر شرح اقدامات و کاوشهاي باستانپرداختند. در کتاب خاکاوش می
خورد که حاوي اطالعات آنها، مطالب زیادي نیز راجع به مسائل مختلف منطقه خوزستان به چشم می

اي از آن دوره است. ارزنده
: بعضی از خارجیانی که در این دوره به هاي مربوط به سیاحان و مسافران عاديسفرنامه-3

وزستان سفر کردند عضو هیچ یک از هیأتهاي سیاسی، فرهنگی و ... نبودند بلکه کسانی بودند که خ
شنایی با آداب و رسوم مردم و شیوه زندگی آنان به آبراي گردش و سیاحت یا مطالعه درباره اقوام و 

سفرنامه کردند و مسائل سیاسی و اقتصادي براي آنها اهمیت چندانی نداشت. ازاین منطقه سفر می
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توان اطالعات مفیدي را درباره مسائل اجتماعی و شهري و قومی آن دوره به دست این افراد نیز می
آورد.

. مبانی تحقیق2. 1

بیان مسأله و سواالت پژوهش. 1. 2. 1
مسألۀ این رساله به شرح زیر شکل گرفته است: ،با عنایت به طرح موضوع پژوهش

یران براي ااي استراتژیکستان از دوره قاجاریه تاکنون به عنوان منطقهخوزوالیتبا توجه به اینکه 
رود، روند توجه اروپائیان به این منطقه و گر به شمار میو کشورهاي منطقه و حتی قدرتهاي سلطه

سی آنان هاي آنها در طول زمان، در منابع سفرنامه و خاطرات نویموضوعات مرتبط با آن و دگرگونی
ب یافته است؟چگونه بازتا

سؤاالت اصلی پژوهش. 2. 2. 1
صال است؟ها و خاطرات اروپائیان چه دالیلی براي توجه آنها به خوزستان قابل استحدر سفرنامه.1
؟ه استآیا دالیل توجه اروپائیان به این منطقه در طول زمان از دگرگونی برخوردار بود.2

هاي پژوهشفرضیه. 3. 2. 1
اي به منطقه خوزستان تصادي، اجتماعی و فرهنگی توجه ویژهسیاسی، اقاروپائیان به دالیل -1
اند:داشته

أثیر تاي در خوزستان بر حکومت مرکزي و یا بالعکس ، : تأثیر حوادث منطقهدالیل سیاسی-الف
هاي ساکن در خوزستان با هاي حکومت مرکزي بر منطقه خوزستان، نوع تعامل قومیتسیاست

ومانی ارتباط میان آنها و بعضی دول اروپایی، مجاورت خوزستان با عثحکومت مرکزي و وجود
در اینثمانینقش و موقعیت این منطقه در اختالفات مرزي هر دو کشور با توجه به ادعاهاي مرزي ع

منطقه
رانی درخوزستان، دسترسی آسان به بنادر هاي قابل کشتیوجود رودخانهدالیل اقتصادي:-ب
نفت فراوان در این منطقهذخایر د فارس، وجوخلیج
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ها) و : وجود اقوام مختلف شهري و عشایري (از قبیل اعراب و بختیاريدالیل اجتماعی-ج
مندي بعضی اروپائیان به مطالعه در آداب و ه هاي منحصر به فرد زندگی اجتماعی آنها و عالقجاذبه

رسوم خاص آنها
ها و شناسی در خوزستان، بررسی سنتي باستانهاانجام مطالعات و کاوشدالیل فرهنگی:-د

اعتقادات فرهنگی اقوام گوناگون خوزستان
توجه اروپائیان به خوزستان طی سالهاي طوالنی حکومت قاجاریه، با توجه به سیاستهاي آنان -2

گرفت هایی برخوردار بوده است. به این ترتیب که گاه مسائل سیاسی در اولویت قرار میاز دگرگونی
ها با توجه به میزان نفوذ هرکدام از کشورهاي و گاه مسائل اقتصادي یا فرهنگی . اگرچه این اولویت

شده است.اروپایی در ایران و عالئق آنان تعیین می

روش تحقیق. 4. 2. 1
ه از اي و با استفادر تحقیق، کتابخانهتحلیلی و ابزا-انجام این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی

حقیقی دیگر درجهت باشد. همچنین از بعضی منابع تها و خاطرات میی یعنی سفرنامهمنابع اصل
ها، بهره بیشتر مسائل و موضوعات مطرح شده در سفرنامهو تحلیلیید، رد، اصالح و یا تشریحتأ

گرفته شده است.
ی، در این رساله، مطالب هر سفرنامه براساس توصیف جغرافیایی منطقه و تشریح وضعیت سیاس

بندي شده است. به این ترتیب اطالعات و مطالب هر سفرنامه به اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی دسته
طور جداگانه و مجزا مورد بررسی قرار گرفته و سپس به سفرنامه دیگري پرداخته شده است. لیکن 

ضی از هاي مربوط به خوزستان از لحاظ حجم و محتوا و ارزش مطالب، یکسان نیستند. بعسفرنامه
اي را دربرگرفته و بعضی دیگر فقط به ها به طورجامع و کاملی همۀ موضوعات منطقهسفرنامه

اند.از این منطقه نظر داشتهیهاي خاصجنبه

قلمرو تحقیق. 5. 2. 1
پژوهش حاضر مربوط به والیت خوزستان در دوره قاجاریه، و موضوع آن بررسی اوضاع سیاسی، 

قلمرو والیت خوزستان نویسان غربی است. گاه سفرنامهنگی این منطقه از ناقتصادي، اجتماعی و فره
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شده، لیکن با توجه دستخوش تغییراتی میو از جمله دوره قاجاریه گاههاي مختلف تاریخیطی دوره
توان اینچنین ترسیم کرد:به منابع، محدوده اصلی این والیت را در دوره قاجار می

فارس، لیجخو اندیمشک فعلی (منتهی به لرستان)، از جنوب متصل به از شمال به شهرهاي دزفول 
د اروناز غرب به شهرهاي سوسنگرد و هویزه فعلی (منتهی به کشور عثمانی)، از جنوب غرب به

ز امحال و چهاررود، از شمال شرق به ایذه (مال امیر) و کوههاي بختیاري منتهی به اصفهان و منطقه
به والیت فارس و شهر بهبهان و رود هندیان (هندیجان).شرق و جنوب شرقی منتهی

ر آن دالزم به ذکر است که مناطق جنوبی و جنوب غربی خوزستان به خاطر وجود عشایر عرب 
هاي بعد رواجرهنامیده شد و این نام غلط به تدریج در دو» عربستان«، از دوره صفویه به بعد منطقه

خلی و شد و در اسناد و مکاتبات دال والیت خوزستان اطالق میبه کاین نام یافت به طوري که گاه 
کار رفته است.ها نیز به همین نام به خارجی و در سفرنامه

ضرورت انجام تحقیق. 6. 2. 1
هاي مختلف تاریخی و از جمله دوره قاجار، نگاري ایرانیان در دورهیکی از اشکاالت تاریخ

است. بودهان از نوشتن واقعیات و حقایق تاریخی زمان خوددرباري بودن مورخان و ترس و بیم آن
کم ها کمشد تا بسیاري از حقایق تاریخی آن عصر در هیچ کتابی ثبت نشود و بعداین مسأله باعث می

کردند یمهاي اروپائیانی که در این زمان به ایران سفر به فراموشی سپرده شود. لیکن در سفرنامه
دیدند به ثبت هرآنچه را که میت وجود نداشت و آنها بدون ترس و واهمهکدام از این مالحظاهیچ

وص در که آنان به خصهرچند این سخن هرگز به این معنا نیست که تمام آنچه راپرداختند.آن می
ستند.رست هدمسائل سیاسی در سفرنامه هاي خود نوشته و ثبت کرده اند واقعیاتی بی چون و چرا و 

ه و تکیمیان تحقیقات تاریخی مربوط به خوزستان عصر قاجار اثري که اساساز سوي دیگر در 
شود و در کتابهاي معدودي نیز که هاي مربوط به این والیت باشد دیده نمیاصلی آن به سفرنامه

نابع) مند دیگر ها صرفاً به عنوان یکی از منابع تاریخی (هماندرباره این والیت وجود دارد از سفرنامه
ي، حمد کسروتوان به تاریخ پانصدساله خوزستان اثر اه شده است که از مهمترین این کتابها میاستفاد

طفی ثر مصادیار شهریاران اثر احمد اقتداري و تاریخ خوزستان (دوره خاندان کعب و شیخ خزعل) 
دربارهها امهانصاري اشاره کرد. بنابراین انجام پژوهشی مستقل فقط براساس مطالب مندرج در سفرن

نمود.خوزستان ضروري می
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نقد منابع. 3. 1

ستفاده اترجمه شده هايدر این پژوهش فقط از سفرنامهدر آغاز باید به این نکته اشاره گردد که 
هاي خارجیان از ایران ها و گزارشزیرا هنوز بسیاري از کتب خاطرات و سفرنامه؛گردیده است

تواند کمکاند که ترجمه این متون میترجمه نشده باقی ماندهمربوط به دوران قاجار وجود دارند که 
وزه یاريحزدایی از مجهوالت تاریخی کرده و در تحقیقات تاریخی به پژوهشگران این زیادي به ابهام

رساند.
شوند: دسته اند به چند دسته تقسیم میهایی که در رساله حاضر مورد استفاده واقع شدهسفرنامه

هایی مفصل هستند که با توجه به حضور طوالنی مدت نویسنده در والیت خوزستان و اول، سفرنامه
کیفیت و چه به لحاظهاي مختلف این منطقه و سکنه آن، چه به لحاظآشنایی تدریجی او با ویژگی

توان به از غناي فراوانی برخوردارند. از مهمترین این آثار در دوره اول عصر قاجار میمطالب،کمیت
سیري در قلمرو بختیاري و عشایر «یا سفرنامه الیارد و نیز کتاب 1»در ایران ماجراهاي اولیه«تاب ک

باشند اشاره کرد.، که هر دو اثر نوشته اوستن هنري الیارد می2»بومی خوزستان
ا راه ب. وي همه بودالیارد زمانی به ایران آمد که روابط ایران و انگلیس بر سر مسأله هرات تیره شد

طقه و مندوست خود قصد سفر به قندهار را داشت اما پس از حوادثی تصمیم گرفت تا به خوزستان
ا بخان بختیاري قرار گرفت و در مخالفت او بختیاري سفر کند. وي در آنجا در کنار محمدتقی

طغیانهاي زیادي از سفرنامه او به داستان مخالفت وحکومت مرکزي به وي یاري رساند. بخش
هاي دیگر این خان و سرکوب او توسط حکومت مرکزي ایران اختصاص دارد. در بخشدتقیمحم

و قومیوسفرنامه مناسبات اعراب کعب با حکومت، اتحاد شیخ کعب و خان بختیاري، مسائل شهري 
بط باآداب و رسوم مردم خوزستان به تفصیل بیان شده است. همچنین موقعیت خوزستان در روا

ی قرار رانی در کارون و بسیاري از مسائل دیگر در این سفرنامه مورد بررسه کشتیعثمانی ، مسأل
گرفته است.

یکی از بهترین آثار دوره قاجاریه است ،اگرچه سفرنامه الیارد از لحاظ کیفیت و کمیت مطالب
کرده، از هاي دولت متبوع خود را در این منطقه دنبال میلیکن باید توجه داشت که وي سیاست

پردازد باید با دقت و احتیاط با مطالب او برخورد رو در مواردي که وي به موضوعات سیاسی میاین
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