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  :سپاس و قدردانی 
من لم یشکر المخلوق « اکنون که کار این پایان نامه به انجام رسیده ، وظیفه خود می دانم تا به حکم 

سپاسگزاري نمایم ، از همه ي عزیزان و بزرگوارانی که مرا در این کار یاري داده اند » خالق لم یشکر ال
 .  

از جناب آقاي دکتر تکمیل همایون که با راهنمایی هاي بی دریغ و پیشنهادات ارزنده شان بنده را در 
هاي پربار هم چنین مشورت . تهیه و تدوین این پژوهش یاري نمودند تشکر و قدردانی می نمایم 

جناب آقاي دکتر زندیه که یاري دهنده اینجانب در تهیه و تدوین این پژوهش بوده ، مایه سپاس و 
بدون شک تمامی مراحل پژوهش از انتخاب موضوع تا زمان اتمام کار مدیون . امتنان فراوان است 

  . راهنمایی ها و ارائه نقطه نظرات این استادان ارجمند می باشد 
م می دانم از جناب آقاي دکتر ربانی زاده ریاست محترم پژوهشکده تاریخ به خاطر حسن  بر خود الز

از جناب آقاي دکتر مالیی توانی که داوري پایان نامه را . توجه و زحمت هاي شان قدردانی نمایم 
هم چنین از همه ي استادانم که حقی بزرگ بر من دارند به خصوص . قبول کردند بسیار سپاسگزارم 

نم دکتر ترکمنی آذر مدیریت گروه تاریخ  و جناب آقاي دکتر یوسفی فر استاد درس روش تحقیق خا
  . کمال سپاس را دارم 

سان من بوده اند رهم چنین از خانواده عزیزم که در طول مدت تحصیل با بردباري و فداکاري یاري 
   .بی نهایت سپاسگزارم
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  چکیده

تا با محوریت مطالب مندرج در سفرنامه هاي خارجیان دوره قاجار بـه ایـن مـسأله          رساله حاضر برآن است     
 ؟ایالت و عشایر را چگونه تبیین کرده انـد       و فرهنگی   پاسخ دهد که سفرنامه نویسان خارجی وضعیت اجتماعی         

سـت و چـه   آنان چگونه قابـل تبیـین ا    و فرهنگی ر حیات اجتماعی  ل و تطو  از پرتو این سفرنامه ها سیر تحو      و  
 آن را بـا منـابع و تحقیقـات    کامـل تـر شـود   براي آن که این مطالعه    هم چنین   ؟  نتایجی از آن بدست می آید       

 میـان رشـته اي   مطالعـه ي از این رو پژوهش حاضـر  . تاریخی و مردم شناسی مقایسه و تجزیه و تحلیل نماید       
ي است به گونه اي که مطالـب منـدرج    تحلیلی و ابزار آن کتابخانه ا–روش اصلی پژوهش توصیفی   . می باشد 

در سفرنامه ها براساس موضوعات جغرافیـایی، مـدیریتی ،جایگـاه زنـان ، عـادات و رسـوم ، پوشـاك ،مـسائل           
 به ترتیب حـروف  ،،عرف و عادت کیفري و باورها و رویکردهاي مذهبی و عقیدتیو گویشی  آموزشی  ،فرهنگی  

   . سیاح مورد استفاده قرار گرفته استالفبایی ایالت و با در نظر گرفتن زمان حضور

 جمعیت عشایري ایران بیشتر در نواحی شمال و شمال غربی تا جنـوب و جنـوب        ،براساس گزارش سیاحان  
 ایلـی  جوامـع  در  با وجود این پراکندگی، وجوه مشترك بسیاري به لحاظ اجتماعی و فرهنگی           .پراکنده اند شرقی  

.  اسـت مبتنی بر تولیدات دامی و کشاورزياین جوامع شیوه معیشت   بنا بر گزارش خارجیان،    .به چشم می خورد   
 یـه در دوره قاجار اجتماعی وطایفه رکن اساسی می باشد، کـه  -در تشکیالت ایلی، ایل بزرگترین واحد سیاسی      

 بـه عنـوان    ایـالت زنـان    ها   گزارشبنا بر این    . این جوامع، نظام خان ساالري بوده است       میمشخصه اصلی تما  
 اجتمـاعی  از جمله موضوعات. نده ااز جایگاه واالیی برخوردار بود   در همه عرصه هاي زندگی ایلی       ش  محور تال 

 ،آداب و رسوم ازدواج و سوگواري اسـت  خود جلب کرده در ایالت به   که نظر بسیاري از سیاحان را         و فرهنگی 
از خالل مطالب سفرنامه هـا  .ست آوردبد از این رسوم را تا آن جا که می توان بنا بر این داده ها ،تصویر روشنی      

بلکـه  ،پوشـندگان آن بوده  می فرهنگی و قـو    هویت چنین بر می آید که پوشاك مردم ایالت نه تنها بیانگر نمود           
در میـان مـردم ایـالت    اگـر چـه   ،بنا بر اظهارات خارجیان . نشان دهنده ي جایگاه اجتماعی آنان نیز بوده است        

 و در زمینـه ي  دلبستگی شدیدي داشـته انـد     به شعر و داستان سرایی        آنان اما،بودتعداد افراد با سواد بسیار کم       
زبـان ایـن   ، طبق داده هاي موجـود در سـفرنامه هـا         .برخوردار بوده اند   استعداد خاصی     از موسیقی و رقص نیز   

 جوامـع در اکثر گزارش ها حکایـت از آن دارد کـه   . اقوام جز ترکی، ترکمنی و عربی ریشه در فارسی قدیم دارد        
ایالت در اجراي احکـام دیـن    مردمهم چنین . مجازات مجرمان بنابر عرف و عادت صورت می گرفته است ایلی

و مکـان هـاي    برجسته و دلیـر دینـی      هاي شخصیتاما برخی از موضوعات مثل قرآن،       ،نده ا چندان پایبند نبود  
    .مقدس می شمرده اندرا  میقدی

اسـت  انگلـیس    خصوصاً،زارش مأموران سیاسی کشورهاي اروپاییگ مرهونمطالب پژوهش حاضر بیشتر     
  . ه است یافت ایل بختیاري اختصاص بیشتر گزارش ها بهدر  میان ایالت نیز ،  .

افـشار ،بختیـاري ، بلـوچ ، تـرکمن ، شاهـسون، عـرب ،                ، فرهنگ ،  جامعهقاجاریه ،سفرنامه،   :  کلید واژگان 
  .کر د ، لر،قاجار، قشقایی
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 درآمد .1,1

ـ               ت هـا و عقایـد   کشور کهنسال ایران از روزگاران دور، گذرگاه ملل شرق و غرب و محل تمـاس ملی
از این رو تاریخ مناسبات ایران با کشورهاي دیگر، از دوران باسـتان تـاکنون، گـاه              . اگون بوده است    گون

چنـان چـه در قـرن    . ضعیف عمل کرده است بسیار محکم و برخوردار از رونق نسبی و گاهی شکننده و      
هفــدهم، در دوره اوج ثبــات و آرامــش سلــسله صــفویه روابــط ایــران و کــشورهاي اروپــایی گــسترش 
چشمگیري یافت ، طوري که سیاحان اروپایی با انگیزه هاي مختلف سیاسی، مذهبی و اقتصادي روانـه               
ایران شدند و دربار و پایتخت صفوي پذیراي مسافران بسیاري از سرزمین هاي مختلف اروپایی بود کـه      

 صفویه سلسلهشی  اما پس از فروپا   . نوردیدند میدر راستاي مأموریت هاي خود قلمرو پهناور ایران را در           
در نتیجـه در دوره ي پرتـشنج سلـسله    . و حوادث ناشی از فتنه افاغنه، ایران در هرج و مرج فـرو رفـت       

هاي افشاریه و زندیه سیاحان بیگانه رغبت چندانی براي سـیاحت در ایـران نداشـتند و ایـن رونـد تـا                        
  . زمامداري قاجاریه ادامه یافت

برهـه بـسیار حـساسی از تـاریخ ایـران و جهـان بـود؛ زیـرا بـا                   استقرار قاجاریه در قرن نوزدهم نیز       
پیامدهاي انقالب صنعتی از جمله رشد گسترده تجارت جهانی و تکاپوهاي دولـت هـاي اسـتعماري در            

از آن جا که در نظام استعماري کـسب منـافع سیاسـی و    .مناطق مختلفی از آسیا و آفریقا همزمان شد    
به بیرون از مرزهاي ملی خود رهنمون ساخت این مسأله باعث شد            اقتصادي، قدرت هاي استعمارگر را      

اوالً حوزه هاي سیاسی و اقتصادي جدیـدي در کـانون توجـه اسـتعمارگران قـرار بگیـرد، ثانیـاً تـالش              
همزمان چندین دولت بر سر کسب منافع جدید اقتصادي،امکان تصادم این قدرت ها را بـا یکـدیگر در              

بـدین ترتیـب   . ت ویـژه اي داشـتند،افزایش دهـد   لجیشی و اقتصادي اهمیحوزه هایی که از نظر سوق ا    
ایران به حکم موقعیت ژئوپولیتیکی و حساس خود و با توجه به آن که در این زمان از نظر سیاسی نیـز             

ناگفتـه نمانـد   . کـشیده شـد  ناتوان و واپس مانده بود، خواه ناخواه به پهنه بازي هاي سیاسـت جهـانی               
 تنها به عنوان یکی از رخدادهاي مهم جهان، تأثیر زیـادي در عرصـه هـاي سیاسـی،              انقالب صنعتی نه  

اقتصادي و اجتماعی برجاي نهاد بلکه باعث دگرگونی بسیاري در اندیشه ها، عقاید و پیدایش مکاتـب و    
از این رو اگر میل به شناخت سـرزمین هـاي ناشـناخته مـشرق زمـین از                  . ایدئولوژي هاي تازه اي شد    



 ٣

، در قرن نوزدهم این میل تا آن جا پیش رفـت کـه اندیـشیدن بـه شـرق از          آغاز گردید به بعد   رنسانس  
بود که در کنـار رشـد    میجمله دل مشغولی هاي اندیشمندان مغرب زمین شده و شرق شناسی شبه عل     

 هـم چـون مـردم شناسـی، باسـتان شناسـی و جغرافیـا دوشـادوش فتوحـات                    انسانیو گسترش علوم    
در این عرصه نیز ایران به علت داشتن قابلیت هایی براي پروبال دادن بـه ایـن             . یافتاستعماري توسعه   

لذا خیل سیاحتگران بیگانه با انگیزه هاي . علوم نزد صاحبان دانش و قدرت اهمیت فوق العاده اي یافت        
ایسه از این رو عصر قاجار در مق     . به سوي ایران سرازیر گردید     میمختلف سیاسی، مذهبی،اقتصادي و عل    

  .با ادوار گذشته شاهد ورود بیشترین تعداد سیاحان شد

از پیامدها و دستاوردهاي مهم سفر این سیاحان به ایران ثبت مشاهدات و تجربیات ایشان در قالـب    
ارزش در شـناخت تـاریخ ایـران دوره قاجاریـه           که به لحـاظ تـاریخی       سفرنامه ها و گزارش هایی است       

تی ایـران بـه حیـات    ه اجتماعی که به سبب عدم رویکرد تاریخ نگاري سـنّ  دارد، به ویژه در حوز    فراوانی  
از ایـن رو ایـن آثـار بـا احتیـاطی      . کمتري در این زمینه به چشم مـی خـورد  اجتماعی مردم، اطالعات   

محققانه، کور سوي زندگی مردم ایران را که در متون تاریخ نگاري فرمایشی مغفـول و مهجـور مانـده،                    
  .سازند میروشن 

 آن جا که در دوره قاجار ایالت و عشایر از یک سو به عنوان کانون هاي پراکنده قدرت سیاسـی و            از
اقتصادي حائز اهمیت بودند و از سوي دیگر موزه زنده اي از میراث اجتماعی و فرهنگی گذشته زندگی             

بـدین جهـت   . رفتند توانستند توجه بسیاري از سیاحان بیگانه را به خـود جلـب کننـد     میبشر به شمار    
بسیاري از خارجیان در سفرنامه هایشان بنابر دیده ها و شـنیده هـاي خـود بـه توصـیف جنبـه هـاي                        

ات و سیاست هاي دولت هاي متبـوع خـود   اگرچه اکثر آنان  منوی   . مختلف زندگی جوامع ایلی نشستند    
ـ  هيت نظـر بـه ثبـت و ضـبط اجـزا     کردند ،اما از آن جا که با دقّ میرا در ایران دنبال   ت فرهنگـی و  وی

ت گماردند            توان از کنـار   میاجتماعی ایالت و عشایر که امروزه در بحث تاریخ اجتماعی کاربرد دارد هم
ت فرهنگی و اجتمـاعی بخـش   ه هاي پازل، تصاویري از هویهم قرر دادن داده هاي آن ها، هم چون تکّ     

  .از اقوام ایرانی را در دوره قاجار به دست آورد میاعظ

رسد کـه از جنبـه    میحبت از سفرنامه هاي خارجیان به میان آمده است ضروري به نظر          حال که ص  
 درست است که در نوشته هاي سیاحان به علت عدم آشـنایی آن       :هاي مختلف مورد بررسی قرار گیرند     

ها با زبان فارسی و یا بی اطالعی از بافت جامعه ي ایرانـی و یـا اغـراض خـصوصی و سیاسـی مطالـب                   
ـ   میعاري از حقیقت نیز به چشم  نادرست و    ت خورد ،اما این موضوع یک روي سکه است زیرا اگر بـا دقّ

شود که اکثر سیاحان خـارجی بـه جزئیـات وقـایعی           میاین سفرنامه ها مورد مطالعه قرار گیرند معلوم         
ن دربـاري  ناگفته نماند که تاریخ نویـسا . پرداخته اند که مورخان ایرانی توجه زیادي به آن ها نکرده اند           

از طرفی بـسیاري از آداب و رسـوم،   . هم در موقعیتی نبودند که بتوانند بعضی از این مطالب را بنویسند          
که اکنون از بین رفته است و براي تاریخ نویس ایرانی تازگی نداشـته، بـراي یـک         ... باورها و خلقیات و     



 ٤

: تـوان گفـت   میاز این رو . رآورده استت آن ها را به رشته تحریر دخارجی تازه وارد جالب بوده و به دقّ  
سفرنامه هاي خارجیان از آن رو که به کشف زوایاي تاریـک تـاریخ سیاسـی و اجتمـاعی ایـران کمـک          

 تا آن جا که مطالعـه و تحقیـق دربـاره ي موضـوعات     ،روند میکنند از منابع بسیار با ارزش به شمار   می
  . کامل باشدتواند میتاریخ معاصر بدون در نظر گرفتن آن ها ن

   پژوهش مبانی .2,1

   مسألهبیان1,2,1

همزمان با به قدرت رسیدن قاجارها، سیاست هاي استعماري اروپاییان در بـسیاري از نقـاط جهـان       
گسترش یافت و ایران در معادالت بین الملل به علت موقعیت سوق الجیـشی و بهـره منـدي از منـابع                   

از . ي چون انگلیس، روسیه و فرانسه اهمیـت خاصـی یافـت       اولیه، به ویژه در نظر کشورهاي استعمارگر      
این رو ارتباطات خارجی کشورمان در این دوره نسبت به اعصار پیش از خود ابعاد گـسترده تـري پیـدا          

 شرق شناسـی در      مطالعات  با توجه به این که قرن نوزدهم میالدي مصادف است با اوج            هم چنین . کرد
و فرهنگی و گاه تاجران و مشتاقان        می که بیشتر مأموران سیاسی، نظا      مسافران خارجی در ایران،     ، اروپا

تا آن جا کـه سـفرنامه هـا    .  شرح خاطراتشان را بنا به نوع رویکردشان به سفر نگاشته اند ،سفر بوده اند 
رهنگی از اهمیت بـسیاري  در بین منابع تاریخی دوره قاجاریه، به جهت شفاف سازي ابعاد اجتماعی و ف       

و جزئیات روشنی از چگونگی وضعیت اجتماعی و فرهنگـی ایـران عـصر قاجاریـه بـه                هستند   برخوردار
 و هدهند و با توجه به این که ایالت و عشایر در این دوره یک سوم جمعیت ایـران را دارا بـود                 میدست  

اوضـاع   و از نظـر      ه شـد   مـی  و اقتـصادي دوره قاجاریـه محـسوب        میاز کانون هاي قدرت سیاسی، نظـا      
 جهانگردان از یک سو به لحـاظ  ، نیز زندگی متفاوتی نسبت به شهرنشینان داشتند و فرهنگی  یاجتماع

بخشیدن به مطالعات جامعه  سیاسی و اقتصادي و از سوي دیگر، براي تکمیل بینش هاي تاریخی و غنا        
 به ایالت و عشایر با امعـان نظـر بیـشتري توجـه کردنـد و تحـت تـأثیر                 ، شناسی و مردم شناسی خود    

در سفرنامه هاي خود گـزارش هـاي    ،   فرهنگی و سیاسی که از آن برخاسته اند        ،ساختارهاي اجتماعی   
پژوهش بـرآن اسـت   این از این رو  . ایالت و عشایر ارائه دادند    اوضاع اجتماعی و فرهنگی       ارزشمندي از   

ج، جمـع بنـدي   راجع به ایالت و عشایر را از متن سفرنامه ها اسـتخرا و فرهنگی تا موضوعات اجتماعی    
 و ع اجتمـاعی اوضا  ،وتحلیل و نتیجه گیري کند و به این مسأله پاسخ دهد که سفرنامه نویسان خارجی 

 ایالت و عشایر را چگونه تبیین کرده اند؟ و از پرتو این سفرنامه ها سیر تحول و تطور حیـات                   فرهنگی  
   بدست می آید ؟آنان چگونه قابل تبیین است و چه نتایجی از آن و فرهنگی اجتماعی 

  اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش.2,2,1

بحث مربوط به اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایالت و عشایر در دوره قاجاریه یکی از مباحـث مهـم در           
چـرا کـه منـابع و    . تاریخ اجتماعی است که اگر مغفول نمانده باشد، کمتر مورد توجه قرار گرفته اسـت          



 ٥

ایالت و عشایر ایران که قرن ها به عنوان مهـره            میه هاي سیاسی و نظا    تحقیقات تاریخی عمدتاً به جنب    
هاي شطرنج در صحنه ي بازي هاي سیاسی و کشمکش هاي داخلی نقش مؤثري ایفـا کـرده و عنـصر       

همین بی تـوجهی نـسبت بـه اوضـاع     . فعال و گاهی محور اصلی تحوالت سیاسی بوده اند ، پرداخته اند   
گروهی کـه  . رود میناخت ناقص این گروه عظیم در جامعه ایران به شمار اجتماعی و فرهنگی از علل ش     

در تاریخ این مملکت داشته و سنن کهن را پاسداري کـرده انـد، تـا آن جـا کـه راه و روش        مینقش مه 
مطالعه ي این جوامع نه تنهـا  . زندگیشان یادآور راه و روش زندگی نیاکان چند هزار سال پیش مااست       

کنـد بلکـه در جهـت درك چگـونگی رونـد تکامـل               مـی  و زندگی نیاکان ما کمـک        به شناخت فرهنگ  
این مهـم ، پژوهـشگر عالقـه منـد بـه تـاریخ       .  فرهنگی دیگر جوامع بشري نیز راه گشا است     -اجتماعی

، رسـاله اي   مـی دارد تا جهت رفع خألهاي پژوهشی موجود در قالب یـک پـژوهش عل              میاجتماعی را وا  
 -ا به صورت مبسوط و منطقی به درك درستی از حیات اجتماعی جوامـع ایلـی    ت. مستقل، تدوین نماید  

عشیره اي و تغییر و تحوالت آن ها در گذر زمان دست یابد، و چون در بین منابع اصلی و مهم تاریخی                  
که در دسترس پژوهندگان قرار دارد، سفرنامه ها اغلب به علت توجـه ویـژه و گـسترده بـه موضـوعات                  

ژه اجتماعی و فرهنگی ، از اهمیت قابـل تـوجهی برخوردارنـد، و بـا دّقـت نظـر قابـل                    غیرسیاسی به وی  
مالحظه اي نیز به زندگی جوامع ایلی ایران توجه کـرده انـد و هـم چنـین از آن جـایی کـه در میـان                        
تحقیقات تاریخی و مردم شناسی مربوط به ایالت و عشایر ایران اثري که اساس و تکیـه اصـلی آن بـه                    

شـود و در کتـاب هـایی نیـز کـه در ایـن بـاره وجـود دارد ، از          میاي خارجیان باشد، دیده ن  سفرنامه ه 
سفرنامه ها صرفاً به عنوان یکی از منابع تاریخی همانند سایر منابع استفاده شده است، انجام پژوهـشی          

ر مستقل براساس مطالب مندرج در سفرنامه ها درباره ي اوضـاع اجتمـاعی و فرهنگـی ایـالت و عـشای               
  .نماید میضروري 

  : پژوهشقلمرو.3,2,1

بـا  . پژوهش حاضر مربوط به اوضاع اجتماعی و فرهنگی  ایالت و عشایر ایران در دوره قاجاریه است                 
عنایت به پراکندگی جوامع ایلی ایران از یک سو و تغییر و تحوالت در مرزهاي ایران در  دوره قاجاریـه           

وس و انگلیس از سوي دیگر و هم چنـین بـی تـوجهی ایـالت     به دنبال عقد قراردادهایی با کشورهاي ر      
سرحدي چهار سوي کشور  به مرزهاي سیاسی ایران با کشورهاي همجوار و توصیف برخی سـیاحان از              

توان در خـصوص قلمـرو مکـانی ایـالت و عـشایر         میو نه سیاسی، ن    میوضعیت ایالت بنابر تحدیدات قو    
  . ف و دقیق ترسیم کردایران در این دوره محدوده اي قابل تعری

تـا  . م1795/ش.هــ 1174/ق. هــ 1210قلمرو زمانی این پژوهش از سال تأسیس حکومـت قاجاریـه       
  .را در بردارد.  م1925/ ق. هـ1344/ ش . هـ1304انقراض حکومت مزبور 
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اوضـاع اجتمـاعی فرهنگـی ایـالت و عـشایر ایـران در سـفرنامه هـاي         : قلمرو موضوعی این نوشـتار    
  .وره قاجار استخارجیان در د

  :سوال هاي پژوهش.4,2,1

   سفرنامه نویسان خارجی اوضاع اجتماعی ایالت و عشایر را چگونه تبیین کرده اند؟.1

 از پرتو گزارش هاي سیاحان خارجی چه اطالعاتی از اوضاع  فرهنگی ایالت و عشایر دوره .2
 توان به دست آورد؟ میقاجاریه 

  :فرضیه هاي پژوهش.5,2,1

که بسیاري از سیاحان سیاست دولت هاي متبوع خود را در مناطق ایل نشین  آن جه بهتو با. 1
دنبال می کردند براي رسیدن به مقصود با امعان نظر بیشتري نسبت به مورخان ایرانی در ثبت اوضاع 

ت گماردنداجتماعی در سفرنامه هاي خود هم  .  

یره اي براي خارجیان موجب گردید نامأنوس بودن پدیده هاي فرهنگی جوامع ایلی و عش. 2
براي آن ها ارزش ثبت و ضبط داشته ... بسیاري از موضوعات فرهنگی هم چون زبان ، شعر ، پوشاك 

ت فرهنگی ایالت در دوره قاجار باشد ،تا آن جا که می توان بنا بر گزارش آن ها تصویري روشن از هوی
  .ارائه داد

  :روش انجام پژوهش.6,2,1

 بـا اسـتفاده از   و  کتابخانـه اي  ، تحلیلی و ابزار تحقیـق    -ژوهش مبتنی بر روش توصیفی    انجام این پ  
هم چنین از بعضی منابع و تحقیقات تاریخی و مردم          . باشد میمنابع اصلی یعنی سفرنامه ها و خاطرات        

شناسی جهت تأیید و یا تشریح و تحلیل بیشتر مسائل و موضوعات مطرح شده در سـفرنامه هـا، بهـره                    
  .فته شده استگر

در این پژوهش براي به دست آوردن اطالعات جامع، ابتدا سفرنامه هـاي ترجمـه شـده مربـوط بـه                  
آن گاه، مطالب سفرنامه ها براساس . قلمرو تحقیق شناسایی و مورد مطالعه و فیش برداري قرار گرفتند          

 ،و گویشی آموزشی  ، گی فرهن عادات و رسوم، پوشاك ،مسائل    ،جایگاه زنان مدیریتی ، توصیف جغرافیایی،   
 مرتبط بـا هرکـدام از ایـالت بـه ترتیـب      و باورها و رویکردهاي مذهبی و عقیدتی  عرف و عادت کیفري   

سپس گزارش هاي مزبور براساس موضوع      . زمان حضور سیاح از ابتدا تا انتهاي قاجار دسته بندي شدند          
ایـن  . نـد اح مورد استفاده قرار گرفتو به ترتیب حروف الفبایی ایالت و با در نظر گرفتن زمان حضور سی    

روش به پژوهشگر این فرصت را داد تا با توجه به موضوع تعیین شده وضـعیت هرکـدام از ایـالت را در               
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طول دوره قاجاریه به طور جداگانه و سپس با ایالت دیگر مقایسه کرده و به تجزیه و تحلیل بپـردازد و                     
فرنامه ها به ترتیب زمـانی حـضور سـیاح و بـه ترتیـب      به عبارتی با توجه به موضوع، گزارش همه ي س       

  .گردند میالفبایی ایالت در هم ادغام 

توان آن طـور   میاز آن جا که بدون آشنایی با مبانی جامعه شناسی و مردم شناسی ایالت و عشایر ن             
شـتار از  پژوهشگر ایـن نو  مورد بررسی قرار داد را  ایل مردماوضاع اجتماعی و فرهنگی  که باید و شاید  

ه  به عنوان الگو و نمونه کار مورد اسـتفاده قـرارداد  ،کتاب هایی که در این زمینه به رشته تحریر درآمده   
  مطالعه ي توان گفت این اثر   می بدین جهت    .مند شود    تا به نحو احسن از گزارش سیاحان بهره          ،است  

  .باشد میمیان رشته اي 

  ایل و عشیرهی سمردم شناتعاریف و مفاهیم تاریخی و.7,2,1
 ایـالت و عـشایر خواننـده بـه برخـی       و فرهنگـی    اجتماعی اوضاعجا که در مطالعه و شناخت        از آن 

یا اصالً وجـود نـدارد   ) یی روستا-شهري(کند که در دو نظام اجتماعی    میاصطالحات و مفاهیم برخورد     
ایري عینـی و مـشهود   ی سابقه داشته باشـد، ماننـد جامعـه عـش    یو یا اگر هم در برخی از جوامع روستا    

 در نایـرا ایـالت و عـشایر    و فرهنگـی   اجتمـاعی  اوضـاع از این رو پیش از ورود به بحث درباره        . نیست
 براي روشن شدن مفـاهیم ایـن قبیـل اصـطالحات، عـالوه بـر               ،در دوره قاجار    سفرنامه هاي خارجیان    

  .توضیح مختصري براي هریک داده خواهد شد، تعریف 

دو اصطالح اند که از زبان بیگانه گرفته شده و غالبـاً  » عشیره«و » ایل«در جامعه ما  در زبان فارسی و       
ي دوست و موافق، یار، همراه،     اترکی است به معن   مغولی ،   ایل واژه اي     .دنشو میبه یک معنی بکار برده      

بـراي  ) ایـل  جمع (ایالت 1.گردد می به مردم چادرنشین اطالق      بیشتر گروه و    ،رام، مطیع، طایفه، قبیله     
  2.در زبان فارسی در زمان ایلخانیان به کار رفته که منظور از آن طوایف صحرانشین است نخستین بار 

 عـشایر جمـع   3. پـدر اسـت     برادران، قبیله، تبار و نزدیکان از جانب          واژه اي عربی به معناي       عشیره   
   4.ي قبایل و طوایف استاعشیره به معن

ن«:ي خویشان ذکر شده استاچند از عشیره به معندر قرآن کریم به مناسباتی    لْ اِ کُم و    قُ کـان آبـاء 
کُم و  کُم و عشیرَتُ و اَزواج کُم کُم و إخوانُ ربین« یا .1»...اَبناو اقْ    .2»و اَنذِر عشیرَتک الْ

                                                
 .»ایل« ذیل، لغت نامه دهخذا - 1
   . 101 ، ص 1388 ، اسفند 142، ش خ و جغرافیاکتاب ماه تاری، » ایل بختیاري« حمید اشرفی خیرآبادي - 2
  .» عشیره« ذیل، لغت نامه دهخذا - 3
  . جا همان- 4
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ه تمـایز   ایلی به دست دهند و ویژگی ها و وجـو جوامع  اندیشمندان از دیرباز کوشیده اند تا تعاریفی از   
، » قبیله«، »ایل«با وجود این باز هم  در تبیین مفاهیم بنیادي           .آن ها را از جوامع دیگر مشخص سازند       

در این میـان  .ناهماهنگی ها و اختالف نظرهایی در میان مردم شناسان وجود دارد» عشیره«و  » طایفه«
 ترین تعریف از جامعه ي   قرن هشتم هجري، قدیم    می فیلسوف، مورخ و جامعه شناس اسال       ، ابن خلدون 

     .دهد می عشیره اي را در مقدمه ي مشهور خود بدست –ایلی 

باید دانست که تفاوت عادات و رسوم و شئون زندگانی ملتهـا در نتیجـه اختالفـی اسـت کـه در         
گیرند، چه اجتماع ایشان تنها براي تعاون و همکـاري در راه             میخود پیش   ) اقتصاد(شیوه معاش 

سایل معاش است و البته درین هدف از نخستین ضررویات ساده آغاز میکننـد و               بدست آوردن و  
 شهرنـشینی و رسـیدن      هاینگونه اجتماعات ابتدایی و ساده نوعی تالش و فعالیت پیش از مرحلـ            

از اینرو گروهی بکـار کـشاورزي از قبیـل درختکـاري و کـشت و کـار       . بمرحله تمدن کامل است  
ورش حیوانها مانند گوسفندداري و گاوداري و تربیت زنبـور عـسل    پردازند و دسته اي امور پر      می

سازند تا از نسل گذاري آنها بهره مند شوند و محصولهاي آنها را مـورد      میو کرم ابریشم را پیشه      
پردازند مجبورند در   می مزبور که بکار کشاورزي و پرورش حیوانها         هاستفاده قرار دهند و دو دست     

زیرا دشتهاي پهناوري کـه داراي  . د و زندگانی صحرانشینی را برگزینند  دشتها و صحراها بسر برن    
کشتزارها و زمینهاي حاصلخیز و چراگاههاي حیوانات و جز اینهاست براي منظور آنان شایـسته               

باشد و بنابراین اختصاصی یافتن طوایف مزبور ببادیـه نـشینی امـري ضـروري و               میتر از شهرها    
ی هنگامیکه وضع زندگی همـین طوایـف کـه بـدین شـیوه میزینـد       ول. اجتناب ناپذیر بوده است   

  3.آن وقت وضع نوین آنانرا به آرامش طلبی و سکون گزیدن وا میدارد...توسعه یابد

 طایفـه  ،قبیلـه و   عـشیره ،میان ایـل   مانند ابن خلدون       نیز   اریخ نگاران و نویسندگان قدیم ایرانی     ت
 را متـرادف بـا یکـدیگر و بـراي معرفـی گروهـی از مـردم              هه وطایفـ  ل نبودند و ایل و عشیر     ئتمایزي قا 

از دوره  تـا آن جـا کـه   .بردند میکردند به کار  میکوچنده ي چادرنشین که از طریق شبانی امرار معاش        
 عـالم آراي عباسـی و    تـاریخ ي صفویه به بعد، برخی از تاریخ نگـاران ماننـد اسـکندر بیـک منـشی در               

ري، گهگاه طایفه را به جاي ایل و براي معرفی جماعات کوچنده به            در عالم آراي ناد    مروي   محمدکاظم
وي ایـل را بـراي   . بین ایل و طایفه تمایز قائل شده است»  ناصريهفارسنام«اما فسائی در  4.کار برده اند  

کنند و از گرمسیر به سردسیر جابـه        میکه در تمام سال در بیابان ها، در چادرهاي سیاه زندگی             میمرد

                                                                                                                                          
  .240 سوره توبه،آیه -1
  .214سوره شعراء،آیه   - 2
بنگاه ترجمه و نـشر  :، ترجمه ي محمد پروین گنابادي،تهرانمقدمه ابن خلدون ، خلدونمحمد بن   بن  عبدالرحمن   - 3

 .226، ص 1  ج،3،چ1352کتاب،
 . 22ص  ،1382دفتر پژوهشهاي فرهنگی ، : تهران  ،جامعه ایلی در ایرانبلوکباشی، علی  - 4
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کنند و از تیره هاي ایالت نیـستند، و در   میبرد و طایفه را به قبیله اي که کوچ ن         مید به کار    شون میجا  
  1.کند میاطالق ،سیاه چادر و یا در دهات اقامت دارند 

کلمه ایل ترکی اسـت و اسـتعمال آن از زمـان    : نویسد میکیهان در جغرافیاي مفصل در تعریف ایل  
شـود کـه    می به جماعتی در ایران اطالق هو امروز. ی آن طایفه استاستیالي مغول در ایران بوده و معن  

هـا  ن روند و عمـده ي دارایـی آ   می مسکن معین ندارند و به ییالق و قشالق         می کنند، در چادر زندگی    
م کـه  ها به همـان حالـت درجـه دو     زندگی آناز این رو .دهند  میاغنام و احشام است که با خود کوچ  

 را عادات و تمدنی مخـصوص بـه خودشـان    هم چنین.  است گري است باقی ماندهبعد از حالت وحشی   
  2.حفظ کرده اند

ی یشـیوه اي از زنـدگی جابجـا   :دانـد  میورجاوند مهم ترین و رایج ترین نومادیزم را نومادیزم شبانی           
ـ     که گروهی از مردم همراه با چهارپایان خـود         میسالیانه و موس   ا از محـل چادرهـاي اردوي زمـستانی ت

تانی بـاز   تابـس ورنـد و مجـدداً در فـصل سـرما بـه اردوگـاه               آ مـی مورد اجرا در    ه  چراگاههاي تابستانی ب  
  3.گردند می

 سازد که خصوصیات زندگی ایلیاتی تنها مربوط به مردمانی نیست کـه زیـر            میالبته وي خاطرنشان    
ان اجتمـاعی زنـدگی   برند بلکه مردمان یکجانشینی نیز هستند که ویژگی هـا و سـاختم           میچادر به سر  

 و به عکس چادرنشینانی نیز هستند که اساس زندگیشان بـا  کردهچنان حفظ  قبیله اي و ایلیاتی را هم    
  4.خصوصیات زندگی مردم ایلیاتی تطابقی ندارد

 نظـرات  نـدي  با جمع ب»)پژوهشی در کوه نشینان سرخی فارس   ( ناشناخته  ایل«  کتاب   شهبازي در 
جماعتی است که براساس    » عشیره«: می نویسد     چنین    ایل  و یم عشیره  مفاه  در توضیح  مردم شناسان 

در جـوامعی کـه   . دهـد  میمتحد شده است و تشکیل یک واحد مستقل همبسته را          » پیوندهاي خونی «
کند، بلکـه صـرف وجـود        میپیوندهاي خونی و نیاي واحد به ثبوت نرسد، این امر بافت عشیره را نفی ن              

بخـشد و اسـاس    مـی چنین احـساسی پیونـد اجتمـاعی را تحکـیم     . ستکافی ا » احساس خویشاوندي «

                                                
امیـر  :  ،تهـران  فـسائی ، تـصحیح و تحـشیه منـصور رسـتگار           فارسنامه ناصـري  حسینی فسائی،   حاج میرزا حسن     - 1

 .1616 و 1573ص  ص،2، ج 1367کبیر،
 . 55، ص 2ج  ،1311ابن سینا ، : ،تهران سیاسی– جغرافیاي مفصل ایرانکیهان، مسعود  - 2
مؤسسه ي مطالعات و تحقیقات اجتمـاعی  : ، تهران روش بررسی و شناخت کلیه ایالت و عشایر      ورجاوند،  پرویز   - 3
 .23ص ، 1344، 
 .24، ص همان - 4
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در بـاره   وي   1.در این تعریف عنصر اصلی، پیوند خونی و تباري اسـت          . دهد میوحدت عشیره را تشکیل     
  :ي ایل می نویسد 

کوچ نشینی (ایل جماعتی است که سازمان اجتماعی آن قبیله اي، شیوه زیست آن کوچ نشینی             
و شیوه هاي معاش آن دامداري باشد و یک واحد مـستقل اجتمـاعی   ) نشینیکامل یا نیمه کوچ     

  2.و فرهنگی را تشکیل دهد

 ارائه نکرده انـد در مورد ایالت طبق تعریف مشخصی گزارش هاي خود را سیاحان   کهبا توجه به آن     
ایـن  راقـم   از ایـن رو  اختالف نظر وجـود دارد  بین مردم شناسان نیز در تبیین ایل و عشیره   و از طرفی    

اوضـاع  از داده هاي سفرنامه نویسان  بیشترین بهـره را در جهـت شـناخت       براي آن که بتواند   پژوهش
 مفهـومی از  ایـن نوشـتار را بنـابر   بر آن است تـا    ، ایالت و عشایر دوره قاجاریه ببرداجتماعی وفرهنگی 

ریـه در برگیـرد کـه افـزون بـر       که تمامی ایالت وعشایر ایران را در دوره قاجاتدوین نماید اصطالح ایل   
دامـی و  داشتن قلمرو معین داراي ساخت اجتماعی ، سیاسـی و شـیوه معیـشت مبتنـی بـر تولیـدات                    

  .یل نظر دارد ذتعریف  در تدوین این اثر به  به این اعتبار ،کشاورزي ونظام کوچ یا یکجا نشینی باشد 

عـضویت افـراد آگاهانـه و       . مـشابه و در سـرزمین معـین        میاجتماعی از مردم با خـصوصیات قـو       
براساس رابطه مستحکم خویشاوندي استوار و داراي اقتصادي محدود، مبتنی بر یک یا دو شیوه             

و نظام زندگی کوچ یـا یکجانـشینی بـا سـاخت اجتمـاعی، سیاسـی و                 )  کشاورزي -دامی(تولید  
  3.فرهنگی ویژه

 آن ها بر اساس نظـام کـوچ مرتـب     زندگیبنابر این تعریف در کنار آن دسته از ایالت و عشایري که  
 کـه بـه دنبـال    ، و به عبارت دیگر کـوچ نـشینانی   سالیانه ، و زندگی در سیاه چادر پی ریزي شده است      

ایـالت  . برند میبه سر ) قشالق(و نیم دیگر را در گرمسیر ) ییالق(از سال را در سردسیر       میچراي دام نی  
اعی، فرهنگی آن ها با نظام چادرنشینی و زنـدگی    و عشایري نیز هستند که اگرچه ساخت زندگی اجتم        

کنند شیوه معیشت آن ها در درجه اول کـشاورزي،       میکوچ همانندي دارد، ولی چون در روستا زندگی         
یا ) کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی(» کرد«سپس دام داري متحرك است، از این قبیل اند عشایر          

رستان(» لر«برخی از ایالت     یف جنوب شرقی ماننـد بلـوچ هـا و یـا عـشایر عـرب خوزسـتان و         و طوا ) لُ
  4.باالخره شاهسون هاي دشت مغان و ترکمن هاي دشت گرگان
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