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های ایران زمین و پایتخت خوزستان از آبادترین بخش

 لیکن درهای نیرومندی در اعصار مختلف بوده است؛ پادشاهی

دورة قاجاریه از آبادانی باستانی آن اثری نمانده بود و این ناحیه 

مشکالت فراوانی داشت. پیشینة تمدّنی، حاصلخیزی زمین، آب 

 هاییو هوای مناسب و راه داشتن به سواحل دریای آزاد، ویژگی

است که نابسامانی اوضاع آن در آن دوره را تأمل برانگیز 

ـ  هدف بازشناسی وضعیّت سیاسینماید. نویسنده با می

کوشد با رویکرد اجتماعی خوزستان در عصر ناصری، می

ه این ب« اسنادی»و « ایکتابخانه»و روش « توصیفی ـ تحلیلی»

پرسش پاسخ دهد: نابسامانی وضعیّت خوزستان در دورة 

 شاه ناشی از چه عواملی بوده است؟ناصرالدین

حواّلت سیاسی و شود که دو دسته عوامل تچنین فرض می

اند: نخست عوامل بومی مانند اجتماعی خوزستان را شکل داده

ها و کُنش حاکمان محلی و دیگر دخالت عملکرد قبیله

 استعمارگران اروپایی.

دهد: عملکرد دولت قاجاریه و مداخلة این بررسی نشان می

ای و بیگانگان مانع عمران این ناحیه گردید و چیرگی زندگی قبیله

ر نامناسب مأموران حکومتی، از مشکالت سیاسی و اجتماعی رفتا

 . خوزستانِ در عصر ناصری بوده است
 

ی، جمعیّت خوزستان، قاجاریه، استعمار، ترکیب ها:کلیدواژه

 .عمران

Kuzestan has been one of the most developed 

parts of Iran and the capital of strong dynasties 
in different periods, but during the Qajar period 

it did not have any effect on its ancient 
development and this area had many problems. 

The history of civilization, the fertility of the 
land, the good weather and the way to the coast 

of the Free Sea are features that make thinking 
of the destruction of the situation in that period. 

The author tries to answer this question with the 
aim of identifying the political and social status 

of Khuzestan in the Naseri period by using the 
“analytical descriptive approach” and benefiting 

from the “library” and “documentary” method: 

What factors contributed to the deterioration of 
Khuzestan’s situation during Naser al-Din 

Shah’s reign? It is assumed that two categories 
of factors have caused political and social 

changes in Khuzestan:  First, local factors such 
as tribal performance and the behavior of local 

rulers and other interventions of Europeans 
colonists. This study shows that the 

performance of the Qajar government and the 
intervention of foreigners prevented the 

development of this area, and overcoming tribal 
life and inappropriate behavior of government 

officials, have been the political and social 
problems of Khuzestan in the Naseri era.  
 

Keywords: Khuzestan, Qajar, Colonialism, Tribes, 

Development. 
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 مقدمه. 1

 و کهگیلویه و بختیاری هایکوهپایه خوزستان از

 یبش شده و با شروع شرقی شمال و شمال در لرستان

 فارسخلیج هایکرانه تا جنوب سویبه مالیمی

یابد. این سرزمین به دلیل داشتن هوای امتداد می

های حاصلخیز و آب کافی مناسب، زمین

های بزرگ، از روزگاران کهن شاهد رودخانه

گیری شهرهای پررونق بوده و جایگاه پایتخت شکل

های قدرتمند قرار گرفته است. راه داشتن به سلسله

سواحل دریای آزاد و قرار گرفتن در مجاورت 

های باستانی، این سرزمین را از روزگار باستان تمدّن

تاکنون در ارتباط با جهان متمدّن قرار داده و در 

هایی مانند روزگار ساسانیان، مهد دانش و هنر دوره

« شاپورجندی»گردیده و رشد مراکز علمی همچون 

را  شاهد بوده است؛ لیکن در دورة قاجاریه از آبادانی 

د و این ناحیه مشکالت گذشته آن اثری نمانده بو

فراوانی داشت که نابسامانی اوضاع آن در آن دوره را 

 نماید. تأمل برانگیز می

پس از فروپاشی ساسانیان، خوزستان مأوای 

های متفاوت شد که های گوناگون، با فرهنگقبیله

ن روی داشتند. از بین رفتبیشتر شیوة زندگی کوچ

کرد، می نظام آبیاری کهن که کشاورزی را ممکن

سبب نابودی روستاها گردید و رونق شهرهای بزرگ 

های نیز که به آبادی روستاها بستگی داشت، طی سده

اخیر کاستی گرفت. مرزهای خوزستان که در دورة 

 ترین نبردها باترین و طوالنیباستان شاهد سخت

یونانیان و امپراتوری روم بود، در دورة معاصر نیز به 

هجوم دشمن خارجی تبدیل شد و میدان دفاع برابر 

های عثمانی و بریتانیا قرار مورد هجوم امپراتوری

 گرفت.

شود که نابسامانی اینک این پرسش مطرح می

شاه ناشی از وضعیّت خوزستان در دورة ناصرالدین

نویسنده با در نظر گرفتن  چه عواملی بوده است؟

وضعیت عمومی ایران در دورة قاجاریه، چنین فرض 

ند که دو دسته عوامل تحوّالت سیاسی و کمی

اند: نخست عوامل اجتماعی خوزستان را شکل داده

ها و کُنش حاکمان محلی و بومی مانند عملکرد قبیله

 دیگر دخالت استعمارگران اروپایی.  

وضعیّت سیاسی، هدف این نوشتار بازشناسی 

ده شاه با استفاناصرالدیناجتماعی خوزستان در دورة 

است و مدعای « اسنادی»و « ایکتابخانه»از روش 

تحقیق اینکه خوزستان در این دوره با مشکالت 

فراوانی با منشأ داخلی و خارجی دست به گریبان 

 بود. 

سوابق پژوهش دربارة تاریخ خوزستان گسترده 

(، 3131) یکسرواست. گذشته از آثار محققانی مانند 

شوشتری  (، امام3111(، قیم )3131افشار سیستانی )

( و الریمر 7133(، انصاری )3131(، سیادت )3113)

(، محیط 3171) یمقامهای قائمنگاشت(، تک3113)

علم و  (،3133(، گلچین )3113، 3131) ییطباطبا

( از 3133طوسی )و رئیس  (3111مرادی )اورکلجم

مقاالت تحقیقی قابل اشاره هستند. بیشتر این تألیفات 

اند و یا یا یک دورة زمانی طوالنی را بررسی کرده

های کوتاهی به موضوع این مقاله دارند. اشاره

 هاینویسنده ضمن استفاده از دستاوردهای پژوهش

شاه کوشد بر دورة سلطنت ناصرالدینپیشین، می
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کرده و با تکیه بر اسناد آرشیوی و استفاده از تمرکز 

ای تازه به اول، در حد توان دریچهمنابع دست

موضوع بگشاید. در این رهگذر مواردی مانند ترکیب 

های محلی، نقش قبیلهجمعیّتی، عملکرد حاکمان

مرزنشین در روابط ایران و عثمانی و چگونگی نفوذ 

واهد ده و شاقتصادی و اجتماعی بیگانگان تحلیل ش

مستندی از دالیل نابسامانی خوزستان در آن دوره 

 گردد. ارائه می

 

جمعیّتی خوزستان در دورة . ترکیب2

 شاهناصرالدین

های پیش از ساکنان خوزستان در طی آخرین قرن

سه هزار سال قبل از میالد از خط مخصوص خود 

کردند. شوش پایتخت برای نوشتن استفاده می

اش را تا زمان ساسانیان حفظ آبادی هخامنشیان نیز

شاپور و شوشتر از آبادترین کرد و در کنار جندی

 مصنوعاتشانشهرهای جهان بود که هر سه از جهت 

شهرت داشتند. شهرسازی در زمان ساسانیان توسعه 

در بین ایاالت  جهت نیا ازفراوان یافت و خوزستان 

؛ 17: 3133)گریشمن، مختلف ایران رتبة اول را داشت 

ای در دورة قاجار جز ویرانه وجود نیا با؛ (333؛ 301

های باستانی برجا نمانده بود. از شهرها و روستا

ای از مفهوم شهر را تنها خاطره« دزفول»و « شوشتر»

داشتند. جمعیّت دزفول در اوایل دورة قاجار به 

؛ ولی (31: 3137راولینسون، ) دیرسبیست هزار نفر می

هزار نفر شاه به زحمت ششالدیندر زمان ناصر

جمعیّت داشت. وبا و طاعون بسیاری از اهالی آن را 

به دیار نیستی فرستاد. وضع شوشتر هم با اینکه 

نشین خوزستان بود، سامان چندانی نداشت. حاکم

ق/ 3733این شهر بر اثر طاعون و وبایی که در سال 

م شیوع یافت، بسیاری از جمعیّتش را از دست 3113

اد و خانوارهای زیادی از آنجا به دزفول نقل مکان د

 .(113: 3133دُبد، ) کردند

های بزرگ عرب، لر و در دورة قاجار قبیله

بختیاری در خوزستان پراکنده بودند و برخی 

های فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز قبیله

ا ه«گندزلو»گذراندند. شان را در خوزستان میقشالق

ها «سوهونی»شار در حوالی شوشتر و از بقایای ایل اف

ای از بختیاری بودند که در حوالی طایفه

. طایفه (31-37: 3133الیارد، )زیستند مسجدسلیمان می

باجالن از ایل سگوند نیز که برخی آنان را کرد و 

اند، در میانة دورة قاجاریه از لرستان برخی لک دانسته

و رد  (33-33: 3131چگنی، ) کردندبه خوزستان کوچ 

توان در این پای برخی از اقوام دیگر را نیز می

سرزمین پیدا کرد؛ بنابراین، بیشتر اهالی خوزستان را 

بیشتر ایالت چادرنشین از لر، عرب، ترک و کرد 

ل به حا شیوبکمدادند که دولت آنان را تشکیل می

خود واگذار کرده بود. از آنجا که گاهی عشایر محل 

اند؛ دادهشان را به والیات مجاور تغییر میاقامت

برآورد دقیق جمعیّت هر یک از این اقوام در دورة 

 قاجاریه بسیار دشوار و یا غیرممکن است.

شاه نفوذ قبایل بختیاری در در زمان ناصرالدین

گاهی ایلخان  کهیونحبهخوزستان فزونی گرفت؛ 

ا در گرداند تبختیاری ناگزیر تعدادی از آنان را بازمی

، 73: 3133الملک، )نجمامالک شخصی وی زراعت کنند 

13 ،11). 
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 ژهیوبههای مستمر اعراب با سایر اقوام و درگیری

تان های خوزسها، تأثیر فراوانی در ناآرامیبا بختیاری

لیل شیوة خاص به د نیچنمههای عرب داشت. قبیله

زندگی و نیز کوچ در مناطق مرزی با عثمانی از 

اهمیّت بیشتری در بافت اجتماعی خوزستان 

های مهاجر، برخوردار بودند. در بین این قبیله

اشاره کرد که هرچند تا زمان  «کعببنی»توان به می

نادر چندان قدرتی نداشتند؛ لیکن به زودی در 

هی یافته و در جغرافیای سیاسی خوزستان جایگا

خان زند به بصره به وی یاری لشکرکشی کریم

جابر، . شیخ (13-11: 3131محیط طباطبایی، ) دندسانر

ق/ 3731در جنگ ایران و انگلیس ) رئیس این قبیله،

ها م( برای دفاع از خوزستان جنگید و انگلیسی3113

نتوانستند با وعدة دادن پول و بخشیدن مالیات هفت 

. (330: 3133الملک،نجم) خود همراه کنندسال وی را با 

جابر به دلیل همین رشادتی که نشان داد، در شیخ

قیم، ) گرفتهای بعد مورد تفقد دولت ایران قرار سال

3110 :700).  

م باوی( ه) هیبادنزدیک بیست هزار نفر از اعراب 

 شاهچادرنشین بودند که در زمان ناصرالدین

 اب گرفته و به پسرسرپرستی آنان را از شیخ سهر

عمویش، شیخ جابر، سپردند. دلیل واگذاری 

طایفه ) کعبسرپرستی قبیله باوی به قبیله بنی

مُحیسن( را نزدیکی محل اقامت آنان و لزوم 

 انددانستهمحافظت از ورود چهارپایان به مزارع 

رسد که این امر ، لیکن به نظر می(13: 3133، انصاری)

جابر در مقابله با های شیخ به پاس همراهی

 ها صورت گرفته باشد. انگلیسی

م حدود 3111تعداد سگوندهای خوزستان در 

ان وقفه در لرستان و خوزستهزار نفر بود که بیبیست

 .(310، 331: 3133دوراند، ) اندپرداختهبه راهزنی می

به  م3113ق/ 3737سال  الم حدودقبیله بنی

خواستار  عثمانیحکومت خوزستان مهاجرت کردند. 

در سرانجام اما بود؛  آنانبرگرداندن اجباری 

: 3171مقامی، قائم)ماندند و تبعة ایران شدند خوزستان 

در  . این قبیله که بین ایران و عثمانی(77-73

پرداختند و از آمد بودند، دائم به منازعه می و رفت

قدرت حاکمان خوزستان بر آنان تنها اسمی باقی 

. عشایر مزرعه نیز بعد از (133: 3133بد، دُ) بودمانده 

م بر سر مالکیت اراضی با 3113ق/ 3101سال 

طُرُف طُرُف اختالف پیدا کردند و با پیروزی بنیبنی

حدود دو هزار خانوار آنان به عماره عراق رفتند و 

یستانی، افشار س) شدندبقیه در بصره و خوزستان متفرق 

3131 :313 ،331). 

 در عرب عشایر بندی اجتماعی،ناز لحاظ سازما

 خوزستان، دارای ساختار در شاناقامت تاریخ طول

 آن باالی در که اندبوده شکل هرمی سیاسی

 بعدی، رؤسایمراتب  سلسله در و المشایخشیخ

 سرپرستی تحت را چند روستا بودند که طوایف

 قرار داشت که« عجید»نیز آن  از پس داشتند.

. (13: 3131نوذرپور، ) بوددار عهده را آبادی سرپرستی

های عرب از یک طرف اطاعت نظام اجتماعی قبیله

شمرد و چون و چرا از رئیس قبیله را واجب میبی

 یکپرهاهای فراخ و از طرف دیگر زندگی در دشت

شدند، جا میای که به سهولت جابهچادر( فقیرانه)

موجب شده بود که احساسات ضد و نقیضِ 
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 دورا با احترام به مهمان در هم بیامیزند. غارتگری 

 برای تحقیقات شاهزمان ناصرالدینفرانسوی که در 

شناسی به شناسی، نژادشناسی و باستانمردم

نوازی و مهربانی اند، بر مهمانخوزستان سفر کرده

: 3131بابن ـ هوسه، )ورزند های بادیه تأکید میعرب

 هایی کهکاروانتوان غارت سختی می؛ لیکن به(333

تند گذشبرای رسیدن به بصره از محل زندگی آنان می

نوازی مرسوم طوایف بادیه دانست. این را مهمان

ها با وجودی که کاالهای مورد نیاز اهالی را کاروان

مقصد تنها زمانی سالم به کرد،نیز تأمین می

رسیدند که پولی در برابر برخورداری از محافظ و می

 .(331-333: 3131 دیوالفوا، ب) پرداختندراهنما می

 

 شاه. عمران خوزستان در دورة ناصرالدین3

بخش  دو به خوزستان شاهفتحعلی در دورة

 و دزفول شوشتر، شد:می تقسیم شمالی و جنوبی

 محمدعلی به قرار داده و کرمانشاهان جزو را حویزه

 انهندیج و رامهرمز، فالحیه سپردند.دولتشاه  میرزای

 به دانسته فارس جزو بود، جنوب در نیز که را

 دادند شاهفتحعلی دیگر پسر میرزا،قلیحسین

شاه در زمان ناصرالدین .(311: 3131کسروی، )

خوزستان جزو یکی از بیست والیت ممالک 

 ودبآمد که شوشتر مرکز آن شمار میمحروسه ایران به

 یرعامل قتل امیرکبخان حاج علی. (713: 3131پوالک، )

 لپایگانگ از تبعیدبه کوشش مهدعلیا نیز پس از آنکه 

با لقب ضیاءالملک به حکومت ، ی یافتیرها

فرستاده شد. وی قورخانه و توپخانه خوزستان 

خرمشهر( را که بر اثر مدّ آب رودخانه به ) محمره

کلی خراب شده بود، مرمّت کرد. حمزه میرزا 

ق به حکومت 3711الدوله هم در سال حشمت

زستان اعزام شد. او پیش از آن امیر جنگ بود و خو

با اینکه کفایت چندانی در مورد فرونشاندن شورش 

ق(، تاحدودی 3733) ندادنشان « مرو»ترکمانان 

 دکرنسبت به بازسازی توان نظامی منطقه توجه 

. بازسازی (3111/ 1؛ 37/ 3: 3131 اعتمادالسلطنه، الف)

دولت اهمیّت های نظامی برای حفظ حاکمیّت قلعه

ق توسط 3103داشت. قلعه جایدر در سال 

اعتمادالسلطنه، ) شدخان مظفرالملک ساخته محسن

و قلعه سالسل شوشتر  (3111/ 1؛ 331، 37/ 3: 3131 الف

 دژی هاست که آن زمانیکی دیگر از این پادگان

در دورة  بود.محل استقرار والی ، آباد و بزرگ

شاه که اهالی علیه ضیاءالملک شوریدند، ناصرالدین

االیاله خوزستان، توانست در خان، نایبمحمدحسن

پناه همین قلعه چهار ماه در برابر شورشیان پایداری 

 کندو از حاکمیّت لرزان دولت مرکزی حفاظت 

 .(37: 3131 اعتمادالسلطنه، ب)

 ی کهگاه و خطراتبی و های گاهافزون بر شورش

کرد تا با توپ و قوای حاکم خوزستان را وادار می

نظامی رهسپار آنجا شود، شیوع وبا و طاعون، آب و 

هوای گرمسیری جنوب نیز پای رفتن هر حاکمی را 

شاه پس از کرد؛ چنانچه وقتی ناصرالدینکُند می

خان مراجعت از سفر اروپا ناگزیر میرزا حسین

و او را برای  مشیرالدوله را از صدارت برکنار

حکمرانی خوزستان در نظر گرفت؛ سپهساالر به دلیل 

همین نگرانی، تقاضا نمود به حکومت یکی از ایاالت 

. راهزنان (33: 3130الدوله،امین) شودشمالی گمارده 
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های بازرگانی را غارت کرده عرب هم که دائم کاروان

گریختند، برای هر حاکمی و به خاک عثمانی می

. (1171/711 سندق، شماره 3713ساکما، ) ندددردسر آفری

السلطنه از حکومت شاید به همین دالیل نظام

خوزستان دلسرد بود و تصمیم به استعفا داشت. وی 

کرد که چرا به جای وی السلطان گالیه میاز امین

الملک، والی کرمانشاه، را حاکم خوزستان حسام

 . (13-11: 3113الملک، )نجمنکرده است 

یمة اول عصر ناصری، دولت برخی اقدامات در ن

محدود عمرانی و فرهنگی برای خوزستان به انجام 

به نام والیات  ةروزنام ترینیمقدرسانید. انتشار 

دو ه بخان کاشانی میرزا تقیتوسط  رسفایا  الفارس

توان به اصالحاتی را نیز میزبان فارسی و عربی 

 گرفتمربوط کرد که در زمان سپهساالر صورت 

 .(33: 3133محیط طباطبایی، )

الدوله بند کنار پل شوشتر ق احتشام3731در سال 

 (13: 3131 اعتمادالسلطنه، ب) ساختو سد نهر هاشم را 

از تصمیمش برای  3711و شاه در هشتم ذیحجه 

ساختن سدّ اهواز به خرج خود خبر داد. با انتشار این 

 روس وخبر بین درباریان و کارگزاران وابسته به 

انگلیس، کشاکش بر سر گرفتن امتیاز احداث سد باال 

گرفت و تا بیش از یک دهه بعد هنوز ژنرال گوردون، 

از رؤسای بانک شاهنشاهی، برای گرفتن امتیاز آن 

، 373: 3111اعتمادالسلطنه، ) بودبرای انگلستان در تکاپو 

السلطنه نیز قلعة شوشتر را بازسازی . نظام(3011، 103

 الملک،نجم) کردهایی در خوزستان ایجاد تانو نخلس

در محل شهر قدیمی اهواز نیز که از  .(31؛ 31: 3113

قرن ششم به بعد از رونق افتاده بود، بندرگاهی بر 

یا « ناصری»کرانة کارون ساخته شد که آن را 

 اش،نامیدند و چند دهه بعد نام باستانی« ناصریه»

-317/ 30: 3133ظامی، ـ ن همدانی) افتیبازرا  ،«اهواز»

311). 

دهد تمام نشان میفرجام و نیمهاین اقدامات بی

طور مقطعی به فکر کارهای که حکومت تنها به

افتاد و وظیفة خود را تنها در تأمین المنفعه میعام

کرد. این در حالی امنیت چهارسوی مرزها خالصه می

بود که برخی منورالفکرها لزوم توجه به خوزستان را 

با  ایکردند. میرزا آقاخان کرمانی در رسالهتوصیه می

هندوستان »این سرزمین را  عمران خوزستانعنوان 

نامیده و از شاه درخواست کرد تا پارسیان و « ثانی

زرتشتیان کشور را در خوزستان گردآورده و 

 ددههایی را برای کشاورزی در اختیار آنان قرار زمین

ای مربوط به . در رساله(317: 3133به نقل از گلچین، )

 شاه نیز چنین ابراز عقیده شده است: دورة مظفرالدین

این زراعتگاه قابل را که برای زراعت به مراتب از 

تر و با استعدادتر مملکت اتازونی و مصر قابل

خواهند آب شاهرود را به گذاشته، می...است،

 صحرای قزوین جاری فرمایند. 

ساختن سد در آب و نویسنده سپس به تأثیر 

هوای خوزستان اشاره کرده و به امکان کشت نیشکر، 

چای، قهوه، نیل، پنبه و کتان تأکید و پرورش کرم 

رساله عمران ) کندابریشم و گوسفند را توصیه می

. یکی (313: 3133به نقل از گلچین،  1-3تا، بیخوزستان، 

 کرد با الیروبی نهرهایاز نویسندگان نیز توصیه می

قدیمی، احداث سد و آوردن زارع و کارگر، 

خوزستان را آباد کنند. وی با کنجکاوی از اهالی 
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آیا دولت در صدد بستن این سد ]اهواز[ »پرسد: می

نیست که این ثروت و نعمت بالنهایت به دریا نریزد و 

خ شنود: شیو پاسخ می «مردم از این نعمت بهره ببرند؟

دش سد را ببندد و هر جابر پیشنهاد داد یا دولت خو

قدر رعیّت الزم باشد، وی تأمین کند یا اجازه دهند 

خودش بند را ساخته و تا هفت سال مالیات ندهد و 

یا به صورت مشترک طبق قراردادی ساخته شود؛ 

 اول پیشکش»لیکن طولی نکشید که جواب رسید: 

 .(770-731: 3133)سیّاح،  «دولت را معیّن کند

از آنکه در اندیشه آبادسازی  دولت قاجاریه بیشتر

اراضی خوزستان باشد، به فکر گرفتن مالیات بود. 

شاه، نواحی اندکی پیش از پادشاهی ناصرالدین

خان، ایلخان اطراف رامهرمز که به کوشش محمدتقی

آوردن طوایف  بختیاری، آباد شده بود و با روی

نشینی و انجام امور چادرنشین به زندگی ده

ی پیدا کرد؛ لیکن دولت یک مرتبه کشاورزی رونق

مالیات این ناحیه را از سه هزار تومان به پنج هزار 

های . در سال(31-33: 3133الیارد، ) دادتومان افزایش 

 ها باز هم افزایش یافت.بعد این مالیات

فشار مالیاتی موجب فرار برخی از ساکنان این دو 

ی تبه بصره گردیده بود. خشونت مأموران حکوم شهر

ه ای بود کو افراد متنفذ محلی در وصول آن به گونه

شد و مردم جرأت ظاهر شدن گاهی بازارها بسته می

، 33: 3133الیارد، ) نداشتندها را ها و خیاباندر کوچه

های نواحی شاه مالیات. در دورة ناصرالدین(31

که سابقه افزایش یافت؛ چنانمختلف به صورتی بی

ره مبلغ هفت صد تومان تنها ق یک با3103در سال 

بر مالیات اهواز که پیش از آن هزار و دویست تومان 

 .(31: 3113الملک، نجم) شدبود، افزوده 

آزمندی حاکمان در گردآوری مالیات، تنها موانع 

آبادی خوزستان نبود. حدود بیست هزار خانوار 

عرب ساخته شدن سد اهواز را موجب رونق 

رعرب به خوزستان کشاورزی و جذب اقوام غی

دادند. آنان که محسوب کرده و رغبتی هم نشان نمی

زمین کشاورزی مناسبی در اختیار نداشتند؛ با اندک 

رنجشی دارایی مختصرشان را برداشته و به خاک 

 .(31-31، 11: 3133الملک، )نجمرفتند عثمانی می

کوچ ایالت یکی دیگر از موانع رونق کشاورزی 

ان آسیب فراوانی به غالت و در خوزستان بود. آن

رساندند و اقدام کافی برای حفظ مردم باغات می

شد. شهری و روستایی از دستبرد عشایر معمول نمی

های آغازین سدة چهاردهم هجری چنانچه در سال

 ، واقع در مغرب شوشتر،«دَیمچِه»بلوک سرسبز و آباد 

ها رو به ویرانی نهاده بختیاری وتازتاختبه سبب 

. در مدّت پنج ماه زمستان (713-713: 3133لمتون، ) بود

و بهار، ایل بختیاری از حدود دزفول تا رامهرمز در 

هایی را برای شدند که مزاحمتچمنزارها پراکنده می

ان، خکرد. رفتار حسینقلیاهالی خوزستان فراهم می

ایلخان بختیاری، هم در خریداری یا تعارف گرفتن 

یا عزل و نصب و امر و نهی  های اصیل عربیمادیان

های عرب ناگوار بود. به شیوخ طوایف، برای قبیله

ایلخان بختیاری با دادن هدایایی اندک به 

های السلطنه، حاکم خوزستان، مالیاتاحتشام

کرد و سالیانه بیست هزار باقیمانده را گردآوری می

برد. حاکم همچنین برای کسب درآمد تومان سود می

عثمانی مجوزی داده بود تا چوب به رعایای 
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های اطراف کارون را برای هیزم بریده و برای جنگل

 .(11، 73: 3133الملک، نجم)فروش به بصره ببرند 

های محلی نیز از موانع آبادانی این والیت سنّت

در دورة قاجاریه بود. برای مثال در برخی نواحی 

ینداری معمول زمهای مخصوص خوزستان روش

ت. در حویزه تمام ناحیه به والی یا شیخ تعلّق بوده اس

های والی یا شیخ گرفت و حتی امالک و خانهمی

سی ترتیب کینابهرسید. ، به والی جدید میشدهفوت

زمانی هم که  .نداشتجرأت آباد کردن زمین را 

، واگذار شد« جرّاحشیخ»سرپرستی اعراب بادیه به 

 ه نقل مکانپسر ارشد شیخ سهراب ناچار به فالحی

کرد؛ زیرا بین اعراب رسم این بود که در هر 

شد، سایرین تر میای هر کس بزرگخانواده

توانستند آنجا بمانند و به میان طوایف دیگر نمی

 .(31، 33: 3113الملک، نجم) رفتندمی

 

امنیت مرزهای خوزستان در  . عشایر و چالش4

 شاهدورة ناصرالدین

ثمانی در دیدگاه مرزهای غربی ایران با ع

مرز تهدیدهای »نظران امروزی جزو صاحب

گردد. این نوع مرز از نظر بندی میطبقه« راهبردی

است و شَبَح جنگ « مرز امن»عملکرد نقطه مقابل 

پیوسته بر سر چنین مرزنشینانی سایه انداخته و هر 

شدّت یا تمام عیار تواند به جنگی کمای میبهانه

 .(133-131: 3110ـ کامران،  رپوکریمی)شود تبدیل 

ق( موافقت گردید 3711ارزروم )در عهدنامة 

ایران تجاوز کنند،  هرگاه ایالت مرزنشین به خاک

سرحدداران عثمانی مانع شوند و طرفین پذیرفتند که 

عشایر مرزنشین طبق معمول به ییالق و قشالق ادامه 

-730/ 3: 3131؛ میرزا صالح، 131-131: 3133سپهر، )دهند 

733). 

ق حاکم بصره دست به غارت 3713در سال 

/ 7: 3131)خورموجی، ق( 3713زد )خرمشهر[ محمره ]

و ناامنی در مرزهای خوزستان حتی با انعقاد  (73

م( نیز پایان 3133ق/ 3731عهدنامه دوم ارزروم )

نیافت. حاکمان سرحدی عثمانی به تحریک عشایر 

ان را با عرب ادامه داده و در صدد بودند تا آن

زیده گ)کنند های مالیاتی اغوا هایی نظیر معافیّتوعده

/ 3: 3131اسناد سیاسی ایران و عثمانی در دورة قاجاریه، 

. این قرارداد همچنین نتوانست بر مواردی که (303

جنبة ایدئولوژیک داشتند، تأثیری بگذارد. برای مثال، 

هایی برای حاجیان مأموران عثمانی پیوسته مزاحمت

کردند. میزان عوارض راهداری و ایرانی ایجاد می

نرخ کاالهای مورد نیاز اتباع ایرانی بیش از سایرین 

بود و سرقت اموال، مصادره ماترک فوت شدگان و 

هایی که با آن حاجیان را سرکیسه انواع روش

، فشار مضاعفی را بر زائران ایرانی وارد کردندمی

. در (313، 310، 333: 3117قائدان و دیگران،)آورد می

صد هزار نفر به دورة قاجاریه ساالنه حدود یک

رفتند که برخی این رقم را زیارت عتبات عالیات می

اند. این آمار در تا چهارصد هزار نفر نیز ذکر کرده

های جنگ و صلح متغیّر بود و پس از انعقاد دوره

قرارداد ارزروم دوم چند برابر شد؛ لیکن به زودی با 

اختالفات مرزی تازه دولت ایران رفت و آمد  بروز

کرد های زیارتی را برای مدتی ممنوع کاروان

. ایرانیان بیشتر از دو (3-1: 3113ـ شهسواری،  رحمانیان)
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شدند. راه کرمانشاه که راه عازم کربال و نجف می

کردند و اهالی شمال، غرب و مرکز ایران انتخاب می

صره که برای زائران خرمشهر( به بمحمرة )راه آبی 

 تر بود. زائرانیتر و ارزانمناطق جنوبی ایران مناسب

یارت رفتند، به زکه از مسیر بختیاری به خوزستان می

شدند که در کنار نبی نیز نائل می« دانیال»مقبرة 

های شوش واقع شده بود. این زیارتگاه محل خرابه

زیارت طوایف عرب و غیرعرب بود؛ ولی گذشتن از 

احی اطراف آن آسان نبود و بسا که مسافران در نو

)دیوالفوا، باختند کمند دزدان اسیر شده و جان می

 .(733: 3131 ب

ها به شهرهای مقدس نیز مشکالتی حمل جنازه

کرد. ها ایجاد میرا در قلمرو عثمانی برای ایرانی

های افراد ثروتمند به کربال به قدری حمل جنازه

ی حکومتی عثمانی آن را به شیوع داشت که پاشاها

دیدند. به همین دلیل چشم یک معاملة پرسود می

مقام به طور منصب و عالیگاهی جنازة افراد صاحب

شد تا از ناشناس حمل و در کربال دفن می

ورزانه آنان جلوگیری شود. های طمعدرخواست

چنانچه جنازة سلیمان خان، عموی شاه، به همین 

. (710: 3131پوالک، )شد حمل  دلیل ناشناس به کربال

های دولت ایران نیز برای تغییر دادن مسیر سیل تالش

زائران ایرانی به سوی شهرهای زیارتی داخلی به 

های مسیر، جایی نرسید و با وجود تعدیات قبیله

اخاذی و ناسزاگویی مأمورین عثمانی، ساالنه هزاران 

 ارهایی که بنفر زنده یا به صورت جنازه در جعبه

شد، رهسپار شهرهای مقدس کربال و چهارپایان می

شدند. درآمدی که ایرانیان به این ترتیب به نجف می

کردند، چنان در اوضاع ها سرازیر میجیب عثمانی

النهرین مؤثر بود، که همسر سفیر اقتصادی بین

انگلیس، فنا یا بقای حکومت بغداد را در اثر همین 

ست اها دانسته ایرانی دریغو موقوفات بی صرف پول

. مأموران سیاسی ایران در (311-313: 3137شیل، )

ذکره تعثمانی به گرفتن حق گمرک و یا هزینه صدور 

ق: کارتن 3713استادوخ، )نمودند گذرنامه( اعتراض می)

و این قبیل رفتار نامناسب با  (311، سند شماره 33

مسافران ایرانی را به وزارت امور خارجه گزارش 

. (301، سند شماره 33ق: کارتن3133استادوخ، )کردند می

ها از غنی و فقیر و پیاده و سواره، نفری هشت عثمانی

گرفتند و به بهانة وارسی قروش )پول عثمانی( می

تذکره آنان را نگه داشته و کم و بیش از آنان اخاذی 

. به (1، پرونده شماره 3کارتن ق: 3133استادوخ، )کردند می

زمان ثابت شد که رفت و آمد زائران و حمل مرور 

ی ـ مذهب های اقتصادیها از پایدارترین فعالیّتجنازه

در نواحی مرزی است و دولت عثمانی با اینکه از 

ها ناراضی بود؛ لیکن رفت و آمد مداوم این کاروان

توانست از سود سرشار این تجارت به آسانی نمی

داد ارزروم دوم پوشی کند. بعد از انعقاد قرارچشم

ها به عثمانی افزایش یافت و در سال انتقال جنازه

آور بیست هزار جنازه رسید ق، به رقم شگفت3710

که حدود چهارصد هزار قران از پول ایرانیان از این 

های نجف و کربال طریق در گمرکات و گورستان

، سند شماره 33ق: کارتن 3710استادوخ، )شد خرج می

ها، به ویژه در آب و هوای ین جنازه. انتقال ا(337

های گرم خوزستان، عاملی برای شیوع بیماری

واگیردار مانند وبا و طاعون شد. به همین دلیل دولت 
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عثمانی در ورودی شهر بصره محلی برای قرنطینه 

معادل ) هیروپزائران قرار داده و از هر ایرانی هم یک 

تباع ای اگرفتند. این قرنطینه تنها برسی شاهی( می

شد و اتباع سایر کشورها از ایران در نظر گرفته می

آن معاف بودند. کنسولگری ایران نیز حق دخالت در 

-11: 3133الملک، نجم)نداشت دعاوی مربوط به آن را 

 هایها حکایت از سوء استفاده. برخی از گزارش(300

دیگری هم دارد. وزیر مختار انگلیس با تأکید بر اینکه 

ترین شاهراه مسافرتی ایران غداد ـ تهران مهمجاده ب

بوده که بیشتر محموالت روی آن را اجساد مردگان 

داد، به گفت و گویش با ایرانی تشکیل می

شاه، دربارة السلطان، صدراعظم مظفرالدینامین

السلطان نویسد: امینکند و میآهن اشاره میراه

ن ایران و آهاطمینان داده که چنانچه روزی شبکة راه

عثمانی تأسیس شود، دیگر کسی مردة خود را در 

 افزاید: می ؛ وایران دفن نخواهد کرد

اما ظاهراً اتابک آن حرفی را که من به گوش خود 

والی او ]از والی بغداد شنیده بودم، باور نداشت. 

های محلی، اغلب گفت که قبرکنبغداد[ به من می

 هایخت گرمابهاین اجساد را بعداً برای تأمین سو

« دهندداران محلی قرار میعتبات در اختیار گرمابه

  .(713: 3130)هاردینگ،

گذشته از درستی یا نادرستی ادعای والی بغداد ـ 

که در صورت درستی ممکن است از تعصبات 

مذهبی سرچشمه گرفته باشد ـ وجود چنین 

آمیز و همراه هایی حاکی از رفتارهای توهینگزارش

یی مأموران عثمانی است که گاه موجب با سودجو

ی گردید. بخشنزاع و بحران در مناسبات دو کشور می

ها از سودجویی پاشایان و گیریاز این سخت

شد و بخشی هم به نفوذ مأموران عثمانی ناشی می

گشت. عقاید وهابیان در بین اهل سنت برمی

های هایی که در سایه سیاستگراییافراط

های استعماری تا به عصر حاضر دولتافکنانه تفرقه

 نیز کشیده شد.

 

. ضعف حاکمیّت قاجاریه و نفوذ بیگانگان در 5

 خوزستان

های دولت قاجاریه ادارة کشور به یکی از ضعف

شیوة تیولداری بود. انتخاب حاکم والیات به میزان 

پیشکشی شاهزادگان یا درباریان بستگی داشت و 

سیدن به محل والیان و حاکمان نیز پس از ر

ند گرفتهای سنگین میشان، به زور مالیاتحکمرانی

سال دوشیدند. در توانستند، میرعایا را هرچه می و

سید اسداهلل خان، حاکم شوشتر، با  م3117ق/ 3711

های سنگین چنان عرصه را بر اهالی مطالبة مالیات

تنگ کرد که دهقانان دست از زراعت کشیدند و 

العبور های صعبهایشان به کوهستانقبایل نیز با گلّه

های  مأمورین فرار کردند. بر اثر تجاوزگری

شد ها ویران و خالی از سکنه حکومتی، دهکده

 .(330: 3131الف دیوالفوال، )

حاکمیّت دولت در خوزستان بر اثر همین 

توجهی و نظام فاسد اداری به شدّت ضعیف شده بی

شاه به وی بود؛ به طوری که فرستاده ناصرالدین

 گزارش داد: 

مُلک خوزستان کلیّهً و فالحیه مخصوصاً اسماً جزو 

اعتنایی خودمان؛ و به طوری ایران است، از فرط بی

ه دیدن یک نفر کاله سیاه، دانند که بما را بیگانه می
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 .(303: 3133الملک، )نجم کننداستعجاب می

مردان قاجاریه موجب اعتمادی نسبت به دولتبی

گردیده بود که رؤسای ایالت و عشایر بخش مهمی 

از ثروت خود را به خاک عثمانی منتقل کنند. شیخ 

کعب، تنها از فروش خان، رئیس قبیله بنیمزعل

اد هزار لیره درآمد داشت و خرمای خوزستان هشت

بیش از آن نیز از سایر محصوالت کشاورزی و 

آورد. با این حال وی با پرورش احشام به دست می

وجود نفوذی که در منطقه داشت و از مالیات دیوانی 

ستاند، جز اندکی به صورت که به دلخواه از اهالی می

پرداخت، باز هم از سوی مقاطعه به دولت نمی

کرد. او ن دولت ایران احساس ایمنی نمیکارگزارا

شد و نزد هیچ هرگز به شهرهای خوزستان وارد نمی

رفت. هرگاه هم که حاکم یا یکی از حاکمی نمی

مأموران حکومتی خواهان مالقاتش بودند، شیخ 

کرد که آنان با چند نفر به نزدش مزعل تعیین می

ا ر بروند. هنگام ورود نیز اطرافیان شیخ تمامی افراد

کردند تا مبادا اسلحه همراه داشته باشند بازرسی می

و تنها در این صورت بود که پیشکش و هدیه و 

پرداخت. به دلیل همین ضعف حقوق دیوانی را می

حاکمیّت دولت مرکزی در خوزستان بود که با 

آبادی نزدیک بندرگاه در « فیلیه»وجودی که شیخ در 

خرمشهر( ره )محمّبرد، شهر ساحلی رفاه به سر می

ای تبدیل شده بود. بندرگاه مهمی که نه به ویرانه

مزعل داد و نه شیخدولت به آن توجه نشان می

اعتنایی به آبادانی آنجا داشت؛ زیرا وی اقتدار 

کرد. تنها نشانة قاجاریه در خوزستان را باور نمی

حضور دولت ایران در آنجا پادگان کثیفی بود که چند 

ون بردند و چهای کهنه در آن به سر میسرباز با لباس

کردند، از راه عملگی و قصّابی حقوقی دریافت نمی

. (733-733: 3133سیّاح، ) دندیگذرانروزگار می

سربازان گاه از روی ناچاری به استخدام بیگانگان 

اشتغال در  آمدند و برای آنکه دردسری برایدرمی

ه و های کالبیرون پادگان نداشته باشند، نشان

 .(13: 3131 دیوالفوا، ب)کردند کمرشان را مخفی می

ساکنان دزفول و هزاران نفر از روستاییان و عشایر 

اطراف، تنها توسط یک فوج پانصد نفره از سربازانی 

های پاره بر تن داشتند. شدند که لباسمحافظت می

هایی از ماهوت کهنه و وازده افسران نیز اونیفورم

فروشان اروپایی بسا از کهنه پوشیدند که چهمی

 خریداری شده بودند و آشکارترین نشانة نظامی

شان، یک صفحة مسین با عالمت شیر و بودن

دیوالفوا، )زدند خورشید بود که به کمر و کاله می

. این سربازان هم بیشتر از آنکه (331: 3131 الف

شان بودند. موجب آسودگی اهالی باشند، بالی جان

  3103اآلخر جمادی 31 چنان که در

دو نفر سرباز طفل سید هفت ساله را که در صحرا 

ای برده، و[ در گوشهاند ]چرانیده، فریب دادهگاو می

اند. برادران طفل و یک نفر سیّد سیرت نمودهبی

دیگر ... به اجزای حکومت عارض شدند. سربازان 

دیگر از همان فوجِ همدان آن دو نفر سرباز را به 

 زدنداز دست عارض گرفته و سیّد را هم میزور 

  .(31: 3113الملک، )نجم

وحشت از افراد حکومتی در نواحی خوزستان به 

ای بود که هرگاه کودکان از دور آنان را اندازه

 درازیگریختند و از بس مأموران دستدیدند، میمی
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و بدسلوکی کرده بودند، طبیعت اهالی از آنان متنفر 

 شان را ازتر طوایف عرب هم فرزندانشده بود. بیش

: 3133الملک، )نجمترساندند می« عجم»کودکی از اسم 

. هراس از مأموران حکومتی عرب و عجم و (13-11

کوچک و بزرگ نداشت و دیدن نشان کمربند یک 

: 3131 دیوالفوا، ب) انداختسرباز اهالی را به لرزه می

303). 

ش بخوضعیّت نیروها و تجهیزات نظامی رضایت

نبود. در سراسر خوزستان تنها بیست و دو عراده 

استفاده توپ وجود داشت که همگی فرسوده و بی

بودند. از این تعداد یکی در فالحیه، یکی در حویزه، 

خرمشهر( و بقیه در محمره )چهار یا پنج توپ در 

و  خوردهشوشتر مستقر شده بود که همگی زنگ

ای شاه به جشکسته و بدون مهمات بودند. ناصرالدین

آنکه پس از تهاجم انگلیس به جنوب ایران، در صدد 

توانمندسازی نظامی برآید، از رسیدگی به همان 

تجهیزات قبلی و استحکامات نظامی هم غافل مانده 

که در گزارشی به تخریب عمدی تجهیزات بود؛ چنان

ی کعب که به راحتنینظامی و موقعیّت مکانی شیخ ب

توانست وی را از دسترس حکومت دور نگه دارد، می

 .(330، 71: 3133الملک، )نجماشاره شده است 

های دولتی هم که در مسیر خوزستان چاپارخانه

قرار داشت، با آنکه هنوز مخارج آن جزو مخارج 

شد، تعطیل شده بود و در دیوان اعلی حساب می

اگزیر مالزم وقت ضرورت حاکمان محلی ن

های پُستی مخصوص را مأمور رساندن محموله

که . هنگامی(73-71: 3133الملک، نجم)کردند می

انگلیس امتیاز کشیدن خط تلگراف را گرفت، متعهد 

شد که یک سیم هم برای مخابرات دولت ایران قرار 

دهد. بدین ترتیب خوزستان و نواحی جنوبی کشور 

نظارت دولت ایران در مسیر این خط قرار گرفت و 

های زاگرس دور از بر خوزستان، که در پسِ کوه

دسترس قرار داشت، افزایش یافت؛ لیکن در حالی 

ها به دلیل استفاده از که خط تلگراف انگلیسی

های فوالدی، استوار بود؛ تیرهای چوبی خط پایه

تلگراف ایران به زودی بر اثر نبودِ مواظبت و تعمیر 

جا و قطع شدند و از خط ابهها جسرنگون و سیم

ای کارمند باقی ماند که از دولت تلگراف تنها عده

گرفتند. بدین ترتیب مانند گذشته رفت و حقوق می

های دولتی در زمستان عمالً قطع شد و در آمد پیک

 کشید تا به مقصدفصول دیگر نیز یک ماه طول می

 .(303: 3131 دیوالفوا، الف)برسند 

ن ادارة خوزستان به دست به دلیل واگذارد

حاکمان سودجو و ناالیق، حاکمیّت دولت مرکزی در 

این بخش از کشور به شدّت کاهش یافت. از نیمة 

شاه نیز با رقابت سختی که بین سلطنت ناصرالدین

کشورهای استعماری ایجاد شده بود، انبوهی از 

امتیازها به کشورهای اروپایی اعطا شد و خوزستان 

ها بدل گردید. در این بین این رقابتنیز به عرصة 

ها که از هند به راحتی به سواحل انگلیسی

فارس دسترسی داشتند، گوی سبقت را ربوده خلیج

و امتیازهای زیادی در خوزستان به دست آوردند. 

 شاه در این موردیکی از نویسندگان عصر ناصرالدین

 نویسد: می

 صحراهایافسوس! روز به روز نفوذ انگلیس در این 

ترسم از روزی که این شود. میزرخیز بیشتر می



 63     (ق5959-5462) شاهـ اقتصادی خوزستان در دورة ناصرالدین تحلیل وضعیّت سیاسی :محمّدرضا عسکرانی

 

 

دشت را بیشتر از هند، گاو شیرده خود گردانیده، به 

 .(773: 3133)سیّاح، عالم بفهماند که آنجا چیست 

بینی وی به حقیقت پیوست و چند سال بعد پیش

شرکت »ها عالوه بر بستن قرارداد کشتیرانی انگلیسی

، امتیازات دیگری مانند در کارون« برادران لینچ

سازی و استخراج نفت در خوزستان را به دست راه

گاو »ق( و تا سالیان دراز خوزستان را 3133آوردند )

اندازی مسیر کشتیرانی و خود گردانیدند. راه« شیرده

ساخت راه در مناطق کوهستانی، زمان سفر 

های تجاری به مناطق مرکزی ایران و بازار کاروان

که از طریق بوشهر بیست و پنج روز طول  اصفهان را

کشید، به یازده روز کاهش داد. اهواز نیز به می

باراندازی برای کاالهای تجاری انگلیس تبدیل شد. 

آنان تجارت در خوزستان را با پشتکار شگفتی دنبال 

م همسر چارلز مورتیمر، 3111کردند. در سال می

 دن شرایطسفیر انگلیس، هنگام گذار از اهواز با دی

، از کارکنان یک شرکت «آندرز»سخت کاری 

بازرگانی، اندوهگین شد. کار اصلی وی خریداری 

کُنجد بود که آنها را در زیرزمینی به ژرفای حدود 

انباشت و آهن، شکر و شمع شانزده متر می

 .(313-311، 333: 3133)دوراند، فروخت می

افزون بر تجارت محصوالت کشاورزی، خرید و 

های عربی خوزستان نیز منافع زیادی را ش اسبفرو

ها داشت. بازرگانان انگلیسی در فصل برای انگلیسی

آمدند و بهار یک ماه پس از نوروز به خوزستان می

کم یک هزار اسب را از سواحل خوزستان دست

کردند. آنان همچنین خریدار انواع اشیای صادر می

 غال سنگعتیقه بودند و سود سرشاری از معاوضة ذ

بردند خرمشهر( میمحمره )معادن انگلیس با خرمای 

 .(13-11: 3133الملک، نجم)

با افزایش نفوذ سیاسی و تجاری بریتانیا، آنان این 

حق را برای خود قائل شدند که با هر طرح و 

کاست، شان در خوزستان میای که از منافعبرنامه

وردند آ شاه فشارکه به ناصرالدینمخالفت کنند. چنان

های آبیاری و کشاورزی در تا اعطای امتیاز فعالیّت

خوزستان به یک شرکت فرانسوی را لغو کند و طرح 

م که شامل 3131ق/ 3711سال مجدد آن کشور را در 

های آبیاری و به زیر بازسازی سدّ اهواز، احیای کانال

 بگذارندهای کشاورزی بود، ناکام کشت بردن زمین

 .(333: 3133طوسی، رئیس )

 گذاریها تنها به جلوگیری از سرمایهانگلیسی

دند با کوشیکردند. آنان میرقیبان اروپایی بسنده نمی

پرداخت رشوه مأموران حکومتی را با خود همراه 

سازند و از طرفی از بین افراد نیازمند، ولی مورد 

احترام، کارکنانی را استخدام کنند تا جای پایی در 

. (11، 31: 3113الملک، نجم)باشند ه خوزستان باز کرد

أمین شان را تمأموران بریتانیایی به هر اقدامی که منافع

یازیدند. به نوشتة سفیر روسیه، کرد، دست میمی

مزارع وسیع پنبه اطراف شوشتر چند سالی قبل از 

م بر اثر عرضة پنبه هند توسط 3130ق/ 3731

سی ریپنبههای حاصل مانده و کارخانهها بیانگلیسی

از رونق افتاده بود. وی با اشاره به رواج قبلی کشت 

نیشکر در شوشتر و اهواز، در خصوص متروک شدن 

 نویسد: کشت آن می

ها پیش یک انگلیسی که مدتی در به من گفتند، سال

اهواز اقامت داشت، همة نیشکرهایی را که 
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آوری کرد و به قیمت گزاف خرید توانست، جمعمی

و در انبار بزرگی روی هم چید. وقتی که کشور را از 

این قلم جنس به تمامی خشکاند، انبار را آتش زد و 

همة نیشکرها را سوزانید و از آن پس دیگر ساکنان 

 .(130: 3133)دُبد، اهواز به کشت نیشکر نپرداختند 

در خوزستان نیازی  ها برای حضورشانانگلیسی

که دیدند از دولت ایران اجازه بگیرند. چناننمی

مکنزی، منشی خصوصی فرمانفرمای هندوستان، 

السلطنه، حاکم اعتنا به لزوم کسب اجازه از نظامبی

خوزستان، عازم اهواز و بازدید از رود کارون شد. 

ند دانستشگفت آنکه این آزادی عمل را هم کافی نمی

تاد تا السلطنه فرسطان تلگرافی برای نظامالسلو امین

مانع آنان نشود. یکی از مأموران دولتی ضمن اشاره 

به اصراری که یک مأمور انگلیسی برای رشوه دادن 

های به وی برای کسب اجازه تأسیس شرکت

خرمشهر( محمره )اقتصادی در اهواز، شوشتر و 

 داشته، دربارة نفوذ روز افزون آنان نوشت: 

خوزستان[ دو اِشکال بزرگ به هم بستان ]عرکار 

 ها با آن استعدادرسانده: از یک طرف نفوذ انگلیسی

دهند و عرصه را بر ما تنگ که فرصت به ما نمی

اند برای تسهیل وصول به مقاصدشان و از یک نموده

طرف عدم وفاق مأمورین ایران مطلقاً، خواه 

حکومت کلّ، خواه اجزای او و خواه مأمورین 

 .(333، 330، 303، 17: 3113الملک، )نجم« قتی...مو

ها چشم طمع به خوزستان نداشتند؛ تنها انگلیسی

که چنان ها نیز در پی یافتن جای پایی بودند.روس

یک ارمنی به نام اسکندر که خود را تاجر نفت معرفی 

کرد و مدعی بود نفت را از باکو از راه استانبول می

تر از کرده و بسیار ارزان خرمشهر( واردمحمره )به 

فروشد؛ شک شد، مینفتی که از آمریکا وارد می

حاکم را برانگیخت. رفتار فریبکارانه وی که نخست 

داند؛ ولی مدعی بود، جز زبان ترکی و روسی نمی

بعد معلوم شد که عربی و فارسی را هم به خوبی 

زند، موجب شد تا در مورد وی این گمان حرف می

 : برده شود که

ظاهراً این شخصِ تاجر مصنوعی را دولت روس 

حق شدنِ از فرستاده باشد؛ محضِ تفتیش و ذی

الملک، )نجمکشتیرانی و تجارت در آن صفحات... 

3113 :13). 

شاه امتیاز ها هم در زمان ناصرالدینفرانسوی

شناسی در خوزستان را دریافت های باستانکاوش

م 3111ق/ 3733های خود را از سال کردند و کاوش

م نیز، 3111ق/ 3137در شوش شروع کردند. در سال 

امتیاز انحصار انکشاف آثار »طی قراردادی فرانسه 

های مقدس را جز مکان« عتیقه در تمام خاک ایران

شناسی در ایران، های باستاناسناد هیئت)آورد به دست 

. پیش از حضور فرانسویان نیز (313-311: 3110

ر های باستانی در بین سایدفینه عطشی برای یافتن

اورپاییان پیدا شده بود و برخی از افراد بومی نیز به 

آنها  مانده افتادند و گمان یافتن گنج به جان آثار باقی

. اعطای (11-17: 3137راولینسون، )کردند را تخریب 

این امتیازات موجب انتقاداتی گردید و نویسندگان 

اح، )سیّنی دانستند آن را موجب تخریب آثار باستا

3133 :771). 

های بعد از عصر ناصری، کشف نفت در طی سال

به کلّی چهرة خوزستان را تغییر داد و با شروع جنبش 

مشروطه و بروز جنگ جهانی، خوزستان همچنان از 

 های سیاسی و اقتصادی ایران بود.ترین کانونمهم
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 . نتیجه6

آبادانی باستانی شاه اثری از در دوران ناصرالدین

های متمادی خوزستان باقی نمانده بود. در طی قرن

شیوة شهرنشینی و زندگی در روستاهای آباد، جای 

خود را به چادرنشینی داده و اندک ساکنان 

جانشین این جلگه حاصلخیز نیز یکسره در یک

معرض مخاطره قرار داشتند. ورود عناصر جدید ایلی 

وام نواحی بختیاری، و حضور شمار فراوانی از اق

لرستان، فارس، کردستان و عراق عرب که در زمان 

های قاجاریه به خوزستان مهاجرت کردند، چالش

اجتماعی و سیاسی را بیش از پیش شدّت بخشید و 

عملکرد ناکارآمد حکومت نیز موجب گردید تا 

خوزستان به والیتی دور از دسترس دولت مرکزی و 

های محلی تبدیل ورشآکنده از فقر، بیماری و ش

ترین موانع عمران خوزستان در عصر شود. مهم

 ناصری از جنبة داخلی داخلی عبارتند از:

کوچ فصلی یا سکونت دایم عناصر ایلی و  -

منازعات پی در پی اهالی بر سر چراگاه، زمین 

 ایاختالفات ناشی از دستبردهای قبیله کشاورزی و

و شیوة ادارة کشور بر  پایة تیولداری  -

گیری و فساد گماردن حاکمان ناکارآمد و رواج رشوه

 اداری.

های محلی که ها، وجود سنّتناامنی راه -

اعتمادی کرد و بیتداوم مالکیّت را تضمین نمی

نسبت به حاکمیّت سیاسی که راه را برای 

 بست.پارچگی ملی و همکاری محلی مییک

های غفلت حکومت از انجام فعالیت -

هایی که از توجهی نسبت به توصیهبیعمرانی و 

 شد.طرف متخصصان و منورالفکرها ارائه می

عوامل خارجی زیر  در کنار موارد باال برخی از

 های خوزستان نقش داشت:نیز در ایجاد بحران

دولت عثمانی ساحل شرقی اروندرود را  -

عشایر عرب جزو خاک خود قلمداد کرده و 

جاریه را به خوزستان را که حاکمیّت دولت قا

 کرد. شناختند، وادار به شورش میرسمیّت می

النهرین اتصال طبیعی جلگه خوزستان به بین -

های های خانوادگی و رفت و آمد بین قبیلهو ارتباط

شرق و غرب اروندرود، سبب تأخیر در فرآیند تثبیت 

 مرزهای سیاسی و درگیری بین ایران و عثمانی بود.

ها از مسیر جنازه رفت و آمد زائران و حمل -

های مرزی و خوزستان مشکالتی را در قرنطینه

گرایی ناشی از کرد و خشونتگمرکات ایجاد می

های وهابی و سودجویی مأموران مرزی و اندیشه

های های مهم در مسیر راهپاشایان محلی نیز از چالش

 خوزستان به شهرهای مذهبی در عثمانی بود.

ضعف حاکمیّت گیری از انگلستان با بهره -

دولت ایران، حضورش در خوزستان را افزایش داد 

و مأموران سیاسی و کارگزاران اقتصادی آن کشور، 

کرد، شان را تأمین میای که منافعبه هر وسیله

 یازیدند.میدست

های روسیه و فرانسه نیز در تداوم رقابت -

استعماری با انگلستان، در خوزستان حضور یافتند و 

راخور نفوذشان در دولت ایران، امتیازاتی هر یک به ف

 را برای کسب منافع اقتصادی به دست آوردند.
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شاه خوزستان که یکی از در عصر ناصرالدین

رین تافتادهمستعدترین والیات ایران بود، به عقب

مناطق کشور تبدیل شد. والیتی آکنده از مشکالت 

سیاسی و اجتماعی که حاکم آن را به زور 

ند و کارگزاران حکومتی آن برای غارت فرستادمی

اهالی شتاب داشتند. صدای منورالفکرها و 

های این والیت متخصصانی هم که بر ظرفیت

انگشت نهاده، دولت را به انجام کارهای عمرانی 

 رسید. بدین ترتیبکردند، به جایی نمیتشویق می

عرصه برای حضور استعمارگران خالی ماند و 

ای شد که طمع خویش و دهخوزستان خوان گستر

  انگیخت.بیگانه را برمی
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نامه فصلتهران: «. زندگی و فرهنگ مردم عرب خوزستان

 .773-311. ص 3ش  یرانی.امطالعات 

پانصد سال تاریخ خوزستان و نقد کتاب (. 3111بی )قیم، عبدالن

دوم. . چاپ «تاریخ پانصد ساله خوزستانِ احمد کسروی»

 تهران: اختران. 

 تهران: تاریخ پانصد ساله خوزستان.(. 3131کسروی، احمد ) 

 سهند. نشر

بندی نگاهی نو به طبقه(. »3110) پور، یداهلل؛ کامران، حسنکریمی

ه مجل، تهران: «ا تأکید بر مرزهای ایراناستراتژیک مرزها؛ ب

. ص 330. ش تهراندانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 

111-131. 

. ترجمة محمّد ایران از آغاز تا اسالم(. 3133گریشمن، رومن )

 ششم. تهران: علمی و فرهنگی.معین. چاپ 

 (.3131) گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی در دورة قاجاریه

نشر اسناد وزارت امور خارجه. دفتر مطالعات سیاسی  واحد

 و بین المللی.

رساله عمران خوزستان؛ خوزستان در (. »3133) گلچین، محمد

فصلنامه تاریخ معاصر تهران: «. شاه قاجاردوران مظفرالدین

 .310-313. ص 3. ش ایران

. م3303 – 3101تاریخ خوزستان (. 3113الریمر، جان گوردون )

 مّد جواهرکالم. تهران: شادگان.ترجمة مح

و  ارییتخرو بملدر ق رییس(. 3133) الیارد، سر اوستمن هنری

از  ایدهشر نشتنم اتزارشگ / انتوزسخ یومر بایشع

. ترجمه و حواشی [رانگ]و دی اردالی رینه نمتراوسس

 مهراب امیری، تهران: فرهنگسرا.

. ترجمة منوچهر مالک و زارع در ایران(. 3133لمتون، آن.ک.س )
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 چهارم. تهران: علمی و فرهنگی. امیری. چاپ 

«. خوزستان در پیشگاه تاریخ(. »3131) محیط طباطبایی، محمّد

 .11-31. ص 13. ش مجله کانون وکالتهران: 

تهران: «. خوزستان و عربستان(. »3113) محیط طباطبایی، محمّد

 .31-33. ص 7. ش گوهرمجله 

 .تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران(. 3133) محیط طباطبایی، محمّد

 تهران: بعثت.

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری 

. سند شماره 33ق. کارتن 3133استادوخ(. ) یرانااسالمی 

301. 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری 

 .311. سند شماره 33ق. کارتن 3713استادوخ(. ) یرانااسالمی 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری 

 ..1. پرونده شماره 3ق. کارتن 3133استادوخ(. ) یرانااسالمی 

خارجه جمهوری مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور 

 . 1. سند شماره 33ق. کارتن 3710استادوخ(. ) یرانااسالمی 

اسناد رسمی روابط (. 3131به اهتمام()) میرزا صالح، غالمحسین

ج اول[. تهران: نشر ] یعثمانسیاسی ایران، انگلیس روس و 

 تاریخ ایران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه . بسفرنامه خوزستان(. 3133) الملک، میرزا عبدالغفارنجم

 کوشش محمّد دبیرسیاقی. تهران: علمی. 

الملک به سفرنامه دوم نجم(. 3113) الملک، میرزا عبدالغفارنجم

شاه در خوزستان؛ به انضمام کتابچه دستورالعمل ناصرالدین

 . تصحیح، تحشیه و تعلیقاتخصوص سفر اول به خوزستان

احمد کتابی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

 . فرهنگی

بررسی سازمان قدرت جامعه عشایری (. »3131نوذرپور، علی )

مجله رشد آموزش علوم تهران: «. عرب استان خوزستان

 .33-13ص . 1ش  اجتماعی.

خاطرات سیاسی سر آرتور (. 3130) هاردینگ، سر آرتور

االسالمی. تهران: مؤسسه . ترجمة جواد شیخهاردینگ

 انتشاراتی کیهان.

 المعارف دائرة«. اهواز(. »3133) نظامی، مژگانکرم؛ همدانی، علی

. المعارف بزرگ اسالمی ةمرکز دائر. تهران: یاسالم بزرگ

 .313-317. ص 30 جلد


