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چکیده

ثبت و ضبط حوادث و وقایع تاریخی و نیز ویژگیهای جغرافیاایی نااا

نختلف ایران با قدنتی چادهزارساله نیتواند جاز رساالتهاای تااریخی

نحققان و پژوهشگران عرصۀ تاریخ و فرهاگ باشد .در این نیان نگاارش

تاریخ خوزستان و پردازش ویژگیهای جغرافیایی آن از اهمیتی نضااعف

برخااوردار اساات؛ چراکااه برنباااای اسااااد و ناادار

ن تباار تاااریخی و

جغرافیایی اولین دوره های حکونتی و سانانههاای تمادنی در ناهقاهای از

ایران شکل گرفته است کاه در تااریخ ک ان ایان کشاور از آن باا عااوان

«عیالم» نام برده نیشود که یقیااً بهلحاظ جغرافیایی تاریخ خوزستان ف لای
را شانل نیشود .به همین دلیل شااخت و آشاایی با تااریخنگااری نحلای
خوزستان و بررسی تهبیقی و تحلیلی ناابع آن با توجه به جایگاه خوزستان
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در شکلگیری تاریخ و تمدن چادهزارسالۀ ایران اناری ن ا ضاروری و

بایسته است .در نقالۀ ح اضار تاالش شاده اسات کاه نااابع تااریخنگااری

خوزستان در دورههای پ لوی و جم وری اسالنی نوردبررسی قرار گرفته
و ازنظر گونهشااسی و روششااسی تحلیل و ارزیابی شوند.

واژههااای یلیاادی خوزسااتان تاااریخنگاااری جغرافیااای تاااریخی
تاریخنگاری نحلی تاریخ ایران.

 .1مقدمه ،تعاریف و طرح مسئله

اهمیت تاریخنگاری بهنازلۀ نوشتن تاریخ اقوام و نلل گوناگون چیزی نیست که بار کسای
پوشیده باشد .انروزه شااساانه و هویت نلتها در نگارش تاریخ و سرگذشات آنهاا تبلاور

یافته است .نلتی نتمدن و بافرهاگ نحسوب نیشود کاه ایان شااسااانه تااریخی باا اهتماام
نحققان و پژوهشگران آن به روشای نگاارش یافتاه و در ن اری دیاد ج انیاان قارار گرفتاه
باشد .به عبارتی آنچه که نباای قضاوت جان ۀ ج انی درخصوص پیشیاۀ فرهااگ و تمادن
هر کشوری قرار نیگیرد همانا تالش اصحاب تااریخ و اندیشاهگاران عرصاۀ فرهااگ آن
جان ااه در پااردازش و نگااارش ساایرورت تاااریخی آن کشااور اساات .از رفاای شااسااایی و
پردازش تاریخ هر کشور و تمدن هر نلت چیزی نیست جز سرگذشت همان نلات در قااب
جغرافیایی آن کشور؛ باابراین و با این استدالل تاریخنگاری نحلی در هر کشور و نت ل باه
هر قوم سازندۀ هویت نلی و تاریخی همان نلت است .در ایران ها کاه از قاعادۀ ناذکور
نستثای نیست تاریخنگاری و بهویژه تاریخنگاری نحلای از اهمیتای فاو ال ااده برخاوردار
اساات؛ چراکااه تاااریخ چادهزارساااله و پراهمیاات ایااران کااه زنااانی ااوالنی باازر تاارین
انپراتوریهای تاریخ بشری را شکل داده است برپایۀ همین پردازشها و تاریخنگاریهاای
نحلی است .در این نیان خوزستان دارای اهمیتی دوچادان در تاریخنگاری نحلی است .به
روایت اکثر قریببهاتفا ناابع تاریخ ج ان تمدن ایران و سانانیابی هویت سیاسی ایرانیان
در نحدودهای شکل گرفته است کاه اناروزه در تقسایمات ناهقاهای کشاور خوزساتان را
شانل نیشود؛ انا جدای از شکلگیری اولین تمدن بزر

ایاران در ناهقاۀ عایالم وجاود
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آثار و سازه های تمدنی بسایار ک ان همچاون کااا آپاداناا در شاوش کاه نت لا باه تمادن
ساسانیان است و نیز آثار نربوط به پارسوناش (ناهقاۀ نسجدسالیمان کاه نت لا باه تمادن
هخاناشی است بیانگر اهمیت ناهقۀ خوزستان و جایگاه آن در تاریخنگااری ایاران اسات؛
باابراین توجه به تاریخنگاری نحلی خوزستان ازلحااظ وجاود اولاین تمادنهاای ایرانای در
ناهقاه و نیااز ک اانتاارین آنهاا ضاارورتی انکارناپااذیر نااینمایاد .درواقااع شااااخت تاااریخ
خوزستان و شااساندن آن هماناد شااخت نجموعۀ نوزاییکی یک سازه اسات کاه شاااخت
هرکدام از آنها شااخت نجموعۀ آنها را کانل نیکاد .ایاک باید گفات باه فراخاور ایان
اهمیت تاریخنگاران اقدام به شااخت تاریخ خوزساتان پاردازش و نگاارش جغرافیاا و نیاز
قومشااسی این نرزوبوم کرده اناد .در ایاجاا قبال از ورود باه هار بحای دیگاری الزم اسات
ت ریفی از «تاریخنگاری نحلی» ارائاه شاود تاا وجاه تماایز نااابع نوردبررسای نویساادگان
روش پژوهش آنها و آنچه قرار است در نتن گفته شود بازت ریف گردد .به ور نشخص
تاریخنگاری نحلی به ثبت وقایع تاریخی در نحدودۀ یک نحل نایپاردازد .وجاه اصالی و
نشخصۀ تاریخ نحلی پیوند آن با یک عرصۀ جغرافیایی نحدود و نشخص است .افازون بار
عانل جغرافیایی که وجه نشتر

اغلب این نتون است دیگر ویژگی این نتون تأثیر عالقاۀ

نورا به زادگاه خود در شکلگیری آنهاست .باابراین با توجه به نکاات نورداشاارۀ فاو
در نقالۀ حاضر دو بخش از ناابع نربوط به تاریخ نحلی در خوزستان نوردتوجه واقاع شاده
است :یکی آن دسته از ناابع که به ورکلی در عرصۀ جغرافیایی نشخص و ن یاای همچاون
تاریخ خوزستان جغرافیای خوزستان و نیاز جغرافیاای تااریخی خوزساتان باه رشاته تحریار
درآندهاند .بی ی است که در این دسته زادگاه نورا ندنظر نبوده اسات .کارهاای افارادی
همچون کسروی اقتداری ایرج افشار سیستانی و عباس نیریان در این دسته قرار نیگیرند.
دستۀ دیگر نااب ی است که نورخان خوزستانی نوشتهاند و دلیل نگارش آنهاا همچااانکاه
گفته شد عالقه به زادگاهشان بوده است .در نقالۀ حاضر خواهی دید که ویژگی نشاتر
ناابع این دسته عالقه به زادبوم در نگارش تاریخ نحلی خوزستان بوده است .پا

باا توجاه

به آنچه گفته شد نااب ی که در تحقی حاضر نوردبررسی قرار نیگیرند نیتواناد ناااب ی
باشاد که ه تاریخ خوزستان را به ورکلی نوردتوجه قرار دادهاند و ه بهصورت بخشی و
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ناهقهای نثل توجه به تاریخ ش رهای خوزستان ناناد شوشتر دزفول اهاواز و ...و یاا حتای
تحوالت انسانی و نردنی همچون تحول در تاریخ اقوام و عشایر نختلف نوجاود در ناهقاه
نثل عشایر لر عشایر عرب و نیز توجه به زبانها و گویشهای نختلف ناهقه و سایر آداب
و رسوم نحلی به رشتۀ تحریر درآندهاند .عالوهبراین رویکردهای دیگاری کاه در تحقیا
حاضر نوردتوجه قرار گرفتاه هاد شااسای در آنهاا باوده اسات .در ایان رابهاه اهادا
نویسادگان از نگاارش نتاون تااریخی نوردبررسای قارار گرفتاه و باه دساتههاایی همچاون
کاربردی علمی آشاایی با سرگذشت اقوام و نیز احیای هویات قاونی و ناهقاهای تقسای
شده است .سپ

در بخش پایانی ناابع نذکور از ب د روششااسی نیاز نوردنقاد و بررسای

قاارار گرفتااهانااد و روشهااایی همچااون تاااریخنگاااری نصااور تاااریخنگاااری ترکیباای
جغرافینگاری ناابع ناهب بار اصاول تااریخنگااری و غیرناهبا بار آن اساتخراج و بارای
نخا ب تدوین شده است .باابراین با توجه به آنچه گفته شد در تحقی حاضر تاالش شاده
است که اهدا

این تاریخنگاریها نوع نگاه تاریخنویسان به ناهقاه رویکردهاای قاونی

شیوههای نگارشی آنها و باالخره نقد تاریخنگاران به آثار درصورت انکاان بررسای شاود.
باادی ی اساات در ایاان راه کتااابهااایی کااه از ویژگاایهااای نااذکور برخااوردار بااودهانااد
نوردنهال ه و تحقی قرار گرفتهاند و پیشاپیش اذعان نیشود که ساختار نقالاه باا توجاه باه
تاوع و گستردگی ناابع و نتااسب با نیزان دسترسی به آنها ساناندهی شده است و بی ای
است کاه اگرچاه گازارش جاان ی از تااریخنگااری خوزساتان نیسات نایتواناد راه را بار
تحقیقاتی از این دست باز کاد.
 .۲پیشینۀ موضوع

درزنیاۀ پیشیاۀ نوضوع باید گفت که درخصوص تحلیل تااریخنگااری در ادوار نختلاف و
درنورد ناابع نختلف کارهایی انجام شده است که نیتوان از نوشتههای صااد آییااهوناد
عبدالحسین زرینکوب و نیاز از نقااالتی کاه تاألیف اساماعیل حسانزاده علیرضاا نالیای
تااوانی حسااین آبادیااان و نحماادعلی اکبااری و ...اساات نااام باارد کااه خصوص ااً در آنهااا
تاریخ نگاری از صدر اسالم گرفته تا دورۀ تاریخی ایران نیانه و ن اصر نوردبررسی و نقادی
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قرار گرفته است .انا دربارۀ تاریخنگاری خوزستان آن ه بهشکل تحلیلی و انتقاادی کاار
نستقلی صورت نگرفته است؛ به این ن اا که روشهاا و اهادا

تااریخنگااری افارادی کاه

دربارۀ خوزستان چه در دورههای گذشته تاا اساتقرار قاجارهاا در ایاران و چاه در دو دورۀ
پ لوی و جم وری اسالنی تألیفاتی داشته و کارهایی انجام دادهاند نوردنقاادی و واکااوی
قرار نگرفته است .البته این به نف وم آن نیست که ناابع تااریخیای کاه درزنیااۀ خوزساتان
نوشته شدهاند خود فاقد هرگونه تحلیل و بررسی پیرانون پیشیاۀ نوضوعاند؛ بلکاه نگارناده
اعتقاااد دارد کااه از زاویااۀ نگاااه نقالااۀ حاضاار کااه ازناظاار روششااساای گونااهشااساای و
هد شااسای نو ضاوع را دنباال کارده کاار نساتقلی صاورت نگرفتاه اسات .بارای نموناه
آنچاانکه در نتن نقاله خواهی دید افارادی همچاون سرداراسا د بختیااری حااجکاام
پورکام سیدنحمدعلی انام اهوازی و ...نقدهایی باه روشهاا و شایوههاای تااریخنگااری
دیگران داشتهاند؛ انا آثار آنها ازناظر هد شااسی تاریخنگاری و شیوهها و رویکردهای
نوردبررسی نظیر نقالۀ حاضر نبوده است؛ باه هماین دلیال ایان انیاد وجاود دارد کاه نقالاۀ
حاضر باب اینگونه نقادیها را بگشاید.
 .۳گونهشناسی در تاریخنگاری محلی خوزستان

همانگونه که در نقدنه آند اهمیت خوزستان با تکیه بر ناواردی همچاون واقاع شادن در
ناهقۀ جغرافیایی یکی از قدی ترین تمدنهای ج ان و ایران ی ای عیالم وجود تاوع قاونی
زبانی و فرهاگی و نیز دارا بودن اهمیات اقلیمای باا تکیاه بار عاواری جغرافیاایی همچاون
دشتها کوههاا و نیاز رودخاناههاای پارآب نوجاب شاده اسات کاه کاجکااوی و عالقاۀ
پژوهشگران عرصۀ تاریخ و فرهاگ نسبت به این اقلی برانگیختاه شاود و آثاار نت اددی در
این زنیاه به رشته تحریر درآید .البته باید توجه داشت هماانگوناه کاه کاجکااوی درباارۀ
زندگی ق رنانان با نالحظااتی هماراه اسات (نالیای  1۵1 :13۸۸ایان کاجکااوی نیاز باا
اناواگرهایی ناالزم اسات؛ چراکاه پاردازش تااریخ نحلای آن ها درخصاوص ناهقاهای
همچون خوزستان شرایط و سازوکارهای خود را دارد؛ ازجمله ایاکه این پاژوهشهاا بایاد
بهگونهای باشد که ه بهصورت کیفی ف میده شود و ه نحیط پیرانون و جان ه بازشااسای
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شود (ساروخانی  . 311 :1373بااابراین در ت ریفای اجماالی از نحلاینگااری بایاد گفات:
«تاریخنگاری نحلی به ثبت وقایع تاریخی در نحدودۀ یک نحل نیپردازد و وجه اصالی و
نشخص اۀ تاااریخ نحل ای پیونااد آن بااا یااک عرصااۀ جغرافیااایی نحاادود و نشااخص اساات»
(خیراندیش . 7 :13۸۰
با این نقدنه نیتاوان گفات کاه باه اورکلی تااریخنگااری نحلای خوزساتان در یاک
تقسی بادی به اعتبار نویسادگان دو دسته نیشود :دستۀ اول نااب ی است کاه خوزساتانیهاا
نوشتهاند؛ به این ن ای که پژوهشگران و نحققاان ایان خهاه از فرهااگهاای نختلاف نثال
عرب و عج (شوشتریها دزفولیها اهوازیها لرهاا و ...باا عالقاه و احسااس نساتولیت
نسبت به ناهقۀ خود دست به قل برده و آثاری را در تاریخنگاری نحلی خوزستان باه ثبات
رساندهاند که برای نمونه نیتوان از افرادی همچون سیدنحمدعلی انام شوشاتری نویساادۀ

کتاااب تاااریخ جغرافیااایی خوزسااتان ساایدنحمدعلی انااام اهااوازی نویسااادۀ کتاااب تاااریخ

خوزستان نوسی سیادت نویسادۀ کتاب تاریخ خوزستان از دورۀ افشااریه تاا دورۀ ن اصار

سیدکام پورکام نویسادۀ کتاب ندخلی بار شاااخت قبایال عارب خوزساتان نیارهزناان

رشیدیان نویسادۀ کتاب نگاهی به تاریخ خوزستان که با نقدنۀ دکتر ابراهی باستانی پاریزی
نگاشته شده است حاجعلیقلیخان بختیاری ن رو

به سرداراس د بختیاری نویسادۀ کتااب

تاریخ بختیاری و از نشرو هخواهان باام ایران نحمد تقایزاده نویساادۀ کتااب شوشاتر در
گذر تاریخ و باالخره ناصور انانی نویسادۀ کتاب تاریخ ایذه و قوم بختیاری نام برد .دساتۀ

دیگر این ناابع ازسوی نویسادگانی تألیف شده است که خوزستانی به ن ای نقی و یا نت ل

به یک ایفه از وایف و اقوام نختلف خوزستان نبودهاند؛ اناا باهدلیال نأنوریات اداری و
سیاسی به خوزستان آنده و پ

از آشاایی با سرگذشت و تاریخ خوزستان از روی عالقاه و

کاجکاوی دست باه نگاارش تااریخ جغرافیاای تااریخی و یاا سرگذشات بخشای از اقاوام

نوجود در خوزستان زدهاند .افارادی همچاون احماد کساروی نویساادۀ تااریخ پانصدساالۀ

خوزستان سرپرسای لاورین (ناأنور سیاسای بریتانیاا در ایاران نویساادۀ کتااب رضاشااه و
شاایخخزعاال نصااهفی انصاااری نویسااادۀ کتاااب تاااریخ خوزسااتان  192۵-1۸7۸دورۀ

شیخخزعل که رسالۀ دکتری وی از دانشاگاه شایکاگوی آنریکاسات احماد اقتاداری کاه
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کتابهای خوزستان و ک گیلویه و نمسای و دیاار شا ریاران را باه رشاته تحریار درآورده
است همچاین عباس نیریان نویساادۀ کتااب جغرافیاای تااریخی خوزساتان و ایارج افشاار

سیستانی نویسادۀ چاد کتاب درنورد خوزستان ازجمله کتاب دوجلادی خوزساتان و تمادن
دیریاۀ آن و سایر نااب ی که باابه دالیل پیشگفته در نقدنۀ این نقاله از آنها نام بارده شاد

جز این دسته هستاد که به همین ت داد بساده نیشود.

آنچااه کااه در تبیااین و تفساایر ایاان گونااهشااساای در تاااریخنگاااری نحلاای خوزسااتان
قابلنشاهده اسات ایان اسات کاه ن ماوالً نویساادگان دساتۀ اول ی اای کساانی کاه خاود
خوزستانی بودهاند نگاهی انتقادی به نوشتههای دساتۀ دوم ی اای غیرخوزساتانیهاا داشاته و

دارند؛ نثالً سیدکام پورکام نویسادۀ کتاب ندخلی بار شاااخت قبایال عارب خوزساتان
ن تقد است« :چرا باید کسانی در یک ناهقه چیزی باویسااد کاه کمتارین آگااهیای از آن

ندارند؟» ( 1۵ :1374و سپ

شاهد نثال خود را ایرج افشار سیستانی ذکار نایکااد کاه در

دو کتاب نقدنهای بر شااخت ایلها و وایف و نگاهی باه خوزساتان قبایال نساتقلی نثال
سواری شرفه بایسالمه و ...را جز بای ر

و یا ایاکاه عشاایری از باای ار

را از قبیلاۀ

دیگری بهحساب آورده است .پورکام همچاین ن تقد است« :چرا باید تا ا نابع ناا درباارۀ
خوزستان کتاب احمد کسروی باشد که نغرضانه و یا ناآگاهاناه باا اساتفاده از ب ضای نااابع
نوضوعاتی را به رشتۀ تحریر دربیاورد که ب ضاً حقیقتی در نحیط اجتماعی نا نداشته باشاد»

(همانجا  .نویسادۀ کتاب شوشتر در گذر تاریخ نیز هرچاد با سخای نالی تر اناا باه هماین
صورت ناتقد برخای نویساادگان نایشاود و ناینویساد« :ضامن پاژوهش در آثاار برخای

نویسادگان و نورخانی که در این زنیاه قل فرساایی نماودهاناد لغازشهاایی نشااهده شاد»
(تقیزاده  1۵ :13۸1و در ادانه نیگوید که این لغزشها یقیااً بدون غاری باوده اسات و
هد

خود را از یادآوری آن اشکاالت روشن کاردن حقیقات ذکار نایکااد (هماانجاا .

سرداراس د بختیاری نویسادۀ کتاب تااریخ بختیااری نیاز در جاایی کاه درناورد تصاحی و
بازنویسی کتاب خود که بهدست لسانالسلهاۀ سپ ر به رشاتۀ تحریار درآناده باود توضای

داده است نینویسد:
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پ

از رفع نگرانی ها در تاریخ بختیاری تجدیدنظر کردم .نادرجات چاد جز آن

را که راجع به خدنات بختیاری و حاالت آنها در عصر نشرو یت بوده نبای بار
نبالغه و اغرا یافت ؛ آنها را جمعآوری کرده سوزاندم .اگر از آنها پیادا شاود
برخال

نیل نن بوده و نحل اعتبار و اعتماد نیست (. 746 :1363

نحمد جواهرکالم نترج کتاب تاریخ خوزستان نیاز از نویساادۀ ایان کتااب نصاهفی

انصاری انتقاد نیکاد که اگرچه بر بسیاری از گوشاههاای تاریاکنانادۀ تااریخ خوزساتان

پرتوی تازهای نیافکاد از یک نظر به همان نشکلی دچار است کاه ساایر نتاون ایان دوره
بدان دچارند و آن همانا ارزیابی نادرست نقش اعراب خوزستان در تااریخ ایان دوره اسات
(ر . .انصاری  . 13 :1377وی سپ

برای این نقیصه چاد علت را برنیشامارد؛ ازجملاه

عدمنراج ۀ نویساده به ناابع عربی و تصری نیکاد که این نستله احتماالً از عربی ندانستن
نویساده ناشی نیشود (همانجا .
اگر از این گونهشااسی در تاریخنگاری نحلی خوزستان بگذری نایتاوان دساتهباادی
دیگری را که برنباای نحتوای کتابها اساتوار اسات نشااهده کارد .در ایان تقسای باادی
نیتوان سه دسته از ناابع را شااسایی کرد:
الف .ناابع تاریخ خوزستان؛
ب .ناابع جغرافیایی خوزستان؛
پ .قومشااسی خوزستان.
در این نبحی نویسادگان باابه عالقه تخصاص ت لا

و وابساتگی قاونی عشایرهای و

قبیلهای خود آثاری را بهوجود آوردهاناد .نموناههاایی از ایان آثاار را نایتاوان ایانگوناه

ساناندهی کرد :کتاب تاریخ پانصدسالۀ خوزستان اثر احمد کسروی؛ تاریخ خوزساتان اثار

سیدنحمدعلی انام اهاوازی؛ نگااهی باه تااریخ خوزساتان اثار نیارهزناان رشایدیان؛ تااریخ

خوزستان از دورۀ افشاریه تا دورۀ ن اصر اثر نوسی سیادت؛ تااریخ خوزساتان اثار نصاهفی

انصاری؛ خوزستان گ وارۀ تمدن شاهاشاهی ایاران اثار ن اراب انیاری؛ خوزساتان و تمادن
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دیریاۀ آن اثر ایرج افشار سیستانی؛ خوزستان ک گیلویه و نمساای اثار احماد اقتاداری .ایان

آثار به ورکلی درزنیاۀ تاریخ خوزستان نگاشته شدهاند.

بخش دیگر این ناابع درزنیاۀ جغرافیاا جغرافیاای تااریخی و باومشااسای خوزساتان باه

رشتۀ تحریر درآندهاند که ازجمله نیتوان به آثاری همچون تاریخ جغرافیای خوزستان اثار

ساایدنحمدعلی انااام شوشااتری جغرافیااای تاااریخی خوزسااتان اثاار عباااس نیریااان تاااریخ

جغرافیای عرب خوزستان اثر نوسی سیادت و نگاهی باه تااریخ خوزساتان اثار ایارج افشاار
سیستانی اشاره کرد.

در بخش سوم این نبحی نااب ی را نشااهده نایکاای کاه عمادتاً درزنیااۀ قاومشااسای
خوزستان نگاشته شدهاند؛ به این ن اای کاه نویساادگان بااباه عالیا قاونی وابساتگیهاای
قبیلهای و حمیتهای ش ری و ناهقهای دست به قل برده هرکدام قونی ش ری قبیلهای و
ناهقهای را برای نخا ب تاریخنگاری کردهاند .از این نااابع نایتاوان باه آثااری همچاون

ندخلی بر شااخت قبایل عرب خوزستان اثر کام پورکام تاریخ ایذه و قوم بختیاری اثار

ناصور انانی شوشتر در گذر تاریخ اثر نحمد تقایزاده نقاش عشاایر عارب خوزساتان در

ج اد علیه است مار اثار حااجکاام پورکاام انثاال و حکا عارب خوزساتان اثار نوسای

سیادت اندیمشک و اندیمشکیها از آغاز تا پایان ساال 136۰ش اثار عبااس اناام و تااریخ
دزفول اثر احمد لهیفپور اشاره کرد .در این تقسی بادی و گونهشااسای نایتاوان باه آثاار
نتفر دیگری برخورد که البتاه خاارج از نوضاوع نقالاۀ حاضارند .نکتاۀ پایاانی در بحای

گونهشااسی در تاریخنگاری نحلی خوزستان ایاکه دستهبادی ناابع و اب اد دیگری همچاون
وقایعنگاری گاهشماری و باالخره تاریخنگاری را براساس نوع نگاه نویسادگان و خاستگاه
پژوهشی و تحقیقی آنان نیتوان تسریع کرد که در تحقی حاضر به گونهشااسی ناادرج در
نتن بساده شده است.
 .۴هدفشناسی در تاریخنگاری محلی خوزستان

در این بخش از تحقی باید هد شااسی در تاریخنگاری نحلی خوزستان را بررسای کارد.
به عبارتی باید دید که تاریخنگاری این ناهقه اساساً باا چاه اهادا

و رویکردهاایی نوشاته
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و رویکردها به نخا ب کمک نیکاد که ارزیاابی درساتی

شده است .شااخت این اهدا

از نتن و نحتوای این نگارشگریها داشته باشد .از ر

دیگار باا نراج اه باه ایان نااابع

تاریخی نیتوان در هر دوره اوضاع ناهقه را تا حد زیادی دریافت .این انر پیاند دیگری را
ه نیتواند باه هماراه داشاته باشاد و آن ایاکاه تااریخنویسای هماواره تاداوم داشاته باشاد
(نوذری  . 22۰ :1379در بررسی تاریخنگاری نحلی خوزستان به نکته ن

دیگری نیز باید

توجه داشت و آن ایاکه با توجه به شرایط حااک بار ناهقاه خصوصااً حضاور نگااه قاونی
پررنگ در ف الیتهای فرهاگی ازجمله نگارش تاریخ تمدن و فرهااگ ناهقاه ایان نساتله
حائز اهمیت ویژهای نیشود که با توجه به تأثیر اجتاابناپذیر ارزشها بر نورخان باید دیاد
که نورا به چه ارزشهایی پایباد بوده اسات (ناکنیال  1۵2 :1376؛ چراکاه در نگاارش
اینگونه ناابع داوری ستایشآنیز یا نکاوهشآنیاز گماراهکاااده و خهرناا

اسات (کاار

 . 116 :13۵7نگارنده با ا الع از این روناد نانااساب و غیراصاولی در تااریخنگااری سا ی
کرده است که ناابع تااریخنگااری نحلای خوزساتان را باا تأکیاد بار رویکردهاا و اهادا
دستهبادی کاد و به تحلیل نحتوای آنها بپردازد.
با نگاهی به حدود بیست نابع تاریخنگاری نحلی خوزستان و تکیاه بار هاد شااسای و
رویکرد نگارشی آنها چ ار دستۀ ن
نحلی خوزستان را با تکیه بر اهدا

نشاهده نیشود که بهنظر نیرساد نورخاان تااریخ
نگارشی آنان نیتاوان در ایان چ اار دساته قارار دارد.

این بقهبادی عبارت است از:
الف .نورخانی که نگاه کاربردی به تاریخ داشتهاند؛
ب .نورخانی که به تاریخ با نف وم علمی نگریستهاند؛
پ .نورخانی که با هد

احیای هویت ناهقهای و قونی تاریخ نوشتهاند؛

ت .نورخانی که به تاریخ نگاهی ساتی داشاتهاناد کاه ای آن باا هاد

آشااا شادن باا

سرگذشت اقوام و نسلهای گذشته به نگارش تاریخ دست یازیدهاند.
برای آشاایی دقی تر باا هرکادام از ایان دساتههاا باه توضای و تشاری آنهاا پرداختاه
نیشود:
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الف .نگاه یاربردی به تاریخ

در نگارش تاریخ نحلی خوزستان سه نابع وجود دارد که با بررسی نتاای و نحتاوای آنهاا

نیتاوان تشاخیص داد کاه هاد

نویساادگان آنهاا اساتفادۀ کااربردی از علا تااریخ در

شکلگیری ساختارهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی جان ه است .یکی از این ناابع سهگانه
کتاب تاریخ خوزستان از دوره افشاریه تا دوره ن اصر نوشتۀ نوسای سایادت اسات .ناانبرده

که خود خوزستانی است س ی کرده است نگااهی کااربردی باه علا تااریخ داشاته باشاد؛

ازاینرو با تکیه بر همین دیادگاه ن تقاد اسات« :تااریخنویساان سااتی ناا باه تااریخ باا دیاد
واق هنگاری و توصیفی نینگریستاد و درنورد پادشاهان و فرنانروایان باستانی و ن اصر کاه
خوی و ناش خونریزی و استبداد داشتاد قلا فرساایی کاردهاناد؛ بااابراین از چااین تااریخ
افسانهای -هرودوتی نمیتوان سرنش گرفت» ( . 12 :1379باهروشاای نشاخص اسات کاه
نویساده نگاه توصیفی به تاریخ را بایفایاده و یاا دساتکا فاقاد پتانسایل سرنشا آناوزی
نیداند؛ به همین دلیل رویکرد و هد

خود را از نگاارش ایان کتااب باهگوناهای توضای

نیدهد که نبتای بر استفادۀ کاربردی از عل تاریخ در جان ه است و نیگوید:
با آگاهی نردم کشور از وقایع تاریخی و علل بروز آنها نایتاوان در بیااش و گازیاش
دولت نردنی و فراگیر که بتواند بر نشکالت و ن ضالت جان ه چیره شاود و راه اساتقالل
آزادی و عدالت اجتماعی را سرلوحۀ کار خود قرار دهد نوف عمل نمود (همانجا .
در این رویکرد هد

نویساده از تاریخنگاری آگاهی جان ه از تاریخ گذشته و استفاده

از این آگاهیها در گزیاش دولت است.
نابع دیگری که در تاریخنگاری نحلی خوزستان با همین رویکارد باه نگاارش درآناده

است کتااب خوزساتان و تمادن دیریااه آن اثار ایارج افشاار سیساتانی اسات .ایارج افشاار

سیستانی که ایرانشااس پرکاری است تألیفات زیادی درنورد خوزستان دارد .یکی از ایان
تألیفات کتاب نذکور است و در بیان هد

خود از نگارش کتاب ضمن اشاره باه نوق یات

اقتصادی و جغرافیایی خوزستان ن تقد است« :سرزنین زرخیز خوزستان گذشته از نوق یات
خاااص بی اای و جغرافیااایی و دارا بااودن ناااابع سرشااار زیرزنیااای ازلحاااظ تاااریخی نیااز از
ک اسالترین ناا

کشور بهشامار نایرود و از دیربااز دارای تمادن و فرهااگ درخشاانی
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بوده است» ( . 26 :1373وی سپ

ضمن برشمردن سایر ویژگیهاای ن ا خوزساتان چاه

بهلحاظ سیاسی و چه بهلحاظ اقتصادی و فرهاگی به این نکته اشاره دارد که نورخاان بایاد
با شااسایی چاین نقهۀ ن
بتواند «تأثیر شگر

و استراتژیک تاریخی -جغرافیایی زنیاهای باهوجاود آورناد کاه

بر حیات اقتصادی و رفاهی ایران به ور اع و خوزستان به اور اخاص

داشته باشد» (همانجا و درحقیقت هاد

خاود را اساتفادۀ کااربردی از علا تااریخ بارای

تغییر در حیات اقتصادی و سیاسی ناهقهای همچون خوزستان نیداند.
سونین کتاب درزنیاۀ تاریخنگاری نحلی خوزستان با رویکرد استفادۀ کاربردی از علا

تاریخ نجدداً نت ل به نوسی سیادت با عاوان تاریخ جغرافیای عارب خوزساتان اسات .ایان
کتاب که از رفی در دستۀ قومشااسی قرار دارد با این نگاه نوشته شاده اسات کاه «عشاایر

عارب خوزساتان هماناااد ساایر ایااالت و عشاایر ایاران بااهعلات نابسااانانیهاای اقتصااادی و
اجتماعی رنجها و نشقات زیادی را نتحمل شدهاند» (سایادت  . 7 :1374بااابراین بایاد باا
شااخت ویژگیهای این ناهقه و تاریخ آن شرایهی را فراه کرد که «باا اساتفاده از نیاروی
خال نردم و فضای سیاسی حاک بار جان اه در ج ات یاافتن راهحالهاایی نااساب بارای
ریشهکن کردن فقر نادی و فرهاگی اعراب خوزستان همت گماشت» (همانجا  .با توجه به
این هد

و رویکرد نگارشی نیتوان نتیجه گرفت که نویسادۀ کتاب نذکور اگر دست باه

تألیفات تاریخ خوزستان یا بخشی از آن زده هدفی کاربردی داشته است.
ب .نگاه علمی به تاریخ

در نیان تاریخنگاران نحلی خوزستان باه نویساادگانی برنایخاوری کاه نگااهی علمای باه

تاریخ داشتهاند؛ به این ن ای که تاریخ ش بهای از علوم است که باید صرفاً از همین زاویه باه
آن نگریسته شود .در این حالت باید در نوشتن یک اثر دقت شود که چاارچوب علمای آن
رعایت گردد .توجاه و وساواس فاراوان چاه در نگاارش چاه در کااربرد اساااد و چاه در
قضاوتها و نتیجهگیریها الزنۀ نگارش یک اثر تاریخی به ن اای علمی آن است .در ایان

نگاه و از این زاویه چ ار نابع شااساایی شاده اسات کاه یکای از آنهاا اثار بااارزش تااریخ

جغرافیایی خوزستان از سیدنحمدعلی انام شوشتری است .وی بهروشای اعالم نیکاد که
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نتأسفانه در ایران حتی در پاجاه سال اخیر درزنیاۀ تاریخنویسی به اسالوب علمای
چادان کانیابی حاصل نکردهایا و کمتار کساانی حوصالۀ پارداختن باه ایان علا
شریف را که الزنۀ توفی در هر رشتۀ آن عالوهبار شارایط دارا باودن نایاۀ علمای
نحتاج سالها تتبع و نمارست است پیدا کرده و در ی این ریا صا بال باور
گامهای ثمربخشی برداشتهاند (. 6 :1331

انام شوشتری سپ

در آسیبشااسی این وض یت علت اصلی را «نری کا حوصالگی

در کارهای علمی در ایران» نیداند و نینویسد:
حتی در مر

این پاجاه ساال کاه ایرانیاان باه علاوم و تمادن اروپاا آشااا شادند

درزنیاۀ تاریخنویسی پیشرفت شایسته حاصل نشده و همین نکتۀ تأسفآور نوجب
گردیده که شمار کتاب های تاریخی که قابلتوجه و نبتای بر تتبع اسااد و توجه به
علل وقایع باشد در ول نی قرن به شمار انگشتان یک دست ه نرسد (همانجا .

نابع دیگری که باید در این بخش نوردبررسی قرار گیرد کتااب تااریخ خوزساتان اثار

نصهفی انصاری است که بهعاوان رسالۀ دکتری نانبرده در دانشگاه شایکاگوی آنریکاا در
سال 1974م13۵4/ش به رشتۀ تحریر درآنده و سپ
به چاپ رسانده است .انصاری در بیان هد
هد

در سال 1377ش نشار شاادگان آن را

خود نینویسد:

این رساله این است که ناهیت گساتره و علال خودنختااری قبیلاهای را در

ایالت ایرانی خوزستان از سال  1۸7۸تا 192۵م بررسی کاد و نشان دهد کاه روناد
دگرگونی یادشده در نراحل آغاازین خاود در وهلاۀ اول ناشای از هماین حالات
خودنختاری بود؛ ولی سرانجام بدان ناجار شاد کاه خوزساتان در گساترۀ بازر
سیاست ایران قرار گیرد (. 16 :1377

وی نیافزاید« :این رساله س ی نیکاد نشان دهاد کاه بسایاری از عوانال نارثر در ایان
دگرگونی از درون خود ایالت سرچشمه گرفتهاند و عمل دولت تا ا عانل دگرگونی نباوده
است» (همانجا  .انصاری سپ

در توضای نگااه خاود باه رساالت علا تااریخ در کشاف
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حقای و وقایع تاریخی نینویسد« :تا ا راه کشف حقای اناور خصوصااً درزنیااۀ نساائلی
همچون جان ۀ ایلی و قبیلهای خوزستان اساتفاده از تااریخ باه ن ااای علمای آن نایباشاد»
(همان . 17
سیدکام پورکام از نویسادگان تاریخ خوزستان است کاه در کتااب خاود باا عااوان

انثال و حک عرب خوزستان ضمن توضی هد

خود ناینویساد« :غاری از ایان نوشاته

تحریک و تحریض نحققین و پژوهشگران عالینقام در این نجال اسات؛ زیارا ن تقادم کاه
با وجود گاجیاۀ پربار تاریخ و فرهاگ عوام بهویاژه در انثاال و حکا ایان ناهقاه کااری
اساسی صورت نگرفته است» ( . 1۸ :1376پورکام سپ

ضمن اشاره به «عش و عالقه باه

حفظ نیراث فرهاگی ایان ناهقاه تااریخ را ب تارین ابازار علمای بارای انتقاال نسالباهنسال

نیراثهای بشری نیداند» (همان  . 19وی در کتاب دیگر خود با عاوان نقش عشایر عرب

خوزستان در ج اد علیه است مار نیز بر همین نباا نگااه خاود باه تااریخ را تبیاین نایکااد و
نینویسد« :باوجود اهمیت تاریخی و دیای واق ۀ ج اد عشایر و چگاونگی رویاارویی آنهاا

با دشمن کافر نتجاوز در کتاب هاا و تااریخ غاای کشاورنان کمتار از آن یااد شاده اسات.
پرواض است که پا ان ناندن چاین واق ۀ ن می نمیتواناد بایدلیال باشاد» ( . 11 :137۵او
سپ

یکی از عوانل ن

این فرانوشی را شرایط خاص سیاسی خصوصااً در دورۀ رضاشااه

ذکر نیکاد و در ادانه با نگاهی به تغییر شارایط ب اد از انقاالب اساالنی ن تقاد اسات کاه
«شجاعتها ازخودگذشتگیها و نجاهدتهای غیورنردان قبایل عرب خوزستان را تااریخ
است که روشن خواهد نمود و از دل تااریخ اسات کاه سارانجام حقاای روشان نایشاوند»
(همانجا .
به این ترتیب درنییابی که از ناابع تاریخنگاری خوزستان این چ اار ناباع ناوع نگااه
نبتای بر علمیت تاریخ را در اهدا

نگارشی خود ذکر کردهاند.

پ .نگاه به تاریخ با هدف احیای هویت منطقهای قومی

از نیان آثار تاریخنگاری خوزستان که در این تحقیا بررسای شادهاناد بیشاترین ت اداد باا
هد

احیای هویت قونی و ناهقهای به نگارش درآنده اند؛ به این ن ای کاه تااریخنگااران
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این ناهقه همواره در بیان اهدا

نگارشی خود از یک روش استفاده کاردهاناد و آن ایاکاه

ن موالً در ابتدا با ذکر عالقۀ وافر به تاریخ نلی باستانی و ک ن ایران بالفاصله عالی قونی
و هویت ناهقهای را بهعاوان اصلیترین هد
ازجملۀ این تاریخنگاران اسات کاه هاد

خود بیان کردهاند .نحمادعلی اناام اهاوازی
خاود را ایانگوناه توضای نایدهاد« :جاا دارد

نورخان و نتخصصان علوم اسا یری زبانشااسان اندیشمادان و اهل قل گاجیاههای خفته
در دل خا

را بیرون کشاد و سیمای واق ی این سرزنین تمدن و هار را در اب ااد نختلاف

آنچاانکه شایستۀ این سارزنین اسات ترسای نمایااد» ( . 6 :1379اناام اهاوازی آنگااه باه
ترسی نگاه و هد

خود درنورد خوزستان نایپاردازد و نای نویساد« :سارزنین خوزساتان

باوجود داشتن سابقۀ تاریخی والنی بسیار ک نوردپژوهش و نداقۀ علمای قارار گرفتاه و
هاوز نکات بسیاری از وقایع نربوط به گذشتههای دور و نزدیک آن کانالً نب

نانادهاناد»

(همانجا  .ن راب انیری نیز در کتاب خوزساتان گ اوارۀ تمادن شاهاشااهی ایاران در بیاان
هد

خود از نگارش کتاب نینویسد« :انید که این تحقی روشاگر گوشاههاایی از تااریخ

پرافتخار و عظمت ایران باستان باشد» ( . 12 :13۵۰او درنورد خوزساتان و هویات تااریخی
آن ن تقااد اساات« :دربااارۀ خوزسااتان گفتااایهااا بساایار اساات .اگاار روزی تاااریخ سیاساای و
اجتماعی این سرزنین ک اسال نوردبررسی و پاژوهش قارار گیارد بایشاک از چااد جلاد
کتاب قهور تجاوز خواهد کرد و انیدواری این کاار روزی انجاام پاذیرد» (هماانجاا  .اناا

عباس نیریان در کتاب خود با عاوان جغرافیای تااریخی خوزساتان ضامن اشااره باه عالقاۀ
خااود بااه نهال ااۀ تاااریخ و جغرافیااای خوزسااتان بااهعاااوان ساارزنین آبااا و اجاادادی خااود

نینویسد« :غرور نلی نگارنادۀ کتااب را واداشاته کاه ایان خادنت نااچیز را عملای نمایاد»
( . 14 :13۵2در این بخش سه کتاب دیگر نوردبررسی قارار نایگیارد کاه تااریخنگااری

خوزستان را در بخش ش ری و ناهقهای شکل نیدهاد .این سه ناباع عباارتاناد از :تااریخ
ایااذه و قااوم بختیاااری اثاار ناصااور انااانی؛ تاااریخ شوشااتر نحمااد تقاایزاده؛ اندیمشااک و
اندیمشکیها اثر عباس انام .این آثار همچاانکه از نام و عاوان آنهاا پیداسات باا هاد

رویکرد ناهقهای و قونی به رشتۀ تحریر درآندهاند .ناصور انانی هد

و

خود را «ابتدا نهتا ا

تحقی و نهال ه در تاریخ ش ر ایذه نیداند بلکه به تغییر و تحول تاریخ تمدن دنیاای قادی
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و ارتبا ی که نردناان ازلحااظ ناژادی و هااری و اقتصاادی باا یکادیگر داشاتهاناد» اشااره

نیکاد ( 19 :13۸2؛ انا نحمد تقیزاده در کتاب شوشتر در گذر تااریخ هماین رویکارد و
نگاه را چاین بیان نیکاد« :اندیشۀ زنده نگه داشتن افتخارات ک ن نی ا نرا بر آن داشت تا
با برجای ن ادن این یادنان شاید بتوان دیان خاود را هرچااد نختصار باه ایان نرزوباوم ادا
نمای » ( . 14 :13۸1وی به صراحت بیشتری درنورد هد

خاود کاه هماان احیاای هویات

قونی شوشتر است سخن نیگوید:
دلبستگی روزافزون نن به شوشتر و تاریخ ک ن آن از سالها پیش بر آن داشت تا
با استفاده از ناابع ن تبر تاریخی که در آنهاا ساخای از ایان دیاار فراناوششاده و
گذشتۀ پرفرازونشیب آن به نیان آنده است نجموعهای فاراه آورم تاا همچاون
بر

سبزی به نردم خونگرم و بانحبت این سانان تقدی نمای (همانجا .

عباس انام ه در کتاب اندیمشک و اندیمشکیها ( 4۰ :13۸۸هد

خاود را نگااهی

گذرا به گذشتۀ تاریخی اندیمشک و ریشهشااسی پیادایش ایان ناام تاا زناان پیادایش قل اۀ
صال اعالم نیکاد و بهدنبال آن است که چگونه قل ۀ صال به روستای صال آباد تبادیل و
باالخره با ناجرای عبور راهآهن از این نقهه به چه صورت ناجار باه تولاد شا ر اندیمشاک
شد .عباس انام البته اهدا

دیگری را نیز برای تألیف کتاب خود برنیشمارد و ضامن آن

نیگوید با نوشتن این کتاب نایخواساته اسات باا «ذکار تاریخچاهای از اندیمشاک در آن
دورۀ خاص از کسانی که هریک بهنوعی در حیات اجتماعی اقتصادی فرهاگی هااری و
ورزشی ش ر نقش داشتهاند یادی به نیکی کرده باشی » (همانجا .
ت .نگاه به تاریخ بهمثابۀ آشنایی با سرگذشت اقوام و نسلهای گذشته

در بخش پایانی این بقهبادی به نااب ی از تاریخنگاری نحلی خوزساتان برنایخاوری کاه

درواقااع بیااانگر تاااریخ در ت ریااف کالساایک و ساااتی آن ی ااای آگاااهی از شاار حااال و
سرگذشت اقوام جوانع و تمدنهای پیشاین در ناهقاۀ خوزساتان اسات .در ایان دساته دو

نابع از همه ن تر بهنظر نیرسد که یکی تاریخ پانصدسالۀ خوزستان تألیف احمد کسروی

و دیگری ندخلی بر شااخت قبایل عرب خوزستان تألیف سایدکام پورکاام اسات .ایان
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دسته از ناابع تاریخ را ناناد همۀ پژوهشگران و نحققانی دیدهاند کاه باا اساتفاده از آن و باا
عل بر آن نیتوان از سرگذشت اقوام و آحاد بشر آگاه شد .در این شایوه کاه شایوۀ سااتی
تاریخنگاری است پژوهشگر باید همچون یک قاضی بی ر

(کالیاگوود  13 :13۸۰باه

پردازش تاریخ جوانع پیشاین بپاردازد .در ایان شایوه همچااین باین تااریخنگاار باا نحایط
اجتماعی و سیاسی نوردنهال ۀ او توازن و هماهاگی بهوجاود نایآیاد (ساریعالقلا :13۸۰
 ۵3؛ به وریکه این توازن اجازۀ هرگونه پیشداوری را از نورا نیگیارد .باا ایان نقدناه

باید گفت اولین کتاب در این تقسی بادی تاریخ پانصدسالۀ خوزستان تألیف احمد کسروی
اساات .کسااروی کااه از تاااریخنگاااران غیربااونی خوزسااتان اساات در دورۀ پ لااوی اول باه

خوزستان آنده و حدود پانزده ناه در این ناهقه زندگی کرده اسات .آن اورکاه کساروی
نیگوید« :زندگی در خوزستان توانفرساست؛ ولای نان ایان ساختی هاا را بار خاود آساان
گرفته کارهای خود را نی گزاردم و گاهی که بیکار بودم در تااریخ آن سارزنین ک ان باه
جستوجو نیپرداخت » ( . 12 :1373وی با تشری هد

خود از نگارش کتاب نینویسد:

این کتاب برای ستایش یا نکوهش کسی نیسات؛ بلکاه نقصاود نگاارش تااریخ و
نشان دادن گذشتۀ سرزنیای است که نن پاانزده نااه در آن باهسار بارده و از یاک
دسته از نردنش ن ربانیها دیدهام .این است که توانسته و کوشیدهام که گفتههای
بهراستی نزدیکتر باشد (همانجا .

این هد

همانگونه که کسروی خود نگاشته است برای نشان دادن سرگذشت نردنای

است که در ناهقهای از ایران بزر

تاریخی ک ن داشتهاند.

دونین کتاب از این بخش ندخلی بر شااخت قبایل عارب خوزساتان تاألیف سایدکام

پورکام است .قبالً درنورد سایر تألیفات او نهاالبی ارائاه شاده؛ اناا ایان کتااب باا هادفی
نتفاوت از سایر کتابهای نویساده نگاشته شده است به وریکاه نایتاوان گفات هاد
نویساده صرفاً آشاایی با سرگذشتها و آنچاانکه خود نیگوید« :یاادآوری از اساال
انساب» بوده است .وی در ذکر هد
انساب از انور نهلوب و از ن ار

و

خود نینویسد« :پوشیده نیسات کاه ن رفات باه علا
نادوب است» ( . 12 :1374پورکام در توضی انگیازه
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و هد

خود به نشکالت ها اشااره نایکااد و نایگویاد« :تحقیا درباارۀ عشاایر عارب

خوزستان گرچاه نشاکالت عدیادهای بارای نحقا و نویسااده باه هماراه دارد؛ ولای بایاد
ت دیدات ن اندان و نغرضان را تحمل نموده و به جان خرید» (همانجا  .در ادانه یادآوری
نیکاد کاه ایان انار دارای نااافع بایشاماری اسات (هماانجاا و در توضای ایان نااافع
نینویساد« :شاااخت و ن رفای صاحی عشاایر و آداب و رساوم و باه اورکلی ارزشهاا و
هاجارهای آنها و نیز افراز اعمال آداب و ...نهلوب از نانهلوب و ارزشاماد و ضادارزش
ن مول در اجتماعات آنها» (هماان  17کاه ایان شاااخت و ن رفای هاجارهاا آرناانهاا
ایدهآلها و ...درواقع ایجاد شااختی درست از آداب و سرگذشت جوانع ک ن است.
 .۵روششناسی در تاریخنگاری محلی خوزستان

در بخش روششااسی نیتوان تاریخنگاری نحلی خوزستان را در یک تقسی بادی کلی باه
دو دسته تقسی کرد که عبارتاند از:
الف .تاریخنگاری نصور؛
ب .تاریخنگاری ترکیبی (نصور و نگارشی .
در نیان کتابهایی که تاریخ خوزساتان را باه رشاتۀ تحریار درآوردهاناد ناااب ی دیاده
نیشود که صرفاً از تصاویر استفاده کرده و با استفاده از زیرنوی

آنها توضیحاتی را برای

نخا ب ارائه نموده که ضمن آن بخشی از تاریخ خوزستان تحریر یافته اسات .از نیاان ایان

ناابع نیتوان به کتابهای خوزستان سرزنین آب و آفتااب تاألیف سا ید راشادی شاکوه

خوزستان تألیف جاس غضبانپور و کتاب خوزستان تألیف نصارال کساراییان اشااره کارد
که ناابع نذکور از این شیوه برای ن رفی و تحریر تاریخ خوزستان استفاده کردهاند.

در نقابال ایاان نااابع بخااش دیگاری وجااود دارد کاه در آنهااا ضامن نگااارش تاااریخ

خوزستان از تصاویر برای تفسیر و تبیین ب تر نهالب استفاده شده است؛ نثال کتااب تااریخ

جغرافیای خوزستان اثر سیدنحمدعلی اناام شوشاتری و خوزساتان و تمادن دیریااۀ آن اثار

ایرج افشار سیستانی که برای رعایت اختصار از ذکر نمونههای دیگر خودداری نیشود.
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در یک نگاه دیگر نیتوان ناابع تاریخنگاری نحلی خوزستان را به اعتباار روششااسای
به دو بخش نجزا تقسی کرد که عبارتاند از:
الف .تاریخنگاری خوزستان
ب .جغرافینگاری خوزستان
در بخش اول باید گفت که در حوزۀ تاریخنگاری نحلی خوزستان ناااب ی وجاود دارد
که صرفاً به تاریخ خوزستان و یا تاریخ بخشی از خوزستان نیپاردازد .در ایان زنیااه آنچاه
که گفتای است این است که در کتابهایی که حوزۀ تحقی آنهاا تااریخ خوزساتان اسات
نویسادگان بیک وکاست ابتدا به سراغ جغرافیای تاریخی خوزستان نیروند و ن موالً وجه
تسمیه خوزستان رودخانهها کوهها راهها و ش رهای اساتان را در یاک فصال کاه ابتادای
کتاب است به خواناده نیشااساناد سپ

به سراغ بخشی نیروناد کاه عااوان و تحقیا و

حوزۀ پژوهش کتاب نذکور است .این روند را نیتوان بهعاوان نمونه در کتابهای تااریخ

خوزستان از دورۀ افشاریه تا دورۀ ن اصر نوسی سیادت تااریخ خوزساتان سایدنحمد علای
انام اهوازی خوزستان گ واره شاهاشاهی ایران ن راب انیری و ...نایتاوان دیاد؛ همچااین
در قسمت تاریخ بخشی از ناا

خوزستان نیتوان به کتاابهاای شوشاتر در گاذر تااریخ

نحمد تقیزاده تاریخ دزفول احمد لهیافپاور و اندیمشاک و اندیمشاکیهاا عبااس اناام

اشاره کرد.

در همۀ این ناابع و نااب ی ناناد آنها همین روناد حااک اسات .پا

از ایان فصال کاه

ن موالً فصل اول همۀ ناابع تاریخنگاری نحلی خوزستان است نویسادگان به ساراغ تااریخ
نیروند و شروع به نگارش نیکااد .در ایاجا یک نکتۀ دیگر بسیار جلبنظر نیکاد؛ ایاکه
همۀ نااابع تااریخنگااری خوزساتان آنجاایی کاه وارد تااریخ نکتاوب و نساتاد خوزساتان
نیشوند نقهۀ آغاز تاریخ را تمدن عیالم و شکوه و عظمت آن در دنیای باستان نایگیرناد
و خوزستان را ن د م ور و اعتالی این تمدن نیداناد .تقریباً باه یقاین نایتاوان گفات کاه
هیچکدام از ناابع تاریخنگاری خوزستان از شمول این قاعده نستثای نیسات .در بخاش دوم
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ناابع ی ای جغرافینگاری خوزستان نیز بدی ی اسات کاه «جغرافیاای تااریخی خوزساتان»
بهعاوان فصل آغازین بر تار

همۀ کتابهای تاریخنگاری نحلی خوزستان نشسته است.

در این بخش به یک اعتبار دیگر نیتوان ناابع تاریخنگاری خوزستان را تقسی کرد که
عبارتاند از:
الف .ناابع ناهب بر اصول تاریخنگاری؛
ب .ناابع غیرناهب براصول تاریخنگاری.
ناابع تاریخنگاری خوزستان را نیتوان براساس گزیاههای فو نیاز تقسای باادی کارد.
تاریخنگاری سرگذشتنویسی و سرنوشتنگاری در نیان اهل تحقی و نورخان از اصولی
پیروی نیکاد .به گفتۀ برخی از نحققان اگر ب ترین دادههاا و ناشاااختهتارین ا العاات باه
شیوههای جذاب ناتقل نشوند تالشهای پژوهشگران نتیجۀ نهلوب نخواهد داشت (آزبارن
و سایر  . 47 :13۸9باا هماین اساتدالل اگار روششااسای تااریخنگااری نحلای خوزساتان
بررسی شود با دو دستۀ فو از ناابع آشاا نیشاوی کاه در ایان قسامت نگارناده درصادد
است تا ا العاتی هرچاد نجمل درخصوص این تقسی بادی ارائه کاد.
در بخش «الف» ت دادی از ناابع وجود دارد که باا سابک و اسالوب شاااختهشادهای باه

نگارش درآندهاند که ابتدا باید به کتاب تاریخ خوزستان  192۵-1۸7۸دورۀ شیخخزعل اثر
نصهفی انصاری اشاره کرد .این کتاب رسالۀ دکتاری ناانبرده باوده اسات کاه در دانشاگاه

شیکاگوی آنریکا از آن دفاع شده است؛ بااابراین باا اساتفاده از شایوههاای علمای تحلیال
نحتوا و تهبی و نقایسۀ اسااد آرشیوی ب رهگیری الزم صورت گرفته است .جادای از ایان
کتاب بخش دیگری از ناابع در این دستهبادی وجود دارند کاه باهدلیال اهلیات و آشااایی
نویسادگان آنها با عل و فن تاریخنویسای در لیسات نااابع نااظ کالسایک و نبتاای بار

اصول تاریخنگاری قرار نیگیرند که برای نمونه نیتوان به کتابهای تاریخ خوزساتان اثار
سیدنحمدعلی انام اهوازی تاریخ جغرافیایی خوزستان اثار سایدنحمدعلی اناام شوشاتری

خوزستان و تمدن دیریاۀ آن اثر ایرج افشار سیستانی تاریخ ایذه و قوم بختیاری اثار ناصاور
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انانی و شوشتر در گذر تاریخ اثر نحمد تقیزاده اشاره کرد که برای رعایات اختصاار و باا
پوزش از سایر نویسادگان به همین ت داد بساده نیشود.

در قسمت «ب» ی ای ناابع غیرناهب بر اصول تااریخنگااری نیاز نایتاوان از ت ادادی
ناابع نام برد که در این دسته کتابهایی به رشته تحریر درآنادهاناد کاه از اصاول و قواعاد
شااختهشدۀ تاریخی پیروی نمیکااد .در ذکر ویژگایهاای ایان دساته بایاد گفات ن ماوالً
استاادات به شیوۀ ن مول علمی نگاارش نبتاای بار اصال حادثاهنگااری باا ترتیاب و تاوالی
زنانی سرگذشتنگاری با ترتیب جغرافیایی و ناهقهای و نیز پیاروی از انساجام نتاای چاه
در ب د کمّی و چه در ب د کیفی صورت نگرفته است؛ هرچاد که به گفتاۀ بی قای (137۵
هیچ نکتهای نیست که به خواندن آن نیرزد و آخر هیچ حکایتی خالی از پاد نیسات .در ایان

بخش نیتوان به نااب ی همچون نگاهی به تاریخ خوزستان اثار نیارهزناان رشایدیان تااریخ
بختیاری اثر سرداراس د علیقلیخان بختیاری تاریخ پانصدسالۀ خوزستان اثر احمد کسروی

اشاره کرد و نیز از کتابهای تاریخ دزفول اثر احمد لهیفپور و اندیمشک و اندیمشکیها

اثر عباس انام نیتوان نام برد که در این بخش تقسی بادی نیشوند.
 .۶نتیجه

خوزستان با داشتن تاریخی ک ن و تمدنی درخشان توجه بسایاری از نحققاان و نورخاان را
خصوصاً در دهههای اخیر به خود جلب کرده است .در ایان راساتا نایتاوان تااریخنگااران
نحلی خوزستان را به دو دستۀ بونی و غیربونی تقسی کرد .این نساتله نوجاب شاده اسات
که ناابع نوشتهشده ازسوی افراد غیربونی همواره نوردانتقاد نویساادگان باونی واقاع شاود.
ادعای این نحققان و نحور این نقدها عدما الع تاریخنگااران غیرباونی از پیچیادگیهاای
تاریخی بافت اجتماعی و تاوع قونی خوزستان است .این نستله نوجب شده است که ناابع
تاااریخنگاااری نحلاای خوزسااتان بااا دو رویکاارد عمااده نوشااته شااوند و آن ایاکااه ن مااوالً
نویسادگان غیربونی با هد
تمدن بزر
هد

احیای هویت و بازشااسی تاریخ خوزستان بهعاوان بخشای از

ایران دست به تحریر یازیادهاناد؛ درصاورتیکاه نویساادگان باونی بیشاتر باا

تشری اهمیت این خهاه از سارزنین ایاران در شاکلگیاری فرهااگ و تمادن ک ان
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کشور دست به تحریر تاریخ این ناهقه زدهاند تا از این ری سیست سیاسای و حاکمیات را
نتوجه حقو تاریخی نردم ناهقه اقوام نوجود و نژادهای نختلف کااد .به هماین دلیال در
بیشتر ناابع تاریخنگاری نحلی خوزستان با هر رویکرد و هد

نگارشی باازخوانی اهمیات

ناهقه در شکلگیری تمدن و هویت نلی ایرانیان بهعااوان فصال ثابات و پایاهای جایگااه
ویااژهای دارد .درواقااع ناایتااوان گفاات یکاای از اهاادا

ن ا و ثاباات در تاااریخنگاااری

خوزستان به ویژه نااب ی که نحققان بونی نوشتهاند تکرار اهمیت نقش و تاأثیر خوزساتان
در شکلگیری این هویت نلی و یادآوری آن به دولتنردان حاک بهناظاور تشاوی آنهاا
به درپیش گرفتن رویکردهای عمرانی و توس های در ناهقه بوده اسات .باه هماین دلیال در
نتن تحقی نشاهده شد که نااب ی که ازسوی تاریخنگاران بونی نوشته شده کمتر با هاد
آشاایی صر

با تمدن تاریخ و فرهاگ ک ن ناهقه به رشتۀ تحریر درآنده است.
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