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سر هنری الیارد و تحقیقات....
سر هنري اليارد و تحقيقات باستانشناسي يا فعاليت سياسي در خوزستان
دکتر غفار پوربختيار
استاديار گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شوشتر
porbakhtiar@yahoo.com
(تاريخ دريافت 2938/4/82 :تاريخ پذيرش) 2938/6/82:

چكيده
يكي از باستان شناساني كه مدتهای مديدی در خوزستان به فعاليت هاا تقيييااب باساتان شناساي
مشغول بوده  ،هنری اليارد انگليسي بود .ا در د ره مقمد شاه قاجار به خوزستان آمد مدتها در اين
منطيه در ميان بختياری ها حضور داشت .اليارد اگر چه به اسم بازديد از آثار باستاني خوزستان به اين
سرزمين آمد از آثار باستاني خوزستان چون اشكفت سلمان ،كول فرح غيره ديدن باه مماآ آ رد،
اما اقعيت اين بود كه اليارد ديپلماب سياستمداری انگليسي بود كه با اهداف خاص آن د لت قدم
به خوزستان گذاشت .ا پس از اين ماموريت در دستگاه زارب خارجه د لت انگليس ترقاي نماود.
بارها به ميام سفارب د لت انگليس در كشورهای مختلف گرديد حتاي مادتها معاا ن زيار اماور
خارجه آن د لت بود.
واژگان کليدي :اليارد ،تقييياب باستان شناسي ،ايآ بختياری ،خوزستان.

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

مقدمه

بنابراين جهت پيدا كردن كار تصميم باه مزيمات باه

يكي از اهداف مهام ار پايياان در سافر باه اياران

سيون گرفت باه هماراه ياك مساافر مااجراجوی

بازديد از ايان كشاور ماو ه بار آشانايي باا م ااهر

ديگری به نام ميت فورد ،انگليس را به قصاد مشار

فرهنگي ،تاريخي باستاني اين كشور  ،دسات ياابي

زمين ترك گفت .آنها در مه 8181م به بغداد رسيدند

به نتايج سياسي ،ديپلماتيك ن امي نيز باوده اسات.

از آنجا راهي مرز اياران شادند آن د باه موقااب

بنابراين آنان در پوشش مردم شناسي ،باستان شناساي

حاج ميرزا آقاسي صدر ام م مقماد شااه رفتناد تاا

غيره در لباس ملمي فرهنگي به دنباال دسات

اجازه دهد كه از طري يازد  ،كرماان سيساتان باه

يافتن به اهداف سياسي ديپلماتيك خاود نياز باوده

افغانستان هند ساتان مساافرب نمايناد .اماا صادر

اند .يكي از اين ار پاييان كه در د ره قاجار به اياران

ام م در آن هنگام به ملت مادم امنيات راههاا در

سفر كرد سر هنری اليارد انگليسي مي باشاد .هناری

باطن بخاطر شور

آقاخان مقوتي كه باه تقرياك

اليارد در د ره مقمد شاه قاجار به ايران سفر كارد

انگليسي ها در كرمان صورب گرفته بود ،با سفر ايان

به خوزستان ارد شد با مقمد تيي خان چهارلنگ

د سياح انگليسي از آن راه مخالفت نمود(هماان،ص

رهبری آن ر زگار ايآ بختيااری حشار نشار پيادا

 .)65بنابراين ميت فاورد باا اجاازه د لات اياران از

كرد .ا موقه زيادی به آثار باستاني خوزستان داشت

طري مشهد به هراب رفتاه الياارد نياز باه مناوان

بطور مكرر از آثار چون كول فرح ،اشكفت سالمان

بازديااد از آثااار باسااتاني خوزسااتان بااه اياان منطيااه

غيره بازديد به ممآ آ رد .اما به ن ر مي رساد كاه

مسافرب نمود(رايات،8718،ص.)781الياارد در طاي

ی در پوشش تقييياب ملمي باستان شناساي باه

سااااااااالهای  8181-8186م 8651-8651 /ه .در

دنبال رسيدن به مياصد سياسي ن امي برای د لات

خوزستان مشغول يك سلسله فعاليات هاای سياساي

انگليس بوده است .در اين مياله با استفاده از منااب

بود ضمن گشت گذار در سراسر خاك خوزستان

متون تاريخي به بررسي اين مسأله مي پردازيم.

چنااادين باااار از خوزساااتان باااه بغاااداد رفتاااه
بازگشاات(پوربختيار،8718،ص)878اليااارد اگاار چااه

هنري اليارد انگليسي:

موقه بسايار باه بازدياد از آثاار تااريخي باساتاني

سر ا ستن هنری اليارد باستان شاناس ،ديپلمااب

خوزستان نشان مي داد طاي چناد ساال گشات

سياستمدار به ياك خاانواده سرشاناس پر تساتان

گذار خود در اين منطيه اغلب آثار بنا های تاريخي

فرانسوی االصآ تعلا دارد كاه نياكاان ا در قار ن

باستاني در شهرها مناط خوزساتان چاون كاول

گذشته به انگليس آماده اناد .ا در 5ماارس  8181م

فاارح ،اشااكفت سااليمان در ايااذه ،آثااار باسااتاني در

مااارين نااام

مسجدسليمان اطراف آن ،آثار بناهای باساتاني در

داشتند(اليارد،8711،ص)61در سن هفده سالگي پدر

شو  ،دزفول شوشتر را از نزدياك دياده ماورد

خود را از دسات داد سرپرسات خاانواده گردياد.

بررسي قرار داد اما اقعيت اين اسات كاه مساافرب

متولااد گرديااد .پاادر

پيتاار مااادر
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ی به خوزستان حضور طوالني مادب ا در ايان

گرمسيری ايآ بختياری اگر چه تقت منوان بازديد از

منطيه مهم ارزشامند از ن ار سياساي ن اامي در

آثار باستاني خوزستان قرار داشت اماا ماي توانسات

پرده ای از شك تردياد ابهاام اقا اسات.اليارد

ماموريت سياسي ن امي در پوشش اكتشافاب باساتان

هنگامي به خوزستان مسافرب نمود كه ر ابط د لات

شناسي باشد .زيرا كه د لت انگليس قصد داشات باا

انگليس مقمد شاه قاجار بر سار مقاصاره هاراب

تقريك ايوب مشااير باه شاور

برضاد د لات

خصمانه گردياده باود .مقماد شااه كاه معتياد باود

مركزی ،شااه قاجاار را از هاراب بازگرداناد .د لات

افغانستان جزيي از خاك ايران است به هراب لشاكر

انگليس ،شاهزادگان قاجاری مادمي سلطنت(پساران

كشيده آن شهر راه مقاصره كرده باود .اماا د لات

فرمانفرما)را برای تهديد ارماب مقمد شاه به بغداد

انگليس نسبت به افغانساتان ن ار ديگاری داشات

باارده تقاات حماياات مااالي سياسااي قاارار داده
تقريك مقمد تيي خان ،

بنابراين با مقاصره تصرف هراب توسط شاه قاجار

بود(همان .)875،تشوي

به شدب مخالفت كرد .اما چون مقمد شاه از تصميم

خان ميتدر بختياری نيز يكي ديگر از اقداماب د لات

خود منصرف نگرديد ر اباط اياران انگلايس بهام

انگليس بر ضد مقمدشاه بود .به ن ر ماي رساد كاه

خورد سفير انگليس تهران را به ميصد لنادن تارك

اليارد از جانب د لت انگليس اين ماموريات مهام را

گفت .بنابراين د لت انگليس از ياك ساو آقاا خاان

مهد دار شد .ا مي خواست ابتدا خود را به نزد خان

مقوتي را در كرمان برضد د لت قاجار باه شاور

بختياری رسانده بين ا  ،شاهزادگان فراری كلناآ

تقريك نمود ،از يك ساو ديگار شااهزادگان قاجاار

هنآ فرمانده نا گان انگليسي در جزيره خارك ارتباط

مدمي سلطنت برضد مقمد شاه را مورد حمايت قرار

برقرار نمايد .سپس از راه اصافهان  ،يازد  ،كرماان

داده به بغاداد فاراری داد .ماو ه بار اينهاا د لات

سيستان خود را به قندهار رسانده را لينسون را كاه

انگليسااي هااا بااه دنبااال اداشااتن ايااآ بختياااری در

اين زمان در قندهار اقامت داشت در طغياان آقاخاان

خوزساتان بار ضاد د لات مركازی قاجاار بودنااد

مقوتي كمك نمايد .اليارد به هنگام رسيدن به قلعاه

آخرين راه چاره آنها نيز لشكركشي به خليج فارس

تآ ،مير مقمد تيي خان بختيااری ،از ساوی خاان ،

اشغال جزاير سواحآ ايران بود.سرهنری اليارد كاه

برادران ساير امضای خانواده ا

به دنبال كشف يا بازديد از آثار باستاني خوزساتان

استيبال قرار گرفت .از آن زمان تا هنگام گرفتااری

بااود در طااي سااال هااای 8181-8186م-8651 /

بدست معتماد الد لاه

بدبختي خان خانواده ا

باه گرماي ماورد

8651ه .در جنوب غربي ايران مشغول يك سلساله

حاكم اصفهان در كنار آنها باقي ماند .ا در طي مدتي

فعاليت های سياسي بود .ا ظاهراً ماموريت ديدار باا

كه در كنار بختياری ها بود به لباس آنها ملبس گرديد

مقمد تيي خاان چهارلناگ بختيااری را داشات كاه

به گاويش آنهاا صاقبت نماود .ا باه حادی باه

قدرتمندترين خان بختياری آن ر زگار بود .مسافرب

بختياری موقه نشان داد به آنها نزديك شد كاه در

اليااارد بااه ساارزمين خوزسااتان بااه منااوان قلماار

دسااته جاااب آنهااا باارای شااكار شااير ،جم ا آ ری

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

اطومااااب حتاااي تهاجمااااب آنهاااا مشااااركت

جزيره خارك توسط قوای انگليس آگااهي داشات

نمود(اليارد،پيشين،ص)888اليارد توانست با زيركاي

اميد ار بود چنانچه جنگي ميان ايران انگليس اتفا

هوشامندی خاااص خاود امتماااد كاماآ خااان

بيفتد از فرصت استفاده كرده استيول سرزمين خود

را بدست آ رد حتي مقمد تيي خاان

را اموم نمايد .مقمدتيي خاان معتياد باود چنانچاه

خانواده ا

موقمند گرديد خاواهر خاانم خاود را بناام باي باي

د لت انگليس از لقاظ مالي تجهيزاب ن امي باه ی

خاتون جان باه ازد اج الياارد در آ رد ،صالتي كاه

كمك نمايد ا مي تواناد باا جما آ ری تفنگچياان

هرگز انجام نگرديد .اليارد با استفاده از ساعد صادر

بسيار قيام ممومي را بر ضد د لات مركازی تادارك

خان حمايت همه جانبه ا به بازديد از آثار باستاني

نمايد .خان بختياری مايآ بود كاه باا فرماناده قاوای

موجود در ايذه سوسان اطاراف آن پرداخات .ا

انگليسي در خارك تماس برقرار نمايد تا بداند آيا در

اگر چه از جانب مقمد تيي خاان ناماه هاايي بارای

صورب بر ز جنگ ،انگليسي ها به ا كمك خواهد

كونتران بزرگان مناطيي كه داری آثار باستاني باود

كارد

همراه داشت كه مقتوی آنها تاامين امنيات الياارد

حمايت مي نمايند

تهيه سايآ آسايش آرامش ا بود اما با اين جاود

منوان حكمران مستيآ به رساميت ماي شناساند ياا

با خطراب دشاواری هاای زياادی چاون احتماال

خير (پوربختيار ،پيشين،ص)871بدين ترتيب بود كه

سرقت راهزني ،حمله حيوانااب درناده ،سايوط از

خان بختياری برای كسب اطوع از اين موضوماب از

كوهها دره ها يا غر شدن در ر د كار ن مواجه

اليارد تياضا نمود تا به جزيره خارك كه به تاازگي

بود.ا بارها در طي مساافرب هاای باساتان شناساانه

در اكنش به مقاصره هاراب ،باه اشاغال نير هاای

خود در مناط مختلف خوزساتان باا ايان خطاراب

انگليسي در آمده بود مسافرب نمايد .اليارد نيز بد ن

مواجه گرديد اما نجاب پيدا كرد .بي شاك مهمتارين

درنگ درخواست مقمد تيي خان را پذيرفت ر انه

اقدام اليارد ،مزيمت به جزيره خارك از جانب مقمد

خارك گرديد .با رسيدن به اين جزيره مذاكراب خود

ايان

را با كلنآ هنآ فرماناده نيار ی انگليساي مساتير در

مسأله برای خان بختياری دشوار بود كه مان فياط از

خارك آغاز نمود .اما فرمانده انگليسي به الياارد يااد

ر ی كنجكا ی به من ور كشف آثار باساتاني ايان

آ ر شد كه جنگ ايران انگليس بر سر هراب پاياان

سفر پر خطر را پذيرفته ام .خان بختياری مي پنداشت

يافته است د لت بريتانيا ديگر نماي تواناد از ن ار

كه اليارد مامور يژه يا نماينده ای سياسي اسات كاه

سياسااي خااان بختياااری را حماياات نمايااد (اليااارد،

برای نيشه برداری جهت تهاجم ن اامي انگلايس باه

پيشين،ص.)816اليارد نوميدانه به قلعه تآ ،مير خاان

ايااران بااه اياان منطيااه اماازام شااده اساات (اليااارد،

بختياری بازگشت پاسخ منفي انگليسي ها را به ی

پيشااين،ص .)888بااه گفتااه اليااارد خااان از داسااتان

اطوع داد .مقمد تيي خان نيز كاه باا حملاه معتماد

مقاصره هراب ،قط ر ابط ايران انگليس تصرف

الد له ارمني حاكم اصفهان مواجاه گردياده باود باه

تيي خان بختياری بود .به گفته الياارد پاذير

آيااا بااا مياد قاارارداد در ميابااآ شاااه از ی
آيا پس از پايان جنگ ا را باه
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ناچار تسليم ی گرديد به اسارب در آماد .الياارد

در 8111م سفير انگليس در مثماني گرديد سرانجام

كه مدتها از كرامت سخا ب خان بختياری بهرمناد

در  5ژ ئياااااه  8118در  11ساااااالگي در لنااااادن

كرد تا شايد بتواند به ا كمك نماياد

درگذشاات(اليارد همكاااران،8718،ص .)88از ی

اما اين توشش قرين موفييت نبود مقمد تيي خان

سه اثر كوسيك به نامهای ماجراهای ا ليه در اياران

تا پايان ممر در زندان د لت قاجار باقي ماند .الياارد

يا همان «سفرنامه اليارد» « ،نينوا باقيماندههايش»

مدتي را همراه خاانواده مقماد تياي خاان گذراناد.

« نيناااااوا باااااابليون» باااااه يادگاااااار ماناااااده

سپس بازديد خود از آثار باستاني خوزساتان را اداماه

است(اليارد،پيشين،ص.)61

شده بود تو

داد از آثااار بناهااای تاااريخي باسااتاني شااو ،
شوشتر ،مسجدسليمان منااط اطاراف آنهاا ديادن

نتيجه گيري

كرد .به مو ه چندين بار از خوزستان به مرا مرب

هنری اليارد ديپلماب باستان شناس انگليسي يكاي

مسافرب نموده بازگشت كاه انگيازه ايان رفات

از ار پايياني بود كه در د ره مقماد شااه قاجاار باه

آمدها نيز چه بساا ناه تنهاا اكتشاافاب جغرافياايي

خوزستان ارد شد مدتها در اين سرزمين بسر بارد

تاريخي نباوده ،بلكاه ماأموريتي سياساي ياا حتاي

با مقمد تيي خان چهارلناگ ،خاان اياآ بختيااری

مأموريتي برای ايجاد تنش در ر ابط ايران مثمااني

حشر نشر بسياری داشت .اگر چه ا موقه زياادی

بوده باشد .اليارد ا لين كسي بود كه طرح كشاتيراني

به بازديد از آثار باستاني خوزستان داشت بعدها نيز

بر ر د كار ن را به د لات انگلايس پيشانهاد كارد

باستان شناس مطرحي در دنياا گردياد شاهر نيناوا

خود برای نيآ به اين هدف ،د باره با كشتي از بغداد

پايتخت باستاني د لت آشور را از زير خاك در آ رد

به خرمشاهر از آنجاا تاا شوشاتر مساافرب نماود

شهرتي جهاني كسب نمود اماا سار هناری الياارد

(اليارد،پيشين،ص)768اليارد بعادها از طارف سافير

ديپلماب زبر دست برجسته ای برای د لت انگليس

انگليس در مثماني مأموريت يافت تا به خاطر آشنايي

نيز به شامار ماي آماد بطاور مكارر سافير د لات

دقي با مرزهای ايران مثماني طرحي در مورد حاآ

انگليس در كشورهای ديگر شد حتي باه معا نات

اختوفاب مرزی د كشور تهيه نمايد .اما طرحي كاه

زارب خارجه انگليس نيز منصوب گردياد .حضاور

ی تهيه كرده بود به سود مثماني به زيان ايران بود

اليارد در خوزستان آنهم درست در زماني كه مقماد

(اليااارد ،پيشااين،ص.)61اليااارد در 8185م در شااهر

شاه قاجار شهر هراب را مقاصره كرده بود د لات

موصآ شر ع به حفاری كرد در سن  75سالگي باه

انگليس در ميابآ اين ممآ باا قطا رابطاه باا اياران

خاطر كشف نينوا از شهرهای آشور ،شاهرتي جهااني

اكاانش نشااان داده بااود ،دليلااي باار اياان اساات كااه

يافت .در  8156م معا ن زارب خارجه انگليس شد.

ماموريت ی در اين منطيه سياسي نياز باوده اسات.

مدتي بعد از طارف حازب ليبارال نمايناده پارلماان

الياارد در اياان مامورياات اگاار چااه از آثااار باسااتاني

انگليس شد .در  8111م سفير انگلايس در اساپانيا

خوزستان در شهرها منط مختلف ديدن باه مماآ

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
آ رد اما اقعيت اين اسات كاه باه احتماال زيااد از
جانب د لت انگليس ماموريت داشت تا مقمد تياي
خان بختياری را بر ضد د لت مركزی قاجاار ادار
تشوي به طغيان شور

نمايد.

منابع
 -8پور بختيار ،غفار،8718 ،بختيارنامه (پژ هش در
تاريخ

فرهنگ قوم بختياری) ،تهران ،انتشاراب

آنزان،
-6رايت ،نيس ،8718 ،انگليسي ها در ميان ايرانيان،
ترجمه اسكندر دلدم ،تهران ،انتشاراب نهال.
 -7اليارد ،بيشوب ،لينچ ،يلسون ،8718 ،سيری در
قلمر بختياری

مشاير بومي خوزستان ،ترجمه

حواشي از مهراب اميری ،تهران ،فرهنگسرا.
-8اليارد ،سر ا ستن هنری،8711،سفرنامه اليارد،
ترجمه مهراب اميری ،تهران ،آنزان.

–

واحد شوشتر
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