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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

بر نتایج، ابتکارات، مترتب ی و معنوی مادتمامی حقوق 

هایِ ناشیییی ان ان ای ایژ هشوه ، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می دانشگاا  حقق  اردبیی متعلق به 

ان ایژ اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نای 

ش و  ستاد راهنما و دان شگاه محقق اردبیلی، نای ا دان

 بالمانع است.

 

 

 رشته ارشد یکارشیناسآموخته دان  هما پردیساین انب 

به  شناس  و تاریخجاحعه دانشیکده اسگم  گرای  تاریخ

ان  07/11/1977که در تاریخ   7911791179 دانش ویی شماره

صیلی خود تحت عنوان: " نامههایان شیخ خزعل تح روابط 

شوی ای، متعهد می" دفاع نمودههابن جابر با بختیاری

 که:

گونه مدرك را قبالً براي دریافت هیچ نامههایان( ایژ 9

تحصییییلا یا به عنوان هرگونه فعا یت هشوهشیییی در 

ها و مؤسسات آمونشی و هشوهشی داخل و سایر دانشگاه

 ای.خارج ان کشور ارائه ننموده

 نامه( مسییلو یت ّییّحت و سییقی تمامی مندریات هایان2

 گیری.تحصیلی خود را بر عهده می

، حاّییل هشوه  ان ای شییده توسیی  نامهانهای( ایژ 9

 باشد.این انب می

( در مواردي كه ان دسیییتاوردهاي علما و هشوهشیییا 4

ای، مطابق ضواب  و مقّررات دیگران اسیتااده نموده

ّل امانتداری علمی، نای منبع  مربوطه و با رعایت ا

مورد استااده و سایر مشخصات آن را در متژ و فهرست 

 .ایمنابع ذكر نموده

( چنانچه بعد ان فراغت ان تحصیل، قصد استااده یا 5

برداري اعی ان نشر كتاب، ثبت اختراع هر گونه بهره

 را داشته باشی، ان حونه نامههایانو ... ان ایژ 

معاونت هشوهشییا و فّناوری دانشییگاه محقق اردبیلی، 

 م ونهاي النی را اخذ نمایی.

 نامههایانژ مستخرج ان ای مقا ه ( در ّیورت ارائه6

ها و ها، سمینارها، گردهماییها، کنارانسدر همای 

انواع م الت، نای دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار 

نای نویسندگان )دانش و و اساتید راهنما و مشاور( 

 ذکر نمایی.

( چنیانچه در هر مقطع نمانا، خال  موارد فوق ثابت 7

مدرك یمله ابطال ان شیییود، عواقب ناشیییا ان آن )

، طرح شییکایت توسیی  دانشییگاه و ...( را تحصیییلا

دانی هذیری و دانشگاه محقق اردبیلی را م ان میما



با این انب مطابق ضیییواب  و مقّررات مربوطه رفتار 

 نماید.
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 هما پردیس/ ها روابط شیخ خزعل بن جابر با بختیاری نام پدیدآور: و عنوان

 فرهاد پوریانژاددکتر    : راهنما اناستاد

 جعفر آقازادهدکتر    ان مشاور:استاد

 02/11/1911  دفاع: تاریخ

 ص.  39 ات: صفح تعداد

 .............تاریخ /  نامه:شماره پایان

 چکیده:

و تأثیر  هاهدف از این پژوهش شنناخت و ندد و بررسنی روابط شننیخ محمره با خوانین بختیاری هدف:

چنین این ایران اسننت. ه  حضننور متفدین در حکومت قاجاردردوره جنگ جهانی اول و این روابط در

بیگانگان درایران و انتدال های تحدیق به بررسننی ندش کشننل اولین چاه نفت در خوزسننتان و دخالت

 حکومت از قاجار به پهلوی و ندش انگلستان در ایران آن زمان خواهد نشست.

 .ای و تحلیل محتوا استق حاضر از نوع کتابخانهروش پژوهش درتحدی روش تحدیق:

 های استبدادگر برای حفظ خوددرتاریخ سراسررنج و حماسه ایران و ایرانیان همیشه حکومت: هایافته

اند و آنچه ایران را همیشنه صحنه رقابت بیگانگان نموده مناب  و های بیگانه بودهدسنت به دامان قدرت

ده بر منط ذخایر طبیعی نفت و گاز سننرشننار ایران بوده که همگی بعلاوه موقعیت اسننتراتژیکی ایران در

و وجود قبایل و  های ایراندر حکومتطرفی سنناختار ایلاتی و عشننایری  از این اهمیت افزوده اسننت.
های محلی با بیگانگان، صنننحنه ها و یاتبانی قدرتهای گاه و بیگاه آنهای محلی و سنننازشحکومنت

های شندید را در ایران فراه  آورده که تحدیق پیش رو قدند دارد به جزایاتی از بحو و مساال رقابت

 ها و ندش انگلستانبا بختیاریمؤثر درآن دوره تاریخی ایران بپردازد و تدنویری از روابط شیخ محمره 

  دراین روابط ارااه دهد.

 .ها، محمره، نفت، انگلستان، جنگ جهانی اول قاجار، رضاخانشیخ خزعل، بختیاری  های کلیدی:واژه
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 حقدحه و هدف -1

 

 مددمه -1-1

رکز کنترل م آن، تحولات ناشی از و به مساال مرکز توجه بیشتر شنروع نهضت مشروطیت و با

 ،مختار بودندخودجمله خوزسننتان حاکمان آن نیمه بعضننی از مناطق از تر شنند و درولایات ک  بر

مان محلی و نوعی اسنننتدلنال برای حاکمان آن دیار به وجود آمد. خاندان کعب از گ شنننته حاک

 ،طایفه بنی کعب از سنه شاه قاجار )مففرالدین شاه، بزرگ منسنوب به قاجار بودند. شنیخ خزعل

ما با ایجاد . اطرف مرکز متددی امور بود ( منشنور و حک  داشت و ازو احمدشناهمحمدعلی شناه 

های ، درگیری و منازعات احزاب و گروهانی درکشننور، اشنناال ایران توسننط بیگانگانوضننعیت بحر

، حکومت مرکزی به نهایت ضننعل خود رسننید و عدم کنترل و رسننیدگی به امور آنانسننیاسننی و 

 . کشننل نفت درداره امور منطده خود مشناول بودندافرادی چون شنیخ خزعل تدریبا  مسننتدلا  به ا

 شنندبه این مادة حیاتی و هرج و مرج ناشننی از نهضننت مشننروطیت باعو  خوزسننتان، نیاز بریتانیا

ش اصندور جریان نفت برای ماشین جنگی های نفت و اسنتمرارانگلسنتان برای حفظ خطوط لوله

 ، مسنننتدیما  وارد گفت وتأمین امنیت مناف  اش در منطده درطول جنگ جهانی اول و پس ازآن و

سنننران بختیاری  انبه با حکام محلی ازجمله شنننیخ خزعل وگو و انعداد قراردادهای همکاری دوج

 های نفتی وکننندة منناف  بریتانیا در منطده، حفظ لولهشنننود. اتحناد بین آننان از طرفی تنأمین

 جمله آلمان و عثمانی و یاری رسننناندن به نیروهای بریتانیاای در نفوذ دشنننمانش از جلوگیری از

 ها ُمِمّد نفوذو بختیاری حمایت انگلسنتان از شیخ خزعلدیگر و از سنوی مدابله یا دول محور بود 

 ها در منتطده بختیاری و خوزستان بود.آن

گیری شنننوروی و صننندور اندلاب آن، شنننکل بنا پایان جنگ جهانی اول، پیروزی متفدین در

 رآمد.مدابل شوروی ب کمونیسنتی، بریتانیا به دنبال ایجاد حکومت متمرکز درایران و تدویت آن در

های بعدی رضنناخان را برای و با ایجاد زمینه 9211با کودتای ، ابتداء لسننتان برای این منفورانگ

ین مرحله، دیگر، حکام محلی  ا . درطنت و برکناری قاجارها آماده کردصنننعود بنه تخنت و سنننل

، ل ا شنیخ خزعل و حکام بختیاری بایسنتی تسلی  قدرت جدید   بریتانیا نبودندکننده منافتأمین

 ،شندند و دراین بین برای اینکه حیثیت بریتانیا درسط  جهانی زیر سؤال نرودرضناخان مییعنی 
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یدن به قدرت کمک نمایند تا ای با رضننناخان بودند که از طرفی به او جهت رسننندنبنالنه معامله

شان را تأمین نماید و از سوی دیگر خزعل را به نحوی تسلی  رضاخان نمایند که به موقعیت مناف 

یزی، رین راستا بریتانیا سیاستی را طرحا . دروان متحد او لطمة کمتری وارد شنودان به عنانگلسنت

اش ادامه داده و صنناحب املاکش باشنند و کرد که شننیخ خزعل بتواند به زندگیگیری و اجرا پی

موقعیت رضناخان نیز به عنوان ناجی ایران تبلی  و تثبیت شنده و نهایتا  موقعیت کشور انگلستان 

 .افکار عمومی ایران ترمی  شودنزد 

 

 بیان مسئله -1-0

نام شننیخ خزعل، رهبری مند عرب خوزسننتان بهطول سننالیان طولانی یکی از شننیور قدرت در

، سواحل کارون در شرق و ناصریه( اهواز یا نشنین محمره )خرمشنهر(، خضنرا )آبادانمناطق عرب

، شنوش و تمامی روستاهای سنوسننگرداطق هندیجان و نوارجنوبی خوزسنتان، فلاّحیه، غرب و من

ها و سازمان ایلی و به خاطر همجواری این منطده با بختیاری دسنت داشت اطراف آن نواحی را در

 .ای با یکدیگر بودندگسننترده ةها دارای رابطها و بختیاریعشننایری بختیاری همواره خوزسننتانی و

دادی به صورت حسنه یا با درگیری زمان بخاطر برخی مسناال سنیاسی یا اقت هر این مراودات در

های خوزسنننتان و  عربکه این اقوام ) وقشنننون کشنننی به سنننوی یکدیگر ادامه داشنننته و زمانی

سازش و گاهی  شدند گاهی( به واسنطه مساال و منافعی با حکومت مرکزی درگیر میهابختیاری

   هایمسننناال دخالتکردند و اگر براین پرده با دشنننمنان یکدیگر تبانی می های پشنننتبا ندشنننه

های های بیگانه سننازشهای بیگانه نیز افزوده شننود و هرکدام از اقوام بخواهند با این قدرتدولت

تر شده و اگر از قضای بد روزگار جنگ باشنند، مسناال و اختلافات پیچیده پشنت پرده نیز داشنته

و  مسنناال شنندیدترپیچیدگی  و ترلوم اسننت که چددر بُعد فاجعه عمیقجهانی ه  رر بدهد مع

ها همین مساال نیز دخیل بود. در روابط شیخ خزعل با بختیاریشد. تر میناشندنی مشنکلات حل

ا یرزد سلیمان را نیز باید اضافه کرد؛ های نفت درمسجدر این میان مسئله نفت و کشل اولین چاه

ط سنناخت و ، حکومت مرکزی را هرچه بیشننتر با نواحی تحت نفوذ شنیخ خزعل مرتبمسنئله نفت

 .خیز شدها درمنطده خوزستان نفتهمین مسئله باعو دخالت شدید انگلیس

لستان انگ تاکتیکایامی که انگلستان جنگ جهانی را به پایان برده بود، ه  استراتژی و ه   در

ها هرچه بیشتر به سمت رضاخان و ها و شیخ خزعل تاییر کرد. رویکرد انگلیسیدر قبال بختیاری

برطرفین درگیر که شننامل شننیخ خزعل،  علاوه ک حکومت مرکزی قوی متمایل شنند.حمایت از ی

ها، اختلافات درونی ، حکومنت مرکزی و انگلیس بودنند بنایند اختلافات داخلی عربهنابختیناری

طرفی همة این مسننناال تحت تأثیر تاییر حکومت از  . ازدها باید به این پیچیدگی افزوبختیناری

 .جهانی اول بوده کوتاه پس از جنگ فاصل قاجار به پهلوی در
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بخشنی از هدف این نوشنتار، بررسنی فراز و فرود روابط شیخ خزعل و  :نهایت باید گفت که در

وره دها و همچنین روابط این دو با انگلیس، تحت تأثیر اکتشنننافات نفتی ایرانِ در اواخر بختیاری

 باشد.قاجار و ظهور رضاخان نیز می

 

 اهداف پژوهش -1-9

 هاروابط شیخ خزعل با بختیاریبررسی  .9

 خوزستان و ارتباط او با دولت مرکزی  بررسی موقعیت شیخ خزعل در .2

 

 سئوالات پژوهش -1-1

 ؟ها ارتباط داشته باشددید که با بختیاریشیخ خزعل چه نیازی درخود می .9

 ؟بختیاری چه ندشی ایفا کردند –ها درمیان رابطة خزعلی انگلیسی .2

 ؟   ها و خزعل چه ندشی بازی کردابطة بختیاریمسألة نفت در ر .9

 

 پژوهش پیشینة -1-5

، روابط او با یخ خزعل، به قدرت گرفتن شنننیخ خزعلعبندالنبی قی  درکتاب فراز و فرود شننن

 مخالفت او با مشننروطه، علت رفتن شننیخ به تهران در اوایل مشننروطه و ها،انگلسننتان و بختیاری

با استفادة گسترده . قی  ... اشنارات مفدنل و جامعی را داردهای نفتی و چگونگی محاففت از لوله

ری به کتاب دیگ خود غَنای بیشتری بخشیده است. او در ، انگلیسنی و فارسی به اثراز مناب  عربی

تاریخ پاندنندسنناله »نام  کسننروی به مطالب کتاب احمد «سننال تاریخ خوزسننتان پاندنند»نام 

، مکمل یکدیگرند و البته روحیات قوی و سنننت. این دو کتابا به ندد کشنننیده ار« خوزسنننتنان

کی ی کتاب نخست خود در . قی  دراش کاملا  آشکار استدارانة قی  نسبت به موضوع پژوهشیطرف

یر نفسروی در اثر   بیاما کها ه  اشاراتی مفدل دارد؛ فدنل به رابطة شیخ خزعل با بختیاری دو

 ،رشناسی اعراب خوزستان و شیخ خزعله تفدیل درباره تبا( بخود )تاریخ پاندند سناله خوزستان

شد: ک. او سرانجام خزعل را نیز به تدویر میها سنخن رانده اسنترابطه او با انگلسنتان و بختیاری

ه مشی انگلستان نسبت بخورد و البته تاییر تدنویری که با ورود رضناخان به خوزسنتان گره می

دار وی طرفمبرهن است: کسررضاخان کاملا  آشکار و  . لحن طرفدارانه کسنروی نسنبت بهخزعل

تأسننیس یک حکومت مرکزی قدرتمند بود بدون حضننور نیروهای گریز از مرکز همچون ایلات و 

 ها و اعراب.عشایری چون بختیاری

نشننین جابر و سننرکوب شننیخحکومت شننیخ خزعل بن »کتاب  ویلیام تئودور اسننترانک در

بدیلی فراه  کرده نامة دکتری بیپایان« وزارت خارجه انگلسننتانخوزسننتان با اسننتفاده از اسننناد 
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ها اختدنناص دارد، ای از این تز دکتری به رابطة خزعل با بختیاریاسننت که بخش بسننیار عمده

 .شودتر ه  میها پچیدهای که با روابط انگلیسیرابطه

 اش نیز روانة بازارترجمهکه به صورت کتاب درآورده و مدطفی انداری نیز در تز دکتری خود، 

این اثر به نام تاریخ  . او درم. بررسننی کرده اسننت9125م. تا 9171شننده، تاریخ خوزسننتان را از 

گی مه  اثر او این است که . ویژآثار مربوط به خزعل را دیده است ( بیشترخوزسنتان )دورة خزعل

ان ان و ایراریخ معاصر خوزستت آفرینیِ خزعل درهای مربوط به ندشهای عالی، بحوبندیدر فدل

 .را به تدویرکشیده است

 

 ندد پیشینه -1-6
خزعل با  خیش ازیها و ن زهیبه انگ« خزعل خیفراز و فرود ش»در متاب   یق یعبدالنب -۱-الل

خزعل در دوره مشروطه  خیندارد که چرا ش ینکته اشاره ا نیبه ا نیها اشاره نکرده همچن یاریبخت

 رهینسبت به مشروطه و مشروطه خواهان نداشته و چرا تفاهر کرده که مناف  عش یریموض  گ چیه

 رهیو نفر و مناف  عش یله دمکراس یا دهیخزعل هرگز عد خیش نکهیرغ  ا یرا در نفر دارد عل دخو

 نداشته و ه  و غمش حفظ سلطه و قدرت خود بوده.

 خیتار»خوزستان که همش را صرف ندد کتاب  خیدر کتاب پاندد سال تار  یق نیهمچن -۲-الل

خرده گرفته که با لحن طرفدارانه از رضا  ینموده و بر کسرو یاحمد کسرو «پاندد ساله خوزستان

زعل با نگاه خ خیرا نتوانسته کنار بگ ارد و از ش یتعدب عرب  یخود ق نباریخان مطالبش را نوشته ا

 نموده یرفعم ینید یها تیساهل فرواوان با اقلاهل ت یکرده و او را شخد یصرف طرفدار ثبتم

 زین یلژ فراماسونر تیکرده و به عضو افتیاز پاپ نشان شرف در شیروادار نیبه جهت ا کهیورطب

مرو موجود در قل یکه بهره و مناف  اقتداد را سیانگل یصورت اهداف پنهان نیشده و بد رفتهیپ 

داشتن مناف   تیدارم به اولو قددپژوهش  نیسپرده، من در ا یخزعل بوده را به فراموش خیش

 داشته باش . یخزعل اشارات خیها از ش یسیانگل یها یبانیانگلستان و علت پشت

به وضوح با لحن طرفدارانه از رضا خان «پاندد ساله خوزستان خیتار»در  یو یاحمد کسرو -ب

ش واکن رودیخزعل م خیالوزرا نزد ش سیرا فتهران از طر ندهیکه به عنوان نما یو زمان سدینویم

 ه،یاداره عال اریاملاک خالده به اخت یبر واگ ار یخزعل را نسبت به تلگراف رضا خان مبن خیش

 یطرفدار لهیوس نیو بد کندیم انیار دستورات مرکز ب یچیپرخاشگرانه و محض تمرد و سرپ اریبس

 .دهدیاثر خود نشان م نیخزعل را در ا خیودن شبالوزرا و جبهه مدابل  سیاز  را یصرف کسرو
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املاک خود به اداره  یخزعل از واگ ار خیش یتینمودم با ذکر علل نارضا یپژوهش من سع نیا در

 یحفظ قدرت اقتداد جهیخزعل را به حفظ املاک و قلمرو خود و در نت خیش لیو تما اصرار ه،یمال

خزعل در منطده  خیش یاسیقدرت س  یحفظ و تحک یامر برا نیاو و لزوم ا یاسیو وجهه س

 . ینما انیخوزستان ب

کعب اشاره  یبه حوادث دوره خاندان بن «خوزستان خیتار» در کتاب یاندار یدکتر مدطف -ج

 خزعل خیقرار داده اما به روابط ش یخزعل را مورد برس خیدوره ش انیکرده و از دوره حاج جابر تا پا

 پژوهش نیندارد که در ا یآنها توجه ینکرده و به روابط داخل یمنطده اشاره ا وریبا حاکمان و ش

حوادث منطده چه در داخل  ریآن بر د ریروابط و نداط ضعل و قوت و تاث نیبر آن شده تا ا یسع

 پرداخته شود. ایتانیو چه در رابطه با دولت بر

ه را نکت نینگرد و ا یقهرمانانه به رضا خان م دیدیتئودور استرانک در کتاب خود با د امیلیو -د

خود  تیبه تدو سیانگل تیچتر حما ریخزعل هردو ز خیگرفته که چه رضا خان چه ش دهیناد

از هر  شیمناف  اقتداد یو به اقتداد یخیتار تیبود که در هر موقت سیانگل نیپرداخته بودند و ا

نکته را بارز نموده و با  نیپژوهش مددد دارم ا نیو بنده در ا کردهیمورد نفر خود استفاده م رهمه

از  سیزمان لازم بشود انگل که هر  ینما لیلحت سیانگل« نام به نرر روز خوردن» استیاشاره به س

 کند. یو در هر زمان لازم باشد دوستان خود را قربان تیدوستان خود حما

جا اشاره  چیه زیخزعل ن خیدر مورد دوره ش در کتاب خود زیالسلمان ن یعل یخان  انعام مهد -ه

خزعل  خیش روابط ایها و  یقشداا ای هایاریعرب و بخت لیو طوا لیخزعل با قبا خیبه روابط ش یا

و  دخواهد ش یا ژهیروابط توجه و نیپژوهش به ا نی)قاجار ها( نکرده که در ا یبا حکومت مرکز

وامل آن ع جیو نتا دهندیقرار م ریروابط را تحت تاث نیا زین یو خارج یبعنوان علل داخل که یعوامل

 .دیروابط اشاره خواهد گرد نیدر ا

که  نعمه الحلو اشاره کرد یاثر عل «یالهواز خیتار» به کتاب توانیم نهیشیندد پ نیبعنوان آخر -و

 یخوزستان از دوره بن خیتار یو یآثار که ذکر آنها رفت گرچه مجموعه چار جلد گریاو همچون د

ار آنها تب لیعرب و ا ریعشا لیآثار اکثرا به قبا نیدر ا یخزعل است ول خیحکومت ش انیمعب تا پا

 یاریچه بخت گرید یخزعل با حاکمان محل خیبه رواب ش یآثار اشاره ا نیدر ا یپرداخته شده ول

 شده کهافر و یپژوهش سع نیدر ا تینشده است. در نها یاعراب خوزستان اشاره ا گرید ایلر و  ای

چارا نا طکه رواب نیب نیو در ا یو حکومت مرکز یخزعل با حاکمان محل خیش)روابط  روابط نیبه ا
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داوران  و زیعز دیکه مورد توجه اسات دستیام انیاشاره گردد. در پا (شودیمربوط م زین سیبه انگل

 .ردیقرار گ یگرام

 

 روش تحدیق -1-9

ل تحلی –نامه( روش توصننیفی این نوشننتار )پایان روش تحدیق دربا توجه به ماهیت موضننوع، 

 .است

 

 



 

 شرح حالی از شیخ خزعل بن جابر -0

 

 مددمه -0-1

ار ه کهای بدوی برای م کر بباشد و این نام در محیطکفتار میوزن فعلل و به معنی  خزعل بر

وی سننردار اقد ، »کند: را توصننیل میگونه او الریحانی این. امین(59ق:  9499رود )الزبیر، می

 ،خان الحسابی المحسینی کعبی عامری، شیخ خزعل خان بن ندرت الملک حاج جابرمعزالسنلطنه

 «الریاض الخزعلیه فی السیاسئه الانسانیه»مؤلل کتاب  ان( وخوزستسنردار عربستان )شناهزاده و 

تحت سیادت دولت  ]...[و است که درمورد آداب و رسوم خاندان خود نوشته است او یک امیرعربی

احل غربی خلیج فار  است کویت س ].[ مرحوم شیخ خزعل را قدر مجلل قشلاقی در ایرانی بوده

 (.619-9:2 / تابی )الریحانی، «گ ارنددر آنجا میها را و زمستان

آن موق  او قریب شدت سال ر شده دیدار کرده و دقدر یاد کند که با او درنویسننده ذکر می

چون شننیخ، م هب شننیعه گوید که نمود. افزون بر این، او مینفر مؤلل، جوان می داشننته که در

ها فرزندان اغلب آن یکرد و بیش از شندت زن در اختیار داشت که به علت زیادداشنت متعه می

شنند و ایجاد میدید شننورشننی در قلمرو از درباره او این اسننت که هر وقت می. باشننناخترا نمی

نی اگر دختر داشت آن را به ز پرسید که رایس فتنه صاحب دختری است یا نه وبلافاصله ابتدا می

 (.619- 9 :2 / تاالریحانی، بی)خوابانید گرفت و با این تاکتیک آشوب را میمی

ت دانسها و استعدادهای والا است. او را انسانی کامل می: او دارای تواناایکه نویسدالریحانی می

و او را انسنننان بخشنننیده و کری   دیگر تنفر داشنننت و به جز قب  و پلیدی و بدگوای از چند چیز

خود به  چیزی با آمد واز مکان دیگری می ایآورد که اگر زن خوانندهای میدانسنننت و نموننهمی

آراست. پای او را با زیورآلات می تا بازگشنت سر ماند و درقدنر او می چند ماه در ،همراه نداشنت

کرد )الریحانی، ز پول میها را پراهای آن، جیبسراایدندران که در وصل او مدح و قدیده میشاع

کند. او سنعی دارد تدویر یامین الریحانی باشنیفتگی ازشنیخ خزعل یاد م (.619/  9و  2: ج تابی

زیباای از شنیخ در ذهن خواننده تداعی شود و بدون تردید بخاطر ملیت عربی شیخ ، او را صاحب 

 داند.صفات نیک و درخشان می



 

 

شننیخ قدبلند و : »کند کهگونه بیان میپرسننی لورین صننفات ظاهری شننیخ خزعل را این رسننِ 

گ اشننت که به سننر می ای برچنین او عمامهداد. ه میاندام بود که لبا  عربی به او اُبهت باریک

 (.64: 9969لورین، « )بخشید، شکوه و قدرتی میمانندشچهره عدابی

 

 توانگری بی اندازه شیخ خزعل خان -0-1

کدام از افراد خاندان او  اندازه او بود. هر، توانگری بیافزوددلیری شننیخ خزعل خان می آنچه بر

و چون نوبت شنننیخ ایی اندوخته، گزارده و رفته بودند فرمانروایی خود مالهدر گ شنننته، در دورة 

سی  انباشت. دربارة املاک شیخ آگاهی که ما در دست داری  این  و ها از زرخزعل رسنید گنجینه

السطنه ما فی واگ ار لدین شاه، مففرالدین شاه به نفاماسنت که نخسنت املاک بسنیاری از ناصرا

اند. دوم املاک بسننیاری را دولت به پدر یا رانش پس از مرگ او به شننیخ فروختهاکرده بود و او و ی

. سنوم املاک بسیاری را دولت به خود شیخ (931: 9915 )اندناری، برادر خزعل واگ ار کرده بود

وزسنتان است دو سوم آن بلکه های بهره ده در خ ار نموده و در یک کلمه هرچه زمینخزعل واگ

ت. داشننها برمیهایی هنگفت شننیخ از آنبوده و ناگفته پیداسننت که چه بهره ، از آن شننیخبیشننتر

 ها مالیات بخش عمده خوزستان که به عهده شیخ بوده و بایستی سالیانه چهل هزارگ شته از این

خوزسننتان مشننهور اسننت از مردم پنج و شننش برابر آن پس  چه درتومان به دولت بپردازد چنان

نام حق  پنج  بهنام مالیات و یک پنج  بهبسننیاری را صنناحب بود. دو هاگرفت. وی نخلسننتانمی

کارهای شننیخ دسننت  گرفت. کسننانی که درپنج  مالیات میها تنها دومالکی واز دیگر نخلسننتان

: 9992، )کسروی کردهایی کسب میدانستند که سالانه از این رهگ ر چه پولخوب می ،داشنتند

 (. PS  /L/  91.  9146:  2؛ 262/  9

ود. هزار لیره انگلسننتان سننود برده ب صننداه فروش خرما، طی سننالیان دراز، شننیخ خزعلی از ر

های برداشت : روزی نزد شنیخ از وی درباره سختینویسند کهکسنروی به عنوان شناهد عینی می

 ( در هندوسننتان مرا ملک التمر )سننلطان خرما» خرما سننخن گفته و خاطر نشننان کرده اسننت که

 .(269: 9992)کسروی،  «نامندمی

ا آزاد محمره، آبادان و ناصنری فروش نان و گوشت و دیگر چیزهای خوردنی ر شنیخ خزعل در

ه کداشت. چنانگزافی برمی داد که از این راه سالانه سودنگ اشنته بود و به ضنمانت )کنترات( می

تومان درآمد کسب  دویست و ده هزارد و بیست هزارتومان و از آبادان در سنال آخر از محمره صن

کرده بود. در ناصننری تنها از میزان کنترات گوشننت آگاهی داری  که به پانزده هزار تومان به چند 

تر این که در این یک معامله صد و پنجاه لیره یکی ربلایی واگ ار کرده بودند و شنگفتتن عرب ک

ه   شوه گرفته بودند. رویلیره یکی دیگر و هزار لیره یکی از پسران او ر از نزدیکان شیخ، ششدد

توان گفت سنالانه یک کرور تومان از این راه بهرة شنیخ بود و شاید صدهزار تومان بیشتر رفته می



 

 

 ها شیخ را املاک فراوانی در. گ شته از همه اینشدرشنوه بهره کسان و پسران او میه  به عنوان 

. کسننروی      داشننتها برمیاز آنخاک عراق و بازاری در شننهر بدننره بود که سننالانه بهره گزافی 

او  دلیاز اینجا اندازه توانگری شیخ خزعل خان بدست آمده نیز میزان آزمندی و سیاه»نویسد: می

شنود، زیرا درجاای که آن همه املاک را داشنته باز به روزی مردم دخالت کرده عرصننه داشنته می

د که ها این بونان و گوشنننت و خوردنی گردانیده چه نتیجه کنتراتبینوایان تنگ می زندگی را بر

که در پارسنننال که گوشنننت در چنان ؛مردم همنه چیز را بنه دو برابر قیمت آن خریداری نمایند

ا نیز به همان شد. دیگر چیزهتومان فروش می ناصنری منی دو منی هشنت قران بود در شنوشنتر

اندوخته و از دست ر میی  و زسن هاگریتر از یکدسنت با این سنت تر بود. این شنگفتاندازه گران

ن و به جمله کسننانی که مثل رشننوه دادن به حکمرانان خوزسننتا ؛های بیجاای کردهدیگر دَهِش

 .(269 965-: 9992؛ همچون انطاکی )کسروی، کردندتملق او می

 

 تبارشناسی آلبوکاسب -0-0

شیخ مرداو  ها یعنی شنیخ کاسنب است. کاسب جدوجه تسنمیه آلبوکاسنب از نام حداعلی آن

بن جابربن مرد او بن علی شیخ مرداو نیز به نوبه خود جد شیخ خزعل است، یعنی خزعل  اسنت و

 ،نیز به معنی پدر و صنناحب یادارنده ، ابوبی به معنی خاندان یا دودمال اسننت. آل درعربن کاسنب

ه ح ف و بشننود در تلفظ همزة آن همراه می« ابو»با « آل»معانی دیگر آن اسننت. به هنگامی که 

قی ، ) . آلبوکاسنب نیز به معنی خاندان کاسنب یا نوادگان کاسب استشنودصنورت آلبو تلفظ می

9912 :26.) 

از آن  ، سخنان و شایعات فراوانی با درجه ُحب و باضرباره اصنل و نسنب خاندان آلبوکاسبد

وهی از اهالی ها را از اهالی دشنتسنتان در اسنتان بوشهر و گرای آنخاندان بیان شنده اسنت. عده

داری ریاست اتحاد اند. عهدها غیرعرب و بعضنی حتی هندی دانسنتهها رهندیجان و برخی نیز آن

    علت بوده و به ترویج  ای نیز مزید برهای قبیلهمحسننین به دسننت شننیور آلبوکاسننب و رقابت

و اعداب این های میدانی و گفت وگو با بازماندگان ه شننایعات دامن زده اسننت اما بررسننیگوناین

صل ا چنین اسنتفسار از برخی نسب شناسان بیانگر این مطلب است که آلبوکاست درخاندان و ه 

شنننیخ خزعل فرزند حاج جابر »کند: را چنین معرفی می بنی کعنب هسنننتنند. مورخّی لبنانی او

 (.26 – 7: 9912)قی ، « بی محسینی کعبی عامریجاس

 

 قتل شیخ مزعل  -0-9 

برخی از افراد که  های مختلفی وجود دارد.فات شننیخ مزعل اظهارنفرها و تحلیلدرباره نحوه و

عمدتا  دوسنتداران و طرفداران شنیخ خزعل هسنتند قتل شنیخ مزعل بدست شیخ خزعل را انکار 



 

 

 کنند. گروهی بسنیار بیشنتر از دستة اول،و عامل قتل قلمداد می آمر کنند و کسنان دیگری رامی

گروه،  دو های هردانند. صننرف نفر از نفرات و اسننتدلالیخ مزعل میشننیخ خزعل را آمرقتل شنن

اند که شیخ خزعل آمرقتل شیخ مزعل بوده تاریخی معتبر بر این صنحه گ اشته تدریبا  همه مناب 

شهرهای  حدیدت مسلمی که دربین مردم عرب خوزستان و و او دسنتور  قتل راصادرکرده است و

ا دربارة . امکه شننیخ خزعل، مزعل را کشننته اسننت د این اسننتکننخوبی خوزسننتان از آن یاد می

ای هاند. برخی آزمندی مزعل و خشننننونتگاران دلایل متفاوتی ذکر کردهنانگیزة قتل مزعل تاریخ

 اند و برخی دیگر بسط نفوذ حکومت مرکزی بردانستهترین عامل قتل او ای محسنین را مه قبیله

ا رو ب اند از اینو عشایر عرب قلمداد کرده و گفته ش قبایلبخشنهرهای دزفول و شوشتر را عامل 

گیری او با خزعل را که مزعل و سخت« رفتار بد»اند. برخی نویسندگان قتل مزعل مخالفت نکرده

آخر، تر  دوبرادر از یکدیگر،  دانند. درکار می را علت این« گرفتدرخرجی ه  براو سننخت می»

مزعل بدسننت خزعل دانسننته شننده میان آن دو بود انگیزه قتل کینه و نفرت متدابل که ده سننال 

 .(21 – 1: 9912است )قی ، 

ب فرزندی نشد که بنابر این شنیخ مزعل با وجود اینکه پانزده همسر داشت ولی صاح علاوه بر

شند که همین مسئله بیشتر باعو بدگمانی و بایسنت وارث او میشنیخ خزعل میای سننت قبیله

ان عنوه برادر گردیده بود علاوه براین شننیخ مزعل پسننر بردارش شننیخ عبود را ب سننوء طن بین دو

خاب از آنجا که برخلاف . این انتچه بدتر کرد هر جانشننین خود انتخاب کرد که این امر اوضنناع را

، خزعل عزم خود را جرم ی آشکار با حدوق وفده اسلامی بودای و درتعارضهای قبیلهتمامی سننّت

           (.936: 9915، تل شیخ مزعل برآمد )انداریکرد و درصدد ق

 تجارت شرکت برادران کارشکنی در رود کارون و با کشتیرانی در مخالفت مزعلها علاوه بر این

ن روز تیره ترشود به همیه روز ب ها نیز به سنردی گراید وانگلیسنی لینچ سنبب شند تا روابط او با

. به هرحال شننیخ (93: ص 9912ی ، قبی میل نبودند. )نسننبت به این تاییر ها دلیل انگلیسننی

هننن.ق( درساحل قدرش در فیلیه با شلیک گلوله  9995م )اول محرم  9117مزعل در دوم ژوان 

و دوغلام سنیاه پوسنت دیگر به قتل رسنید و دراین حادثه دوازده نفر دیگر نیز کشته « سُنوَیَّد » 

تام شیخ عبدالله فرمانده گارد قدر و پسر عمومی شندند . اجرای این ندشه باهماهنگی و همکاری 

شنیخ خزعل یعنی شنیخ سنلمان بن مندور بود . پس از اجرای ندشه و حدول اطمینان از کشته 

. ) قی  اند و خبر قتل مزعل را به او دادشدن مزعل ، شیخ سلمان خود را به منزل خزعل خان رس

 (.936-7: 9915؛ انداری، 9-9:  9912، 

همراهی و همکاری شنیخ عبدالله و شیخ سلمان با شیخ خزعل و اجرای ندشه بدست آنها ، به 

عدم محبوبیت شیخ محسین و افراد خاندان آلبو کاسب نشان دهندة  سنکوت زعما و شیورهمراه 

. زیرا هیچکدام اقدامی تلافی جویانه یا حرتی اعتراضننی انجام ندادند . بهرحال مزعل نزد آنهاسننت



 

 

م ( به  9119 – 9117هنننن. ق )  9994تا  9211ن پس از شنانزده سال فرمانرواای از مزعل خا

قتل رسید در حالیکه توانسته بود علاوه براهواز ناحیه هویزه و فلاحیه را نیز به قلمرو خود بیفزاید. 

زین پس )دورة خزعل خان ( دورانی آغاز شنند که ویژگی بارز آن افزایش قدرت وسنننطوت حاک  

 (.63:  9911بالاترین حد خود بود . ) کاراندیش ، محمّره در

 

 شیخ خزعل بن جابر -0-1

نام های صننمد ، سننلمان ، مزعل ، عیسننی و خزعل . خزعل حاج جابرخان پنج پسننرداشننت به

م  9169فرزند کوچک حاج جابر چون کوچکتراز مزعل بود نزدحاج جابر می زیسننت، او درسننال 

در روسنتای کوت ال ین از تواب  ابی الخضنیب دیده به جهان گشود . پدرشحاج جابربن  ق  271)

مرداد بن علی بن کاسنب و مادرش نوره دختر شیخ طلال بن علوان ، شیخ قبیله با وی بود . پیش 

از این قبیله با وی روابط چندان خوبی با حاج جابر نداشنننتند و زیربار حکمفرماای او نمی رفتند . 

ین دلیل حاج جابر دختر شنیخ با وی را به زنی گرفت. ازدواج حاج جابر با دختر شیخ طلال به هم

از سری ازدواجهای سیاسی او بود که با هدف جلب محبت و مودت قبایل و طوایل و تبدیل کینه 

. محمدپسر بزرگ حاج جابر مورد قبول عشایر و قبایل عرب فرت به دوسنتی صورت می گرفتو ن

فرجام آخر الامر ی زود از صننحنه قدرت کنار رفت. او پس از یک سننری تلاش های بیخیل نبود ل ا

، سنننلمان نیز بدلیل کُند ذهنی عملا  از سنننوی پدرش ره رفت و در آنجا رحل اقامت گزیدبه بدننن

 9214میلادی ) 9177ر خان بسال کنارگ اشنته شنده بود ، عیسنی ه  در زمان حیات حاج جاب

بدین ترتیب فدط دوبرادر تنی یعنی خزعل و مزعل باقی می ماندند و از  ( دارفانی را وداع گفت.ق

شیخ  ج جابر خان ، مزعل جانشنین او شنند،آنجایی که مزعل بزرگتر بود از این رو بعد از مرگ حا

 . شیخ خزعلقتل رسید و خزعل به جای او نشست مزعل نیز پس از شنانزده ساال حک  فرماای به

و ، احادیرف ونحو ، تلاوت و حفظ قرآن مجیدعبدالکری  جزایری صاز پنج سنالگی درمحضر شیخ 

نبوی و تبارشنناسنی قبایل عرب را بیاموخت و درپرتو این آموزشنها توانست علاوه بر قراات متون 

عربی ، نوشنتن به زبان عربی را نیز آغاز کند علاوه برآن خزعل خان به زبان فارسی نیز آشنا بود و 

 (. 99:  9912) قی  ،  گفتبه روانی با آن سخن می

شننیخ خزعل سننیاسننت ونحوة تعامل باقدرتهای ومنطده ای رادرمحضننر پدرش حاج جابرخان 

آموخت پدر که هوش و فراست خزعل را دیده بود در سالهای پایانی عمر خود برخی مسئولیتها را 

نحوی خود به به او واگ ار و خزعل را فرمانده سنپاه کرد. شنیخ خزعل با سنیاسنت و حُسن تدبیر 

 رهنمود تا ازطرف او با مدامات دولت قاجار م اککرد که گاهی وقتها انگلیسها را مأمور میعمل می

 (.69 :9911 . )کاراندیش،کرده و بجای وی چانه زنی کنند

دانست از شنیخ خزعل خان را باید یکی از افراد بسنیار هوشنمند شمرد چرا که او به خوبی می



 

 

آشننفتگی کار ایران درزمان مففرالدین شنناه و از ک  کاری درباریان آن زمان چه منافعی می تواند 

 گزاف به تهران فرسننتاده و کسننب کند. یکی از تدابیر او اینکه فردی از نزدیکان خویش را با پول

اتفاقی خبر دهد. او به واسننطه این فرد با میرزا علی هر شنناه او را نگهبان دربار سنناخته بود که از 

اصنننار خان اتابک روابط نزدیکی برقرار کرده بود. نتیجه اینکه با این کار، شنننیخ خزعل، حکومت 

 .(95 : 9912قی  ، با تهران وارد تعامل شده بود. ) والی خوزستان را دور زده و مستدیما 
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شنیخ خزعل با ایجاد روابط سببی با افراد ذی نفوذ حکومتی ، دوستی و مودت آن را به سمت 

طورمثنال او ، بتول ملدنب بننه خود جن ب می کرد و روابط خود را بنا آنهنا محکمتر می نمود. بنه

نام یجة این ازدواج ، پسری بهفخرالسنلطنه دخترحسنین قلی نفام السنلطنه را به زنی گرفت و نت

نفام الدین بود ، که سنیزدهمین پسنر خزعل به شمار می آید. وی همچنین دختر برادر شاهزاده 

عبندالمجیند میرزا عین النندولنه را کنه از دربنارینان بزرگ بود ه  بنه زنی انتخناب کرد. از دیگر 

. بعلاوه او با جمیل السننلطنه ، توان به خواهر امیرمجاهدخان بختیاری اشنناره کردازدواجهای او می

دختر امیرخان خلیل الدوله ، نوة سلطان عبدالحمید میرزا او را به عدد خود درآورد که حاصل این 

پیوند ، میرزا عبدالحسنن خان بود. او از مشعشیان که به غیراز خود ، به غریبه ها زن نمی دادند و 

از طایفه های عرب من جمله ، بنی طرف و  ازدواج های فامیلی و خویشی داشتند نیز زن گرفت ،

 (. 59:  9912آل کثیر و میریان و هند یجان نیز زن اختیارکرد) قی  ، 

شننیخ خزعل درتمامی و صننلت هاای که اشنناره شنند از روی مدننلحت تن داده و برای تثبیت 

آنها  لتیکرده تا اینکه ه  دوقدرت خود و جلوگیری از توطئه علیه اش ، به این سیاستها عمل می

را بدسنت آورد و ه  مخالفین خود را از بین برده باشد. علاوه براین بنفریه سه ملاحفات سیاسی 

و همچنین ایجاد ه  پیمانی میان قبایل متخاصن  ندشنی مه  در بسیاری از این وصلت ها داشته 

تعیین طوریکه درمواردی رجال و صنناحب مندننبان بریتانیا در این خدننوص وارد شننده و با اند به

م ترتیبی  9192شندند .انگلیسننی ها در ژانویه افرادی ازدواجهاای را برای شنیخ خزعل سنبب می

اتخاذ کردند تا یک قرابت نسننبی بین شننیخ خزعل و خوانین بختیاری ایجاد شننود بدان معنی که 

شنننیخ دوتن از دخترانش را بنه عدند دونفر از خوانین در آورد و درمدنابنل دو دختر از دوخانواده 

ایلخانی به نکاح خزعل یا پسنران او درآیند. هرچند این وصننلت ها هیچگاه انجام  حاجیایلخانی و 

نشند اما همین امر بیانگر ندش جدی ملاحفات سیاسی و ه  پیمانی ها در ازدواجهای شیخ است. 

ا سرسنگینی برخی قبایل یخ خزعل به هنگام مشاهده مخالفت یهمچنین اشناره شنده است که ش

ان و آنعشننیره وحضننور درمیان  ایل مزبور با نزدیکی به آن قبیله ینگام احسننا  خطر ازقباهو به 

ا عشنننیره دختر دم بختی داشنننته باشنننند خزعل از آن دختر درصنننورتی که شنننیخ آن قبیله ی



 

 

کرد. خواسنتگاری کرده و او را به زنی می گرفت و بدین ترتیب غااله یا شورش مزبور فروکش می

م به هنگامی که درجریان جنگ جهانی اول و همدسنننتی عشنننایر با  9195برای مثال درسنننال 

ها خواسننت تا حفاظت لوله های نفت اهواز را به عهده گیرند، عثمانی ها شننیخ خزعل از بختیاری

سنردار جنگ به شرطی حاضر به همکاری با شیخ خزعل بود که شیخ یکی از دختران او را به زنی 

   (.   52:  9912بگیرد  ) قی  ، 
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در روابط قبیله ای که برنفام حکومتی عشنننیره حاک  اسنننت انتخاب رایس قبیله موروثی می 

باشند و بنابراین کلیه امور عشنایر قبیله دردست رایس یا شیخ قبیله قراردارد. این شیخ تمام امور 

مورد اعتمادش باشننند کمک امارات را در دسننت دارد و برای اداره امارات از شننخدننیت هایی که 

گیرد. شنیخ خزعل در اداره امور افراد قبایل تحت سنلطه اش از اشخاص بهره می گرفت که به می

ه جمل صنرف کسب پول به او خدمت می کردند، هرچند این افراد سیاستمداران زیرکی نبودند. از

 فر از سنلسننله مراتبول شننیخ و دومین ناین افراد محمدعلی دشنتی رایس التجار به عنوان وزیر ا

هرم قندرت بعند از خود شنننیخ خزعنل بود، از دیگر افراد مورد اعتمنناد خزعنل میرزا حمزه جواد 

شنیرینی بود که وظیفه اداره امور عشایر تاب  شیخ در عراق به ویژه بدره را به عهده داشت. علاوه 

داشننتند شننیخ  بر او مدننطفی فهمی محمدخان بهادر و حاج حسننین عطیه این وظیفه را به عهده

نام سننلیمان فیضننی دیگری ه  به عنوان مشنناور شننیخ در روابط با بدیه مملوک و شننیور عرب به

انجام وظیفه می کرد. افراد دیگری چون ابوالحسن میرزا متشارشیخ خزعل درامور مربوط به ایران 

دند . ء عاملان شننیخ بشننمار می آمو عبدالدنمد حمزه در رابطه با امور عشننایر عرب خرمشننهر جز

 ( . PS  /L/   91و  9146؛  969 – 2:  9971صداوی ، )

شننیخ خزعل ، یک نوع دیکتاتوری بوجود آورده بود که تمامی اختیارات در دسننت او بود و از 

شیخ پسرش جاسب را که  9134دادن اختیارات به اطرافیان و پسنرانش هرا  داشنت ، درسنال 

به او را به  9136ولیعهد خود کرد. همچنین درسال فنون جنگی رادرانگلسنتان آموزش دیده بود 

فرمانداری خرمشنهر برگزید، جاسنب که اسنتعدادهای فراوانی درامور سنیاسی و نفامی داشت از 

خواسنت که یک ارتش منسنج  ایجاد کند، اما شیخ خزعل با محمدعلی دشتی مشورت شنیخ می

نمود که جاسنب با تشکیل  کرد و دشنتی ه  که رابطه خوبی باجاسنب نداشنت به شنیخ توصنیه

ارتش، کودتای علیه او راه خواهد انداخت. درنتیجه با درخواست جاسب موافدت نکرد . علاوه براین 

 م از ولیعهدی کنار 9129کرد و نتیجه این شند که درسال دشنتی با توطئه علیه جاسنب کار می

یعهد خزعل انتخاب شنند و جای او عبدالحمید که حاک  اهواز بود، به عنوان ولگ اشننته شنند و به

شیخ خزعل  .( L / PS / 18,1946؛ 969: 9971، ویصداب را به انگلستان تبعید گردید. )جاسن



 

 

 را ولیعهدخرمشهر کرد و پس از آن ه  او را برکنار و عبدالله پسر دیگرش عبدالحمید را فرماندار 

پسر دیگر شیخ خزعل . ل درخرمشهر درمدام خود باقی ماندخود کرد و تا زمان  مرگ شنیخ خزع

نام عبدالکری  که ملازمش بود امنیت داخلی امارات را سنننروسنننامان می داد و با اتخاذ تدابیری به

 (. 969:  9971سخت دزدی را در مناطق جنوبی ایران از بین برد ) صداوی ، 

ندرانی،  –هننن . ق جمعیت سی هزاری نفری از پیروان کلدانی  9925طبق نوشته انطاکی در 

. ردندکآل محسین درمحمره زندگی میدی و مسیحیان اروپاای و کسانی از قبایل بنی کعب و یهو

انطاکی خرمشنهر را شهری زیبا با مساجد ، بازار و راسته های متعدد اصناف و صنعتگران توصیل 

می کند که شنننهرداری نیز داشنننته با خیابانهای مفروش. وی می گوید خرمشنننهر با هند و اروپا 

شد. محمره مدرسه زرگانی داشت و کالاهای کشورهای شرقی وغربی درآنجا دادوستد میارتباط با

نداشنت و فرزندان شنیخ خزعل که منحدنرا  حق در  خواندن داشنتنددرمدار  غربیها دربدره 

خواندند و شیخ که عادت داشت مردم را بیسواد نگه دارد، جلوی احداث مدار  در شهر در  می

(. خرمشننهر که به سننبب داشننتن خاک سننرر، 944 – 5:  9913طرفی ، گرفت )و روسننتا را می

شند، دارای محدنولاتی چون خرما ونخلستانهای فراوان بود. از محدولات محلی محمّره نامیده می

توان به غله ، خشننخاش ، پشنن  و خرما اشنناره کرد. محمّره را نخلسننتانها احاطه کرده منطده می

(. در دوره خزعل خان محمره به سننه  492، 2: جلد9974درنتیجه نماای خوش داشننت ) کرزن 

بخش تدسنننی  شنننده بود که بخش اول مرکز فرمانداری کل و بخش دوم کافهای خزعل و بخش 

م خزعلیه کار خود را  9131خزعل به سال جد و خانه های مردم قرار داشتند. سوم که بازار مسا

 المبارک های برقی آن را از شیخ سال دستگاهروشنناای را بکارگرفت که  9199بناکرد و درسنال 

(. حاج نج  الملک در سنننفر نامة 965:  9971شنننیخ کوینت خریداری کرده بود )صنننداوی،  

داند و مردم آنجا را مردمی سنننفاک وقویدل خوزسنننتان، فلاحیّه ) شنننادگان ( را یک گریزگاه می

(.  76:  9915بادی، کنند کنه از ریختن خون پدر وکشنننتن برادر اباای ندارند )نج  آمعرفی می

هنننن . ق توسط  9963کیلومتر با ده متر ارتفاع ازسنط  دریا درسال  9917فلاحیّه با مسناحتی 

 (. 439:  9961افشار ، شود )شیخ سلمان الکعبی مالوب می
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او را  طوریکه طرفدارانطرفداران و مخالفان شنننیخ خزعل هرکدام او را طوری معرفی کرده به

حسنناب آورده اند. شنناعر و روزنامه نگار سننوری سننتایش و تمجید و مخالفان بی رح  ومکارش به

داند که رفتار نیک با رعایا دارد. جعفر عبدالمسننی  انطاکی او را شننخدننی پرهیزکار و با تدوا می

 »د: کنمحمد الاعرجی که بارها به قدند زیارت شیخ خزعل نزد او آمده شیخ را چنین توصیل می

او شخدی خوش اخلاق و نیک نژاد است که درجود و کرم یگانه عدر خویش است و نمونه ای بی 



 

 

همتا درمیان کلیه امراءِ و حکام اسننت که درعین حال عال  و ادیب ، خردمند و شنناعر اسننت که 

 دیدار او می شنتابند و بندرت احدی از علما و شعرا به همگان از اطراف و اکناف از خشنکی و دریا

 ( . 49:  9912نا امید و دست خالی از بارگاه او خارج می شوند . )به ندل از قی  ، 

از طرف دیگر، پژوهشنننگران و مورخنان او را بنه گوننه ای دیگر شننننناختنه اند ، لوریمر او را 

دربکاربردن خشننونت وحشنتناک توصنیل می کند . اما ریچارد کات  به استناد نوشته های تاریخ 

اگر به برآورد تاریخ نگاران ایرانی در رابطه با شننیخ »درباره شننیخ چنین می گوید : نگاران ایرانی 

 سنننخاطمینان داشننته باشننی  باید بگویی  شننیخ یک خودکامه شننرقی از  9939خزعل درسننال 

مسننتبدان روزگاران کهن بود و درواق  زمانه اش به سننر آمده بود. می گویند بسننیاری از برادران 

وقعیت حکومتی خویش را تحکی  و تضننمین کرده باشنند. درپی تحکی  قدرت خود را کورکرد تا م

 ( .999 –9979کات  ، « ) سرکوب و ددمنشی بی سابده ای را در ملک خوزستان در پیش گرفت

خزعل اموال خویش را بازور و ارعاب بدسنت آورده و مردم را خسته و درمانده کرد بود ، برآنها 

پدر و برادرش او فراتر از . بودب و زیاده روی مردم را بدبخت کرده قسناوت پیشه کرده و با لهو، لع

وزیر مختار بریتانیا  1گام برداشنته و مکنت زیادی برای خویش فراه  کرده بود. سرآرتور هاردینگ

م از طریق کویت  9139( که پس از شرکت درکنفرانس شارجه به سال 9135-9133درایران ) 

مت فرمانروایی فعال و با شنننهارا شنننیخ خزعل  .ل دیدار کرده بودبه محمّره آمده و با شننیخ خزع

چون و چرا خدننیدننه شننرقی هایی که بی های قدرتش شننیوهتوصننیل کرد که برای تحکی  پایه

داشننت، بکار می بُرد از جمله اینکه به اعتداد همگان برادرش شننیخ مزعل را که مورد سننوء ظنش 

، های شنننط العرب غرق کرده بود ) قی دا  درآب بود و به او به چشننن  رقیب می نگریسنننت ، عم

9912  :44 .) 

قی  درکتاب فراز و فرود شننیخ خزعل اشنناره داردکه مهمترین ویژگی شننیخ خزعل تسنناهل و 

رواداری او بعنوان یک نفر شیعه است از این رو در محمره نه تنها مسیحیان، یهودیان و منداای ها 

هندیان نیز درکمال آسننایش روزگار بسننر می بردند. او به ) صننابئیان ( آزادانه می زیسننتند بلکه 

مسنیحیان کلدانی که بعد از کشنتار ارامنه بدست عثمانی ها در اواخر قرن نوزده از سرزمین خود 

متواری شنده بودند، پناه داد، به آنها اجازه داد که در محمّره کلیسنا بسنازند، در اهواز نیز مدرسه 

پا  این مساعدت ، پاپ بنادیکو  پانزده  طی مراس  خاصی نشان  خود را بنانهند و ازین رو به

 (. 46:  9912را به شیخ خزعل عطا کرد ) قی  ، « گریگوریس » 
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باشننندکه در اواخر جنگ جهانی اول درایران می« گراند لژ مدننر»لژ خزعل خان، تنها لژ تاب  

                                                             
1 Sir Artur Harding 



 

 

قدنر فیلیه شیخ خزعل فعالیت داشت. این لژ  شنهر خرمشنهر و در تأسنیس شند. برای مدتی در

: 9971، از لژ بزرگ وطنی مدر است )راایندویسنت وشندنت و سنومین لژی است که منشعب 

979.) 

( هنننن . 9997 – 9992به خاطر نفوذ و اعتبار شیخ خزعل ، لژ فراماسونری مدر درسالهای ) 

خزعل به درجه استادی رسید و  هننن . ق 9943ق او را در باداد وارد لژهای خود کردند و درسال 

 دش موافدتنام خواین شننرایط و امتیاز را پیدا کرد که با پیشنننهادش درمورد تأسننیس یک لژ به

 که رتبه« رزق الله الحاج » نام . ازطرف لژ بیروت یکی از اسنننتادان فرماسنننونری آنجا را بهنمایند

و ناظر لژ بزرگ وطنی مدننر بود .  اسننتادی اعف  داشننت را به محمره فرسننتادند و بعنوان نماینده

پس از تشکیل لژ که جایگاه آن درسه سالن مستدل کار فیلیه بود فرزندان و آشنایان وفادار بخود 

را وارد لژ نمود و به هریک از آنها مدامی را در لژ اعطا نمود ، او به علت اینکه پسنننرش جاسنننب ، 

مدام را به حاج محمدعلی بهبهانی ،  شننخخ خشنننی بود مدام سننرپرسننت اول را به او نداد و این

رایس التجار خرمشهر تفویض کرد و مدام سرپرست دوم را به حاجی میشر پسر محمدخان رایس 

مالیه خوزسنتان که از اسنرار داخلی قدنرهای خزعل خبرداشت و دومی سرهنگ ارغون که مورد 

ان طلا به او اعطا نمودند هننن . ق ( یک نش 9949م )  9129اعتماد سردار اقد  بودند. در نوامبر 

نام او صادر نمودند و به دلیل خدمات شیخ خزعل در تأسیس لژ محمره و درکنار آن ه  فرمانی به

چون برادر محترم شننیخ خزعل دارنده درجه ریاسننت و از »که بخشنی ازآن را در اینجا می آوری : 

مات شایان توجهی اعضای مخمل خزعل شماره دویست و شدت و سه تاب  مخمل بزرگ مدر خد

برای عشنیره انجام داده است، از این نفر به دریافت امتیاز مخدوص ) شرف ( ناال می آید ، برادر 

مورد اشناره این نشنان را درجشنن ها و سنت های ما سونری مورد استفاده قراردهد و این فرمان 

، )رااین« لیسنیدع اسنتاد بزرگ –بدین مناسنب تحریر شنده اسنت . کتابدار بزرگ محمد رفعت 

9971 :971). 
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پس از دسننتگیری و افول قدرت سننردار ارف ، به تب ، لژ او ه  تعطیل شنند ، زیرا وجود این لژ 

فدط به خاطر اقتدار و نفوذ شنننیخ بود ولژ بزرگ وطنی مدنننر به علت اینکه بتواند ازنفوذ خزعل 

ربی خلیج فار  ،او را به سننوی خودج ب نموده درجنوب بین النهرین جنوب ایران و سننواحل ع

نام خزعل داده بودند . وبدین سننبب به او اجازه تأسننیس لژ شننماره دویسننت و شنندننت و سننه به

درمدتی که لژ مزبور شنننیخ درمحمره دایر بود . تعدادی از ریسنننای ایلات متنف  و شنننیور بویژه 

حضور داشتند پس از دستگیری  مبارک حاک  کویت و چند تاجر صاحب نفوذ خوزستان دراین لژ

 خزعل لژ مدر ، اثاثیه و لوازم و حمایل و فرامین لژ مزبور را تحویل گرفته ، اسناد و مدارک و 



 

 

 
University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Literature and Humanities 
Department of History 

 

 

Sheikh Khazal Ibn Jaber relations 

with the Bakhtiari 
 

By: 

Homa Pardis 
 
 

Thesis submitted to the Graduate Studies Office 

In partial fulfillment of the requirement for the degree of 
M.A. in 

history of Islam 

 

Approved as: ………………….. 

Signature Responsibility Degree Name  

 Supervisor & Chairman 
Assistant 
Professor 

F. Pourianezhad 

 Advisor 
Associate 
Professor 

J. Aghazadeh 

 Referee   

 

(…………. 2021) 
 



 

Title and Author: 
Sheikh Khazal Ibn Jaber relations with the Bakhtiari / Homa 

Pardis 

Supervisor: Farhad Pourianezhad 

Graduation date:  

Number of pages: 93 

Abstract 
Objection: Surveying and reviewing of Sheikh Muhammerah relations with 

Bakhtiari's khans and world war and allies presence in Iran ,is this study purpose 

stjar government in 1gainfluence in its . 
discovery in Khuzestan l oil wel stThis study is also paid attention to the 1,foreigners 

interventions in Iran ,authority transition to Pahlavi and also England role in Iran. 

Methods: The recent study method is based on the content analysis and library 

research . 

Findings: In the Iranian 's all over epic history ,the dominant governments always 

have depended on foreigners authorities for your own interests. 

In addition to Iran's strategic position in the region ,its natural oil and gas resources 

were the main reasons of foreigners competition. Tribal structures in Iran 's 

government and the presence of tribes and local governments and their compromise 

with foreigners authorities were the other reason of foreigners compition in IRAN. 

THE Rrecent study is surveying the effective issues in Iran historic period . The 
Muhammerah sheikh relations with Bakhtiaries people and England role in these 

relations is also Being surveyed. 

Keywords:  Sheikh khazal-Bakhtiary-Muhammerah-oil-England -first world war-

Gajar -Reza Khan. 
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