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 مقدمه
به اندازه خرمشهر در اذهان مردم  در تاريخ معاصر يد هيچ شهريشا

ها و جانفشاني هاي رشادت همواره يادآور ي كهنام .ايران آشنا نباشد
 سوم خرداد را حماسه سترگي كه نجوانا .است جوانان اين مرز و بوم

خرمشهر و مردم آن را در ياد و خاطر ايرانيان جاودانه  و رقم زدند
برخالف نامش كه قدمتي هشتاد اما بايد دانست كه خرمشهر . ندساخت

اغراق كرده  نخواهيمي برخوردار است و اگراز تاريخ كهن ساله دارد
اله يا بيشتر براي آن اي ساختگي با قدمتي پنج هزارسباشيم و پيشينه

و ظهور  پادشاهي هخامنشيان پاشيون فركم از زما ، دستبنويسيم
در نقطه التقاي  آلكساندرياتاريخ اين شهر با بناي اسكندر مقدوني 

هاي ر سال نامو در طول اين دوهزا .شودرود آغاز ميكارون و اروند
 تا بيان و محمره گرفته و بارما از خاراكس متعددي به خود ديده است

اند كه در بناي به وجود آمدهيا شهرها و مناطقي در اطراف آن  و
 ...و حفار و اند از قبيل محرزي ي تأثير بسزائي داشتهخرمشهر امروز

است كه با توجه به نام و شهرتي  نكته جالب در مورد خرمشهر آن
پژوهش يا  ،مورخي نويسنده وكمتر  ،ريخ ايران داردكه اين شهر در تا

و هر آنچه به رشته تحرير  آن نوشته استجامع و در خور نام  يتحقيق
آن چون دوره تاريخ معاصر در آمده بيشتر به مقاطع خاصي از

و جنگ  اسالمي فرمانروائي شيخ خزعل و برهه مربوط به اوائل انقالب
ذكر در اين مورد مقاله چند  تحميلي اختصاص دارد و استثناء قابل

است كه تاريخچه اي كوتاه در اين باره  دالنبي قيمعب اي آقايصفحه
 .است

در اين كتاب سعي بر اين است كه تاريخي نسبتاً موثق و به دور از 
زباني و با تكيه بر منابعي كه و تعصب قومي و  ه جانبداريهرگون

توانسته به آنها دسترسي داشته باشد يا مي نويسنده در اختيار داشته و
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خ خرمشهر از بناي شهر خاراكس تا يپژوهشي نسبتاً مبسوط درباره تار
ريزي شهر و پي ميالدي مدن تيره آلبوچاسب در اوائل قرن نوزدهبرآم

در اختيار خوانندگان و عالقمندان به تاريخ اين شهر مقاوم قرار  محمره
 .داده شود

 در آن هر فصل آمده وفصل به رشته تحرير در كتاب در هفت اين
نامهاي قديمي اين شهر يا مناطقي كه در  يكي از و پيشينه تاريخ مورد

 .شودداخته ميپر اند،خرمشهر مؤثر بودهبه وجود آمدن 
خرمشهر دارد كه معموالً در تاريخ فصل اول نگاهي كلي و گذرا به 

عمدتاً همين  در مورد تاريخ اين شهرهاي اينترنتي كتابها و سايت
 .آمده است مطالب

كه در شهر ميسان است  فصل دوم در مورد شهر خاراكس و دولت-
قرن دوم قبل از ميالد به وجود آمده و تا زمان تأسيس پادشاهي 

 ساسانيان ادامه داشت 
پردازد و حوادث مهم اين شهر را به تاريخ شهر بيان مي فصل سوم

وجود  وجود منابع كمي كه در اين زمينهتا قرن چهارم، هجري با 
  .دهدداشته، مورد بررسي قرار مي

، شهري كه در قرون تاريخ حصن مهديفصل چهارم اين كتاب به 
و در دوره حكمراني آل  اوليه اسالمي از شهرت زيادي برخوردار بوده

 ،بريدي در خوزستان جزء مناطق مهم و سوق الجيشي آنان بوده است
 .شودپرداخته مي

هميلي، شهري كه در يك دوره در فصل پنجم نگاهي داريم به تاريخ 
نام و نشان اندكي از آن در كتابها وجود زماني اهميت زيادي داشته ولي 

   .دارد
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به همراه  كه در تاريخ زنديه دهستان حفار، تاريخ فصل بعدي آن
پيشينه روستاهاي آن را از  همچنين ،محرزي بارها از آن نام برده شده

   .خواهيم داد مورد بررسي قرار نظر عوامل انساني و اجتماعي
م بدست 1812زمان بناي آن در سالاز محمره  به تاريخفصل پاياني   

پرداخته  1875حاج يوسف آلبوچاسب تا جنگ ايران و انگليس به سال
تواريخ رسمي دوران در آنچه از حوادث مهم اين شهرو درآخر شودمي

  كنيمرا بيان ميقاجار ذكر شده 
ام اين كتاب توانسته نوشتن ه اين ادعا را نداشته كه باالبته نگارند

چرا كه محدوديت  ل در مورد خرمشهر ارائه دهمو كام ي جامعتاريخ
در دسترسي به منابع و مآخذ مانع از آن شد كه بتوانم آنچه را كه مدنظر 

  .تحقق بخشم بود
البته به حول و قوه الهي اگر عمري باشد قصد بر اين است كه جلد دوم 

قرن خرمشهر از نيمه دوم قرن نوزدهم تا پايان «تاريخ خرمشهر با نام 
خرمشهر از نگاه خاورشناسان و « و سپس جلد سوم با نام » بيستم

در آينده نزديك به عالقمندان تاريخ اين  »سياحان داخلي و خارجي
 .نمايم شهر عرضه

 
                                                            
                                                            16/1/1394    

 ياسرخلفي                                                             
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مشخصات جغرافيايي  
 48بين  كيلومتر مربع 4552با مساحتي حدود  شهرستان خرمشهر
دقيقه طول شرقي از نصف النهار  30درجه و  48درجه و يك دقيقه يا 

دقيقه عرض شمالي  58درجه و  30دقيقه تا  19درجه و  30گرينويچ و 
در محل جنوب باختري استان خوزستان،  از خط استوا در منتهي اليه

هرستان از شمال اين ش. رود واقع شده استيوستن رود كارون و اروندپ
به كشور  غربان، از جنوب به آبادان و از به شادگ شرقبه اهواز، از 

متر و آب و هواي  3از سطح دريا مشهرندي خربل. عراق محدود است
اين شهرستان به علت نزديك بودن به عربستان و عراق تحت تاثير 

رطوبت نسبي . وزندگرم و خشكي است كه از اين سو مي بادهاي
رود و خليج فارس در ين ناحيه به علت نزديكي به اروندموجود در ا
. استكيلومتر  660ايي آن تا تهران فاصله هو. ها باال استتمام فصل

به درازاي  شهرخرم –انتهاي راه آهن سرتاسري ايران، محور تهران 
. شودمنتهي ميشهر كيلومتر، به خرم 1070

يادگار توان به نوعي از نظر پاره اي از مورخين، خرمشهر كنوني را مي 
P0Fهاي تمدن عيالمنيبرجاي مانده بخشي از آبادا

1
P  به مركزيت شوش

م در بخش وسيعي از نواحي .ق 640تا 3200عيالميان از سال . دانست
 ازمحافظت  آنها به منظور. كردندغربي فالت ايران حكومت ميجنوب

                                                           
يص و تصحيح ك ايران بوده كه توسط نگارنده تلخاي در سايت پژوامطالب اين فصل مقالهاصل*

 .گرديده و به عنوان چكيده تاريخ خرمشهر مورد استفاده قرار گرفته است
اي است كه بخش بزرگي در جنوب غربي ايالم يا عيالم نام يك تمدن در منطقه: تمدن عيالم- 1

به  هخامنشيان ٴگرفت ولي در دورهدر بر مي سوم قبل از ميالد ٴهزارهرا در پايان  فالت ايران
 تقليل يافت ششومنطقه جغرافيايي 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4_%28%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%29
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در آن محل بنا كرده » ناژينو«دهانه ورودي رودكارون ، شهري به نام 
 P1F1.بودند

P2Fپالدر حمله آشورباني

2 
P پادشاه قدرتمند آشور به ناژينو، بيشتر ساكنان

در . گردداي تبديل ميشوند و خود شهر به ويرانهاين شهر كشته مي
 روزگاران حكومت پادشاهان هخامنشي نيز به همين منظور يعني

P3Fآگنيس«حفاظت از دهانه ورودي رود كارون، شهر ديگري به نام 

3
P « در

 .شودآن حوالي ساخته مي

                                                           
در حدود چهار هزارسال قبل از ميالد در نقطه نزديك  كارون: گويدسايكس ميسرپرسي 1

اي بوده كه اكنون به صورت رشته كوه شده است و در آن نقطه جزيرهاهواز وارد خليج فارس مي
راولينسن : در كتاب تاريخ جغرافيائي خوزستان چنين آمده است. باشدسنگي مرتفعي باقي مي

ها بطرف دريا در ازمنه ارتحال اين نواحي و پيشرفت دلتاي اين رودخانهزده كه شدت حدس مي
. قديم در حدود يك مايل در سي سال بوده و امروزه در حدود يك مايل در هفتاد سال است

هاي كارون و كرخه و كند كه در آن زمان رودخانهآثاري كه از نيارخوس باقي مانده ثابت مي
پس بعيد . وارد خليج فارس گشته و تماسي با يكديگر نداشتند دجله و فرات هر كدام مستقالً

 است شهر ناژينو دوره عيالمي در محدوده امروزي خرمشهر بوده باشد
 

پال آشورباني. بود آشورپادشاه  ).م. پ 631يا  625تا  669 (سالاز :پالآشور باني 2
 :معناي نامش يعني. شد اسرحدونآخرين فرمانرواي مقتدر آشوريان بود كه جانشين پدرش 

 نام او به صورت كتاب مقدسدر  ".است) جانشين(يك وارث  ٴبه وجود آورنده آشور"

"Asenappar" استآمده. 
 

امام شوشتري در كتاب تاريخ جغرافيائي خوزستان در مورد آگنيس و شهرهاي پيرامون كارون  3
در دوره عيالميان چون هنوز بيشتر اين خاك طبع مردابي داشت، آباديهاي  :گويدو اروندرود مي

و كاره دريا مرداب است و بندر ندارد و از اين « : استرابو گويد. مهمي مسلماً در آن نبوده است
رفت، نتوانست يك نفر راهنماي بومي پيدا جهت نيارخوس هنگامي كه از هندوستان به بابل مي

توانست كشتي هاي خود را به ساحل نزديك كند و نه كسي را بدست آورد كند، و هيچ جا نمي
 شوشيها نزديك به دهنه كارون يك دهي« : و نيز گويد» .كه از اطالعات محلي او استفاده كند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_%28%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_%28%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_%28%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
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 P4F1ناين بار نوبت به اضمحالل امپراطوري هخامنشيا
Pپس از آنكه . رسدمي

P5Fاسكندر

2 
Pم از آن طريق به خاك .ق 333نمايد، در سال بابل را فتح مي

كه به كه به تصرف  طي اين هجوم. كندامپراطوري هخامنشيان حمله مي
انجامد، شهر كل سرزمين ايران و انقراض پادشاهي هخامنشيان مي

م .ق326اما اسكندر پس از فتح هند در سال . شودآگنيس نيز ويران مي
در راه بازگشت به بابل وقتي به منطقه اطراف رود كارون و اروندرود 

اقف رسد، از اهميت موقعيت سوق الجيشي و تجاري اين ناحيه ومي
 دهد كه يك شهر بندري به نام خودشگرديده و دستور مي

 در نزديكي شهر آگنيس  و حوالي محل فعلي خرمشهر بنا» الكساندريا«
كه »  خاراكس«و يا » كرخينيا«نام اين شهر تازه تأسيس بعدها به . نمايند

به معني قلعه و يا لغتي يوناني به معني » كاركا«از ريشه لغت آرامي 
 .شودگرفته شده است، تغيير داده مي» نپناهقلعه جا«

                                                                                                                
و اين ده بنا به گفته او نزديك اهواز » ساختند بنام آگنيس كه پانصد استاد از شوش فاصله دارد

 .كنوني بود
و يك سلسله  دودمانينام ) »سال 220«پيش از ميالد،  550 - 330: (انهخامنشي 1

 پادشاهان اين دودمان از پارسيان بودند و تبار خود را به .است باستانپادشاهي در ايران دوره 
بودند ولي با  انشانو سپس  پارسرساندند هخامنشيان، در آغاز پادشاهان بومي مي »هخامنش«

و  ليديهوارد آورد و سپس گرفتن  مادواپسين پادشاه  ايشتوويگوبر  كوروش بزرگشكستي كه 
، را  كوروش بزرگاز اين رو . ، پادشاهي هخامنشيان تبديل به شاهنشاهي بزرگي شدبابل

  .دانندهخامنشي مي شاهنشاهيبنيانگذار 
 

. بود باستان ٴمقدونيهپادشاه )، معروف به اسكندر كبير  (م ق 323-م  ق 356: اسكندر مقدوني 2
. قرار داشت ارسطوسالگي تحت تعليم  16متولد شد و تا سن  پالشهر ق م در  356او در سال 

دنياي  هايترين امپراتوريبزرگاسكندر توانست تا پيش از رسيدن به سن سي سالگي يكي از 
ناپذير ها شكستاو در جنگ. گسترده بود هيمالياتا  درياي يونانكل دهد كه از را ش باستان

ترين فرماندهان نظامي در از اسكندر به عنوان يكي از موفق. نمود و هرگز شكست نخوردمي
 .شودسرتاسر تاريخ ياد مي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87%D9%94_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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بد نيست كه يادآوري شود كه به استناد مدارك تاريخي موجود، 
شهر شناخته شده ، در آن زمان همه به نام  21اسكندر مقدوني حداقل 

هائي كه گشوده با پسوندي از منطقه، در سرزمين» الكساندريا«خودش 
اي از قواي ناراضي ود از جمله پارهاي از همراهان خبود، بنا نهاد و عده

و خسته شده از جنگ، سربازان پا به سن گذاشته و يا معلول را در آنجا 
 .سكونت داده است
در » كرخه«ودخانه شناسان بر اين باور هستند كه نام رگروهي از باستان
هاي زاگرس سرچشمه گرفته، از كنار آثار شته كوهخوزستان كه از ر

ه و در ادامه وارد خاك عراق شده و به رودخانه شوش باستان گذشت
ريزد، ار اسم همين شهر يعني كرخينيا گرفته شده كه به مرور دجله مي

 .زمان خالصه گرديده و تبديل به كرخه شده است
. نمايدسالگي فوت مي 33م اسكندر مقدوني در سن .ق323در سال 

ه بود در ميان هائي كه وي گشودپس از مرگ اين نابغه جنگي، سرزمين
ناحيه آسياي غربي تحت كنترل يكي از . گرددسردارانش تقسيم مي

آيد كه سرانجام منجر به تشكيل سردارانش به نام سلوكوس در مي
P6Fدولت سلوكيان

1 
Pشوديا اساكله ميP

 .
P در نتيجه شهر خاراكس تحت

 .گيردحكمراني اين دولت قرار مي
هاي طغيان رودخانه م در نتيجه.ق 166يا  165در حوالي سالهاي 

امپراطور . گرددپيراموني، بخش بزرگي از شهر خاراكس ويران مي

                                                           
پيش از  64تا  312هاي سلوكيان يا اسالكه نام دولتي يوناني بود كه در ميان سال: سلوكيان 1

هاي او سرزمين اسكندر مقدونيپس از مرگ . راندبر آسياي غربي فرمان مي) سال  310( ميالد
به قدرت  .م.پ 306بودند كه در  سلوكوس يكمسلوكيان جانشينان . شدندميان سردارانش تقسيم

بنيانگذاري  سلوكوس يكمپيش از ميالد پادشاهي سلوكيان به وسيله  320در حدود .رسيد
 گرددمي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B1%DB%B2_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B4_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B4_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B4_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B0%DB%B6_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B0%DB%B6_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%DB%8C%DA%A9%D9%85
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P7Fسلوكي نامدار آن زمان آنتيوخوس چهارم

1
P  يكي از سرداران خود بنام

هيسپاوسين و يا به نقلي ديگر اسپاسينو را به عنوان حاكم آن شهر 
هر هاي شهر را مرمت نموده و آن شانتخاب نموده و توسط وي خرابي

 .نامدمي» آنتيوخا«را به نام خود 
مدتي بعد در دوران حكومت اسپاسينو، شهر آنتيوخا دوباره در اثر سيل 

اسپاسينو اين بار . بيندها خسارات فراواني ميناشي از طغيان رودخانه
ها مطابق رسم آن زمان نام خود را نيز به اسم شهر پس از تعمير ويراني

 .نامدمي» اكس اسپاسينوخار«اضافه نموده و آن را 
اي از مورخين از نظر موقعيت سوق الجيشي در اين شهر كه به قول پاره

P8Fهاي تدمرپيشاني خليج فارس واقع شده بود، در كتيبه

2
P» كاراك

و در » كرد دوميسان« ناميده شده است و در نقوش آرامي، » اسبياسينا
 .»ميشا«تلمود بابلي،

اين اعتقاد هستند كه مكان جغرافيائي  شناسان برگروه ديگري از باستان
اسپاسينو در محل خرمشهر كنوني يا كمي در شمال آن  شهر خاراكس-
 .واقع بوده است

فارس قيد پلينيوس رومي، محل شهر خاراكس را در شمال رأس خليج
كه » ينگ گان« ميالدي يك ژنرال چيني به نام  97در سال . نموده است

اطور چين، به دربار روم باستان بوده و در چو، امپرپانفرستاده چين

                                                           
. تا زمان مرگش بود پ م 175از  سلوكيانپادشاه )پ م 215-164: (آنتيوخوس چهارم 1

 .باشدبه معناي تجلّيِ خداوند مي يونانيلقب او اپيفانس در 
 

 سوريهدر كشور جمهوري عربي  و مملكتي به همين نام پالميرا يا تدمر نام شهر: تدمر - 2
، ودر حمصكيلومتري شهر  160در » پالميرا«) مملكت تدمر(» تدمر«آثار شهر باستاني  .است
ميالدي توسط  274اين شهر زيبا در سال . استع شدهواق دمشقكيلومتري شمال شهر  215

 .رخ داد ويران شد »تدمر ٴملكه« زنوبيا ٴرجنگي خونين كه بين ملكهد روم، امپراتور اورليانوس

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B5_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7
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مسير حركت خود به روم از شهر خاراكي عبور نموده بود در خاطرات 
نام برده و نوشته است كه به جز در » تيوجي«خود از اين شهر با اسم 

اين مشخصات تا حدود . زاويه شمال غربي در محاصره آب است
ت توسط شاخه غربي زيادي با موقعيت خرمشهر كنوني كه از سه سم

، اروند رود و شعبه اصلي كارون در بر )بهمنشير(رودخانه كارون 
 .گرفته شده است، مطابقت دارد

P9Fشهر خاراكس در دوره سلسله ساسانيان

1
P »و يا به نقلي » اردشيرويه »

 اما مورخين مسلمان در كتب خود از آن. شده استناميده مي» استرآباد
P10Fبه عنوان بهرسير

2
Pاردشير يكي از هفت شهر بزرگي بوده ويه. اندياد كرده

 .انددادهشهر تيسفون را تشكيل مياست كه  برروي هم كالن

                                                           
تا  224است كه از سال  ايرانيشاهنشاهي ساساني و يا ساسانيان نام دودماني : ساسانيان 1
بنا  اردشيريكپارچه را  شاهنشاهيبر ايران فرمانروايي كردند؛ بنيان اين ) سال 427(ميالدي  651
نشاهان ساساني شاه. دودمان ساساني آخرين دودمان پيش از دوره اسالمي در ايران بودند. كرد

چيرگي يافته، گستره  آسياي باختريبر پهنه بزرگي از  بود، پارسشان از استان كه ريشه
را براي نخستين بار پس از هخامنشيان، يكپارچه ساخته و زير  وايي خود؛ كشور ايران فرمانر

در نزديكي  تيسفونپايتخت ايران در اين دوره، شهر  فرمان تنها يك دولت شاهنشاهي آوردند
 .در عراق امروزي بود بغداد

 
، شهري كهن در كرانة غربي دجله و روبروي )اردشيرارتشير، ويهوه،  اردشيربِه(بهرَسير : بهرسير 2

آن به دست مسلمانان و تغييرات پديد دربارة زمان ساخت ، ضبط نام ، تاريخ فتح . ايوان مدائن 
به عقيدة برخي از  .شودآمده در تقسيمات آن ، اختالفات چشمگيري در منابع ديده مي

اردشير را ايجاد نكرده ، بلكه به تجديد ساختمان سلوكيه و تغيير خاورشناسان ، اردشير شهرِ به
اند و حتي ه جاي يكديگر به كار رفتههاي بهرسير و به اردشير بنام آن پرداخته است  بعدها واژه

حتي طبري در شرح حوادث . انداردشير شمردهبسياري از نويسندگان ، بهرسير را معرّب به
ناميده است » طسوج «دوران خسروپرويز، بهرسير را 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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هاي اردشير در دوران ساسانيان شهري بزرگ و آباد بوده با كوچهويه
هاي فرش شده و بازاري بزرگ كه وجود سوداگران از مليتسنگ

در طول دوران . ه استبخشيدگوناگون به آن بازار پرجمعيت رونق مي
-اردشير همچنان در رونق خود باقي ميپادشاهي سلسله ساسانيان ويه

-انان مختلف وقت نامهر چند كه بنا به سليقه پادشاهان و حكمر. ماند
بر خود داشته كه آخرين آنها در اواخر حكومت هاي گوناگوني 

P 11F1يبه استناد نوشته ابوزيد بلخ. بوده است» بارما«ساسانيان 
Pس از فتح پ
P12Fآن نواحي به دست اعراب در زمان خليفه دوم عمربن خطاب

2
Pنام اين ، 

Pتبديل گرديده است» بيان«شهر به 

 
13F

3
Pاي از مورخين معتقد هستند كه عده

Pباشد كه در زبان خوزينام بيان معرب واژه پيان مي

 
14F

4
P مردان«به معني «

                                                           
دان، جغرافي) هجري قمري 322در حدود (ابوزيد احمد بن سهل بلخي : بلخي ابو زيد - 1

بسيارنويس و آگاه به  ايوي نويسنده. و مذهب شيعه و شاگرد كندي بودز پيردان، ارياضي
 .هاي زمان خود بوددانش

 
هـ بعد از ابوبكر به خالفت 13خليفه دوم از خلفاي راشدين كه در سال : عمر بن خطاب 2

 .هـ به دست فيروزابولولوء به قتل رسيد 23رسيد و در سال 
 

اردشير اردشير و بهمناز مورخين دارند تفكيك بين دو شهر ويهاز اشتباهات رايجي كه بعضي  3
اردشير شهري است نزديك تيسفون و شمارند در حالي كه ويهاست كه غالباً آنها را يك شهر مي

جزء مدائن هفتگانه پايتخت ساساني بود كه تا سالهاي زيادي بعد از فتوحات اسالمي آباد بوده و 
اردشير شهر يا استاني نزديك دهانه در حالي كه بهمن. سير تعيير دادندمسلمانان نام آن را به بهر

روبروي ابله كه ) اروندرود(خليج فارس كه به نوشته ياقوت شهري بود در جانب شرقي دجله 
 ويران شده وآثار آن از بين رفته و فقط نام بهمنشير از آن مانده است

زبان رايج استان  برتولد اشپولر .زي گويندزبان قديمي خوزستان را زبان خو: زبان خوزي - 4
عربي  بنا به اقرار صريح اهل آن عصر، نه به زبان«: نويسدخوزستان را زبان خوزي دانسته، مي

است نه به زبان پارسي، حتي الفباي عربي براي تلفظ و تحرير آن كافي نبوده و ارتباطي داشته
 »به حساب آوريم زبان عيالميخطا نيست كه اين لهجه ويژه از آخرين بقاياي 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D8%B4%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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اني تا به استناد نوشته مقدسي، مورخ بزرگ اسالمي اين شهر باست. است
 .قرن چهارم هجري نيز دائر بوده است

هاي پيش از اسالم به منظور اتصال كارون گويا در دوره«:نقل شده است
از . العرب نهري حفر شده و در شمال اين نهر، آبادي پديد آمدبه شط

ناميدند و آبادي مزبور را به »بيان«همان دوره نام اين نهر يا كانال را 
» كانال عضدي«اين كانال كه بعدهابه » .كردندهمين اسم نامگذاري 

ور كرده و خرمشهر را بمعروف گرديده از بخش شمالي جزيره آبادان ع
شيخ در جنوب آن كانال تقسيم به دو بخش خرمشهر در شمال و كوت

 .كندمي
اگر اين ادعا درست بوده باشد بايد گفت كه جزيره آبادان به صورت 

 ست و نه به طور طبيعي به صورتمصنوعي به وجود آورده شده ا
هاي بهمنشير در شرق آن، كارون در شمال و اروندرود دلتاي رودخانه

 .در غرب و جنوب
از سوي ديگر در شرح جنگهاي كوچك و بزرگ حكومت طايفه 

Pمشعشعيان

 
15F

1
P به مركزيت هويزه، با دشمنان در آن نواحي از بصره نام

گونه ذكري نشده اين شهر هيچ برده شده، اما از شهر بيان و يا نام بعدي
 .است

االمارة الكعبية في القبان و «شيخ علوان بن عبداهللا شويكي در كتاب 
هاي آن حوالي نوشته، از روستاي كه در مورد تاريخچه آبادي» الفالحية

حفّار و محرزي نام برده اما هيچ گونه نامي از شهر بيان و يا حتي نام 

                                                           
دودماني عرب تبار از سادات موسوي كه در اواسط قرن نهم هجري توسط : مشعشعيان - 1

سيد محمد بن فالح در حويزه به حكومت رسيده و تا قبل از ظهور صفويان حكومت مستقلي 
س از آن داشتند كه با فرمانروائي شاه اسماعيل صفوي و شكست مشعشعيان از وي اين خاندان پ

 .از جانب آنان گرديدند) خوزستان جنوبي(واليان عربستان 
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او . هري داشته باشد، نبرده استديگري كه نشان از وجود چنين ش
ده خود، ماوقع شكستن سد رغم آنكه در بخشي از كتاب ياد شعلي

ميالدي را شرح داده و از دو  1765زند در سال خانتوسط كريم» سابله«
-گونه ذكري نميبرد، اما از شهر بيان هيچآبادي حفار و محرزي نام مي

 .نمايد
، شهر كوچكي به نام در هر صورت پس از ويراني شهر بيان

 هاي آن شهر در محلي كهدر نزديكي ويرانه) محرزي/مهرزه(محرزه
و بهمنشير ) كانال عضدي(رودخانه كارون به دو شاخه كارون غربي

 .گردد، ساخته شده استتقسيم مي
P16Fناصرخسرو قبادياني

1 
P هـ با 443كه در بازگشت از سفر حج در ماه شوال
ريق بندر بصره و شهر اُبله به جزيره از ط» بوصي«يك كشتي موسوم به 

) آبادان(آبادان وارد شده است، به جز وصف مختصري پيرامون عبادان
اي به وجود شهر يا روستائي ايراني به نام محرزي در گونه اشارههيچ

 .نزديكي آن جزيره ننموده است
احتماالً چون ناصرخسرو در لنگرگاهي در بخش جنوبي جزيره آبادان 

بل خاك عراق فعلي، از كشتي پياده شده بود، چندان توجهي به در مقا
به . بخش شمالي آن جزيره و شهرك كناري آن، محرزي، نكرده است
ويژه آنكه او در ادامه راه خود از طريق همان اروندرود در بخش 

                                                           
زبان، از شاعران بزرگ فارسي) ق. ه 481 - 394(ناصر خسرو : ناصر خسرو قبادياني 1

وي بر اغلب علوم عقلي و نقلي زمان . حكيم و جهانگرد ايراني و از مبلغان مذهب اسماعيلي بود
و فلسفه و كالم تبحر داشت و در  نجومو  موسيقيو  طب يوناني و حساب و ٴخود از قبيل فلسفه

 .استاشعار خويش به كرات از احاطه داشتن خود بر اين علوم تأكيد كرده
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85
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Pجنوبي جزيره آبادان ، به بندر باستاني مهروبان

 
17F

1
P در ساحل خليج فارس

آنكه ديداري از ناحيه شمالي سفر كرده، بي و در شمال بندر ديلم،
 .جزيره آبادان و آباديهاي حاشيه شاخه غربي كارون داشته باشد

محرزي به مرور زمان گسترش يافته و به /به هر جهت، شهرك محرزه
به مرور زمان اهالي آن . سوي مكان فعلي خرمشهر منتقل شده است

 انها در هنگام غروبشهر به دليل سرخ رنگ شدن رود كارون و نخلست
به معني قرمز رنگ شده تغيير » محمرِه«محرزي را به /آقتاب، نام محرزه

 .دهندمي
ه شده است كه پس از دستگيري هاي تاريخي آورداي از نوشتهدر پاره
Pفجيع بابك خرمدين و قتل

 
18F

2
Pجامگان در سال رهبر نهضت شعوبي سرخ

گجوي او را به دستور تر و غير جنهـ بسياري از پيروان آرام223
Pالمعتصم باهللا

 
19F

3
P خليفه عباسي به نواحي نيمه آباد  اطراف تالقي رودخانه

اروند با كارون كوچ دادند كه هم از ناحيه آذربايجان، مركز نهضت 

                                                           
-بوده فارس قديم كوره قبادماهرويان يا مهروبان بندر قديمي و تاريخي در : بندر مهروبان - 1
استان  شهرستان هنديجاني مهرويان در قريه امامزاده عبداهللا فعلي واز توابع موقعيت كنون. تاس

 باشدمي خوزستان
رمدين است كه بعد از رهبر اصلي شورشيان ايراني خهـ 222صفر 6مرگ : بابك خرمدين - 2

در دوران خالفت عباسيان شمال آذربايجان كانون . شوريدند خالفت عباسيبر  ابومسلممرگ 
است شدهشورش طوالني مدت و خطرناك عليه خالفت بود كه توسط بابك خرمدين رهبري مي

 .طول كشيد ق. ه 222ق تا . ه 201سال از  20و بر شمال غرب ايران تاثير گذاشت و بيش از 
فرزند  عباسي خليفههشتمين ) هـ218-227( ابواسحاق محمد المعتصم باهللا: المعتصم باهللا  3

هجري تولد  178ابواسحاق معتصم به سال  .به خالفت رسيد مأمونبود كه پس از  هارون الرشيد
به  .نامش محمد يا ابراهيم بود از علم و ادب بي بهره بود .ميافت مادرش كنيزكي بود مارده نا

دوران مامون واليت شام و مصر داشت و مامون به هنگام مرگ از فرزند خويش عباس كه به 
نزد سپاهيان بسيار محبوب بود، چشم پوشيد و خالفت را بدو داد كه در معتصم قوت و لياقت 

 ديدكافي براي حفظ دولت عباسي مي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6_%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
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سرخ جامگان به دور باشند و هم به دليل نزديكي به مركز خالفت در 
تر و بيشتر در كنترل  و نظارت خود داشته بغداد، بتوانند آنها را راحت

پوشيدند، مياين جماعت كوچ داده شده كه كماكان لباس قرمز . باشند
اهالي محل به پس از مدتي . شوندبه تدريج در شهر محرزه ساكن مي

نام محرزه را به دليل لباس سرخ رنگ كوچ داده شدگان به محمره تغيير 
 .دهندمي

دايش شهر محرزه و اينكه براي نخستين بار در با نگاهي به تاريخچه پي
ميالدي در منابع تاريخي از المحمره نام برده شده است، به  1810سال 

-وجه نميتوان دريافت كه ريشه تاريخي نام محمره به هيچآساني مي
زيرا .سرخ جامگان كوچ داده شده به آن شهر باشدتواند ناشي از وجود 

آن نواحي كوچ داده شده بودند، شهر بارما در قرن سوم كه اين گروه به 
خود بيان هنوز دائر بوده و روستاي محرزه اصوالً بنيان به نام معرب 

در ضمن . گذاشته نشده بوده است كه نام آن به محمره تغيير داده شود
گذاري شهرك رسدكه سرخ جامگان تا زمان بنيانمنطقي هم به نظر نمي

كوچانده شدن به آن منطقه، همچنان عني چند قرن پس از محرزه ي
 .لباس سرخ خود را بر تن داشته باشند

عنوان محمره چند سال بعد در شرح جنگ شيخ غيث بن غضبان و 
پيمانش شيخ حمود بزرگ طايقه بني منتفق با حكمران عثماني بغداد هم

براي دومين بار ذكر  »المحمرهكوت«ميالدي به صورت  1826در سال 
P20Fگرددمي

1 

Pاي از طايفهآن دوره، قرن سيزدهم هجري، تيرهدر 

 
Pكعب به نام بني

آلبوكاسب كه شيخ مرداو بن علي بن كاسب بزرگ آن بوده، در محمره 

                                                           
نامند، واژه كوت به مي اي بابلي است، برخي نيز آن را هنديواژه» كوت«: كوت محمره - 1

هاي به هم چسبيده كه شبيه روستاي اي از خانههمچنين به معني مجموعه. استمعني قلعه 
 باشدكوچك بر ساحل دريا و رود باشند، نيز مي
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پس از فوت شيخ مرداو، فرزند او حاج يوسف . اندكردهزندگي مي
با توجه به آنكه در آن زمان شهر محمره بخشي  .گرددجانشين وي مي

گرديده، المشايخ فالحيه محسوب ميشيخ ،كعبنياز قلمرو شيخ ثامر ب
 .شيخ آلبوكاسب نيز در تحت حكمراني او بوده است

المشايخ، شيخ غيث بن غضبان، بندرگاه شيخ حاج يوسف بنا به دستور
اين اقدام مدبرانه نقطه عطفي در . نمايدكوت المحمره را احداث مي

گردد بر شكوفائي و تاريخ شهر خرمشهر محسوب گرديده و آغازي مي
رونق اقتصادي اين بندر كه در پي خود آبادي و آباداني اين شهر را به 

-ساكنان عرب اين ناحيه كه اكثراً از اعضاء خاندان بني. آوردهمراه مي
كعب از دودمان آلبوكاسب كه نسب آنها به مرداو بن علي بن كاسب 

اواخر حكومت آغا بودند، به مرور زمان و به ويژه در فاصله . رسيدمي
P21Fمحمدخان

1
Pتا اوايل دوران حكومت محمدشاه فاجارP22F

2
PدهP

 
P كوچك و

ن عمت آب فراوان دو رودخانه آب شيريسرسبز محمره را كه از ن
و بندرگاه آن جاني گرفته و از رونقي  اروندرود و كارون برخوردار بود

 قابل توجه برخوردار بوده را توسعه داده تا جائي كه اين بندر در اواخر
اي براي بندر مهم بصره در عراق محسوب دوره قاجاريه رقيب عمده

م به 1848هنري راولينسن مورخ انگليسي كه در سال .گرديده استمي
كشتي  25ر بندر محمره شهر سفر كرده بود نقل نموده كه د اين

                                                           
گذار دودمان بنيان شوشادر  1176 خرداد 28 - استرآبادر د 1121: (آغا محمد خان قاجار - 1

خورشيدي آقامحمدخان كه از افراد ايل قاجار بود با از  1161در سال  .است ايراندر  قاجاريه
را پايتخت خود انتخاب  تهراناو . به حكومت رسيد كريم خان زندميان بردن حكومت جانشينان 

 .هاي متعدد توانست ايران را يكپارچه سازدآقامحمدخان با لشكركشي. كرد
و  شاهفتحعلي ٴنوه )تجريش 1227 شهريور 14 - تبريز 1186 دي 14: ( محمد شاه قاجار - 2

 بود ايراندر  قاجارو سومين شاه از دودمان  ميرزاعباسفرزند 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B8_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B8_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B7%DB%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B7%DB%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B6%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B8%DB%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B8%DB%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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فروند 6پيما لنگر انداخته بوده در حالي كه در همان زمان فقطاقيانوس
 .ها در بندر بصره پهلو گرفته بودكشتيگونه از اين
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 پادشاهي ميسان –خاراكس 
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 سانپادشاهي مي
 

نخستين آشنايي علمي باستان شناسان با پادشاهي ميسان يا 
هايي به ميالدي و بر اثر كشف سكه 1811ميشان مربوط به سال 

P23F1.زبان يوناني بود
P  در اين سال ويسكونتي مشاهده كرد كه برخي از

  هاي يوناني اصالتي شرقي دارند و نامهاي حك شده بر روي سكه
كه طبق  هاي پادشاهاني بودنام مشابهشاهان حك شده پاداسامي 
شمال در  شهر خاراكسروزگاري بر  كالسيكهاي مؤرخين نوشته

رأس خليج فارس 
P24Fكردندحكومت مي

2
P .

اسكندر پس از فتوحات 
خود در هند در راه 

بازگشت خود به بابل به 
اي كه به احتمال زياد منطقه
كنوني يا  خرمشهرشهر 

كمي در شمال آن قرار 
 .دهدداشته رسيده و دستور به بناي شهري بزرگ به نام خود او مي

                                                           
  Wikipedia.org/wiki پادشاهي ميسان    1

 
لحظ فيسكونتي ان االسماء الذي مكتوبة علي بعض النقود االغريقية من  1811في سنة   2

اصل شرقي و تشبه اسماء الملوك الذين قال عنهم المؤلفون الكالسيكيون انهم حكموا مدينة 
 .خاراكس عند رأس الخليج الفارسي 

 432ترجمة فؤاد جميل، القسم االول، صمان، دراسة تاريخية اولية، شيلدن ارثر نولد ميسان
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Karte_Charakene.png
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اسكندر به خوبي ارزش جغرافيايي آن منطقه كه داراي زميني 
ها و خليج فارس بود را هاي رودخانهمرتفع در مجاورت آب

دريافت و هدف از بناي اين شهر نيز بدليل نقش تجاري و 
 P25F1.توانست بعدها ايفا كندوسيعي بود كه مي بازرگاني

اسكندر اين شهر را به نام خود تأسيس كرد و بعدها به نامهاي 
. خاراكــــس و همچنين كرخينيا معروف گرديد

اين شهر  سلوكيپس از مرگ اسكندر در بابل و تأسيس دولت 
قبل از  166-165تا اينكه در سال . آمدتحت كنترل سلوكيان در

ها تخريب ميالد قسمتهايي از شهر بر اثر طغيان آب رودخانه
 آنتيوخوس چهارمگرديد و توسط امپراطور سلوكي نامدار آن زمان 

نامد و يكي از شود و آن را به نام خود آنتيوخا ميبازسازي مي
P26Fهيسپاوسينفرماندهان خود را به نام 

2
P  به حاكميت آن شهر و منطقه

ر طي حكومت هيسپاوسين بار ديگر شهر دچار اما د. گماردمي
بار بدستور هيسپاوسين يا اسپاسينو اقدام به بنا و  سيل شده و اين

كنند و نام خود را بر نام شهر اضافه كرده آن را مرّمت آن مي
P27Fتدمريهاي اين شهر در كتيبه .نامداسپاسينو ميخاراكس-

3
P  به نام

                                                           
 19دولة ميسان العربية، منذر عبدالكريم البكر،ص  1
از سرداران معروف آنتويوخوس چهارم امپرطور سلوكيان كه به دستور نامبرده :هيسپاوسن 2

شود نام وي گفته مي. شهرالكساندريا را بازسازي كرده و مدتي حاكم آن نواحي گرديد
هيسپاوسين بن ساگدو دوناسيس يك ايراني  و از قوم بختياري باشد و حتي گفته شده كه وي 

 نوه يوئيديموس بختياري است 
 

 .است سوريهدر كشور جمهوري عربي  و مملكتي به همين نامپالميرا يا تدمر نام شهر: تدمر 3
 215، ودر حمصكيلومتري شهر  160در » پالميرا«) مملكت تدمر(» تدمر«آثار شهر باستاني 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
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كاراك اسبياسينا و در نقوش آرامي به نام كرك دميسان به معني 
. است بابلي به نام ميشا ذكر گرديده تلمودقلعه ميسان و در 

قبل از ميالد پس از انتشار ضعف  139الي  141در بين سالهاي 
در پيكر دولت سلوكيان هيسپاوسين استقالل خود را بر مناطق 

كند اما تحت فرمان خود اعالم كرده، به نام خود سكّه ضرب مي
  .كندروابط خود را با سلوكيان حفظ مي

اي بزرگ بر عليه قبل از ميالد هسپاوسين حمله 129در سال 
 فرهاد دوم، حاكم نيابي هميروس

28F

P29Fاشكاني، پادشاه 1

2
P  بابلبر منطقه 

P30Fالنهرينبينهاي و سرزمين

3 
Pبه شكست او و  انجام داده و موفق

-اراضي مجاور به قلمرو حكومتي خود مي ضميمه كردن بابل و

                                                                                                                
ميالدي توسط  274اين شهر زيبا در سال . استواقع شده دمشقكيلومتري شمال شهر 

 .رخ داد ويران شد» تدمر ٴملكه« زنوبيا ٴدرجنگي خونين كه بين ملكه روم، امپراتور اورليانوس
وي پس از ). م.ق 128 -137يا  138(است  دودمان اشكانياز  ايران شاههفتمين : فرهاد دوم 1

 129در سال  . تپيش از ميالد اس 138آغاز سلطنت او  .به تخت نشست مهرداد يكمپدرش 
 دهدرا شكست مي آنتيوخوس هفتمپيش از ميالد فرهاد دوم، 

هاي سياسي و قدرتشود، يكي از ها نيز شناخته ميكه با نام امپراتوري پارت :اشكانيان 2
موسس  .سال بر قسمت اعظم غرب آسيا حكومت كرد 471بود كه  زمينايراندر  ايرانيفرهنگي 

پيش از ميالد توسط اشك  سوماين امپراتوري در قرن  .و بنيانگذار اين دودمان، اشك ناميده شد
وي سپس عليه  .در شمال شرقي ايران تاسيس گرديد پارت ساتراپپس از فتح  پرنيرهبر قبيله 

 .سلوكيان قيام كرد
 
اي جغرافيايي است كه ميان دو نام منطقه، دورودالنهرين يا ميانرودان يا بينميان: بين النهرين 3

امروزي است و در  عراقبيشتر سطح اين منطقه در كشور . استجاي گرفته فراتو  دجلهرود 
 .استگذشته مدتي بخشي از سرزمين كهن ايران باستان بوده

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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P31Fشود

1
P. اليماييعليه حاكم  اي برگرديده كه اوحملههمچنين ذكرP32F

2
P 

تدارك داده و پس از شكست )) بيتيت((به نام  عيالمهاي سرزمين
  .گردداو موفّق به بسط منطقه نفوذ خود مي

مهم دولت اشكاني  هايساتراپسرانجام ميسان بعنوان يك از 
مستقل به پادشاهي خود  در آمده و بصورت نيمه مستقل و گاهي

كه آخرين پادشاه دهد تا هنگاميقرن ادامه مي سهدر بيش از
P33Fاردشير بابكانتوسط  ساسانيانميساني در اوايل بر آمدن حكومت 

3
P 

. يابدبه قتل رسيده و حكومت آنان پايان مي
 

موقعيت جغرافيايي  
اي كه دولت ميسان در آن به وجود آمد شامل سرزمين منطقه

 دجلهبود كه ميان آن به وسيله رودهاي  اي پست و همواريجلگه
شكافته شده و پيرامون جنوب آن رود  كرخهو رود  اروندرودو 

هايي نيز از اين همچنين رودها و كانال. جريان داشت كارون

                                                           
 8نشوء و تطور مملكة ميسان، واثق اسماعيل الصالحي، ص 1
 خوزستاندر نواحي  اشكانيهاي محلي بود كه در روزگار يكي از حكومت اليمائيس :اليمائي2

قسمت مرتفع  هابابلي .ايالم باشد ٴيافته تغيير شكلرسد اين نام به نظر مي. كنوني ظهور كرد
يعني  (Elam) «االم»يا  (Elamtu) «االمتو«سرزميني را كه در مشرق بابل قرار داشت 

اين نام در تلفظ يوناني . ناميدنديعني مشرق مي» كشور طلوع خورشيد«يا شايد » كوهستان«
 ثبت شده است» ليمائيسا«

 
 ساساني ٴسلسله، بنيانگذار )شده به اردشير بابكان اردشير يكم ساساني، شناخته: (اردشيربابكان 3

 ميالدي در دشت 224در سال  اردوان پنجم، اشكانيوي پس از شكست واپسين شاهنشاه . بود
اردشير از آن پس . ساساني را بنيان گذاشت ٴهرمزدگان، دودمان اشكاني را برانداخت و سلسله

 .خواندش را آغازيدمي ايران يا ايرانشهرناميد و تسخير سرزميني كه  »شاهنشاه «خود را

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%DA%A9%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_%28%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_%28%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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با توجه به پستي زمين آن، . گرفتمي رودهاي اصلي سرچشمه
به هنگام  خش وسيعي از آن را در برگرفته،ها بها و مردابجلگه

طغيان رودها به ويژه هنگامي كه نظارت بر امر آبياري و نظم و 
گرفت بر اين قسمت از زمين ترتيب آن مورد بي اعتنايي قرار مي

اي جاي آن ها در آن فراوان بوده و در جماهي. شدافزوده مي
كرد و هاي ني روييده بود كه كشتيراني را دچار اختالل ميساقه

. شدها ميمانع از حركت كشتي
 پلينيوس

34F

خليج فارس ومي شهر خاراكس را در شمال رأس ر1
ينگ  ميالدي يك ژنرال چيني به نام گان 97در سال  ذكر كرده و

P35Fهانچو از دودمان كه از طرف امپراطور چين پان

2
P  مأمور به سفر

بود در طي مسير خود از شهر ميساني  رومبه دربار امپراطور 
 tiozehخاراكس عبور كرده و در توصيف خود از اين شهر آن را 

 .ناميد كه از هرسو به جز در زوايه شمال غربي در احاطه آب است
گرم رمايل است و آن را شهر بسيا 12و مساحت آن در حدود 

ه حيواناتي از قبيل شير، شتر و شترمرغ به وفور در آن يافت ديده ك
همچنين جوبا دوم پادشاه موريتاني در ابتداي قرن اول . شودمي

                                                           
معروف به پليني بزرگ، پليني مهتر يا پليني ) ميالدي 79 - 23)گايوس پلينيوس دوم، : پلينوس 1

. استبوده «تاريخ طبيعي ٴدانشنامه» لفؤو م رومي ٴو نويسنده فيلسوف طبيعي ٫ طبيعيدانپيرتر، 
 .اندسان دانستهيك بلينوسگاه به اشتباه او را با 

 
قبل از  206به قدرت رسيد، بين سالهاي  ايندودمان چه، كه بعد از دودمان هان: سلسله هان 2

اين زمان طوالني يكي از . كردفرمانروايي مي چينسال بر  400، حدود ميالدي 220و  ميالد
ادامه  سه امپراتوريو دوره  زردها كالهاست و تا آشوب بوده تاريخ چينها در پرتأثيرترين دوره

دانند، كه به علت حكومت طوالني اين مي قوم هاناكثر مردم چين، اكنون خود را از .پيدا كرد
 .پيدا كرد سلسله اين قوميت اكثريت مطلق را

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%28%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%28%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B6_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B6_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B6_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B2%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85_%D9%87%D8%A7%D9%86
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مشاهده كرده  مايل دورتر از دريا 50ميالدي اين شهر را در حدود 
P36Fبود

1
P  ميالدي تحقيقات و پژوهشهاي متعددي  1818در سال

كومتي اين پادشاهي صورت گرفت كه منجر به كشف منطقه ح
گرديد و موقعيت جغرافيايي آن در بين رودهاي دجله و فرات و 

. رود كارون تعيين گرديد
 

شهرهاي ميسان  

خاراكس يا كرخينيا مهمترين شهر ميسان و پايتخت : خاراكس
آن بوده و به نامهاي كرخينيا و خاراكس اسپاوسينو نيز شناخته 

رسد و بدليل اسكندر مقدوني ميتاريخ بناي آن به زمان  .شودمي
موقعيت بندرگاهي خود نقش بزرگي در تجارت ميسان داشت و 

هنوز نام قديم اين شهر،  خوزستاندر  كرخهامروزه رودخانه 
به اعتقاد باستان شناسان به احتمال زياد  .كرخينيا را به يادگار دارد

آن مكان جغرافيايي آن در شهر خرمشهر امروزي يا كمي در شمال 
ايزيدور از مشاهير اين شهر جغرافيدان باستان  .استواقع بوده
 خاراكسي

37F

. باشدمي2
در قرن اول ميالدي آن را تابع پادشاه  پليني بزرگ :فرات
مايل در جنوب  11رده و آن را در حوالي ذكر ك) ميسان(كرخينيا 

                                                           
 29نقود مملكة ميسان العربية، محمد باقر الحسيني، ص 1
بوده و كتبي راجع به جغرافياي عالم قديم  خاراكساز اهل  يونانيعالم : ايزودور خاراكسي 2

 پارتنوشته پلين اسم او را زياد در تصنيفات خود برده كتابي كه از او مانده راجع به جغرافياي 

 الدي مي زيستهظن قوي بر اين است كه عالم مذكور در قرن اول مي. است
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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فرانتس آلتهايم مكان آن شهر عقيده به . داندشهر خاراكس مي
-باشد اما طبق نظر ديگر جغرافيامروزي در خاك عراق مي بصره

امروزي و  بهمنشيردر منطقه دانان عرب احتمال دارد كه مكان آن 
فرات نام خود را از  رودخانه. بوده باشد آباداندر نزديكي شهر 

است و در زمان ساسانيان نام آن به بهمن اين شهر ميساني گرفته
. يابدتغيير مي) بهمنشير(اردشير 
از شهرهاي ميساني كه نام آن از نام يوناني شهر : اُبلَه

اين شهر يكي از شهرهاي تجاري . اشدگرفته شده ب اپولوگوس
بار در عهد مهم پادشاهي ميسان بوده و در عهد اسالمي يك

P38Fابوبكر

1
P خالد بن وليدتوسطP39F

2
P عتبه توسط  عمرو بار ديگر در عهد

                                                           
.  ايمان آورد) ص(جزء نخستين كساني است كه به پيامبر ) ابوقحافه( عبداهللا بن عثمان: ابوبكر 1

اموال زيادي را صرف آزاد كردن . در معتبرترين روايات او چهارمين يا پنجمين مسلمان بود
به وسليه عمر و در سقيفه بني ساعده ) ص(بعد از رحلت پيامبر. ضعفاء مسلمان همچون بالل كرد

عبيداهللا بن جراح به عنوان جانشين وي انتخاب شد كه با اعتراض بني هاشم و تعداد ديگري از 
 صحابه روبرو شد

پدرش، وليد بن . خالد بن وليد از طايفه بني مخروم از قبيله قريش بود:  خالد بن وليد 2
در جاهليت بود  قريشاشراف خالد بن وليد يكي از  .بودترين دشمنان اسالم مغيره، از سرسخت

. داري سپاه قريش را بر عهده داشتخانه و مهمات جنگي، و نيز منصب طليعهمسئوليت اسلحه
. و از عوامل شكست سپاه اسالم در آن جنگ بود جنگ احدوي يكي از فرماندهان مشركان در 

به  صلح حديبيهاو كه در تمامي جنگ هاي مشركان عليه پيامبر اسالم شركت داشت، پس از 
شركت كرد وي در جنگ با مرتدين و در  حنينو  فتح مكهجمع مسلمانان پيوست و در غزوه 

سرانجام، خالد بن . از فرماندهان اصلي جنگ بود هاي مسلمانان بر ضد روميان و ايرانيانجنگ
 .در گذشت عمرشام در عصر خالفت  حمصقمري در شهر  21وليد در سال 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B5%D9%84%D8%AD+%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%AA%D8%AD+%D9%85%DA%A9%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87+%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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P40Fبن غزوان

1 
Pها پس از آن نقش تجاري خود گردد و تا مدتفتح مي
P41Fابن بطوطه .كندرا حفظ مي

2
P كند كه ابله شهر بزرگي بوده ذكر مي

مكان آن . نداآمدهكه تاجران هندي و فارس براي تجارت به آن مي
. باشددر نزديكي شهر بصره عراق مي

اين شهر توسط سلوكوس اول جانشين اسكندر مقدوني : افاميه
است و در همين ساخته شد و در شمال پادشاهي ميسان واقع بوده

P42Fتراژانشهر بود كه 

3 
Pمپراطور روم در طي حمله به امپراطوري ا

. اشكاني مورد استقبال پادشاه و مردم ميسان قرار گرفت
 

                                                           
بن جابر بن وهب مازني از پيشگامان مسلمان بود در هجرت دوم حبشه به آن : عتبة بن غزوان 1

 عمربن خطاب عتبة بن غزوان را به امارت بصره گماشت و همو بود كه. سرزمين هجرت كرد
 .بصره را به صورت شهر درآورد

 
سال  طَنجهمحمد بن عبداهللا بن محمد بن إبراهيم لَواتي طَنجي، ابوعبداهللا، در شهر : ابن بطوطه 2

به سوي مكه عزيمت نمود و هـ 725به دنيا آمد و سال  )مراكش(مغرب م در  1304/ق 703
، جاوه، چينو  هندو بخشي از  ميانرودان، تركستان، بحرين، يمن، ايران، عراق، حجاز، شام، مصر

بني از شاهان  ابي عناننزد شاه ) مراكش(را پيمود و سرانجام به مغرب آفريقاو شرق  اروپاشرق 
 779سال  مراكشو در ) م 1352-1325) سال به درازا كشيد 27سفر او . برگشت مرين

 رابربود ولي بيش از سه ب ماركو پولوابن بطوطه تقريباً معاصر با . درگذشت. م 1377/ه
توان يكي از بزرگ ترين سياحان تاريخ بشري محسوب ابن بطوطه را مي. ماركوپولو راه پيمود

 كرد
كه به اختصار تراژان ناميده ) 117:مرگ-53:زاده(ماركوس اوليپيوس تراژانوس  :تراژان  3

 ٴو به عقيده قيصراناو يكي از مشهورترين . بود ميالدي117تا  98از سال  روم امپراتورشود مي

گاه وسعت دوران فرمانروايي تراژان را چروم هي. مورخان بزرگترين قيصر روم استبرخي از 

 .نيافت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%8E%D9%86%D8%AC%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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نژاد و تبار ميسانيان  

بر طبق رأي بسياري از محققين و مؤرخين ميسانيان قومي 
P43Fكريستين سنپروفسور  .بودند عرب

1 
Pداند هايي ميآنان را از عرب

هر چند طبق نظر محققين  .استبوده عمانآنان منطقه  كه خاستگاه
شده داشت ايراني يونانيبا ريشه  هيسپاوسين پادشاه ميشاني نامي

P44Fكه ممكن است اينگونه برداشت شود كه او تباري آريايي

2 
P داشته

هاي مختلف از او به عنوان پادشاهي عرب ياد باشد اما در تاريخ
همچنين . استو در منابع بسيار، تبار او عرب معرفي گرديده شده

 79-23(، معروف به پليني بزرگگايوس پلينيوسمؤرخ رومي 
ر حين كه خود شاهد و معاصر با پادشاهي ميشان بوده د) ميالدي

                                                           
. به دنيا آمد ميالدي 1875وي در سال . است دانماركايرانشناس معروف اهل : كريستن سن 1

هزار و خود وي خواندن  ٴبه گفته. خانه و وي تنها فرزند خانواده بودپدر وي مدير يك پست
در كودكي چنان تأثيري بر روي وي گذاشت كه ميل به اينگونه مطالعات را در وي  يكشب

 ٴسالگي در انشايي نوشت كه ميل دارد تا زبانشناس شود تا بتواند درباره 13در سن . برانگيخت
كريستنسن هنوز دانشگاهش را به پايان نرسانده بود كه نخستين . فرهنگ مردم شرقي مطالعه كند

منتشر  ميالدي 1898سالگي و در سال  23در سن  رستم پهلوان ملي ايراناش را به نام رساله
او با . منتشر كرد ها و روايات در ادبيات فارسيافسانهديگري به نام  ٴدر سال بعد مقاله. كرد

. ا به زبان فارسي نشان دادنوشتن اين دو مقاله و مقاالت متعدد ديگر آگاهي و تسلط خويش ر
بود به پايان رسانيده و  عمر خيامدكتراي خود را كه تحقيقي ادبي و تاريخي در مورد  ٴاو رساله
 . ممتاز گذراند ٴبا درجه ميالدي 1903در سال 

 
فالت به  م. هزاره دوم پنامي است كه به مهاجران هندواروپايي زبان كه در طول  :آريائي 2

 «صورت اضافي جمع اين واژه به صورت. اند، داده شده استكوچ كرده شبه قاره هندو  ايران
 .است ايرانمنشا نام كشور  »آريانام
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D8%A8
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%BE._%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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است و  انيان را قومي عرب خواندهسبازديدها و گزارشات خود مي
.  كندآنان را تحت امر پادشاهي عرب معرفي مي

دين  
هرچند در مورد دين ميسانيان اطالعات زيادي وجود ندارد اما 

اند چون از نام برخي پادشاهان آنان كه به صورت يوناني درآمده
و چون  دارد سامياز خدايان  بعلاتامبيلوس كه در آن اشاره به 

 بين النهريناز خدايان سامي  نرگال بنده عبدنرگال كه به معني
ان از لحاظ ديني تفاوت چنداني با آيد كه ميسانياست بنظر مي

P45Fديگر ساميان بين النهرين نداشتند

1
P.  

 
 

روابط تجاري و سياسي ميسان  
ميسانيان از موقعيت سرزمين خود كه بر فراز خليج فارس بوده 

گذشت بهره حكومتي آن ميپهنه  و دجله و شط العرب از ميانه 
با كشورهاي در اين زمينه آنان در كشتيراني و بازرگاني . بردند

هاي مناطق استوايي خليج فارس شركت داشتند، در عبور فراورده
به ويژه كشورهاي شمال آفريقا و هند و كشورهاي خاور دور 

هاي اين كشورها شامل كاالهايي بود كه فراورده. همدست شدند
مردم مردم عراق و كشورهاي خاورميانه كه آغاز تمدن آنان به 

مهمترين كاالهاي آنان شامل . ند بودندآمد، بدان نيازمشمار مي
هاي انواع عطر، ادويه جات، سنگهاي گرانبها، عاج، انواع چوب

آن هنگام نزديكترين راه عبور آنان به در .سخت و ابريشم بود

                                                           
 Wikipedia.org/wiki پادشاهي ميسان 1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
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همان راهي بود كه از خليج فارس، سپس عراق و  مديترانهدرياي 
و بعد اروپا منشعب  شامو يا سرزمين  آسياي صغيراز آن پس به 

سعي كردند به اين راه دست يافته، از سود  سلوكيان. شدمي
اي هآنان قصد داشتند كه بر اقتصاد سرزمين. بازرگاني آن بهره برند
هاي مخالف سلوكيان اداره دولتبه وسيله  درياي خاورميانه كه 

شد، حاكم شوند، از اين رو براي بدست آوردن اين قدرت مي
واقع در ساحل  جرحايابي به حمله را براي دست سلوكوس سوم

اين بندر بزرگترين بندرگاه دريانوردي و  .بحرين فراهم ساخت
ساكنان ميسان نقش . آمدبازرگاني در خليج فارس به شمار مي

كرد، محفوظ ور ميخود را در اين حركت بازرگاني كه از عراق عب
در آن هنگام عبور دجله از سرزمين آنان هماهنگ با . نگاه داشتند

به باالي دجله و ها در آن به سوي مداين، و از آن حركت كشتي
اين در بازرگاني سهيم شده و فعاليت بازرگاني آنان بنابر. فرات بود

بدون شك اين . و بنادر سرزمين شام گسترش يافت تدمرتا 
هاي فعاليت عالوه بر تاثير آن بر روي پيشرفت تمدن آنان، سرمايه

اين بازرگاني پس از . بسياري را نيز به سوي آنان سرازير كرد
مردم ميسان . بر اهميت آن افزوده شده بود رومياناستقرار دولت 

ها بر خود و سود سرشاري كه از اين بازرگاني بدست خطر رومي
 P46F1»جرها«آوردند را درك كرده، از اين رو روابط خود را با مي

P در
آنان به . را مستحكم ساختند بادية الشامدر » تدمر«بحرين و با 

                                                           
اين شهر  .خليج فارسباختري  ٴكرانه عربستاناست در جرحاء نام شهري باستاني بوده :جرها 1

اين استحكامات در پنجاه مايلي . استبوده عقيرنزديكي يا زير استحكامات كنوني  باستاني در
 كنوني قراردارد عربستان سعوديدر استان خاوري  ءاالحساشمال خاوري 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
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ا براي راهنمايي هايي رها پرداخته، در آن برجبازسازي راه
ها پاسداراني را براي آن برج در كنار. آوردند ها بوجودكاروان

نخستين بار امپراطور . هاي بازرگاني گماشتندمحافظت از اين راه
يك بازرگان تدمري به نام اسكندر را براي  جرمانيكوسروم 

همچنين . كندبرقراري روابط به دربار پادشاه ميسان اعزام مي
به ميسان آمده و در  تيسفونر روم پس از تسخير امپراطو تراژان

و مردم  وس پنجماتامبيلشهر افاميه مورد استقبال پادشاه ميسان 
هاي كشتي خاراكسميسان قرار گرفته و در حين بازديد از شهر 

رفتند يبيند كه براي تجارت به هند ميبزرگ ميساني را م تجاري
كند كاش مانند اسكندر جوان بود تا بتواند به هند رفته يو آرزو م

همچنين روابط . دو آنجا را تحت تصرف امپراطوري خود در آور
P47Fنبطيانبازرگاني ميسانيان با تدمريان و 

1 
Pو در . نيز بسيار گسترده بود

                                                           
و جنوب  شبه جزيره سيناو شمال شرقي  خليج عقبهقومي بودند كه در شمال  :نبطيان 1

آمده است، لكن  پالآشوربانيهاي اگرچه نام ايشان در كتيبه. شرقي فلسطين سكني گزيده بودند
هاي بازرگاني را متصرف شدند، آنچنان م كه استقالل و قدرت يافتند و تمام راه.ر قرن چهارم قد

ظاهراً نبطيان، پيوسته تحت . كه حتي روميان يكي دو بار در جنگ با ايشان دچار شكست شدند
مصر  بطالسهو حتي  هاسلوكيو سپس  هخامنشيانو بعد،  آشوريانهاي بزرگ مانند نفوذ دولت

مثالً .اند، اما اين نفوذ هرگز به صورت استعمار در نيامد، بلكه بيشتر به دوستي شبيه بودبوده
را در حمله به مصر ياري كردند، و  كمبوجيهو ايشان . ها را از ماليات معاف كردآن كورش كبير

 هايترين دورانعالي. اندنيز راهنمايان اليوس گالوس هنگام حمله به يمن، همه نبطي بوده
م است كه كه از دمشق تا العلي و حتي سواحل .ق 85تاريخي ايشان، زمان حارثه سوم، در 

نبطيان از عرب هاي شمال جزيره به شمار مي آمده  نددرياي سرخ تمام را در تصرف خود داشت
بيش تر نامهاي رايج ميان . اند و شايد نزديكترين دولت هاي كهن به عرب حجاز نيز بوده اند

حارثه، مليكه، :آنان به نامهاي استفاده شده به هنگام ظهور اسالم شباهت داشته است، مانند
ذ، عمر، عميره، يعمر، كعب، معن، سعد، مسعود، وهب جذيمه، كليب، وائل، مغيره، قصي، عدي، عائ

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B3_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%86%D8%A8%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85
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هاي كشف شده در تدمر از تاجري تدمري به نام يارحيبوال كتيبه
نام برده ميشود كه از او به پاس زحماتش در تقويت  بن ليشمش

روابط تجاري با ميسانيان توسط مجلس تدمر مورد قدرداني قرار 
و در منطقه ام العماد كتيبه تدمري ديگري در تشكر از  .گرددمي

كشف گرديد كه طبق آن چهار مجسمه » سويد«بازرگاني به نام 
ارت با ميسانيان در تدمر ازاين بازرگان بدليل نقش فعال او در تج

گردد و برخي از افراد خاندان او به و ولگاشيا و كرخينيا نصب مي
كتيبه تدمري ديگري  همچنين در .رسندمقامات رفيع دولتي مي

ميالدي بناي  51-50گردد كه تاجران تدمر در بين سالهاي ذكر مي
در شهر » زبدي بول بن أبيهن«يادبودي از يك تاجر تدمري به نام 

P48Fيوسفوس فالويوس. كرخينيا بنا نمودند

1 
P يكي » ابن ناريگ«نيز از

                                                                                                                
همچنين از سوي ديگر تركيب لغت هاي آنان شباهت به تركيب نحو عربي . اهللا، تيم اهللا و علي

 رايج دارد
 

– يهودي نگارتاريخيك ) ميالدي 100درگذشته حدود  -37زاده (: يوسفوس فالويوس 1

زندگي نامه نويس بزرگان ديني و شاهان اجدادي يهود كه تاريخ يهود را با تاكيد ويژه و  رومي
 .استبر سده نخست ميالدي ثبت كرده

پدر او از نسل كاهنان معبد اورشليم بود و مادرش نيز داراي نسل . او در اورشليم متولد شد
 67يد تا اينكه در سال رومي جنگاو در ابتدا با روميان در جنگ اول يهودي-. پادشاهي بود

هاي يهودي كه باعث جنگ اول يهودي-بينييوسيفوس ادعا ميكند كه پيش. ميالدي تسليم شد
 گيرد كهوسپاسيان نيز تصميم مي. رومي شد اشاره ميكنند كه وسپاسيان امپراطور روم خواهد شد

ميالدي امپراطور  69بعد از اينكه وسپاسيان در سال . او را به عنوان گروگان و مترجم نگهدارد
او به روميان  .را گرفت) فالويوس(روم شد يوسيفوس را آزاد كرد و او لقب خانوادگي وسپاسيان 

او با پسر وسپاسيان به نام تيتوس نزديك شد و در زمان . پيوست و شهروندي رومي دريافت كرد
عبد دوم اورشليم محاصره اورشليم مترجم او بود كه اين جنگ به نابودي اورشليم و نابودي م

يوسيفوس تاريخ دقيق از قرن اول ميالدي با توجه ويژه به رابطه روميان و يهوديان . منجر شد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C
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پادشاه مملكت  ايزاتاز شاهان ميساني نام برده كه روابط خوبي با 
و دختر خود را به . داشته بود )در نزديكي اربيل امروزي(حدياب

P49Fازدواج او در آورد

1
P. 

 
سرنگوني پادشاهي ميسان  

در اين مورد . حكومت ميساني توسط اردشير اول، سرنگون شد
عاقبت ميان اردشير و شاهنشاه «: گويدمي كريستين سنپروفسور 

اردوان پادشاه اهواز را فرمان داد كه به .اشكاني جنگ در گرفت
اردشير مهلت . والً به تيسفون فرستدلجنگ اردشير شتافته، او را مغ

هريار اصفهان را مغلوب و هالك بعد از آنكه شاذشاپور ش. نداد
كرد، رو به جانب اهواز نهاد و شهريار آنجا را كامالً مغلوب و 

آنگاه واليت كوچك ميشان . كشور او را به قلمرو خود ملحق نمود
را، كه در مصب شط دجله و ساحل خليج فارس بود، به تصرف 

 اين واليت در دست اعرابي بود، كه از عمان آمده بودند و. آورد
شوند، كه درست در آغاز پيشرو طوايف عربي محسوب مي

P50F2.سلطنت ساسانيان ناحيه حيره را در مغرب فرات فرو گرفتند
P«  

 
                                                                                                                

و كتاب ) ميالدي 75در حدود (هاي وي كتاب جنگ يهود مهمترين كتاب .ارائه داده است
شغال جنگ يهود شرح شورش يهوديان عليه ا. باشدمي) ميالدي 94حدود (روزگار باستاني يهود 

بوده و روزگار باستان يهود تاريخ جهان از ديدگاه يهود براي يك ) ميالدي 66-70(رومي ها
هاي ارزشمندي از يهوديت در قرن اين كارها نگرش.است روميشونده و مخاطب به ظاهر 

 .كندغاز مسيحيت فراهم مينخست ميالدي و آ

 
 Wikipedia.org/wiki پادشاهي ميسان 1
 59سن، ترجمه رشيد ياسمي، ص آرتور كريستن ايران در زمان ساسانيان، 2

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C
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  اسالمي اتدوران فتوحميسان در 
داند و ذكر مي عتبه به غزوانفتح ميسان را به دست  طبري

-بنياي از تيره( بنوالعمميكند كه ارتش مسلمانان از قبائل عرب 
كه از قديم األيام ساكن سرزمين ميسان بودند و در مناطق ) تميم
P51Fنهر تيريو  مذار

1 
P سكونت داشتند تقاضاي كمك نمودند كه اين

قبائل نيز به ياري مسلمانان شتافته و حمالت خود را متوجه 
نيروهاي مرزبان ساساني در خوزستان نمودند و پس از آن 

پس از فتح . نيروهاي مسلمان موفق به فتح منطقه ميسان گشتند
را به واليت ميسان  نعمان بن عدي، عمر بن خطّابميسان 

گماشت كه پس از چندي با شنيدن ابيات شعري از او با اين 
 :مقدمه

 بميسان يسقي في زجاج و حنتم     اال من المبلغ الحسناء أن خليلها
كه براي همسر خود در وصف زندگي مرفه خود در ميسان 

و او را از مقام خود عزل  سروده بود مورد خشم عمر قرار گرفته
 .كندمي

 
 

 

                                                           
. شداست، گفته ميواقع شده اهوازو مغرب  دجلههايي كه در مشرق در قديم به زمين :نهر تيري 1

بني طرف نام بزرگترين . تغيير پيدا كرد بني طرفو بعدها به  حويزهبه  قرون وسطياين نام در 
نام دارد و مركزش  دشت ميشاناين محل اكنون . اي است كه در اين ناحيه ساكن استقبيله

نويسد، آن مي ٴدر وجه تسميه ياقوت حموي .هاي آن استيكي از بخش حويزهو  سوسنگرد
 اردشير پسر اسفنديار نهر آن را حفر كرد و به شخصي به نام تبرا از فرزندان گودرز وزير بخشيد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B0%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B0%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D9%88%DB%8C
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P52Fفتح خاراكس بدست اردشيرساساني پس از

1
P شهر رو اين م222به سال 

اردشير به جاي آن شهري بنام بهمن سالهاي بعد به ويراني گذاشت و
براي  ي كه اهميت و وسعت اين شهر ولي از كم وكيف و ساخته شد

 ويراني آن در از خرابي وو دست نيست  راطالعي د داشت ساسانيان
برخي متون آمده اين است  ولي آنچه در تاريخ هيچ نشاني وجود ندارد

اواخر دوره  ساسانيان در محل فعلي شهرخرمشهر شهري بنام  كه در
كه ثابت كند چنين بارما وجود داشته ولي منابع موثق وقابل اعتمادي 

قرون اوليه  وجود ندارد وآنچه منابع صدراسالم و  بوده استشهري 
يان فتوحات اوليه اسالمي اسالمي حكايت دارد آن است كه اوالً درجر

شهرهاي هم مرز بصره و اهواز از نزديك  به هنگام فتح خوزستان و و
نامي از شهر  ولي هيچ شود شهر و آبادي و روستا نام برده ميبه بيست 

خوريم يخ طبري يك جا به نام بارما برميدرتار ثانياًبارما وجود ندارد 
ودرجريان ساخت شهر بغداد هـ  145وآن هم مربوط به حوادث سال 

P53Fباشدمنصور عباسي مي در دوره خالفت

2
P  كه تا آن زمان بيش از

 يكصدوبيست الي سي سال از ويراني بارماي مورد ادعا گذشته است و
معجم البلدان حموي دو  در ثالثاًي آن شهربيان ساخته شده بود به جا

                                                           
نام داشت بكشت و كرخ ميسان را وي از اهواز سوي ميسان شد و پادشاه آنجا را كه بندو  1

 221، ص، ترجمه ابوالقاسم پاينده2تاريخ طبري ج .-بنياد كرد
 

وقتي ابوجعفر مي خواست از هاشميه جابجا شود جويندگاني فرستاد تا محلي : ابن عياش گويد 2
 جائي را نزديك: گويد. جاي باشد و در خور عامه و سپاهبجويند كه آن را منزلگاه كند كه ميان

پس به خويشتن برفت تا آنجا را ببيند و . بارما براي وي وصف كردند كه خوردنيهاي خوب دارد
، 11تاريخ طبري ج .-شب آنجا ببود و مكرر در آن نظر كرد و آنجا را محلي خوش يافت

 261-260، صصترجمه ابوالقاسم پاينده
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P54Fجا از بارما ياد شده است

1
P  كه به يكي نام كوهي است نزديك موصل

 .زديك بغدادنديگري نام قريه ايست  معروف است وجبل حمرين 
 پيشينه بيان

در دوره اسالمي به اولين نامي كه در محدوده خرمشهرفعلي برمي 
كسي  بدست چه يان در چه تاريخي واينكه ببيان است   خوريم شهر
تنها ابن بلخي در قرن چهارم در  نيست مشخص چندان ساخته شده

عمربن الخطاب خليفه دوم  كتاب صورة االرض نامگذاري آن را به
ان است كنند كه بيان معرب پيمي عنوانالبته برخي چنين  دهدنسبت مي

زمان ردان است و آن نيز شهري بوده در كه در زبان خوزي به معني م
كه آيا پيان همان اين سوال مطرح است كه اگرچنين باشد ساسانيان 

دو شهرهاي  يا شايد هر بارماست يا شهر ديگري بوده است و شهر
اردشير باشند البته در نزديكي هم كه قسمتي از شهر بهمن كوچكي در

جمله  از مورخان بيشتر .اردشير اختالف استموقعيت دقيق شهر بهمن
 نزديكي بصره امروزي در و حمزه اصفهاني آن را همان فرات ميسان

P55Fداندمي

2
P سپس در زمان  كه ابتدا يكي از شهرهاي كشور ميسان بوده و

كتاب البلدان  رد الفقيهابن .شداين نام خوانده ميبه  اردشير ساساني
اردشير رسد كه بهمنداند به نظر مياردشيرخره را فرات بصره ميبهمن
بصره  خرمشهر و وسيعي بوده كه كل محدوده امروزي آبادان و  استان

                                                           
به گرد جهان  بارما كوهي ميان تكريت و موصل معروف به كوه حمرين است گويند - 1

 .ابو زيد گويد دجله كوه بارما را نزديك سن مي شكافد. كشيده شده است
 .-بارما نيز ديهي در خاور دجله موصل كه سن را بدان شناسانده به آن سن بارما گويند

 407-406صص   1معجم البلدان ج
 

والبصريون يسمونها أما بهمن أردشيرفأسم لمدينة علي شاطئ دجلة العوراء بأرض ميسان  و 2
  االنبياء تاريخ سني ملوك االرض و –األخر فرات ميسان  و بإسمين أحدهما بهمنشير
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شهر  وحات اوليه اسالميدر زمان فت  .شده استشامل مي فاو را و
 شهرهائي بود كه به تصرف جنگجويان اسالم درآمد فرات جزء نخستين

و از شويس عدوي روايت ا نيز از پدرش و او وليد بن صالح از عطا و(
بر آن بلد پيروز شديم   برون تاختيم وما با امير اُبله : كرد كه گفت

 آمدند برون اهل فرات با پيلهاي خود سوي ما گذشتيم و سپس از فرات
P56Fفرات را فتح نموديم يافتيم و ما برآنها ظفر

1
P  (

مورخان  بيان بين جغرافيدانان و شهراهميت  ووسعت مورد  در
به شمار اي كوچك قريهبرخي آن را اسالمي اتفاق نظر وجود ندارد 

كنند كه داراي منبر مي و در منابع ديگر آن را شهري قلمداد آورندمي
كتاب تاريخ اسالم در سده چهارم منبر داشتن  بنا برگفته متز در و است

رود چرا كه داراي والي ترين مزيت هاي يك شهر به شمار مياز مهم
P57Fشده استآن نماز جمعه برپا ميدر مستقل بوده و

2
P ديگر اينكه صالح  و

به نقل از  »الميهاي اوليه اسسده خوزستان در«كتاب  احمدالعلي در
بيان مركز ضرب : نويسدداند و ميمحل ضرب سكه مي ولكر بيان را

هـ موجود  80سكه بود بعد از تعريب آن و درهمي مربوط به سال 
Pاست كه در اين شهرضرب شده است

 
58F

3
Pدر  پيداست كه ضرب سكه و

  رسانديك شهر اهميت آن شهر را مي

                                                           
حدثنا مرحوم العطار عن ابيه عن شويس العدوي قال خرجنا : حدثني الوليد بن صالح قال  - 1

ا بهم و فتحنا مع اميراالُبله فظفرنا بها ثم عبرنا الفرات فخرج الينا اهل الفرات بمساحيهم فظفرن
 477ص فتوح البلدان، البالذري الفرات-

كان من أثر تلك القيمة للمنبرأن البعض  والعالمة التي تعرف بها المدينة هي أن يكون بها منبر و 2
قضي حتي في المدن الكبري بالتزام مسجد جامع واحد إن أمكن و صالة الجمعة كانت ال تقام الّا 

 ،، أدم متز1الحضارة االسالمية في القرن الرابع الهجري، ج –ع في المسجد الجام
االحواز في  -129ولكر 80تعريبها ولدينا درهم مضروب فيها سنة وكانت مركزاً لسك النقود بعد 3

 69، صالعهود االسالمية االولي، صالح احمد العلي
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اطالع دقيقي در دست از بين رفتن اين شهر  مورد ويراني و در
رد اين شهر پيداست وم نيست ولي آنچه از نوشته هاي پراكنده در

 قرن چهارم هنوز اين شهر برپا بوده است  ابن حوقل و احتماالً تا اواخر
دانند اما با توجه به حفر را تا اوائل قرن چهارم مي وجود آنابن بلخي 

اينكه  وكانال عضدي توسط عضدالدوله ديلمي در اواسط قرن چهارم 
هاي جابرجليل المانع در كتاب و بنا به گفته باعث رونق شهر گرديده

بيان حفر ي كه اين كانال را نياكان عشيره بن في قبائل خوزستان المسيرة
البته نام بيان  .وده باشدب ،پس بايد حداقل تا آخر قرن مذكور دانكرده

به نظر  ولي بعيدغرافيائي قرن هفتم هم موجود است حتي در كتابهاي ج
ام آن در كتاب هاي و ذكر ن. رسد كه تا آن زمان  باقي مانده باشدمي

چرا كه  هاي بعدي دليلي بر وجودش تا آن زمان نيستجغرافيائي سده
-پيشينيان قبل از خود رونويسي مي نويسان از كتابهايبيشتر جغرافي

   .كردند
جريان  يكي است ماندهبيان در تاريخ  كه از شهر عمده ذكري

ديگري مربوط  خوزستان در اواخر قرن سوم واستيالي صاحب زنج بر
   .باشدحفركانال بيان توسط عضدالدوله ميبه 
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 بيان در كتابهاي جغرافيدانان اسالمي
اند بيان نوشته اسالمي در مورد شهر نويسانآنچه را مورخان و جغرافي 

: به شرح ذيل است
احل شرقي س بيان در نوار شهر: نويسدمي نزهة المشتاقادريسي در «

آنجا شهركوچكي است كه داخل وخارج آن زيباست  دارد دجله قرار
اين حيث از  بيان منبر دارد و اهالي آن طالب ادب وعلم هستند و شهر

P59Fبر نقاط ديگر اين بالد برتري دارند

1
P«  

 حصن مهدي تا از« :ويسدنمي  صورة االرضبن حوقل در كتاب ا
كي است بيان منبر دارد آنجا آخرحدود شبيان يك مرحله راه خ

راه  بيان تا اُبله راه خشكي و خوزستان است بيان بركنار دجله است از
P60Fآبي هست

2
P « 

شهر بيان را چنين  التقاسيم في معرفة اقاليماحسن  كتاب مقدسي در
: توصيف مي كند

P61Fاز حصن مهدي تا بيان يك مرحله«

3
P زارشوره بياباني و) سواره( راه 

هردو به خليج ) روداروند(  دجله و) كارون( بدان كه نهر اهواز است و
طريق نهر وارد دريا  مردم در زمانهاي قديم از ريزندمي) فارس(چين 

                                                           
و الداخل و بها منبر و  و مدينة بيان علي الدجلة في الضفة الشرقية و هي مدينة حسنة الخارج - 1

و من . الهلها حرص علي طلب اآلداب و العلوم و فيهم اعتالء علي من ساواهم من أهل البالد
نزهة المشتاق في اختراق  –. مدينة بيان الي االُبلة مرحلة و من بيان الي حصن مهدي مرحلة

 399، ص1، جاآلفاق، الشريف اإلدريسي
الظهر و ببيان منبر، و قد انتهيت الي آخر حدود خوزستان  من حصن مهدي الي بيان مرحلة علي 2

فإما الي االُبله في الماء و من شاء علي الظهر   و بيان علي دجله فيركب منها الي حيث أراد المرء
 233،صصورة االرض، ابن حوقل الي ان يحاذي االبله ثم يعبر اليها -

 .فرسخ باشد مسافت يك روز مسافر آن زمان است كه چهار: مرحله 3
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خطر هر  رنج و رسيدند واُبله مي از دريا بازگشته به دجله و شدند ومي
 نكه عضدالدوله نهري بزرگ ميان رود اهواز وآتا  شدنددو را پذيرا مي

رفت و آمد  فرسنگ حفر كرد كه امروز از آن دجله به درازاي چهار
P62F1.شودمي

P« 
: قدامة بن جعفر در كتاب الخراج مي گويد

از بيان تا حصن مهدي سواره شش  است واز اُبله تا بيان پنج فرسخ 
P63Fاز طريق نهرجديد هشت فرسخ راه است فرسخ و

2 
 ضروري است كه اگر به توصيفات اين جغرافيالبته ذكر اين نكته 

-ميقرن ششم  در ي كهساه كنيم خواهيم ديد كه شريف ادريدانان نگ
را در مورد شهر بيان دارد درحالي  تريو مفصل بيشتر اطالعات زيست

كردند فقط به دو در قرن چهارم زندگي مي كه مقدسي و ابن حوقل هر
سپس حفركانال عضدي  واُبله  ذكر مسافت بين حصن مهدي و بيان و

اتفاق افتاده  هجري بيان در قرن چهارم اگر ويراني شهر اكتفا كردند
بيان بر ساير مردمان  برتري مردم باشد پس ادريسي طالب علم بودن و
.  بالد خوزستان را از كجا آورده است

 
 

 
                                                           

و تأخذ من حصن مهدي الي بيان في صبخة علي الظهر مرحلة، وإعلم ان نهر االهواز و دجلة  1
يفيضان الي بحر الصين بينهما هذه الصبخة و كان الناس في القديم يذهبون في النهر الي البحر ثم 

 حتي شقيعودون فيدخلون من البحر الي دجلة ثم الي االبلة، و كانوا علي خطر و تعب 
 –عضدالدولة نهراً عظيماً من نهر االهواز الي نهر دجلة طوله اربع فراسخ، والطريق اليوم منه 

   419احسن التقاسيم، المقدسي، ص
فراسخ و في الماء  6فراسخ و من بيان الي حصن مهدي علي الظهر 5من االُبلة الي بيان  2

 194، ص، قدامة بن جعفرو صناعة الكتابة كتاب الخراج –فراسخ  8علي نهر الجديد 
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 نبردهاي ساالر زنگيان در بيان
يكي از مهمترين وقايعي كه در ويراني اين شهر تأثير داشته ظهور 

 آن  مفصل شرح بر بيان است كه )ساالر زنگيان(واستيالي صاحب زنج 
  :است آمده هـ255وحوادث سال  تاريخ طبري درجلد نهم

ن ساالر زنگيان بنام اين باب چنانچه از يكي از سردارا در آغاز كار«
يكي از شبهاي اين سال كه  گفته دراند چنان بود كه ميريحان آورده

 بستهاي عمرو بن مسعده عوعو سگي را شنيداز بنگفتيم قيام كرده بود 
 آيد بشناسند براي اين كار يكياز آن ميبگفت تا جائي را كه عوعو  و

داد كه چيزي نديده اما  خبر از ياران خويش را فرستاد كه باز آمد و
  .شد عوعو تكرار

 به محل عوعو اين سگ برو«مرا پيش خواند وگفت  :ريحان گويد
برفتم وسگ را ديدم كه روي  »كندكه او بسبب كسي كه ديده عوعو مي

را ي بود وچيزي نديدم باال رفتم در پله هائي كه آنجا بود يكي سد
كنم با چون شنيد به عربي فصيح سخن مي ديدم با وي سخن كردم و

 از شيعيان يار شما كه من سيرانم پسر عفواهللا «: من سخن كرد وگفت
» امهائي براي وي آوردهنامهاند در بصره

هائي را كه با وي گرفتم و به نزد وي بردم نامه گويد پس آن مرد را
و پرسش اكساني كه با وي بودند از  تعداد درباره زينبي و و بود بخواند

سعديان را كه  بالليان و ن و داوطلبان وزينبي غالما « كرد كه گفت
سر آن دارد كه همراه آنها  وجمعي انبوهند براي نبرد تو فراهم آورده 

» در بيان با تو تالقي كند
صداي خويش را آهسته كن كه غالمان از صداي تو «گفت بدو

» هراسان نشوند
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نگاه درباره كسي كه سرداري اين سپاه را عهده كرده از او پرسش آ
اند كه از جمله اين كار ابومنصور نام دعوت كرده براي «: گفت،كرد

 . »وابستگان هاشميان است
» اي؟آيا جمع آنها را ديده «:گفت
سپاهياني را كه ي اند تا بازوآري نگهباناني را مهيا كرده«: گفت

-پس به او گفت به جائي رود كه مي» پشت ببندند كنند ازدستگير مي
يحيي بن  بن سلم و و محمدسيران به نزد علي بن ابان . ماندبايد آنجا ب

آنگاه ساالرزنگيان  .آمدرصبح د كرد تابا آنها سخن همي محمد رفت و
و سندادان برسونا  ترسي و تشوقتي به پت تا نزديك آنها رسيد برف

علي بن ابان  .رسيدند كه آهنگ نبرد وي داشتند گروهي بدو بيان رسيد
يكصد سپاه همراهشان . ردهزيمتشان ك به مقابله آنها رفت و تا را بگفت

. همگي شان دست يافتبود به 
هاي از نشانه« گفت شنيدم كه به ياران خويش مي: ريحان گويد

آرند اين قوم غالمان خويش را ميبينيد كمال كار شما اين است كه مي
» كندشمارتان را افزون مي خدا  كنند وبه شما تسليم مي و

. آنگاه برفت تا به بيان رسيد
ريحان گويد مرا با گروهي از ياران خويش به حجر فرستاد كه 

سمت نخل درجانب غربي بيان بجوييم سوي  سپاه آنها را در كاروان و
يافتيم  كشتي نهصد و آنجا هزار محلي رفتيم كه گفته بود آنجا رويم در

ها را بداشته بودند وقتي ما كشتي كه گروهي از داوطلبان با آن بودند و
به  برهنه عبور كردند و ارت شده وغ را ديدند كشتي ها را رها كردند و

چون  ها را برانديم تا به نزد وي رسانديم وما كشتي طرف چوبك رفتند
 و گسترند بر زميني بلند فرشي براي وي ها را ببرديم بگفت تاكشتي

راه گزاران بودند كه مي خواستند از ها جمعي از حجدر كشتي. بنشست
تا به غروب آفتاب با آنها سخن كرد و آنها  بقيه آن روز را .بصره بروند
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اگر خرجي اضافي داشتيم با تو  «وي را تصديق كرده گفتند  همه گفتار
چون صبح  و هايشان بردنديتپس بگفت كه آنها را به كش» انديمممي

ياران وي خبر  ران داد كه كسي را از شماشمسوقشد آنها را بياورد 
كنند كه از مال يا كاالي سلطان چيزي  ندهند سپس گفت قسم ياد

 .همراه ندارند
P64Fمردم سليمانان

1
P به بيان آمدند كه مقابل وي بود برسمت شرقي نهر .

مصاحبت در بصره حسين صيدناني كه  .يارانش با آنها سخن كردند و
بپا خواسته كه در مسجد عباد  كس بود ريكي از چهاداشته بود وي مي

چرا «ميان آنها بود كه آن روز به وي پيوست بدو گفت  بودند در
چون اين سپاه  نهان بودم و«گفت » ماندي؟ چندين مدت از من باز
» برون شد جزو آن شدم

 همراهان آن چند شمار مرا از اين سپاه خبر ده كه كيايند و «: گفت
» است؟

ر و دويست جنگاور برون اغالمان يك هز من از حضوردر« :گفت
هزار كس  سعديان دو شدند از ياران زينبي هزاركس واز بالليان و

وقتي به اُبله رسيدند ميانشان با مردم آنجا اختالف  .دويست سوار دارند
دشنام  غالمان محمد بن ابي عون را همديگر را لعن گفتند و وافتاد 

P65Fدادند آنها را در ساحل عثمان

2
P پندارم فردا صبحگاه به  به جا نهادم و

» رسندنزد تو مي
» خواهند چه كنند؟مي وقتي به نزد ما رسيدند« : گفت

                                                           
مايلي بيان و نزديك عبادان كه  18به فاصله ) اروند رود( شهري بود بر ساحل دجلة العوراء  1

 .محل استقرار كشتي هاي بني عباس در ابتداي خالفتشان بود
ان عثمان دركناره جنوبي نهر اُبله شهري بود موسوم به شق عثمان كه منسوب به يكي از نوادگ 2

 بن عفان است
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دگان از دو بيان بياورند اما پيا خواهند سواران را از سندادمي« :گفت
» آيندسمت نهر به سوي تو مي

بيمار  كه خبر بگيرد  پيري ناتوان و وقتي صبح شد پيشتازي فرستاد
چون دير  نگشت  وتعرض او نشوند اما پيشتاز وي بازرا برگزيد كه م

كرد فتح حجام را فرستاد با سيصد كس يحيي بن محمد را نيز به 
. به او گفت به بازار بيان برود و سندادان فرستاد
وي به او خبر داد كه آن قوم به گروهي انبوه سوي  فتح بيامد و

نوز آغاز آيند درباره مد پرسيد گفتند هسوي نهر مي از دو روانند و
ان وارد نشده اند گفت هنوز سوارانش. نشده 

علي بن ابان را گفت كه براي مقابله آنها در  آنگاه محمد بن مسلم و
چيزي . نخلستان بنشينند خود وي بر كوهي مشرف بر آنها بنشست

به زمين منسوب به  شدند و نگذشت كه علمها و مردان نمودار
. خي رسيدند كه پيوسته به دبيران استابوالعالي بل

آنها  دستور داد كه زنگيان تكبير گفتند سپس به آنها حمله بردند و
ابوالعباس بن ايمن . آنگاه غالمان حمله بردند را تا دبيران رسانيدند

 زنگيان عقببشرقيسي پيشاپيش آنها بودند  ابوالكباش ومعروف به 
آنگاه سوي آن قوم باز  .به كوهي رسيدند كه وي بر آن بود رفتند تا

 رفتند كه در مقابلشان ثبات كردند ابوالعباس به فتح حجام حمله برد و
چند ضربت به او زد   را كشت به غالمي از سياهان رسيد بنام دينار و او

دند تا ساحل بيان آنها را عقب ران آنگاه سياهان بر آنها حمله بردند و
او  بن مسلم را ديدم كه به ابوالكباش ضربه زد و ريحان گويد محمد

سرش را بريد  خويشتن را در گل انداخت يكي از زنگيان بدو رسيد و
اند گويد كسان هزيمت شدند و به هر ريحان چنانچه از وي آورده

سوي رفتند سياهان تا نهر بيان تعقيبشان كردند نهر به جزر افتاده بود 
ه شدند تدند درگل فرو رفتند وبيشترشان كشانجا رسيوقتي بد
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ابوالكباش به او ضربت سياهان به يارخويش ديناراالسود كه : گويد
تند از به زمين افتاده بود پنداش بود و گذشتند وي زخمدارزده بود مي

و زدند چندانكه سراپا زخم شد يكي بر اغالمان است و با داسها مي
ر به نزد ساالر زنگيان برد كه دستو را اوشناخت ت كه وي را ميشگذ

داد زخمهايش را مداوا كنند 
گروهي از  وريحان گويد وقتي آن قوم به دهانه نهر بيان رسيدند 

-نهر بود يكي را ديديم كه از كشتيهائي كه در آنها غرق شدند و كشتي
كرد به نزد وي رفتم گفت وارد نهر شريكان شويد كه در اشاره مي  اي

 كميني دارندآنجا 
علي بن ابان برفتند يحيي از غرب نهر  يحيي بن محمد و: گويد

علي بن ابان از شرق آن برفت كميني آنجا بود نزديك هزار  روان شد و
. كس از مغربيان كه حسين صيدناني نيز به نزدشان اسير بود

. را پاره پاره كردند او چون ما را ديدند به حسين تاختند و و: گويد
نماز  تا هاي خويش را پيش آوردند ونيزه به طرف ما آمدند وآنگاه 

پس از آن سياهان بر آنان يورش بردند و همه را  .نيمروز پيكار كردند
به تصرف درآوردند آنگاه سپاهيان به اردوگاه  سالحشان را و كشتند

 .ديدند كه برساحل بيان نشسته بود يارخويش را وخويش بازگشتند 
و آن روز را ببود وقتي صبح شد پيشتازي را  زنگيان آن شب  ساالر

كشتي هست  به او خبر داد كه آنجا دو پيشتاز باز آمد و .به دجله فرستاد
ود بعد از ظهر به درآن وقت جزيره بر دهانه قندل كه به جزيره چسبيد

به هنگام مغرب ابوالعباس پيشتاز را سوي دجله فرستاد كه خبر بگيرد 
-و مياابن ابي العون را رسانيد كه از  عمران بيامد عمران پيامبه همراه 

ها را از راه ه كشتيكاز قلمرو وي دور شود  بيان بگذرد و خواست از
وي بركنار كرده است 
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بيان را  آمد وهائي را كه از جبي ميزنگيان بگفت تا كشتيپس ساالر
دويست كشتي سلبان  در مي پيمود بگيرند يارانش سوي حجر رفتند و

 P66F1»را يافتند كه لنگه هاي آرد در آن بود همه را گرفتند
 

 موقعيت مكاني شهربيان
يكي دو قرن  شرق شناسانهاي كه در نوشته ينكات مبهم زجملها
خورد تعيين عاصر در مورد شهر بيان به چشم ميو نويسندگان م اخير

برخي از  باشدبه تبع آن خود بيان مي موقعيت مكاني نهر بيان و
مثالً در   .رسانندحفر آن را به دوره ساسانيان مي تاريخ مورخان امروزي

به قلم باقرعاقلي چنين آمده  )يازدهمدوره شماره نهم-(مجله وحيد 
: است
حفرآن كانال به دوره  »شهربانو«اما بايد دانست كه در كتاب «

الي  وساسانيان نسبت داده شد ولي بر اثر انباشته شدن رود از گل 
با مخارج فراوان آن را تعريض و ضدالدوله و عه ويران گرديد جاًيتدر

كوتاه سخن ساسانيان اولين سلسله اي بودند كه كارون را به . آباد نمود
» دجله متصل نمودند

ان البته در مقابل تاريخ نويسان ديگري حفر آن را به دوره شيخ سلم
 P67F2.دانندكعبي در قرن هيجدهم ميالدي مي

                                                           
 390-396صص ، ترجمه ابوالقاسم پاينده 14تاريخ طبري جلد هـ -255حوادث سال  1
ان البيان نهر كان يخترق أعالي مدينة المحمرة من جهة كارون الشمالية مقابل مصب نهر السلمانة  2

الشيخ سلمان الكعبي و فيتجه غرباً فيصب في الخيين أو يضيع في البر أما النهر الحالي فقد حفره 
و لقد علمت من الحاج خزغل الحاج عبود البياني و  .-هو أول من أوصل مياه كارون بشط العرب

هو أحد أفراد عشيرة بنوبيان و هم اي قومه كانوا يسكنون قرية المعموري علي ضفة نهر شط 
وصلو نهر كارون بشط العرب اليمني مقابل قرية أم الرصاص العراقية، يقول أنّ آبائه هم الذين أ

العرب و يقول انه كان نهر صغيراً ال يتجاوز عمقه و عرضه متران و لقد قامو بتوسيعه بناء علي 
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عون در ابيسپاه محمدبن زنگيان ونبرد ساالر طبري در شرحاما 
گويد مي العون ز شرح مفصل جنگ و شكست ياران ابيپس ابيان  شهر

خود را به نهر  براي نجات جانشان سپاهيان شكست خورده و فراري
ان پس از عقب نشيني آن انداختند كه تعدادي از آنها غرق شدند ومي

. غنيمت بردندهايشان را به كشتي
با توجه به فاصله  مالك قرار دهيم واگر گفته هاي كتاب شهربانو را 

هـ و حكمراني  255زماني بين نبرد صاحب زنج و ابي العون درسال
P68Fعضدالدوله

1
P )372-  338(  بعيد است كه در اين فاصله هشتاد ساله

 عمق و عرض آن آنقدر بزرگ بوده كهنهري كه قابل كشتيراني بوده و

                                                                                                                
و بعد ان ظفر بهم ) قطاع طرق( أوامر آلبوناصر و السبب في ذلك ان قومه كانوا من المتمردين 

بة بغرامة فعفا عنهم و فرض شيخ كعب و أراد ان يعدمهم  تشفعت لهم العلماء و طلبوا إبدال العقو
االحواز قبائلها، انسابها، امراؤها،  عليهم غرامة ولكنهم لم يستطيعوا دفعها فحفروا هذا النهر-

  47-48، صصجابر جليل المانع شيوخها، اعالمها-
 

 .فارسدر  سلسله آل بويهدومين پادشاه از ) عضدالدوله(ابوشجاع فناخسرو : عضدالدوله 1
آل بويه است كه فتوحات او مشهورترين پادشاه . متولد شد اصفهانهـ ق در  324حدود سال 

عمادالدوله ق پس از درگذشت عمويش  ـه338در سال ) پناه خسرو(فناخسرو  .. زيادي داشت
در اين . به تخت نشست شيرازصيت او، در حالي كه سيزده سال سن داشت در ، هم به وعلي

گرديد  آل بويهالدوله وارث لقب اميراالمرايي ركن. هنوز زنده بود الدوله حسنركنهنگام پدرش 
ق   ـه 340اي كه تاريخ سال به گواهي سكه. و فناخسرو عمالً تا مدتها نايب و عامل پدرش بود

هر چند كه به نظر . را از خليفه بغداد دريافت كرد عضدالدولهبه زودي فناخسرو لقب  را دارد
به فناخسرو داده شود، اما ظاهراً عموي  الدولهتاجبود كه لقب رسد كه در ابتدا قصد آن مي

درزاده اش را براي برا الدوله، امير آل بويه در بغداد، لقب تاجمعزالدوله احمدفناخسرو يعني 
عضدالدوله  اكتفا كرده است) بازوي حكومت(زيادي دانسته و الجرم خليفه به لقب عضدالدوله 

، نجف اشرف، به مرض صرع در بغداد وفات كرد و جنازه اش را در 372ديلمي حدود سال 
او قبل از مرگش، پسرانش را در بغداد و . ، به خاك سپردند)ع( علي بن ابيطالبجنب مرقد 

 .سال بود 34دوران پادشاهي او . فارس، قائم مقام خود كرد
 

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87%20%D8%A2%D9%84%20%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Article/View/27717
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://tahoor.com/fa/Article/View/27789
http://tahoor.com/fa/Article/View/24818
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كه  باشد چنان گل والي گرفته ،شدندربازان فراري در آن غرق ميس
در همه منابع تاريخي از حفر ني تبديل به نهر كوچكي شده باشد در ثا

 .روبي آندوله ياد شده است نه تعريض و الياين كانال توسط عضدال
-همان. اً وجود نداشته استتا قرن چهارم هجري اساساينكه اين نهر و

اي مردم در زمانه : در كتاب احسن التقاسيم نوشته مقدسي گونه كه
اُبله  شدند و از دريا بازگشته به دجله ووارد دريا مي قديم ازطريق نهر

نكه عضدالدوله آشدند تا خطر هر دو را پذيرا مي رسيدند و رنج ومي
فرسنگ حفر كرد  نهري بزرگ ميان رود اهواز و دجله به درازاي چهار

. شودفت و آمد ميآن ر كه امروز از
كه بعدها به  است يعذبيان  همان نهر ابو ج كه نهر رسدبه نظر مي

در   گرفته وخرمشهر قرار غربدر جنوب  و نهر فيليه معروف شد
الدوله نجمه كبطورينهر بزرگي بوده  و پنجاه سال پيش يكصد تا يكصد

الي سه طول اين نهر دو : نويسدهـ آن را ديده مي 1298كه در سال 
فرسخ است و عرضش ابتدا بيست ذرع و تا آنجا كه ما رفتيم ده ذرع 

P69Fبود

1
P .شيخ بين شيخ غيث كعبي با حاكم بصره و  جنگ و ديگر اينكه در

اين نهر ياد شده  بار از ينچند) هـ1246 –م 1826(  سال منتفك در
بنابراين شهر بيان در كنار اين نهر قرارگرفته نه درجاي فعلي  .است

بيان از  ي ذكر نشده است كه نهرهيچ منبعديگر اينكه در خرمشهر و
گذرد ميان شهر مي

و كانال عضدي است اغلب  »ارحف«نكته ديگر در مورد تفاوت بين 
علت  ار را با كانال عضدي يكي دانسته اند وپژوهشگران اروپائي حف

 توسط كانال مذكور كه چون است »حفر« واژه اين اشتباه ناشي از

                                                           
 82سفرنامه خوزستان حاج عبدالغفار نجم الملك، ص 1
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P70Fپس همان حفّار است گرديده عضدالدوله حفر

1
P درحالي كه حفار اسم 

در مبحث مربوط به حفار مفصالً ( كردن مكان است نه مصدر حفر
) توضيح داده خواهد شد

همان نهر بيان ن را آمورد نهر جديد است كه برخي  وم درنكته س
اما بايد . نامند يبرخي از مورخان متأخرآن را نهر حفار م دانند ومي

در قرون مياني بنام  نهرهاي قديمي بوده و زدانست كه اين نهر يكي ا
شدن سد سابله با شكسته پيش قرن در حدود دو هميلي معروف شد و

 .شدن آن  به كلي از بين رفت و خشكتوسط كريم خان زند 
مورد كانال عضدي و نهرالجديد بايد مد نظر نكته ديگري كه در 

P71Fقرار گيرد اين است كه قدامة بن جعفر

2
P تنها كسي است كه از نهر جديد

الدوله را درك و ايشان اصوالً دوره حكمراني عضدياد كرده است 
اند هـ  نوشته 337هـ الي  310از سال نكرده است و زمان وفات وي را 
پس قطعاً نهر . هـ نوشته است 316و كتاب الخراج خود را در سال 

 .تواند همان كانال عضدي باشدجديد نمي
 
 

 
 

 
 

                                                           
 408ايران، جورج كرزن، ترجمه غالمعلي وحيد مازندراني، جلد دوم، صايران و قضيه  1
قدامة بن جعفر الكاتب  :عربيبه (قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد بغدادي : قدامة بن جعفر 2

او در . استاز مشاهير ادب و فصاحت عربي است كه از مسيحيت به اسالم گرويده )البغدادي
برخي از آثار ادبي  .هجري در بغداد درگذشت 337او در سال . فلسفه و منطق نيز معروف است

كتاب ، كتاب البلدان، كتاب جواهر األلفاظ، كتاب صناعة الكتابة، كتاب الخراج: او به شرح زيرند
 الربيع في األخبارزهر 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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  شخصيت هاي تاريخي بيان
انساب نام چنداني از شخصيت هاي مهم كه  در كتابهاي معاجم و

ساب سمعاني منتسب به شهربيان باشند به ميان نيامده  جز در كتاب االن
ماليني از راويان  كه ابو سعد عيسي بياني نام بردهبنعبداهللاز احمدبن

اين چهاربيت را از  بكارز وي نقل روايت كرده و زبير بن قرن چهارم ا
P72Fوي نقل كرده است

1
P:  

 
 عتاب ليس ينقطع
 ومقتدر علي قتلي

 يواصلني ويهجرني
 فال وصل وال هجر

 

 وعذر ليس يستمع 
 فهجراني له ولع
 ويدنو ثم يمتنع

 وال يأس وال طمع
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 354االنساب، ابي سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني، الجزء الثاني،ص 1



 
 

58 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

59 

 

   مفصل چهار
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حصن مهدي تاريخچه 
اشت از ديگر شهرهائي كه در محدوده خرمشهر امروزي قرار د

اما بيان داشت  شهر كه شهرتي به مراتب بيشتر از باشدحصن مهدي مي
و شهرهاي  محل دقيق آن مشخص نيست ولي از مسافتها با اين حال
د كه رسمي شده چنين به نظر ي ياديائجغراف ابهايكت كه درپيرامون آن 

در  گي لسترنج. باشد فعلي در شمال شرق خرمشهر و روستاي مارد
رأس مصب در «: نويسدهاي شرقي ميكتاب جغرافياي تاريخي سرزمين

به حصن مهدي خليفه عباسي، وم اي بود موسعهلپهن دجيل ق
-لي باالي نقطهاين قلعه در چند مي. را ساخته بودآن هارون الرشيد،پدر

شود و مصب دجيل را در نهر عضدي به طرف باختر منشعب مي اي كه
اطراف اين نهر . پيوندد واقع بودمحل موسوم به بيان به دجله كور مي

سليمانان به خليج در محل رود دجيل . زارهاي باتالقي استشوره
، و براي راني بوداين نقطه محل خطرناكي براي كشتي ريزد وفارس مي

ها از مسيرهاي مختلف عبور كرده از باسيان ر كشتياگرسيدن به اهواز، 
خطرتر و بي رگذشتند سالمتو از آنجا وارد رودخانه سدره مي گذشته

 P73F1».بود
صن حهاي مورخان قرون سوم و چهارم هجري براساس نوشته 

هاي خوزستان به آنجا آبتمام  و بودمهدي ملتقاي آبهاي خوزستان 
 اين ،شودنهرها ديده نمياين  اثري از ي كه امروزهدرحال .ريزندمي

تواند حاصل خشك شدن رودها و يا تغيير مسير آنها در تغييرات مي
-ره ميالسدريخت نهرمييكي از نهرهائي كه به آنجا  .طي زمان باشد

قرن نوزدهم نهر بزرگي به كه تا  شودناميده ميباشد كه اكنون نهر مارد 

                                                           
جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خالفت شرقي، گي لسترنج، ترجمه محمودعرفان،  1

 261-262صص
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 از طريق اين نهر 1810كينر درسالدونالدمككه  بطوري رفتهشمار مي
P74Fبا قايق به رود كارون رسانده را از فالحيه خود

1
P اليارد  1843سال  در و

P75Fاست نهر ديدن كردهنيز از اين 

2
P اكنون تبديل به نهر كوچكي شده كه  و

-البته برخي نهرالسدره را رود بهمنشير مي .يت سابق را نداردديگر اهم
 كه كانالتواند درست باشد زيرا رود بهمنشير قبل از اينكه نمي دانند

طريق آن آبهاي  كه از بود رود كارون ي ازعضدي حفر شود قسمت
رود مسرقان  اي همانندشعبه جداگانه و ريختهمي كارون به خليج فارس

كتابهاي  در ثاني همانگونه كه در .اي داشته باشدنبود كه نام جداگانه
كنار حصن مهدي درآمده نهر السدره  دانان و مورخان اسالميجغرافي

   .بوده است
ه اين نهر جديد بود كشد نهر ديگري كه به حصن مهدي منتهي مي

ن ميانه به نهر وكرد كه اين نهر بعدها در قرشهر را به بيان متصل مي
براثر شكسته شدن سد  ميالدي جدميهميلي معروف گشت كه در قرن ه

اكنون اثري از آن وجود ندارد  سابله خشك شده و
P76Fريخت نهر مسرقانديگر نهرهائي كه به حصن مهدي مي از

3
P   بود

تداد كه سابقاً تا حصن مهدي ام  ود گرگر معروف استكه اكنون به ر
خشك شدن مجراي آن در ريخته كه بر اثر داشته و جداگانه به دريا مي

P77Fر روستاي بند قيردر حال حاضردقرون ميانه 

4
P شود يبه كارون متصل م

                                                           
 322ده سفرنامه، مهراب اميري، ص 1
 122سيري در قلمرو بختياري و بومي عشاير خوزستان، مهراب اميري، ص 2
كارون كه بعداً به نام رود گرگر مشهور گشت ، و ساختن آن را به  شرقي ٴنام شاخه : مسرقان 3

اين رود در زمان ساسانيان و در قرنهاي نخستين اسالم در كنار . اردشير بابكان نسبت مي دهند
 و تا آخر خاك خوزستان جداگانه به دريا مي ريخته است ديگر جدا مي شده ٴشوشتر از شاخه 

اين بند را . باشدمي هاي آبي تاريخي شوشترمجموعه سازهبندي باستاني و از بناهاي  :بند قير 4
بندقير هم اكنون در روستاي  همچنين ..اندود و محكم كرده بودند) نفت خام(وسيله قيربه

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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P78Fالبته در برخي كتابها آمده كه نهر مسرقان  از طريق دورق

1
P به  و باسيان

 .ريختخليج فارس مي
وسط محمد المهدي هـ ت165ليهـ ا170ين شهر در حوالي سالهاي ا

جهت استقرار سربازان ساخته و سپس به شهر  عباسسومين خليفه بني
نويسد كه حصن مهدي داراي بطوري كه ادريسي مي .مهمي تبديل شد

. منبر بود
هاي پي در ديگر شهرهاي خوزستان بر اثر جنگ اين شهر همانند

Pنبردهاي صاحب زنجپي از 

 
79F

2
Pگرفته تا خوارجP

 
80F

3
Pو قرمطيانP

 
81F

4
Pحتماال در ا

. ه باشدرفت از ميان ماواخر قرن چهار

                                                                                                                
) به طرف شوشتر(كليومتري  5در . استشوشتر واقع شده - كيلومتري جاده اهواز 45حدود

 .شودهاي اين شهر هنوز مشاهده ميشهرقديمي عسكرمكرم واقع است كه خرابه
از شهرهاي باستاني خوزستان و مركز ايالت سرق بوده كه در فتوحات اسالمي به دست : دورق 1

آنان درعهد فرمانروائي بني كعب فالحيه ناميده شد و مركز حكومت . ابوموسي اشعري فتح گرديد
 .به شادگان تغيير نام داد 1314سپس در سال . بود

هاي گسترده و بلند مدت قيام زنگيان در قرن سوم هجري از قيام): زنگيان(صاحب زنج  2
به  "صاحب الزنج"معروف به  "علي بن محمد"دوران عباسيان است كه رهبري آن را مردي بنام 

الزنج از حيث قيادت و رهبري زنگيان است و صاحب  "زنگ"معرب  "زنج"كلمه . عهده داشت
 .شدبه اين نام خوانده مي

 
بودند كه در جنگ صفين به علت مخالفت با آن ) ع(خوارج گروهي از پيروان علي : خوارج 3

حضرت در جريان حكميت از ايشان جدا شده اند و از راه اطاعت آن حضرت بيرون رفته و 
 .نيز گفته مي شودبه آنان مارقين  از اين رو . خارجى گشتند

هاي اسماعيليان هستند كه سالهاي پاياني قرن سوم در ضديت با يكي از شاخه: قرمطيان 4
خالفت عباسيان شكل گرفت و مدت يك قرن به فعاليت هاي نظامي و تبليغاتي عليه عباسيان 

اسماعيلي به گذار اين جنبش، از تربيت يافتگان سازمان عبداهللا حمدان قرمط، بينان. پرداختند
 .رفتشمار مي
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 حصن مهدي در كتابهاي جغرافيدانان اسالمي
 

: ياد شده به قرار زير است شهر آنچه در كتب جغرافي از اين
: گويدمقدسي مي

همه  در خوزستان است آنجا آباد است وحصن مهدي شهري 
در آنجا  ريزدو به دريا ميشود نجا يكي مياين سرزمين در آ نهرهاي

زيرا كه  رودمرزباني به شمار مي دژي هست كه مهدي آن را ساخته و
درياست  يز دارد مسجد آن در كنارنها و زاهدان زديك درياست خانقاهن

نخلستان  داراي كشتزارها وردگاه چندين راه در اين شهر است برخو
Pترين شهر خوزستان از سوق االربعاءاست و آباد 

 
82F

1
Pشهرهاي پيرامون  و

P83Fآن است

2 
نويسد مي اصطخري

Pمرحله تا حصن مهدي دو باسياناز 

 
P است حصن مهدي منبر دارد راه
P84Fدريائي آنجا كوتاه تر از راه زميني است

3 
: گويدمي ياقوت حموي

                                                           
از شهرهاي خوزستان، در مجاورت سوق بحر در مشرق دجيل و در ساحل : سوق االربعاء 1

رودخانه اي كه شاخه اي از رود دجيل بود و شهر را به دو قسمت مي كرد و آن دو محله را پلي 
و مسجد محله شرقي سوق االربعاء آبادتر بود . چوبي به هم متصل مي ساخت، جاي داشت

 .جامع در آن قرار داشت
عامره بها تجتمع انهار اإلقليم كلّها ثم تفيض الى البحر و بها حصن بناه مهدى و هي ثغر  2

لقربها من البحر و هناك رباطات و عباد الجامع على الشطّ و بها مجتمع الطرق و سائر المدن على 
األهواز نحو سوق األربعاء و ما يدخل في انهار لها جزر و مد و بها نخيل و مزارع و اعمر سواد 

 412احسن التقاسيم في معرفة االقاليم، المقدسي، ص. ذلك الصقع
 

، من باسيان الي حصن مهدي مرحلتين و فيها منبر و يسلك بينهما في الماء و هو أيسر من البر 3
 95مسالك الممالك، ابي اسحاق االصطخري، ص
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در خوزستان آبادتر و : استخرى گويد. است 2Tخوزستان2Tشهرى در 
رودخانه هاى خوزستان . خوش آب و هواتر از رود مسرقان نيست

حصن مهدى شود تا به خود د اهواز و دورق بدانجا سرازير مىمانن
ر ى بسياى بزرگ تشكيل داده كه پهنا و گودابرسد و در آنجا رودخانه

P85F.ريزددارد و در حصن مهدى به دريا مى

1 
ائي خوزستان در مورد حصن امام شوشتري در كتاب تاريخ جغرافي

 :نويسدمهدي مي
اصطخري . شهري بوده كه قلعه آن را مهدي عباسي ساخته است«

آبهاي «: وگويد .است نام برده ذكر شهرهاي خوزستان آن را در
ه شدنزد حصن مهدي جمع خوزستان ار اهواز و شوشتر و دورق 

از اين بيان پيداست كه اين » .گردد و به دريا رود پهن بزرگ و رودي
اين شهر در حدود العالم  .شهر در جاي روستاي مارد كنوني بوده است

ميان  باشدشهري خرم و آبادان مي: گويدذكر شده و » در مهدي«به نام 
اين شهر تا قرون وسطي  .است بر لب رودخانه نهادهعراق و خوزستان 

 .شود، چه در قرون وسطي نامي از آن در كتب ديده نمينبوده است
P86F2».مستوفي آن را ذكر ننموده و ياقوت عين كالم اصطخري را نقل كرده

P  
 

 
 
 
 

                                                           
ليس بخوزستان أعمر و أزكى من نهر المسرقان، و : ، قال اإلصطخريخوزستانبلد من نواحي  1

و غير ذلك، تنحدر فيه حتى ينتهي إلى حصن مهدي فيصير  دورقوال هوازمياه خوزستان من األ
معجم البلدان، ابي عبداهللا . البحرهناك نهرا كبيرا ذا عرض و عمق، ثم يصب من حصن مهدي إلى 

 266ياقوت الحموي، الجزء الثاني، ص
 249تاريخ جغرافيائي خوزستان، سيدمحمدعلي امام شوشتري، ص 2

http://www.ptewiki.com/wiki/index.php5?title=%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.ptewiki.com/wiki/index.php5?title=%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.ptewiki.com/wiki/index.php5?title=%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://www.ptewiki.com/wiki/index.php5?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%82
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سوم وچهارم  حوادث مهم بيان وحصن مهدي درقرن
 

لشكركشي موسي بن بغا براي جنگ زنگيان 
Pمعتمد هـ259ماه ذيقعده سال در

 
87F

1
P فرمان داد كه موسي بن بغا براي

جنگ صاحب الزنج لشكربكشد 
فرستاد سپس اسحاق موسي ابتدا عبدالرحمن بن مفلح را به اهواز 

«  ابراهيم بن سيما را به محل بن كنداج را سوي بصره روانه كرد و
. هرسه را فرمان داد كه با صاحب زنج نبرد كنند اعزام نمود»  آوردباد

چون عبدالرحمن امارت اهواز را حاصل نمود براي جنگ علي بن ابان 
پس از فرار آماده  عبدالرحمن منهزم گرديد لشكر كشيد نبرد واقع شد و

 عظيمي رخ داد و شده دوباره با علي بن ابان جنگ كرد جنگ بسيار
علي بن ابان  و عده بسيار اسير شدند بزنگيان افتاد و كشتار عجيبي
  با همراهان زنگي خويش برفت تا به بيان رسيد و منهزم گرديد

بزند   خواست در حصن مهدي لشكر عبدالرحمن لشكركشيد و
 ساالر زنگيان علي بن ابان را براي منع او فرستاد با او جنگ كرد و

رفت ابراهيم بن سيما » دكه« علي با عده خود سوي نتوانست مانع شود
را منهزم  او در بادآورد بود با او مقابله نمود علي بن ابان پيروز شد و

را هزيمت كرد كه شبانگاه  او مباز ابراهي و بار ديگر نبرد كرد .نمود
بيشه زارها  كه وي را از جنگلها و بلداني همراه خويش ببرد برفت و

                                                           
بود كه از  بغداددر  خليفه عباسيابوالعباس  احمد معتمد علي اهللا پانزدهمين  : معتمد عباسي 1

هاي اسالمي فرمان در سرزمين) ميالدي 892تا  870سال (قمري هجري  279تا  256سال 
موسي بن در زمان وي، سردار ترك، . سال خالفت كرد 23او پسر بزرگ متوكل بود ؛ وي . راند
 كرد، ومعتمد، در اين زمان در امور سياسي دخالت نمي. يافتنفوذ بسياري در حكومت  بغا

فرماندهي سپاه و حفظ حدود و تعيين وزيران را به برادرش موفق سپرد و معتمد تنها عنوان 
 .شدشد و سكه زده ميرا داشت و به نام وي خطبه گفته مي خليفه

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%BA%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%BA%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%BA%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%BA%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 خبر وي به عبدالرحمن رسيدوقتي  .يحيي رسيد به نهر ببردند تا
طاشتمر را با گروهي از وابستگان سوي او فرستاد كه به علي نرسيد كه 

بود  طاشتمر آنجا را آتش زد كه به  علف صعب العبور محلشان از ني و
 .اسيراني از آنها گرفت فرار از آن برون شدند و

 با ياران همراه خويش آنجا علي بن ابان برفت تا به نسوخ رسيد و
به  عمود روان شد وخبر به عبدالرحمن بن مفلح رسيد كه سوي . بماند

به خبيث  د علي بن ابان سوي نهرالسدره رفت وبمان آنجا رسيد و
كه سيزده كشتي فرستاد  نوشت و از او خواست كه برايش كشتي فرستد

كه جمعي انبوه از ياران وي در آنها بودند علي با كشتي ها برفت تا به 
ن رسيد عبدالرحمن با همراهان خويش به مقابله وي برون عبدالرحما

جمعي از  اما ميانشان نبردي نشد چون شب شد علي بن ابان با شد
به اردوگاه وي شبيخون  ياران خويش از پشت سر عبدالرحمن برفت و

عبدالرحمن نيز به راه خويش . يارانش آسيب ها رسانيد به او و و زد
جا بماند و كساني از مردان خويش را برفت تا به دوالب رسيد و آن

سوي علي بن ابان فرستاد كه  و طاشتمر را بر آنها گماشت و آماده كرد
جا هزيمت نيدند و با وي نبرد كردند كه از آدر حدود بيابان آذر بدو رس

سوي نهر السدره رفت و طاشتمر به عبدالرحمن نوشت كه علي  شد و
تا به از مقابل وي هزيمت شده  عبدالرحمن با سپاه خويش برفت 

هاي  خويش را ران وي براي نبرد مهيا شدند كشتيعمود رسيد و يا
آماده كرد و طاشتمر را بر آن گماشت كه سوي دهانه نهر السدره رفت 

علي به  رگ كرد و ده كشتي از وي گرفتند وبا علي بن ابان نبردي بز و
در بيان  رفت وبعبدالرحمن بي درنگ  .خبيث بازگشتهزيمت نزد 

يما به ن شد كه عبدالرحمن بن مفلح و ابراهيم بن سچنا و اردو زد
و مردم  رفتند و با وي نبرد مي كردندنوبت سوي اردوگاه خبيث مي

. كردنداردوگاه وي را هراسان مي
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 هـ ق 326 -325در عهد آل بريدي  حصن مهدي
ابوعبداهللا بريدي پس از استقرار در اهواز به موالي خود ياقوت كه پس 

از شكست از آل بويه در عسكر مكرَم اقامت داشت خيانت كرد و 
. آنگاه اموال او را از شوشتر بياورد و تصاحب كرد. موجب قتل او شد

 ق 325در . او را كشت) الراضي(اند كه وي به فرمان خليفه  گفته
رائق اميراالمراي بغداد با خليفه به قصد سركوب ابوعبداهللا بريدي كه  ابن

ها داشتند، روانه  فرستاد و مردم از ستمگري او ناله مال به بغداد نمي
اما كار به تجديد پيمان انجاميد و ابوعبداهللا پذيرفت كه هر . شد زاهوا

و لشكريان اهواز را به نماينده دينار به بغداد فرستد  360’000ساله 
با اين همه بدعهد كرد و حتي . خليفه تسليم كند تا روانه فارس شوند

از نماينده خليفه كه براي گرفتن سپاه به اهواز آمده بود، زر خواست و 
در همان سال به . سرانجام او را واداشت كه شبانه از شهر بگريزد

غالم خود اقبال، به حصن  مخالفت با اين رائق، سپاهي به فرماندهي
رائق ادعا كرد كه آن سپاه  مهدي، نزديك بصره فرستاد، و در پاسخ ابن

. را براي مقابله با قَرمطيان كه بصريان از آنان بيمناكند فرستاده است
چون ميان آن دو كار به دشمني كنيد، اين رائق سپاه به واسط برد و 

خَرشَني و رائق نيز بدرِ ابن. دبريدي به اقبال فرمان داد كه وارد شهر ش
بجكم تا . عبداهللا روانه كردبجكَم را در رأس سپاهي براي سركوب ابو

از نايستاد و بريدي به مقابله شتافت و سپاهي به فرماندهي بشوش 
بار  .غالمش محمد، معروف به حمال روانه كرد، اما شكست خورد

گ واپس گريختند و ديگر سپاهي با حمال به پيكار فرستاد كه بدون جن
اقبال كه در بصره بود به . بريدي به بصره رفت و در اُبلّه ساكن شد

رائق رفت و آن را بشكست و گروهي را به اسارت  مقابله سپاه ابن
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ابوعبداهللا بريدي اسيران را آزاد ساخت و با ارسال نامه و گسيل . گرفت
را بر سر مهر رائق، كوشيد او  داشتن گروهي از بزرگان بصره نزد ابن

 پس بريديان. رائق روي خوش نشان نداد آورد، ولي ابن
88F

در بصره 1
رائق با سپاهي ديگر  ابن. رائق را بشكست ابوالحسين سپاه ابن. گذاشت

از آن سوي . شخصاً آهنگ پيكار كرد و بجكم نيز از اهواز به او پيوست
عراق اي رفت و او را به تصرف  ابوعبداهللا به نزد عمادالدوله بويه

عمادالدوله سپاهي به سركردگي برادرش معزالدوله با بريدي . برانگيخت
رائق به سرعت بجكم را به اهواز بازگرداند و سپس  ابن. روانه اهواز كرد

اه بجكم را پابوعبداهللا در اَرجان س. وانه شدخود نيز به دنبال او ر
چندي بعد معزالدوله از  ق 326بشكست و بر اهواز دست يافت 

الدوله به اصفهان  وعبداهللا خواست كه سپاهش را از بصره به نزد ركناب
تن از سپاهيان خود  4’000ابوعبداهللا . فرستد تا به جنگ وشمگير بروند

را احضار و آماده كرد، ولي معزالدوله باز از او خواست تا سپاهيان 
ابوعبداهللا از عاقبت . حاضر در حصن مهدي را نيز به واسط روانه كند

ويش بيمناك شد و از اين كار سر باز زد و با تهديد، معزالدوله را وا خ
وي سپس شخصي را به نيابت از خود . داشت كه به عسكر مكرم رود

. بجكم از اين اختالفها سود برد و سپاهي روانه كرد. در اهواز گماشت

                                                           
بر  ق338تا  316بودند كه از  ابوعبداهللا محمد بريديمذهب منسوب به  شيعهخانداني : بريديان 1

در نشيب ناتواني  عباسي خالفتري كه بريديان در روزگا فرمان راندند بصرهو  اهواز، واسط
با هم در كشاكش بودند و خليفگان را عزل و  بغدادن بر افتاده بود و اميراالُمراها براي دست يافت

 بصرهو  اهواز، واسطكردند، پرچم استقالل برافراشتند و بغداد را تصرف كردند و در نصب مي

هاي ابوعبداهللا احمد، ابوالحسين  اين سلسله حكومتي متشكل از سه برادر به نام .فرمان راندند
لقب مقطع، كه . مقطع بود، ابويوسف يعقوب به اضافه ابوالقاسم پسر ابوعبداهللا بريدي )علي(عبداهللا 

 در ضمن ابوعلي مسكَويهاگرچه . اينان باشد داري  تواند حاكي از اقطاعدر برخي منابع آمده، مي
ق در صحنه سياست 316كند، ولي او از تر ياد ميق از ابوعبداهللا احمد، برادر بزرگ311 وقايع

 پديدار شد

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%87
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شاپور چيره شد و جز عسكر مكرم در اين سياه بر شوش و جندي
پس آل بويه از عمادالدوله ياري خواستند و او . مانددست معزالدوله ن

سپاهي فرستاد و اهواز را از دست بريدي خارج ساخت و قلمرو 
رائق اميراالمراي بغداد از  همان سال ابن. بريديان به بصره محدود شد

بيم بجكم با ابوعبداهللا صلح كرد و مقرر شد، او واسط را از دست 
دينار به امير دهد، اما  600’000هر سال بجكم خارج سازد و در مقابل 

با اين . بجكم پيشدستي كرد و بر ابوعبداهللا تاخت و او را شكست داد
همه وي از بريدي پوزش خواست و با او پيمان كرد كه اگر بر بغداد 

چندي بعد بجكم به بغداد رفت و به . دست يابد، واسط را به وي دهد
  .و واسط را به بريدي داد ق 326رائق، اميراالمرايي يافت  جاي ابن

 
 

هـ 263به سال  نبرد لشكر يعقوب بن ليث با زنگيان
P89Fيعقوب بن ليث

1 
P از فارس سوي نوبندجان لشكر كشيد چون به آنجا

رسيد احمد بن ليث از شوشتر به نزد وي رفت و چون يعقوب به 
جندي شاپور رسيد تمام لشكر خليفه از آنجا رفت  يعقوب مردي از 

چون به آنجا رسيد علي  و بن عنبر باهواز فرستاد خود به نام خضراتباع 
. در نهر السدره اقامت گزيدند بن ابان و اتباع او از زنگيان فرار كرده و

ياران علي بن ابان گه گاه بر  ياران خضر و .وخضر داخل اهواز شد
بر  تا آنكه علي بن ابان آماده شد وكردند غارت مي يكديگر حمله و

غنائم  ت وبسياري از نيروهاي خضر را كش و خضر حمله كردلشكر 

                                                           
كه در ابتدا شغل  يستان بودصفاري مردي عيار و جوانمرد اهل س يعقوب ليث: يعقوب بن ليث 1

و به دليل محبوبيتي كه ميان مردم آنجا به خاطر جنگ با خوارج به دست آورده  رويگري داشت
 .هـ سلسله صفاريان را تشكسل داد 247در سال  بود، توانست قدرت را به دست گيرد و

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D9%84%DB%8C%D8%AB
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P90Fبه عسكر مكرم باقي اتباع او گريختند وفراوان بدست آورد خضر و 

1 

Pجا مال باشد بگيرد  بعد از آنهرچه درعلي در اهواز ماند كه  پناه بردند
به بهبود دستور داد با يكي از ياران يعقوب  سدره رفت والسوي نهر  آن

كه كه در دورق بود نبرد كرد و مردانش را بكشت و وي را اسير كرده 
 .بر او منت نهاد و آزاد كرد

 
هـ 386تسلط سپاه صمصام الدوله بر بصره به سال

Pديلمي لهالدو ذكي پس از جدائي از بهاء ستان بناين سال لشكر در

 

Pنالدوله و بعد از عقب نشيني تركان به ارجاوپيوستن به صمصامP91F2 

P تصمميم گرفت كه به بصره حمله كند و بهاء الدوله را از آنجا خارج
پس از آن چهارصد نفر از ديلميان ناراضي از بهاء الدوله به نزد . كند

آنها را به ا توزيع پنج هزا دينار بين آنان وي ب .وي آمده و امان خواستند
در اين حين بهاء  .حصن مهدي گسيل داشت به و سپاه خود افزود

خوردهائي بين آنها در  زد وو خمارتكين را به جنگ آنان فرستاد الدوله 
 گرفت ولي سپاه بهاء الدوله به سبب وجود نهرها و باغها و مزارع زياد

نتوانست آنان را از حصن   كه تحرك اسبها و نيروها را مشكل مي كرد

                                                           
يوسف بر در قرن چهارم هجري  توسط مكرم بن معزاء از سرداران حجاج بن : عسكرمكرم 1

 هاي شهررستاقباد ساساني  بر دو جانب نهر مسرقان  بنا گرديد و جانب غربي آن بزرگترويرانه
بود و به وسيله دو جسر بزرگ كه از قايقهاي به هم پيوسته تعبيه شده بود به جانب ديگر اتصال 

 ودندشهر داراي بازاري باشكوه بود كه با مسجد جامع هر دو در جانب غربي واقع ب. داشت
ارجان شهريست بزرگ و كثيرالخير و در : اصطخري گويد .نام قديم شهر بهبهان است .: ارجان 2

آن نخيل و زيتون بسيار است و داراي ميوه هاي سردسيري و گرمسيري است و اين ناحيه برّي 
و بحري و سهلي و جبلي است ، آب آن فراوان ، مسافتش تا دريا يك روزه راه است و بين 

و نخستين . ن و شيراز شصت فرسنگ است و بين آن و سوق االهواز نيز شصت فرسنگ ارجا
 كسي كه به روايت ايرانيان آنرا بنا كرد قباذبن فيروز پدر انوشروان عادل است
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P92Fلدولهابا ياران بها  بصره رفتند ووي بس پس مهدي خارج كند

1
P  پيكار

كه سركرده آنها ابو الحسن  نمودند و شماري از بصريان به آنان پيوسته 
 .خواربار بصره را در اختيار داشت كه بن جعفر علوي بود

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
با نام اصلي  آل بويهو از اميران  عضدالدوله ديلميديلمي سومين پسر :  بهاء الدوله ديلمي 1

وي كه جانشين برادر بزرگتر خود، . به بهاءالدوله ملقب شد الطائعابونصر بود كه توسط خليفه، 
 كه در شيراز مستقر بود به جنگ الدولهصمصامها با ديگر برادرش، بود مدت الدولهشرف

با اينكه قلمرو آل . را تسخير كند كرمانو  شيرازالدوله توانست پرداخت و پس از مرگ صمصام
كرد، وي هرگز نتوانست بويه در زمان بهاءالدوله از لحاظ وسعت با دوران عضدالدوله برابري مي

 تحت حاكميت خود برقرار سازد ٴناحيهآرامش، ثبات و امنيت كاملي در 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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محرزي 
قابل ذكر است كه در تاريخ طبري و برخي كتب ديگر نام چندين 

عسكر ابي  ،نرسي ،خرمشهر امروزي آمده مانند برسوناشهر در محدوده 
P93F1رجعف

P، جبيP94F

2 
Pاطالعات زيادي در مورد آنها وجود كه  و فم العضدي

اين شهرها وجود  ندارد و از پايان قرن چهارم  به بعد ديگر نامي از
در معجم البلدان ندارد تا اينكه در قرن هفتم به نام محرزه يا محرزي 

 در بندرگاهي كه آن را قريه اي كوچك و خوريمياقوت حموي برمي
-مي داند ومي )احتماال منظور دجيل بوده است( نقطه افتراق دجله

ند را داشت مسافريني كه قصد سفر به بحرين و سرزمينهاي عربي :نويسد
P95Fقصدشان بندر سيرافاز جانب راست آن رفته و كساني كه م

3 
Pو جنابهP96F

4 

Pشدند راهي مي بود از جانب چپ.  
درياساالر ترك كه در زمان  سيدي علي كاتبي  هجري قرن دهمدر 

P97Fشاه طهماسب صفوي

5 
Pه محرزي به ايران سفري داشته در سفرنامه اش ب

                                                           
پادگاني بود كه توسط ابي جعفر منصور در ساحل شرقي دجله و مقابل شهر  :عسكرابي جعفر 1

 اُبله ساخته شد و گمان مي رود در محدوده شلمچه امروزي باشد
شهري در نزديكي سوق االربعاء بوده داراي نيشكرهاي فراوان و دهكده هاي فراوان : جبي 2

 دهند بر ساحل بهمنشير بوده و بعدها قبان ناميده شدبرخي ديگر احتمال مي. تداش
نقاط ديدني استان يكي از آثار تاريخي و از  استان بوشهرشهري باستاني واقع در  :سيراف 3

سيراف يكي از قديميترين بنادر ايران است كه زماني داراي رونق  .است ايراندر جنوب  بوشهر
 كه در قرن چهارم بر اثر زمين لرزه ويران و قسمت اعظم آن به زير آب رفت استفراواني بوده

در  انارجاست بسيار قديمي و كهنه در واليت شهري بوده. استبوده بندر گناوهنام قديم : جنابه 4
و مسجد جامع در مركز آبادي  ها قرار دارندبازارها در كوچه«نويسد مي  مقدسي .فارس قديم

فقط به  اصطخري «.شودانبارها تأمين ميهاي آغشته به نمك و آبآب آشاميدني از چاه. است
 سفار ٴو بندرگاهي است براي بقيه مهروبانگويد جنابه بزرگتر از طور كلي مي

 صفويهو دومين پادشاه از سلسله  شاه اسماعيل يكمفرزند ارشد  :شاه طهماسب صفوي 5

تدبير  مواجه شد كه با حسن عثمانيانو  ازبكاناو پس از مرگ پدر با آشوب داخلي و حمله .بود

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AE%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AE%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 روز اول ماه شعبان از بندر بصره روانه شديم: نويسداشاره كرده و مي
جا مقام حضرت راه محرزي به عبادان رسيديم در آنالعرب از از شط

P98Fالسالمخضرعليه

1 
Pسپس به درياي هرمز بادبان  را زيارت نموديم

 .كشيديم
، شيخ ببه فالحيه به قصد  نبرد با بني كع زند در حمله كريم خان 

ه با سپاه بتدا در محرزي مستقر شده سپس چون قدرت مقابلسلمان ا
 ديد راهي جزاير خليج فارس گرديدخان زند را در خود نمي

فرهنگ جغرافيائي خليج فارس در جان گوردون لوريمر در كتاب 
مساحت بزرگي از « : نويسدمحرزي اوائل قرن بيستم ميمورد محدوده 

شود كه از ناحيه ه عبادان به نام محرزي شناخته ميشمال شرق جزير
شود و از جهت شرق به حوز عمر محدود مي شمالي به شاخه حياك و

شاخه شيخ (زه بوزه محرزي يا شاخه بو «: باشدشامل مناطق ذيل مي
، شاخه عبرته، شاخه سادات، شاخه حاجب عراك، شاخه )عبداهللا

P99F2»حاجي دغيفج، شاخه بيت سالم، شاخه ابوخضير، حوز عمر
P  كه در

  شناسندمي... و2و نهر 1ها را به نام نهرشاخهحال حاضر اين 
امروزش محرزي نامند در «: گويدامام شوشتري در مورد محرزي مي

شده و اكنون بوده و بندر خوزستان محسوب مي قرون وسطي شهركي
در جائيكه رودخانه  دهي بيش نيست و آن در دهانه بهمنشير واقع است

                                                                                                                
اي طوالني از صلح و ثبات را براي ايران خوبي از پس اين مشكالت برآمد و دورهو شجاعت به

 .به ارمغان آورد
 

او . بود محضرت موسي عليه السالخضر يكي از پيامبران معاصر  حضرت :حضرت خضر  1
همان عالم الهي بود كه موسي به ديدارش رفت و در قرآن بدون ذكر نام با عبارتي درخشان 

 ».عبداً من عبادنا اّتيناه رحمة من عندنا و علمنا من لدنا علماً«:ستوده شده است
 4لوريمر، القسم الجغرافي، الجزء االول، ص. ج. دليل الخليج، ج 2

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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« : جلد دوم گويد 68ياقوت در صفحه  .شودبهمنشير از كارون جدا مي
روي شهركي است كه محرزه ناميده از بصره كه پائين تر رو به دريا مي

دو شاخه ) شط العرب( ن و در آنجا دجلهدر كنار جزيره عباداشود مي
بلجان ده برزگي است « : جلد دوم باز گويد 262در صفحه » .است شده

كه از جزيره  ،و آن بندرگاه جهازاتي است... ميان بصره و عبادان
از  و در آنجا قلعه و حاكمي آورندمال التجاره هند را مي) قشم(كيش

وقتي . ي نداشتدخالتو حاكم بصره درآن طرف پادشاه كيش بود 
به بعمل آمد اتباع پادشاه كيش گفتگوئي بين حاكم بصره و پادشاه كيش 

و آن  انتقال دادند و آن را محرزه نامند شهركي كه در طرف عبادان است
P100F1».كه تا كنون به همين حال باقي است گرفتها قراربندرگاه كشتي

P  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                           
 249امام شوشتري، ص تاريخ جغرافيائي خوزستان، 1
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   فصل پنجم
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 ، از ديگر شهرهاي قديمي كه در محدوده خرمشهر امروزي قرار داشت
هاي ديگر قدري ناشناخته و نامي در مقايسه با نام كه استشهر هميلي 

نقش  اين شهر در اوئل قرن سيزدهم ميالدي. رسدمهجور به نظر مي
اغلب ساكنين آن كه محمره داشت چرا كه  مهمي در به وجود آمدن 

همگي به  آن و ترك شهر پس از ويراني ،چاسب بودندهم پيمان آلبو
. تبديل به شهر بزرگي شد محمره محمره كوچ كرده و رفته رفته

تعداد  قدمتي چند صد ساله داشته است و اين شهر اينكه با وجود
با و  انددر آن سكونت داشته زيادي از قبائل عرب جنوب خوزستان

اي البوناصر وآلبوچاسب هكه در به وجود آمدن امارت توجه به نقشي
كمتر نامي از آن در كتب تاريخي به ميان آمده و تقريباً  هيچ  ،داشت

اما  .اندنكردهدر مورد آن ذكرخارجي مطلبي جهانگرد و سياح داخلي و 
در بعضي كتب تاريخ محلي  و  اي كه  كهاز اشارات جسته و گريخته

 قبانص كتاب اإلمارة الكعبية في الهاي نسب شناسي و باألخكتاب
توان اين گونه مي وجود دارد والفالحية نوشته حاج علوان شويكي

در طول نهري  هميلي متشكل از چندين روستا و آباديكرد كه  استنباط
آيد كه اين به نظر مي مشهر فعلي قرار داشته وشمال خر به همين نام در

 .تر محل سكونت قبائل عرب بوده استبلآباديها چندين قرن ق
 

 
 موقعيت جغرافيائي هميلي

و زماني كه هنوز شهرهاي بيان و حصن در قرون اوليه اسالمي 
بين اين دو شهر از نهري مهدي آباد و پابرجا بودند در تعيين مسافت 

جا كه به گفته قدامه بن جعفر از آنو .هر الجديد ياد شده استبه نام ن
و از طريق نهر فرسخ راه زميني شوره زار  6مهدي بيان تا حصن  فاصله

 ديگري با توجه به اينكه از هيچ نهر و فرسخ راه آبي است 8الجديد 
 ميدر مباحث قبلي گفتهمانگونه كه و  است بين اين دو شهر ياد نشده
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درثاني  و فرضيه اشتباهي است،كانال عضديوالجديد نهر يكي دانستن
به عنوان  بهمنشير ابتداي بين سابله و مااز نهر كارون  قسمتآن  اطالق

مان ه نهرالجديد پس بي شك ،باشد درست تواندنمي هم نهر الجديد
يا  وجود شهربا اين حال هيچ ذكري از  .نهر هميلي قرون مياني است

اگر  .قرون اوليه اسالمي به ميان نيامده است آبادي در ساحل آن در
ستان در عهود اوليه اسالمي و خوز هايهاي كتابچنانچه نوشته

نيم كه صحت بدا سرزمينهاي خالفت شرقي را قرين تاريخي ايجغرافي
P101Fشهرهاي سوق االربعاء و سوق بحر

1 
Pاي از رود كارون و در كنار شعبه

 پس اين احتمال وجود دارد كه  ،آن واقع شده باشنددر جانب شرقي 
س از جديد بوده و پالدر كنار نهرسوق االربعاء  وسوق بحر شهرهاي 

 .به جاي آنها شهر هميلي به وجود آمد ويراني در قرون مياني 
در كتاب تاريخ جغرافيائي خوزستان در مورد سوق االربعاء چنين 

مسرقان مقدسي در مورد اين شهر گفته سوق االربعاء در جنوب «: آمده
ي از است و پلساخته شده  اي از مسرقانبوده است بر دو ساحل شاخه

 .و جانب عراقي آن آبادتر است. پيونددچوب دو جانب آن را به هم مي
سوق االربعاء است و آبادترين بلوك اهواز و. آن استرومسجد جامع د
شهري « :و به نقل از ياقوت مي نويسد» .حدود آن استآنچه داخل در

كر مكرم شش فرسخ كوچك است از نواحي اهواز و از آنجا تا عس
عسكر مكرم تا سوق االربعاء يك منزل « : نويسداصطخري مي» .است

                                                           
العرب كه كاالهاي صادر و وارد از دريا در آنجا شهركي بوده در كنار كارون يا شط:  سوق بحر 1

نويسد سوق بحر جائيست در خوزستان كه علي بن ياقوت حموي مي .شدخريد و فروش مي
 .دآنجا را متوقف كر) گمرك(عيسي بن داوود بن جراح وزير در نخستين وزارت خود مكوس
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باالي قريه كريت كنوني بوده در االربعاء پس بايد سوق » راه است
P102F1».باشد

P  
اند اين الربعاء آوردهبراساس آنچه جغرافي نويسان در مورد سوق ا

 در ناحيه كارون سفلي يعني بعداهواز بوده و  تر ازاست كه شهر پائين
آب كارون چون از  .)اروندرود( سوق االحواز تا خليج فارس و دجله از

سد خداآفريد اهواز پائين آمد تا به شط العرب بپيوندد كارون سفلي 
P103Fشودناميده مي

2
P. قان در ناحيه شمالي خوزستان در حالي كه نهر مسر

در اهواز  دو فرسخ مانده بههجري اين نهر  داشته و درقرن چهارمقرار
پس رسيده يعني آب آن به اهواز هم نمي تمام سال خشك بوده است

مسرقان بنا شده باشد در ثاني  بر روي نهر توانستهاالربعاء نميسوق
بر شعبه  ره در كتابهاي جغرافيائي قديم آمده اين است كه اين شهآنچ

 فرسخي حصن مهدي ششو در  اي از رود دجيل است نه رود مسرقان
 ء را در نيمه راه بين اهواز و حصنبارتولد سوق االربعا .بوده است

بواسطه توسعه تجارت كليتاً عده قراء «: نويسدميداند ودي ميمه
بازارگاه در اين قسمت خوزستان بسيار فراوان بود و در هريك از اين 

شد و اسامي ايام هفته به كلمه سوق قراء يك روز بازارگاه تشكيل مي
ها كه در اين زمان هم در بعضي نقشه شد قريه سوق االربعاءاضافه مي
شود بيش از همه شهرت داشت بر طبق نگارشات جغرافي مذكور مي

سوق االربعاء در نيمه راه بين  )قرن چهارم هجري(نويسان قرن دهم
اهواز و قريه حصن مهدي واقع شده بود و اين آخري در نزديكي جائي 

P104F3».ريختبود كه آبهاي خوزستان به دريا مي
P  

 

                                                           
 110تاريخ جغرافياي خوزستان، امام شوشتري، ص 1
 39همان منبع، ص 2
 245بارتولد، ص.جغرافياي تاريخي ايران، و 3
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 P105F1يمحمد حسين سرتيپ كاشان  
P طرف ظل  هـ از1299كه در سال

Pالسلطان

 
Pبود در  ي از آن ديارشدهحاكم خوزستان مأمور تهيه گزارش

از نهرهاي قديمي محمره نهرهميلي است كه در  «:گويدمورد هميلي مي
Pچند فرسخي سبعه

 
106F

2
Pشده به فيليه از ضلع مغربي كارون جداP

  
107F

3
Pرفته و مي

است و سپس  كردهرون و محمره و فيليه را مشروب مياراضي كنار كا
ون مملو از اين نهر اكنريخته ه شط العرب ميدهانه نهر فيليه ب از

از قراري كه  وشود هيچ وقت آب در آن جاري نمي خاشاك است و به
قديم سدي  محمره در بين مارد و مذكور بوده در اين مواضع يعني ما

شده است ليكن به هيچ بسته بودند كه آب در نهر هميلي جاري مي
 P108F4».معلوم نيستوجه آثارچنين سدي 

 
 
 
 

                                                           
حكيم باشي ظل السلطان از افاضل ) هـ1256-1303: (محمد حسين سرتيپ كاشاني 1

چهل وي در . كارگزاران عهد ناصري و مدير روزنامه فارس در شيراز و فرهنگ در اصفهان بود
 .و هفت سالگي فوت نموده و در تخت فوالد اصفهان مدفون است

 
كيلومتري خرمشهر از توابع دهستان غرب كارون كه در جنگ سال  60روستائي است در: سبعه 2

 .ايران و انگليس از آن نام برده شده است 1857
 

محل . مي كرد بندر كوچكي در غرب خرمشهر بود كه نهر فيليه آن را از خرمشهر جدا: فيليه 3
 سكونت آلبوچاسب  بود و كاخ معروف فيليه در آن قرار داشت

 154گزارش سفر خوزستان، ميرزاتقي خان كاشاني، صگنج شايگان،  4
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P109Fلوريمر دنگورجان

1 
P روستاهاي كرانه   ضمن برشمردن 1906در سال

P110Fعبودسيد مزارروستاي سبعه و  صيفو پس از توغربي رود كارون 

2
P 

يك نهر يا كانال آب قديمي در  شود كه آنجا آثاريگفته مو « :نويسدمي
سيد عبود از كنار مزار  شده ومايلي سبعه كه از كارون منشعب مي دو

 P111F3»ريخته وجود داردسپس به نهر فيليه و شط العرب مي گذشته و
P112Fالدولهنجم

4 
P وقتي بند سابله خراب : گفته  سفرنامه اش 28صفحه در

اير بود كه مي رفت به نبود زير سابله به فاصله ريع فرسخ نهر هميلي د
ه آن ملحق مي شده  بعضي يع فيليه و نهري از حويزه بذسمت نهر بوج

با  دانند مقابل شاخه مارد ومي) قصبه منيعات(ه را نزديك قصبهسابل بند
 .ني و چوب ساخته شده بود

 
 

 

                                                           
، از انگليس از كاركنان بلند پايه كنسول گري) 1914-1870: ( جان گوردن لوريمر 1

وي نويسنده كتاب . بيستم استمشهورترين تاريخ نگاران منطقه خليج فارس در اوائل قرن 
 تاريخ نگاريهاي خليج فارس است

-لوريمر درباره اين مزار مي. كارون است ترين مزارهاي منطقه غرباز قديمي: مزارسيدعبود 2
اعراب دائماً . مايلي از رود كارون و در وسط صحرا قرار گرفته است 7اين مزار در فاصله : گويد

-شمارند و به ممتلكات آن دست نميو سارقان آن را محترم مي روند و دزدانبه زيارت آن مي
 كنندو كشاورزان محصوالت خود را بدون حراست در كنار آن انبار مي. زنند

 1596دليل الخليج، القسم الجغرافي، الجزء الرابع،ص 3
لملك از االدوله و نجمملقب به نجم.) ق. ه 1326-1259 (ميرزا عبدالغفار اصفهاني: نجم الدوله 4

وي در روزگار . بود دارالفنونمنجمان و مهندسان بسيار موفق زمان خود و استاد رياضي مدرسه 
هـ تا 1299ايشان در فاصله سالهاي . سرآمد بود كشينقشهو  نجومو  هندسهو  حسابخود در 

 هـ  دو بار به خوزستان سفر كرده و سفرنامه هاي نفيسي را از خود بر جاي گذاشت1306

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%DB%8C
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 پيشينه
 

د آبااز چه تاريخي  هميلي نهر كه سواحل در هيچ منبعي ذكر نشده
 اي اين نام به آندر چه دوره و اندقبايل عرب در آن ساكن شده شده و

P113Fدر مورد ورود بني طرفجابر جليل المانع   .اطالق شده است

1
P  از عراق

له در حدود سه قرن پيش به اين قبي« :گويدبه سرزمين خوزستان مي
ي ئهاجز قلعه ر آن زمانشمال خرمشهر كه د در شده و وارد حويزه

ها متعلق به كه برخي عقيده دارند اين خرابه ي ويرانئخراب و روستاها
بني عباس از آذر بايجان  سرخ جامگان يا خرمدينان كه در زمان خلفاي

در جوار  ،چيز ديگري وجود نداشت  تبعيد شده بودند به اين مكان
Pسالهقبيله بني

 
114F

2
Pساكن شدند«P115F3

P   در حالي ولي نامي از هميلي نمي آورد
شهري وجود  در شمال خرمشهر در آن دوره زماني  به جز هميلي  كه

از هم پيمانان آنها كه « :نويسدساله ميدر مورد بني و .نداشته است
P116Fمشعشعيان حويزه

4
P انددر جنگ هاي آنان شركت داشته و هبود«P117F5

P  با اين

                                                           
حدود سه قرن پيش وارد ايران شده . قحطاني است و به قبيله طي منسوبند از قبائل: بني طرف 1

ساكن شدند و به دو شعبه بيت اسعيد و بيت صياح تقسيم مي ) دشت آزادگان(و در خفاجيه
 .شوند

طاني، از هم پيمانان مشعشعيان بودند و در جنگهاي آنان حعشيره ايست ق: بني ساله 2
 شركت مي كردند

 122لها، أنسابها، امرأؤها، جابرجليل المانع، صاالحواز، قبائ 3
يا هويزه شهري است در غرب خوزستان  كه بناي آن را به دبيس بن عفيف اسدي : حويزه 4

دهند در قرن نهم مركز حكومت مشعشعيان بوده است و در حال حاضر از توابع نسبت مي
 .رودآزادگان به شمار ميشهرستان دشت

 103همان منبع، ص 5
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 رسيدن از زمان به قدرت توان گفت كه هميلي احتماالًوجود مي
 .آباد بوده است هجري مشعشعيان در قرن نهم

P118Fناصربه زمان حضور كعب البو هميليشهرت  عمده

1 
P در قرن

 كه شرح مفصل آن در كتاب باشددهم ميالدي در اين شهر مييجه
: حاج علوان شويكي آمده است

با قبائل آنجا كه  كعب كه سابقاً در عراق سكونت داشتند وبني«
تحت حمايت دولت عثماني بودند زد و خورد پيدا كرده و چون تاب 

اصر بن محمد رتش عثماني را نداشتند به رهبري نمقاوت در برابر ا
وارد به هميلي كه در آن زمان متعلق به شيخ صقر التميمي بود كعبي 
.  در آنجا فرود آمدند شده و
طقه را به رعيتي نكعب پس از استقرار در هميلي ساكنين آن مبني

گرفته و موجبات اعتراض و شكوه برخي از ساكنين آن را فراهم 
 شكايت پيش فرمانرواي حويزه كه والي خوزستان از طرف آوردند و

به جاي بهتري  خواهيمميشيخ ناصر گفت كه . صفويان بود بردند
و آب آن كم است   دهديرا هميلي تكافوي مردم ما را نميبرويم ز

كه با كعب حركت كنند در امان  آناني: سپس به ساكنين هميلي گفت
 ».انند مورد غارت قرار خواهند گرفتمباشند و آناني كه ميمي

Pترك هميلي توسط كعبيان و استقرار در قبان با

 
119F

2
P پس از چندين سال

چاسب به رياست زمان شيخ سلمان كعبي به نام آلبواي از آنان در هشاخ

                                                           
 1150هـ تا 1080دودماني از حاكمان عرب خوزستان كه در فاصله سالهاي: كعب آلبوناصر 1

حكومت مي كردند ) شادگان(ابتدا در قبان و سپس تا دوره فرمانروائي شيخ خزعل، در فالحيه 
 .مشهورترين آنها شيخ سلمان كعبي بود

محل سكناي اوليه كعبيان از شهرهاي قديمي خوزستان در ساحل شرقي رود بهمنشير كه : قبان  2
گمان مي رود كه اين شهر بر خرابه هاي شهر سليمانان . به كلي ويران گرديد 12بود كه در سال 

 بنا شده بود
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به همراه تعدادي از هم  شخصي به نام مرداو بن علي بن چاسب 
ائتالف در آنجا هسته اوليه  و گردندپيمانان خود دوباره به هميلي باز مي

از جمله عشائري كه همراه آلبوچاسب به  دهندتشكيل ميمحيسن را 
Pمنيعات :هميلي آمدند

 
120F

1
P، يبغالنP

 
121F

2
P، بيت غانم ،آل بومحسنP122F

3
P،P

 
P آل

P123F4نبوفرحا
P، هالالتP

 
124F

5
Pوچند عشيره ديگر بودند.P125F6

P   البته در وجه تسميه
ائتالف محيسن چند نظر وجود دارد اول اينكه محيسن مأخوذ از نام 

P126Fحسنه خواهر حاج مرداو است

7
P. احترامي خاص  چرا كه عرب عزت و

در برخورد با مشكالت نام خواهر خود را به زبان  وبه خواهر دارد 
يا  »انتخاء«كه در لهجه محلي از آن به  تا نيروئي مضاعف بگيرد آورده

به همين دليل نام ائتالف خود را محيسن نهادند  شودياد مي» نخوه«

                                                           
در زمان حكمراني شيخ خزعل از .تيره ايست از الغزيه، نسبت آنها منيعاوي است: منيعات 1

لي و مليحان و الميرزاويه سكونت ابوالخصيب به ايران آمده و در حفار و روستاي قصبه و رحوا
 داشتند

ربيعه از اعراب عدناني كه در خوزستان به ايست وابسته به بنو حزب آلبغالنيه تيره: هابغالني 2
اند محل سكونت آنها در كوتشيخ، منطقه بهمنشير، كوي بهار آبادان و منيوحي محيسن وابسته

 است
و در روستاهاي . از جهت نسبي به تميم منسوبند و در عداد محيسن مي باشند: بيت غانم  3

سوره، كوتشيخ و حفار سكونت دارند و از تيره هاي آنها الرمصان، الخوايات،الصيامر و البريهه 
 هستند

و ازقبيله محيسن و وابسته به بني ربيعه اند و در نهريوسف، الخيين، كوتشيخ، : آل بوفرحان 4
 .به دو دودمان بيت عبداهللا الصلبوخ و آل علي تقسيم مي شوند. جزيره مينو سكونت دارند

عشيره هالالت در ايران از ساكنين اصلي خرمشهر و از ستونهاي اصلي ايل محيسن : هالالت 5
و در الحيزان و المعموري و شاخه بيت . گويا از مسقط در قرن دوازدهم به ايران آمدند. مي باشند

دالقاهر سكونت دارند و شامل تيره هاي البوخاطر، الظوالم، بيت شتيبان، بيت معارچ، بيت عب
   .الساعي وابوجنام هستند

 249االحواز، قبائلها، انسابها، امراؤها، جابرجليل المانع،ص 6
 166همان منبع، ص 7
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ي بنام محسن جد شخص پيشنهاد تشكيل اين اتحاد توسطدوم اينكه 
 .محسن كه از هم پيمانان آلبوچاسب بودند داده شداعالي عشيره آلبو

برغم  البته نويسنده كتاب  المسيرة في قبائل االحواز اين نقل قول را
داليل قاطع و چرا كه از نظر او پذيرد آن در بين مردم نمي شيوع زياد

بزرگان محيسن  يچ يك ازه ديگر اينكهوجود ندارد  براي آن محكمي
P127Fآن را تأييد نكردند

1
P .

كه محيسن مأخوذ از محاسن به معني ريش است و اين ن سوم اي
P128Fجام گرفته استشنهاد ريش سفيدان و بزرگان قوم انائالف به پي

2
P. 

گفته مي «: نويسدمورد اصل و تاريخچه ايل محيسن ميلوريمر در 
مصغر از اسم ( شود ايل محيسن در اصل به مردي به نام محيسن 

و . داد) كاسب(منتسب است كه دختر خود را به زني چاسب ) محسن
از اخبار متواتر در اين مورد اين است كه آنها ساكنان اصلي محمره مي 

مجبور به هجرت به ) آلبوناصر(ها سبب ظلم و ستم كعبي باشند و به
Pسمت دجله شده و در سرزمينهاي آل حسين پاشا

 
129F

3
Pمسكن گزيدند .

نگاه به همراه وار محمره كنوني از كعب خريده و آئي در جسپس زمينها
و  .اتباعشان از عراق بازگشته و اين چنين ايل محيسن تشكيل گرديد

 P130F4».باقي ماند برياست آن در خانواده آل چاس

                                                           
 166االحواز، قبائلها، أنسابها، امرأؤها، جابرجليل المانع، ص 1
 315كعب و جنگ آلبوناصر با انگليس، حميدطرفي،صي بنيتاريخ سياس 2
-1053(سال 21سومين فرمانروا از سلسله حكام ديريان بصره بود كه مدت : حسين پاشا 3

 مقارن واليت سيد مبارك مشعشعي برشهر بصره حكومت ميكرد) هـ 1074
 1588دليل الخليج، القسم الجغرافي، الجزء الرابع، ص 4
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را به نقل از  روايتهنري فيلد در كتاب مردم شناسي ايران همين 
Pسرآرنولد ويلسون

 
131F

1
Pآورده است.P132F2

P   
نكته قابل توجه در اين مطلب آن است كه با توجه به قدمت كتاب 

مهمي كه در آمده و اطالعات رشته تحرير دربه 1906لوريمر كه به سال 
اي از دهد كمتر نويسندهمورد تشكيل ائتالف محيسن بدست مي

نويسندگان معاصر كه در مورد تاريخ عرب خوزستان و يا عشائر آن 
و عمده  .اي داشته باشدزدند، به اين مطالب اشارهف كتاب دست به تألي

مآخذ آنها كتاب المسيرة في قبائل االهواز جابر جليل المانع است كه در 
 .است شده ميالدي نوشته 1970دهه 

داند و عبدالنبي قيم تشكيل اتحاد محيسن را در زمان شيخ جابر مي
جابر پدر شيخ  اتحاد قبائل محيسن يا قبيله محيسن را حاج«: نويسدمي

كعب و بويژه كعب آل ناصر در فالحيه پايه خزعل و به منظور مقابله با 
ايشان در مورد اصل و نسب خاندان آلبوچاسب يادآور  .گذاري كرد

شود كه به احتمال زياد آلبوكاسب از جمله قبائل ساكن قبان بوده، مي
ق به هنگام كوچ كعبيان از قبان به دورق، در قبان 1160كه در سال 

                                                           
 بغدادكميسر مدني بريتانيا در  1920تا  1918نظامي انگليسي بود كه از سال : آرنولد ويلسون 1

ويلسون به خاطر نقشي كه در اداره . چنين مأمور اداره سياسي هندوستان بودوي هم. بود
. در زمان جنگ اول جهاني و بعد از آن داشت شهرت يافت) بين النهرين(  رودانمياناستعماري 

به جاي او  پرسي كاكسدر عراق، آرنولد ويلسون بركنار شده و سر  1920پس از شورش 
ر سال د مسجدسليماندر  خاورميانهآرنولد ويلسون بر كشف نخستين چاه نفت  .منصوب شد

. هاي افتخار زيادي از دولت انگليس به آرنولد ويلسون داده شدنشان. نظارت داشت 1908
و » جنوب غربي ايران«، »خليج فارس«ه آنها هاي زيادي نيز نوشت كه از جملويلسون كتاب

 جنگ جهاني دومويلسون سومين عضو پارلمان بريتانيا بود كه در  .استبوده» كانال سوئز«
 سالگي در حالي كه خدمه پرواز بود رخ داد55مرگ او در سن . شد كشته

 235مردم شناسي ايران، هنري فيلد، ص 2

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
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گويا در زمان . اندباقي مانده، پس از مدتي به منطقه هميلي كوچ كرده
P133F1».شيخ كاسب، آنها از هميلي به محمره رفتند و در آنجا مسكن گزيدند

P    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 فرار و فرود شيخ خزعل، عبدالنبي قيم، ص 1
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 ائتالف محيسن به پيشنهاد جد عشيره آلبومحسن تشكيل شد                        

فارسبدرمحسنحسينياقوت

فليحتركيمحمد

حمودديوانراضیطعمه

احمدعبدکنيهرخلف

سويد
مشایسلطانعاشور

جبارسلمانغضبانعباس
کاظمحاچمناظم

عبدالسيدمهاویيوسفمهودرمحمد
غالبمحمد

يميعیخضير

مشحوتسعدونفرحانطعمهنعمهحسين

صبيحدايخياسينمليح
علیعبداهللاسودهکريم

عبدالرضامحيیمهاویعذيبغضبانعاصی

خضيرعيالطهرانبدرانديوانعلقمحنظليوخانشری
نبهان

لفتهعليعبيدمحمدسعدونسردالشرهانسبهانمحمدعلینزهان

ودایيريونعيمفضلاسدنصرنوری

منصورناصرغانمامدخننعمهمعتوگ
موسیحسنعريچسليم

فرحان
عبودسبتیدليلطاهر

سلطانقاسممانعنرکیحريبحسينجابر

ابراهيمحبيبفليفلعـبـداحـمـدسـعـيـدمجيد
ياسرخـلـيـلخـالـدمـهـدی

آلـبـومـحـسـن شـجـره نـامـه عـشـيره 

1860-1900

1830-1910

طعمه (ابومحسن

1800-1860

1770-1840

1740-1800

1930-1990

مأخذ: مرحوم غضبان نعمه خلفی

1890-1965
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   هـ1233هـ تا سال 1150باري هميلي در اين دوران يعني از سال 
بين رفتن عده زيادي از ساكنانش  و  از آن و بروز طاعون درهمزمان با 

Pهسد سابلشكسته شدن خشك شدن تدريجي نهر پس از 

 
134F

1
Pتوسط كريم-

Pزندخان

 
135F

2
Pبه محمره و  ساكنانش و هبه ويراني نهاد رو هاي آنآبادي

طراف كوچ كردند و اكنون ديگر هيچ اثري از آن باقي نمانده اشهرهاي 
هر تا چندين سال قبل از ش نهاي ايويرانه البته تپه هاي ناشي از .است
ات محيط و تحميلي وجود داشتند ولي در حال حاضر با  تغيير جنگ

ديگر اثري از آنها ديده  فرسايش خاك بر اثر سيل و طوفانهاي شن
 .شودنمي

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
بندي بود كه شيخ سلمان كعبي مابين سلمانه و مارد بر روي رود كارون بسته بود تا : سد سابله 1

 بدست صادق خان زند ويران گرديد 1765سال  آب به سوي قبان روان شود اين سد در
از  ايرانفرمانرواي  شيرازدر . ق. ه 1193 ٴدرگذشته . -ق. ه 1119 ٴزاده: كريم خان زند 2
بودند  لرزندها يك طايفه دامدار از قوم . بود زنديهگذار دودمان و بنيان.) ق. ه 1193تا  1179(

هاي همدان به روش دامداري زندگي كرده و مركز استقرارشان در و دشت زاگرسكه در 
 بود رماليو كمازان در نزديكي  پريروستاهاي 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%DB%8C_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1
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. استخوريم حفار ميتاريخ خرمشهر به آن بر هائي كه دراز ديگر نام
و به طور كلي در  ريخ خرمشهردر تا كه از اين ناحيه البته تنها ذكري

به حمله كريم خان زند به فالحيه . آيدبه ميان مي خ خوزستانتاري
Pجهت سركوبي شيخ سلمان

 
136F

1
P  در حالي كه اين بوده است  1736در سال

مورد داشته و تا زمان بناي شهر خاراكس تر از اين منطقه تاريخي كهن
 .امتداد دارد

 دهستانهاي شهرستان خرمشهر استيكي از  ر در حال حاضرحفا
 دو كارون قرار گرفته و به رود در امتداد شمال اين شهر وكه در 

دين نل چهر قسمت آن شام و شودقسمت شرقي و غربي تقسيم مي
دارد نفر جمعيت  6000روستاست و در مجموع قريب

جود ندارد نجم الدوله در مورد وجه تسميه آن نقل قول واحدي و
: گونه نوشته است را اين به خوزستان نامگذاري حفاراش در سفرنامه

رفته كه تمام آب كارون در آن شاخه مي سابق در شاخه مارد سد بوده«
آبادي بوده از جمله قبان و كويرين تا آن نجا نخلستان وآمصب دريا وتا 

وقت كه صادق خان خواست آنها را گوشمال دهد سد را داد حفر 
نمودند تا آب سيل كرد به طرف محمره كه آنوقت آبادي نداشته و لذا 

 P137F2».آنجا را حفار گويند
نام حفار در منابع ولي بعيد است كه اين گفته درست باشد چرا كه 

                            هم آمده استقبل از زنديه 

                                                           
مقتدرترين و مشهورترين فرد ازشيوخ فالحيه كه ) هـ1183-1150: (شيخ سلمان كعبي 1

مقارن دوران نادر شاه و كريم خان زند مي زيست و از مهمترين كارهاي وي احداث بند سابله و 
 .حفر نهر سلمانه مي باشد

 
 99سفرنامه خوزستان، حاج عبدالغفار نجم الملك، ص 2
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حركت مسير  را  آنعلت  نامگذاري  حفار و معمرينسفيدان ريش  
دانند زيرا در آن محدوده مكاني جريان حركت آب آب در كارون مي

و بريدگي كرانه  ريزشاست كه يك سمت رودخانه در حال طوري 
اما در سمت ديگر باعث ته نشين  است رودخانه و تغيير مسير رود

 شودافزوده ميشدن آبرفت و رسوبات است و دائماً به ساحل آن 
هردو سمت رودخانه رودخانه كارون  ساير نواحيحالي كه در در

. باشدساحلي مي
 
قعيت جغرافيائي مو

در  شرق خرمشهر ويا شمال در شمال حفار همانگونه كه گفته شد
مايل را به  14و مساحتي در حدود  گرفتهقرار داد رودخانه كارونتام

خود اختصاص داده است  قسمت غربي آن از روستاي قصبه منيعات 
و قسمت شرقي آن از روستاي  شروع و تا روستاي ام التلول ادامه دارد

P138Fمارد شروع و تا محل التقاي كارون به بهمنشير و روستاي منيخ

1
P  منتهي

شود مي
P139Fنالد كينروجان مك د

2
P م از خوزستان ديدن كرده 1810 كه در سال

ون در سابله به كار«: نويسدر مورد محدوده جغرافيائي حفار مياست د
روانه دريا و شود كه يك رشته از طريق قبان دو قسمت تقسيم مي

كند و پس از طي مسافتي مسيري به نام حفار جريان پيدا ميديگري در 

                                                           
روستائي است از توابع خرمشهر و دهستان حفار شرقي است در سمت چپ : روستاي منيخ 1

نقطه التقاي كارون و بهمنشير قرار دارد كه نبرد مشهور به جنگ منيخ بين محيسن و كعب 
 در اين مكان رخ داد 1860آلبوناصر در سال 

جان ملكم از ديپلماتهاي برجسته انگليس و به عنوان معاون سياسي سر: جان دونالد مك كينر 2
 geographic of the Persian empireنويسنده كتاب. م وارد ايران گرديد 1810در سال

 در مورد مشاهدات خود از كشور ايران
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گردد كه يكي در مييل دوباره به دو شعبه تقسيم در حدود چهارده ما
العرب و ديگري به مصنوعي به طول سه مايل به طرف شطيك كانال 

P140Fنام بهمنشير

1
P شودبه سوي دريا سرازير مي«P141F2

P  پس ايشان حفار را از
سي سال پس از  .داندا محل التقاي كارون و بهمنشير ميابتداي سابله ت

P142Fوي سر اوستن اليارد

3
P  برد و مينام مي كانال عضدي به نام حفاراز-

درحال حاضر حفار  ريزدالعرب مينالي كه از كارون به شطكا« :گويد
طول دارد و تقريباً سه پنجم شود اين كانال در حدود سه مايل ناميده مي

P143F4»كنددخانه را به خود جذب ميآب رو
P .نويسدالبته در جائي ديگر مي :

اي به فاصلهشود بلكه الصه نميحفار تنها به سه مايلي باالي محمره خ«
-الي رودخانه بهمنشير اطالق ميحدود چهارده الي پانزده مايل با در

 P144F5».گردد

                                                           
طول رود حدود نود  . شاخه اي از رود كارون و پرآب ترين دهانة آن: رودخانه بهمنشير 1

از پنج كيلومتري شرق .  كيلومتر، عرض آن حدود ششصد متر، و عمق آن حدود چهار متر است
از رود كارون جدا مي شود و از جنوب شرقي خرمشهرو شمال ) ده كيلومتري سابله (خرمشهر 

جريان مي يابد و به خوربهمنشير و سپس به ) شط العرب (شرقي آبادان به موازات اروندرود 
 .خليج فارس مي ريزد

 
 321-322ده سفرنامه، مهراب اميري، صص 2
شهرت او بشتر به . شناس و ديپلمات بريتانيايي بودجهانگرد، باستان :هنري الياردسر اوستن  3

او در پاريس به دنيا آمد و تحصيالت خود را  .است نينوادر  آشوربانيپالخاطر كشف كتابخانه 
پس از سفرهايي كه در ايران كرد به استانبول رفت و به تشويق سفير بريتانيا . در ايتاليا انجام داد
 .رفت و به حفاري و شناسايي آثار باستاني پرداخت موصلدر نزديك  آشوربه مناطق باستاني 

 
 106صسيري در قلمرو بختياري و عشائر بومي خوزستان، سر اوستن اليارد،  4
 107همان منبع، ص 5

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
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ان با نجم الدوله به مزكه هم )حكيم باشي(خان سرتيپمحمدتقي
بي كارون في حفار در ضلع غر« :نويسدمي ،زستان سفر كرده بودخو

در آنجا واجه عبداهللا عشيره خ. التلول واقع است مابين رود مارد و ام
 P145F1»مسكن دارند

 حفار واقع در ساحل راست كارون و«: ويسدنريمر در اين باره ميلو
تالقي كارون و  در يك مايلي نقطه از هفت مايلي باالي محمره شروع و

محسن، شامل روستاهاي رمسان، اسكله، بو شود وبهمنشير منتهي مي
P146F2»التلول استبوچريم، مقامسيه و ام

P  و سپس فاصله روستاها را نسبت به
كند معيت هركدام را جداگانه توصيف ميهمديگر و تعداد ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
حان كاشاني، نشريه دانشكده ادبيات گنج شايگان، گزارش سفر خوزستان، ميرزا تقي 1

 1370، مهر3اصفهان، دوره دوم، شماره

 767ج لوريمر، القسم الجغرافي، الجزءالثاني،ص.دليل الخليج، ج2 
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تاريخچه 
براساس نظر برخي محققان و تاريخدانان شهر باستاني 

در شمال خرمشهر يا منطقه حفار كنوني قرار داشته ) كرخينيا(خاراكس
. است 

P147Fراولينسن

1 
Pموقعيت اين شهر بايد  :گويددر مورد شهر خاراكس مي

باشد و ) حفار(مايلي باالي كانال محمره  10در مسافتي حدود 
. جرشمان عقيده دارد كه اين شهر بايد در جائي در شمال محمره باشد

P148Fدر دوران صفويه

2 
Pيك حاكم شيراز به جريان حمله امام قلي بودر

P149Fكبيرعباسفرمان شاه

3
P حفار  به  ،هـ 1034ر تصرف بصره درسال به منظو

وريم كه داستان خمي م ابراهيم بيك بن عبدالرحيم برو امير حفار بنا
P150Fحويزيكامل آن توسط عبدعلي

4  
Pدر معروف آن زمان  دهنو نويس شاعر

: مده استلسيرة المرضية به رشته تحرير در آكتاب ا

                                                           
 بريتانيايي شناسشرقو  ديپلمات )1895مرگ -1810زاده (سر هنري راولينسون : راولينسن 1

 .خواند هاي بيستونكتيبهرا با بررسي  خط ميخياو نخستين كسي بود كه . بود
 

فرمانروايي  ايرانبر ) م 1501-1722 (هايبودند كه در سال شيعهو  ايرانيدودماني  :صفويان 2
خورشيدي  880است كه در سال  شاه اسماعيل يكمبنيانگذار دودمان پادشاهي صفوي، . كردند

 1101است كه در سال  حسين شاه سلطانتاجگذاري كرد و آخرين پادشاه صفوي،  تبريزدر 
 .صفويان برافتاد ٴشكست خورد و سلسله هاافغانخورشيدي از 

و  شاه محمد خدابندهاو فرزند . است صفويان ٴدارترين پادشاه دورهنام: شاه عباس صفوي 3
سال با اقتدار شهرياري  42به مدت بيش از  ايراناست كه بر  دودمان صفويپنجمين شاه از 

، قاپوعالي، ميدان نقش جهانعالقه داشت و  شعرو  نقاشي، موسيقي، معمارياو به . نمود
از  زاينده رودبر روي  خواجوو  پلوسهسيهاي و پل چهارباغ، ستونعمارت چهلهايي از بخش

 ده از دوران سلطنت وي هستندجاي مانآثار به
از شاعران و نويسندگان شهير خوزستان در قرن يازدهم كه در عهد آل : عبدعلي حويزي 4

 هـ وفات نمود1073افراسياب پاشا ساكن بصره بوده و در سال 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%A7%D9%BE%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%86%D9%87%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF
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به )انصفوي(به پايان نرسيده بود كه لشكر تركان 1034هنوز محرم «
ا لشكري ب به أبي الروس بيك بن بيك وردي ملقبلي قري امام زمامدا

جوم آوردند به قبان ه ابل شمارش نبودقآن  هاينيروي تعداد بزرگ كه
. آوردندنيز به تصرف درو سپس شهر دورق را 

عباس صفوي سال قبل از آن بغداد را به تصرف خود چون شاه
P151F1)افراسياب پاشا(خواست والي بصره مي درآورده بود

P  را به اطاعت خود
ولي قبل از رسيدن آنان وي فوت نمود و فرزندش علي پاشا درآورد 

. جانشين او شد
در محلي موسوم به  علي پاشا در سال ياد شده از بصره خارج و

P152Fكردالن

2 
Pكشي ابراهيم بيك ابن عبدالرحيم امير در اين لشكر و. اردو زد

به شكست  حفار به صف لشكريان پيوست پس از پايان درگيري كه
لشكر امام قلي بيك منجر شد علي پاشا براي كوتاه شدن مسير به جاي 

 P153F3»...عبور از حفار از راه منيثر به طرف قبان حركت كرد
م كريم خان زند به منظور مطيع ساختن شيخ سلمان 1730در سال 

زند و چون ميكرده و در شوشتر اردو كعبي به خوزستان لشكركشي 
درنگ كرده و پس از پايان ماه رمضان به فالحيه لشكر  ،ماه رمضان بود

خان را ن چون قدرت مقاومت در برابر كريمشيخ سلما .كندكشي مي
راه حفار را در پيش مي  ،نداشت قبل از رسيدن لشكر زند به فالحيه

                                                           
هـ 1033تا  1005حاكم ترك بصره و سر سلسله ديريان بصره كه از سال: افراسياب پاشا 1

 عباس صفوي در ايران در اين شهر حكمراني مي كردمقارن پادشاهي شاه 
ايست كه از چهار نهر بزرگ به وجود آمده است و كردالن مركز اين نهرها بود و ناحيه: كردالن 2

 )اروندرود(العربدر آن دژي قرار داشت و دژ مقابل شهر بصره بود  و در شرق شط
 

االفراسيابية، محمد الخال، مجلة المجمع حلقة مفقودة من تاريخ البصرة أو تاريخ االمارة  3
 172-217العلمي العراقي، المجلد الثامن، الجزء االول، صص 
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خان سه روز در فالحيه ود كريمشدر روستاي مارد مستقر مي گيرد و
فرستد شيخ كعب ميخان را به تعقيب بنيسپس برادر خود زكيماند مي

P154Fخاندهد و چون زكيبه محرزي تغيير مكان مي سلمان از حفار

1
P  را در

تند به سوي خليج هائي كه در اختيار داشند با كشتيبيقيب خود ميعت
P155F2.روندفارس مي

P  مدتي را  دم دسترسي به شيخ سلمانعخان زند پس از
را بنياد كنده بند سابله را  حفار) دژ(قلعهها درنگ داشته در آن نزديكي

كه شيخ سلمان ساخته بود و به گفته تاريخ زنديه نمونه سد اسكندر بود 
 P156F3.شكسته و ويران نمود

از ديگر حوادث مهمي كه در حفار روي داده است  جنگ كعب 
هـ معروف به 1277 سال در جابرآل مرداو شيخ با) آلبوناصر( فالحيه

ه به شكست سخت حاج جابر مي است ك يا جنگ منيخ حفار نبرد
يچ آنها را شكست داده و محمره و سپس درجنگي ديگر در سل .انجامد

P157Fكنداف كارون را از دست آنان خارج ميواحي اطرن

4
P .

                                                           
خان كريمخان پسر عموي زكي. ايران بود زندياندومين پادشاه دودمان  :زكي خان زند 1

 1158بود و در سال  خان زندكريماو جانشين . نام داشت خانبداقخان پدر زكي.  زند

 روز پادشاهي كرد 100خورشيدي تنها حدود 
 

 59تاريخ بني كعب و ماجراي شيخ خزعل، عليرضاصداوي، ص 2
چه در سرزميني . خان استكاريهاي كريم اين كار از سياه: نويسداحمد كسروي در اين باره مي 3

ترين كارها و خود آيه آبادي شهرها و مانند خوزستان بند بستن و شادروان بنياد نهادن از سترگ
اين است كه پادشاهان نيكوكار و خردمند پولهاي گزاف ريخته بندها و . خرمي كشتزارهاست

خان نيز بايد بندي ساخته يا شكست يك بندي را جبران كريم. اندشادروانها در آنجا پديد آورده
 .گها زمين بوده براندازدنمايد نه اينكه بندبان استواري را كه مايه سرسبزي فرسن

 
تاريخ سياسي اجتماعي بني كعب و جنگ آلبوناصر با انگليس و عثماني، حميدطرفي،  4

 173ص

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%82%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B5%DB%B8
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به نقل از ) بنوكعب از برآمدن تا برافتادن( ويلم فلور در كتاب
P158Fتاورنيه

1 
Pبه همراه  د حفار راكه در عهد صفويه از ايران ديدن كرده بو

P159Fداندشهرهاي عمده و مهم قلمرو كعب مي قبان و دورق از

2 
كارون را  م 1857هاي انگليسي در جنگ كاپيتان هنت فرمانده نيرو

در اينجا حدود  كارون«: كنداز محمره چنين توصيف ميدر ناحيه باالتر 
شته، جريان آب قوي بين دوازده تا بيست پا عمق دايكصد يارد پهنا و

نه روئيده كه جا و آنجاي كرادر اينچنارهاي كوتاه و بيدزارهائي . است
آن سوي رود چيزي در. يابندرودخانه امتداد نميتا فاصله چنداني از 

شود، بوته هاي علف در گوشه و كنارش جز صحاري پهناور ديده نمي
حتي پس از و كند چنين است منظره تا چشم كار مي. آيدبه چشم مي

اينكه سه چهار مايلي از محمره دور شويم درخت هاي خرما تمام شده 
خورد كه به و هيچ گونه زراعت يا آثاري از سكناي آدمي به چشم نمي

، بار كه بندرت پاي بشر بدان رسيده استكالبد اين سرزمين كسالت
اگر چه انواع حيوانات شكاري يافت شده و هميشه دسته . روحي بدمد

شود كه گفته مي. بزرگ مرغابي و اردك در رودخانه موجود است هاي
 P160F3».شودزارهاي ساحلي رود به كرات پيدا ميشير نيز در بيشه

 
 

                                                           
است  فرانسوي، جهانگرد و بازرگان معروف )م1689 -1605 (ژان باتيست تـاوِرنيه: تاورنيه 1

 ٴدورهاو در شرح وقايع  ٴسفرنامه. بارها به ايران و مشرق زمين سفر كرد صفويكه در عصر 
 .و وقايع دربار صفوي داراي اهميت بسيار است صفويه

بنوكعب عشاير مرزنشين جنوب خوزستان، از برآمدن تا بر افتادن، ويلم فلور، ترجمه  2
 38مصطفي نامداري منفرد، ص

، ليوتنان باالرد، مترجم كاوه بيات، ماهنانه فرهنگ )1273-1272(جنگ ايران و انگليس 3
 217، ص27شماره ،1366ايران زمين،سال

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C
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روستاهاي حفار 

همانطوركه قبالً اشاره كرديم حفار داراي چندين آبادي و 
روستاست كه قدمتي درحدود دو قرن دارند 

زمينهاي  ترينحاصلخيزبهترين و را  حفار دونالد مك كينر اراضي
P161Fداندمي قلمرو شيخ  كعب

1 
نويسد طول نخلستان محمره به سمت مياش الدوله در سفرنامهجمن
P162Fصد الي پانصد ذرعبه عرض يك دسرتا ده هزار ذرع مي اهواز

2
P  در جاي

كه دولت قصد فروش زمينهاي حفار را به يك ارمني  گويدديگر مي
تبعه انگليس را داشته است 

حوالي ظهر سيمو وكيل جهازات لندن اصالً از ارامنه جلفاي «
و حاال تبعه انگليس و به لباس فرنگي آمد مشتري پانصد  اصفهان

P163Fهجناب نظام السلطن جريب زمينهاي محمره در كنار حفار

3 
P هم وعده داد

چند روز قبل هم جناب نظام  كه فرمان و قباله براي اوتمام كند و
 P164F4»به منزل اوه رفته بودند السلطن

                                                           
هاي جهانگردان خارجي راجع به ايران، مهراب اميري، ده سفرنامه يا سيري در سفرنامه 1

 320انتشارات وحسيد، ص
 97سفرنامه خوزستان، حاج عبدالغقار نجم الملك، ص 2

وي منسوب به ايل مافي بود نظام . ق در تهران به دنيا آمد 1248در سال  :نظام السلطنه 3
السلطنه مافي كه در دوران قاجار داراي منصب و مقامي بود بارها در ايالت و واليات ايران به 

اين مأموريت را نيز تا سال . و سپس مأمور گمركات و بنادر گرديد. حكومت منصوب گرديد
ق به  1302در سال . رياست گمركات جنوب را داشت 1301تا  1299از . دار بودعهده 1300

 حاكم خوزستان گرديد 1303حكومت خمسه مأمور شد و در 

 
 118سفرنامه دوم نجم الدوله به خوزستان، حاج عبدالغفار نجم الملك،ص 4
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P165Fسرپرسي سايكس

1 
Pتا چند مايلي  كند كهدر مورد حفار بيان مي

نخلهاي خرما يكي بعد از ديگري ديده مي ) به سمت اهواز(محمره 
طرفين رودخانه . گرددمنطره باير و يكنواختي پديدار ميشود و ناگهان 

خورد  و به عقيده چند قريه معمور و آباد به چشم ميجسته و گريخته 
گاوميش و ماديان و االغ پيدا نگارنده در هيچ كجاي ايران اين قدر 

 P166F2».شودنمي
  هاي حفار روستا ،در كتاب فرهنگ جغرافيائي خليج فارس لوريمر

موقعيت مكاني و شرايط توصيف كرده و  رادر بيش از يك قرن پيش 
  .آنها را شرح داده استاجتماعي 

ساحل راست كارون و هفت مايلي باالي   اي درقريه  :قصبه منيعات
 قايقكه كه داراي كانال آب است تر از رحوالي ه مايل پائينن محمره و
عمده محصول آن خرما است و  و وجود دارد در آن كوچكي

منزل گلي و كپر  20شود داراي لستانهاي محمره از اينجا شروع ميخن
P167Fاستلق به عشيره منيعات و سادات متع

3 
ات بوده و به نام آنان روستا سابقاً محل سكونت عشائر منيع اين(

شود ولي در حال حاضر بجز  چند خانواده سادات  كسي از خوانده مي
) منيعات در آن سكونت ندارد

                                                           
يكي از چهره هاي برجسته شرق شناسي و ايران شناسي انگلستان است كه : سرپرسي سايكس 1

ان حيات خود تحقيقات و مطالعات گسترده اي در حوزه شرق شناسي و ايران شناسي در دور
او نزديك به نيم قرن از عمر خود را در كشورهاي آسيايي و آفريقايي سپري كرد . داشته است
 .سال از آن در ايران بوده است 25كه حداقل 

 
 283سعادت نوري، ص سفرنامه سر پرسي سايكس يا ده هزار ميل در ايران، ترجمه حسين 2

 1598لوريمر،ص. ج.دليل الخليج، القسم الجغرافي، الجزء الرابع، ج 3
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منزل گلي  15در فاصله پانصد متري قصبه قرار دارد داراي  :رمسان
P168Fو كپري متعلق به دريس

1 
PباشدميP169F

2 
و  و نام آن معاف است نسبتاً بزرگي استروستاي درحال حاضر(

) آن سكونت دارنددر ئي از عشائر مختلف ازهاخانواده
دو  ،رمسان قراردارد در نيم مايلي در ساحل راست كارون و :اسكله

P170Fمنزل كپري در كنار شط متعلق به زويدات

3 
Pدر باالي آن يك   است و

جديداً ميرزا حمزه  زاده كوچك بنام اميرالمومنين وجود دارد وامام
P171Fمشاور شيخ خزعل

4 
Pآن را تعمير كرده استP172F

5
P  

وجود دارد و كشتي هاي  مرك و بازرسيگدر اين مكان  ساختمان  
كوچك  براي سير در رود كارون از شط العرب تا حفار دو قران و از 

                                                           
نسب آنان به شيخ دريس پدر محمد و پدر بزرگ ناصر مؤسس امارة آلبو ناصر از : دريس 1

قبائل بني كعب است كه سكونت آنها در كنار شط العرب و بهمنشير و در محله فيه آبادان و 
است و شامل تيره هاي البوعبادي، ثوامر، البوعبود، البوعبيد، البوعلي، مطاريد كوتشيخ خرمشهر 

 ...و 
 1598لوريمر،ص. ج.دليل الخليج، القسم الجغرافي، الجزء الرابع، ج 2
. تيره ايست از الضوايع، وابسته به قبيله بنو تميم كه در عداد عشائر محيسن اند:  زويدات 3

الحواچم، الحمادنه، السالطنه و السبيعات است كه در روستاهاي خويشاوندان آنها عبارتند از 
 مارد، الغجريه، دارخوين و حفار سكونت دارند

فرماندهي «و همچنين داراي نشان » سردار اقدس«و » معزالسلطنه«ملقب به : شيخ خزعل 4
آخرين و ، رئيس قبيله محيسن امپراتوري بريتانيااز  (KCTE) از نوع درجه اول» شواليه

فرمانرواي محمره  1925تا سال 1898سال  ازحكومت هاي محلي خوزستان بود كه فرمانرواي 
 .بود) خرمشهر(

 
 1598لوريمر،ص. ج.دليل الخليج، القسم الجغرافي، الجزء الرابع، ج 5

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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-و كشتي كننددو قران ديگر پرداخت مي) ازاهو(حفار تا بندر ناصري
P173Fپرداخت كنند بايدهاي بزرگ دو برابرآن 

1 
اي به اين زادهاثري از اسكله وجود ندارد و امامدرحال حاضر هيچ (

) نام شناخته شده نيست
منزل متعلق  20تر از اسكله قراردارد داراي دو مايل پائين :بوچريم

P174Fاست به قبائل متعدد

2 
اي از حميلي محل سكونت شاخهتاين روستا تا قبل از جنگ (

-اكنون اين روستا متروكه مي .دنام بيت سويد بومحسن به عشيره آلبو
) باشد

از نيم مايلي اسكله شروع و به طول بيش از يك مايل  :محسنبو
P175Fپراكنده واز قبائل متعدد استداراي چندين منزل  .امتداد دارد

3 
ر حال حاضر به محل اصلي سكونت عشيره آلبومحسن است كه د(

رياست اين عشيره در .است تقسيم شدهحنيشيه دو روستاي بدريه و
  )باشددون ميمرحوم شيخ سعحال حاضر برعهده شيخ نعيم فرزند 

ئل خوزستان در مورد آلبو كتاب المسيره الي قبا المانع درجليل
اي از زبيد قحطاني است محسن تيرهمحسن يا آلآلبو« :نويسدمحسن مي

رياست آنان بر عهده  غربي است ور حفارشرقي وآنان د كه منازل
است سابقاً جزئي از منيعات به شمار مي ) فرحان(خانواده حاج فريح 

خانوار مي  200آنان  باشند تعدادرفتند و داخل در ائتالف محيسن مي
محيسن به پيشنهاد جد آنان گويند نامگذاري ائتالف برخي مي باشد

                                                           
 207ج لوريمر، ص.دليل الخليج، القسم الجغرافي، الجزء االول، ج 1
 1599لوريمر،ص. ج.دليل الخليج، القسم الجغرافي، الجزء الرابع، ج 2
 1599لوريمر،ص. ج.قسم الجغرافي، الجزء الرابع، جدليل الخليج، ال 3
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P176F1».بوده است
P محسن كتاب ناد ايشان براي قحطاني بودن آلبوالبته است

 كه در نوشته شده  هجري است كه در قرن نهم نهايه االرب قلقشندي
P177Fستمحسن نام برده شده اآلبه نام  ايتيره آن كتاب از

2 
P در حالي

كرده قرن سيزدهم هجري زندگي مي اعالي اين عشيره  در محسن جد
 .و چهار قرن با محسن مذكور اختالف زماني دارد

-كتاب هاي انساب خوزستان  نوشته نويسندگانالمانع ليلپس از ج
ر حالي كه اين د. هاي وي را در كتابهايشان مورد استفاده قرار دادند

P178Fحسناي از عشيره بزرگ آلعشيره خود را تيره

3 
Pداننددر عراق مي .

اصل و نسب  خود نسبت به ديگران داناتر پيشينه البته هرقومي از و
 .است

گونه كه در كتابهاي لوريمر و آرنولد  نرسد آلبومحسن آبه نظر مي
P179Fويلسون آمده است

4
P . تيره آلبوچاسب به عراق و هم به هنگام مهاجرت

با دختر ) جد اعالي شيخ خزعل(پيماني با آنان به دليل ازدواج چاسب 
حسن جدا شده و از عشيره خود آل) جد اعالي آلبومحسن(محسن

يلي مستقر گشتند و در و در سرزمين هم ندهمراه آنان روانه ايران شد
آنجا محسن پيشنهاد تشكيل ائتالف يا ايل محيسن را داده و به علت 

و اين ائتالف را  قرابتي كه با آلبوچاسب داشت پيشنهاد وي مقبول افتاد
 .به نام وي نامگذاري كردند

                                                           
 166االحواز، قبائلها، انسابها، امراؤها، شيوخها، جابر جليل المانه، ص 1
 111نهاية األرب في معرفة أنساب العرب، ص  –، بطن من زبيد، من القحطانية )محسنآل( 2
آن آلبوحميدي، آلبوحمدان، هاي واز تيره .تيره اي از عشيره برزگ بني مالك است: آل حسن 3

 كه دو تا از شاخه هاي آنها بنام مشيريجه و سوره در حال حاضر نام... آلبومسلم و الغريافيه و
الجزء عشائرالعراق-. (دو روستا اولي در شمال خرمشهر و دومي در جنوب خرمشهر مي باشد

 )الرابع
 .فصل پنجم اين كتاب مراجعه شود 82به صفحه 4
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تر از بوچريم قراردارد و داراي در فاصله يك مايل پائين :مقامسيه
Pعطوبمنزل از قبيله  20

 
PاستP180F

1 
اين روستا اكنون بزرگترين روستاي حفار است و عشائر متعددي (

P181Fدر آن ساكن هستند مطور

2
Pهويشم ،P182F

3
Pبني سكين،P183F

4
Pآلبو محسن، حمران،P184F

5 

Pوچندين خانواده ديگراز عشائر مختلف (
ق به منزل كپري متعل 20ن نقطه حفار است داراي آخري :التلولام

قديمي ترين مكاني است كه قبيله التلول سادات است بر طبق روايتي ام
محيسن در آن سكونت داشت 

در ابتداي استقرار  .است التلول در تاريخ كعب به كرات آمدهنام ام
وي دستور داد  )م  1690 هـ -1102(آنان در قبان درعهد علي بن ناصر 

التلول و محرزي را تصرف و عده اي از كعب و گروهائي از تا مناطق ام
به او پيوستند در آنجا مستقر شوند مردم ديگر كه 

توسط شيخ خزعل به سادات آل   زمينهاي اطراف آن ام التلول و 
P185Fشد واگذار فياض

6
P شناسند ا را به نام اين خاندان ميتاكنون اين روس و

                                                           
 1599لوريمر،ص. ج.القسم الجغرافي، الجزء الرابع، ج دليل الخليج، 1
در عداد . تيره ايست از طي كه در قرن هفتم به ايران آمده و در قبان مسكن گزيدند: مطور 2

اين تيره از خويشاوندان نزديك الصقور حكام سابق قبان هستند و در . روندمحيسن به شمار مي
 .دارندمحرزي، منيخ، جزيره مينو و حفار سكونت 

تيره ايست از قبيله بزرگ بني مالك كه بيشتر در غرب كارون و نهر هاشم كه به خود : هويشم 3
 آنان منسوب است سكونت دارند و تعدادي از آنها در حفارساكنند

تيره ايست از بني مالك كه در  روستاهاي غرب كارون و حفار سكونت دارند و از  :بني سكين 4
 توان نام بردالعبيد و البونهر ميشاخه هاي آنها الحجيم، 

البته در جاي ديگر حمران را از . داندعزاوي آنها را از تيره عبوده از عشيره بني مالك مي 5
 عشيره آلبومحمد به شمار آورده است

 335فراز و فرود شيخ خزعل، عبدالنبي قيم، ص 6
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-از عشيره تاي بزرگي است و جمعيت زيادي البته در حال حاضر روس
در خود جاي داده است  را ها و طوايف مختلف

 
ر آمده اقديمي حف در كتاب التحفه النبهانية نام چندين نهر از انهار

 علي پاشا،هرابوحميد، نهرسرامبادر، نهرابنالتلول، ننهرام: است
P186Fالمنيعاتعبرته و نهرلبوآنهرالرمصان، نهر نهرابوچريم،

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

، الطائي النبهاني بن عمر خليفه التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية، شيخ محمد بن شيخ 1

 184الجزء التاسع، ص
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اماكن مذهبي 
 

وجود قبر  توان به از جمله مكانهاي تاريخي و مذهبي حفار مي
P187Fروبين بن يعقوب

1
P زاده يا قدمگاه اميرالمؤمنين در روستاي رحوالي، امام

و  )شرح آن در صفحات پيشين آمده(در نزديكي روستاي رمسان
عالوه بر . قدمگاه علي بن موسي الرضا در روستاي بومحسن اشاره كرد

آن وجود چندين حسينيه قديمي در حفار ميزان عشق و عالقه و ارادت 
السالم را نمايان را به خاندان عصمت و طهارت عليهمم اين خطه مرد
هاي اين منطقه حسينيه حاج صالح سازد تا جائيكه به گفته قديميمي

واقع در روستاي مقامسيه قدمتي بيش از يك ) حسينيه فاطميه(مطوري
 .قرن دارد

 
Pدر قسمت شمالي حفار ودر روستاي رحوالي قبر روبين بن يعقوب 

 

Pشت كه به گفته لوريمر به صورت هرمي شكل ساخته شده وبه قرار دا
 ويران شد) ش1285بهمن( 1906كه در فوريه  ارتفاع سيزده رج بود

P188Fمادام ديوالفوا

2
P )1881عكسي  آن را ديده و يرانياز وسال قبل 25 )م

                                                           
سالگي  135روبين در . و مادرش ليا بود) ع(پسر بزرگ حضرت يعقوب ): ع(روبين بن يعقوب 1

 فوت نمود و در فيسطين مدفون گشت
 ،همسر مارسل اوگوست ديوالفوا)م1916-1856(مادام ژان ديوالفوا: مادام ديوالفوا 2

 فرانسهبود و به همراه همسرش از سوي دولت  فرانسوي شناسباستانمهندس راه و ساختمان و 

اولين مسافرت آنها در سال . سفر كردند ايرانشناسي سه بار به هاي باستانبراي انجام كاوش
مادام ديوالفوا مطالعات و مشاهدات اجتماعي و . به بنادر جنوبي ايران صورت گرفت 1881

آوري كرد و در دو هاي روزانه جمعهمسرش را به صورت يادداشت شناسيباستانهاي يافته
ها و اشخاص تهيه هايي كه مولف از مكانها و عكسها و نقاشيطرح.كتاب جداگانه انتشار داد

 .استكرده در كتاب به چاپ رسيده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 1881خاطرات سپتامبردر )1عكس(.رنامه اش وجود دارددر سف آناز
P189Fنويسدمورد آن مي خود در

1
P: »ي خود طول مسير هنگامي كه با كشت

رد ي توجه ما را به خود جلب كاز دور قبر كرديمكارون را طي مي
وقتي به آن رسيديم آن  سپس با نگهبانان مسلح خود به ديدن آن رفتيم

كه هيچ چيزي در آن نظرمان را به خود  يافتيمو متروك  رورا مهج
P190Fجلب نكرد

2
P«    

 )ع( ه روبين فرزند حضرت يعقوبالبته بعيد است كه  قبر متعلق ب
P191Fباشد چرا كه بر اساس آنچه در كتابهاي تاريخي آمده روبين در الخليل

3 

P فلسطين مدفون است
 

                                                                                                                
 

 11بصرة و بغداد، ترجمة مصطفي جواد، ص رحلة مادام ديوالفوا من المحمرة الي 1
ذهبنا مع حراسنا المدججين بالسالح لزيارة مقبرة كانت تتراءي لنا من بعيد و نحن نمخر شط «  2

 »كارون و لقد وجدنا هذه المقبرة مهجورة و متروكة تماماً لم يلفت نظرنا منها شيء
جا مدفون است ، و بيشتر آنجا بدان) ع (است از فلسطين كه ابراهيم خليل  شهري: الخليل 3

 .گويند ̍ ونرا خليل نامند، و گاهي حبر
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 م 1881قبر روبين بن يعقوب وافع در روستاي رحوالي 
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در مباحث پيش گفتيم كه طبق گفته هاي برخي مورخان شهر 
فاصله  اين قبر هم در ومايلي باالي خرمشهر قرار دارد  10خاراكس در 

اي پس محتمل است كه پيامبرزادهداشت ر قرارمايلي خرمشه 10حدود
آباد بود در كه اين شهر هنوز  زماني يا روبين بن يعقوب نامي يهودي

. فن شده باشداين شهر د درو پس از مرگ كرده آن زندگي مي
با نام  مكان چندين بار از اين هايشنوشته درسر اوستن اليارد 

P192Fياد كرده است دهكده روبين بن يعقوب

1
P  

P193Fجورج كرزن

2 
Pضمن بحث از كارون  كتاب ايران و قضيه ايران در

ا از اين مكان اين مشاهدات خود رو كانال قبان ) كارون كور(  العمياء
 :كندگونه توصيف مي

. است كشتيرانيانال تا فالحيه قابل كدر بعضي از مواقع سال اين «
اي مخروطي شكل داراي سيزده پله يا طبقه در مسافتي دور از آن مقبره

 ريواج علياند ن يعقوب يا به طوري كه گاهي گفتهمتعلق به روبين ب
در ساحل راست نهر برپاست و آن يگانه بنا و اثر آن حوالي  )رحوالي(

در است و زماني است كه بسته به مسير رودخانه گاهي در سمت ر
P194Fرسدطرف چپ به نظر مي

3
P.« ن در مورد كارون كور و كانال قبا ولي

 .شوديوي ديده م هايدر نوشته نكات مبهمي
كارون العمياء را در فاصله ده تا دوازده مايلي باالي ايشان : اوالً 
 . داندر و به عنوان مجراي سوم كارون ميبهمنشي

                                                           
 107سيري در قلمرو بختياري و عشائر بومي خوزستان، سر اوستن اليارد، ص  1
زسياستمداران و رجال معروف بيست و پنج سال اول قرن بيستم در ا: جرج كرزن 2

 بود انگليسان معروف شناسايرانوي يكي از  بريتانيا،
 417ايران و قضيه ايران، جورج كرزن، مترجم عالمعلي وحيد مازندراني، جلد دوم، ص 3
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گويد شايد ميد را خشك و خالي از آب ديده و اين رو: ثانياً
 .ريختهنشير كارون از آن راه به دريا ميروزگاري قبل از وجود بهم

P195Fدهد كه اين همان رودي است كه نيارخوساحتمال مي: ثالثاً

1 
P به

 قصد پيوستن به اسكندر در شوش با كشتي از آن عبور كرده است 
تواند ي، مكندرج كرزن از آن ياد ميرسد كانالي كه جوبه نظر مي

، اما در مورد نهر باشد يا نهر مارد است يا نهر سلمانه ز اين دويكي ا
مارد همانگونه كه قبالً ذكر گرديد اين نهر در محدوده زماني كه نهر

سال قبل از آن  60كرزن از آن ديدن كرده رود پر آبي بوده چرا كه 
طريق اين رود خود را به كارون رسانيده  اليارد با قايق از فالحيه از

P196Fبود

2
P هـ در خوزستان بوده 1298ديگر اينكه نجم الدوله كه در سال  و

خود را به كارون و سپس به  اين رود را طي كرده به وسيله كشتي بخار
P197Fمحمره رسانده است

3
P تواند ي را كه كرزن از آن ياد كرده نميپس نهر

ده اما نهر ديگري در دو يا سه مايلي باالتر از نهر مارد بو نهر مارد باشد
به نام  وتوسط شيخ سلمان كعبي حفر گرديده م سلمانه اين نهر به نا

ساخته شده  اخودش نامگذاري كرده است و ظاهراً كوشكي هم در آنج
به علت پائين  سپس با خراب شدن سد سابله توسط خان زند .دبو

ميرزا تقي به طوري كه  آمدن آب كارون به مرور زمان خشك گرديد

                                                           
 نيروي ٴو سركرده اسكندريكي از سرداران ) پيش از ميالد 300-360 (حدود :نيارخوس 1

 اينديكادر كتاب  آريانرا  شوشفعلي تا  پاكستانشرح سفر دريايي او از . دريايي او بود

 .استآورده
تن اليارد، ترجمه مهراب سيري درقلمرو بختياري و عشاير بومي خوزستان، سر اوس 2

 123اميري،ص
 111سفرنامه حوزستان، حاج عبدالغقار نجم الملك، بكوشش محمد دبير سياقي، ص 3

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%28%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%29
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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فر كرده بود اين نهر را سهـ كه به خوزستان 1299خان كاشاني در سال 
P198Fخشك و پر از خاشاك ديده است

1
P  

-مي هنگامي كه با مركب خود به قبر روبين بن يعقوب  جم الدولهن
هاي مذهبي مردم مورد باور در كندرسد داستان جالبي تعريف مي

: خرمشهرآن زمان
گذشته تا ساعت سه از شب  شب جمعه سوم جمادي االخري«

توقف  رودكه به سمت فالحيه مي سرشاخه مارد رفت تامركب مي
 25و ول بود به برداشت نقشه در ساعت يازده نمود حقير همواره مشغ

د از سه ساعت حركت مد سخت بود بع دقيقه مركب به راه افتاد و
روبيل بن يعقوب در رحوالي  بعضي مردم محمره در رسيديم به قبر

حمود نوكر هاي محمره و حاجي صحبت شد از عجم مركب بودند
P199Fخانشيخ مزعل

2
P  كه با همديگر نزاع داشتند و مجادله مذهبي نموده

ذهب شيخ حبيب جزايري اصولي مگفت مالئي درآنجا هست مي بودند
اند با عجم ن شدهآن دسته دشم حمود مريد اوست واست و حاجي

را ) ع( مصيبت حضرت سيد الشهدادانند و وضع همه را كافر مي
كنند مردم را از اينكه مصيبت بر سر پا منع مي بدعت و به قدر امكان 

باشي وقتي به آنجا رسيد نمايند و سينه زني كنند ميرزا تقي خان حكيم 
حمود تعارف لغ يكصد تومان از حاجيمبمأمور بود به اصالح امر آنها 

ر عجم گرفت به اين نفر تاجو شصت تومان از شانزده  گرفت و يكصد
حمود باعث فساد را از خاك محمره خارج كند و عنوان كه حاجي

                                                           
 154گزارش سفر خوزستان، ميرزاتقي خان كاشاني، صگنج شايگان،  1
جانشين حاج جابر كه ابتدا بر سر جانشيني پدر بين او و برادر بزرگش شيخ محمد : شيخ مزعل 2

م حاكم محمره 1898 -1881افتاد كه دولت مركزي ايران وي را برگزيد و از سال  اختالف
هـ در كنار قصر فيله و هنگام خروج از كشتي تفريحي  1315بود كه درمحرم سال ) خرمشهر(

 خود به ضرب گلوله به قتل رسيد



 
 

116 

 

نوشته هم سپرد  و فايده نبخشيد ولي حقير يادداشت نموده بعد از 
به عنوان شيخ مزعل ( ورود به اصفهان در طي تلگراف حضرت واال

 هم درج نمود كه حاج حمود را بايد از محمره اين مسئله را )خان
و چون به قصد قربت بود واقع خارج كني  برود به سمت بصره،  

 P200F1».افتاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
-113سفرنامه حوزستان، حاج عبدالغقار نجم الملك، بكوشش محمد دبير سياقي، صص 1
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 )بدريه(واقع در روستاي بومحسن) ع(قدمگاه علي بن موسي الرضا

 
 پانصد قدمگاهي است كه درفار حو مورد احترام  اكن مذهبياز ديگر ام

 در كنار نهري موسوم به نهر مگام )بومحسن( بدريهروستاي  متري
 .به علي بن موسي الرضا مشهور است قرار گرفته و  )مقام(

به گفته بزرگان و معمرين منطقه از قديم االيام اين قدمگاه وجود 
 تا اينكهكي داشت كه از گل ساخته شده بود و سابقاً اتاقك كوچداشته 

P201Fابتدا در سيل

1
P سيل بزرگ سال در  ويران گشته و سپس1333ويرانگر

متروك ماند تا جنگ تحميلي با شروع  و به كلي از بين رفتش 1347
  .ساخته شدئل دهه هشتاد شمسي با همت اهالي اينكه در اوا

                                                           
مه  23(خورشيدي  1333خرداد  2بود كه در  سيلي)1333(سيل خرمشهر  :ش1333سيل  1

در اين . روي داد دجلهو  فراتو در اثر طغيان و باال آمدن آب در رودهاي ) ميالدي 1954
 .داهواز ويران ش دهكده و همچنين راه آهن خرمشهر- 24سيالب 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
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مي كه به بيماري سختي نقل است كه در سابق ساكنان منطقه هنگا
مشكل بود به اين  مراجعه به پزشكبه شهر و  شدند چون رفتنمبتال مي

 .يافتندكردند و زود شفا مينياز مي قدمگاه  آمده و دعا و راز و
امام  ،تاريخي مستنداتطبق البته ذكر اين نكنه ضروري است كه 

جرت خود از مدينه به خراسان  وقتي كه به بصره السالم در هرضا عليه
دند حصن مهدي به اهواز شرفياب ش –بيان  –رسيدند از مسير اُبله 

ده است  البته در هيچ منبعي مسير حركت ايشان از بصره تا اهواز نيام
. توان آن را مشخص كرد مي تاريخي با بررسي چند منبع موثقاما 

P202Fاوالً مأمون

1 
P ه امام را از سفارش كرده بود ك رجاء بن ابي ضحاكبه

چرا كه اين دو شهر مركز تجمع شيعيان در  ندهد مسير كوفه و قم عبور
آن دوران بود و مأمون از واكنش آنان در هجرت اجباري امام بيم 

P203Fعباسترسيد بنيزيرا مي هم گذر نكند ثانياً از بغداد داشت

2
P  كه از
. انتخاب امام به واليتعهدي ناراضي بودند به ايشان آسيبي برسانند

                                                           
 170در سال . بودهارون الرشيد هفتمين نفر از خلفاي بني عباس، عبداهللا مامون پسر : مأمون - 1

مهدي در شب والدتش، هادي پسر . شب جمعه به دنيا آمد ماه ربيع االولهجري قمري در 
مادر مامون كنيزي بود به نام مراجل كه در همان   .از دنيا رفت كه عمويش بود-- عباسي

 خلفاي عباسيمامون دانشمندترين خليفه در ميان  .روزهاي پس از والدت مامون از دنيا رفت

پس از جنگ با برادرش امين و شكست وي  201در سال . مكتب معتزلي تمايل داشتبود و به 
خود ولي عهدي رضا عليه السالم را با اجبار و تهديد به  امام .به عنوان خليفه جايگزين امين شد

امام هجري حضرت  202 ماه صفرمنصوب كرد و به نام آن حضرت سكه زد مامون در آخر 
ق .هـ 218ماه رجب سال  18مامون روز پنجشنبه  .را با سم به شهادت رساندرضا عليه السالم 

اي به نام طرسوس اش را در منطقهاز دنيا رفت و جنازه كه از شهرهاي روم بود-در بذوندق -
 .دفن كردند

 
 سلسلهو دومين  خالفت اسالميبه سومين  الخالفة العباسية عربيبه ) عباسيان خالفت( 2

 .شدخالفت عباسيان توسط خاندان عباسي اداره مي.داسالمي اطالق ميشو

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86+%D9%88+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87
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نويسد از عراق تا خوزستان دو قدامه بن جعفر دركتاب الخراج مي
از واسط به خوزستان و  وبه واسط  يكي از بغداد وجود دارد راه

ديگري راه بصره به خوزستان كه در آن زمان كوتاه ترين راه بود 
رمشهرامروزي و روبروي اُبله چنانكه قبال گفته شد بيان در انتهاي خ

قرار داشت و به ) نهر مارد(  السدرهو حصن مهدي هم در كنار نهربود 
راه وجود داشت يكي  گفته قدامه بن جعفر از بيان تا حصن مهدي دو

 8ي در حدودخشكي كه راه آبي آن مسافت طوالن راه آبي و ديگري راه
ريخي امام به هر وچون طبق روايت هاي تا بود )كيلومتر 50(فرسخ 

مي  همراه ايشان  با شدند عده اي از اهالي آن شهرشهري كه وارد مي
اينكه منطقه  و باشدراه خشكي را پيموده ل زياد به احتماپس  شدند
پس اين احتمال وجود دارد كه  داشت،كنوني در اين مسير قرار  حفار

 ان آبادي يا روستائي بوده والرضا شايد در آن زمقدمگاه علي بن موسي 
 .اندماز خواندهنهانشان در اين مكان توقف كرده و همرا و )ع( امام رضا

تبديل به مكان مقدس و مورد احترامي براي اهالي آن و به مرور زمان 
 ناحيه گرديد

گيرد ه هرساله در اين قدمگاه انجام مياز مراسم مهمي ك
محرم مي باشد كه عزاداران به صورت دسته هاي  13گراميداشت شب 

عزاداري از حسينيه محسنيه خارج شده و به طرف قدمگاه حركت مي 
 .دنپردازپاسي از شب به عزاداري مي آنجا تا كنند سپس در

 

                                                                                                                
بود در  بني هاشم، كه از پيامبر، عموي عباس بن عبدالمطلبخالفت عباسي توسط نوادگان 

 منتقل شد، بغدادبه  حرانمركز اين خالفت بعدها از .تاسيس شد  حرانميالدي در  750سال 
سپس .به پايان رسيد مغوالنميالدي پس از يورش  1258در سال  بغدادحكومت عباسي در 

ميالدي  1519در سال  ؛منتقل شد قاهرهتوسط بازماندگان اين دودمان حكومت مذكور به 
 منقرض شد عباسيان سلسله عثماني ارتشتوسط  مصرو شامپس از فتح 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 وجه تسميه محمره
 متفاوتي وجود دارددر وجه تسميه نام محمره نظرات و آراء 

ر به محمره به اين سبب است كه يكي از داليل نامگذاري اين شه
ود يا ساحل شيگويند هنگام غروب آفتاب آب كارون قرمز رنگ ممي

P204Fآيدآن به رنگ قرمز در مي

1
P . نظر دوم به دليل وجود خاك سرخ در

و سومين علت گ سرخ است شهر يا كالً خاك اين ناحيه به رن اطراف
P205F نامگذاري آن به محمره تبعيد بازماندگان خرمدينان

2
P يا سرخ جامگان

ر قرن سوم عباس دآنان توسط خلفاي بنيآذربايجان پس از سركوبي 
 تا دورانهاي آنان هاي جابر جليل المانع آثار قلعهو بنا به نوشتهبود 

P206Fبناي شهر محمره موجود بوده است

3
P. 

از چه زماني به اين منطقه اطالق گرديده دقيقاً معلوم  محمره ناماما 
در كتابهاي  ميالدي نامي از آنچرا كه تا اوائل قرن نوزدهم . نيست

 .و سفرنامه ها وجود نداردتاريخي 
P207Fتاورنيه

4
P  كه در اواخر دوره صفويه به ايران سفر كرده بود درباره

P208Fمحل سكونت صابئيان

5
P حل چندين شهر خوزستان و شهرهاي سوا

                                                           
 336پانصد سال تاريخ خوزستان، عبدالنبي قيم، ص 1
 ابومسلم خراسانيشدن  ويژه پس از كشته ، به عباسيانعنوان گروهي از مخالفان  :خرمدينان 2

 است آذربايجانو مخصوصآ  ايران غربي در سده دوم، در سرزمينهاي غربي و شمال
 122امراؤها، شيوخها، جابر جليل المانع، ص االحواز، قبائلها، انسابها، 3
است  فرانسوي، جهانگرد و بازرگان معروف )م1689 -1605 (ژان باتيست تـاوِرنيه: تاورنيه 4

 ٴاو در شرح وقايع دوره ٴسفرنامه. بارها به ايران و مشرق زمين سفر كرد صفويكه در عصر 
 .و وقايع دربار صفوي داراي اهميت بسيار است صفويه

از اين  قرآندر . مشهورند مندائيانهستند كه به  يحييگروهي مذهبي و پيرو حضرت : صابئيان 5
بسيار  استان خوزستانو  عراقآنها در جنوب  . ياد شده است دين آسمانيدين به عنوان يك 

 .بودند ولي اكنون به تمام دنيا مهاجرت كرده اند

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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P209Fرامهرمز، هنديجان همچون شوشتر، دزفول، كارون

1
Pآباد، خلفP210F

2
Pحويزه ، 

ولي هيچ  بردان محل تجمع و زندگي آنان نام ميرا به عنوو دورق 
برد در حالي كه اين شهر سابقاً مهمترين جاهاي ذكري از محمره نمي

  .سكونت اين قوم بوده است
درخوزستان حضور كارستن نيبور كه در زمان شيخ سلمان كعبي 

در مورد مناطق تحت نفوذ بني كعب بسياري از  اشداشت در سفرنامه
باشد از ه در حال حاضر جزئي از خرمشهر ميمناطق و روستاهائي ك

ربند، ابوجديع، جمله سابله، حفار، قلعه محرزي، قلعه حفار، معموري، د
هر ديده باز هم نامي از اين شرا نام برده ولي  يوسفخيين، ثمار و نهر

 .شودنمي
حوال بغداد در كتاب عنوان المجد في بيان ا ابراهيم فصيح الحيدري

رن نوزدهم نوشته شده به نقل از يكي از البصرة و نجد كه در ق و
P211Fنويسدالخصيبي مينقشبندينام محمدعليمعمرين بصره به 

3
P:  كه نام

شناسند مي ي را كه اكنون به نام محمرهآورد جائرده زماني را به ياد ميب
آن گونه بنا و ساختماني درديده كه هيچ از سكنه زميني باير و خالي

P212Fوجود ندارد

4
P. 

                                                           
سال، در جنوب شرقي  3000اريخي ايران با قدمتي بيش از يكي از شهرهاي ت :هنديجان 1

كيلومتري جنوب شرقي بندرماهشهر، در شمال خليج فارس و شمال  70استان خوزستان و در 
رودخانه اي موسوم به هنديجان يا زهره اين شهر را به دو نيمه . بندر ديلم قرار گرفته است غربي

 .متر مي رسد 5شهر از سطح دريا به  ارتفاع اين. شمالي و جنوبي تقسيم مي كند
كه نام كنوني آن رامشير است در قرن يازدهم هجري توسط سيد خلف بن سيد   :خلف آباد 2

 .مطلب مشعشعي بنا گرديد
واما المحمرة المشهورة اآلن فقد اتخذتها كعب و سكنوا فيها، و سموها محمرة و أهلها كناسة  3

علي بن محمود النقشبندي الخصيبي بأنه قد رأي هذا الموضع وقد حدثني الشيخ المعمر ... االرض
 المسمي اآلن بالمحمره ارضاً خالية ليس فيها احد وال بناء

 176عنوان المجد في بيان احوال البصرة و بغداد و نجد، ابراهيم فصيح الحيدري، ص 4
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ه بر مي كه ما به نام محمر نخستين بار«: نويسداحمدكسروي مي
يخ غيث نام آن است كه در حوادث زمان شخوريم در تاريخچه كعب 

وهي از گربرد و از اينجا پيداست كه دژي بوده كه را كوت المحمره مي
 P213F1».اندآن نشيمن داشتهكعبيان در

: در مورد پيشينه محمره چنين آمده است در دانشنامه جهان اسالم
اما اينكه نام محمره از چه زماني رايج شده چندان مشخص نيست «

اهللا خان هندي از خواجه عبدالقادر، منشي شاه نور 1200چون در سال 
چنين به نظر مي رسد كه اين قريه پيش از اين سال هم  آن ديدن كرده

P214F2».وجود داشته است
P  

خوزستان در مورد تسميه محمره  امام شوشتري در تاريخ جغرافياي
قداري گويند ممحمره كلمه عربي است بمعني سرخ كننده،  «:نويسدمي

. بيشتر محصول آن سرخ عمل آمد حدود كاشته بودند،اين برنج در
چون غالباً آب دانند ) آب سرخ(بعضي اصل كلمه را ماء حمره 

و برخي آن را محرف كلمه مهمانراه  رودخانه درآنجا سرخ رنگ است
 P215F3».دانند اما دليلي بر صحت اين ادعا ندارند

-مي اين شهر عزاوي نويسنده مشهور عراقي در مورد پيشينهعباس
P216Fگويد

4
P :»فاصله هشت ساعتي العرب و در محمره در جانب شرقي شط

جنوب كردالن در ساحل راست كارون قرار گرفته و در نزديكي آن  

                                                           
 186تاريخ پانصد ساله خوزستان، احمد كسروي، ص  1
 »محمره«ل كلمه دانشنامه جهان اسالم ذي 2
 250تاريخ جغرافيائي خوزستان، سيدمحمدعلي امام شوشتري، ص  3
و تقع . العرب و تبعد عن كردالن جنوباً ثماني ساعاتوالمحمرة في الجانب الشرقي من شط 4

و بقربها أطالل قرية بهذا اإلسم و هذه البلدة حديثة العهد . علي يمين شط كارون بالقرب من مصبه
 هـ1240هـ و تم بنائها نحو سنة 1236سنة بنيت نحو 
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اين شهر تازه تأسيس بوده و . هاي شهري به همين نام وجود داردخرابه
 P217F1».هـ به پايان رسيد1240هـ بناي آن شروع و در سال 1236در سال

 محمد ابراهيم كازروني كه در زمان محمدشاه قاجار مأمور بررسي و
بندر «: نويسددر مورد محمره مي مطالعه بنادر و جزاير خليج فارس بود

محمره در زمين متعلق به ارض فارس چهار فرسنگ مسافت آن است 
تا مدينه بصره از طريق خشكي و از روي شط با هواي ماليم يك 

بندر محمره در كنار رود كارون است كه از . ساعت مدت طي راه است
بنيان بندر مذكور چنانچه بغداد در دو طرف دجله . آيدشوشتر مي

در جانب . آن نيز دو جانب رود كارون استاند، عمارات برپا داشته
شمال كثرت و جمعيت و آبادي و بازار واقع بوده كه اكنون خراب 

P218F2»است
P.  در ساليان ابتدائي بناي محمره  كه كتاب مذكوربا وجود آن

متني است كه نام محمره در آن ذكر ترين نوشته شده و تقريباً قديمي
به ميان نيامده  شهر قبل از بناي آنشده ولي هيچ ذكري از تاريخچه اين 

P219Fاست

3
P . 
 

                                                           
  48تاريخ العراق بين احتاللين، عباس العزاوي، الجزء السابع ، ص  1
تاريخ بنادر و جزاير خليج فارس، محمدابراهيم كازروني، با تصحيح و تحشيه منوچهر  2

 28ستوده، ص 
كنند عمده منبع و مآخذ كه از آن به كوت المحمره ياد مي 1812درباره تاريخ محمره قبل ار  3

و ثانياً به قول كسروي ميجركنيرا ) هـ1297-1386(نويسندگان اوالً كتاب حاج علوان شويكي
 در حالي كه كتاب شيخ علوان شويكي در قرن چهاردهم نوشته شده و نوشته هاي. باشدمي

اخبار متواتر  ها ونامبرده در مورد تاريخ بني كعب و حوادث قرن دوازدهم احتماالً حاصل شنيده
درثاني حوادث دوره شيخ غيث كه در آن . آن زمان است نه اينكه خود شاهد حوادث بوده است

بوده است  كه در آن دوره زماني نام محمره معمول  1812از كوت المحمره ياد شده بعد از سال 
 .  سال از بناي آن گذشته بود15و مرسوم بوده است و نزديك به 
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 1812قبل از سال  تاريخ محمره مورد از ديگر موارد قابل ذكر در
P220Fجاكسون جهانگرد انگليسي اشاره نمود مشاهداتتوان به مي

1
P  كه

-م از هند عازم بصره شد و در مسير ورود به شط1797نامبرده در سال 
برد در ساحل ايراني نام مي بزرگيهاي شهراز ويرانه) اروندرود(العرب

 به گفته وي و مايل در امتداد اين رود قرار داشته است 12كه به طول 
ت شود اين شهر بدسگفته مي .آثار چندين قبر در آن قابل مشاهده بود

P221F2.نادرشاه ويران گشته است
P   

در تاريخ چندين قرن اخير خوزستان  تنها شهر مهمي كه در دوره 
P222Fر شاهناد

3
P  در محدوده آبادان و خرمشهر امروزي قرار داشت شهر قبان

بود كه آن هم در ساحل شرقي رود بهمنشير واقع بود نه در كناره 
عزاوي بناي است اين شهر هماني باشد كه عباس محتمل . اروندرود

 .داندشهر محمره را در نزديكي آن مي
شود اين است كه چرا سوالي كه در اينجا به ذهن متبادر مي

اين چنين در  در امتداد اروندرود كيلومتر 20شهربزرگي به طول تقريباً 

                                                           
 29جاكسون، ترجمة د خالدفاروق عمر ، ص –م 1797مشاهدات بريطاني عن العراق  1
شاهدنا في الجانب االيراني خرائب مدينة كبيرة تمتد زهاء اثني عشر ميالً  علي شاطي النهر و  2

و قد قيل لنا ان المدينة دمرت من قبل . هي تضم عدداً من القبور التي ماتزال ظاهرة بشكل واضح

 .نادرشاه و أن الذئاب تعول في خرائبها دواماًاالمير 
هـ تا 1148از خراسان ايل افشاراز  نادر شاه افشارو  قلي خانتهماسبملقب به  نادرقلي 3

او از مشهورترين پادشاهان ايران، پس . است افشاريهو بنيانگذار دودمان  ايران، پادشاه  هـ1160

كه  داننداز اسالم است و بسياري از مورخين او را قدرتمندترين پادشاه ايراني بعد اسالم مي

از كشور و تجديد استقالل ايران و نيز فتح  روسيهو  عثمانيو بيرون راندن  افغانهاسركوب 

به او در اروپا لقب . و جنگهاي پيرزومندانه او سبب شهرت بسيارش گشت تركستانو  هندوستان

 .اندنيز داده» دوم اسكندر» و» ايران ناپلئون»، «آخرين جهانگشاي شرق«

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1


 
 

124 

 

و هيچ نامي از آن در . تاريخ ايران و خوزستان مغفول مانده است
  .يان نيامده استمه كتابهاي تاريخي و جغرافيائي ب

هاي آنچه كه تاكنون در مورد تاريخچه محمره گفتيم حاصل نوشته
صه و باشد و خالجهانگردان خارجي و مورخان نزديك به آن عصر مي

هاي آنان اين است كه محمره در آن دوره زماني يا اصالً فحواي نوشته
ت بوده كه معلوم نيس وجود نداشته يا در بهترين حالت قريه كوچكي

 .اي بودندقبيله و ريه چه كساني هستند و يا از چه قومساكنان اين ق
اين مطلب هم خالي از لطف  ولي با تمام اين توصيفات عنوان كردن

سه حسينيه وجود دارد كه تاريخ  آن اينكه در خرمشهر كنونينيست و
تأسيس و بناي آنها نزديك به چهل الي پنجاه سال قبل از تاريخ رسمي 

 :باشدهـ ق مي1229/م 1812بناي محمره يعني سال 
 
 هجري شمسي1150حسينيه عباسيه كبيره تاريخ تأسيس     

 هجري شمسي1170حسينيه حيدريه تاريخ تأسيس 
 بدون ذكر قمري يا شمسي 1180حسينيه سيدمحمدبزرگ تأسيس 

 
 :شودها چند نكته به ذهن متبادر ميبا دقت در اين تاريخ

اوالً اينكه در آن مقطع زماني اصوالً تاريخ شمسي متداول نبوده 
 . است

ها در سنين متأخر اين اگر در نظر بگيريم كه متوليان اين حسينيه
 ه سال اختالف اند، كه همان چهل الي پنجاتواريخ را به هـ ش نوشته

اما در صورتي كه تاريخ تأسيس آنها را هـ ق در نظر بگيريم . باقي است
آنگاه اختالف تاريخي بين بناي اين . گونه هم باشدكه قاعدتاً بايد همين

 .رسدسال مي 80ها با تاريخ متداول بناي محمره نزديك به حسينيه
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و در منطقه بازارصفاي  هم ينزديك ها درثانياً هر سه اين حسينيه
-بنا گرديده خيابان خزعلي قديمسه در  خرمشهر يا به عبارتي ديگر هر

 .اند
آيد كه وقتي در يك جائي سه با اين توضيحات اين سؤال پيش مي

 حسينيه وجود داشته باشد بايد آنجا منطقه بزرگ و پرجمعيتي باشد،
اي به اشارهحال چرا هيچ يك از جهانگردان و مورخان آن عصر هيچ 

وجود چنين شهر پرجمعيت در ساحل راست رود كارون نكرده در 
عوض نام چندين روستاي كوچك همچون محرزي، دربند، ابوجذيع را 

       .اندذكر كرده
 
 

 0Bتاسيس سال 
1Bهـ ش 

2B3 ميالديBسال تأسيس 
4Bهـ ق 

5Bميالدي 

6Bحسينيه 
7Bعباسيه كبيره 

8B1150 9B1771 10B1150 11B1737 

12Bحسينيه  
13Bحيدريه 

14B1170 15B1791 16B1170 17B1756 

18Bحسينيه 
19Bسيدمحمدبزرگ 

20B1180 21B1801 22B1180 23B1766 
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 1857تا جنگ ايران و انگليس 1812محمره از سال  تاريخ

 
 پي ريزي و گسترش محمره

م نسبت مي دهند 1812پي ريزي شهر محمره كه آن را به سال 
محيسن از نظر مادي تأثير شهر در پيشرفت قبيله . رويدادي مهم بود

ولي شيخ آن  داشت،له مذكور در ابتدا چندان اهميتي نقبي. كردبسيار 
در بود كه سرانجام به عنوان نيروي سياسي عمده در جنوب مقّ

محمره به دستور . شيخ كعب را از ميدان به در برد) خوزستان(عربستان
شيخ غيث كعبي به عنوان پايگاهي نظامي عليه ترك ها يا قبايل عرب 

آمد و اصالً در دو طرف رود كارون شكل تحت نفوذ ترك ها پديد
رئيس قبيله محيسن و خراجگذار شيخ ( بانيان حقيقي آن مرداو گرفت 
پس از آنها حاج جابر درحدود . و پسرش حاج يوسف بودند) فالحيه
حاج جابر كه پسر مرداو و برادر حاج يوسف . رت رسيددبه ق م1819

كارون سكونت بود در قسمت مسكوني سمت راست يا ساحل باالي 
شيخ . او خيلي زود تمايلش را به استقالل از شيخ كعب نشان داد گزيد

را بر بخشي از كعب براي خنثي كردن طرح هاي جابر قبضه اش 
پ رودخانه قرار داشت و بعدها به كوت الشيخ محمره كه در ساحل چ

خالل فرمانروائي شيخ  در. معروف شد محكم كرد) قلعه شيخ كعب(
كعب در كوت الشيخ تحت فرمان برادرش مبادر بود و  غيث، پادگان

بعداً هنگامي كه او در رهبري كعب توفيق يافت ، برادرديگر خود ثامر 
كه اكنون نام آن  –محمره  1830در حدود . را به رياست كوت گماشت

 فقط بر بخش راست شهر كه زير نفوذ محيسن قرار دارد داللت ميكرد
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 جاري فوق العاده با اهميتي تبديل شداز يك قلعه كوچك به مركز ت
 P223F1.كردو رفته رفته جلب توجه مي

 

                                                           
 49تاريخ خوزستان، جان گوردون لوريمر، ترجمه محمد جواهر كالم،ص 1
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 م1826نبرد شيخ غيث با حاكم بصره و شيخ كويت در محمره
 

م عهدنامه اي بين شيخ غيث و شيخ حمود بن ثامر 1824در سال 
P224Fشيخ منتفك

1 
P بصره منعقد و به موجب آن در مواقع جنگ منتفك و بني

و بر ضد دشمن مشترك وارد جنگ  قرار گرفتهكعب در كنار يكديگر 
 .شوندمي

 داود پاشا والي جديد بغداد كه از شيخ حمود الثامر دل خوشي
زاده اش عقيل بن محمد استفاده كرده نداشت از اختالف بين او و برادر

نيروي بزرگي را مجهز و به 1826ضمن پناه دادن به نامبرده در سال 
 .گ با شيخ حمود كردهمراه عقيل بن محمد روانه جن

به متحد  يحمود پس از آگاهي از حركت سپاه پاشاي بغداد پيام
از ماجراي يورش قواي پاشا آگاه  خويش شيخ غيث فرستاد و او را

نمود و از او درخواست اعزام نيروي كمكي كرد و شيخ غيث نيروئي به 
 .فرماندهي دو برادرش مبادر و ثامر مجهز و به سوي بصره گسيل داد

كعب، حمود بصره را از چند جبهه در محاصره پس از رسيدن بني
 كعب و فيصل فرزندروها را بدين صورت تقسيم كرد بنيگرفت و ني

و ماجد فرزند ديگر حمود آوردند حمود جنوب بصره را به محاصره در
كه به رودخانه معقل معروف بود از اطراف بصره  يگردر بخش دي
امه اي به سلطان مسقط فرستاد و از وي و شيخ غيث هم ن مستقر گرديد

 .كشتي جنگي و نيروي جنگي درخواست كرد
قواي بني كعب و عزيزآغا فرمانرواي بصره كه توان روبه رو شدن با 

خ كويت درخواست اعزام منتفك را نداشت، از شيخ جابر بن صباح شي

                                                           
رياست آن در ائتالفي است كه از اجتماع چند عشيره بزرگ عراقي به وجود آمد و : منتفك 1

خاندان اشراف السعدون بود كه مدت چند قرن در جنوب عراق و به مركزيت سوق الشيوخ 
 حكومت را در دست داشتند
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امير كويت با قواي زير فرمانش در آبهاي نزديك و  ي كردنيروي دريائ
از طرفي عزيز آقا هدايائي براي فرمانده قواي . بصره آماده جنگ گرديد

و با دريائي مسقط فرستاد و او را به بي طرفي در جنگ تشويق نمود 
ا نزد مبادر و ثامركعبي درخواست از سادات و علماي دين، آنان ر

تش بس بين قواي متخاصم به وجود آيد از آنان خواست تا آفرستاد و 
برادران شيخ غيث به سوي محمره عقب و اين وساطت پذيرفته شده و 

در پي بازگشت بني كعب،  .ه و در محرزي مستقر شدندنشيني كرد
فيصل و ماجد پسران شيخ منتفك با نيروهاي خويش به سوي محمره 

حاصره بصره و بدين سان م و در محلي به نام دره مستقر شده آمدند
 P225F1.پايان يافت

پس از چندي شيخ عقيل و عزيز آغا به دليل اينكه شيخ غيث پسران 
پس  . شيخ حمود را پناه داده تصميم گرفتند كه به محمره حمله كنند

P226Fه و اهالي جزائرعاز قبائل عقيل، ربينيروي بزرگي را 

2
P  كه جمعاً بالغ بر

 و به سوي محمره آوردهگرد پياده  نفر سواره و بيست هزار دوهزار
سپس لشكر خويش  .موضع گرفتند در كنار منطقه دربند حركت كرده و

را در سه محور تقسيم كرده، محور شمالي به فرماندهي شيخ عقيل، 
زيز آغا عسوم در اختيار  محور جنوبي به رهبري علي الزهير و محور

   .قرار گرفت

                                                           
كعب و جنگ آلبوناصر با انگليس و عثماني، حميد تاريخ سياسي اجتماعي بني 1

تاريخ الكويت السياسي، حسين خلق شيخ خزعل، الجزء  -2،  131-130طرفي،صص
  78االول،ص

يك رشته آباديهاست كه ميان يصره و واسط كه در ميان آب نهاده بوده و همين : جزائر 2
 شدآباديهاست كه در قرون نخستين اسالم بطائح خوانده مي
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سخت و خونين جنگي  قمري 1242 برابر با رمضان1826اكتبردر 
قواي مهاجم  كه با دادن تلفات جاني و مالي فراوان بين طرفين روي داد

 .شكست سختي خورد و ناگزير از عقب نشيني به ابوجذيع گرديدند
پس از اين شكست خفت بار شيخ عقيل و عزيز آغا لشكر شكست 
خورده خود را جمع كرده و با تجهيز نيروهاي تازه نفس از بغداد، 

P227Fماردين

1
P ،ربكديارP228F2

Pوذشان بودند، خود را براي و عشائري كه تحت نف
  .در نهر ابوجذيع مستقر شدند و حمله مجدد به محمره آماده كردند

P229Fاي به شيخ جابر بن صباحدر همين احوال عزيز آقا نامه

3 
P نامه نوشت و

از وي درخواست كمك كرد و شيخ كمك به همراه نيروي دريائي خود 
 .مقابل بريم آماده روياروئي شدندحركت كرده و در هارثه 

م با نيروهاي  1427هـ  1243صفر  24در . كعب كه آماده نبرد بودندبني
مهاجم وارد كارزار شدند كه در اين جنگ بار ديگر نيروهاي شيخ عقيل 

صد و پنجاه ده و با دادن تلفات زياد از قبيل يكو عزيز آغا شكست خور
و جو و روغن و مقداري اسلحه قايق انباشته از برنج  400اسير و 

 .متواري شده و به سوي ابو جذيع عقب نشيني كردند
 :شرح اين حوادث در قصيده اي در كتاب تاريخ بني كعب آمده است

                                                           
از شهرهاي ديگر آن .است ماردينمركز آن شهر .  است هتركيهاي نام يكي از استان: ماردين 1

اكثريت جمعيت را به خود  كردهادر استان ماردين . است صيبيننمكان نبرد معروف  نصيبين
 .اختصاص مي دهند

اي در دياربكر از قديم شهر مهم و عمده .است تركيهشهري در جنوب شرقي كشور  :دياربكر 2
 ايالت دياربكرواقع بود و مركز  دجلههاي رودخانه بود كه در بستر و جلگه تركيهجنوب شرقي 

و دومين شهر بزرگ تركيه در منطقه آناتولي جنوبي  كردستان تركيهبزرگترين شهر  اين شهر. بود
 .است قاضيان تپبعد از 

 
بر 1814 – 1859سال از  45سومين حاكم از آل صباح كه به مدت : جابربن عبداهللا الصباح 3

 .كويت حكومت  كرد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B9%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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 بدينا بذكر العالم بالسرائر

 جعل واسطه للخلق بينه و بينهم 

 و من بعده خص االمام المذهب

 و من بعد اثني عشر اعالم الهدي

 فرقة المعروف بالناس ذكرهمبهم 

 و ينجوهم في كل ساعة و شدة

 ولما جري حرب الطواغي وذكرهم

 مجدامهم عجيل شيخ المنتفج

 و نّوخ بساحتنا و ثور طوابه

 و اشتد نار الحرب في يوم رابع

 واشتبك الصفين منا و منهم

 و هجت خيول المنتقج و جيوشهم

 من خيم مع اثاث و اطواب الحرب

 ة شهور اتاناو لما مضي خمس

 و لملم عساكر ال تعد اعدادها

 و مستلم البصرة عزيز و حزمته

 و صالو علينا لكوت قمنه بحيلهم

 وجوهم رجال ال يهابون الحرب

 عوامر عمامي جبرتي يا سنادي

 خذوهم كسيره لبوجذيع و طفجوا

 و ركضوا عليهم كالضواري

 و قتلوا من اهل القهاوي ثمانين

 مدبر امر الخلق ليس يبان 

 نبي الهدي سيد ولد عدنان

 امام الوري من انسها و الجان

 سفن النجاة من اللظي و سنان

 موالينهم بالسر و االعالن

 و ال يبرحون من القلب و اللسان

 و صالوا علينا عنان بعد عنان

 مجمع جموعه كلها فرسان

 ة معه و الغربانو اهل البصر

 وعشرين من شهرالمضي رمضا

 و غدو چثايا فوق ذالتربان

 و عافو المخيم و كلمن فيه كان

 جابوه عوامر بالحدب و اسنان

 عجيل للصدمه جوي جنان

 من الخيل فيها قروم و شجعان

 و بيارق كثرو لسنا لها خفقان

 و عياله ظهرت الي الميدان

 وال تردهم ضرب التفگ و سنان

 صكو ساعتين زمان تناخو و

 بالمد مثل السيل بالجرفان

 و جابوا سبايا القوم باالرسان

 و مائة و عشرين من الفتيان
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 ماميفي شقرة الماضي خذوهم ع

 وحاطوا علي كل الخيام و ما اتوا

 و دروع جابوهن عمامي عوامر

 و العبر فيهن جابيات الذخائر

 و لو هن جيرتي و اكسبوا للغنائم

 في يوم الواقعة واحد و عشرين

 و واحد ثالث بعد االربعين

 و هذا ابجاه المصطفي صميدع

 و عاداتهم هذي اوالد عامر

 و ذبحوا چبوش الترك و العجم ذبحة

 رجع نادم و الخوائين ناكثه

 ثم اتونا للفالحية العجم

 كريم خان ذلك االسد جانا بنفسه

 علي باشا لما اتانا بجيشه

 رجع خائف ما وصل اال بكارون

 و مستر زبيد و الموالي اتونا 

 و ركضنا عليهم ركضة عنترية

 فوق الجراجر... اخذنا طواب

 و اهل البحر تلملم خشبهم

 قروم عامرطلعوا عليهم صفرة 

 و لكما اريد احسب وقائع عوامر

 زين العذاري يوم مختلف الجني

 عسي شيخهم مادام بالملك راحتي

 و اخوته مبادر كاالسد ثم عامر

 و لهذا البلنز صار له نيشان

 من الطوبخانه و الخيم و الدان

 من فوق فرسان بضرب الزان

 و اسباب ما تحصي بحكي اللسان

 و حازو الفخر من بعد آنٍ آن

 نفي صفر بعد االربعين اثنا

 و ماتين و الف سنه من اوان

 عند اله الدهم شرف و مكان

 الهم وقايع من قديم ازمان

 و حكام العجم لما اتو لميان

 و ال واحد فيهم يرد اللسان

 في جحفل اتانا من خراسان

 و ذبحنا اهل شيرازها و كرمان

 له صوله تحكي بعلو الشان

 و ال بات ليلة بارضنا و مكان

 خصمانو محمود كخيه مساعد ال

 وصلنا و هدمنا لهم اركان

 لليوم بطن الجوبخانه يبان

 علي الصناجر من بالد عمان

 و ذبحوا ثلث تاالف وال نقصان

 ما تحصن و ال ذكر و بيان

 و صيرهم بايت قرير اعيان

 و عمرا طويل و ال سوف امهان

 ليوث االحراب يكونها و رهان
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 عسي دائمين يهل الزمان و ملكهم

 ماعوز مسنا فيه االسد السابله

 ...و تضحي كعب في نغمة

 بحق النبي الهاشمي التهامي

 لعليو التسعة االطهار ارباب ا

 عليهم سالم اهللا ما دام الفلك

  

 يبقي الهم ذكر مثل سلمان

 بعمر شطايمانها و قبان

 و اضرارهم بتوافي خسران

 وحيد الكرار بالميدان

 ومحيهم بالحشر وسط اجنان

230Fو ما غرد الشحرور بااللحان

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 287-285في ادوارها التاريخيه، علي نعمه الحلو، صص) عربستان(االحواز 1
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 1848-1834سال محمره از 
در آغاز اين دوره بزرگترين قدرت در كل ايالت ، بي شك از آن 

 محمره، مقر او در فالحيه است و نواحي فالحيه،. شيخ كعب است
 .روندحي و هنديان قلمرو او به شمار مي، جرا اهواز

قبضه او بر قبيله اش تقريباً مطلق، و بر قبيله محيسن هنوز قابل 
P231Fقبايل باويه. مالحظه است

1 
Pتميمو بنيP232F

2 
Pودر درجه بعدي شريفاتP233F

3
P 

دارنده عنوان  .ظاهراً در اين زمان تابعيتشان به او محل ترديد است
ز اي اثامربن غضبان از آلبو ناصر شاخه 1834شيخي كعب در سال 

P234Fدريس

4 
Pحدود ستگانش عبداهللا بن محمد دربود كه در پي قتل يكي از ب

 :گويداليارد مي .برسر كار آمده بود 1832سال
و مقتدر است، ولي معالم او قد بلند . سيماي شيخ ثامرگيرا نيست

. هاي تربيت شده، عامي استبرخالف عموم بدوي خشن است و
و احتماال در رگهايش خون يك . پيشانيش مثل سياهان بزرگ است

                                                           
مهمترين تيره . باويه از نسل عدنان، وابسته به ربيعه، و از قبيله شمرطوگه متفرع شده: باويه 1

هاي باويه در خوزستان، بنو مسرح، بنو سالم و بنو عبداهللا و تيره هاي كوچكتر شامل الزرگان، 
 ...الحميد، السالمات و العمور و 

بنو العم جزء اولين اعراب ساكن  از قبيله هاي بزرگ عرب وتيره اي از آنها به نام: بني تميم 2
از تيره هاي آنها در خوزستان . ايران مي باشند كه در دوره شاپور ساساني وارد ايران شدند

 ...العيايشه، العطب، الغزي، البراجعه، السليمان و 
در اوائل قرن هشتم هجري از عربستان به خوزستان . در عداد عشائر بني تميم است: شريفات 3

ل سكونت آنها در روستاهاي الغجريه، السفحه، الشاخه و در ساحل شرق كارون و مح. آمدند
 .روستاي الصويره مي باشد

نسب آنان به شيخ دريس پدر محمد و پدر بزرگ ناصر مؤسس امارة آلبو ناصر از : : دريس 4
و قبائل بني كعب است كه سكونت آنها در كنار شط العرب و بهمنشير و در محله فيه آبادان 

كوتشيخ خرمشهر است و شامل تيره هاي البوعبادي، ثوامر، البوعبود، البوعبيد، البوعلي، مطاريد 
 ...و 
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او محمره را بندر آزاد اعالم كرده و اين شهر نه فقط .  سياه جريان دارد
مجاور ) عراقي(خوزستان بلكه براي ساكنان مناطق تركيبراي ايالت 

 .بار ذخبره مهم استيك ان
، غير از عدم اطاعت باويه يا خ كعببزرگترين علت ناراحتي شي

شريفات، خودسري و ثروت روز افزون خراجگزار او شيخ قبيله 
شيخ  .جابر نام داشتمحمره بود كه در اين زمان حاجي محيسن در

 .محمره هنوز در وضعي نبود كه بتواند دست او را از فالحيه كوتاه كند
مافوقش  به او به پرداختن سهم خود از ماليات قابل پرداخت  و

حكومت شيراز و فرستادن مشموالن عشائري براي كمك  در دفاع از 
ولي انجام اين الزامات اكراه آور و  .دادهديد ادامه ميفالحيه در هنگام ت

او روابطي خصوصي با حاكم ايراني خوزستان و والي . ناقص بود
كه خيانتي تمام عيار در حق  داشت حويزه و شايد با حاكم ترك بصره

 . شدخود شمرده ميارباب 
شيخ ثامر براي نظارت بر اعمال شيخ جابر و منقاد كردن او 

زاده اش فارس بن غيث را براي اقامت در كوت رادردرصورت لزوم ب
 P235F1.الشيخ كه روبروي شهر اصلي محمره قرار داشت فرستاد

  1837تسخير محمره بدست ترك ها 
اي ناگهاني عليه حملهعلي پاشا حكمران ترك بغداد 1837سال  در

معموالً اي كه انگيزه. خود او آن را رهبري كرد ظاهراً و محمره انجام داد
جا كه در ادت از رونق محمره بود از آنشد حساو نسبت داده ميبه 

ت بصره را در خطر شد اين امر تجارمحمره عوارضي گرفته نمي
 بودعثماني شده تضرر شدن درآمدهاي عمومي ه و باعث مگذاشت

                                                           
 57-55تاريخ خوزستان، جان گوردون لوريمر، ترجمه محمدجواهركالم، صص 1
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هران يس در توسط وزير مختار انگلكه ت گزارش اين رويداد
 :يس مخابره شده بود از اين قرار استبه حكومت انگل 1844در

P236Fهاي آن نواحي دو تيره خاص به ترتيب دريس و نصاردر ميان عرب

1 

Pاز آنها مي دانند جابر كه از يدا كردند و خرابي محمره را ناشي قدرت زيادي پ
درآمدي كه از  خان مأمور حكومت محمره شده بود كلطرف شيخ ثامر 

شود بدون اينكه چيزي به اعراب كعب بدهد به خود نخلستانها عايد مي
دشمني ميان دو قبيله اختصاص داده است ظاهراً با رسيدن پاشاي بغداد 

ز رسيدن سه روز بعد ا جابر طرحي براي قتل جابر ريخته شد وافزايش يافته 
با قايقي همراه خانواده  د واري ازتوطئه باخبر شآغاز هر كشتقبل از  پاشا و

خويش فرار كرد با درز كردن خبر اهالي سراسيمه شدند بعضي خودشان را 
به آب انداختند و زنان و كودكان به علت ندانستن شنا غرق شدند سربازات 

نفر را برده ساخته به اسارت گرفتند بقيه فرار كرده خود را  4000 ترك 
قران  20يا18ات دادند مسلمانان بصره بسياري از اين كودكان را نفري نج

 .گرداندندبه والدين خود باز خريدند و
يس در بغداد از اين رگرد راولينسن نماينده سياسي انگلت سمشاهدا

 :واقعه بدين شرح است
اند ، ، يعني دريس و نصار، با هم داشتهرقابتي كه هميشه دو تيره كعب

حاجي جابر به هيچ كدام از . ظاهراً تأثير زيادي در اوضاع محمره نداشته است
. اين دو شاخه تعلق ندارد و تعداد قليلي از آنها را در شهر خود پذيرفته است

-شان كرده، وتا آنجا كه من مياو پادگان خود را از تشكيل داده و حمايت
 .كننددمت ميلي خوب و با ايمان به او ختوانم بگويم، خي
نه خيانتي در پادگان . ت خير محمره، بسيار نادرست اساز تساين گزارش 

 فرارش از دست سربازان. رخ داده و نه جابر از ميان مردمش گريخته است

                                                           
قبيله آل نصار از نام نصار بن محمد برادر ناصر پدربزرگ شيوخ آلبوناصر، نصار : نصار 1

و روستاي منيوحي سكونت ) قصبة النصار(كه در اروند كنار.قبيله بنوكعب مي باشندبزرگترين 
 ...و از تيره هاي آنها آلبودهله، البودله، آلبوحمود، الصليح و. دارند
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در حقيقت او با اتكاء به پشتيباني از فالحيه بود كه شيخ ثامر از . ترك بوده
تمام يغ داشته بود، روي حسد نسبت به قدرت رقيبش آن را از وي در

از پيشنهادها را رد كرده بود و تصميم گرفت تا آخر از شهر خود دفاع كند 
و خرد كردن،  قرار معلوم مكان از نظر سوري محاصره شد و پس از شكستن

ارت شهر هاي ترك سرگرم غسرانجام با هجوم تصرف شد، و وقتي گروه
 .بهمنشير فرار كردبودند، حاج جابر با قايق خود از راه رودخانه 

هاي و هنگامي كه گروهرب مورد حمله قرار گرفت غ محمره از سمت
ها در حفار انجام ه عمومي به قايقترك توانستند در شهر رخنه كنند، حمل

در اين حمله، شماري از افراد كه . گرفت كه در سمت جنوبي شهر پيش رفت
وقتي محل تسخير . شدند نتوانسته بودند فرار كنند، در كانال افتادند و غرق

شد، كل جمعيت آن، به انضمام پادگان مركب از رزمندگان عرب، احتماالً 
شود اتفاق انچه هميشه وقتي محلي با حمله تصرف مينفر بود، و چن 3000

توانم د بوده است، با وجود اين، من نميافتد، خسارات جاني بي شك زيامي
نم يا از ميزان ارزش دارائي هاي اطالعات رضايت بخشي در اين باره جمع ك

P237F1.غارت شده تخميني بدست دهم
P  

P238Fدر مورد اين يورش سبوعانه، عبدالباقي العمري

2 
P شاعر آن عصر

اي در اد در اين نبرد حضور داشته قصيدهعراق كه همراه پاشاي بغد
اعمال گرديد تي را كه بر شهر و مردم آن بيت سروده و جناي 60بيش از 

 :كندمي را با افتخار وصف
 

 

                                                           
 60-59تاريخ خوزستان، جان گوردون لوريمر، ترجمه محمدجواهركالم، صص 1
در . روقي از نسل عمر بن خطاب استعبدالباقي بن سليمان بن احمد فا: عبدالباقي العمري 2

. ، باقيات الصالحات نام دارد)ع(قصائد او در مدح اهل بيت. هـ در موصل بدنيا آمد 1204سال 
 :با اين مطلع دارد) ع(وي عينيه اي در مدح امام علي 
 ببطن مكة وسط البيت أذ وضعا    أنت العلي الذي فوق العلى رفعا
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فتحنا بحمداهللا حصن المحمره 
بسيف علي ذي الفقار الذي لنا 

و جابر اورثناه كسر بكعبه 
غدا هاربا يبغي النجاة بنفسه 

 و نخل امانيه بمكتوم خبثه

فطاشت سهام بالفساد مراشه 
فلن تغن عنهم مانعات حصونخم 

مشيبهم جلت و من جمعهم خلت 
تري االرض قاعاً صفصف ال بها 

القوم صرعي في ازقة حصنها تري 
حكواعاداً االولي غدت ريح صرصر 

غدوا طعمة لسيف اال اقلهم 
 يمد بهم طوراً و يجزر مره

 و من جثث القتلي اذا شاء معبراً
علي حافتيه كم قتيل مجندل 

 فكارون يحكي النهروان وهذه الخوا
 سقي الرفض ياقي الحوض كاس منية

و دارت علي كعب دوائر نعيهم 
غدا النحس الموبد مقبال  عليهم

فوا عجبا من شيعة كيف تدعي 
فهم حمر مستنفيات و ليس ذا 

و امست بنو النصار و الرفض دينها 
 قطعنا الدربند حبل وريدهم

 باحزاب نصر في صفوف نظامها

 فاضحت بتسخير االله مدمره 
اخلصت صقالً يداهللا جوهره لقد 

 و ليس لعظم قد كسرناه مجبره
و خلي قناطير التراث المقنطره 

 عنا كلها في غدر ثامر مثمره
و قوس باوتار العناد موتره 

من اهللا شيئاً في القضايا المقدره 
مساكن امست بالخراب معمره 
 رهاعوجاجاً وال امتا سباب مقف

كاعجاز نخل خاويات مدعثره 
عليهم مسخره  ثالث ليالت

قد اتخذوا من شط كارون مقبره 
كسرب غرانيق عن الورد مصدره 

عليها جميع الجيش مهد معبره 
و في جانبيه كم جباه معفره 

و الغازي الغضنفر حيدره 
غذاه وردنا بالمسرات كوثره 

فال بوركت تلك الكعاب المدوره 
و عنهم غدت خيل السعادة  مدبره 

والء علي و هي عنه منفره 
ع فقد خافوا عزائم قسوره ببد

علي ما دهاها من علي مفكره 
بلي و اصبنا من طلي الرقض منحره 
علي صفحات حصن الحت مسطره 
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ارتنا حدود السد و الدوم حينما  
 بنادقهم بهمي بوارق و عدها

 و غيمان اسرافيل في نفخ صورها
 فيه ناقور حشرهمبيوم عسير 

 مدفعنا كم اطلعت من بروجها
 و قالوا في الغرب استنارت لنا ذكا

 تال سورة الدخان مدفع بأسنا
 فلم تصغ آذان لدعوه صارخ

 و فرسان روم ما تروم سوي اللقاء
 ابادو بني الغضبان في خدمة الرضا

 يقولون عاران نعود فسميت
 و آل زبيد صولجان رماحهم

 عهو قد سال واديهم بجم
 و القلب عاد اليمين ميمنه له

 و جفت به من آل حمير اسره
 قد عشوا شبت ارجاء وادي اختصا

 و آل عقيل مع سليمان شيخهم
 فكم نصبوا فوق الطواني بيارقاً

 فلله كم من صدمة اثر وقفة
 و اقبال نجد لم نجد كطرادها

 غداه غزا سبابة الصحب فأنثني
 اسال عليه من قناه و شيجه

 في جحافل خيلهو فارس طي 
 و خيل بني السعدون كرّ طاللهم

كمرصوص بنيان مشت متبختره 
 سحائب قطر بالمنية ممطره

لقبض نفوس المفسدين مزمره 
بنقرته قد ايقن الرفض محثره 
عليهم شموساً بالعذاب مكوره 

ره فتوبتنا من بعد ذا متعذ
تالوة ترتيل عليهم مكرره 

و ال اعين من قسطل الخيل مبصره 
لهم كاسود الغاب في الحرب زمجره 

بوقع سيوف للرطيس مسعره 
به فتيظ تدعي الغزاة المظفره 

دعا روسا كعب جماجم ها كره 
عليهم فاصبحن الجموع مكسره 

غداه التقي الجمعان و اليسر ميسره 
فكانوا لنا عن قوم تبع تذكره 

اده في دوحة الصدق مزهره فاور
علي السور قد شاهدتها متسوره 

و رايات نصر بالنجيع معصفره 
 و كم خدمات للذنوب مكفره
بيوم اثار ابن المشاري عثيره 
عليه محب االل يعقد خنصره 

انابيب طعن للدماء مفجره 
اتي بمساع في الحروب موفره 
الي اهله و الخيل بالمال موقره 
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 كفتنا جيوش النصر منه مثله
 و كم مركب صعب النا مراسله

 تري الحور مقصوراتها في خيامنا
 و من قاصرات الطرف في كل كله

 و عادت عقيب العفو كل خريده
 و بالبيض سقنا السود السمر دفعة

 و طار سرّ الباز صيت عقابنا
 همه  سرتو عن كعب الخبار مت

 و في مجمع البحرين آيات حزبنا
 و جابر في حصن الكويت قد التجا

 و قد شملت من علي مراحم 
 صفوح كسا كعبا ببرده عنوة
 اتت تبغي بغد البغي عوامن

 علي الرضا بالسيف حكم عبده
 و طابت له سكني فالحية الهنا

 و فر لنحو الهنديان و قومه
 

ره فعيبته عنا تقارن محض
و شاهقة في الماء جائت مسخره 

كاقمار تم في الدجنة مسفره 
بفضل ازار من عفاف موزره 

الي اهلها و هي الحصان المخدره 
وسوق النجاشي روج السبي متجره 

لهم فغدت شيراز منهم مطيره 
و منجده فيها الرواه و مغوره 

عن الخضر يرويها الكليم مفسره 
الينا و قاد الصافنات المضمره 

عه فخر فيه كل مفخره و خل
و الحقن منهم كم دم كان اهدره 

اذا لقي الجاني ابتداه بمعذره 
فقيل له عبدالرضا حين امره 

و قد حاز من رستاق ثامر اكثره 
P239Fلعبدالرضا انحازت و كرت مقهقره

1
P 
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 1841در سال محمره

P240Fكعب بعد از رفتن معتمدالدولهشيخ ثامر شيخ بني

1 
P از فالحيه با

پاشاي بغداد وارد گفتگو شد و به ديداري تفتيشي از محمره دست زد 
به عنوان خراجگزار سلطان وآنجا به تركها اعالم كرد حاضر است 

 .عثماني و در برابر كمك و حمايت اين دولت محمره را اداره كند 
كوخ هاي گلي، با بازاري براي  از ايمحمره در اين زمان معموره

ولي در پائيز همان سال . بود تداركات و بعضي اجناس اروپائي فروش
كه هنوز از تصميم خود براي تنبيه شيخ ثامر منصرف نشده دالدوله معتم

از راه كارون در محمره فرود آمد و آنجا را اشغال  1841بود در نوامبر
خ جابر شيخ محمره شهر را ترك كرد و آن را به يدر اين هنگام ش .كرد

معتمد الدوله اهميتي به غيبت . عهده پسر برادرش حاج محمد گذاشت
و پيش از رفتنش افسري را براي اقامت در محمره در حاج جابر نداده 

اند از حيله حكومت ايران منصوب كرد تا با اعمال حاكميت بتوبخش 
 P241F2.كندها جلوگيري هاي شيوخ محلي و ترك

 م1842سال   محمره

                                                           
از تفليس به ايران  1209در سال  آقا محمدخان قاجاراسرايي بوده كه  ءوي جز: معتمدالدوله 1

سپس در . مدتي بعد جزو خواجگان حرمسرا و پس از آن غالم پيشخدمتان خاصه شد. آورد
و به دنبال آن به ) خواجه باشي(تقرب بيشتري يافت و به سمت ايچ آقاسي  فتحعلي شاهدربار 

ق به پيشكاري يحيي ميرزا ــ كودك 1239در سال . سمت ايشك آقاسي باشي منصوب شد
معتمدالدوله، ملقب به  هفت ساله كه حاكم گيالن بود ــ تعيين و پس از فوت ميرزا عبدالوهاب

 هـ حاكم خوزستان بود 1263تا 1254وي از سال  .گرديد "معتمدالدوله"

 
 73-72تاريخ خوزستان، جان گوردون لوريمر، ترجمه محمدجواهركالم، صص  2

http://www.rijaldb.com/fa/6351
http://www.rijaldb.com/fa/5878
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الدوله از محمره حاج م اندكي بعد از رفتن معتمد1842در سال 
جابر شيخ محمره پسر برادر خود شيخ محمد را به نزد شيخ فارس، 
شيخ جديد كعب فالحيه فرستاد تا با كمك همديگر اقداماتي را به 

جدد مقامات مركزي ايران به منظور حمايت متقابل در صورت حمله م
عنوان زاده حاج جابر را به اما شيخ فارس برادر .شان اتخاذ كنندنطقهم

زاده شيخ در اين حال به حكيم برادرياغي و محرك به كشتن داد و 
شيخ دستور داد محمره را اشغال كند اما شيخ جابر كعب ساكن در كوت

 .كه از ديدگاه كعب آگاه شده بود مقامات ايراني را به كمك طلبيد
  م 1843سال محمره 

يارد  350اي چها گوش در حدودمحوطه 1843محمره در سال 
ديوار گلي معمولي گرداگرد آن كشيده  يارد عرض بود يك 300طول و 

كاروانسرا براي ده بود و نيروي دفاعي آن توپخانه نداشت فقط يك ش
ها كردند كه عربت و بقيه از كوخ هائي استفاده ميتراحت تجار داشاس

سرگرد راولينسن كه در همين سال  .ني و گل ساخته بودند از چوب و
كشتي را ديده كه به تازگي بارهاي خود را  12از محمره ديدن كرده بود 

 P242F1.خليه كرده و در آن پهلو گرفته بودندت
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 و اشغال محمره 1857جنگ ايران و انگليس 
 

 1848مانور دريائي انگليس عليه محمره
، نماينده سياسي بريتانيا در بغداد، سرهنگ راولينسن 1848در اكتبر سال 

بر خود ديد كه در مورد مخالفت كدورت آميز شيخ جابر با تجارت 
دليل اين اعتراض تقويت . انگليس در بندر محمره شديداً اعتراض كند

حقوق تضميني بازرگانان در ايران، به موجب معاهده تجارتي انگليس 
 .بود 1841و ايران در سال 

رهنگ راولينسن در عين حال از سرهنگ فارانت، كاردار انگليس در س
ر بوشهر درخواست كرد يكي از تهران، و سرگرد هنل، مقيم سياسي د

هاي ناوگان هند در خليج فارس را برايش بفرستند، تا با همكاري كشتي
مانوري ، وابسته به نماينده سياسي در بغداد، »نيتوكريس«كشتي مسلح 

: ماژور هنل با فرستادن دو كشتي. دريائي در برابر محمره انجام دهند
به اين درخواست پاسخ ، 1848دسامبردر پايان  »افراتس«و  »الفنيستون«

ولي فرات در جزيره خارگو آسيب ديد و در راه ماند، و عاقبت . گفت
ران در اين ميان ماژور راولينسون  دستورهائي از ته .به بوشهر برگشت

دريافت داشت كه آنها را شاه به سليمان خان، حاكم خوزستان صادر 
خوبي براي جبران  اگر پيشنهادهاي كرده بود و فحواي آن اين است كه

ي انگليس خاتمه ئمسئله از طرق معمول ارائه گردد، قضيه مانور دريا
 P243F1.شودمييافته تلقي 
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 تدارك انگليس براي تهاجم به خوزستان
گشت از حمله برازجان بال مزاوترام قصد داشت كه پس از بازسرجي

فاصله به محمره برود، زيرا بخش اعظم نيروهاي ايران در 
ولي . ع شده بودم، به فرماندهي خانلرميرزا آنجا ج)خوزستان(عربستان

دير رسيدن بخش بزرگ سپاه دوم از هند سبب شد كه رفتن او حدود 
 . شش هفته عقب بيفتد

 نظامي به خوزستان مركب بود از يك نظامي مأمور براي حملهنيروي 
 392، همراه با»ندس«چهاردهم، و برخي از سواران » دراگون«گروه از 

و 2هندي، گروه سوم توپخانه سوار و توپخانه سبك صحرائي شماره
ز سربا 109مرد روي آن، در كنار  176و 106شش توپخانه، به ترتيب با 

همين . از مدرس براي سنگركني و مين گذاري 124كار از بمبئي و 
پياده نظام  26و  23كوهستاني و  78پياده نظام و  64طور گردانهاي 

نفر بود و در  900تا  700تعداد هر يك ميان . ملي و توپ سبك ملي
 .شدنفر پياده نظام مي 3319مجموع بالغ بر 

فر آنها رسيد كه دوهزار نرزمنده مي 4886كل مجموعه مسلح بالغ بر 
هاي ناوگان هند كه بار جنگ بر كشتي. توپ داشتند 12اروپائي بوده و

 68با چهار توپ  »فروز«دوش آنها افتاد عبارت بودند از كشتي بخار 
، يك كشتي تجاري با دو توپ »آساي«پوندي،  32و چهار توپ  پوندي

پوندي،  68، يك كشتي بخار با دو توپ »سميراميس«پوندي،  68
پوندي،  32پوندي و دو توپ  68يك كشتي بخار با دو توپ  »آجداال«
پوندي، دو زورق  32يك كشتي تجاري با چهار توپ عيار  »ويكتوريا«

بيشتر . داردپوندي  32توپ عيار 14كه اولي  »فالكلند«و  »كاليو«بادباني 
پوندي و دو توپ  12ها عالوه بر اسلحه خودشان، دو توپ اين كشتي

با اين همه نيمي از توپ هاي آنها . پوندي از توپخانه دريائي داشتند 3
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بر كناره وسيع نشانه رفته بود، و در همان حال قادر به كوبيدن 
 .استحكامات ساحل بودند

از  عزيمت نيروها از بوشهر از چهارم مارس آغاز شد و كشتي هاي مهم
مقابل جزيره عبادان  »معمره«و در هشتم مارس، در  مانع آبي گذشتند

لنگر انداختند؛ ولي ژنرال هاوالك و كاركنان سپاه دوم تا پانزدهم بدانجا 
اوترام، كه قرار بود براي فرماندهي بيايد، به دالئل . سرج. نرسيدند

ران به وي انتظار حمله اي از دالئل تأخير. آمدن تأخير كرد مختلف در
ز يل سپاه دوم بود كه بدون اين سپاه، حفاظت امتأخير در تك، و بوشهر

نرال خودكشي ژنرال استاكر و ژ. نمودبوشهر و حمله به بصره دشوار مي
در خالل گرد . انجام هواي بد از علل ديگر بودنديادار اترزي و سردر

ات از تلف براي اجتناب »معمره«آمدن كشتي هاي جنگي و نفربرها در 
طرفي و اخالل در بيفايده در ساحل ايراني، جاني در درگيري هاي بي

تركيه عثماني در ساحل ترك، تخليه نيرو در دو طرف ساحل قدغن 
اي را در اي جزيرهنظم دشمن كه با قدرت قابل مالحظهسريازان نام .شد

اي از خود نشان كردند، هيچ برخورد خصمانهمقابل لنگرگاه تصرف مي
خانه نزديك هائي كه به طرف چپ روددادند، جز اين كه به قايقنمي
 .كردندشدند، تيراندازي ميمي

 24به معمره رسيد، و در روز  »فروز«مارس با  21اوترام در. سر ج
هاي جنگي، به كشتي، جز كشتي 50تعداد تقريباً  مارس، كل ناوگان، به

در جزيره  »هرثه«طرف شط العرب رهسپار شد و در كنار روستاي 
از برخي . سه يا چهار ميلي زير دهانه كارون، لنگر انداختعبادان، 

هاي بزرگ، كه با دشواري هاي راه برخورد كرده بودند، به محل كشتي
هاي ديگر نرسيدند؛ و حمله بر محمره كه قرار بود فردا مالقات با كشتي

 .انجام گيرد، به يك روز بعد موكول شد



 
 

147 

 

ان كمبال، نماينده سياسي در خوزستان بر قبائل قبالً به واسطه كاپيت
ضرت اشرف آقاي بدگر، عرب در جانب ايراني اثر نهاده شده بود؛ و ح

نرال فرمانده ابع نيرو و مترجم عربي لوتنانت ژهاي تيكي از كشتي
و چنانچه سر . طرف بمانندد كه آنان در عمليات آتي بايد بيدستور دا

موفقيت مذاكرات كاپيتان كمبال با آنها به « ، نوشت» هرثه«از  اوترام. ج
 زيرا» طرز قابل توجهي، همچنان كه ما با اين لنگرگاه آمديم، عيان شد

حالي كه پرچم هايشان را  در چندين روستا، اعراب، زن و مرد، در«
و ما به سختي توانستيم لنگر  دادند، به طرف رودخانه آمدند،تكان مي

جمع شدند و هر كدام » فروز«شه وي عربيندازيم، چون عده زيادي ر
خواستند درباره تعداد افراد دشمن و تجمعات وي به ما اطالعات مي

همچنين اطالعيه اي ميان قبائل پخش شد كه هدف از آن از » .بدهند
 P244F1.ها در ميان اهالي بوددن ناراحتي ناشي از حضور انگليسيبين بر

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
 110-108تاريخ خوزستان، جان گوردون لوريمر، ترجمه محمدجواهركالم، صص 1



 
 

148 

 

 ستانتدارك ايران براي دفاع از خوز
بدرستي محمره را آنها . كار نبودنددر همين حال ايرانيان در محمره بي

تقويت آن به  شمردند و چند ماه بود كه سرگرمكليد خوزستان مي
 .شكلي استادانه بودند

يك دستگاه آتشبار  العربدو طرف كارون در نزديكي آن با شطدر 
. پا كار گذاشته شد18و عمق  پا20زميني قوي با ديواره هائي به ارتفاع 

هاي نخل و استتار ساحل با تنه ها پناهگاه مسقفي ساخته شدبراي توپ
توپ و ساحل جنوبي آن با  18 ساحل شمالي كارون با. تقويت گرديد

د، از ارها اگر چه از قسمت عقب باز بودناين آتشب. توپ مجهز شد 11
ها موقعيت ايراني از باال، پائين و مقابل لحاظ تسلط بر رودخانه
همچنين استحكامات جانبي ديگري نيز وجود . وضعيت خوبي داشتند

داشت، كه شامل يك توپخانه كوچك در ساحل راست كارون باالي 
پايگاه، و دو خط بلند مانع در دو جانب شمالي و جنوبي توپخانه اصلي 

 .شدكارون و شط العرب مي
كه براي » سي بل«ه فرانسوي كاپيتان ميزونو، فرمانده كشتي پنجاه توپ

 اوترام. گشت در خليج فارس فرستاده شده بود، در آغاز مارس به سرج
خبر داد كه او شخصاً از استحكامات ايرانيان در محمره بازرسي كرده و 

اردوگاه ايرانيان را او . گويندتر از آن ديده كه عموماً ميآنها را بس قوي
. زندسرباز غير نظامي تخمين مي 5000تا 4000سرباز نظامي و 10000

طبق . توپ است20شماره توپهاي قابل استفاده آنها نيز در حدود 
اطالعات اخير كاپيتان كمبال و حضرت اشرف بدگر، ايرانيها عالوه بر 

نفر 600قبضه توپ ديگر دارند و نيروهاشان شامل  31هاي قديمي توپ
سوار 1200سواره نظام، نفر 300نفر پياده نظام، 6300توپچي كارآزموده، 
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نفر 400سرباز عرب و 3000نفر تفنگدار بختياري، 1200بختياري، 
 P245F1.مرد است13000سرباز بلوچ جمعاً

  1867مارس  26حمله به بصره در   
چو ساحل غربي . ها مساعد بودوضعيت به داليل متعدد، براي ايراني

قادر به  اي تركي بود، نيروهاي ضد توپخانة انگليسيالعرب منطقهشط
پياده شدن موفقيت آميز نيروهاي انگليسي به . جا نبودنداستقرار در آن

جزيرة عبادان، سود زيادي در بر نداشت، چه ايرانيان آشكارا انتظار 
ها در اين جا صورت گيرد، و عبور داشتند كه نخستين كوشش انگليسي

تش العبور كارون، پيش از رسيدن به دشمن، زير آاز رودخانة سريع
اوترام تصميم . در اين اوضاع و احوال، سر ج. توپخانه خواهد ماند

. گرفت عليه استحكامات اصلي ايرانيان مستقيماً از راه دريا حمله كند
كردن نيرو و پيشروي در بس، عمليات پيادهدر پي آن و با آغاز آتش

ها، در صحراي پشت العرب، به سوي اردوگاه ايرانيساحل چپ شط
ها و روز بيست و پنجم مارس نيروها، توپ. ه شروع شدشهر محمر

عصر همان روز . منتقل شدند» حرثه«هاي كوچكتر در غيره از كشتي
چند صد نفر از افراد دشمن برآن شدند تا دو توپ صحرايي را كه با 

خود تا دو توپ صحرايي را كه با خود نزديك لنگرگاه آورده بودند، با 
ها را عقب آن» آساي«ك چند گلوله توپ از ولي شلي. پوششي بپوشانند

اي در و چهارم يا بيست و پنجم، جزيره پيش از آن در شب بيست. راند
مقابل توپخانة شمالي ايران، كه در حال حاضر بخشي از جزيرة معروف 

) Mortar(است، به قصد استقرار يك توپخانة مورتر » ام الخصاصيف«
م شد پايين و گلي است و به اين مورد بازديد قرار گرفت، ولي معلو

و  8در نتيجه، در بيست و پنجم كلكي براي حمل دو توپ . آيدكار نمي

                                                           
 111تاريخ خوزستان، جان گوردون لوريمر، ترجمه محمدجواهركالم، ص 1
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اي در غرب اينچي مورتر ساخته شد، كه در شب بعد در آبراهه 5/5
در ساحل تركي و در » زين«، نزديك روستاي »ام الخصاصيف«جزيرة 
اين كلك كه  .خانة ايران لنگر انداختياردي از توپ 1000حدود 

P246Fكاپيتان توپخانة ورگان

1
P اش بود و پس از تاريكي به وسيلة فرمانده

، در جايش بسته شد، وظيفه »كومت«كشتي نمايندگي سياسي در بغداد، 
استقرارش در اين نقطه ريسك بزرگي بود، چون اگر . خطيري داشت

كرد به ويژه برد بالفاصله تصرفش ميدشمن شب هنگام به آن پي مي
لك مذكور هيچ وسيلة حفاظتي نداشت، ولي وجود آن كشف كه ك
ظاهراً استقرار توپخانة مورتر در اين نقطه باعث شد كه بخش . نشد

محل (» ام الرصاص«تا به امروز » ام الخصاصيف«شرقي جزيرة 
 .خوانده شود) هاگلوله

. مارس دقيقاً شناخته نيست 26سير حوادث هجوم بر محمره در روز 
ها تناقضاتي ميان منابع تعيين زمان تحركات انگليسي چون در مورد

دم مورتر از درون كلك بر دو توپخانه اصلي در سپيده. هست انگليسي
اينچي خود قابل  8هاي ها آتش گشود و اثر فوري و با گلولهايراني

تري داشت، هاي خفيفاي كه گلولهاي گذاشت؛ ولي توپخانهمالحظه
P247Fهدف سقوطبي

2
Pاوترام كاپيتان ورگان . هاي سر جاس گفتهبراس. كرد

پيش از اينكه مردان او را پشتيباني كنند، مدت دو ساعت توپخانة «
شهامتي فراوان توجهي و و بيدشمن را مشغول است؛ و به اين شكل بي

اگر چه چند توپ ايراني را توانستند براي انتقال » .دشمن را نشان داد
ينكه بدون خسارت رها شوند ممكن روي قايق بياورند، ولي امكان ا

هاي خمپاره انداز توپ. نشد و قايقي متصل به آنها به زير آب رفت
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 102كردند و از آغاز تا پايان در مجموع حدود پنج ساعت كار مي
 .گلوله شليك شد

هاي خمپاره انداز را هاي انگليسي در راه بودند كه غرش توپكشتي
به » آژاس«كشيد و يو را يدك ميدر حالي كه كال» سميراس«. شنيدند

آمد، به طرف محل جنگ در بخش تركي رودخانه در دنبالش مي
حركت بودند تا از كلك حمايت كنند؛ ولي به محض اين كه دشمن بر 

ها به رودخانه اثر آتش جنگ مشترك آنها به حركت درآمد، اين كشتي
حمايت را تحت » ويكتوريا«و » آساي«، »فروز«اصلي بازگشتند تا 

توجه خود را به توپخانه جنوبي و » لندفالك«كش يدك. بگيرند
 .هاي كمكي ساحل شمالي كارون متمركز كردندتوپ

نسيمي كه . براساس مشاهدات عيني، آن روز صبح خيلي صافي بود
صحنه زيبايي بود و به سختي ممكن . شدوزيد مانع از تجمع دود ميمي

اي داشت كه ها چنان جلوهق دكل كشتيبير. بود زيباتر از آن تصور كرد
رودخانه در پرتو . اندها براي يك روز تعطيل لنگر انداختهانگار كشتي

درخشيد و سواحل آكنده از درختان خرما آن در آفتاب زودرس مي
كه ةمده بود تا از نزديك وارد صحنه » لندفالك«هاي سفيد تقايل بادبان

سربرافراشته از درون ابر خاكستري هاي توپ. شود، منظرة جالبي داشت
هاي نظام با آن لباسهاي سوارهكه آنها را پوشانده بود، و گروه

 .شدندالي درختان ديده ميدرخشانشان البه
هاي در حدود يك ربع به هشت صبح، جز سه يا چهار توپ از توپ

يانگ كه ناوگان را رهبري . و.فرمانده دريايي ج. ها سالم نماندايراني
. كرد و پرچم آن باالي فروز برافراشته بود، دستور آتش بس دادمي

ياردي توپخانه شمالي  60فروز و آساي به حركت درآمدند و در فاصلة 
آتش . ها در خط عقب ماندنددند، در حالي كه بقيه كشتيايران ايستا

سنگيني بر استحكامات ايران لنگر انداختن، به جز آساي كه به طور 
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كرد، بعد سوار موج شد تا با جريان متناوب به سوي فروز حركت مي
آب برگردد، و در اين حال ساحل كارون را در زير توپخانه شمالي 

 .كردجستجو مي
ن عمال ساكت شد، اگر چه آتش تيراندازي از توپخانه و توپخانه دشم

خاكريزهاي آن هنوز ادامه داشت و تفنگچيان انگليسي مستقر در عرشه 
اكنون وقت آن رسيده بود كه زير نفربرها . دادندها به آن پاسخ ميكشتي

حركت كنند و در حالي آمادة تخليه افراد خود بودند از رودخانه باال 
. رني، از نيروهاي فروز، دريانوردي جسور كه سر ج. ن جيكاپيتا. بروند

توصيف كرده بود، با استفاده از يك » حيات و روح ناوگان«اوترام او را 
در حدود . قايق پارويي، زير آتش، راه افتاد تا اين حركت را تسريع كند

صبح، ناوگان حمل و نقل در كانال به حركت درآمد و در  9ساعت 
ردي ساحل ايراني رسيد، كه طي آن، در معرض آتش مواردي به صد يا

هاي صحرايي قرار گرفت و برخي نفربرهاي توپدار و گاه به گاه توپ
 .تفنگدار با آتش شديد بدان پاسخ دادند

هايي از مواد فشرده ها به خوبي با عدلولي از آنجا كه سطح كشتي
نفر از شد، تنها خساراتي كه وارد كشته شدن دو يا سه محافظت مي

در حالي » نايسبره«. احتياطي در برابر آتش، بوداتباع بومي، به علت بي
و » لندرهاي«كه ژنرال هاوالك، از افراد ستاد او، گروه هفتاد و هشتم 

اگر . كردرا حمل مي نفر- 1400در مجموع حدود  –اي از سربازان پاره
لحظة گذشتن آن از . چه چندبار هدف قرار گرفت، به سالمت گذشت

اش برابر توپخانه ايران، لحظة سرشار از نگراني بود، چون فرمانده
 .هدايت آن را بر عهده داشت) از ناوگان هند(ستوان چيتي 
زير نظر ژنرال هاوالك در شدن، سريعاً و به طور منظم، عمليات پياده

خانه شمالي ايران، و در بيشتر العرب، كمي باالتر از توپاي از شطنقطه
به محض شروع تخليه، . موارد مستقيماً از كشتي به ساحل، انجام گرفت
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يا شايد زودتر از آن، مخزن اصلي توپخانه دشمن منفجر شد، و در پي 
وارد كارون » سميراس«. آن چند انفجار كوچك در همان محل رخ داد

كرد ساكت كند؛ و بخشي از نيرويي شد تا توپي را كه هنوز شليك مي
پا به خشكي گذاشته بودند، توپخانه شمالي ايران را » آساي«كه از 

، »ويكتوريا«، »سميراس«اشغال كرد، در حالي كه نيروهاي ديگري از 
تصر مقاومتي اي را در جنوب، پس از مخخانهتوپ» لندفالك«و » كاليو«

 .تصرف كردند
به علت برخاستن مد، تنها گروهي از سواران سند تخليه شدند و تخليه 

 2تا  30/1ولي در حدود ساعت . توپخانه و سواره نظام ممكن نشد
نظام نيروها، پس از پياده بعدازظهر قسمت توپخانة صحرايي و پياده

دخانه و شدن و تشكيل، نخست به موازات درختان خرماي حاشية رو
سپس از طريق دشت باز، به سوي دو اردوگاه سنگربندي شده كه 

اش كمي در جهت شمال دشمن، يكي براي سواره نظام و توپخانه
محمره و ديگري براي پياده نظام كمي در طرف غرب آن برپا كرده بود، 

 .پيشروي كردند
ها براي جنگ در نزديكي اردوگاه نخست كه در اختيار ايراني

يرزا بود، جمع شده بودند؛ ولي با نزديك شدن ستون انگليسي، خانلرم
و » لندرهاي«هاي صحرايي هشتاد و هفتم از راست به چپ آتشبار توپ

نظام ملي بيست و ششم گردان پنجاه و جهارم جناحي از گروه پياده
هاي سي وسوم سلطنتي و گردان توپخانة خفيف ملي و سپس گردان

ود را يكباره از دست دادند و انگار كه جادو ها شجاعت خملي، ايراني
شده باشند، مكان را ترك كردند و تقريباً همه چيز را پشت سرشان 

به محض تخليه مكان، مخزن بزرگي از مهمات ذخيره منفجر . گذاشتند
نيروي .اين انفجار قبالً طراحي شده يا اتفاقي بوده، نامعلوم ماند. شد

ها ه به طرف اهواز به تعقيب ايرانيانگليس تا سه چهار مايلي محمر
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. پرداختند، ولي جز فراريان مجروح نتوانستند كسي را دستگير كنند
در پايان روز، از طرف . عاقبت در جايي كه رسيده بودند چادر زدند

برگزار شده » آساي«كشيش بدگر مراسمي براي شكرگزاري در عرشه 
بال و ديگران در آن اوترام و اعضاي ستاد او، كاپيتان كم. كه سر ج

 .حضور داشتند
جسد،  90تا  80برآورد واقعي خسارت ايرانيان دشوار بود اما نزديك به 

هاي آنها پيدا شد و جمع كل كشته دفن نشده در محل استقرار توپخانه
در ميان مجروحان آنان، سرتيپ . آنان دويست نفر ارزيابي گرديد

در توپخانه شمالي از پا درآمده آغاجان يكي از افسران بلندپايه بود كه 
اجساد زيادي در . نشيني جسد او را با خود بردندبود و آنها هنگام عقب

ها اي كشتيهاي خوشهها و بمبها پيدا شد كه با گلولهاردوگاه ايراني
 .كشته شده بودند، هرچند اردوگاه از رودخانه دور بود

شد كه بسياري از آنان  ها مجروحان كمي داشتند، اما بعد معلومايراني
پوندي  18تا  6قبضه توپ  16دشمن .  اندها هنگام گريز كشتهرا عرب

از خود برجا نهاد كه نيروهاي انگليسي آنها را تصاحب كردند، و نيز 
متري و چندتايي توپ ديگر كه همه ميلي 8انداز برونزي يك خمپاره

ش توپ ميداني را با ها پنج و شايد شايراني. خراب و بالاستفاده بودند
شد توپخانة آنها داشت، كنم بقيه را كه گفته ميخود بردند و گمان مي

ظاهراً در نهرها انداختند يا چال كردند، چون دو قبضه توپ در گل 
هاي كوچك و مقاديري مهمات نيز به بسياري از اسلحه. والي پيدا شد

 9غالباً . تير توپ ديگر 4000تير توپ و  3600دست آمد، از جمله 
ضمناً باروت . پوند باروت 14400ميلي متر و حدود  12ميليمتري يا 

نابود شده هنگام انفجار در خطوط ايرانيان در قبل و بعد از حمله نيز 
تخته چادر و مقدار  1423اضافه برآن . شدهزار رطل بالغ مي 144به 

ترك  ها را بهيكي از عواملي كه ايراني. زيادي ساز و برگ تصرف شد
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كردند كه براي مهمات خود وادار ساخت اين بود كه آنان گمان مي
دفاع از محمره توانايي كافي دارند، از اين رو چهارپايان ويژه حمل نقل 

داشتند زيرا كه آن منطقه مراتع فراواني داشت، اما را به اهواز گسيل مي
وفق ها مهاي دور و بر آنها مهمات و ساز و برگ را كه ايرانيعرب

 .كردندشدند به خارج ميدان ببرند غارت ميمي
مجروح  17كشته و  5ها اندك بود و ناوگان در مجموع تلفات انگليسي

از جملة آنها ) ستوان هاري از نيروي دريايي هند(داشت، كه يك افسر 
هاي فراواني شدند، به ويژه كشتي ها متحمل زياناما بعضي كشتي. بود

ست ياردي سرچشمه كارون بر اثر آتش به گل كه در دوي» ويكتوريا«
تير فشتگ هم به تنه  300. تير توپ به تنه آن خورد 18نشست و 

از نيروي زميني حتي يك نفر هم جراحت . اصابت كرد» فروز«
 .برنداشت

بعد از : گويداوترام مي. حمله ضرورتاً دريايي بود، چنان كه سر ج
هم شكست، نيروي زميني  هاي خاموش را درنيروي دريايي توپخانه

كاري نداشت انجام دهد، جز اينكه در خشكي پياده شود و اردوگاه 
 .سنگربندي شده دشمن را تصرف كند

 
 1857مارس  26اشغال محمره، 

سند «در شب بيست ششم مارس و صبح بيست هفتم، گروهي از 
مايل به تعقيب  11به فرماندهي كاپيتان گرين، تا حدود » هورس
ي فراري پرداختند؛ اما معلوم شد كه فراريان آنچنان به شتاب هاايراني

توان با كنند كه بدون يك نيروي سواره نظام قوي، نميحركت مي
در نتيجه، در روز بعد و به رغم آنكه بقيه نيروي . موفقيت تعقيبشان كرد

ها به محمره ها نيز وارد ميدان شده بودند، اما نيروي انگليسياندك ترك
ها را تصرف هاي سنگربندي شده ايرانيند و تمام اردوگاهبازگشت
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از اول . هايي در شهر مستقر شدندحفظ نظم قراول يسپس برا. كردند
 آوريل بارو بنه تمام نيروها از كشتي تخليه شد و براي همه چادر برپا

بسيار به موقعي بود، زيرا گرماي هوا به ناگاه شدت  گرديد، كه اين كار
 .يافته بود

مارس به علت نبودن وسائل حمل و نقل الزم براي حمله زميني،  29در 
اوترام لشكري در امتداد كارون به سمت باال فرستاده . به دستور سرج

رنّي ابالغ گرديد كه به شتاب به . به افسر تابع فرمانده دريائي ج. شد
سوي اهواز برود و ضمن شناسائي محل، كليه ساز و برگ و انبار 

ناوگان كوچك . ا كه دشمن در آنجا گرد آورده بود نابود كندمهماتي ر
، كه متعلق به نماينده سياسي در »كومت«او مشتمل بود بر كشتي توپدار

» آشور«و » پالنت«اي موسوم به بغداد بود به اضافه دو شناور رودخانه
. كشيدميليمتري را يدك مي 24كه هر كدام قايق توپدار هاوتيزر 

و سرنشينان از . به عهده داشتندفرماندهي ناوگان را دريانوردان اروپائي 
نظام شصت و چهارم به فرماندهي هزار سرباز تابع تيپ پياده150از 

اين حمله را رئيس . ه هنت از گردان يك تشكيل شده بود. كاپيتان گ
ي كمبال نماينده سياسي در جزيرة العرب به عنوان افسر سياسي همراه

 .كردمي
، كه در آن آثار تحركات دشمن در »العبيدكوت«در ها در شب اولكشتي

سپس در ظهر  .خورد لنگر انداختندكناره راست رودخانه به چشم مي
ام مارس به منطقه و بعد از آن در شامگاه سي» سبعه«روز بعد به منطقه 
ر پهنه ددر سبعه آثاري از بيتوته لشكريان ايراني . اسماعيلي رسيدند

هاي پنج قبضه توپ و دشت مشاهده شد كه در ميانه آنها جاي چرخ
اي وجود در آنجا قبرهاي تازه. خورديك عرّاده كوچك به چشم مي
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بعدها معلوم شد كه سرتيپ آقاخان، كه در محمره جراحت . داشت
P248F1.سختي برداشته بود در اين جا دفن شده است

P     
 
P249Fاحمد كسروي 

2
P  آن داستان يكي از : نويسدميدر مورد اين جنگ

ايرانيان چه در بوشهر و . كه با رسوائي پايان پذيرفتهپيشامدهائي بوده 
فارس و چه در محمره و خوزستان، پس از اندك جنگ ايستادگي، 

 .اندو پس نشسته شكست خورده
P250Fاشت هائي به فارسي از يك تن ياوردر اين باره يادد

3
P  فراهاني كه خود

 .ستان رفته و در جنگ شركت جسته در دست استهمراه فوج به خوز
ها رسوائي و فضيحت اين جنگ بخوبي تشريح شده در اين يادداشت

 .است
آورده تا وضعيت اردوي سپاه را  هااي از آن نوشتهخالصه در اينجا

  .گردد معلوم گي نيروهاايران و ميزان آماد
ها كزّاز را فوج. جمادي االول بود وارد شديم روز پنج كه بيست و سوم

جاي فوجهاي ما را در . باستقبال فرستادند فوجها وارد محمره شدند

                                                           
 118-112تاريخ خوزستان، جان گوردون لوريمر، ترجمه محمدجواهركالم،  1
آبادي كه بعدها نام خانوادگي كَسرَوي را برگزيد ، سيد احمد حكم: سيداحمدكسروي 2

ش در .ه 1269  دان و انديشمند ايراني بود به سال، حقوقگرشناس، پژوهشنگار، زبانتاريخ
گراي رشته حقوق احمد كسروي استاد ملي. تبريز ديده به جهان گشود ) آبادحكم(هكماوار 

و  1324اسفند  20احمد كسروي در تاريخ  . در تهران بوددر دانشگاه تهران و وكيل دعاوي 
 27گلوله و «سالگي ، در اتاق بازپرسي ساختمان كاخ دادگستري تهران به ضرب  57در سن 

چون همهاي مختلفي احمد كسروي در حوزه. ترور شد » فدائيان اسالم« توسط» ضربه چاقو
، قضاوت و سياست فعاليت گاري، وكالتنشناسي، ادبيات، علوم ديني، روزنامهتاريخ، زبان

 .داشت 
 امروزي است» سرگرد«از درجات نظامي ايران در عهد قاجار و اوائل پهلوي، معادل  3
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ليكن آن فوجهاي  .باالي محمره مشخص كرده نزديك به سراپرده وزير
اردوي پخانه و قورخانه همه در آنجا درتو ديگر همه در يك جا بودند

  .اميرزاده بودند
 زادهساعت از شب گذشته از اردوي امير محمره چهار شب اول ورود 

چونكه سرباز و صاحب منصب . باش بلند شدصداي شيپور حاضر
از اطالع از قاعده و قانون نداشته به يك مرتبه سرباز و صاحب منصب 

صداي همهمه سرباز به آدمهاي وزير رسيد آمدند  چادرها بيرون آمده
يپور شام ه شام خواسته اين شش نيست اميرزادكه اين شيپور حاضربا

است كه هميشه متداول و معمول است سرباز و صاحب منصب آرام 
 .تندگرف

واال تشريف رود افواج فراهاني به محمره نوابچهار روز بعد از و
وپچي با توپ رفتند استقبال، افواج همگي سواره و پياده، ت .آوردند
بسر فوجها كه رسيد  واال با قليل سواري آمد توپها شليك كردندنواب

سالم زدند، چونكه بتعجيل تشريف آورده بودند، نواب واال آن شب را 
 .در اردوي اميرزاده تشريف بردند

فردا كه چادرها را زدند تشريف آوردند به چادرهاي خودشان  اما قبل 
از رفتن افواج فراهان و نواب واال و بعد از آنكه دو سه مرتبه رفتند 

ها نواب و اميرزاده به اتفاق سركردهر اين دفعه آخر بجزيره برگشتند د
رفته بودند كنار شط كه جائي را براي سنگر مشخص كنند بعد از 

خان و نقيگري براي عليسنتفحص و تجسس باال و پائين جاي 
اما كنند و جائي هم براي سنگر محمدمرادخان خان مشخص ميآقاجاني

ك كنجي بود پيش رفته در خان چه جائي بود يجاي سنگر آقاجاني
رفت و در وقت مد آن جاي شد و ميجائي كه دو شط بهم وصل مي

ذرع جاي آمد يك اما در وقت جزر كه آب باال مي.شدسنگر نمايان مي
نواب . گرفت كه نه خاك داشت نه گل داشتسنگر را آب فرا مي
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شط اميرزاده آنجا را براي سنگر مشخص فرمودند كه به قدر ده ذرع از 
زا ردور بود در وقت مد كه در وقت جزر در ميان آب بود هر قدر مي

جائي است اقالً جابرخان عرض كردند اينجا بد يو حاجمهدي مهندس 
تر قرار بدهيد سنگر را بسازند كه خاك و گل براي طرفپنجاه ذرع اين

تر نواب اميرزاده قبول نفرمودند پنجاه ذرع كه عقب ديوار سنگر باشد
شود رساند قوت گلوله هم كم ميرا بستي تفاوت كلي بهم ميسنگر 

كشتي بيايد چندان فاصله ندارد گلوله توپ اينجا خوب است كه اگر
هر قدر اينها عرض كردند نواب اميرزاده قبول . خوردخوب بكار مي

 .نفرمودند همانجا بناي سنگر ساختن گذاشتند
خان به خان و علينقيسنگر محمدمرادخان به فاصله از سنگر آقاجاني

اينطرف كه سمت محمره باشد قلعه خرابه بود آنجا را براي سنگر 
گرفت اما ديوارش را ميان او را آب نمي. محمدمرادخان مشخص كردند

تا روزي كه سركار واال خودشان تشريف آوردند تشريف گرفت آب مي
اين بردند سر سنگرها باز ميرزا مهدي عرض كرد اينجا جائي است كه 

سنگر را ساختند هرگاه پنجاه ذرع آنطرف تر باشد بهتر است سركار 
 .واال هم همان را فرمودند كه اميرزاده فرموده بود

خان هم چندمرتبه عرض كرد قبول نفرمودند گفتند جائي را جابرحاجي
آن سنگر را بنا كه ابراهيم ميرزا مشخص كند خيلي خوب جائي است 

كه آب زمين اول اصل زمين سنگر را دو ذرع آوردند  .كردند ساختن
سنگر را كه جاي توپ و سرباز بود نگيرد بعد از آنكه دو ذرع را باال 

 .بردند آنوقت ديوار جلو سنگر را باال بردند
خواستند رفتند بيل ميها در اين مدت اين بود ميقرار عمل سركرده

-بخواهيد كلنگ ميخواهيد گفتند بيل نخواهيد هرچيز ديگرميمي
خواستند همين خواستند همين جواب بود سيخ براي مزقل سنگر مي
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خواستند برويد از حاجي جابرخان گفتند چوب هرچه ميجواب را مي
 .بگيريد

خراب كرد  ،كه عرب ساخته بود اوائل هرچه خانه در ميان جزيره بود
آشپزخانه ها بجهت صرف هيمه ، نصف را سركردهگرفتندداد آنچه مي

گفتند برويد ار حاجي خواستند ميرفتند چوب ميبردند باز ميشان مي
و همانچه در ميان جزيره خانه بود خراب كرد داد . جابرخان بگيريد

كفاف نكرد چوب خواستند نوبت به خانه هاي شهر رسيد آمدند 
خدمت نواب واال عرض كردند در ميان جزيره هرچه خانه بود خراب 

خواهند حاال ديگر چوب نيست از كجا آمدند چوب ميباز  كرديم
اگر بايد من چوب : عرض كرد. فرمود از هر كجا هست بده. بدهيم

هزار نخل هرچه هست از نخلستان خودم بدهم اگر بدهم بفرمائيد 
ال ديگر چوب نيست مگر وا رعيت بايد بدهد باز هم بفرمائيد بدهم

. جوابي معين ندادند. هاي محمره را خراب كنم بدهماينكه خانه
فرستادند چوب بده او هم بنا كرد از خانه ميان شهر خراب كرد و داد 

آخرش به طوري محمره را خراب كردند كه دو روز قبل از دعوا ديگر 
يكنفر از رعيت و يك خانه باقي نماند مگر پاره تاجر شوشتري و 

 .دزفولي در كاروانسرا بودند همه رفتند
اوائلي كه وارد محمره شده بوديم با محمد حسن خان جابرخان حاجي

كرد گاه گاه بجهت كرد و تعارف ميسرتيپ زيادتر آمد و شد مي
آمد آنجا درد دل مغشوشي اوضاع محمره و حرف نشنيدن نواب واال مي

بود كه تفصيل حل اين سرحد را به تهران كه كاش يكنفر ميكرد مي
-دادند يا سرداري ميدند قراري ميكرنوشت بلكه از آنجا چاره ميمي

شديم اين اوضاع كه حاال فرستادند مثل بندر بوشهر كه ماها روسياه نمي
هست بجز اينكه هر روز كه دعوا بشود اين قشون شكست بخورد 

ندامت و روسياهي براي ماها تا ساليان سال باقي بماند ثمر ديگر ندارد 
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ين طريقه سرحدداري اين طريق دعوا نيست اين طريق قشون كشي ا
دانيم و نميدانم چه بايد كرد ماها كه راه تهران نداريم نيست نمي

گفت نويسيد سرتيپ در جواب ميبنويسيم شما كه راه داريد چرا نمي
خدا عمرت بدهد چه دولتي چه اولياي دولتي آواز دهل از دور خوش 

اخبر شنوي دولت و اولياي دولت ديگر از ميان كار بچيزي مي. است
رسم نيست خيال نيستي نرفته تهران و نديده دولت ما هم اسم است 

سواي اينكه شاهزاده  كن ما نوشتيم ديگر كسي گوش نخواهد داد
كنيم از دست ما شكوه بنويسد ما را مقصر بفهمد كه ما وقايع نگاري مي

كند كار ديگر نخواهد شد باز در قوه احتشام الدوله است كه خودش از 
آيد و اين اوضاع را هم فراهم كرده است ه اين قشون بر ميعهده جير

خواهي از اين حرفها مزن و از اين تو هم اگر صالح كار خود را مي
گفت من نه از راه اينكه شكوه . ها مخور مبادا احتشام الدوله بشنودغصه

زنم از راه اين است از دست احتشام الدوله داشته باشد اين حرف را مي
ايم و بعد دولت پرورش يافته سال در زير سايه مرحمت اين كه سالهاي

شود كه مايه روسياهي باقي  ترسم طوريمياز قرني چنين اتفاقي افتاده 
افتد اگر اين دفعه همه روزه از اين اتفاقها نمي. سر ما تا قيامتدربماند 

طوري ديگر بشود يكدفعه ديگر تالفي بكني شما جنگ انگليس را 
بينم هر روز اما من ديدم جنگ كردم اين اوضاع كه من مينديده ايد 

با دعوا بشود مشكل است كه اين سنگر و اين اوضاع تاب بياورد 
دانم هرچه انگليس دعوا بكنند از من كه دعواي انگليس را ديده و مي

توانيد كنند شماها كه ميبگويم كسي نخواهد شنيد بلكه مقصرم مي
 .…گوئيديگوئيد چرا نمي

يگر از وقايعات اردو و محمره چيزي باقي نمانده حاال ديگر از اول د
 شود تا ايام توقف در محمرهدعواست كه نوشته مي
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-وزي كه كمندر سردار فرانسه آمد گفت روزي كه در بوشهر بودم مير
كه روز بيست و هفتم جمادي االول كشتي در محمره است روز گفتند

چند روزي كه گذشت بيست و نهم او آمد محمره بعد از آنكه او رفت 
يك شب شش ساعت از شب گذشته بود كاغذ از جزيره آمد كه نوشته 

ودي و پنج شراعي آمده در اول آب بودند امروز عصري سه كشتي د
تي وزير كاغذي به سرتيپ نوشت كه يرين لنگر انداخته در هفت ساعش

از جزيره نوشتند كه هشت كشتي آمده است سه دودي و پنج شراعي 
آمده شما از هر فوج دويست نفر سرباز بفرستيد بي صدا به سنگرها و 

صد نفر هم با يك صاحب منصب تعيين نمائيد كه از باالي يك يك 
روند ود آنها ميقراول قراولي نماند تا شاخه بهمنشير تا صبح معلوم ش

 . يا خواهند ماند
دويست نفر از هر فوج هر يك به سنگر خودشان صد نفر هم به 

قراولي بهمنشير رفته بودند تا صبح، صبح خبر آمد كه هستند تا امروز 
هم كه غرابه ها آمدند هنوز سنگرهاي فراهاني ساخته نشده بود اما 

گرها ساخته نشده خاكريزي و مزقلهاي سنديوار سنگر تمام چوب بود 
-رفتند چوب بدهيد امروز و فردا ميچوب هر وقت مي بود بجهت

 نخواهند رفت... ها آمدند معلوم شد كه ديگركردند تا امروز كه كشتي
پاره . كه چوب بده قدري چوب آوردند فرستادند پيش حاجي جابرخان

ر از مزقلها ساخته بودند پاره نيز بجهت چوب مانده روزي چند دانه تي
 .ها هم در همانجا بودنددادند سنگرها تمام شد كه كشتيمي

چند روز ديگر خبر آمد كه چهارده تا شدند چند روز ديگر خبر آمد 
بيست و چهار فروند شده چند روز ديگر بيست و هشت فروند شدند 

بعد از آن بهمان حالت بودند نه باال آمدند نه باالتر رفتند زياد و كم هم 
 .نشدند
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بعد از مدتي كه اينطور بودند يك روز سركار نواب واال فرمودند محمد 
به عقل و كفايت تو خاطر جمع هستم تو با وزير برويد حسن خان 

به چه مرتبه جزيره غرابها را ببينيد چند عرابه توپ دارند استعداد آنها 
توانيم سركشي بكن با آنها يا نميتوانيم دعوا كنيم لب آب است مي

 .سنگرها و استعداد جزيره را هم ببينببين 
سرتيپ با وزير رفتند يك شب در جزيره ماندند وزير كيفيت را عرض 
كرد اما سرتيپ عرض نكرد هر كسي از او احوال پرسيد گفت حمالي 

شود گفتند شاهزاده شما را فرستاده كه از چه كار داري آخر معلوم مي
ار دارم وزير خودش احوال آنها مطلع شويد بگوييد گفت من چه ك

ام بيرون آمدم از ديده خواهد گفت من شرط كرده ام روزي كه از خانه
گوش كر باشم و از زيان الل چه كار دارم حرف بزنم كه مضمون برايم 

هاي ديگر گاه بسازند از روزي هم كه وارد محمره شديم باز آن سركرده
 .شود زدند كه چه بايد كرد و چه قسم ميگاه حرف مي

پرسيدند محمدحسن خان فالن كار چه قسم هر وقت نواب واال مي
كرد اختيار با سركار واالست هرچه رأي سركار بايد بشود عرض مي

در عرض اين مدت هيچ يك . قرار بگيرد همان عين مصلحت است 
مرتبه عرض نكرد كه اين سنگر خوب است يا بد و حال آنكه از محمد 

حرف به حرف او اطمينان داشت ليكن كرد چرا كه حسن خان فبول مي
 .ت فروند بودندشبيست و ه دها در آنجا بودننميزد مدتي كه كشتي

چند روز قبل از عيد چند كشتي رفت شهرت گرفت كه در بوشهر دعوا 
شده و شكست خورده اند اينها رفتند به كمك بوشهر سه روز قبل از 

هشت كشتي شدند اين ها پنجاه و عيد بود كه دوباره خبر آمد كه كشتي
دفعه ديگر يقين شد كه جنگ خواهد شد در اين بين هم كشتي دودي 

 .آمد گذشت رفت بصره دو روز ماند و دوباره مراجعت كرد
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م بهار ا بعد از سه روز ديگر كه روز بيست و هفتم ماه رجب بود و سي
يك ساعت از ظهر گذشته خبر رسيد كه كشتي دودي آمد شاهزاده آدم 

و هر كس برود در سنگر خود  كه شيپور حاضرباش بكشيدفرستاد 
حاضر باشد اما در وقتي كه اين خبر رسيد حالتي براي شاهزاده و 

توان نوشت بسيار مضطرب شده ها دست داده بود كه نميسركرده
-رنگهاي الوان مختلف داشتند از سه روز قبل كه خبر آوردند كه كشتي

ها را بشنيدند د وقتي كه آمدن كشتيها زياد شدند همين حالت را داشتن
 .زيادتر پريشان شدند

آمدند آنجا از ظهر چهارشنبه بيست و هفتم بنا كردند آمدن فردا هم مي
بستند را مي هاي شراعيرفت كشتيبودند هرچه كشتي دودي بود مي

-نيها آمدند در نيم فرسخي سنگر آقا جاآوردند آن روز تمام كشتيمي
خان ايستادند شب جمعه يك كشتي آمده بود در طرف خاك روم 

جزيره سلمان غضبان پياده شدند هفت خمپاره هم پياده كرده سنگر 
در آنجا بودند همان شب جمعه پس از توپ مغرب زميني ساخته 

اردوي ما نيم ساعت از شب گذشته صداي توپ آمد دوازده توپ 
 .فردا دعوا خواهد بود انداختند معلوم شد كه اين اعالم است و

من اعالم جنگ  نواب واال فرمودند اگر چنانچه فردا اينها دعوا نكنند
خواهم كرد معني ندارد اينها اين قسم رفتاركنند اگر آمدند دعوا چرا كه 

 .كنند اگر دعوا نيامدند پس كارشان اينجا چه چيز است برونددعوا نمي
صبح اردوي ما را صبحي نيم ساعت به طلوع آفتاب مانده توپ 

بعد از انداختن توپ  صبح ما از جزيره سلمان بن غضبان كه  انداختند
خمپاره را پياده كرده نارنجك ميان خالي سه تا پشت سر هم انداختند 

بناي رد و بدل شد از طرفين  بعد از سه تا از طرف ما هم يكي انداختند
هم از پائين حركت ها انداختند نه اينها كشتيپرزور ميتا آنها چندان 

جابرخان دو سه شليك پشت آمدند اول رسيدند به سنگر حاجي كردن
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-سرهم به آن سنگر كردند از آنجا رد شده آمد بر سنگر خود حاجي
ايستادند بنا كردند به توپ  جابرخان يك دو شليك هم آنجا كرده آنجا

 جابرخان ايستاده بودند توپو تا غراب جفت مقابل سنگر حاجيزدن د
آنها غراب هم دو تاي ديگر آمدند زدند از پشت سر آن دو R Rاز سنگر مي

آنجا ايستادند بنا كردند توپ  جابرخانحاجي پسر هم رسيدند به سنگر
جابرخان و پسرش يك ساعت غرابها در برابر سنگر حاجي .زدن

ايستاده يكي از اين غراب ها داخل به اين شط شد رو به سنگر 
ر او يكي ديگر آمد از آن دوتا يكي رفت رو به خان پشت سآقاجاني

خان آن يكي كه رد شد باال  يكي دوباره برگشت مقابل سنگر آقاجاني
ايستاد منظور آنها اين بود كه پياده به باال رفت به سمت كوت فيلي 

دانستند شوند آنجا تا شام سنگر بسازند چون كه از اردو خبر داشتند مي
عوا هستند و قشوني كه پشت بند باشند درگرم سكه تمام قشون ما 

 .نداريم
كنند آنجا را كه عربي خبر آورد كه انگليس پياده شدند زمين را ذرع مي

د منظور داشتند بعد از بستن است اردوي اميرزاده بوربستند سنگر مي
اردوي اميرزاده به ضرب خمپاره و نارنجك اردو را از آنجا بكنند  سنگر

گر آمد پشت آن غراب رد شد رو به باال عقب آن آنجا ايستاد يكي دي
يكي ديگر بنا كرد به رفتن در اين وقت از اول جنگ دو ساعت و نيم 

-آن دو غراب كه باال رفتند حاجيسه ساعت از روز گذشته بود 
 : جابرخان آدم فرستاد كه آنها منظور دارند پياده به دوجهت

ريم و شكست نخوريم در چه ما تاب مقاومت بياواوالً اينكه اگر چنان
كوت فيلي سنگر بسازند و از آنجا كم كم بيايند و فهميدند كه تمام 

قشون ما هر سنگرهاست و قشوني كه به جلوي آنها بفرستيم نداريم تا 
 .شام سنگري بسازند بر لب آب
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دويم اينكه اگر چنانچه از طرف ما سستي ظاهر شود آنجا چونكه 
ا را مضطرب كنندشما آدمي بفرستيد وسعت دارد پياده شوند بلكه م

از اين هرگاه پياده شدند جمعيت بفرستيد نگذارند آنها پياده شوند 
گذارم آنها كاري از طرف هم خاطر جمع باشيد من تا زنده هستم نمي

پيش ببرند شما در آن طرف قدري خودداري بكنيد كه امروز را شام 
 .زنندزوري دارند مي بكنيم فردا ديگر ترس ندارد آنها هم امروز هر

جابرخان كه آمد آدم فرستاد پيش از اميرزاده كه چند نفر آدم حاجي
شوند خبر بياورد نواب سوار بفرست در كوت فيلي اگر آنها پياده مي

اميرزاده آن وقت حالت اين را نداشت كه اين كارها را بكند خبر از 
د ميان دانست سوار كجا پياده كجا رفته بوخودش نداشت چه مي

-مي آمدگودالي نشسته بود هر سربازي كه از سنگر فرار كرده بود مي
كنند يا رفته اند پشت سر آن آدم نواب واال پرسيد باز هم دعوا مي

يوزباشي را فرستاد كه بدو چند نفر از سواران حسين قلي خان بفرست 
 برود كوت فيلي و خودت برو اميرزاده ببر اردوي خودم و از آنجا برو

 .سنگر خبري بياور
طرف وقتي كه غراب اولي داخل به يوزباشي آمد خدمت اميرزاده از آن

خان تير خورده خان آمد، آقاجانياين شط شد كه رو به سنگر آقاجاني
خان هم آتش گرفته قورخانه سنگر آقاجانيبود و سنگر خالي شده بود 

يچ كدام خان و محمدمرادخان هبود در غراب اولي از سنگر آفاجاني
توپ انداخته نشد تا غروب دويمي كه آمد يك توپ از سنگر 

محمدمرادخان انداخته شد ميرزا فضل اهللا هم در سر خمپاره بود از اول 
چوب نخل خورده به پاش  وقت سه تير خمپاره انداخته بودا آندعوا ت

 .دوي نواب واالخان آوردند در اراو را هم با آقاجاني
خان و خالي شدن سنگر به نواب واال آقاجانيوقتي خبر تير خوردن 

خان ياوربهادران فرستاد كه سنگر را خالي رسيد دستخط براي اصالن
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خان را با دهم فرستاد علينقيمكن انشاءاهللا منصب سرهنگي به تو مي
خان كردند وقتي كه فوج كزاز داخل فوج مأمور به سنگر آقاجاني

خان با چند نفر صاحب ينخلستان شدند متفرق شدند خود علينق
آنجا منصب و سي چهل نفر سرباز آمدند به سنگر محمدمرادخان 

 .خان رفتندماندند به سنگر آقاجاني
خان خالي شد كه توپچي و سرباز هر دو رفتند وقتي كه سنگر آقاجاني

و رستم بيك ياور هرقدر گفت اطاعت نكردند سنگر محمدمرادخان هم 
گفت محمدمرادخان از ميان سنگر هي ميخالي شد فوج بيات هم رفت 

بيات كسي هم به بيات گوش نداده رفت خبرخالي شدن سنگر 
بيك ياور را با سرباز فراهاني  اصالن خان هم كه رسيدمحمدمراد

فرستادند به كمك او هم به اول نخلستان كه رسيد سربازان متفرق 
فر بيك با ده بيست نچند نفري صاحب منصب و خود اصالن شدند

-سرباز رفت به سنگر ديد كه حضرات نشسته اند گفت چرا دعوا نمي
كري بكنيم گفتند شود راست شويد فكنيد از نشستن كاري ساخته نمي

برويم آن سنگر گفته بود راست شويم  بينيكار از فكر گذشته مگر نمي
بلكه كاري بكنيم آنها نرفته بودند خودش با چند نفر صاحب منصب و 

بود آن سنگر ديد سنگري بجا نمانده كسي نيست دوباره سرباز رفته 
واال از سنگر فوج قديم محمد طاهر مراجعت باين سنگر كرده بود نواب

بيك ياور را فرستادند به اين سنگرها كه بيايد و خبر ببرد او هم كه آمد 
محمدطاهربيك گفت ديد حضرات نشسته اند در سنگر محمدمرادخان، 

كنيد گفتند چه كار كنيم كار از كار گذشته سر دعوا نميچرا ايستاده ايد 
نشيند كنيم محمدطاهربيك در پيش آنها ميمال پدرمان كه دعوا نمي

شود سر محمدطاهربيك خورد بديوار سنگر خراب ميگلوله توپ مي
ديوار بود خار آنها صورت  و هاي نخل كه ميان نخلاز شاخه

آيد زئي بود اما خون زياد ميكند زخمش جرا زخم ميمحمدطاهربيك 
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برند قبل از رسيدن محمدطاهربيك به سنگر او را به دوش گرفته مي
بيند رسد بسنگر ميفرستد به سنگر وقتي كه وزير ميوزير ميواال نواب

كنيد محمدمرادخان گويد چرا دعوا نميهمه حضرات نشسته اند مي
نفر از فوج من كشته گويد وزير چه دعوا كنيم االن به قدر دويست مي

گوئي محمدمرادخان گفت واهللا شده است وزير گفت واقعاً راست مي
گويد خان ميشود علينقيبسرخودت دويست نفر كشته و زخمدار مي

توپچي را بياوريد توپ بياندازد دعواي توپ  توپچي رفته ما هستيم
آنجا شود شاهسواربيك نائب توپخانه هم است از سرباز كار سازي نمي

گويد وزير اندازي ميگويد شاهسواربيك چرا توپ نميبه او مي بود
هشت نه نفر توپچي داشتم يكي كشته شده است پنج نفر هم زخمدار 

گويد بنا بخاطر من دلم است دو نفر با خودم سه نفر هستيم وزير مي
گويد من هستم از آن خواهد خودت يك توپ پر كني بياندازي ميمي

توپچي ديگر سنگر  كنمهاي ديگر بفرستيد دعوا مينگرهاي ستوپچي
خان اسب توپخانه را خان بود كه بعد از تير خوردن آقاجانيآقاجاني

 رساند وسوار شده رفتند يوزباشي هم بعد از اينكه اميرزاده را به ارد
مراجعت كرد به سنگر وزير اين اوضاع را ديد يوزباشي را فرستاد 

فرمائيد خودش ضاع اينجا چه فسم است چه ميواال كه اوخدمت نواب
مردم كه خبر داشتند  هم رفت گفت شما بمانيد تا من كمك بفرستم

فرستند بالمره دست از هم داده ديگر كسي نيست كمك از كجا مي
راست شدند بيرون آمدند ميرزا رضاي نائب توپخانه و شاهسواربيك 

ياور با سرباز و بيكاصالناسبها را بستند بتوپ از سنگرها بيرون آمدند 
صاحب منصب توپ ميرزا رضا را كمك كرده از نخلستان بيرون 

سنگر  نزديكشاهسواربيك توپ را از سنگر بيرون آورده . آوردند
چوبي بود توپ كله كرده افتاد ميان جوب آمد به محمدمرادخان 

سرتيپ گفت توپ مانده گفت سرباز ببر بيرون بياور هرچه به سرباز و 
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حب منصب بيات گفت بيائيد توپ را بيرون بياوريم كسي گوش صا
آيد نداد مدتي هم در سر توپ مانده بود بعد از آنكه ديد كسي نمي
واال آدم توپ را گذاشت و آمد قبل از آنكه محمدطاهربيك رسيد نواب

فرستاد سنگر ما كه توپ و سرباز را برداريد بياوريد ما توپ و سرباز را 
را از پشت محمره روانه كرده خودمان با سرباز از ميان برداشته توپ 

واال چون كه نزديكتر بود وقتي محمدطاهربيك رسيد نواب شهر آمديم
خون را كه ديد خود را باخت گفت محمدطاهربيك سنگرها چه قسم 

است گفت سنگرها همه خالي شده مردم رفتند به سرتيپ گفت ايستاده 
خان و خالي شدن خوردن آقاجاني چه كني سرتيپ هم وقتي خبر تير

واال فرستاده بود شترهايش را از صحرا آورده بودند به نواب سنگر رسيد
واال هم اسب خواست عرض كرد برويد جلو مردم را بگيريد نواب

اسب را هم آنجا زين كرده حاضر بود سوار شدند فرمودند تو هم توپ 
فتاب گردانش كه آنجا را برداربياور به محض اينكه نواب سوار شدند آ

واال را به هرچه بود در حضور سرتيپ چاپيدند قوري قندان نقره نواب
واال آمدند در دروازه رسيدند نواببداً حرف نزد ابود بردند سرتيپ هم 

-عرض كرديم از پشت محمره ميبه سربازها فرمود توپ را چه كرديد 
پيش  اردو دآيد فرمودند سنگرها خالي شد سرباز را برداريد بروي

اميرزاده تا من بيايم خودشان رفتند اردوي اميرزاده را روانه اين اردو 
خان و خان كه آقاجانينمايند ما با سرباز رفتيم در چادر محمدرحيم

بعد از رسيدن ما سرتيپ اهللا هم آنجا بود اميرزاده آنجا بودند ميرفضل
بگذاريد بروند بنه و ايد گفت به سرهنگ كه چرا مردم را نگه داشتهآمد 

اسبايشان را بياورند گفتيم شاهزاده فرموده نگاهداريم گفت بروند 
آيد وقتي كه نزديك رسيد بيني غراب باال مياسبايشان را بياورند نمي

 .شود رفت آنجااندازد ديگر نميتوپ مي
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سربازها رفتند سرتيپ آمد پيش اميرزاده پرسيد سرتيپ كجا بودي چرا 
توان نوشت و د فضاحي كردن آنقدر فضاحي كرد كه نميآمدي بنا كر

 .هزار فحش به خودش و شاهزاده داد
دشاه اتواني خدمتي به پواال رسيد فرمود سرتيپ ميدر اين بين نواب

ها كه از سنگر بكني توپ را بيرون بياوري عرض كرد صاحب منصب
وپخانه اندازند اسب تشود كه بروي سنگر توپ ميگويند نميآمدند مي

-كه ميرزا فضل اهللا را چه ميرا هم بردند بعد از آن از اميرزاده پرسيد
عرض كرد پايش زخم برداشته فرمود زخمش زياد است يا كم شود 

بعد از آن  است عرض كرد جزئي است علي الظاهر اما درد زياد دارد
شوي انشاءاهللا حكايتي نيست خان مترس خوب ميفرمودند آقاجاني

خواهي چه حكايت باشد سالهاي سال قربانت شوم ميعرض كرد 
ام صاحب پشت در زير سايه مرحمت پادشاه اسالم پرورش يافته

ايم براي چنين روزي كه بكشيم يا كشته منصب و عزت و دولت شده
-داشتيم و همه را در راه دين و دولت فدا ميكاش صد جان ميشويم 

بمن متي را كرامت فرموده كنم خداوند را كه چنين نعساختيم شكر مي
هاست در آخرت كه باعث نيكنامي در دنيا و تخفيف عذاب معصيت

نيكنامي در دنيا اين است كه نعمت پادشاه را بر خود حالل كردم و 
عاقبت امرم به روسفيدي انجاميد و تخفيف عذاب معصيت در آخرت 
تند اين است كه جهاد با كفر كردم كه در خرابي ملك و ملت هر دو هس

واال ميرم كشته شدم هرچه نوابتا توانستم جهاد كردم حاال كه مي
 .كردفرمودند او هم از اين جوابها عرض مي

خان گفت در اين بين ميرزا عبداهللا از آن در آمد نشست پهلوي آقاجان
واال گفت ميرزا عبداهللا من تا مردم همه رفتند راست شو برويم نواب

خان عرض كرد قربانت شوم من روم آقا جانگذارم خودم بام نميزنده
م مرد اگر چنانچه مرا گذاشته بوديد تا زنده هستم در دانم خواهكه مي
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ميان سنگر باشم هر وقت هم كه بميرم آنجا بميرم بهتر بود از اينكه 
م اينجا بميرم بهتر است از اينكه دو قدم آنطرف تر هحاال  اينجا آورديد

واال فرمودند مترس خودم ترا جا باشم نواببميرم مرا بگذاريد همين 
-رويد خبر ميرويد چه شده كه ميرويد چرا ميبرم گفت كجا ميمي

 .بريد كه دو ساعت دعوا كرديم و آمديم
واال پرسيد كجا بودي گفت آن ياوركزازي آمد نوابدر اين بين عليخان

ايستاده كشتي كه رد شد باال عقب او رفتم تا جائي كه ايستاد تا من 
از طرف ديگر چند نفر  بودم به قدر سيصد نفر از ميان كشتي بيرون آمد

آمد و خواهد بختياريها آمدند كه سوار انگليس االن از نخلستان بيرون 
فرمود بيا برو  يپخان سرتواال به محمدحسنريخت ميان اردو نواب

 جلو مردم را برگردان عرض كرد از اول كار را ضايع كرديد و خانه
خواهيد ميمردم را خراب كرديد حاال مردم به چه اميدواري برگردند 

خودتان به اسيري برويد االن سوارش  مردم را به كشتن و اسيري بدهيد
آيند زودتر برويد بلكه در نخلستان جلوي مردم را نگاهداريد بيرون مي

خان در كجا هستند واال پرسيد محمدباقرخان سرتيپ و علينقينواب
خان علينقيمحمدمرادخان رفته بلكه بتواند جلوي مردم را بگيرد  گفتند

واال وزير را خواستند گذرانند نوابلب شط با وزير سرباز سرباز را مي
 .خان ماند كه سرباز فوجش را بگذارندعلينقي

جابرخان آمد اينطرف گذراند حاجيوقتي كه وزير قشون جزيره را مي
تي نشده از قشون ما رويد حكايميواال عرض كرد چرا خدمت نواب

چندان تلف نشده بعد از قرني خدمتي اتفاق افتاده از براي پادشاه اگر 
واال تا قيامت روسياه خواهيم ماند نوابامروز هم ما كوتاهي بكنيم 

فرمود جز خجالت جواب ديگر ندارم عرض كرد قشون ميان جزيره 
ا اگر آنها بگيرند هرچه هستند سواي عرب بياوريد اينطرف جزيره ر

رويد خودتان را مقصر و دولت را بدنام جهت مينقلي نيست چرا بي
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ها كرد سودي نبخشيد آخر بنا كرد گريه هر قدر از اين عرض كنيدمي
كردن عرض كرد مرا تمام كردي در ميان عرب تا قيامت اين ننگ را به 

ب زيست توانم در ميان عرخانواده من گذاشتي بدنام كردي ديگر نمي
با قشون آمد خواست كنم بجهت اين كه همين كشتي جنگي انگليسي 

توپ و قشون دولتي فالحيه را بگيرد و عرب با پانصد نفر جمعيت بي
ك نفر نگذاشتند بيرون برود پانصد مام قشون انگليسي را قتل كردند يت

ايد حاال با عراده توپ گرفتند كه حاال اكثري هست خودتان هم شنيده
قشون و اين استعداد چرا بايست شكست بخوريم در ميان عرب اين 

براي من خيلي ننگ است آنوقت كه عرض كردم لب آب سنگر نبنديم 
گويد با انگليس راه كردند اين دروغ ميها به شما عرض ميسركرده

و سركار هم گوش به حرف آنها داديد تا همه را تمام و بدنام  دارد
گذشت حاال ديگر چاره نيست عرض كرد كرديد فرمود هر كاري بود 

حاال بهتر چاره دارد قشون را اگر بتوانيد برگردانيد در همين نخلستان 
 تواند توپ بيرون بياوردمانيم آنها امروز قشونشان بيرون آمده نميمي

اگر بيرون بياورد جزئي نه از قشون او كه االن از كشتي بيرون آمده 
تواند تند و نه از توپش سرباز او نميشود همه انباري هسكارسازي مي

صد قدم بدود اگر به قدر پانصد نفر سرباز باز گردد امشب آنچه بيرون 
-نوابكنم فرمودند چاره نيست او برگشت رفت آمدند همه را قتل مي

با  جابرخانواال آمد و تا يك ساعت به غروب مانده بود پسر حاجي
محمدمرادخان در خرابه عرب و بلوچ دعوا را موقوف كرده رفتند 

واال فرمودند مردم بروند نخلستان آنجا بمانند به نشسته بود نواب
-خان فرمودند تو هم زود برو بعد از آنكه سرتيپ بنه نوابمحمدحسن

-واال را بار كرده روانه كرده بود بنه خودش هم پيش رفته بود آقا جان
 .واالخان هم نشست ميان كالسكه نواب
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ن نرسيده خبر آوردند سوار مردم آمدند هنوز به نخلستاآنكه بعد از
ياور كرد كه قورخانه را آتش بزن بيكحكم به رستم. آمدانگليس 

قورخانه را آتش زدند قورخانه اميرزاده ماند در سنگرهاي فراهاني هم 
خان را هم آتش زدند از ماند سنگر آقاجان آنچه آورده بودند

انداخته شد باقي ماند توپها هم توپ سنگر خان هم قدري محمدمراد
توپ ميرزا رضاي خان ماند سه عراده از محمدمرادخان دو عراده آقاجان

نائب بيرون آمد پنج توپ در جزيره ماند يك خمپاره و سه توپ چدن 
ماند كالً چهارده توپ و خمپاره ماند اما از آنطرف سردارمان تمام بنه و 

آنجا تمام مردم افتادند بخيال اينكه اردو  در نخلستان اسبابش را آورد
 .خواهد ماند

آنكه مردم آمدند نخلستان محمدمرادخان فرستاد كه جلو مردم را بعد از
مرادخان و دحضرات سرتيپها يعني محمداشت  توان نگاهنمي

خان نشستند مردم هم افتاده خان آمدند در كالسكه آقاجانمحمدحسن
يد از مردم رد شدند يا اهللا اهللا سوار بودند بختياري هم از عقب رس

ها سوار شدند و انگليس آمد مردم راه افتاده بودند بطور تعجيل سركرده
واال هم عفب بود نواب راه افتادند و ابداً بيك نفر سرباز نگفتند بمانيد

منتظر آمدن او هم نشدند رفتند از همين نخلستان كه راه افتادند بيدقها 
خان گذاشته ميان بقچه و تركشان بسته سواري آقاجانرا پنجه و پيراهن 

او هر چه داشت پياده و سوار بقدر صد نفر هم سرباز در پاي بيدقش 
 .با كالسكه خودش بود

خان در نخلستان نيامد عقب بود تا آن وقت مشغول گذراندن علينقي
سرباز جزيره بود ليكن مجال اينكه تمام سرباز جزيره را بگذراند نكرد 
قدري از سرباز ماند سرهنگ فوج همراه خودش گذشت قدري هم از 
سربازش گذشت بيدق فوج با صد نفر سرباز ماند از فوج سيالخوري 

-العابدينياور با نصف سربازش گذشت باقي ماند زينخانهم موسي
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 خانالعابدينهرچه در جزيره سرباز ماند زين. با سوارش تمام ماند خان
ش خودش برداشت رفت در شاخه بهمنشير طرف همه را جمع كرد پي

عرب به هواي  چپ و فالحيه آنجا پول داده خودش و سرباز را گذراند
اينكه قشون شكسته است و دست از هم خواهند داد آمدند كه سرباز را 

برهنه كنند زين العابدين خان نگذاشت سرباز متفرق شود همه جا با 
آمد به اهواز بيدق فوج امرائي خودش آورد و با عرب هم دعوا كرد تا 

 .را هم با خودش آورد با همان حالت كه بود
ن هفت عراده توپ ها پنج شش هزار قشواما از اينطرف ماشااهللا سركرده

آمد نه عرب نه انگليس بيدق كه عالمت رشان نميداشتند كسي پشت س
 پادشاه است در ميان قشون خواباندند پيراهن پنج بيدق را برداشته به

تركشان بستند ببينند كسي كه يك ذره غيرت و مردانگي دارد اين 
د نه دشمن عقب كند كه پنج شش هزار قشون داشته باشحركت را مي

ها در خشكي اين قسم سر باشد نه كس ديگر دشمن ميان آب اين
و بطوري خود را ببازند و از دست بدهند كه هر يك حركت كنند 

وانند پنجاه نفر سرباز دور خود صاحب يك فوج و دو فوج باشند نت
آوري نمايند كه پاي بيدق راه بروند و باعث اين حركت وجهي جمع

داند مگر آنكه كسي از حالت و سلوك رفتار دارد كه كسي ديگر نمي
 .داندسركرده در ميان فوج باخبر باشد جهت اين را مي

 خان و محمدمرادخان سرتيپ كه آمده بودند جلو مردم رامحمدحسن
واال عقب نواب. دارند وقتي كه مردم راه افتادند آنها هم سوار شدندنگه

غيرتها وقتي سوار شدند نگفتند سردار خودش با دو سوار اين بي بودند
گويند سوار انگليس بيرون ما عقب است بمانيم او هم بيايد شايد مي

هر جا او واال تنها است ما بمانيم با او باشيم آمده عقب اردو بيايد نواب
 .رود با هم برويم ابداً به اين خيال نيفتاده بنا كردند رفتنمي
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در . خان عقب بود از قراري كه گفتند تا غروب آفتاب مانده بودعلينقي
لب آب و سرباز را گذرانده بود از سربازش چندان نمانده اگر به قدر 

-رجب ده پانزده نفري مانده بود وقتي كه هم آمده بود بيايد اسبش را
ياور سوار شده بود آمده بود قدري راه پياده آمده سوار و پياده خان

خان هم ديده بود متعرض نشده انگليس هم بيرون آمده بود علينقي
بودند تاريك بوده نشناخته بود به آدمهايش رسيده بود و يك يابو آنها 

 .تر نبودخان كسي عقبداشتند سوار شده بود و از علينقي
نخلستان راه افتاد ديگر كسي از كسي خبردار نشد هر كس  اردو كه از

به راست خودش بنا كرد رفتن تا يك ساعت زيادتر از شب گذشته در 
مردم افتادند اما چه افتادني يك معركه بود كه كنار شط خواستند بمانند 

توان نوشت مگر كسي ديده باشد هشت نه هزار قشون بي سر و ته نمي
وكر عقب آقا رفيق عقب رفيق يكديگر را صدا دد نگرآقا عقب نوكر مي

زنند هر كس در گوشه آتش روشن كرده در همين وقت اگر دو تير مي
شد توپ و ده تير تفنگ انداخته شده بود البته دو سه هزار نفر كشته مي

چرا كه شب تاريك و كسي از كسي خبر نداشت به قدر ساعتي بعضي 
و رفتند ابداً نماندند بعضي هنوز از مردم آنجا توقف كرده بعضي جل

ترسيده چرا كه تمام صاحب منصب مال نداشتند آنها كه عقب بودند 
روند راه گذشتند اينها هم كه مانده بودند ديدند آنها ميرسيدند و ميمي

روند تا صبح به افتادند كسي به پاي كسي نايستاده همه از لب شط مي
فوجهاي فراهان ... اين قسم رفتند صبح هم تا وقت نهار رفتند وقت

خان تير خورد و خبر وقتي آقاجانرسيدند چونكه صبح روز دعوا 
-آوردند شكست سنگرها قبل از آنكه بناي شكست بشود محمدحسن

خان يكنفر سلطان از فوجهاي خودش فرستاد عقب مال فوجها چونكه 
راهان در نه فرسخي بود از آن فوجهاي ديگر در چهار مال فوجهاي ف

پنج منزلي بود مال اين دو فوج رسيد اما همه بي جل و جهاز و زين از 
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آنجا تا اهواز هر كس در صاحب منصب فوجهاي ديگري كه آشنا 
اهان رسيد تا يك بودند سوار پياده آوردند در وقتي كه مال فوج فر

ها واال با سركردهنواب بود) هوالير(ر به رحواليمنزلي محمره مشهو
جلو رفتند كه در نخلستان جلو مردم را نگهدارند مردم ديگر آمدند تا 

ظهر به سبعه كه دو منزلي محمره بود آنجا بعضي رفتند بعضي نرسيده 
وقت غروب راه افتادند . چونكه توپها در آنجا بود به هواي توپها ماندند

ده فرداي آن روز هم ماندند شب كه شد براي نخلستان اردو در آنجا مان
سربازها كه عقب بودند راه را گم كرده و از رفقاشان دور افتاده چند تير 
تفنگ انداختند به يك مرتبه اردو به هم خورد نزديك بود كه در همين 
شب متفرق شوند چند نفر از سربازها كه از عقب آمدند گفتند تفنگها 

P251F1.ر جمع شدند آرام گرفتندرا ما انداختيم قدري مردم خاط
P         

 
 هـ ق 1229-1285دوران قاجار در تواريخ ) خرمشهر( محمره

 
در پايان اين فصل حوادث محمره را از تواريخ رسمي دوران قاجار 

الصفاي ناصري و ناسخ التواريخ همچون تاريخ منتظم ناصري، روضة
همه آنها نام نكته جالب در اين كتابها اين است كه در . كنيمنقل مي

 هـ يعني سال يورش عليرضاپاشا به اين شهر1237محمره تنها از سال 
به بعد آمده است و قبل از اين تاريخ نامي از آن در كتب دوران قاجار 

 كم و بيش البته در هر سه كتاب ياد شده عموماً حوادث .وجود ندارد
  مشابهي نقل شده به جز اختالفات جزئي در تاريخ منتظم ناصري
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 :تاريخ منتظم ناصري
 

 مسيحي1837= هجري1253سنه
در اين سال بندر محمره را به حكم عليرضا پاشا والي بغداد خراب 

و شرح آن خان روانه ارزنة الروم شد و بدينوسيله ميرزا تقي. كردند
 .بيايد

 
 مسيحي1838= هجري1254سنه 

محمره را از پاشاي قنبر علي خان مافي مأمور بغداد شد كه خسارت 
هم در اين سال سلطان عثماني براي آنكه مسئله . بغداد مطالبه نمايد

محمره موجب نقار دولتين ايران و عثماني نگردد از امپراطور روس 
اي امپراطور معظم نامه. ين بپردازندكه به اصالح ذات البخواهش نمود 

و  دندبه اعليحضرت شهريار غازي نگاشته در اين باب توسطي كر
قورت صاحب و خامل صاحب آن نامه را به حضور مبارك ايصال 

داشته مقرر شد وزراي مختار و سفراي مقيم دار الخالفه مجلسي منعقد 
 .ساخته به اتمام اين مسئله بپردازند

 
 مسيحي1839= هجري1255سنه

چون سابقاً از جانب دولت عثماني عبدالرزاق افندي با مال عبدالعزيز 
هت گذرانيدن امور سرحدات متصله خاصه قضيه محمره كاشاني به ج

در اين اوان اذن مراجعت يافته به جانب به ركاب همايون آمده بودند 
 .بغداد رفتند
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 مسيحي1241= هجري1257سنه
خان بختياري ده هزار سوار از اشرار دور در اين سال چون محمدتقي

اندازي به مال تجار خود جمع كرده و به معاقل جبال پناه جسته دست 
الدوله به نظم آن صفحات و نمود، منوچهرخان معتمدو عابرين مي

باز و اراضي سرحدات ايران و عثماني مأمور شد و با شش فوج سر
ارمني و شش عراده توپ به خان جمعي سوار ابوابجمعي سليمان

خان بختياري كه همراه خان برادر محمدتقيعلينقي. خوزستان رفت
خان برادر ديگرخود محمدتقي. وله بود برادر را خبردار كردمعتمدالد

عتمد الدوله فرستاد و خود نيز در نزد م خان را با عريضه و هداياكريم
مالمير با اشراف قبيله به خدمت معتمدالدوله آمده مخلع و مورد التفات 

و درخواست كرد تل مهماني نمود و شبي معتمدالدوله را در قلعه. شد
و بعد از نوروز به  بيله و عشيره در قلعه مزبوره متمكن باشدكه با ق

خان و علينقي.اما چون زمان ميعاد در رسيد تخلّف كرد. خدمت آيد
خان قراگوزلو او را اطمينان دادند و او تا پنج فرسنگي محمدحسن
معتمدالدوله حكم كرد از  .و باز توهم نموده برگشت شوشتر بيامد

لنگ سواران جنگي جمع شدند كلبعلي خان و طوايف چهارلنگ و هفت
پسرهاي اسدخان بختياري با جماعتي حاضر گشتند و  خانجعفرقلي

خان كشته بود نيز با سواران خود عليرضاخان كه پدرش را محمدتقي
تل كرده و معتمدالدوله از شوشتر قصد قلعه مهياي كارزار گرديد

-محمدتقي .روانه نمود خان سرتيپ برادرزاده خويش را از پيشسليمان
خان عيال و اموال و بستگان خود را برداشته به شيخ ثامرخان حكمران 

شيخ مشاراليه چون با خاك سرحد عثماني . چعب و فالحيه پناه برد
درجه  قرب جوار داشت و هميشه پانزده هزار سوار جنگي با او بودند

 .داداطاعت او همين بود كه گاهي به فرمانرواي فارس چيزي مي
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تل را به عليرضاخان سپرده روانه فالحيه شد و به شيخ معتمدالدوله قلعه
خان را نگاهداري نكند، شيخ ثامر گفت او ثامر پيغام داد كه محمدتقي

به من پناه آورده و در عرب ننگ است كه از او حمايت نكنم، شخص 
دوله معتمدال. معتبري را به اطمينان او بفرستيد تا او را به خدمت آرد

خ ثامر را مطمئن كرده به خان و شيخان را فرستاده، محمدتقيسليمان
مراجعت گرديده، اردو آورد و مورد نوازش شدند و شيخ ثامر مصمم 

خان را نيز خان و كسان محمدتقيخ گفت علينقيمعتمدالدوله به شي
خان در خفا به جمع شيخ در اين كار تعلل نمود و علينقي. روانه نمايد

خان ساماني محمدشفيع. سواره و پياده بختياري مشغول شد كردن
خان را بياورد، و چون درخواست كرد كه به فالحيه رود و علينقي

با شيخ ثامر اتفاق كرده خان خان و محمدشفيعبرفت باز نيامد، و علينقي
و شب هنگامي به اردوي  خان افتادندبه فكر استخالص محمدتقي

-ند و جنگ درگرفت، درين هنگامه محمدتقيمعتمدالدوله شبيخون زد
دبوسي بر سر او زده حكم كرد خانخان خواست فرار كند، ميرزامحمد

او را گرفتند و به خيمه معتمدالدوله برده مقيد نمودند تا وقت صبح 
تقريباً هشتصد نفر از عرب و بختياري مقتول گشتند و باقي به هزيمت 

. مقتول و مجروح شدندچهل نفر رفتند و از لشكر معتمدالدوله سي 
درين حال جماعتي از مشايخ اعراب كه از شيخ ثامر شاكي بودند به 
معتمدالدوله شكايت نمودند و شيخ عبدالرضا از اقارب شيخ ثامر كه 
فراري و در بغداد بود احضار شد و به اردو آمده قبيله به او پيوستند 

خلّع شدند و شيخ عجيل و شيخ عقيل و بعضي از مشايخ ديگر م
منصورخان فراهاني كه از جانب حكومت فارس به اخذ منال چعب 

داد نيز با فوج خود نزد رفته بود و شيخ ثامر او را دخالتي نمي
معتمدالدوله آمد و حكم شد بعضي از نخيالت را قطع كرده بر نهر 

شيخ ثامر پشيمان شده جمعي از علما و سادات را . خزاين پل ببندند
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داد و قبول تكاليف نموده گروگان معتبر داد و مهلت  شفيع قرار
خان را مقيد با خود خواست و معتمدالدوله مراجعت كرد و محمدتقي

يك قطعه تمثال شهرياري و يك قبضه برد و به ازاي اين خدمات 
شمشير و يك رشته حمايل سبز و سرخ از درجه امير توماني با گل 

اصه در عرض راه شوشتر به مرصع مصحوب آقا اسماعيل پيشخدمت خ
خان ماكوئي سرتيپ با شش عراده توپ و معتمدالدوله رسيد و محبعلي

شش فوج سرباز و جمعي سوار بروجردي و كرمانشهاني به 
خان شيخ ثامرخان زياده خايف گشت و به علينقي .معتمدالدوله پيوستند

و عيال خان با اهل علينقي. اظهار كرد كه مرا قدرت نگاهداري تو نيست
اي كه با او منسوب بود رفت، خان بهمهخان به خانه خليلمحمدتقي

خليل خان نيز عذر او را خواسته ناچار به كوهستان رفتند كه در معقلي 
در عرض راه به لشكر منصورخان دچار و تمامي گرفتار پنهان شوند 

خان كه فرار كرده به غارش رفت و بعدها به حكم شدند مگر علينقي
واال فرهادميرزا معتمدالدوله او را بگرفتند و به دار الخالفه آورده نواب

هم در اين اوان حكومت  –خان محبوس نمودند با برادرش محمدتقي
چعب را نيز بر عهده معتمدالدوله موكول فرمودند، و چون اثري از 

خان را به خ ثامر به ظهور نرسيد معتمدالدوله ميرزامحسنيتعهدات ش
ر برقرار كرده خود روانه فالحيه شد و شيخ ثامر با عيال حكومت شوشت

تر از قلعه فالحيه بود رفت و شيخ كه حصينو احمال به قلعه كوت
شيخ عبدالرضا را حكومت فالحيه داد و محبعلي خان را به حكومت 
-بختياري فرستاد كه دو فوج سرباز از آن طوايف گرفته و معامله پنج

ظم اين طوايف به گروگان وار از اعاو صد خان ري را بپردازدساله بختيا
بعلي خان و جعفرقلي خان چهارلنگ و و كل به دارالخالفه بفرستد،

همراه كرده خان لنگ را با محبعليخان و عليرضاخان هفتمحمدمهدي
خان تصور نمود كه چون تابستان شود معتمدالدوله و و شيخ ثامر
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تواند ون مراجعت كنند او ميعساكر او در چعب توقف نتوانند كرد و چ
چون بر خالف تصور او معتمدالدوله در گرما در چعب .بر فالحيه بتازد

و از غرايب آنكه . بماند شيخ به كويت كه از اراضي نجد است گريخت
شيخ عبدالرضا سالها طالب چعب بود و به اين آرزو نائل گرديده 

ين كه شيخ ثامر فدعم و مر. بگريخت و برادرش نيز از اردو فرار كرد
معتمدالدوله حكومت . آنها را گروگان داده بود نيز از شوشتر بگريختند

اهللا والي خوزستان داد و حكم كرد محمره را چعب را نيز به مولي فرج
حمصي از اعاظم تجار را نزد متسلم بصره محمدعليآباد كند و حاجي

كنيد يا بصره را مثل ايد آباد فرستاد كه يا محمره را چنانچه خراب كرده
   .والي بغداد نيز همين پيام دادپاشا كنم و به عليمحمره خراب مي

 
 

 مسيحي1845= هجري1262سنه
 صورت عهدنامه في مابين ايران و عثماني

غرض از ترقيم و نگارش اين كلمات خجسته داللت آنكه از مدتي    
دوران  به اين طرف چون فيمابين سلطنت جاويد آيت سنيه و دولت

عليه ابدالدوم با دولت عليه عثمانيه بعضي عوارض و مشكالت حدوث 
وقوع ياقته بود، بر مقتضاي التيام اساس دوستي و الفت و ضوابط سلم 

و صفوت وجهت جامعه اسالميه كه ميان دولتين عليتين در كار و افطار 
واد گونه مبالسويه اين. باشندسليمه كه طرفين عليتين بدان متّصف مي

مناسب فخامت شأن دولتين عليتين به  را بر وجهه موافق و نزاعيه
تجديد تأكيد بنيان صلح و مسالمت و تشييد اركان مواالت و مودت از 

جانب دولتين عليتين اظهار رغبت و موافقت شده، براي تنظيم و مذاكره 
و مواد عارضه و تحرير و تسطير اسناد مقتضيه بر حسب فرمان همايون 

مدار ملك گير، آرايش  اعليحضرت قدر قدرت كيوان حشمت، مملكت
تاج و سرير، جمال االسالم و المسلمين، جالل الدنيا و الدين، غياث 
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الحق و اليقين، قهرمان الماء و الطين، ظل اهللا الممدود في االرضين، 
حافظ حوزه مسلماني، داور جمشيد جاه داراب دستگاه، انجم سپاه 

خديو دريا دل اسالم پناه، زينت بخش تخت كيان، افتخار ملوك جهان، 
كامران، شاهنشاه ممالك ايران، السلطان بن السلطان بن السلطان و 

ادام اهللا تعالي ايام  الخاقان بن الخاقان بن الخاقان محمد شاه قاجار -
كواكب االقبال،  سلطنه في فلك االجالل و زين فلك قدرته بمصابيح -

نظام و غير  بنده درگاه آسمان جاه ميرزا تقي خان وزير عساكر منصوره
نظام كه حامل نشان شير و خورشيد مرتبه اول سرتيپي و حمايل افتخار 

خاص سبز است به وكالت مخصوص و مباهي گشته و نيز از طرف 
اعليحضرت كيوان منزلت، شمس فلك تاجداري، بدر افق شهرياري، 

پادشاه اسالم پناه، سلطان البرين و خاقان البحرين، خادم الحرمين 
ذوالشوكه و الشهامه، السلطان بن السلطان بن السلطان و الشريفين، 

الخاقان بن الخاقان بن الخاقان سلطان عبدالمجيد خان، جناب مجدت 
ماب، عزت نصاب انوري زاده السيد محمد انوري سعد اهللا افندي كه از 
اعاظم رجال دولت عليه عثمانيه و حائز صنف اول از رتبه اولي و حامل 

رتبه است مرخص و تعيين شده بر وجه اصول  نشان مخصوص به آن
هاي مباركه عاديه بعد از نشان دادن و مالحظه و مبادله وكالت نامه

انعقاد معاهده ميمونه در ضمن نه فقره آتيه قرار داده شده كه در اين 
 :شودمنعقده در ارزنة الروم مبادله ميكتاب مستطاب بيان و در مجلس 

دهند كه مطالبات نقديه طرفين سالم قرار ميدولتين عليتين ا -فقره اول
كردند كالً ترك كنند وليكن با اين كه تا به حال از يكديگر ادعا مي را

قرار به مقاوالت تسويه مطلوبات مخصوصه مندرجه در فقره چهارم 
 .خللي نيايد
كند كه جميع اراضي بسيط واليت دولت ايران تعهد مي -فقره دويم

ك كند و ب غربي آن را به دولت عثماني ترزهاب يعني اراضي جان
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كند كه جانب شرقي واليت زهاب يعني دولت عثماني نيز تعهد مي
كند و دولت ايران  اراضي جباليه آنرا مع دره كرند به دولت ايران ترك

كند كه در حق شهر و واليت سليمانيه از هر گونه ادعا قوياً تعهد مي
ت عثمانيه در واليت مذكور صرف نظر كرده، به حق تملكي كه دول

و دولت عثماني دارد وقتاً من االوقات يك طور دخل و تعرض ننمايد 
كند كه شهر و بندر محمره و جزيره الخضر و نيز قوياً تعهد مي

لنگرگاهها و هم اراضي ساحل شرقي يعني جانب يسار شط العرب را 
صرف كه در تصرف عشاير متعلقه معروفه ايران است به ملكيت در ت

هاي ايران وه بر اين حق خواهد داشت كه كشتيدولت ايران باشد و عال
شود تا موضوع الحاق تمام از محلي كه به بحر منصب مي به آزادي

 .حدود طرفين در نهر مذكور آمد و رفت نمايند
كنند كه با اين معاهده حاضره طرفين معاهدتين تعهد مي -فقره سيم

ي ترك كرده، از دو جانب بال تأخير ساير ادعايشان را در حق اراض
مهندسين و مأمورين را تعيين نموده تا اينكه مطابق ماده سابقه حدود 

 .مابين دولتين را قطع نمايند
طرفين قرارداده اند كه خساراتي كه بعد از قبول اخطارات  -فقره چهارم

دوستانه دو دولت بزرگ واسطه كه در شهر جمادي االولي سنه يك 
يست و شصت و يك تبليغ و تحرير شده به طرفين واقع هزار و دو

شده و هم رسومات مراعي از سالي كه تأخير افتاده براي اينكه مسائل 
تأخير  آنها از روي عدالت فصل و احقاق بشود از دو جانب بال

 .مأموريني را تعيين نمايند
كند كه شاهزادگان فراري ايران را دولت عثماني وعده مي -فقره پنجم

ر بروسا اقامت داده، غيبت آنها را از محل مذكوره و مراوده مخفيه آنها د
شود كه و از طرف دولتين عليتين تعهد مي را با ايران رخصت ندهد

 .ساير فراري ها به موجب معاهده سابقه ارزنة الروم عموماً رد بشوند
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تجار ايران رسم گمرك اموال تجارت خود را موافق قيمت  -فقره ششم
و جاريه اموال مذكوره نقداً يا جنساً به وجهي كه در عهدنامه  حاليه

منعقده ارزنة الروم در سنه يك هزار و دويست و سي و هشت در ماده 
ششم كه داير به تجارت است مسطور شده ادا كنند و از مبلغي كه در 

 .عهدنامه مذكوره تعيين شده زياده وجهي مطالبه نشود
ه مي كند كه به موجب عهدنامه هاي دولت عثماني وعد -فقره هفتم

سابقه امتيازاتي كه الزم باشد در حق زوار ايراني اجري دارد تا از هر 
اي كه در نند به كمال امنيت محلهاي مباركهنوع تعديات بري بوده بتوا

كنند كه است زيارت كنند و همچنين تعهد ميممالك دولت عثماني 
اتحاد كه الزم است فيمابين دو مواد استحكام و تأكيد روابط دوستي و 

دولت اسالم و تبعه طرفين برقرار باشد مناسب ترين وسايل را 
ثمانيه به استحصال نمايد تا چنانكه زوار ايرانيه در ممالك دولت ع

باشند، ساير تبعه ايرانيه نيز از امتيازات مذكوره جميع امتيازات نايل مي
سايره از هر نوع ظلم و بهره ور بوده خواه در تجارت و خواه در مواد 

حرمتي محفوظ باشند و عالوه بر اين باليوزهايي كه از تعدي و بي
طرف ايران براي منافع تجارت و حمايت تبعه و تجار ايرانيه به جميع 

كه الزم باشد نصب و تعيين شود، بغير از  محل هاي ممالك عثمانيه
مكه مكرمه و مدينه منوره دولت عثمانيه قبول مي نمايد و وعده مي 

كند كه كافه امتيازاتي كه شايسته منصب و مأموريت باليوزهاي مذكوره 
باشد و در حق قونسولهاي ساير دول متحابه جاري مي شود در حق 

تعهد مي كند كه باليوزهايي كه  آنها نيز جاري شود، و نيز دولت ايران
از طرف دولت عثمانيه به جميع محلهاي ممالك ايرانيه كه الزم باشد و 

ببايد نصب و تعيين شود در حق آنها و در حق تبعه و تجار دولت 
كنند معامله متقابله را كامالً ه كه در ممالك ايران آمد و شد ميعثماني

 .اجري دارند
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اسالم تعهد مي كنند كه براي دفع و رفع و  دولتين عليتين -فقره هشتم
باشند تدابير ر و قبايلي كه در سر حد ميمنع غارت و سرقت عشاي

هاي مناسب اجري كنند و به همين خصوص در محلالزمه اتخاذ و 
كنند كه از عهده هر نوع دولتين تعهد مي. قامت خواهند دادعسكر ا

اراضي يكديگر  حركات تجاوزيه مثل غصب و غارت و قتل كه در
اند عشايري كه متنازع فيه مي د برآيند و نيز دولتين قرار دادهوقوع بياب

باشند و صاحب آنها معلوم نيست بخصوص انتخاب و تعيين كردن 
محلي كه بعد از اين دائماً اقامت خواهند كرد يكدفعه به اراده خودشان 

اراضي  حواله بشود و عشايري كه تبعيت آنها معلوم است جبراً به
 .دولت متبوعه آنها داخل شوند

] اي[جميع مواد و فصول معاهدات سابقه خصوصاً معاهده  -فقره نهم
كه در سنه يك و هزارو دويست و سي و هشت در ارزنه الروم منعقد 

شده كه بخصوصه با اين معاهده حاضره الغا و تغيير داده نشده، مثل 
باشد، كافه احكام و قوت اينكه كلمه بكلمه در اين صحيفه مندرج شده 

آن ابقا شده و فيمابين دو دولت عليه قرار داده شده است كه بعد از 
مبادله اين معاهده در ظرف دو ماه يا كمتر مدتي از جانب دولتين قبول 

و كان ذالك . و امضا شده تصديق نامه هاي آن مبادله خواهد شد
سنه يك هزار و التحرير و في يوم السادس عشر من شهر جمادي الثاني 

دويست و شصت و سه هجري در دارالخالفه طهران صورت انطباع 
 .پذيرفت
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 مسيحي1847هجري-1264سنه
از وقايع اين سال مأموريت ميرزا جعفرخان مشيرالدوله به سرحد بغداد 

بود كه به اتفاق وكالي دولت روس و انگليس و عثماني از آنجا به 
 .را تشخيص دهند محمره رفته سرحد اراضي دولتين

 
 مسيحي1851=هجري1268سنه

خان حاكم بندر بوشهر از در تمرّد شيخ حسن عرب كه با ميرزاحسنعلي
خان جزيره را متصرف به جزيره خارك رفته بود ميرزاحسنعليدر آمده 

 .و شيخ حسن فرار به كسبا كه جزء محمره است نمود
غباري ظاهر و روز در اين سال از شانزدهم رمضان المبارك در محمره 

به روز در تزايد بود و چنان غليظ شد كه اكثر روزها از صبح تا شام 
شد و بعضي روزها طوري روشني كم بود كه در ده قدم آفتاب پيدا نمي

آدم را ممكن نبود تشخيص بدهند اما دوساعت از شب گذشته غبار 
 .شدبرطرف و در هوا جوهر و اعتدالي نمودار مي

 
 مسيحي1853 =هجري1270سنه

خان از حكومت محمره معزول و حكومت آنجا را به شيخ جابرحاجي
 .العرب است مفوض نمودندكه محصل ماليات شط) حاچم(حاكم

 
 مسيحي1854=هجري1271سنه

خان به مخلّع و برادر او حاكم) فالحيه(خان حاكم محمرهشيخ فارس
 .يك شمشير ته غالف و كرمك طال نائل گرديد
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 مسيحي1257= هجري1274سنه
جابرخان حاكم محمره به منصب ميرپنجگي و پانصد تومان حاجي

 .رافراز گرديدمايون ساضافه مواجب و خلعت ه
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 :روضة الصفاي ناصري
 
 ي به امداد منوچهرخان معتمدالدولهئفرستادن محبعلي خان ماكو 

به محمره رفته پنجاه روز اردو زده  معتمدالدوله و سردار ماكوئي
بماندند، و فوج خلج ساوه را در محمره از توابع فالحيه و كعب 

 .گذاشته به انتظام امر لرستان مصمم شدند
 

واال اميرزاده خانلرميرزا به صفحات لرستان و ذكر حركت نواب
 و انتظام امر آن سامان عربستان

 
حركت كرده به مشقت تمام از  از بروجرددر دويم ربيع دويم اميرزاده 

رسيد، جهانگير مي و فيروزي به چمن خرمآباد برف عبور كرده به خر
روز ديگر در گلستان . منصبان استقبال كردندصاحب خان سهام الدولّه و

دويم روز فوج كمره را . سرباز گلپايگان را سان ديده مرخص فرمود
ت شهر را نظمي امورا. عرض دادند و به توقف لرستان مأمور شدند

داده از خرم آباد به جايدر روي نهاده توپخانه و افواج قاهره را از 
-نواب ايلدرم .رودخانه جايدر عبور داده، سه روز در آنجا توقف رفت

ميرزا را به پيشكاري عبداهللا خان به حكومت لرستان معين نمود و فوج 
همراه كرده كراده را با دويست سوار و دو عراده توپ آتشبار با وي 

واال در روز بيست و مقرر داشت كه به صدمره رفته باشند و خود نواب
 .سيم وارد دزفول شد

ميرزاجعفرخان كه به جهت تعيين و مقرب الخاقان مشيرالدوله 
واال را به پذيره واليتشخيص سرحد ثغور عربستان در آنجا بود، نواب

خان الدوله سليمان آمد، در صالح آباد در رسيد، در روز ورود سهام
گرجي با چاكران ديواني استقبال كرد و پس از روزي چند به اشارت 
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واال مشير واليروانه طهران شد، و نوابخان كارگزاران ديوان سليمان
الدولة العلية العاليه را حسب امر روانه بندر محمره كه از اجزاي 

چند با كمال سرحدات متعلقه به ايران است نموده، خود بعد از روزي 
استقالل و جالل و ابهت و حشمت و استعجال از دزفول به جانب 

 .شوشتر عزيمت گزيد
چون چهار چشمه از پل شوشتر را كه از ابنيه قديم است سيالب از 
بنياد بركنده بود و عبور از آن رود هولناك در نهايت صعوبت دست 

واج عمان افواج واال در اين سوي رود با درياي لشكر و افداد، نوابمي
فرود آمد و مقرر فرموده كه با كلك اهالي اردو را از رود شوشتر به 

و مدت ده روز در شهر  سهولتي هرچه خوشتر عبور و مرور دادند،
بروجردي را به بستن پل مزبور خانحسينشوشتر توقف گزيده، حاجي

 .مأمور نمود
متوسطين دول چون سرحدداران دولت عثماني به جهت تعيين حدود با 

واالي لرستان و عربستان اميرزاده واليمتحابه به محمره آمده بودند نواب
خانلرميرزا تا زمان بودن آنها در محمره توقف نموده، حركت به جانب 
 اهواز گزيد و مقرب الخاقان مشيرالدوله را از نهضت خود آگاه كرده و

 . قف گشتدت ده روز در اهواز متوم
فرموده رمز به حضور واال آمدند و همه را مستمال مشايخ كعب و رامه

جا به كشتي و زورق از آب كارون گذشته به حويزه رفته در كنار از آن
نهر هاشم توقف گزيده به انتظام امور حويزه پرداخت و و دستور العمل 

بستن سدي سديد به نام نامي حضرت سلطان عصر ناصرالدين شاه 
 .داد» ناصري«لوائه موسوم به سد اطال اهللا بقائه و قرن بالنصر

واال واليچون ورود مشيرالدوله ميرزاجعفرخان به تطويل كشيد نواب
مجدداً حركت به جانب اهواز نموده در منزل ويس فرستاده مشيرالدوله 

واال حركت را موقوف نواب .كه به زودي مراجعت خواهند نمود رسيد
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نگليس كه به علتين روس و ا و متوقف شده مأمورين دولتين
والي از مراتب نواب. مشيرالدوله آمده بودند در اين منزل رسيدند

استقبال و قواعد تكريمات و تشريفات و لوازم ضيافت و مهمانداري 
دقيقه اي از دقايق مهمل نگذاشته، از آنجا به دزفول بازگشته، 

مشيرالدوله نيز با مشايخ كعب و محمره در دزفول رسيده، تعيين 
 .محمره و قرار و مدار امورات آن حدود را منظم فرمود سرحددار

 
 ذكر مجملي از حال محمره و كعب

محمره بندري است از توابع اراضي كعب  كه در اطراف يمين رود 
خيزد و محل كارون كه از زردكوه و ساير جبال طوايف بختياري برمي

محمره انضباط آن به شط العرب واقع است، كوت فيلي در طرف غربي 
از امكنه مستحدثه اين ايام و احداثي حاجي جابرحاكم محمره است كه 

اند، و از محمره تا بصره كه در يمين اوالد و عيال او در آن سكني گرفته
شيخ  پنج فرسخ مسافت نيست و مقر حكومت شط واقع است زياده از

 .المشايخ حكمران تمامت ملك و عشيرت كعب است
شرقي محمره، جزيرة الخضر است كه آن هم در دوازده فرسخي طرف 

از اراضي يسار شط العرب و محل سكناي عشيره كعب است و عشيره 
هزار خانوارند كه از عهد كريم خان زند تا حال كعب قريب ده

خدمتگزار و رعيت دولت عليه ايرانند، جماعتي باوي نيز در آن ميانند 
فارس و اكنون تابع هزار خانوارند، سابقاً كعب تابع حكام كه سه

 .دهندبروجردند و سالي سيزده هزار تومان به ديوان اعلي مي
و چون بندر محمره آبادي تمام يافت و محل ورود اموال تجار گرديد، 

م كه قطب السالطين محمدشاه قاجار به جانب  1837/هـ 1253در سال 
 خراسان و هرات توجه فرموده بودند، عليرضاپاشا والي بغداد فرصتي

و سرفه  يافته براي خرابي بندر محمره و تفرقه تجار و آباداني بصره 
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كار احتشادي كرده، در عين دوستي دولتين بدون اخبار به محمره 
تاخته به قتل و غارت رجال و امال خاليق پرداخته؛ زيرا كه در بندر 

گرفتند و حاجي جابر عرب كه از طرف دولت عليه عشور از تجار نمي
نجا حكومت داشت با متوطنين و ساكنين آنجا كمال حسن ايران در آ

آورد، و در اين مدافعه تاب ثبات نياورده مغلوب سلوك به ظهور مي
شده روي برتافت؛ و پاشا مظفر و منصور بندر را غارت كرده جمعي را 

 .قتيل و اسير نموده، بعد از خرابي محمره به بغداد بازگشت
 

 انگلستان و واقعات آن ساماندر بيان حادثه محمره با سپاه 
ايران و  كه در بدو منازعه و مخاصمه دولتيناز بدايع وقايع اين ايام آن

انگليس كه به هر سرحدي و به هر ثغري لشكري تعيين يافت، و حادثه 
بندر بوشهر واقع گرديد، مقرر بود كه نواب احتشام السلطنه والي 

جماعتي از سپاهيان ركابي عربستان و لرستان و بروجرد و خوزستان با 
و سرهنگان افواج اواخر و اوائل و سواران طوايف و قبايل در سرحد 

عربستان و محمره به حفظ معابر و بنادر و ممالك و مسالك پردازند و 
 .واال مأمور شدندجماعتي انبوه از هر گروه به متابعت نواب

خان و از جمله دو فوج قديم و جديد فراهاني به سرتيپي محمدحسن
خان، و دو فوج قديم و جديد كزازي به سرتيپي سرهنگي محمدتقي

خان و سرهنگي ذوالفقارخان، و فوج بهادران به سرتيپي نقيعلي
-رستمخان و سرهنگي احمدخان، فوج سيالخوري به سرهنگي آقاجان

خان، فوج قديم قليخان ، فوج دلفان و سلسله به سرهنگي عباس
-وردارخان، سواره شاهسون دويرن جمعي زينلرستان به سرهنگي برخ

خان، شواره باجالن و بختياري يدرخان، سواري فيلي جمعي حالعابدين
-ي حاجيعمحمدميرزاي سرتيپ، سواره ايرواني جمجمعي علي

سواره شرائي جمعي بيك، محمدبيك، سواره قبه جمعي عبدالحسين
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جوادخان سرهنگ و خان، تفنگچيان عرب و بلوچ هشتصد نفر، اهللافرج
اهللا دامغاني و ميرزا مهدي مهندس قايني و طيب و ميرزا فضلسيدعلي
اصغر و محمدرضاخان از معلمين مدرسه دارالفنون نيز مأمور سيدعلي

 .بدان لشكر شدند
با آنكه از جانب امناي دولت كارگزاران حضرت مكرر به پيام و نامه به 

داران ممالك محروسه هر يك از سرداران سپاه منصوره و سرحد
نصيحت رفت كه با وجود كشتيهاي حربيه جماعت انگليس از قبيل  

كه هر يك محتمل يكصدوپنجاه عراده توپ بزرگ وسودلين و فرقت 
هاي آن توپها از بيست من و سي من كرانتر است خواهند بود و گلوله

طريق دانش و حزم نيست كه جنود ايران در كنار شطوط و بحار و 
و بنادر با آنان مقابله گزينند، اولي آنكه به مسافتي كه گلوله  سواحل

توپ زوارق به لشكرگاه متواصل نشود اردو زنند، چه اگر آنكه از 
زورق بيرون آيند توپهاي كران را حمل ونقل نتوانند و زياده از توپهاي 

   .خُرد از قبيل شش پوند و نه پوند را جنبش دادن نيارند
انگليس از دريا به صحرا افتد كار بر سپاه ايران آسان  و چون كار كارزار

گردد و طباع ابطال از مقابلت با آن رجال هراسان نشوند، و نيز در بنادر 
و سواحل قورخانه و غالت منبر ننمايند و بدان كوشند كه آن مردم 

تار د تا در شست دمار و شباك هالك گرفوار از آب بيرون افتندريائي
 .شوند

الدوله از اين نصايح غافل ماند، در اين گفتار بر نواب احتشامهذا مع
خالف قرار و مدار امناي دولت رفتار گزيد و از رعايت حزم بازماند و 

از قوانين رزم احتراز كرد، خاصه چون استماع كرد در ملك پاريس قرار 
معاهده و مصالحه دولت ايران و انگليس نباتي يافته، پيش از آنكه اين 

به انجام و عهدنامه امضا يابد و مبادله شود دل از معامله مقاتله كار 
و آسوده بنشست و دواب توپخانه و قورخانه را به چمنها و بازگرقت 
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چراخورها منتشر كرد و در كار محاربه با ارباب تجارب مشاوره را ننگ 
شمردو سخن آزمودگان نشنيد، لشكر را به كنار بحر منزل داد و 

ر از لشكر بستن فرمود و آن همه عراده هاي توپ را به سنگري چند دو
تفرقه در هر يك تقسيم كرد، پنجاه گام از اين جانب آب كه رود فرات 

محمره دويست گام سه سنگر  با آب شوشتر التقا كند در جهت غربي
 .بستن فرمود

خان سرتيپ را با فوج بهادران جاي داد، و سه در سنگر اول آقا جان
جهارده پوند و نه پوند بدو سپرد، و در سنگر ديگر عراده توپ 

محمدمرادخان سرتيپ با فوج بيات و سه عراده توپ معين شده، و از 
جانب شرقي قلعه به مسافت هزار گام نيز سنگري بربست و 

فراهاني را با نيمه فوج او و دو عراده توپ در خان سرتيپمحمدحسن
و يك عراده  نيمه فوج فراهان خان سرهنگ را باآن بنشاند، و محمدتقي

 .توپ هم در آن طرف بگذاشت
خان سرتيپ همچنين سه چهار سنگر بعيده بپرداخت، و عيسي

جابرخان را با چهارصد كس از عرب و بلوچ و دو عراده پسرحاجي
توپ در يكي از آنها جاي داد، و و برخوردارخان سرهنگ را با فوج 

ري را با سيصد تن سرباز و ياور فوج سيالخوخانامرائي، و موسي
جابرخان خان ياور را با چهارشد تن سرباز از فوج كزاز، و حاجيرجب

العابدين سردارمحمره را با دويست سوار و پانصد پياده عرب، و زين
دويرن در سنگرهاي جزيرة الخضر اقامت خان را با صد سوار شاهسون 

 .فرمود، و ايشان نيز سه عراده توپ داشتند
الدوله در پشت قلعه محمره لنگرگاه كرد و سه عراده احتشامو خود 

ميرزا با هشتصد گام دور از آب توپ با خود بداشت و فرزندش ابراهيم
 .شط در پس نخلستان منزل گزيد
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الدوله لختي باز پس برفت و در قفاي احتشامچون اندكي بگذشت نواب
ميرزا اوتراق جست و قورخانه را كه در قرب لشكر سزاوار سپاه ابراهيم

قورخانه ديگر هم در نزد پسرش بود، و بود در معسكر خود بداشت و 
آذوقه و علوفه لشكر را ميرزا ابوطالب وزير كه دو صد گام از آب 

داشت، چندانكه سرداران سپاه و مهندسان دورتر بود با خود همي
خانه را در محلي كه گلوله خمپاره و لشكرگاه عرضه داشتند كه قور

گلوله دشمن بدان فرا رسد دانا نگه ندارد، چه از قاروره آتشين اعدا به 
و بدين قانون سنگر بستن آب به غربال پيمودن . ناگاه قورخانه هبا گردد

 .و باد به هاون سودن است اصالً پذيرفته نگرديد
ه يك فروند كشتي حاصل كار آشكار شود، به ناگا و هنگام آن شد كه

واال به كنار بصره به حمل آذوقه آمد شدن در رسيد، و نواب انگليس كه
پنداشت يك روز چند تن از آن كشتي به كنار يآن را كشتي تجاري م

آمده به امعان نظر از نزديك و دور از محل سنگر و عدت لشكر و 
و  مكان قورخانه مفصالً آگاه شده بازگشته لنگر افكندند و زوارق

و چهل و چهار كشتي به شمار در آمد كه  سفاين ديگر به تواتر برسيدند
دو كشتي ايشان را به هر طرفي چهارده توپ بود و چهل و كشتي هر 

اول خبر وصول كشتيهاي انگليس . يك بيست توپ زياده نداشتند
واال به تحقيق و تشخيص زوارق رفت و انتشار يافت، فرستاده نواب

ها زودتر از وي به محمره ده، از بيم آنكه كشتيهيجده كشتي بشمر
 .درآيند به تعجيل بازآمد

روز سه شنبه بيست و هفتم رجب آن سفاين هنگام چاشتگاه به ملتقاي 
العرب به تواتر در رسيدند و اهالي رود فرات و شوشتر كه بدايت شط

روز چهارشنبه . كشتي بخار به دوهزار گام مسافت لنگر در آب افكندند
جزيره (هنگام غروب آفتاب دوازده توپ به جانب جزيرة الخضرا

كردند بگشودند، و در ميان رود به سرباز و سواري كه تردد مي)خضر
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اي از خاك بصره كه به جزيره سلمان بن غضبان معروف است بر پشته
و دو خمپاره در آن بنهادند و از . گروهي را پياده كرده سنگري بربستند

 . يرانيان گلوله فرو افكندندآنجا به سنگر ا
روز پنج شنبه بيست و نهم رجب قبل از طلوع آفتاب بنياد مبارزت 

افشاندند و از اين جانب گلوله و از آن سنگر گلوله خمپاره همي نهادند
خان بگشودن رسيد، اما از سنگر آقاجانآنان نميهيچ سنگر به سنگر 

د، ناگاه گلوله توپ جنگ مبادرت رفت تا يك ساعت از روز برآم
خان افتاده پاره گشت، و از صد بهره افزون به خمپاره به سنگر آقاجان

خان آمده اي از آن گلوله بر پهلوي چپ آقاجانپاره. اطراف پراكنده شد
قلب او را منقلب و پيكر او را مجروح ساخت، و او درغلطيد و با آن 

 .كردخود را به ثبات قدم تأكيد همي جراحت مردم
خره او را از ميان ميدان جنگ به كناري بردند و دو روزي ببود و باال

 .آخر درگذشت
پس دو كشتي ديگر به مسافت دويست گام به فوج بهادران روي در 

ها را به خميازه آتشين بگشادند و از دنبال روي كردند و دهان خمپاره
ا آن دو كشتي دو زورق آتشي در رسيدندو بر توالي نيز نزديك آمدند ت

و در پهلوي يكديگر صف هشت كشتي به تعاقب يكديگر در رسيده 
برزدندو به يكباره به جنگ درآمدند و مانند ابر بهاري به ژاله باري اقدام 

كردند جستند، و از سنگر بهادران و بيات نيز به گلوله توپ مدافعه همي
تا سنگر بهادران منعدم و منهدم گرديد، و چند تن از توپچي و سرباز 

 .جراحت يافتند و بيافتادند
خان فراهاني الدوله در سنگر محمدحسندر اين هنگام نواب احتشام
خان سرتيپ نيز با فوج مهندس حضور جاي كرده بود و علي نقي

واال او را با فوج او به سنگر بهادران مأمور كرد و او داشت، نواب
برفت، ولي چون به سنگر محمدمرادخان رسيد خود متوقف بماند، و 
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خدادادخان برادرش كه ياور بود با فوج به سنگر بهادران مأمور داشت، 
و نيمي به سنگر بهادران رسيدنداما از و سربازان او نيمي پراكنده شدند 

امد، چه سنگر بهادران خراب شده بود و فوج از كار باز اينان كاري برني
 .كردندمانده و با تفنگ جنگ همي

محمدمرادخان چون جماعتي را از فوج بيات نزديك سنگر بهادران در 
پس ديواري سست و پست بازداشته بود فرمان داد كه از هر دسته 

و . منصب در آنجا مانده ديگران به سنگر در آيندبيست تن با صاحب
در اين وقت از سنگر . ديگران را از پس اين سنگر جداگانه جاي داد

جزيرة الخضرا كه معدودي مردم بلوچ در آن اقامت داشتند معصوم 
خان يك توپ به افكند و از سنگر محمدحسنسلطان گاهي توپي مي

خان و محمدمرادخان چون كار را نه بر نقيعلي. شدكشتيها گشاده مي
واال فرستاده توپ و توپچي و قورخانه به مدد به نواب مراد ديدند كس

اعداد امداد نتوان كرد، چه بنياد واال فرمود كه اكنون نواب. بخواستند
سنگرها بركنده و تعدادجمعها پراكنده است، و همانا كار از اين حكايتها 

 .درگذشته است
ان در اين هنگامه سپاهيان انگليس براي آتش زدن قورخانه سپاه اير

افكند، و زمين هميهاي آتشين به ميان سنگرهاي اهالي ايرانقاروره
بدين تدبير و تعبيه، قورخانه سنگر بهادران را چون خرمني خس و 

و ميرزا . ناك آتش درزدند و فرو سوختندخاشاك بدان آتش شعله
خان دامغاني ياور توپخانه كه از متعلمين اهللا بن ميرزا محمدحسينضلف

 وهمايون به خدمت آن ارد سمدرسه دارالفنون و به حكم اقدتوپخانه 
به واسطه شباب به عرايض او تن در نداده، و در ميانه سنگر مأمور بود 

اي در اين وقت پاره. افكندبهادران و سنگر محمدمرادخان خمپاره همي
از گلوله خمپاره اعدا پاي او را مجروح كرد و محمد مرادخان او را به 
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تادو معالجه يافت تا جان از آن نيران سوزان بدر برد و به كناري فرس
 .سالمت به موطن و مسكن رسيد

الدوله خانلرميرزا چون ملتفت شد ديد كه و همين وقت نواب احتشام
رود، و تر هميگلوله توپ و خمپاره انگليس از سر لشكرگاه بدان سوي

ز لشكرگاه ديگر مالحظه كرد كه برخي از زوارق انگليس قدري دور ا
اند، در اين به كنار آمده و عساكر خود را با توپ و سوار پياده كرده

هنگام نيك بهراسيد و بس پريشان خاطر شد كه مبادا سوار و پياده 
اند در قفاي لشكريان ايران درآيند و آنان انگليس كه از زورق فرود آمده

 .ن شوندپس حكم داد كه سربازان از سنگرها بيرورا محصور نمايند، 
 .واال رفتنددند و نزديك نوابسركردگان ناچار از سنگر به در آم

مجمالً يك ساعت قبل از طلوع آفتاب تا چند ساعت در ميان دو لشكر 
از بحر و بر محاربه قايم بود و به ضرب گلوله آتشبار جمعي از خشك 

گويند چهارصد و هشتاد تن از سرباز انگليس كشته شد . و تر بسوختند
هار كشتي ايشان از ضرب گلوله توپ شكسته آمد و سه فروند آن و چ

نتوانستند برد، بعد از  را مهار كرده ببردند و يكي را كه اژدر نام داشت
و در مدت توقف محمره كشتيها را مرمت كردند، و . محاربه ببردند

چون چند ساعت به محاربه اشتغال داشتند، قدري متوقف شدند كه از 
اما چون خبر تفرقه و آشفتگي سپاه ايران . بيرون كنندجائي ديگر سر 

و از فوج بهادران و مخبران بيات . شنيدند ديگر باره به جنگ آمدند
زرندي هشتاد و پنج نفر در اين محاربه به قتل رسيد و زوارق انگليس 

چهل و چهار فروند بود و دو كشتي از آن جمله هريك از طرفي 
 .كشتيها هريك بيست توپچهارده توپ داشت و سار 

منصبان افواج ايران بر آن الدوله با صاحباحتشامعلي الجمله قرار نواب
شد كه نيم فرسنگ از كنار آب بازپس روند، آنگاه اردو زدند و علوفه و 

آذوقه و قورخانه با خود حمل و نقل نمايند، ولي چون اسب و استر 
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 اين معني صورت نيافت، منصبان را به مراتع بعيده برده بودند،صاحب
چند عراده توپ و هزار خروار غله برجاي بماند و هركس را ممكن 

قريب به غروب حركت كرده يك فرسنگ راه طي نمودند و به كنار بود 
چون در آنجا آذوقه و علوفه نداشتند سه فرسنگ .نخلستاني رسيدند

. ه آمدندديگر ره بريدند، در كنار شط جاي كردند و در آنجا نيز به سبع
شعبان به اهواز رفتند ) سوم(روز دوشنبه سيم. روز در آنجا بماندند يك

  .و در اين جانب برابر اهواز توقف نمودند
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 :ناسخ التواريخ
 

      قصه خرابي محمره بدست عليرضاپاشا وزير بغداد
ايران عليرضاپاشا وزير بغداد موارد دولتين ] هـ1254[و هم درين سال  

دراز زاللي صافي بود به خس و خاشاك نقض  را كه سالهاي و روم
ساخت، از بهر آنكه در شهر محمره  عهد و طوفان فتنه و فساد مكدر

-عوانان حاكم و عشاران با مجتازان و بازرگانان طريق رفق و مدارا مي
-سپردند و از اين روي تجار بيشتر حمل خود را به محمره فرود مي

و اين معني در خاطر . شداز وجه عشاري بصره كاسته ميآوردند و 
برد تا اين هنگام كه افكند و انتهاز فرصت ميعليرضاپاشا ثقلي مي

شاهنشاه غازي در ظاهر هرات لشكرگاه داشت وقت را شايسته دانست 
 .و لشكري انبوه كرده، ناگاه بر سر محمره تاختن آورد

بلده سكون داشتند، چون  حاكم محمره و جماعتي از عرب كه در آن
اين بشنيدند به قصد مدافعه بيرون شتافتند و در اول حمله پاي اصطبار 

لشكر دولت .تندشايشان بلغزيد، جماعتي قتيل و گروهي پراكنده گ
مانعي و دافعي به شهر در رفته و مردان و زنان و صبيان را عثماني بي

ها و بازارها از خانهاسير گرفتند و اموال تمامت شهر و بازرگانان را 
 .مأخوذ داشتند و به سوي بغداد كوچ كردند

چون اين خبر در كنار هرات معروض درگاه شاهنشاه غازي افتاد، 
نخستين بفرمود تا كتابي به كارداران دولت روم كردند و ميرزا 

جعفرخان مشيرالدوله را كه اين وقت سفيركبير و مقيم اسالمبول بود، 
ر كارداران دولت روم جبر كسر اين خسارت كردند منشور فرستاد كه اگ

و عليرضاپاشا را بدين جسارت كيفر نمودند قواعد اتحاد را فتوري 
باديد نخواهد شد؛ و اگر نه ما اين كينه را باز خواهيم جست و زيان 

 .محمره را باز خواهيم داد
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چون اين منشور به اسالمبول رفت ميرزاجعفرخان وزراي دول خارجه 
جمن ساخته، چند كرّت با وزير دول خارجه و صدر اعظم دولت را ان

ايشان چون در جواب بيچاره ماندند، به اغلوطه . عثماني سخن كرد
انداختند و گفتند محمره خود از اراضي دولت روم است و از توابع 

به طغيان و  چون مدتي از زمان سر. شودشهر بغداد و بصره شمرده مي
عمل ايشان فرض افتاد و با شريعت سلطنت آن  عصيان برآوردند ، كيفر
شما را چه افتاده كه بر سر رعيت ما طريق . جماعت را كيفر كرديم

ايد، اين سخن وقتي توانيد ايد و از در منازعت بيرون شدهحميت گرفته
 .كرد كه محمره در شمار اراضي ايران باشد

س و چون سخن بدين جا رسيد، وزراي مختار دولت روس و انگلي
ديگر دول خارجه خاموش شدند و ميرزا جعفرخان سجلّي حاضر 

كه گواه دعوي خويش سازد، ناچار دم فرو بست و سلطان نداشت 
محمود پادشاه آل عثمان وداع زندگاني گفت و سپاه او كه با ابراهيم 

پاشا پاشاي مصري در مصاف مقاتلت بود شكسته شده و كپيتان
 .به كارداران محمدعلي پاشا سپرد كشتيهاي جنگي دولت عثماني را

 4اين هنگام ميرزاجعفرخان سخن درانداخت كه اولياي دولت ايران مرا 
اند و برنشست و شتابزده تا طهران ماهه به دارالخالفه طلب داشته

حاجي ميرزا آقاسي دل بر آن نهاد . بتاخت و صورت حال را باز نمود
زد و به مكافات عمل عمال شهر بغداد را مفتوح ساكه در ازاي محمره، 

 .آويز سفر اصفهان به تجهيز لشكر پرداختبه دست .روم را بپردازد
سفر ايران كرد، امناي دولت روم را  اما از آن سوي چون ميرزاجعفرخان

مكشوف افتاد كه اين سفر از بهر آن كرد كه ضعف دولت روم را 
بازنمايد و لشكر ايران را از براي كيفر محمره جنبش دهد و از اين 

معني سخت بترسيدند و صارم افندي را به سفارت ايران مأمور ساخته 
 300000كه معادلبيرون فرستادند؛ و سلطان مجيدخان بدو خطي داد 
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و اين امر را به مسالمت و مصالحت  تومان زيان محمره را بر ذمت نهد
 .به پاي برد

آقاسي او را وقعي ميرزاچون صارم افندي وارد دارالخالفه گشت، حاجي
صارم . طلب كرد كرور زر مسكوك همي 5ننهاد و از براي زيان محمره 

رنجيده خاطر طريق افندي اجابت اين معني را فوق طاقت دانسته، 
  )703-701صص(.مراجعت گرفت و كار محمره به تأخير افتاد

 
 خان مافي بر حسب فرمان به رسالت بغدادهم درين وقت قنبرعلي

مأمور گشت تا عليرشاپاشا را بياگاهاند كه تخريب محمره و زيان زوار 
 )732ص(را پاداش كن و اگر نه ساخته كيفر باش 

 
خان مافي از سفارت بغداد مراجعت كرد و از هم درين وقت قنبرعلي

افندي كليدار روضه كاظمين عليهما السالم قبل عليرضاپاشا، عبدالرزاق
به درگاه آمده اظهار مسكنت  و معذرت كرد و زيان محمره را بر ذمت 

 )756ص. (نهاد
معتمدالدوله حكومت فالحيه را عالوه بر فرمانگزاري خوزستان به 

وض داشت و محمره را كه به فتنه بصريان خراب بود اهللا مفمولي فرج
حكم به تعمير و آباداني كرد و حاجي محمدعلي حمصي را به سفارت 

آباد خواهد بصره نزد متسلّم فرستاد پيام داد كه محمره يا بدست شما 
پاشا وزير بغداد را شود و عليگشت يا بصره چون محمره خراب مي

ز كارداران دولت خواستار آمد كه به اراضي و ا نيز از اينگونه پيامي كرد
 )768ص. (روم تاختن كند و كيفر خرابي محمره را بازجويد
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خان اميرنظام ميان دولتين ايران و اي كه ميرزا تقيصورت عهدنامه
 در ارزن الروم نگارداددولت آل عثمان 

غرض از ترقيم و نگارش اين كلمات خجسته داللت آنكه از مدتي به  
طرف چون فيمابين سلطنت جاويد آيت سنيه و دولت دوران عليه اين 

ابدالدوم با دولت عليه عثمانيه بعضي عوارض و مشكالت حدوث 
وقوع ياقته بود، بر مقتضاي التيام اساس دوستي و الفت و ضوابط سلم 

و صفوت وجهت جامعه اسالميه كه ميان دولتين عليتين در كار و افطار 
گونه مواد بالسويه اين. باشنديتين بدان متّصف ميسليمه كه طرفين عل

مناسب فخامت شأن دولتين عليتين به  را بر وجهه موافق و نزاعيه
تجديد تأكيد بنيان صلح و مسالمت و تشييد اركان مواالت و مودت از 

جانب دولتين عليتين اظهار رغبت و موافقت شده، براي تنظيم و مذاكره 
تسطير اسناد مقتضيه بر حسب فرمان همايون و مواد عارضه و تحرير و 

اعليحضرت قدر قدرت كيوان حشمت، مملكت مدار ملك گير، آرايش 
تاج و سرير، جمال االسالم و المسلمين، جالل الدنيا و الدين، غياث 
الحق و اليقين، قهرمان الماء و الطين، ظل اهللا الممدود في االرضين، 

داراب دستگاه، انجم سپاه  حافظ حوزه مسلماني، داور جمشيد جاه
اسالم پناه، زينت بخش تخت كيان، افتخار ملوك جهان، خديو دريا دل 

كامران، شاهنشاه ممالك ايران، السلطان بن السلطان بن السلطان و 
ادام اهللا تعالي ايام  الخاقان بن الخاقان بن الخاقان محمد شاه قاجار -
كواكب االقبال،  ابيح -سلطنه في فلك االجالل و زين فلك قدرته بمص

بنده درگاه آسمان جاه ميرزا تقي خان وزير عساكر منصوره نظام و غير 
نظام كه حامل نشان شير و خورشيد مرتبه اول سرتيپي و حمايل افتخار 

خاص سبز است به وكالت مخصوص و مباهي گشته و نيز از طرف 
، اعليحضرت كيوان منزلت، شمس فلك تاجداري، بدر افق شهرياري

پادشاه اسالم پناه، سلطان البرين و خاقان البحرين، خادم الحرمين 
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الشريفين، ذوالشوكه و الشهامه، السلطان بن السلطان بن السلطان و 
الخاقان بن الخاقان بن الخاقان سلطان عبدالمجيد خان، جناب مجدت 

ماب، عزت نصاب انوري زاده السيد محمد انوري سعد اهللا افندي كه از 
رجال دولت عليه عثمانيه و حائز صنف اول از رتبه اولي و حامل اعاظم 

نشان مخصوص به آن رتبه است مرخص و تعيين شده بر وجه اصول 
هاي مباركه عاديه بعد از نشان دادن و مالحظه و مبادله وكالت نامه

انعقاد معاهده ميمونه در ضمن نه فقره آتيه قرار داده شده كه در اين 
 :ن و در مجلس منعقده در ارزنة الروم مبادله مي شودكتاب مستطاب بيا

دولتين عليتين اسالم قرار مي دهند كه مطالبات نقديه طرفين  -فقره اول
را كه تا به حال از يكديگر ادعا مي كردند كالً ترك كنند وليكن با اين 

قرار به مقاوالت تسويه مطلوبات مخصوصه مندرجه در فقره چهارم 
 .خللي نيايد

دولت ايران تعهد مي كند كه جميع اراضي بسيط واليت  -دويم فقره
زهاب يعني اراضي جانب غربي آن را به دولت عثماني ترك كند و 
دولت عثماني نيز تعهد مي كند كه جانب شرقي واليت زهاب يعني 

اراضي جباليه آنرا مع دره كرند به دولت ايران ترك كند و دولت ايران 
ر حق شهر و واليت سليمانيه از هر گونه ادعا قوياً تعهد مي كند كه د

صرف نظر كرده، به حق تملكي كه دولت عثمانيه در واليت مذكور 
دارد وقتاً من االوقات يك طور دخل و تعرض ننمايد و دولت عثماني 

نيز قوياً تعهد مي كند كه شهر و بندر محمره و جزيره الخضر و 
نب يسار شط العرب را لنگرگاهها و هم اراضي ساحل شرقي يعني جا

كه در تصرف عشاير متعلقه معروفه ايران است به ملكيت در تصرف 
دولت ايران باشد و عالوه بر اين حق خواهد داشت كه كشتي هاي 
ايران به آزادي تمام از محلي كه به بحر منصب مي شود تا موضوع 

 .الحاق حدود طرفين در نهر مذكور آمد و رفت نمايند
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ن معاهدتين تعهد مي كنند كه با اين معاهده حاضره طرفي -فقره سيم
ساير ادعايشان را در حق اراضي ترك كرده، از دو جانب بال تأخير 

مهندسين و مأمورين را تعيين نموده تا اينكه مطابق ماده سابقه حدود 
 .مابين دولتين را قطع نمايند

اخطارات طرفين قرارداده اند كه خساراتي كه بعد از قبول  -فقره چهارم
دوستانه دو دولت بزرگ واسطه كه در شهر جمادي االولي سنه يك 
هزار و دويست و شصت و يك تبليغ و تحرير شده به طرفين واقع 

شده و هم رسومات مراعي از سالي كه تأخير افتاده براي اينكه مسائل 
آنها از روي عدالت فصل و احقاق بشود از دو جانب بالتأخير 

 .نمايند مأموريني را تعيين
دولت عثماني وعده مي كند كه شاهزادگان فراري ايران را  -فقره پنجم

در بروسا اقامت داده، غيبت آنها را از محل مذكوره و مراوده مخفيه آنها 
را با ايران رخصت ندهد و از طرف دولتين عليتين تعهد مي شود كه 

 .بشوند ساير فراري ها به موجب معاهده سابقه ارزنة الروم عموماً رد
تجار ايران رسم گمرك اموال تجارت خود را موافق قيمت  -فقره ششم

حاليه و جاريه اموال مذكوره نقداً يا جنساً به وجهي كه در عهدنامه 
منعقده ارزنة الروم در سنه يك هزار و دويست و سي و هشت در ماده 
ششم كه داير به تجارت است مسطور شده ادا كنند و از مبلغي كه در 

 .دنامه مذكوره تعيين شده زياده وجهي مطالبه نشودعه
دولت عثماني وعده مي كند كه به موجب عهدنامه هاي  -فقره هفتم

سابقه امتيازاتي كه الزم باشد در حق زوار ايراني اجري دارد تا از هر 
نوع تعديات بري بوده بتوانند به كمال امنيت محلهاي مباركه اي كه در 

ت زيارت كنند و همچنين تعهد مي كنند كه ممالك دولت عثماني اس
مواد استحكام و تأكيد روابط دوستي و اتحاد كه الزم است فيمابين دو 

دولت اسالم و تبعه طرفين برقرار باشد مناسب ترين وسايل را 
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استحصال نمايد تا چنانكه زوار ايرانيه در ممالك دولت عثمانيه به 
عه ايرانيه نيز از امتيازات مذكوره جميع امتيازات نايل مي باشند، ساير تب

بهره ور بوده خواه در تجارت و خواه در مواد سايره از هر نوع ظلم و 
تعدي و بي حرمتي محفوظ باشند و عالوه بر اين باليوزهايي كه از 

طرف ايران براي منافع تجارت و حمايت تبعه و تجار ايرانيه به جميع 
نصب و تعيين شود، بغير از محل هاي ممالك عثمانيه كه الزم باشد 

مكه مكرمه و مدينه منوره دولت عثمانيه قبول مي نمايد و وعده مي 
كند كه كافه امتيازاتي كه شايسته منصب و مأموريت باليوزهاي مذكوره 

باشد و در حق قونسولهاي ساير دول متحابه جاري مي شود در حق 
ه باليوزهايي كه آنها نيز جاري شود، و نيز دولت ايران تعهد مي كند ك

از طرف دولت عثمانيه به جميع محلهاي ممالك ايرانيه كه الزم باشد و 
ببايد نصب و تعيين شود در حق آنها و در حق تبعه و تجار دولت 

عثمانيه كه در ممالك ايران آمد و شد مي كنند معامله متقابله را كامالً 
 .اجري دارند
كنند كه براي دفع و رفع و  دولتين عليتين اسالم تعهد مي -فقره هشتم

منع غارت و سرقت عشاير و قبايلي كه در سر حد مي باشند تدابير 
الزمه اتخاذ و اجري كنند و به همين خصوص در محل هاي مناسب 

دولتين تعهد مي كنند كه از عهده هر نوع . عسكر اقامت خواهند داد
حركات تجاوزيه مثل غصب و غارت و قتل كه در اراضي يكديگر 

وقوع بيابد برآيند و نيز دولتين قرار داده اند عشايري كه متنازع فيه مي 
باشند و صاحب آنها معلوم نيست بخصوص انتخاب و تعيين كردن 

محلي كه بعد از اين دائماً اقامت خواهند كرد يكدفعه به اراده خودشان 
حواله بشود و عشايري كه تبعيت آنها معلوم است جبراً به اراضي 

 .بوعه آنها داخل شونددولت مت
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] اي[جميع مواد و فصول معاهدات سابقه خصوصاً معاهده  -فقره نهم
كه در سنه يك و هزارو دويست و سي و هشت در ارزنه الروم منعقد 

شده كه بخصوصه با اين معاهده حاضره الغا و تغيير داده نشده، مثل 
ام و قوت اينكه كلمه بكلمه در اين صحيفه مندرج شده باشد، كافه احك

آن ابقا شده و فيمابين دو دولت عليه قرار داده شده است كه بعد از 
مبادله اين معاهده در ظرف دو ماه يا كمتر مدتي از جانب دولتين قبول 

و كان ذالك . و امضا شده تصديق نامه هاي آن مبادله خواهد شد
التحرير و في يوم السادس عشر من شهر جمادي الثاني سنه يك هزار و 

دويست و شصت و سه هجري در دارالخالفه طهران صورت انطباع 
 )890-894صص ( .پذيرفت

 
خان از حدود ايران و تقسيم سالطين باستان همانا چون ميرزا تقي

خبري استوار نداشت هنگام نگارش عهدنامه كارگزاران دولت حيلتي 
ه انديشيدند و محمره را كه از اراضي ايران است با مملكت روم پيوست

كردند و در عهدنامه نگاشتند كه دولت عثمانيه محمره و لنگرگاه و 
ميرزا . نمايندحفار و جزيرة الخضر را ملكيه به دولت ايران واگذار مي

داشت كه اين اراضي جزو خان كه از اين معني غافل بود، دلشاد ميتقي
ر ملكيت محمره و ديگر كاركنان دولت روم را د مملكت ايران شد

نخواهد رفت و وكيل دوم روم خوشدل بود كه پادشاه ايران از  اغلوطه
پس در تخريب محمره و اموالي كه از آنجا به غارت رفته نتواند سخن 

 .كرد
چون مكالي اربعه چنانچه مذكور شد از ارزن الروم پراكنده شدند و 

صورت عهدنامه در دارالخالفه طهران ملحوظ نظر حاجي ميرزاآقاسي 
در كه وي را نيز در تعيين حدود بهره كافي نبود و هم  گشت، هم از آن

از بهر آنكه آن خطائي كه نخست او را در كار محمره افتاد پوشيده دارد 
و آغاز فخر و مباهات نمود كه اينك در مجلس عامه سخن درافكند 
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ام و از پادشاه كرور تومان ملك از دولت عثمانيه مأخوذ داشته 1معادل 
منشور گرفت و به حدود فرستاد و فرمان كرد كه در محمره قلعه 

محكم بنيان كنند و فرمود طريق مكه معظم را از طرف نجد و جبل 
خواهم كرد و در عرض راه قالع محكم و رباطهاي استوار خواهم نهاد 

و همه ساله  به حراست باز خواهم داشتو در همه جا فوجي از لشكر 
حاج از ايران برخواهم گماشت تا ايرانيان را به مكه كوچ دهد و امير 

گونه سخنان با او القا اهللا را فرمانگزار خوزستان كرد و از اينمولي فرج
 .نمود

كارداران دولت عثمانيه گفتند كه بعضي از فصول عهدنامه در لباس 
توضيح آن ابهام است به استحضار وزراي مختار دولت روس و انگليس 

اين توضيحات در ضمن  چند سوأل و . بهامات به چند فقره نگاريافتها
  :جواب بدين گونه است

رجال دولت عثماني به موجب شرط فقره قرارنامه تصور : سؤال اول
كنند كه ترك كردن شهر و بندر و لنگرگاه و همچنين جزيرة الخضر مي

ي را ولت عثمانتواند احاطه كند، نه اراضي دنميبه ايران، به اين ترتيب 
را كه واقع ه ساير بنادر دولت عثماني كه بيرون از شهر محمره است ن

 .است در آنجاها
-واسطه مي مأمورين دولتين: جواب سفيران دولت روس و انگليس

گويند كه لنگرگاه محمره در محلي است كه واقع شده در محاذي شهر 
. ديگر بدهددر مرداب حفار، لهذا المراتب ممكن نيست نتيجه معني 

كنند رأي رجال دولت عثماني را مأمورين واسطه عالوه بر آن قبول مي
كه واگذار كردن محلي را كه در آن سؤال كرده بودند شهر و بندر 

الخضر است و بابعالي ترك نكرده است در اين لنگرگاه محمره و جزيرة
 .محل نه زمين ديگر و نه بندر ديگر را كه در آنجا واقع شده باشد
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كند از شرح باقي آن فصل كه در دولت عثماني سؤال مي: سؤال دوم
توانند سكني داشته باب عشاير حقيقي تبعه دولت ايران كه آنها مي

نصف آنها در خاك ايران باشند و نصف آنها در خاك عثماني در باشند، 
و به آنها  تواند ايران آن خاك عثماني را متصرف شوداين حالت مي

د دولت ايران آن زمين عثماني را متصرف چندي بگذر تعلق يابد و
 .شود

تواند بدست مأمورين دولت ايران هيچ بهانه نمي: جواب سفيران
العرب است نه زميني را كه بياورد، مملكتي را كه در سمت يمين شط

در سمت يسار است و متعلق به دولت عثماني است اگر چه عشائر آن 
يا اراضي دست چپ كه تعلق به نصف يا همه در طرف دست راست 

   )899-901صص ( .عثماني دارد سكني كرده باشند
 

الدوله با سپاه انگليس در ذكر مقاتله شاهزاده خانلرميرزاي احتشام
 بندر محمره

 
كار به ستيز و آويز ) انگليس(از آن روز كه ميان دولت ايران و انگريز

ام  كرّة بعد كرّة حاضر بوده نيز) سپهرلسان الدوله(افتاد، من بنده نگارنده
ام كه جناب اشرف صدر اعظم با سرداران لشكر و ام و شنيدهو ديده

اند، فرموده رقم كرده و هر كه از ايشان حاضر بوده سرحدداران كشور
 :كه

با لشكر انگليس در ساحل بحر و فرضه بحيره و كنار رود بارها  رزم مدهيد چه 
 وسودلين و كشتي فرقت و ديگر كشتيها فراوان استايشان را كشتيهاي جنگي مانند 

من به ميزان  30من و 20توپ تواند داد و گلوله توپ ايشان 150كه هر كشتي حمل 
توان داد و اگر از كشتي بيرون رود و اين توپها را جز به دستياري كشتي سير نميمي

د برد و در مسالك پوند نتوانند با خو 9پوند و  6پوند و  4شتابند بر زيادت از توپ 
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اراضي چندان اسب نتوانند به دست كرد كه عراده هاي توپ يك فروند كشتي را 
 .عبور دهند
توپ رزم آغازند چون آهنگ خستگي كنند افزون  1000وقت كه در بحر الجرم آن 

 با اص زورق و غواص دريا نيستيم و كارتوپ نخواهند داشت و ما رق 30و  20از 
الجرم جان و سر بر سر حفظ هيچ بندر به باد . دريائي نداريمماهيان بحر و مردم 

مدهيد و ادات حرب و ضرب و قورخانه و توپخانه و غالت و حبوبات در هيچ 
فرسنگ حدود ايران به آب دريا منتهي شود و در  200بندر انباشته نداريد؛ زيرا كه 

 .تمامت اين مسافت كشتي تواند به ساحل رسيد
فرسنگ راه به لب دريا بگماريم و سينه  200ه سپاه را به حراست ما را چه افتاده ك

بر شما واجب است كه يك منزل از اين . پوند بداريم 66ايشان را هدف گلوله توپ 
سوي آب اوتراق كنيد و از درنگ و شتاب كشتي  انگليس در آب قرين غلق و 

ر آب دور افتند هرگاه از ساحل بحر بدين سوي سفر كنند و از كنا .اضطراب نشويد
 . چون شيران جنگي بر ايشان بتازيد و رزم آغازيد

 
را در امتثال امر جناب اشرف  لكن خانلرميرزاي احتشام الدوله

نخستين چون . صدراعظم غفلتي رفت و دولت ايران را زياني آورد
اصغا نمود كه سفراي ايران و انگليس در شهر پاريس اعداد كار معاهده 

اين خبر را استوار داشت و در ساز و برگ مردان و  كنندو مصالحه مي
اعداد روز ميدان غوري به سزا نفرمود و هيچ نينديشيد كه اين عهدنامه 

تا به امضاي كارداران دولتين توثيق نيافته و تبديل نشده ممكن است كه 
لشكر انگليس حيلتي كند و در تسخير محمره غفلت ايرانيان وسيلتي 

 .دادند
اند و كه دانست لشكر انگليس اين وقت را مغتنم داشتهو از آن پس 

اند كه خبر مصالحت، لشكر ايران را از كار مناطحت باز داشته و دانسته
اند كه شكست برازجان را به تسخير محمره جبر كنند، تصميم عزم داده

پند و اندرز صدراعظم را از خاطر بزدود و بي آنكه مردان مجرب را به 
د يا آنكه از مبارزان رزم ديده سخني اصغا فرمايد مشاوره طلب كن
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لشكر را جنبش داد و در كنار بحر تا بدانجا كه پيشاني كشتي انگليس  
تواند سر به ساحل نهند، ميدان محاربت راست كرد و سنگري چند دور 
از هم ببست كه چنانكه مردم اين سنگر را بدان سنگر راه آمدن و شدن 

اي توپ را به تفاريق در سنگرها جاي داد، نمود و عراده هصعب مي
انكه هيچ يك پشتوان آن ديگر نتوانست بود و اسبهاي باركش را از چن

بهر آنكه نرخ علوفه ارزان برآيد و كار صعب نيفتد به مراتع بعيده 
گسيل داشت و انديشه نكرد كه اگر كار به هزيمت رود بنه و آغروق به 

 .دست دشمن به غنيمت رود
) العربشط(گام از اين سوي آب آنجا كه رود فرات 50بفرمود  بالجمله

پيوسته شود و در جانب غربي محمره به مسافت ) كارون(با شط شوشتر
 .گام دو سنگر بستند 200

خان سرتيپ با فوج بهادران جاي كرد و سه در سنگر نخستين آقاجان
و در سنگر ديگر محمدمرادخان . پوند منصوب داشت 14عراده توپ 

خان يو محمدتقس. عراده توپ نشيمن جست 3سرتيپ با فوج بيات و 
 .سرهنگ با يك عراده توپ نزديم بدان سنگر اقامت كرد

گام نيز يك سنگر بست و  1000و از جانب مشرق قلعه به مسافت 
عراده توپ فرود شد  2خان سرتيپ با فوج قديم فراهان و محمدحسن

از يكديگر بپرداختند، عيسي  و در جزيرة الحضرا نيز چند سنگر دور
 2تن از مردم بلوچ و عرب و  400جابرخان با خان سرتيپ پسر حاجي

و در سنگر ديگر برخوردارخان . عراده توپ در سنگر جاي كرد
تن  300خان ياور فوج سيالخوري با سرهنگ با فوج امرائي و موسي

 سرباز ساخته جنگ نشست و برخوردارخان تا پايان مجادلت قانون
  .و به فروست و شجاعت نامبردار گشتمجالدت از دست نگذاشت 

تن سرياز فوج قديم كزاز بدو  400خان ياور با و همچنان رجب
تن  500سوار و  200جابرخان سرحددار محمره با پيوست و حاجي
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خان شاهسون كه العابدينو ديگر زين. پياده عرب نيز سنگري گرفت
در جزيرة سوار شاهسون دويرن  100مردي دلير و رزم ديده است با 

 .عراده توپ بود 3الخضرا جاي داشت و اين گروه را 
 3الدوله خويشتن در پشت قلعه محمره لشكرگاه كرد و اما احتشام

گام دور از  800ميرزا عراده توپ نزد خويش بداشت و فرزندش ابراهيم
و شاهزاده پس از زماني كوچ  .آب شط در پشت نخلستان اوتراق نمود

ميرزا  اوتراق كرد و گام از قفاي ابراهيم 1000داده لختي بازپس شد و 
رفت در معسكر خويش نهاد و قورخانه اي كه به كار لشكر ميقورخانه

گام دور از آب،  200ميرزا بود و علوفه لشكر را ديگر نيز نزد ابراهيم
 .داشتميرزاابوطالب وزير شاهزاده با خود مي

اگر چه در اين هندسه قورخانه را از قاروره آتشين دشمن بيم زيان بود، 
اين وقت يك كشتي انگليس تا كنار بصره . اما كس را انديشه آن نرفت

پنداشت براي حمل آذوقه آمد شدن داشت و شاهزاده كشتي تجاري مي
 يك روز چند تن از از آن كشتي به كنار آمده از دور و نزديك سنگر و

لشكر و قورخانه را نظاره نموده مراجعت كردند و از پشت و روي كار 
 .آگهي يافتند

 
بالجمله چون خبر رسيدن كشتيهاي جنگي انگليس پراكنده شد، 

الدوله يك تن از مردم خود را بفرستاد تا خبري از عدت و احتشام
تا  العرب لختي راه بپيمودبان او از كنار شطديده. عدت ايشان باز آرد

كشتي به شمار كرد، از بيم آنكه  18كشتيهاي انگليس ديدار شد و 
و . ديگر توقف نكرده خبر بازآوردكشتيها قبل از او به محمره درآيند، 

شنبه بيست و هفتم الدوله به اعدادكار پرداخت و كشتيها روز سهاحتشام
العرب كه بدايت شطشتگاه در ملتقاي آن دو رود عظيم رجب هنگام چا

كشتي شمرده شد و دو كشتي  44ست از پي هم برسيد  چندانكه ا
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توپ  20كشتي ديگر هر يك  42توپ بود و  14ايشان را هر يك 
گام لنگر در آب  400منصوب داشت و اهالي كشتي به مسافت 

 .افكندند
توپ به جانب  12بالجمله روز چهارشنبه هنگام فرو شدن آفتاب 

-اي كه از خاك بصره شمرده مسيجزيرة الخضرا بگشودند و در پشته
ن گروهي را از كشتي پياده كرد، شود در جزيره سليمان بن غضبا

نصب دادند و از آنجا تا سنگر ] خمپاره[گري بر آوردند و دو خنپارهسن
شنبه قبل از سر بر زدن روز پنج. گام مسافت داشت 1000ايرانيان 

بگشودند ميخمپارهدادند و از آن سنگر گلوله آفتاب ساز مقاتلت طراز 
خان به و چون گلوله هيچ سنگر بدان رسنده نبود و از سنگر آقاجان

 . گشادن توپ جنگ را پذيره بودند
اين ببود تا يك ساعت از ديدار شدن آفتاب سپري شد، ناگاه گلوله 

بخش افزون شد و  100و از  خان بتراكيدخمپاره در ميان سنگر آقاجان
خان آمده بغلطيد و با آن جراحت پ آقاجاناي از آن به پهلوي چپاره

و او را از ميدان جنگ به كناري  مردم خود را به ثبات قدم وصيت كرد
و دو كشتي ديگر به  .بردند و پس از دو روز به عزّ شهادت پيوست

و دهان  گام با سنگر فوج بهادران روي در روي درآمد 200مسافت 
ي بخار ديگر برسيد و خمپاره گشاده داشت و از قفاي آن دو كشت

 .كشتي به پشتواني يكديگر رده شدند 8همچنان تا 
. بباريدند بالجمله تمام كشتيها به جنگ درآمدند و گلوله نوپ و خمپاره

و از سنگر بهادران، مردان جنگي از در مدافعت برخاستند و با گلوله 
خان بيك وكيل سلطان گروسي و اسماعيلعبداهللا. توپ جنگ آراستند

نيكو خدمتي كردند و مردانه بكوشيدند  ارلو و صمد بيك وكيل افشاربه
و آن كشتي را كه اژدر نام بود با گلوله توپ ثلمه كردند، چنانچه از كار 

 .افتاد
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محا و ثقبهاي سنگر و جاهاي گلوله توپ ابالجمله پاي سخت كردند تا 
در  .انهدام يافت و چند تن از توپچي و سرباز مجروح و مطروح افتاد

خان سرتيپ جاي داشت الدوله در سنگر محمدحسناين وقت احتشام
خان سرتيپ نيز با فوج مهندس حاضربود، شاهزاده بفرمود نقيو علي

 .تا با فوج به سنگر بهادران شود و مردم آن سنگر را مددي دهد
خان راه برگرفت، لكن دلي پر باك و بيم داشت و بر جان علينقي

وي چون به سنگر محمدمرادخان رسيد از اين رخويش هراسناك بود، 
خويشتن متوقف شدو خدادادخان برادرش را با فوج مهندس به سنگر 

سربازان نيمي پراكنده شدند و نيمي به سنگر . بهادران مأمور داشت
سنگر بهادران از . لكن اين قليل مردم به كاري نبود. بهادران رسيدند

داشتند، چه گلوله تفنگ در اين پاي برفت و سربازان دست از جنگ باز
 .حربگاه به كشتي دشمن رسنده نبود و اگر رسيدي گزنده نبود

خان را با تفنگچي بختياري و هم در اين وقت ميرزا ابوطالب حسينقلي
و . جنبش داده به سنگر محمدمرادخان آمد، باشد كه مددي دهد

ادران، محمدمرادخان چون جماعتي از فوج بيات را نزديك به سنگر به
فرمان  از پس ديواري كه نيك استواري نداشت بازداشته بود، اين وقت

منصب درآنجا اقامت جسته ديگران احبتن ص 20كرد كه از هر دسته 
و پاي اصطبار استوار داشت، چنانكه يك تن از  به سنگر درآيند

كه در فرود سنگر از بيم گلوله خصم  سربازان خويش را نگران شد
كه تا اجل  ايفت او را بخواند و گفت همانا ندانستهسرخويش فرو گر

كس را فراز نشود مرگ را بدو دسترس نباشد، من امروز اين معني را بر 
تو كشف سازم و فرمان كرد تا زماني دراز بر فراز سنگر راست بايستاد 

گاه از فراز سنگرش به زير و آسيب بدو نرسيد، آن و بسيار گلوله بباريد
 .اكنون در فرود سنگر ايمن بباش و خميده كار مكنآورد و گفت 



 
 

214 

 

آن سنگر ميرزارضاي نايب خرقاني و محمدحسن بيگ خرقاني و در
-به كمال ظاهر ساختند و شهسوار بيگ در كار هزيمت سبكجالدتي 

 .خيز گشت و از بهر حمل توپ و حمله در دار و كوب گراني نمود
عدودي از مردم بلوچ الخضرا كه مبالجمله اين وقت در سنگر جزيرة

اقامت داشت، معصوم سلطان توپچي با اينكه سنگر او هدف  درآنجا
-گلوله توپ و خمپاره بود فتوري در اركان جالدت او راه نكرد و تا آن

-رضاقلي. گشتگاه كه بساط منازلت نورديده شد توپ او گشاده مي
سنگر بيك خمسه كه وكيل توپخانه بود نيز جالدتي به سزا نمود و از 

خان و علينقي. گشتخان نيز يك توپ به كشتيها گشاده ميمحمدحسن
سرباز را پراكنده ديدند كس به شاهزاده فرستاده محمدمرادخان چون 

 .توپ و توپچي و قورخانه توپ به مدد طلبيدند
الدوله گفت لشكر پراكنده است و كار از دست بيرون شده، احتشام

مردم انگليس از بهر آتش زدن قورخانه  اعداد اين كار نتوانم كرد و از
آمد؛  و بدين تعبيه در قورخانه قاروره آتشين به ميان لشكرگاه همي

. سنگر بهادران و قورخانه خمپاره، آتش در افتاد و نابود ساخت
اهللا كه در ميان سنگر بهادران و سنگر محمدمرادخان متردد ميرزافضل
را جراحت كرد و محمدمرادخان او  اي از گلوله خمپاره پاي اوبود، پاره

 .را به كناري فرستاد؛ اما از آن زحمت جان به سالمت برد
از جانب ديگر در سنگر ابراهيم ميرزا و فوج كزازي پشت با جنگ 

اي را به نزديك و او يوزباشي عبدالحسين قبه كرده، شكسته شدند
لشكر انگليس وانهي داشت كه الدوله فرستاده اين خبر باز داد احتشام

شاهزاده . گمان از بحر بيرون شده ، سنگر ما را حصار خواهد دادبي
خان ندانست، او را گفت از ديگر سودي در حفظ سنگر محمدحسن

سنگر بيرون شده با توپخانه و سرباز لختي دورتر از ميدان گلوله توپ 
و خمپاره برصف باش؛ لكن سرباز چون از سنگر سر بدر كرد، پراكنده 
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اين وقت ميرزا ابوطالب به محمره آمد و لشكري را كه در . تگش
 .جزيرة الخضرا بود حكم فرستاد تا آمده به شاهزاده پيوسته شوند

ساعت بازار مقاتلت و  5القصه يك ساعت قبل از طلوع آفتاب تا مع
كشتي را با  3. كشتي انگليس نيز شكسته شد 4منازعت روائي داشت، 

به قوت كشتيهاي ديگر از محل آفت به كنار  طنابها استوار بستند و
بعد را . كشيدند، لكن كشتي اژدر چنان از كار شد كه كشيدن نتوانستند
 .لختي بازپس بردند و بدان سر شدند كه تدبير ديگر انديشيدند

اين هنگام از پراكنده شدن لشكر اسالم آگهي يافتند و دليرانه ديگر باره 
و بعد از زوال آفتاب نيران جدال  به جنگ درآمدند و تا يك ساعت

تن مقتول گشت و از افواج  22قتال اشتعال داشت، لز فوج بهادران 
تن به خاك افتاد و از لشكر انگليس  57و مخبران و بيات زرند  كزازي

پند و  نيز بسيار كس هالك شد؛ لكن چون قشون چريك پراكنده شدند
افتاد كه در كنار اندرز جناب اشرف صدراعظم معاينه شد و مكشوف 

 .بحر با مردم انگليس رزم دادن از خرد بيگانه افتادن است
چون شاهزاده نيك نگريست كه گلوله توپ و خمپاره از لشكرگاه از آن 

رود و از طرف ديگر نظاره كرد كه بعضي از كشتيهاي تر هميسوي
 انگليسي لختي دور از لشكرگاه به كنار آمد و لشكر خود را پياده كرد و

سخت هراسناك شد كه . سپاه را با توپ و قورخانه به ساحل كشيد
مبادا جماعتي از سواره و پياده از كشتيها بيرون شده، از قفاي لشكريان 

درآيند و لشكر اسالم را حصار دهند، پس حكم داد كه سربازان از 
 .سنگرها بيرون شوند

. زاده آمدندرا پرداخته كردند و به نزديك شاهسركردگان ناچار سنگرها 
بعد از گفت و شنود فراوان سخن بر اين نهادند كه نيم فرسنگ از كنار 

آب واپس شوند و اتراق كنند و علف و آذوقه و قورخانه نيز با خود 
مناصب و سربازان دور از حمل كنند، لكن چون اسب و استر صاحبان 
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، لشكرگاه بود كس به حمل بنه و آغروق و برگرفتن آذوقه دست نيافت
ستر زيرين با اينكه شاهزاده و وزير او را اسب و استر به جاي بود، 

در اين وقت رستم بيگ ياور . الدوله به جاي ماندسراپرده احتشام
-الدوله براي حمل توپخانه اسب هميتوپخانه، به نزديك احتشام

 .خواست و دسترس نبود
ر كشد ساعت از آن پيش كه آفتاب سر د 3بالجمله لشكر جنبش كرد و 

راه برگرفتند و يك فرسنگ طي طريق كرده به كنار نخلستان رسيدند و 
كه شب را در كنار نخلستان بامداد انجمن شدند و سخن بر اين نهادند 

 3چون علف و آذوقه بدست نبود نيمه شب از آنجا كوچ دادند و . كنند
بريده دركنار شط جاي گرفتند و از آنجا واپس فرسنگ ديگر راه 

ه به نخلستان سبعه رسيدند و روز ن را فراهم كرده، روز جمعماندگا
يكشنبه دوم شعبان شاهزاده سپاه را .  اقامت داشتندنبه را هم در آنجا ش

به نظام كرد و به جانب اهواز در تك و تاز آمد و روز ديگر در اهواز از 
    )1419-1425صص(.آن سوي آب اوتراق نمود
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 1390انتشارات صداي معاصر،
، ناشر دنياي كسروي، سيداحمد، تاريخ پانصدساله خوزستان -21

 1389كتاب،
شائر جنوب اليارد، سر اوستن نري، سيري در قلمرو بختياري و ع -22

 1371خوزستان ، ترجمه مهراب اميري، انتشارات فرهنگسرا، 
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التواريخ، به اهتمام جمشيدكيانفر ، سپهر، محمدتقي، ناسخلسان الملك -23
 1330انتشارات اساطير، 

لسترنج، گي، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خالفت شرقي، ترجمه  -24
 1377محمود عرفان، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 

لوريمر، جان گوردون، تاريخ خوزستان، جواهر كالم، محمد،  -25
 1390انتشارات كوير،

باالرد، جنگ ايران و انگليس، ترجمه كاوه بيات، فصلنامه ليوتنان -26
 27فرهنگ ايران زمين، شماره

 مجله وحيد، شماره نهم، سال يازدهم -27
خوزستان ، به كوشش نجم الملك، حاج ميرزا عبدالغفار، سفرنامه  -28

 1341سيد محمد دبير سياقي، مؤسسه مطبوعاتي علمي، 
نجم الدوله، حاج عبدالغفار، سفرنامه خوزستان، به كوشش دبير  -29

 سياقي، ناشر پژوهشگاه علوم انشاني و مطالعات فرهنگي
-ناصري، به تصحيح جمشيدكيانالصفايخان، روضةهدايت، رضاقلي -30

 1330اساطيرفر، انتشارات 
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 منابع عربي
 

 كتاب الخراج و صناعة الكتابة، دار الرشيد للنشر ابن جعفر، قدامة،

، صورة األرض، منشورات دار مكتبة  أبي القاسم ،النصيبي ابن حوقل

  1992الحياة،

 ابن الفقيه، احمد بن محمد الهمداني،كتاب البلدان، عالم الكتب بيروت

ترجمه ) القسم االول /دراسه تاريخيه اوليه(ميسان ارثرنودلمان، شيلدن، 

 جميل فواد

االدريسي، محمد بن عبداهللا بن ادريس،نزهة المشتاق في اختراق األفاق، 

 م2002هـ 1422مكتبة الثقافة الدينية، 

صطخري،ابي اسحاق ابراهيم بن محمد، مسالك الممالك، دار صادر اال

 بيروت

سني ملوك االرض و األنبياء، منشورات االصفهاني، حمزة بن حسن،تاريخ 

 دار مكتبة الحياة

هـ 1407البالذري، احمد بن يحيي، فتوح البلدان، مؤسسة المعارف بيروت،

 م1987 -

 في أدوارها التاريخيه، دار البصري-)عربستان(الحلو، علي نعمه، االحواز

   1969بغداد، 
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دار صادر  الحموي، أبي عبداهللا ياقوت بن عبداهللا،معجم البلدان،

 1977بيروت،

 هـ -1385الخطاب، محمود شيت، قادة فتح بالد فارس، دار الفتح بيروت، 

 م1965

، منشورات دار السلمان، انعام مهدي، حكم الشيخ خزعل في االهواز

 الكندي، بغداد

 هـ -1400السمعاني، عبدالكريم بن محمد، االنساب، مكتبة ابن تيمية،

 م1980
 الشيخ خزعل، حسين خلف، تاريخ الكويت السياسي، 

 العزاوي، عباس، عشائر العراق، الدار العربية للموسوعات
 عزاوي، عباس، تاريخ العراق بين احتاللين، الدار العربية للموسوعاتال

العلي، صالح احمد، االحواز في العهود االسالمية االولي، مركز البحوث 
 والمعلومات

 هـ ق1287، طبعة حجرية، قي، ديوان الترياقالعمري، عبدالبا
العرب، دار الكتاب  أنساب معرفة في األرب القلقشندي، أبي العباس، نهاية

 م1980 هـ -1400اللبناني،
الكعبي، فتح اهللا بن علوان، زاد المسافر و لهنة المقيم و الحاضر، نسخه 

 ، منبع ديجيتال1344خطي، كتابخانه مجلس شوراي اسالمي
المانع، جابرجليل، مسيرة الي قبائل االهواز، الدار العربية 

 م2008هـ 1428للموسوعات،
 المقدسي، محمد بن احمد، أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم،
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النبهاني، الشيخ محمدبن خليفه، التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية، 

 1999، المكتبة الوطنية البحرين دار احياء العلوم بيروت-

، 1925-1897النجار، مصطفي عبدالقادر، التاريخ السياسي إلمارة عربستان
 1970دار المعارف بمصر،

 السابع القرن في العراق الي تافرنييه الفرنسي تاورنيه، جان باتيست، رحلة
 1944، مطبعة المعارف بغداد1676سنة عشر

خالد . م، ترجمة د1797مشاهدات بريطاني عن العراق سنةجاكسون، 
 هـ1421 –م 2000الدار العربية للموسوعات، فاروق عمر، 

بغداد، ترجمه  و البصرة إلي المحمرة من ديوالفوا مدام ديوالفوا، مدام، رحلة
 مصطفي جواد، دار العربية للموسوعات

ونجد،  بغدادوالبصره احوال بيان المجدفي فصيح الحيدري، ابراهيم، عنوان
 1999مكتبة مدبولي ، 

لوريمر، جان گوردون، دليل الخليج، القسم الجغرافي، مكتب صاحب السمو 
 امير دولة قطر

متز، أدم، الحضارة االسالمية في القرن الرابع الهجري، دار الكتاب العربي 
 بيروت

 12هـ ، المجلد1383مجلة االستاذ العراقية، عام 
 العلمي العراقي، المجلدالثامن، الجزء االولالمجمع مجلة 

 1986مجله المورد، المجلد الخامس عشر، العدد الثالث
احمدبن محمدبن يعقوب، تجارب االمم، منشورات دار عليمسكويه، أبي

 م2003 هـ -1423الكتب العلمية، 
لها،  مجاورة أخري بالد إلي و العربية الجزيرة شبه إلي نيبور، كارستن،رحلة

 ذر عبير، مؤسسة انتشار العربيمن
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 ش1236 –م 1857از جنگ  پسخرمشهر                         
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 ش1260 –م 1881تعدادي از شيوخ عشائرخرمشهر سال                         

 
 
 

 
 اواخر قرن نوزدهم خرمشهر
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 اواخر قرن نوزدهم خرمشهر

 
 

 
 
 

 
 ش1298 –م 1919خرمشهر 
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 نمائي از خرمشهر اوائل قرن بيستم

 
 

 
 ش1287 –م 1908حومه خرمشهر  –يكي از نهرهاي منشعب از كارون 
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 نمائي از خرمشهر اوائل قرن بيستم ميالدي

 
 
 
 
 

 
 ش1288  –م 1909نمائي از بازارخرمشهر 
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 ش1298  –م 1919حمل و نقل مسافرين در خرمشهر

 
 
 
 
 
 

 
 ش1295 –م 1914بصري در جنوب خرمشهر) قصر( ويرانه هاي كوشك
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 ش1281  م -1900خياباني در خرمشهر 

 
 

 

 خرمشهر در اوائل قرن بيستم )انقالب فعلي(خيابان چاسبي
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 آرايشگري در خرمشهرقديم

 
 

 
   

 
 ش1296 م-1917حمامي در خرمشهر سال 
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 كاخ فيليه كه بناي اوليه آن در زمان شيخ جابر بود

 
 
 
 

      

 
 ش1335بقاياي كاخ فيليه سال 
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 ش1297 –م 1918يكي از خيابانهاي خرمشهر در سال 
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 ميالدي بيستمخرمشهر اوائل قرن 
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