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 چکیده
 هایی چونبه میدان رقابت و درگیری قدرت اول یجهان جنگطی  در یاریبخت لیا

 تا با یلیتحلـ  یفیتوص روش با حاضر پژوهشانگلیس و آلمان تبدیل گردید. 
 یقلمرو بختیار تیاهم وجوه به این پرسش پاسخ دهد که بررسی علل این مسئله

 وجود که پژوهش بر این استفرضیه  است؟ بوده چه این دو قدرت برای
 هب منجر ،یاریبخت قلمرو در ینفت منابع و نچیل جادههای مناسبی چون ظرفیت
 نیا در نفوذ یبرا ییراهکارها و راهبردها اتخاذ و هر دو قدرت یبرا آن تیجذاب

اذ انگلیس با اتخ که به همین علت حکایت از آن داردهای پژوهش یافته .دیگرد لیا
از راهکارهای مناسب تالش  وریبهرهو با  برقراری امنیت در این قلمروراهبرد 

کرد تا منافع خود را در آنجا حفظ نماید. آلمان نیز با اتخاذ راهبرد ایجاد ناامنی می
ای هخان کرد تا منافع انگلیس را به خطر افکند.در ایل از راهکارهایی استفاده می

اتخاذ  و دوپهلوهای بزرگ نیز مواضعی مبهم و خان آلمان طرفدار کوچک آشکارا
ر سیاست جدیدی مبتنی بپایان جنگ، با  هایسیانگل خاطر همین مواضع، به کردند.

 های بختیاری و رویکرد به یک دولت متمرکز اتخاذ نمودند.گذار از خان
جهانی اول، ایل بختیاری، میادین نفتی، جاده لینچ، انگلیس و  جنگ ها:کلیدواژه

 آلمان.
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 مقدمه
معطوف به حضور و نفوذ در  دول درگیر جنگ، توجهین در طی جنگ جهانی اول بیشتر

چون انگلیس و آلمان عالقه ی هایخصوص ایل بختیاری بود. دولتهایالت و عشایر و ب
ن آن ها و رهبرابرقراری روابط دوستانه با خانزیادی به حضور در قلمرو ایل بختیاری و 

دیده  شدتبهگیر طرفین بر سر این مسئله نفس رقابت فشرده و که ییجاتا  اند،داشته
 ،و نظامی یاداقتص های فراوان جغرافیایی،شود. ایل بختیاری با داشتن بسترها و ظرفیتمی

دولت انگلیس از  سوکیکرد. از های خارجی رقیب را به خود جلب میقدرت توجه
قبل در قلمرو این ایل منافع سیاسی و اقتصادی فراوانی داشت که برای حفظ آن  هامدت

در پی آن  شدتبه اول یجهان جنگ یط در هاآلمانکوشید و از سوی دیگر سخت می
بودند تا به هر نحو ممکن بتوانند در ایل بختیاری حضور و نفوذ داشته باشند. این پژوهش 

 کتب و منتشرنشدهگیری از منابع و متون تاریخی همچون اسناد آن است تا با بهره یدر پ
ی تحلیلی به بررسی وجوه اهمیت ایل بختیارو بر اساس روش تحقیق توصیفی ـ اصلی 

 این دو قدرت و یاتخاذشدهو راهبردها و راهکارهای  بپردازدبرای انگلیس و آلمان 
اهبردها ر دهد کهپاسخ  نماید؛ و به این پرسش لیوتحلهیتجزهای بختیاری را خان مواضع

 یمداپیو چه ها در طی جنگ چه بوده ها و مواضع خانآلمان ها،و راهکارهای انگلیسی
مبنای این پژوهش نیز بر این  است؟ داشتهها بر سرنوشت خانو مواضع این راهبردها 

ر لینچ و منابع عظیم نفتی د هایی چون جادهفرض اساسی استوار است که وجود ظرفیت
ذ آن برای انگلیس و آلمان و اتخا زیبرانگوسوسهقلمرو ایل بختیاری منجر به جذابیت 

راهبردها و راهکارهای مختلفی توسط این دو قدرت برای حضور و نفوذ در این ایل 
 گردید.

 صورتبهاست؛ اما  صورت نگرفته پژوهش مستقلی تاکنون مسئلهدر خصوص این 
جن راف  توان یافت؛ از جملهو مقاالت مطالبی را میها نده در بعضی از کتابپراک

 رهد ییرزایم غالمرضا، «سیاسی اجتماعی بختیاری تاریخ»در کتاب  (1373) تیگارثو
نفت »کتاب ( در 1384) یابطح، علیرضا «هیقاجار و هایاریبخت»کتاب  در( 1373) یشور

و  «انگلیس و بختیاری»در کتاب  (1393) یدشتک پورقربان و خدابخش« هاو بختیاری
تا  («1846-1915) سیانگلهای بختیاری، دولت ایران و خان» ۀمقال( در 1377) تیگارثو
ز این نویسندگان ا لیکن ،اندپرداختهروند جنگ جهانی اول در ایل بختیاری ای به اندازه

 هاآنی در ثباتیبثبات یا بختیاری و  سرزمین نفتی در تأسیساتجاده لینچ و  زاویه اهمیت
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به موضوع نگاه  دو قدرتاین راهبردها و راهکارهای از منظر دول انگلیس و آلمان، و 
یشتر بلکه ب ی دقیق قرار نداده،موردبررسهای بختیاری را و یا حتی مواضع خان اندنکرده

های هش برخالف پژوهشاند. در این پژونظر داشتهرا مد دادهرخروند حوادث و وقایع 
 لیابه بررسی تفصیلی راهبردها و راهکارهای این دو قدرت در  بار نیاول یبراپیشین و 

 شود.پرداخته می ها طی جنگ جهانی اولو مواضع خان یاریبخت

 از نگاه انگلیس و آلمانبختیاری  ایلاهمیت ه وجو
 موردتوجه ها قبلمدت ازهای خاص خود ها و ظرفیتیاری به علت ویژگیبخت ایل

های مساعدی همچون موقعیت برخورداری از ظرفیت قرار داشته است. های بیگانهقدرت
 ،نشانیسرزمقرار گرفتن میادین نفت در  ،هاآناز قلمرو  ی تجاریعبور جاده جغرافیایی،

ت هر قدر نگاهکرد بلکه ها را از سایر ایالت و عشایر ایران متمایز میبختیاری تنهانه
نمود. قلمرو ایل بختیاری از نظر موقعیت جغرافیایی در خیره می خود یسوبهگانه را بی

جنوب غربی ایران و در میانه دو ایالت مهم ایران در آن روزگار یعنی ایالت مرزی 
که در آن روزگار عربستان نامیده خوزستان  خوزستان و ایالت مرکزی اصفهان قرار داشت.

کان ام ،در مرکز ایران نیزکرد و اصفهان متصل می فارسجیخلی ها، ایران را به آبشدمی
 اریهای بختینظر به همین موقعیت، خان ساخت.دسترسی به سراسر کشور را فراهم می

تجاری که  امتیاز احداث یک جاده 1897 لیآور 1314/22القعده یذ 20موفق شدند در 
سال بعد در دهم  یک گرفته و کرد، از دولت قاجارخوزستان را به اصفهان متصل می

انگلیسی  برادرانامتیاز خود را به  با انعقاد قراردادی 1898مارس  چهارم/1315شوال 
تجاری که در این پژوهش آن را  (. این جاده236: 1356 ،یموریتواگذار کردند ) 1نچیل

ت خوزستان البختیاری نیز شهرت دارد، شوشتر مرکز ای و البته به جادۀ نامیملینچ می جادۀ
ها کاالها و اجناس خود را از طریق خلیج فارس و نمود. انگلیسیمیرا به اصفهان متصل 

از طریق همین جاده از قلمرو ازآنجا با کمک رود کارون به نزدیکی شوشتر آورده و 
احداث  کردند. تا قبل ازکل کشور توزیع می بختیاری عبور داده و با انتقال به اصفهان در

طوالنی بوشهر به اصفهان  از طریق جادۀ ده کار حمل و نقل کاالهای انگلیسیاین جا
 لینچ از هر نظر ادۀها خیلی زود متوجه گردیدند جکه البته انگلیسی گرفت،انجام می

ق از طری نکهیا ضمن هاآنباشد. بوشهر می از جاده ترصرفهبهو  ترالوصولسهلای جاده

                                                      
1. Lynch 
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-جنگی نیز می در شرایط ویژۀ آوردند،دست میسرشاری بهاین جاده منافع تجاری 

منتقل  به اصفهان جاده نیهم قیطر از خود را ازیموردنتوانستند نیروی نظامی و تسلیحات 
برادران لینچ  (.401:1377گرکه،) ندینماو یا درهرجای ایران که الزم داشته باشند پخش 

 فاظت و امنیت این جاده را برح نیأمتسفارت انگلیس،  دأییتطی قراردادی با حمایت و 
 .آمدندیبرمهای بختیاری گذاشتند که با داشتن سواران مسلح از پس این کار خان عهدۀ

 ،ساخترا از سایر ایالت و عشایر متمایز می هاآنها که امتیاز بختیاری ترینمهماما 
مسجدسلیمان  در 1326 یالثانعیرب 1908/24 مه 26در وجود منابع عظیمی از نفت بود که 

مدتی قبل از کشف نفت نمایندگان دارسی و . (90:1394لسون،یوبود )کشف گردیده 
 حفاظت از مسئلۀ ژهیوبهمختلف و مسائل  در خصوص ،کنسول انگلیس در اصفهان

 ساکما،بودند )ی منعقد کرده اریبخت 1های بزرگبا خانی قراردادنفتی  تأسیساتمیادین و 
 های نفت برایبرقراری ثبات و امنیت در میادین و لوله. (240-5/49/397-7شماره  سند

برداری و هرهب ،روند تولید ،ثباتی و ناامنیها امر بسیار مهمی بود زیرا هرگونه بیانگلیسی
استوار  نفت قتصاد انگلیس که بر پایۀانداخت و در آن صورت اصدور نفت را به خطر می

-عهده ،توانستند با داشتن سواران مسلح کافیهای بختیاری میاندید. تنها خ، لطمه میبود

 (.260:1358فاتح،شوند )نفت  تأسیساتدار حفظ امنیت میادین و 
 دارای ارزش و اهمیت بسیاری بود. نیز قلمرو ایل بختیاری هار آلمانمنظاز  البته
نچ و وجود لی جادۀبور ع ویژهبهموقعیت جغرافیایی مناسب، استعداد نظامی کافی و  داشتن

برای  د.نابه این ایل معطوف گردرا ها کافی بود تا توجه آلمان ،میادین نفتی در این قلمرو
لینچ و میادین نفتی در قلمرو بختیاری کانون توجه و مرکز منافع  جادۀ روشن بود که هاآن

بات ث. گردیدندهایی بود که در جنگ جهانی اول دشمن اصلی آلمان محسوب میانگلیسی
و استحکام این مراکز باعث تقویت قدرت و موقعیت دولت انگلیس و درنتیجه پیروزی 

توانست موجبات ثباتی و ناامنی در این مراکز میگردید و برعکس بیآن دولت می
ابراین بن؛ تضعیف موقعیت و به دنبال آن شکست دولت انگلیس را به ارمغان بیاورد

وانند بت ،در ایل بختیاری عوامل و عناصر خود و نفوذ ها کوشش کردند تا با حضورآلمان
باتی در ثایجاد ناامنی و بی و با یدهمند گردمناسبی بهرهمفید و  صورتبهها از این ظرفیت

                                                      
آنان  د.انشود که مسن یا سالمند بودههای بختیاری گفته میهای بزرگ یا ارشد به آن دسته از خانخان .1

اند که در دورۀ هفت لنگ بوده وند، باب دورکی، شاخۀگر از طایفه زراسهای حکومتنسل دوم خان
 (.202 :1387پوربختیار،کردند )قاجار بر کل ایل بختیاری حکومت می
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نافع به مهای انتقال نفت، جادۀ لینچ و تأسیسات نفتی همچون تخریب و انفجار لوله
 .(262:1363بلوشر،بکشند )لش اقتدار آن دولت را به چاآسیب رسانده و  انگلیس

 

 
 و نچیل ۀجاد خصوص در هاخان مواضع و سیانگل یراهبرد اهداف -1شماره  نمودار

 ینفت تأسیسات

 

 نچیل ۀجاددر خصوص  هاخانمواضع  و سیانگل یراهبرد اهداف -1شماره جدول         
 اهداف و مواضع 

 سیانگل دولت
 و کاالها منیا انتقال یراستا درلینچ  ۀجاد در تیامن و ثبات حفظ
 .شورک سراسر بهازآنجا  و اصفهان به خوزستان از یسیانگل حاتیتسل

 بزرگ هایخان
 تحایتسل و کاالها منیا انتقال یراستا در جاده از حراست و حفاظت

 .گرید هایمشوق و الحفاظه حق افتیدر یدرازا هایسیانگل
 هایخان

 کوچک
 اهداف با ییسوهم رغمیعل نچیل ۀجاد تیامن برضد یعمل اقدام عدم

 .سیانگل با یدشمن و آلمان یراهبرد
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 در ایل بختیاری انگلیس راهبردها و راهکارهای
 دهیبرقرار گرد ایدوستانهروابط  های گذشتهسال در طیها ها و انگلیسیمیان بختیاری

لینچ و احداث آن و سپس انعقاد قرارداد نفتی و کشف نفت  ۀجاد اما با انعقاد قرارداد؛ بود
منافع زیادی برای لینچ  جادۀ. ه بودتر گردیدروابط طرفین نزدیک ،مانیمسجدسلدر 

و چون حفظ امنیت آن و حفاظت از کاالها و اجناسی که از این جاده  ها داشتانگلیسی
ای هیت این کار به خانکرد برای دولت انگلیس اهمیت وافری داشت، مسئولعبور می
اما فراتر از این . (Khazeni,2009:109شد )بختیاری داده  1حکومتگر یهاو خانبزرگ 

ط ها بود که روابجاده، مسئله کشف و استخراج نفت در سرزمین گرمسیری بختیاری
-یسیانگل 1327االول عیرب 1909/22 لیآور 13در قرار داد.  تأثیرشدت تحت طرفین را به

تصاص اخبزرگ به خوانین را  شرکت سهامی از آن ،بختیاری شرکت نفت تأسیس با اه
با قرارداد انعقاد از  انگلیسهدف  ترینمهم .(cronin,2004:4؛261:1358فاتح،دادند )
حفظ  عالوه بر خرید اراضی مورد نیاز از آنان، ،هاآننفت به  دادن سهامویژه بهو ها خان

ز که اتوسط نگهبانان بختیاری بود. امری  های نفتو لولهها چاه ،و حراست از میادین
ا به آنجا منافع انگلیس ر نظمی و ناامنی درها مهم و حیاتی بود و هرگونه بینظر انگلیسی

 .(108:1394ویلسون،انداخت )خطر می
 تالش جنگ ریدرگ دول از یکی عنوانبه سیانگل دولت ،اول یجهان جنگ آغاز با
و  نچیل ۀجاد درها آلمان حضور و نفوذ نهیزم ندهد اجازه ممکن صورت هر به تا نمود

 در یاریبخت لیا درنفوذ  تا از با ندکردیم تالش هازیرا آلمان گردد فراهم نفت نیادیم
و  خاللا با را هایسیانگل حاتیتسل و کاال انتقال ریمس و نموده جادیا یناامن نچیل ۀجاد

 خطوط ای و نیادیم در انفجار و یکارخراب جادیا با همچنین .سازند مواجهاغتشاش 
 ندینما عقط را سیانگل دولت یاتیح شاهرگ ،و به دنبالش قطع صدور نفت نفت یهالوله
 ارغف رایز شود تمام گران یلیخ هایسیانگل یبرا توانستیم امراین  .(262:1363بلوشر،)
 در تدولاین  داشت، سیانگل اقتصاد ییشکوفا در خوزستان نفت که یمیعظ نقش از

 ذغال از راخود  یجنگ ویژهبه و یتجار یهایکشت سوخت اول یجهان جنگ آستانه
 یمبرم ازین هاآن مرور و عبور یبرابنابراین  ( و256:1358فاتح،داده ) رییتغ نفت به سنگ

                                                      
اند. تهداش بر عهدهبیگی بختیاری را ایلخانی و ایل مناصبکه در این پژوهش منظور آن دو خانی است  .1

تخاب ایلخانی انفقط از دو جناح ایلخانی و حاجیبیگی بختیاری ه.ق به بعد ایلخانی و ایل1312سال از 
 شدند.می
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 اتثب ،آرامش حفظ سیانگل دولتراهبرد اساسی و مهم  خاطر نیهم به. داشت نفت به
 ینفت یادینمو  لینچ جادۀمنافع خود در  ایل بختیاری بود تا بتواند در پرتو آن، در تیامن و

 حفظ شرط به تنها مهم نیا دست ندهد. از شان،ها و یا متحد عثمانیرا در مقابل آلمان
و بزرگ  هایخان ژهیوبهو  هاخان انیم در و موازنه قدرت دوستی و صلح وحدت،
ود ب واضح ، پرهاانصورت اختالف و درگیری بین خ دراما ؛ افتادیم اتفاق گرحکومت

بنابراین ؛ (63:1384ابطحی،افتاد )یمیز به مخاطره خنفت ناطقمو  این جادهامنیت  که
 یافکنتفرقهیک راهکار مهم و برخالف تصور عمومی مبنی بر سیاست  عنوانبه

سنگ های بزرگ ن خانموازنه قدرت در میاوحدت و  صلح،در ایجاد ها، آنان انگلیسی
های هم خانهای بزرگ آنخان ها تمام توجه خود را معطوف. انگلیسیگذاشتندتمام می

ایلخانی نمودند و در مقابل از عطف توجه هم به و حاجی 1حکومتگر دو جناح ایلخانی
دریغ ورزیدند. امری که در طی  3بیگیهای جناح ایلو هم به خان 2های کوچکخان

های زیادی برای دولت انگلیس ایجاد نمود و منجر به این شد که آن دو جنگ چالش
 .ندفکنیبها ، خود را در آغوش آلمانرفتهازدستو امتیازات  گروه برای بازیابی حقوق

دولت انگلیس در راستای رسیدن به اهداف راهبردی خود در ایل بختیاری، راهکارهایی 
 دازیم:پرها میبه آن را اتخاذ نمود که اکنون

 دوستی سیاست صلح و یبرقرار :بیگی بختیاریی و ایلکمک به انتصاب ایلخان-1
در  4ایلخانی،جناح ایلخانی و جناح حاجیی یعنی گر بختیارمیان دو جناح حکومت
های میان خان برانگیزتفرقهعامل  ترینمهم انگلیس قرار داشت. اولویت راهکارهای دولت

یگی ببر ایل بختیاری در قالب دو منصب ایلخانی و ایل مسئله حکومت، بزرگ دو جناح
این دو جناح طی قراردادی در سال  اگرچه (.246:1390پور دشتکی،قربانبود )

                                                      
ی نیز والد ایلخانبه ا بختیاری لیدر اکه شاه خان، ایلخانی دوران ناصرالدینقلیهای حسینپسران و نوه .1

 .شهرت دارند
نسل اند. آنان تر بودهسن و سالهای بزرگ یا پدران خود کمهای کوچک یا جوان نسبت به خانخان .2

 در دورۀ هاآناند اما تعدادی از اند که اگرچه در دورۀ قاجار حاکم نبودهبوده گرهای حکومتسوم خان
 (.202 :1387 پوربختیار،اند )های از ایل بختیاری حکومت کردهبر بخش پهلوی

و از  ودندر بمشهوبیگی که به اوالد ایل (خانقلیبرادر سوم حسین)بیگی های رضاقلی ایلپسران و نوه .3
 های دو جناح دیگر از قدرت و حکومت بختیاری محروم شدند.ه.ق به بعد توسط خان1312سال 

شهور منیز ایلخانی که به اوالد حاجی (خانقلیبرادرحسین)ایلخانی خان حاجیقلیهای امامپسران و نوه .4
 بودند.
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بیگی از قدرت و جناح ایلبا یکدیگر به توافق رسیده و با حذف  م1894/ق1312
 ژهویبهناح اما اختالفات دو ج ه بودندحکومت، این دو منصب را میان خود تقسیم نمود

پر واضح است که  کرد.بر سر این دو مقام خاتمه نیافت و هر از چند گاهی سرباز می
اقتدار این دو مقام در برقراری ثبات و امنیت در قلمرو بختیاری نقش زیادی ایفا تنها نه
در ا امنی رموجبات نا ،های بزرگ بر سر این مناصبکرد بلکه اختالف و درگیری خانمی

 و برای انگلیس دولت و حمایت اصراربا  آورد.خیز فراهم میینچ و مناطق نفتل جادۀ
 ،یعنی دو سال قبل از جنگ جهانی اول ق1330م/ 1912در  ،خاتمه دادن به این اختالفات

خان نصیر منعقد گردید و طرفین توافق کردند تاحاکم قراردادی میان خوانین دو جناح 
الختیار اایلخان مستقل و تام عنوانبهسال پنج به مدت ایلخانی از جناح حاجی سردار جنگ

-خان صمصام از جناح ایلخانی، ایلقلیو مرتضی منصوب گرددبختیاری و کهگیلویه 

دولت  دولت انگلیس که از نفوذ .(345 :1373 ویت،ثگارشود )دار گری او را عهدهبیگی
از نی ایلاین  در امنیتو  ثبات ، به حفظهراس داشت شدتبهدر ایل بختیاری آلمان 

کردند سردارجنگ، ایلخانی کامالً جدی و قاطع است ها تصور میانگلیسی .مبرمی داشت
صوری ت جاده لینچ و میادین نفتی آسوده نماید، را از بابت امنیت هاآنتواند خاطر که می

 ،هگیلویهحکومت ک که ایلخان جدید با انتصاب به. ضمن آنآن بردند اشتباهکه بعداً پی به 
ودند میل نببه این کار بی که هم خود نچیل جاده بهعشایر آن دیار  حمالتتوانست به می

 Iranدهد )نیز برای همیشه خاتمه  ،بپردازند هابه تحریک آنها آلمانممکن بود و هم 

political diaries,1997:5/446.)  در بحبوحه جنگ،  کهیوقتحدود سه سال بعد
ایت از حم یافتند، رنجش ها از عدم اقتدار و مواضع مبهم و دوپهلوی سردارجنگانگلیسی

خان امیرمجاهد با خان سردارمحتشم و یوسفغالمحسینو این بار  او دست کشیده
بیگ ایلخان و ایل عنوانبهق 1333م/1915در  ها،رضایت همراه با امیدواری انگلیسی

 بختیاری منصوب شدند.
 های بزرگتشویق خان یراستا در ها به حکومت ایاالت:خان حمایت از انتصاب-2

 بلکه یاریبخت قلمرو داخل در تنهانهکه  بود نیا سیانگل دولت گرید راهکار ،به همکاری
 ی و ایالتیحکومت مهم مناصب به خود به متمایل هایخان انتصاب از زین آن از خارج در

 هاخان یوفادار و یدوست توانستیم سیانگل دولت ،راهکار نیا کاربست با .کند تیحما
 اب بزرگ هایخان تعدادی از ،جنگ لیاوا در باًیتقر. کند جلب خود به شتریب هرچه را

 .نداداشته یحکومت منصب و مقام یاریبخت قلمرو از خارج در س،یانگل دولت تیحما
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 ریامبه نام  یو برادر انتصاب از سردارجنگ، شتریب تیرضا کسب یبرا هاابتدا انگلیسی
 مفخم ریام (.8/1866: 1369،یآب کتابآوردند ) به عمل تیحما کرمان حکومت به مفخم

 خود نیز پس از برکناری سردارجنگجنگ حاکم کرمانشاه گردید.  بحبوحهمدتی بعد در 
عالوه بر این دو برادر، در طی  گردید.منصوب  زدی حاکم عنوانبه از ایلخانی بختیاری

 نیا. دانبوده اصفهان حاکم و کرمان حاکمسرداراشجع نیز به ترتیب  و سردار ظفرجنگ 
. ستا نبوده ریپذامکان عمالً سیانگل سفارت یجانبههمه تیحما بدون یحکومت مناصب

ای همهری خود نسبت به خاناین در حالی بود که دولت انگلیس سیاست عدم توجه و بی
 بخشید.تداوم میبیگی را همچنان های جناح ایلجوان و خان

و جذب برای  هایسیانگلراهکارهای  گریاز د اعطای نشان رسمی بریتانیا:-3 
و عناوین بزرگ  ی رسمیهانسبت به خود، دادن نشان های بزرگخان وفاداری نیتضم

 یعالنشان  مثال در آستانه وقوع جنگ جهانی اول، عنوانبه بود. هاآنو پرطمطراق به 
«K.C.M.G»  به سردارجنگ و نشان«K.C.I.E» ]به  ]نشان شوالیه فرمانده امپراتوری هند

 با خاتمه جنگ نیز نشانهمچنین  ( و228 :1373 ،گارثویت) دیگرداعطا  سردار اسعد
شد به وی داده  سردار ظفربه پاس خدمات  ]والیه امپراتوری بریتانیاشK.B.E [ رسمی

 .(22:1387گالت،)
 ترینمهمیکی از  عنوانبه پول پرداخت وام(:-پول) یمال یهابستهاعطای -4 

از دیگر راهکارهای دولت انگلیس برای کسب  بزرگ هایخانبه  یمال یهامشوق
 های مختلفیها در طی دوران جنگ به طرق و بهانهانگلیسی بود. هاآنوفاداری و حمایت 

 نظم ظحف ،ینفت تأسیسات و نیادیم و حراست و حفاظت از نچیل جاده تیامن حفظچون 
ها و سود عالوه بر حق الحفاظه ی،اریبخت قلمرو از خارج یحت ای و داخل در تیامن و

 ها،خان یپابه وام و چه بالعوض صورتبههزاران لیره چه  وپاشختیربا  سهام نفت،
(. 248:1380نیدرمایر، ؛Garthwaite :1977 152,) آوردندیمعمل حمایت مالی به هاآن از

-توانست عطش پولمی یسختبهها به خان حدوحصریباگرچه دادن حقوق و پاداش 

زم ال مدنظراهداف اما برای رسیدن به  ،آنان را رفع نماید ریناپذیریسدوستی و اشتهای 
 بود.و کارساز 

ای یکی دیگر از راهکاره :تالش برای تشکیل نیروی ویژه و تسلیحات واگذاری-5 
بود. قبل از  هاآندر میان  توزیع اسلحه ،هادولت انگلیس برای جذب و نگهداری خان

ها و عناوینی چون حفاظت و حراست از جاده لینچ و میادین ها به بهانهانگلیسی ،جنگ
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ازجمله تفنگ لوله  (413/1005شماره  سند ساکما،و فشنگ )نفتی مقادیر متنابعی تفنگ 
ها دادند. این اقدام در زمان جنگ تداوم به خان (108:1394ویلسون،) یهنرمارتینی  بلندِ
د دادنقرار می هاآنبه هنگام جنگ با راهزنان چند عراده مسلسل در اختیار  و حتی یافت

پی مسلح کردن  در تنهانهها انگلیسی. (36:1393،نوئل ؛63/1003سندشماره  ،ساکما)
تضی و به علت روحیه جنگاوری و استعداد نظامی ها بودند بلکه نظر به مواقع مقبختیاری

 ، به دنبال تشکیل نیروی ویژه و مسلح بختیاری برای حفاظت از جاده لینچ و مناطقهاآن
تی قبل گردید حامنیت جاده لینچ و کاالهایی که از طریق آن منتقل می خیز نیز بودند.نفت

احمد نقض هگیلویه و بویرشایر کمکرر توسط ع طوربهاز آغاز جنگ جهانی اول نیز 
 ییانتهاخصوص مسیر و بهاین جاده  ،(. با آغاز جنگ72:1387پوربختیار،بود )گردیده 

ناامن گردید  شدتبه ق1334م/1916و پاییز  در تابستان ،قلمرو بختیاری تا شهر اصفهان
 لیسیانگتنابهی از کاالهای مقادیر معحتی  گرفت.صورت می یسختبهدر آن  ونقلحملو 

از ترس راهزنانی چون نایب حسین کاشی و پسرش ماشاهلل خان که دوست و متحد 
در خاک بختیاری  (،66:1380نیدرمایر،شدند )تحریک می هاآنو توسط  هها بودآلمان

در پی تشکیل  1335صفر /1916دسامبر  در ن نوئل،کاپیتا تلنبار شده بود. بدین خاطر
ز ت حفاظت و حراست ااندهی افسران انگلیسی در جهنیروی چریک بختیاری تحت فرم

اما این طرح با اینکه به تصویب مقامات دولت بریتانیا نیز رسیده بود اما  جاده لینچ برآمد
 (.292:1369،یمابرل ؛1393:62نوئل،) دینرسگاه به مرحله اجرا هیچ
و جنگ جهانی اول آغاز از ی زمانمدتبا گذشت  دهکرد: کنسولگری تأسیس-6 

ها در ایل بختیاری، دولت انگلیس تمرکز بیشتری بر امور ایل معطوف نفوذ بیشتر آلمان
امور انگلیس در ایل بختیاری تحت نظارت سفارت آن دولت در تهران  زمان نیاتا  نمود.

ل کاپیتان نوئل کنسو ویژهبهگردید و هایش در اصفهان و اهواز اداره میو توسط کنسول
 شتریب لطتس به نظراما ؛ اشراف و تسلط مناسبی بر امور بختیاری داشت ،انگلیس در اهواز

دولت انگلیس تصمیم گرفت تا  ،هاآلمان نفوذ از یریجلوگبرای  قتیحق در و امور بر
نماید. نامزد این کار مستر  تأسیسشهرکرد فعلی( دهکرد )دیگری را در  کنسولگری

 ،کنسول انگلیس در دهکرد منصوب گردیدعنوان اصفهان بود که به نایب کنسول 1هریس
سرانجام از انبوه مشکالت تاب نیاورده و با شلیک  پس از سه ماه فعالیت در دهکرد، اما او
هریس باعث گردید تا دولت انگلیس  بارفاجعهمرگ  تیر به زندگی خود پایان داد.یک 

                                                      
1. Hariss 
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شه را برای همی دهکرد کنسولگریجانشینی برای او معین ننموده و با این تجربه تلخ، 
 (.181:1377،یعلو دانشور ؛22:1393نوئل،نمود )تعطیل 

 ینفت تأسیسات خصوص در هاخانمواضع  و آلمان س،یانگلراهبردی  اهداف -2شماره جدول

 اهداف و مواضع 

 دولت انگلیس
حفظ امنیت تأسیسات نفتی در راستای تداوم صدور نفت برای سوخت 

 یریگجلو و دادن به اقتصاد انگلیسهای تجاری و جنگی و رونق کشتی
 در این تأسیسات. اهآلمان نفوذ از

 دولت آلمان
ایجاد ناامنی و تخریب در تأسیسات نفتی در راستای ایجاد اخالل در 
روند صدور نفت و آسیب رساندن به موقعیت نظامی و اقتصادی 

 انگلیس.

 های بزرگخان
حسن اجرای قرارداد حفاظت و حراست از تأسیسات نفتی در راستای 

 ا.هنفتی با انگلیس و گرفتن حق الحفاظه نفتی و سایر مشوق

 های کوچکخان
 رغم همسویی باعلی ینفت تأسیسات تیامن عدم اقدام عملی بر ضد

 دولت آلمان و دشمنی با انگلیس.

 در ایل بختیاری آلمان یراهکارهاراهبردها و 
تنها  چندان دیرپا نبوده و هاو آلمان هایاریبخت روابطها، تاریخ برخالف روابط با انگلیسی

 در یسیانگل پزشک 1روزمکبن .گشتبه چند سال قبل از جنگ جهانی اول برمی
 شده ادیز هایاریبخت انیم در آلمان نفوذ ریاخ یهاسال در» :سدنوییم ق1327/م1909
-عثمانی ،هاروس، جنگ با آغاز (.144:1373روز،مکبن)«دانمینم را آن علت من که است

 دند.ش نبردوارد خاک ایران شده و با یکدیگر مشغول با نیروی فراوان  هاو انگلیسی ها
ن نکردند اما خاک ایراای وارد اگرچه نیروی نظامی در سطح گسترده هاآلمان در این میان

کار خود را شروع کردند. آنان چون برخالف دیگر  افتهیسازمانریزی و خیلی با برنامه
روش دیگری را اتخاذ  ،ها شرایط گسیل نیروی فراوان به خاک ایران را نداشتندقدرت
سیاسی و نظامی  مأموربیش از دویست نفر  ق1333/م1915ها در آغاز سالآلمانکردند. 

به  و کتابچه تبلیغاتیسیم تجهیزاتی چون بی زبده خود را به همراه مقادیر زیادی پول،
تا از ظرفیت باالی ایالت و  تصمیم گرفتند(. آنان 343:1364رایت،نمودند )ایران اعزام 

                                                      
1. Macbean Ross 
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ابت از را به نی هاآن ،عشایر جنوب ایران به سود خود بهره ببرند و با ایجاد جنگ نیابتی
 رچهاگ هاآلمان که است نیا تیواقع خود بر ضد انگلیس و روس وارد کارزار نمایند.

 هایشستاند و هایتنگستان ها،ییقشقا ژهویبه و جنوب التیا انیم در یراحتبه توانستند
 تردشوارکاری  یاریبخت لیا در ینفوذ نیچن اما سازند همراه خود با را هاآن و کرده نفوذ
 رأس داقلح و داشتند یکینزد روابط هایسیانگل با ها قبلمدت از هایاریبخت که رایز بود
وده برقرار نم یتنگاتنگ وندیپ سیانگل دولت با آن گرحکومت هایخان یعنی لیا هرم
ها برای گذار از این مشکل بر روی دو راهکار جدی اهتمام ورزیدند بنابراین آلمان .بودند

های خان ها وبر روابط سنتی و دیرینه میان انگلیسی بیو آسایجاد خدشه  هاآنکه یکی از 
ای ههای کوچک و نیز خانبا خان و دیگری برقراری روابط دوستانهگر، بزرگ و حکومت

اد بودند. ایج قرارگرفتهها مهری انگلیسیبود که هر دو گروه مورد بی یگیبلیاجناح 
های نفوذ بر روی خان و های بزرگ و حکومتگر،ها و خانخدشه در روابط انگلیسی

زایلر و  آلمانی چون واسموس، مأموران نیتربرجستهامر مهمی بود که فقط  کوچک
 آیند.توانستند از عهده آن برکاردرف می

 در ات داشت مأموریتبود که  یآلمان مأموران ترینبرجسته از یکی 1واسموس لهلمیو
 ادهیپ آنجا در را آلمان وده و اهداف راهبردینم رخنه رانیا جنوب ریعشا و التیا انیم

شناخت کاملی از عشایر جنوب ایران داشت و » نویسند که او:. عطایی و نوری میکند
 (.74:1395عطایی و نوری،«)دانستها مناسب میزمینه را برای ضربه زدن به انگلیسی

های از خان سردارجنگ رخانینص دارید به ،شوشتر در ق1915/1333 هیژانو در واسموس
 دارید نیا از قبل او. (142 :1377گرکه،رفت ) سیانگل تیموردحما لخانیابزرگ و 

 سردار. ودب فرستاده سردارجنگ یبرا نیدورب عدد کی و تفنگ قبضه کی ازجمله ییایهدا
 متهم هاآلمان از یطرفدار به خواستینم چون رفتینپذ را واسموس یایهدااگرچه 
 مقامات خشم که یامر ،داد قرار او اریاخت در محافظ عنوانبه مسلح سوار چند اما ،گردد
 دیردگجنگ ها نسبت به سردارمهری آنسردی و بیدلو باعث  ختیبرانگ را یسیانگل
 به هاآن و نشد واقع هاآلمان مطلوب کامالً دارید نیا اگرچه(. 79:1383،میکوشفن)

 یکی دند اماینرس نسبت به خود سردارجنگآشکار  تیحما جلب بر یمبن خود خواسته
 سردارجنگ به نسبت هایسیانگل دل در سوءظن بذر کاشتن دار،یداین  اهداف از گرید

 دارید نیا اخبار انتشار با. دگردی حاصل تیموفق هدف نیا به نسبت ایاندازه تا که بود

                                                      
1. Wilhelm Wassmuss 
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 کوت منطقه در ینفت ۀلول خط در ییانفجارها ق1333/م1915 در که یزمان خصوصبه و
 دیگرد نفت صدورسه ماهه  قطع به منجر که داد رخ اهواز شهر عبداهلل

 دستور به کاریخراب نیا که کردند فکر ابتدا در هایسیانگل ،(229:1373ت،یگارثو)
 دوستِ  و نفت شرکت در نفوذ صاحب پزشک 1انگی دکتر اما است بوده سردارجنگ
 مقامات از گرید یبعض و انگی اگرچه .نمود بیتکذ شدتبه را مسئله نیا سردارجنگ

 یباو هلیقب از که او عرب طرفداران دست به و واسموس کیتحر به را کار نیا یسیانگل
 دستور به یخرابکار نیا 2بلوشر تیروا به که است نیا تیواقع اما، دانستندیم بودند
 با و ،رانیا در آلمان ینظام وابسته 3نیکال هاوپتمان سرگرد هوشمندانه یطراح با و برلن
بود  گرفته صورت یباو اعراب یهمکار و یعثمان سپاه از یکوچک دسته کمک

 و زد رقم را هایسیانگل و سردارجنگ عسل ماه انیپا اتفاق نیا (.262:1363بلوشر،)
 یبرکنار سرانجام و او از تیحما عدم به منجر یمدت از پس سردارجنگ به آنان سوءظن
 کوچک هایخان از یبعض به واسموس زآمیکیتحر یهانامه عالوهبه .دیگردش زودهنگام

 از یبعض تا دیگرد باعث و داشت یادیز تأثیر هاآن به سالح و پول یریمقاد دادن و
 یاعده و ممریبییب سردارمعظم، خانیفتحعل السلطنه،ضرغام خانمیابراه همچون هاخان
 دوشادوش ،نیمتفق ضد بر جنگ در و گردند همراه هاآن با کوچک هایخان از گرید

 .(93:1368،احرار ؛348 :1370زاده، کحالکنند ) مبارزه یو عثمان آلمان
 هایخان های کوچک بختیاری و نیزها نفوذ در میان خانیکی دیگر از اقدامات آلمان

شان برضد و جلب همکاری هاآنبیگی با هدف برقراری روابط دوستانه با جناح ایل
 قلمرو به را خود تا کردند تالشمأموران آلمانی  خاطر نیبد انگلیس و روسیه بود.

 هایانخ از معموالً و بوده اریهوشنیز ی سیانگل مأمورانها و کنسول اما برسانند، بختیاری
 هاآلمان(. 35/1002شماره  سند ساکما،نمودند )یم را هاآن یریدستگ یتقاضا گرحکومت

 ونقلحمل در نچ،یل جاده در یخرابکار و امنینا جادیا با تا بودند آن یپ در سوکی از
 حدمت کمک با ویژهبه گرید یسو از و ندینما وارد خدشه سیانگل حاتیتسل و کاالها
 با را نفت صدور و کرده یخرابکار و اغتشاش خوزستان زیخنفت مناطق در ،شانیِ عثمان
 نیا هاآلمان راهبرد .(2/675: 1335کس،یساسازند ) مواجه اخالل االمکانیحت ای و یقطع
 جادیا و نیمتفق برضد یگیبلیا جناح هایخان و کوچک هایخان شوراندن ضمن که بود

                                                      
1. Young 
2 . Blucher 
3 . Havpetman Klein 
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 .برسانند ینفت نیادیم و نچیل جاده یعنی سیانگل یاتیح منابع به را خود ،یابتین جنگ
 تیاحم و یدوست جلب :بود دهیگرد استوار یاساس راهکار چند یرو بر راهبرد نیااجرای 
 و یمل پاک احساسات ختنیبرانگ چون ییابزارها قیطر از که کوچک هایخان
 و پول ا،یهدا دادن س،یانگل و روس برضد هاآن یدشمن حس دیتشد ،شانیدوستوطن
 دست به ،خودشان بزرگ هایخان و متفق دول مقابل در هاآن از تیحما وعده و اسلحه

 که یامکانات و یمال منابع که است واضح پر(. 93:1368،احرار ؛36:1363بلوشر،آمد )یم
نبود  هایسیانگل امکانات و منابع با اسیق قابل کردند،یم خرج و داشته اریاخت در هاآلمان

 امکانات و منابع زین ریدرماین یحت خصوص نیا در .(40:1397،یارباب و یرامک پرورش)
این تصور شایع در بین دشمن که زایلر » نویسد:می و نموده انکار را هاآلمان فراوان یمال

مبالغی که به خاطر مقاصد  نادرست است. متکی بوده است،در کار خود به پول فراوان 
ند کردمی وپاشختیرها ها و روسشد در قیاس با ارقامی که انگلیسیسیاسی خرج می
مارک( 13000=تومان )آور ناچیز بود و کالً از رقم سه هزار و پانصد به نحوی خنده

 شتریب هایسیانگل برخالف هاآلمانبدین خاطر (. 250:1380 ر،یدرماین) «کردینمتجاوز 
 و بزرگ هایخان انیم دیشد اختالفات از هاآن .بردندیم بهره یمال ریغ یراهکارها از

 امیق دنبال به کوچک هایخان که دانستندیم و داشتند یوافر یآگاه و اطالعات کوچک
ن همچنی و باشندیم هاآن چنگ از خود ازاتیامت و حقوق گرفتن و بزرگ هایخان برضد

 .دارند رنجش خودشان به نسبت هاآن یمهریب و بزرگ یهاخان به سیانگل توجه از
ی بیگهای جناح ایلها، برقراری روابط دوستانه با خانیکی دیگر از راهکارهای آلمان

 1لریزا را بیشتر زایلر انجام داد. مأموریتاین  بود. هاآنو جلب همکاری و حمایت 
 یاریبخت لیا در نفوذ امر در کهبود  یآلمان مأموران گرید از اناصفه در آلمان کنسول
 امن به او سلف قبالً. آورد دست به یتوجه انیشا تیموفق و کرد یاریبس هایتالش
 فراهم او یبرا را مناسب نهیزم خود سودمند هایتیفعال با 3پوژن دکتر سپس و 2ریزوگما
 خانمیابراه مقر فرادنبهبه  1333القعدهذی 1915/5 سپتامبر 14 در لریزا. بودند آورده
 یشاکر ؛252:1380ر،یدرماینگرفت ) قرار او استقبال مورد و رفت السلطنهضرغام
 دآور به عمل بیگیعنوان رهبر جناح ایلاین خان به با یمذاکرات او(. 319:1385،یبروجن

 خانیرضاقل فرزند السلطنهضرغام جذب. نمود یهمکار و تیحما درخواست او از و
                                                      

1. seiler 
2. Zugmayer 
3. Pogin 



 39 |... راهبردها یبررس :اول یو جنگ جهان یاریبخت لیا |

 

 

 

 و ستم یمهریب مورد او رایز نبود یآلمان پلماتید نیا یبرا یدشوار چندان کار یگبیلیا
 لریزا و بود گرفته قرار یلخانیایحاج و یلخانیا جناح دو هایخان یعنی خود عموزادگان

 یروسا انیم یداخل اختالفات از چطور که دانستیم و داشت یکاف شناخت امر نیا از
 یابیباز دنبال به (.45:1377باست،کند ) یبرداربهره ترتمام هرچه یرکیز با یاریبخت لیا

 یاالعادهفوق تیجد با و داد لریزا با یهمکار و یدوست دست خود، رفتهازدست حقوق
 روابط آغاز(. 244:1377،گرکه ؛247:1380 ر،یدرماینبرخاست ) هاآلمان از تیحما به

ر ابوالقاسم خان پس با را او یجیتدر یهمکار و یدوست ۀنیزم ضرغام با لریزا دوستانه
حتی یکی از فرزندان  .آورد فراهم یگیبلیا جناح هایخان ریسابزرگ ضرغام و 

و در دفاع از قلعه ورنامخواست ها السلطنه به نام محمدرحیم خان در جنگ با روسضرغام
 ،108:1377علوی،دانشور ) دیگردکشته ـ یکی از روستاهای اربابی پدرشـ

 و شانانیم در یهماهنگ جادیا ها،یاریبخت یهمکار جذب در لریزا. (230:1394،اوژن
 ،یمانعث سپاه و مهاجرت دولت به وستنیپ و کرمانشاه به سفر در هاآن کردن همراه یحت

 الدولهصولت انیم ایدوستانه روابط تا نمود کوشش یحت او. نمود فایا ییبسزا نقش
 و روس برضد لیا دو نیا تا سازد برقرار یاریبختکوچک  هایخان و ییقشقا لخانیا

 ؛246:1377گرکه،) دینگرد موفقچندان کار نیا در اما گردند متحد گریکدی با سیانگل
 حس جادیا با که بود نیا یآلمان مأموران اهداف مهم از یکی رایز (146:1369،یمابرل

 سمت هب شتریب را لیا هردو افراد هایاریبخت و هاییقشقا انیم یچشموهمچشم و رقابت
 .کنند جذب خود

 در راستای پیشبرد اهداف راهبردی راهکارها و ابزارهای آلمان-3جدول شماره

 های هدفگروه ابزارها اهداف نهایی راهکارها

و  توجهجلب تبلیغ 
 هاخان دوستی

نشان دادن وجه 
اسالم ی، دوسترانیا

 ی، عشایر دوستی ودوست
 اهبختیاری دوستی آلمان

، طبقه میانی و کوچک یهاخان
 طبقات پایین

تشویق و  
 تحریک

 وتوجه جلب
 هاخان یدوست

 احساسات ختنیبرانگ
ملی، مذهبی و ایلی، دادن 

 امکانات مالی

میانی  طبقات ،ی کوچکهاخان
 نییپا و
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 راهکارها و ابزارهای انگلیس در راستای پیشبرد اهداف راهبردی-4جدول شماره

 های هدفگروه  ابزارها  اهداف نهایی  رراهکا 

 و یهمکار حفظ تطمیع و تشویق 
 هایخان یوفادار
 یاریبخت

هدیه، سالح،  پول و 
 نشان، مقام و منصب

های بزرگ و خان
 گرحکومت

 وتوجه جلب تطمیع 
 هاخان یدوست

هدایا، پول، اسلحه، نشان 
 رسمی

سردار بزرگ )های بعضی خان
، کوچک یها( خانجنگ

 و یانیم اتطبق ،سردار مریم
 نییپا

کسب 
اطالعات و 

 آگاهی

نفوذ کردن میان 
 هابختیاری

نقاط قوت، ضعف 
و  قیسالعالئق، 

ها، احساسات بختیاری
در تمامی  هااختالفات آن

 سطوح

 هاهمه بختیاری

 
 یافکنتفرقه

 دشمن، فیتضع
 و وجهه کسب
 خود تیتقو

ها و ایالت بختیاریمیان  
های بزرگ ، میان خانجوارهم

و کوچک، میان ضرغام السلطنه 
و ی با دگیبلیاو سایر خاندان 
 خاندان حاکم

ایجاد 
 اغتشاش،

ی و ناامن
 تخریب

 دشمن، فیتضع
 و روحیه کسب
 خود تیتقو

در تأسیسات نفتی، جاده لینچ و  
 کل مناطق بختیاری

ایجاد جنگ 
 نیابتی

 دشمن فیتضع
 خود تیتقو و

در کل مناطق بختیاری، اصفهان  
 و غرب کشور
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 و یهمکار حفظ تهدید و تنبیه 
 هایی خانوفادار
 یاریبخت

تهدید به قطع  
های مالی و حمایت

معنوی همچون پول، 
سالح، منصب و 

 نشان

های بزرگ و خان
 گرحکومت

 و یهمکار حفظ تحریک و تفتین 
 هایخان یوفادار
 یاریبخت

برانگیختن حس 
دشمنی نسبت به 

 آلمان و عثمانی

های بزرگ و خان
 گرحکومت

تأسیس کنسولگری 
 جدید در دهکرد

 و یهمکار حفظ
 هایخان یوفادار
 یاریبخت

همه اهالی  پیشبرد امور اجرایی
چهارمحال و 

 بختیاری

 هاخانو مواضع  هاواکنش
های بختیاری در میان خان زمان با آغاز جنگ جهانی اول اختالف و انشقاقدرست هم

وجود داشت که در خصوص اتخاذ  گروه دوها در میان خان خورد.به چشم می شدتبه
ری گهای بزرگ و حکومتگروه اول خان نظر داشتند.دیگر اختالفموضع در جنگ با یک

های دور با دولت انگلیس روابط دوستانه داشته و تا این زمان تالش بودند که از سال
 هایگروه دوم خان اما دند تا منافع آن دولت را در ایل بختیاری حفظ نمایند،کرمی

 قابلم دربودند که با داشتن احساسات ضد انگلیسی و روسی  اصطالحاً کوچک یا جوان
-دارای احساسات ملیکه  هکردلیتحصو غالباً  کوچکهای خان قرار داشتند. اول گروه

مند ، عالقههنشانیمبه تجاوز روس و انگلیس از  متنفر ،بودندانه دوستگرایانه و وطن 
. (2:1335/675سایکس،بفشارند )را آلمان و عثمانی با بودند تا دست دوستی و همکاری 

 گرحکومت و اغلب فرزندان همین خوانین بزرگکوچک های خان است که اینشگفت 
 ؛مفخمفرزندان امیر  خاناهللزتو ع خانداهللی ،خان سردارمعظمفتحعلی مثالًاند. بوده
دارظفر و محمدخان سرخان ساالربهادر فرزندان مرادخان ساالرمسعود و علیقلییمهد

ان نظر میگانگی و اختالفود چنینبنابراین ؛ است ساالراعظم فرزند سرداراسعد بوده
توان تحلیل کرد؟ آیا پسران در تضاد پدران و پسران در جنگ جهانی اول را چگونه می

 و یا اینکه با موافقت کرده بودندگرایش پیدا  آلمان و عثمانی ن به جانبرامل با پدکا
های اند؟ واقعیت این است که خانبه جبهه متحدین پیوسته ،شانانضمنی یا چراغ سبز پدر
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 جانبه مادی و معنویهمهحمایت  با وجودو  هایرغم دوستی دیرینه با انگلیسعلی بزرگ
خود نیز بر  ،پول و سالح فراوان همچون دادن مقام و منصب و توزیع ها،از آن دولت آن

 یکه قبالً تبلیغات زیادی دربارهها آنقرار داشتند. به عبارتی  شک و تردید سر دوراهی
 ینسبت به انگلیس پاخود قدرت و عظمت آلمان جدید شنیده بودند، در تداوم وفاداری 

چه خواهد شد و آیا  هاآننستند سرنوشت آینده داکه نمیویژه آنبه ست کرده بودند.س
 اها باما انگلیسی حمایت خواهد کرد یا خیر؟ هاآندولت انگلیس پس از پایان جنگ از 

 وپاشختیردادن حکومت و قدیمی و مخصوص به خودشان یعنی  کاربست راهکار
 پر واضح .دندبو داشتهنگهدر کنار خود  بندو نیم موقت طوربهرا  هاآن ،پول و اسلحه

همیشه  برای توانستینماگرچه خیلی اثرگذار بود اما پول و اسلحه  یریکارگبهاست که 
ی دارای دوگانگ های بزرگ نسبت به طرفین جنگدر طی جنگ مواضع خان کارساز باشد.

ر با انگلیس، در شوشت تیموردحماسردارجنگ ایلخان  کرد.و ابهام بوده و مرتباً تغییر می
ها را نسبت به انگلیسی مبهم و دوپهلویی مواضعواسموس آلمانی دیدار و مذاکره کرده و 

بود که او نتوانسته  ییآنجاها از (. ناراحتی انگلیسی36:1377گارثویت،گرفت )در پیش 
 ی ازنفت یهالولهنفتی را برقرار سازد و در زمان حکومت او خط  تأسیساتبود امنیت 

برادر او  مواضع بود. قرارگرفتهو عثمانی مورد تخریب و انفجار  جانب هواداران آلمان
ده نماین اگرچه ،کرمانشاهبر  شحکومتدوران  دراو . بود زیادی ابهام یدارا زین رمفخمیام

داد انجام می هابود اما تحرکات و اقداماتی به طرفداری از آلمان ایران دولت
 و دارید یآلمان ریدرماین با امیرمفخم هم خود (.398:1362،سپهر ؛36:1378شیبانی،)

علی خان سردارمعظم پسر ارشدش فتح ویژهبه پسرانشو هم  بود کرده گووگفت
در  سردارظفر .(324و  56:1380ر،یدرماین) دندیجنگها میو عثمانی هاآلمان دوشادوش

 دوفرستادن  و ]هاآلمان از[ رمفخمیام تر پول گرفتنعجیب» :سدینویم همین خصوص
. این (341:1355سردارظفر،)«هابه سن هفده هیجده سال بود در اردوی ترک جوان پسر

قین ضد متف برجسته نیروهایاز فرماندهان و  دو پسر او یعنی یداهلل خان و عزت اهلل خان
 . در سندی از وزارت داخله نیز ذکر شده است:(3/308: 1371 ،یآباداند )دولتبوده

)ایران و  «...گویا یداهلل خان پسر امیرمفخم با دویست سوار به طرف کرمانشاه رفته باشد»
 تیموردحماجدید  لخانیا عنوانبه سردارمحتشم نیهمچن(. 90:1369جنگ جهانی اول، 
ند کیم ییرایپذ یآلمان لریزا از یاریبخت حکومت مرکز چغاخور در و اعتماد انگلیس،

ت اسها داشته با آلمان یرو سِ ر بیگی او نیز ظاهراً س  امیرمجاهد ایل. (252:1380ر،یدرماین)
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 خسروخان ،هامواضع را در میان خان نیرتریمتغترین و اما مبهم؛ (41: 1364سفیری،)
در مقابل ن بود، کرما زمان با آغاز جنگ والیهم ستدرکه  داشته است. او سردارظفر

که حاکی از  را اتخاذ کرد خیم به یکی ل وسیاست یکی به نع هاها و انگلیسیآلمان
 ؛2/648 :1335 سایکس،بود )خود  پر کردن جیب و پیدا کردن فرصتی برای یطلبمنفعت

برخورد شدید به کرد و ها حمایت در ابتدا از انگلیسی(. او 140:1368 سیرجانی، یدریح
ری ژاندارم یهاتیفعالو حتی به دولت مرکزی اصرار کرد تا از  با عوامل آلمانی پرداخت

 مردماما  (.192:1370 اسناد جنگ جهانی اول در ایران،) دینماها جلوگیری به نفع آلمان
 از سوی دیگر کردند.ها طرفداری میداشته و از آلمان یانگلیس ضد کامالًدیدگاه کرمان 
جمعی از روحانیون اصفهان طی تلگرافی از  نیز 1914نوامبر  1333/24محرم 6در 
در جنگ را رعایت نموده و با ضدیت نمودن با ایران طرفی خواستند تا بی ردارظفرس

 ندازدینبه خطر ها را [ شرف خانوادگی بختیاریهامنظور آلمان]نمایندگان خارجی 
کرمان و خواه  یفضای ضد انگلیس ریتحت تأثخواه  .(1004/ 116شماره  سند ساکما،)

ها، با رسیدن اخبار موقت جنگ به نفع آلمان اید همشو  ینیچننیا یاتفتلگرا ریتحت تأث
 کنسول 1کسیسا یسرپرس خود، ضعاموبا چرخشی کامالً متضاد در سردارظفر این بار 

 سواران حفاظت تحتاز شهر اخراج نموده و م 1915/ق1334 دررا  رماندر ک سیانگل
به سمت فارس فرستاد. این عمل وی باعث نارضایتی شدید وزیر مختار انگلیس  خود

سردارظفر در خاطرات خود هرچند که  .(84/1003 شماره سند ساکما،) دیگرد در تهران
د، ها را از کرمان بیرون کردییند اگر انگلیسها گفته بودآلمان»: نویسدمیبانه مأسیاست
ار کرده طرفی اختیگفتم دولت ایران بی من قبول نکردم، دهیمیهزار لیره به شما م شانزده

اما مدتی بعد . (340:1355)سردارظفر،  «طرف هستمحکم دولت ایران بی است من هم به
مجددًا  هاحمایت از انگلیسیظفر در سردارموضع  چرخشمتفقین،  دوبارهگیری با قدرت

حمله برده و  یلر آلمانیزایر و زوگموی به چنان آشکار گردید که نیروهای بختیاری 
دهد که همه این موارد نشان می (.65:1363 ،اسکرایندادند )را از کرمان فراری  هاآن

ابهام و  دچاربا انگلیس خود دوستی وفاداری و در تداوم گر و حکومت های بزرگخان
ها انخوفاداری  ها نیز بر تداومانگلیسی یبخشحاتمو حتی  شده بودند زیادی تردید
 نداشت. یریتأثچندان 

                                                      
1. Sir Percy Sykes 
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بیگی کامالً ی جناح ایلهاو خانهای کوچک های بزرگ، مواضع خاناما برخالف خان
این دولت در جنگ از ها از آنان همکاری و حمایت خواسته آلمان آشکار و شفاف بود.

امنی نای و ثباتایجاد بیویژه هو ب با انگلیس و روسیه و ضربه زدن به منافع این دو قدرت
ین ا های کوچکالسلطنه و خانبا ضرغامزایلر در دیدار  لینچ و میادین نفتی بود. در جادۀ

مستقیم به  صورتبهاگرچه  ها. آن(248:1380مایر،نیدربود )خواسته را مطرح کرده 
ها پاسخ مثبت دادند اما در عمل در روند ایجاد ناامنی در آلمان یو همکاراتحاد تقاضای 
د عمالً به خواستننفتی فعالیت چندانی به عمل نیاوردند زیرا نمی تأسیساتچ و جاده لین

ا بودند تا در جنگ ب مندعالقهبلکه بیشتر  های بزرگ خود برخیزند،رویارویی با خان
 ،همدان ،ها در مناطقی خارج از خاک بختیاری همچون اصفهانها و انگلیسیروس

-لمانآ ای نداشتند تا در نقشۀهای کوچک عالقهن خانبنابرای؛ شرکت نمایند ...و کرمانشاه

فتی ن تأسیساتلینچ و  ویژه جادۀهثباتی و ناامنی در خاک بختیاری و بها در ایجاد بی
های بزرگ خود یا در حقیقت پدران خود یل گردند زیرا در آن صورت با خانسهیم و دخ

 .شدندیمدرگیر 
-صیتترین شخاز برجستهیکی دیگر  برادرانش،السلطنه و پسران و عالوه بر ضرغام

سردار ، سردار اسعدخواهر  او .بود مریمبییب ،هواداران آلمان در جبهۀ رگذاریتأثهای 
های بی مریم دوشادوش دیگر خان. بیبزرگ جناح ایلخانی بود یهاخان گریدو  ظفر

رودلف فن ها در اطراف اصفهان شرکت داشت. او کوچک بختیاری در نبرد با روس
از چنگ  حضور داشتها ها در جنگ با روسکاردار آلمان را که همراه بختیاری 1کاردرف
سپس به او کمک کرد تا  .(303:1362سپهر،داد )عۀ خود پناه در قلها نجات داده و روس

 ندیرس از پس کاردرف عازم آلمان شود. ازآنجامخفیانه خود را به مرز عثمانی رسانده و 
 2دوم لهلمیو امپراطور اطالع به را هایآلمان ریسا و او از زن نیا تیحما یماجرا آلمان، به

 ا،هآلمان به میمر بییب هاییفداکار و خدمات از ریتقد پاس به زین امپراطور. رساند
 سپازآن تا او . همین امر باعث شدفرستاد شیبرا مخصوص نشان و و مدال خود تمثال

 زراسوند، یسلطان ؛408:1362 ،همانگردد ) مشهور میمر سردار بهدر ایل بختیاری 

387:1394-382.) 
 

                                                      
1 . Rodlof von kardrof 
2 . Wilhelm II 
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 ی کوچکهااز خانمواضع چند تن -5جدول شماره 
 سرنوشت موضع نام پدر نام

زندان توسط   طرفدار آلمان  سردار ظفر  ساالر مسعود 
 انگلیس

خان رضاقلی ضرغام السلطنه 
 یگیبلیا

 تبعید توسط انگلیس  آلمان طرفدار 

عزیمت اجباری به   آلمان طرفدار  ضرغام السلطنه  ابوالقاسم خان 
 استانبول

 خانقلیحسین  ی مریمبیب 
 ایلخانی

غارت خانه و اموال  آلمان طرفدار 
اخذ -هاتوسط روس
 هانشان از آلمان

 عزیمت به استانبول  آلمان طرفدار  امیر مفخم  سردار معظم 
سط بصره تو تبعید به آلمان طرفدار  هژبر السلطنه  السلطنهبهادر  

 انگلیس
 هاقتل توسط روس آلمان طرفدار  ضرغام السلطنه  محمد رحیم خان 

 

 ی بزرگهااز خانمواضع چند تن -6جدول شماره 

 سرنوشت موضع منصب نام

متمایل به -مبهم حاکم یزد-ایلخان  سردار جنگ 

 انگلیس

-ایلخانیبرکناری از 

گری و انتصاب به 

 حکومت یزد

متمایل به -مبهم حاکم کرمان  سردار ظفر 

 انگلیس

نشان رسمی  اعطای

 توسط انگلیس

متمایل به -مبهم حاکم-ایلخان  سردار محتشم 

 انگلیس

- 
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-حاکم کرمان  امیر مفخم 

 کرمانشاه

متمایل به -مبهم

 آلمان

برکناری از حکومت 

انتصاب به -کرمان

 کرمانشاهحکومت 

به  متمایل-مبهم یگیبلیا  امیر مجاهد 

 انگلیس

- 

 - مبهم  رئیس الوزرا  صمصام السلطنه

متمایل به  -مبهم حاکم اصفهان  سردار اشجع 

 انگلیس

برکناری از حکومت 

 اصفهان

 بر ایل بختیاری اول یجهان جنگ یمدهایاپ
 راتیتأثهای بختیاری در طی جنگ، اتخاذ مواضع خان ویژههبجنگ جهانی اول و 

 هایخان تیحمای و اقتصادی زیادی بر ایل بختیاری بجا گذاشت. اسیس اجتماعی،
 از هیروس و سیانگل با هاآن یدشمن و جنگ یط در یعثمان و آلمان از یاریبخت کوچک

 ایمسئله سیانگل از تیحما در بزرگ هایخان یدودل و دیترد سو گرید از و سوکی
 از شیب هایسیانگل و هایاریبخت دوستانه روابط که رایز بود، دولت آن یبرا باوررقابلیغ

 یبرا یاریبخت کوچک هایخان یدشمن رشیپذ اگر یحت .داشت یخیتار سابقه صدسال
 بزرگ هایخان وفایییب ژهویبه و مبهم مواضع رشیپذ اما داشت امکان هایسیانگل
 برخوردار سیانگل دولت یمعنو و یماد یهاتیحما از دراز انیسال یط که یاریبخت

 اماتمق نیزبیت چشم از امر نیا. بود باوررقابلیغ دولت نیا مقامات یبرا واقعاً بودند
 هایگزارش ای و خاطرات در را نکته نیا هاآن از یبعض و بود نمانده پنهان زین یسیانگل
 اشاره نیچن مسئله نیا به جنگ انیپا از بعد یمدت 1نورمن چنانکه. اندشده ادآوری خود

 نمکیم فکر [اول یجهانجنگ ] یط هایاریبخت نادوستانه موضع به هنوز من... »: کندیم
ا هآن از تن دو فقط و کردند یطرفدار ما دشمنان از یاریبخت نیخوان همه باً یتقر که

-یاریبخت...ماندند وفادار ما به کامالً [باشد محتشم سردار و سردارظفر یو ]احتماالً منظور
 Documents)«باشندیم خود منافع دنبال به فقط و ستندین اعتماد مورد اساساً ها

on…,1963:13/711.) در» :دسینویمدر پاورقی کتاب ایل بختیاری  زین گالت الکساندر 

                                                      
1. Norman 
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 و سردارظفر یاستثنابهـ  یاریبخت نیخوان مجموع در اول یجهان جنگ هایسال خالل
 سردارظفر .ما خاطر آرامش تا بودند ما دردسر موجب شتریبـ سردارمحتشم احتماالً

 یامپراتور هیالشو[، K.B.E نشان افتیدر به جنگ انیپا در و ماند وفادار ما به شیوبکم
 (.22:1387گالت،)«آمد نائل ]ایتانیبر

 انیپا از پس تا داشت آن بر را سیانگل دولت اول یجهان جنگ در امر نیا وقوع اما
. کند ظردنیتجد یاریبخت هایخان به نسبت خود استیس در ،یروزیپ به دنیرس و جنگ
 یسیانگل مقامات بود، شده روشن گرید سیانگل یروزیپ که جنگ آخر سال در باًیتقر
 .ودندنم اجرا شدتبه را آلمان طرفدار هایخان و عناصر به نسبت روببندیبگ استیس

 و روس یقوا با هایعثمان و هاآلمان دوشادوش جنگ یط که یاریبخت کوچک هایخان
-عدهها آن .گرفتند قرار هایسیانگل دیشد مجازات و بیتعق مورد ،بودند دهیجنگ سیانگل

 بنام یمکان به السلطنهضرغام مثالً .کردند یزندان ای دیتبع ر،یدستگ را هاخان نیا از ای
 دیگرد دیتبع بصره به و ریدستگ بهادرالسلطنه خانیموس .دیگرد دیتبع سیق زادهامام
 پسران ساالرظفر و ساالرمسعود .(321:1373دره شوری، ییرزایم ؛233:1394اوژن،)

 زادآ پدرشان وساطت با سرانجام اما شدند یزندان یطوالن یمدت و ریدستگ سردارظفر
مواضع  و کوچک هایخان یدشمن از که سیانگل دولت .(60:1355سردارظفر،) دندیگرد

 جنگ انیپا با ،بود دهیگرد خاطردهیرنج کامالً بزرگ هایخان وفایییبمبهم یا در حقیقت 
 ردکیرو و یاریبخت هایخان از گذار بر یمبتن که نمود اتخاذ یدیجد راهبرد اول یجهان
 انرضاخ حکومت در بعد یمدت که بود تهران در متمرکز یدولت تأسیس از تیحما به

 قدرت به ازهت که هاکیبلشو ه،یروس انقالب وقوع از پس آنکه ژهیوهب ؛افتی تبلور یپهلو
 انیم در فوذن خوزستان، ینفت نیادیم به خود عناصر اعزام با تا کردند تالش ،بودند دهیرس

 سیانگل منافع دض بر را هاآن ،یستیکمون افکار تبلیغ و انتشار و ینفت تأسیسات کارگران
 Iran politicalآورند ) به وجود یناامن و یثباتیب ینفت میادین در و نموده کیتحر

Diaries,1997:7/53) ،اعثب همین امر .تافتندمیبرن را آن وجهچیهبه هایسیانگل که یامر 
 یاریبخت هایخان به یاعتماد گرید اول یجهان جنگ از پس که سیانگل مقامات تا دیگرد

ازه سمت دولت ت به امنیت در میادین نفتی،، در راستای راهبرد حفظ ثبات و نداشتند
 ودندب یمتمرکز دولت بهمند عالقه هاآن. تأسیس و تمرکزگرای رضاشاه سوق داده شوند

 عوامل ترمامتهرچه یسرکوب با و دهیگرد ینفت نیادیم در هایاریبخت نیگزیجا بتواند که
شاه رضا .دورآ ارمغان به سیانگل دولت یبرا را ینفت تأسیسات تیامن ک،یبلشو ینفوذ
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گیری توانست با کمک نیروی نظامی و انتظامی خود، نظم و امنیت پهلوی پس از قدرت
ی ها عمالً خواسته خود مبننماید. با این اقدام، انگلیسی نیتأمرا در میادین نفتی جنوب 

نیاز  یگردیدند، دثبات، نظم و امنیت در میادین و تأسیسات نفتی را برآورده می نیتأمبر 
نداشتند، بنابراین از هرگونه حمایت از  مسلحشانهای بختیاری و سواران چندانی به خان

گیری روزافزون رضاشاه در جنوب کشور دریغ ورزیدند. درنتیجه ها در مقابل قدرتآن
اجتماعی و  نفوذ های بختیاری خیلی زود همراه با کاهش اقتدار سیاسی نظامی،خان

ز دست دادند و دیگر در مسائل و حوادث کشور و یا حتی جنوب اقتصادی خود را نیز ا
 اثرگذاری کمتری داشتند.

 یرگیجهینت

 نچیل ۀجاد چون هاییتیظرف داشتن علت به یاریبخت نیسرزمدر طی جنگ جهانی اول 
این  سیانگلراهبرد . داشت آلمان و سیانگل یبرا بسیاری تیجذاب ،ینفت میعظ منابع و

شاش اغت بهعوامل آلمانی  تا دنده اجازه و ثبات در ایل بختیاری،با حفظ امنیت  بود که
د اتخاذ راهبر با تا کردندیم تالش عوض در هاآلمان نمایند.در آنجا اقدام و خرابکاری 

 دولت منافع ،لینچ و میادین نفتی در جادۀ ویژهبهثباتی و ناامنی در ایل بختیاری و ایجاد بی
 یخارج هایقدرت مقابل در ی بختیاریاهخان موضع اما؛ افکنند هطراخم به را سیانگل

 یهوادار و هیروس و سیانگل با یدشمن به کوچک هایخان اگرچه .بود دوگانه یموضع
تی ثباها در ایجاد ناامنی و بیآلماناما عمالً مطابق راهبرد  ،برخاستند یعثمان و آلمان از

 بانیز  بزرگ هایخان .ایفا ننمودندمثبتی نقشی هیچ نفتی  ساتیتأس لینچ و در جادۀ
 و مبهم یمواضع در عمل اما دادندیم نشان سیانگل هوادار را خود ظاهربه که یوجود
 این .ند که بیش از اینکه به سود انگلیس باشد، به زیان آن دولت بودکرد اتخاذ دوپهلو
ای هطی اواخر جنگ و سال ،سانگلیدولت های بختیاری نسبت به خان نادوستانهمواضع 

های این پژوهش نشان بعد عواقب ناگواری را برای ایل بختیاری در پی داشت. یافته
فایی ودهد با پایان جنگ و پیروزی انگلیس، مقامات انگلیسی تصمیم گرفتند تا بیمی
، زندانی به دستگیری تنهانهبنابراین ؛ های بختیاری را با پاسخی درخور جبران نمایندخان

های کوچک بختیاری اقدام کردند بلکه به حمایت خود از کردن و تبعید بعضی از خان
های خان اتخاذشدههای بزرگ نیز برای همیشه خاتمه دادند. در حقیقت مواضع خان

 و ها ناامید گردیدهانگلیس از آنگردید تا دولت باعث  بختیاری طی جنگ جهانی اول،
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 طورها را بهآنحمایت از ها، سیاست قدیمی خود مبنی برخانمن گذر از ض گردد مصمم
دائمی کنار بگذارد. این رویکرد جدید دولت انگلیس منجر به تضعیف قدرت سیاسی، 

های بختیاری و تقویت دولت تمرکزگرای رضاشاه در جنوب غربی ایران نظامی خان
ا در کشور هسیاسی، نظامی بختیاریخیز گردید. با تضعیف قدرت ویژه در مناطق نفتبه

ها خیلی زود با کاهش نفوذ اجتماعی و قدرت اقتصادی خصوص در جنوب ایران، آنو به
ا در هرضاشاه جایگزین بختیاری در این منطقه نیز مواجه گردیدند. ابتدا نیروهای نظامی
ان عنو ها درآمدهای سرشار تحتحفاظت و حراست از میادین نفت گردیدند و بختیاری

ها سود سهام نفتی خود را که درآمد را از دست دادند. مدتی بعد خان« حق الحفاظه»
دولت رضاشاه از دست دادند و ناگزیر گردیدند تا  داشت باالجبار توسط شانیبرازیادی 

کلیه سهام نفتی خود را به دولت واگذار نمایند. دولت انگلیس و شرکت نفت در تمام 
دولت  صورت غیرمستقیم ازهای بختیاری ننمود بلکه بهکمکی به خان تنهانهاین جریانات 

، نمود خلع سالحها را آورد. خیلی زود دولت رضاشاه بختیاری به عملرضاشاه حمایت 
ها انها تحمیل کرد و حتی خاجباری بر آن طوربهیا اسکان عشایر را « تخته قاپو» استیس

به زندان افکند یا به قتل رسانید، اما دولت انگلیس ها را دستگیر کرد و و دیگر رهبران آن
صورت ضمنی از دولت پهلوی گر بود و یا حتی بهدر تمامی این حوادث فقط نظاره

 کرد.حمایت می

 :منابع و مآخذفهرست 
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Abstract 
During the First World War, the Bakhtiari tribe had become a field of 
rivalry and conflict between powers such as Britain and Germany. While 
aiming to identify the causes of such a situation, this descriptive-
analytical research tries to illuminate the important aspects of Bakhtiari 
territory for these two powers. The research hypothesis is that the 
existence of adequate capacities such as the Lynch Road and oil 
resources in Bakhtiari territory made it attractive to both powers so they 
used strategies and tactics to penetrate this tribe. The findings of the 
study show by hiring the strategy of establishing security in this territory 
and by taking proper approaches, Britain tried to maintain its interests 
there. Germany also employed a strategy to endanger Britain's interests 
by means of the tactic of creating insecurity in the tribe. Minor khans 
were openly pro-German but great khans took ambiguous and two-
sided positions. Because of these positions, at the end of the war, Britain 
adopted a new policy based on the transition from the Bakhtiari Khans 
to an approach to creating a centralized government. 
Keywords: World War I, Bakhtiari tribe, oil fields, the Lynch Road, 
Britain and German. 
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