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Abstract 
The territory of Hayat Davoud is a geographical district alongside the Persian Gulf 
which is now located in Bushehr Province. By the middle of Zandiye era to the end 
of Pahlavi kingdom, Genaveh and Rig; two historical ports, and also Kharg and 
Khargou islands made up this block. The adventuresome history of the territory 
roots in the beginning of Safavid dynasty when a group of migrant Lors called 
[Hayat Gheybi] resided there and comes to end by the Pahlavi`s fall. The new 
comers assigned their ancestors` title to the area; Hayat Davoud.Considering the 
importance of this district alongshore the Persian Gulf and its islands and also its 
political events during the time limit of this study, the research aims to investigate 
the geographical history of the area, the landlords of Hayat Davoud and their 
governing history and finally those governor's` roles in political and economic up 
and downs of the territory which can be considered as the main objective of the 
study. By doing this research, the following questions are going to be answered: the 
etymology of Hayat Davoud? What are the influential factors evolving the territory 
politically and economically during the Qajar and Pahlavi era? And, what happened 
to the landlords and executive officers of the Hayat Davoud block? This historical 
research is done on a descriptive-analytic method and the historical documents, 
library resources and oral history have been applied as the material of the study. 
 
Keyword: The Persian Gulf, Hayat Davoud Territory, KhanAli Khan, migration, 
Qajar and Pahlavi Kingdom. 
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هاي  تحوالت سیاسی و اقتصادي کرانه بلوك حیات داود و نقش خوانین آن در
 فارس در دوران قاجار و پهلوي شمالی خلیج

 پورحسین عبداله
 .ایران ،بوشهر ،فارس خلیجدانشگاه ، فارس خلیجدانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ گرایش مطالعات 

 1سعیدي نیا اله بیحب
 .ایران، بوشهر ،فارس خلیجدانشگاه  دانشیار گروه تاریخ

 ۱۲/۱۴۰۰/ ۲۵؛ تاریخ پذیرش مقاله: ۰۷/۱۴۰۰/ ۲۶تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی –علمی 

 چکیده
 شود می گفته بوشهرو در استان فعلی  فارس خلیججغرافیایی در ساحل  اي محدودهبلوك حیات داود به 

را  گو خارو  رگ خادو بندر تاریخی گناوه و ریگ و جزایر  که از اواسط دوره زندیه تا اواخر دوره پهلوي
از حدود اوایل حکومت صفویه که مقصد این بلوك  پرفرازونشیبتاریخ معاصر و است.  شده میشامل 

ادامه داشته پهلوي  حکومت تا پایان، آغاز و گیرد میقرار  »حیات غیبی«مهاجر  و گروهی از طایفه لر
با عنایت  .هستحکمرانان آن یعنی خوانین حیات داودي  از نام اجداد این منطقه متأثرنام جاي  است.

 یو همچنین رخدادهاي تاریخ فارس خلیجبه اهمیت موقعیت جغرافیایی این منطقه در سواحل و جزایر 
 سیر کان،جغرافیاي تاریخی این م مطالعه درصدد حاضرپژوهش  ؛موردنظر هاي دورهدر  ویژه بهآن 

که  هستتحوالت سیاسی و اقتصادي این بلوك در  ها آنخوانین حیات داودي و بررسی نقش  حکمرانی
است از:  اند عبارتدر این خصوص  شده مطرح ت. سؤاالشود میهدف این تحقیق نیز محسوب  نوعی به

در  این منطقهعلل و عوامل تأثیرگذار بر اوضاع سیاسی و اقتصادي حیات داود چیست؟  تسمیه وجه
پژوهش  هاي یافته ؟شده است آنچهین و ضابطین خوان قاجار و پهلوي چه بوده و سرانجام هاي دوره

اجداد خوانین حیات داودي و از اواسط  وسیله بهحاکی از آن است که احیاء و تأسیس بلوك حیات داود 
این . هستاین منطقه هم برگرفته از نام دو تن از بزرگان این قوم  گذاري نامدوره صفویه بوده و سبب 

مطالعات همچنین و  آمده دست بهاسناد  بر  تکیهبا تحلیلی و  -ش تاریخی به روش توصیفیپژوه
 .است شده انجامو تاریخ شفاهی  اي کتابخانه

 

 .حکومت قاجار و پهلويمهاجرت، ، خان علی خان حیات داود،بلوك ، فارس خلیج :يکلیدهاي  واژه
 

 مقدمه .1
 سرگذشت در کنکاش وواکاوي  ،فارس خلیج گوناگونمطالعات پیرامون تحوالت  ةحوز در

از دوره صفویه به  ویژه بهآن ساحلی  هاي کرانه درساکن  گر حکومت هاي خاندانطوایف و 
 توان میکه  جاییتا . ، شایان توجه استشده واقعمهاجر  هاي گروهمقصد اقوام و بعد که 
برآیندي از مناسبات و را در سطح این پهنه آبی  داده رخمسائل  از اي عمدهبخش 

 دولنظیر  ،حاضر در این منطقه هاي قدرتسایر با با همدیگر و  ها گروههمین منازعات 
مختلف  هاي گروهبنابراین پدیده مهاجرت  ؛آورد حساب به ایرانخارجی و دولت مرکزي 

و از سمت سواحل جنوبی به سمت سواحل  زبان عربو قبایل از طوایف  ها آناکثر که 

                                                           
 saeedinia@pgu.ac.ir                                         . رایانامه نویسندة مسئول:                               1
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در تحوالت دوره معاصر یک نقطه عطف  عنوان به شود میرا  گرفته انجامشمالی 
 .قلمداد کرد فارس خلیج

با  آن زمانی همو  صفوي بر تخت سلطنت ایران عباس شاهبا تکیه از طرف دیگر 
درك اهمیت و  فارس خلیججه ویژه او به توهمچنین و  این پدیده در حال رشدشروع 
جهت  آمده پیشاز فرصت سنجیده در اقدامی دي و تجاري این آبراه استراتژیک، اقتصا

کرد خان آخرین امیر سلسله اتابکان لر کوچک نهایت استفاده را  شاهروديدفع شورش 
، تعدادي از طوایف این قوم را به نقاط مختلف لر باك بیو پس از شکست و کشتن اتابک 

 چاند.کو فارس خلیجکشور ازجمله به سواحل 
 مختلف هاي جنبهاز را  عباس شاهاین اقدام دوراندیشانه  ،قرائن و شواهد اساس بر

 حرکتاین  به عقیده برخی از پژوهشگران .قراردادو تحلیل  موردبررسی توان می ،تاریخی
 ویژه به تمامی مناطقدر شاهان صفوي جهت گسترش مذهب تشیع  در راستاي سیاست

 عمدتاًموج مهاجرت اعراب  و مهارمقابله  منظور به احتماالًو  فارس خلیج هاي کرانهدر 
 طایفهافرادي از دادن از طریق کوچ این مهم را بخشی از که  بودهسنی مذهب 

خی تاریهاي روند در دقتو  بامطالعه فلذا .محقق ساخته است حیات غیبی مذهب شیعی
نتایجی به  توان میو مناطق اطراف آن)  گناوه بندر( در سطح این منطقه داده رخ

 .کند میکمک تا حد زیادي  یهاین نظربه اثبات که  یافت دست
 ایرانی دار ریشهگروهی از اقوام اصیل و کردن  یکجانشینو کوچ دادن از طرف دیگر، 

عالوه بر تأثیرات با اقوام تازي  ها آنامتزاج و ارتباط و  فارس خلیجسواحل  درقوم لر) (
 کامالًو تربیت نسلی از دریانوردان  مانایی فرهنگ ایرانی و تقویت توانسته می ،مذهبی
بنابراین  ؛دگردباعث  فارس خلیجاي از سواحل شمالی  توجه قابل ةگستررا نیز در ایرانی 

و  هداشتدر بررا  برشماري شده پیامد سهماحصل این سیاست شهریار صفوي هر 
مناطق تصرف  و جنابه)( گناوهتاریخی  بندر یکجانشینی در استقراربا  لرزیانمهاجرین 
گذاشته و  محدوده جغرافیاییبزرگان خاندان خود را بر این تن از  دو، نام اطراف آن

همچنین در  .ندکردحکمرانی  آن بربعد تا چند سده و بلوك حیات داود را تأسیس 
بعدي و با توجه به روابط سببی و نسبی که با همسایگان عرب شمالی و  هاي دوره

مذهب آنان از اهل  ، در تغییرسازند میجنوبی خود در بنادر دیلم، ریگ و بوشهر برقرار 
دوره و در  اند نبوده تأثیر بیاتباع ایرانی  عنوان به ها آن یابی هویت حتی وسنت به تشیع 

 .شوند میحکومت این به دریاداران  زند تبدیل
رسمی حکمرانی این  شروع زیاد احتمال به شده انجام هاي بررسیتحقیقات و طبق 
به  ها آنان زمامداري وراوایل دوره زندیه بوده، لکن اوج دزمان قائد حیدر و از خاندان از 

و پس  خان علی خانلحاظ سیاسی و اقتصادي مربوط به دوره قاجار و در زمان ضابطی 
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قاجار) ( زمانیدر این مقطع  .هست) ریگی بندر( داوديحیات  خان حیدراز او فرزندش 
 رود حله، بلوکات ریگ بندرگرفته تا  دیلم بندراز  فارس خلیجمحدوده وسیعی از سواحل 

و انگالی و مناطقی نظیر زیراه در دشتستان و احمدي از توابع بندر بوشهر و همچنین 
مالیات  آوري جمعقرار داشته و مأموریت  ها آنتحت حاکمیت  گو خارجزایر خارگ و 

 .)پیوست دو ة(ن.ك.س شمار واگذار گردیده بود ها آناین مناطق از طرف شاه قاجار به 
ی اول به جد زمان بروز جنگ جهاندر ویژه به قاجار دوره درخوانین حیات داودي 

به اذعان منابع داخلی و . اند بوده فارس خلیجاین معرکه در سطح  یکی از بازیگران مؤثر
با  خان حیدرهمکاري و همراهی  دلیل به، جنگ جهانی اولبروز در زمان  خارجی

علماي مبارز و مجاهدین جنوب شدید انتقاد و عتاب  با ،آوردگاهدر این  ها انگلیسی
یک اقدام به تشکیل  مبارزان گیري جبههدر مقابل تا  شود میمجبور و  گردد می مواجه

کند و همین  شبانکاره، انگالی و حیات داود لیراوي، هاي بلوكائتالف متشکل از خوانین 
مقابل متجاوزین انگلیسی  درین امر موجب فرسایش بخشی از توان قواي مجاهد

 طور بهدر این مقطع زمانی و مؤتلفین وي  خان حیدراقدامات . ناگفته نماند که شود می
حسین عبدالمیرزا ار نظیردولت قاج سردمداران ازبرخی و حمایت  تائیدکامل مورد 

 .)ده شمارة ن.ك.س( استبوده  دوره احمدشاه قاجار) وزیر جنگ( فرمانفرما
 هاي سیاستو روي کار آمدن رضاشاه،  ش 1299با کودتاي سوم اسفندماه سال 

 ازجملهمحلی  هاي حکومتتمرکز گرایانه او موجب تزلزل موقعیت بسیاري از خوانین و 
مابین سران این قوم با حکومت پهلوي،  ایجادشدهشد و تعارض منافع  ها داوديحیات 

از قدرت و  ها آنو حذف ید، مصادره اموال، درگیري دستگیري، تبعبه منجر  درنهایت
 حیات داود گردید. منطقهبر  دههچهار  حدودحکمرانی 

ناسخ دوره قاجار نظیر داخلی در ارتباط با موضوع این پژوهش در برخی از منابع 
ادت، لوایح و سوانح ین سعتاریخ بوشهر محمدحسالتواریخ سپهر، فارسنامه ناصري، 

م خان حیات شش فصل اله کر کتابکحال زاده و  ها شنیدهو  ها دیدهعالمه بالدي، 
ی در خصوص تحوالت و برخی از رخدادهاي خاص بلوك حیات داود و داودي مطالب

در  است. شده بیاندر جنگ جهانی اول  ویژه بهادوار مختلف  آن دراقدامات ضابطین 
مأمورین سیاسی و نظامی دولت  ها آنمنابعی که نویسندگان  ویژه بهمنابع خارجی 

لوریمر، عملیات در  فارس خلیجسواحل  هاي کتاببه  توان می اند بودهانگلیس در بوشهر 
کارگزاري انگلیس در بوشهر نظیر  شده ترجمهو همچنین اسناد  ایران جیمز مابرلی

در طول جنگ جهانی اول  خان حیدرجنگ جهانی اول در جنوب ایران که به اقدامات 
و دستگیري واسموس  خارگتأمین امکانات براي قواي انگلیسی در جزیره  ۀدرزمین

 را نام برد. اشارات صریحی داشته
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حیات داود و بلوك دادهاي از روی هایی بخشبه  صرفاًدر تمامی منابع فوق، 
در خصوص جغرافیاي تاریخی منطقه  شده، لکن تاکنون توجهضابطین آن  حال شرح

حیات  طایفهحکمرانی سکونت و قرن  چهار حدودتاریخ  آن و تسمیه وجه ویژه به
 فارس خلیجاز ساحل شمالی مهمی  در قسمت (از زمان حضور تا سقوط) ها داودي

 برتحقیق پیش روي . در پرداخته نشده است اختصاصی طور بهو  غیرمنظمیک  صورت به
 حال شرحو جاي نام بلوك حیات داود  ،اسناد بر تکیهو با براي نخستین بار تا  آنیم

قاجار و پهلوي  هاي دورهدر  داده رخبه همراه تحوالت سیاسی و اقتصادي ضابطین آن 
اسناد از  آوري جمعبا بنابراین  ؛و کنکاش قرار داده شوند موردمطالعهتفصیلی  صورت به

به روش توصیفی و  اي کتابخانهمراکز آرشیوي کشور و تاریخ شفاهی و استفاده از منابع 
 و تحلیلی این پژوهش به سرانجام رسیده است.

 ودحیات دا تسمیه وجهو  جغرافیایی موقعیت .2
و در استان فعلی  فارس خلیججغرافیایی در سواحل شمالی  اي منطقهحیات داود به 

و شبانکاره  رود حلهدر شمال و  اوي لیربین بلوك  حدفاصلکه در  شود میبوشهر گفته 
است. این منطقه که از دوره صفویه تا دوره پهلوي محل حکمرانی و  شده واقعدر جنوب 

. هست پرفرازونشیبنفوذ خوانین حیات داودي قرار داشته داراي تاریخی تصرف و تحت 
ریخی گناوه و ریگ و روستاهاي اطراف آن و دو جزیره خارگ و خارگو در دو بندر تا

 استحیات داودي جزء این بلوك بوده تا پیش از افول خوانین  فارس خلیج هاي آب
د این ناحیه کمی در منابع مختلف جغرافیایی و تاریخی حدو .)119-120 :1394لوریمر،(

 هم ثبت و ضبط گردیده است. متفاوت از
دانسته و گناوه را مستقل از حیات داود میرزا حسن فسایی در فارسنامه ناصري، 

ناحیه شبانکاره دشتستان و از شمال به ناحیه ه حدود آن را از جانب جنوب و شرق ب
و ضابط » ریگ بندر«که قصبه آن  کند میگناوه و از سمت مغرب به دریاي فارس بیان 

. در ادامه موقعیت کند میحیات داودي معرفی  خان علی خانو کالنتر این منطقه را 
هفت » مال امام« تا قریه» کُلر« ناحیه گناوه را در شمال بوشهر که درازاي آن از قریه

فرسخ و پهناي آن را نزدیک به دو فرسخ بیان کرده است. حدود آن را از جانب مشرق به 
و از سمت مغرب به دریاي ناحیه ماهور میالتی و از شمال به ناحیه لیراوي کوه گیلویه 

ضابط  و »شول گپ« آنکه قصبه  کند می عنوان داودرس و از جنوب به ناحیه حیات فا
 ).1333-1327 :1378(فسایی،  هستحیات داودي  خان علی خاناین منطقه هم  کالنتر و

کامل  نوعی به دهد میئه گناوه و حیات داود ارا اطالعات جغرافیایی که فارسنامه از
 دوره درشواهد و قرائن تاریخی اسناد،  اساس بر چراکه .)26-25 :1394،زاده خلیفه( نیست

 خان علیکامل و یکپارچه در دست خان  طور بهقاجار ضابطی این بلوك  شاه ناصرالدین
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. )46، 239/:18018، شاه ناصرالدینتوسط  تعیین مالیات حیات داود( استحیات داودي بوده 
نوشته و آن را از  تر جامعفرهنگ جغرافیایی خود حدود حیات داود را  کتاب در آرا رزم

به دهستان لیراوي و از شمال به منطقه ماهور میالتی  غرب شمال، از فارس خلیجغرب به 
 ).84 :1330، آرا رزم( استو از شرق به رود شور ترسیم کرده 

حیات داود و سابقه تاریخی آن بر این  تسمیه وجهپژوهشگران محلی در خصوص 
ساکن در منطقه گناوه » حیات غیبی« مهاجران تلفیقی از نام طایفه لر باورند که این مک

که پس از استقرار در سواحل گناوه و تصرف مناطق اطراف آن،  است 1»دشت داودي«و 
به این  ستهنام طایفه خود را بر آن نهاده و از آن زمان که مقارن با دوره صفویه 

 .)72 ،1394، زاده خلیفه( شود می، بلوك حیات داود گفته فارس خلیجمحدوده از سواحل 
این است که طایفه مهاجر حیات غیبی ابتدا و در  کند میبر این باور خدشه وارد  آنچه

و  )2-1336:1(حیات داودي، »اند افکندهرحل اقامت « گناوه بندراوایل دوره صفویه در 
 اند توانستهمتمادي و گذشت چند دوره حکومت در ایران و طی چندین سال  تدریج به

، جزایر خارگ و خارگو را رود حله، ریگ بندرگناوه،  زمان همحکمرانی و ضابطی کامل 
در دست بگیرند. چه اینکه در دوره پس از سقوط سلسله صفویه که به دوره فترت تاریخ 

جنوبی  هاي کرانهاز مهاجرت اقوام و طوایف عرب از  اي گستردهایران معروف است موج 
بوده، رخ  تري مناسبشمالی که داراي شرایط و وضعیت  هاي کرانهبه  فارس خلیج

 .دهد می
اواخر دوره  کمی پیش از آن یعنی در احتماالًدر همین زمان (دوران فترت) و 

با عبور از  ) از منطقه عمان مهاجرت کرده وزعابی( زعابصفویه طایفه عرب آل 
را تصرف کرده و با تشکیل حکومت در آنجا موجب  رود حلهو  ریگ بندر، فارس خلیج

فاقد هرگونه  ریگ بندر ازاین پیشآنچه در منابع آمده تا  .شوند میرونق و آبادانی آن 
آبادانی بوده است. در همین زمان خارگ و خارگو تحت تصرف این خاندان قرار داشته 

 ناصر میرو زند، حکومت این مناطق نیز در دست  در دوره افشار .)25 :1383فقیه، ( است
با همین  زمان همرسیده است. به فرزندانش میرحسین و میرمهناء  و پس از او زعابی

داشته و مقر  عهده بر) حکمرانی گناوه را اي گناوهحیات داودي ( حیدر قائددوران 
 بندردر  زعابیبوده است. پس از استقرار خاندان  حکومت وي در روستاي قلعه کاحیدر

ها رابطه سببی و نسبی برقرار یعنی حیات داودي شان شمالیو همسایه  ها آنبین  ریگ
 :1387القاسمی، ( استقائد حیدر از طرف مادر با میرمهناء خویشاوند  که طوري به شود می

133(. 
ر و مرگ که با فرا م 1769.ق/ ه 1183این روند حاکمیتی در این دو منطقه تا سال 

شد، ادامه داشته است. پس از کشته  ریگ بندرعاب در ط آل زمنجر به سقو مهنا میر
حسن سلطان که نقش اصلی را در خروج از جزیره خارگ و  صباحی چند مهنا میرشدن 
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در  .شود می ریگ بندرزند حاکم  خان کریمقتل او ایفا کرد با دریافت لقب خانی از جانب 
 حیدر قائدحیات داودي فرزند  خان علیامیر م 1772مارس  ق/ .ه 1185 سال الحجه ذي

و براي نخستین  )251همان، ( آورد درمی، حسن سلطان را از پاي مهنا میردر انتقام خون 
به تصرف حیات  ها آن، خارگ و خارگو به همراه مضافات رود حله، ریگ بندربار 

 بندرکه به حضور خوانین حیات داودي در بنابراین اولین منبعی  ؛آید درمی ها داودي
ح نبرد تاریخ گیتی گشا است که در جریان شر، نامی اصفهانی در کند میاشاره  ریگ

حیات داودي  خان علیامیر بندر ریگر آل مذکور از حاکم زند با شیخ نص خان لطفعلی
 .)346 :1363نامی، ( استو تخت زند شتافته  تاج بیکه به یاري خان  برد مینام 

داود را تلفیقی از  حیات» جاي نام«اگر بخواهیم همچنان بر طبق نظریه غالب، 
و روستاهاي  بندر ریگاز توابع  اي محدودهکه به  -طایفه حیات غیبی و دشت داودي 

بندر وقایع تاریخی گناوه و  ةدرباردر نظر بگیریم با شرحی که  -اطالق گردیده اطراف آن
در کتاب  زاده خلیفهعلیرضا  نداشته و ندارند. باهماین دو هیچ انطباقی  شده داده ریگ

شول حیات داود خود سندي قدیمی در خصوص رهن یک قطعه زمین متعلق به اهالی 
ه.ق/ نوامبر  1115رمضان سال  -روستاي شول گناوه که مربوط به اواخر دوره صفویه

 :1394، زاده خلیفه(اشاره شده » حیاد داود«را ارائه کرده که در آن بنام  است -م 1707
و  بندر ریگو این بیانگر آن است که در زمان حکومت صفویه و قبل از تصرف ) 362

داود بر منطقه گناوه و اراضی  ، نام حیاتها داوديي توسط حیات اراضی دشت داود
 است. شده میاطراف آن اطالق 

رساله «خان حیات داودي در فصل اول کتاب تاریخی خود تحت عنوان اله کرم 
 آباد خرم هاي غیبیعالوه بر برشمردن نیاکانش ریشه خود را از طایفه حیات  »شش فصل

 ،ق 1336حیات داودي،( اند کردهبه گناوه مهاجرت  ازآنجاکه در عهد صفویه  داند میلرستان 
محل  م 1597.ق/ه 1006تا سال  م 1184.ق/ه 580لرستان از سده  آباد خرم .)1

مستوفی در کتاب تاریخ گزیده  اله حمدحکمرانی سلسله اتابکان لر کوچک بوده است. 
، تعداد شود میدر تاریخ لرستان و قوم لر محسوب  اول دستکه یکی از منابع 

 است» داودي«بنام  ها آنکه یکی از  شمرد برمیقبیله از لر کوچک را  وچهار بیست
 هاي بنامس از قوم لر کَ. در برخی از منابع نیز به مهاجرت دو )550 ،مستوفی، بیتا(
را طایفه  ها آن، یکجانشینیکه پس از استقرار و  شده اشارهبه گناوه » داود«و » حیات«

در کتاب جغرافیاي نظامی  آرا رزمهمچنین  .)128 :1391،پژوه دانش( اند نامیدهحیات داودي 
، حیات داود و شبانکاره يراویلفارس اشاره به کوچانده شدن تعدادي از قوم لر به حدود 

 .)127 :1323، آرا رزم( دارد
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 /19حیات داودي در تاریخ  خان حیدر، آمده دست بهبا همه این تفاسیر، طبق سند 
 2877 شمارةبه رئیس نظمیه گناوه که در پاسخ به مرقومه  اي نامهطی  1310مهرماه/
حکومت بنادر جنوب و در خصوص  م 1931اکتبر  5 بابرابر  ش 1310 مهرماه 12مورخ 

مالکیت زمین محل فرودگاه شرکت نفت ایران و انگلیس بوده، به سابقه بلوك حیات 
حیات و داود « کهو در قسمتی از آن نامه چنین آورده  کند میداود و مالکیت آن اشاره 

که اجداد سابق  اند گذاردهکه بناي تعمیر بلوك حیات داود را  اند بودهدو نفر برادر 
در پایان این نامه تأکید شده که ». میهستو حقیران نواده و نتیجه آن  اند بودهحقیران 

 ،163/355، به نظمیه گناوه خان حیدره نام( »ندارد وزیاد کمتمام آنچه در فوق عرض شده «
 منطقهاین » ویرانه بودن« در فصل اول کتاب رساله شش فصل هم اله کرم خان به .)2
 .)2 :1336حیات داودي، ( کند میآن توسط اجدادش مطالبی بیان  کردن آباد و) گناوه(

چنین  توان میدر باال رفت،  ها آنبنابراین با عنایت به مستندات تاریخی که شرح 
قوم لر بنام  از مهاجرطایفه برگرفته از نام دو  احتماالًحدس زد که نام حیات داود 

س (دو و یا همان دو کَ اند آمدهاست که به سواحل گناوه » داودي«و » حیات غیبی«
که پس از سکونت در این منطقه به احیاء و آبادانی آن  اند بوده» داود« و» حیات«برادر) 

لبته فرض دوم . ااند نهادهبر این بلوك را  شان طایفهخود و یا بزرگان همت گماشته و نام 
 .رسد میبه نظر  تر محتمل شده بیانبا توجه به مستندات و مطالب 

 ديوتاریخی حکمرانی خوانین حیات دا سیرو  مراتب سلسله .3
به سمت سواحل  آباد خرم، پس از جدایی از طایفه خود در خوانین حیات داودي اجداد
و بر طبق روایات  یابند مینطقه ساحلی گناوه سکونت و در مکوچ کرده  فارس خلیج

این منطقه گناوه نام خود را بر  جوار همف و بسط قدرتشان به نقاط با تصرتاریخی 
اله کرم بن حیدر، «: شمارد برمیاجداد خود را چنین اسامی اله کرم خان  .سازند میمستقر 

، بن مراد، بن حسین، بن امیر، بن حیدر، بن مراد، بن ناصر، بن اسماعیل، بن ناصر، بن علی خانبن 
از همین مدخل به سیر تاریخی حکمرانی ). 1: 1336(حیات داودي،  »امیرحسین، بن حسینقلی

 .شود میخوانین حیات داودي پرداخته 
از ابتداي دوره صفویه  فارس خلیجوضعیت حاکم بر مناطق ساحلی  اگرچه از

 کار باروياما آنچه مسلم است،  )13: 1349(رهربرن،جود ندارد اطالعات چندان دقیقی و
تغییراتی در تقسیمات کشوري رخ داد و ایران به پنج ناحیه و یا ایالت  عباس شاه آمدن

را نیز  فارس خلیجکه سواحل  هستفارس  ،ایالتاصلی تقسیم شد. یکی از این پنج 
در این  ).157 :1350کمپفر، ( استبوده  تر کوچکگرفته و داراي بیست حوزه  دربرمی
ادي با عناوین مختلف نظیر خان، سلطان، ر سطح شهرها و روستاهاي ایران افرزمان د
 اند داشتهدام وظایفی را بر عهده به اداره امور مشغول بوده و هرک 3 کدخدا و 2 کالنتر

 ).165-163 ،همان(
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بنابراین طبق این توضیحات، اگر زمان کوچ و حضور طایفه حیات داودي به منطقه 
و مقارن  ازآن پس چند صباحیگناوه و تصرف آنجا را مربوط به اوایل دوره صفویه و یا 

، این احتمال وجود دارد که شروع دوره زمامداري در نظر بگیریم عباس شاهیابی  باقدرت
بوده و در ابتدا داراي مقام کدخدایی و  شان نشینی دهپس از یکجانشینی و  ها آن

به این نکته  چه اینکه اله کرم خان. اند ارتقاءیافتهحیات داود  به کالنتري بلوك درنهایت
 1336ه این طایفه محول بوده و تاکنون (ب دیرزمانریاست این بلوك و توابع آن از « اشاره دارد که

و بس خدمات نمایان از این طایفه به ظهور رسیده است که به  است) به همان قرار .شه 1294.ق/ه
در دوره شاه صفی و پس از قتل امام قلی خان  ).2: 1336(حیات داودي، »اند نمودهدولت ایران 

و این ایالت پهناور و آباد به  شد هایی دگرگونیدچار  مجدداًفارس تشکیالت اداري 
و براي هر بخش یک ) 474-473: 1378حسینی فسایی، ( گردیدمختلفی تقسیم  هاي بخش

والی جداگانه تعیین شد. این موضوع موجب از بین رفتن ثبات مناطق ساحلی و بروز 
از طرف دیگر و از اوایل  زان اعمال حاکمیت دولت مرکزي شد.چنددستگی و کاهش می

 هاي راهبا تشکیل حکومت صفویه در ایران، غربیان با کشف  زمان همقرن شانزدهم و 
 ةدور در اواخر گذاشتند. فارس خلیجبه عرصه  پا وشرق روي آورده  سوي بهدریایی  جدید

 چنین همکشور و  یجنوب مناطقصفویه به علت کمتر شدن تمرکز دولت مرکزي بر 
و  ها آنخارجی و تشدید رقابت  هاي شرکت هاي فعالیتشدن حضور و  تر گسترده

 آبادانی این مناطق شد، جب رونق و، اگرچه مونشینان ساحلبرقراري ارتباط مستقیم با 
 :1390 شهریاري،( ساختمحلی فراهم  هاي قدرترشد  و گیري شکلبراي  لکن زمینه را

23.( 
گناوه  لر تبارو حاکم  ها داودي(حیات داودي) جد هفتم حیات  اي گناوه حیدر قائد
در کنار سایر که در قدرت گیري و غلبه او بر دشمنانش  هستزند  خان کریمدر دوره 

 توان میبنابراین  ؛ه استنقش به سزایی داشتقواي دشتستانی که به یاري او شتافتند، 
که آغاز دوران حکمرانی حیات  -حیدر قائدچنین حدس زد که شروع دوران حکمرانی 

را مقارن با زوال حکومت افشار و  -شود می تلقیدر سطح این منطقه نیز  ها داودي
 قائدزند دانست. در این دوره (زند)  خان کریمبا بر تخت نشستن  زمان همآن را  گیري اوج

وي در طول حکومت  .هستز سرداران سپاه خان زند و ا گزاران خراجیکی از  حیدر
مقر اصلی حکومت او در روستاي قلعه کاحیدر بوده بوده و  گناوه بندرزندیه حاکم مطلق 

 ).1333 :1378حسینی فسایی، ( است
م تا پایان  1772ه.ق/ 1185 سالاز حدود  خان علیپس از قائد حیدر فرزندش امیر

داشته و خدمات شایانی را در  عهده برو گناوه را  بندر ریگحکومت زند حکمرانی 
 القاسمی،( رساندبه منصه ظهور  فارس خلیجدولت زند در عرصه  هاي سیاستراستاي 
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زند بود و تا آخرین  خان لطفعلییکی از وفادارترین افراد به  خان علی. امیر)251 :1387
. پس از سقوط )56-51 :1353(جونز، لحظات نسبت به پشتیبانی و همراهی با او دریغ نکرد

حیات داودي در اثر جراحات  خان علیامیر م 1792ه.ق/  1206 سالحکومت زند در 
از شاهزاده  دریغش بی هاي حمایت دلیل بهناشی از جنگ بسیار ضعیف و ناتوان شد. وي 

، خود فاقد هرگونه پشتیبانی از )59-57 :1390سعادت،( داشتلحظات ادامه  تا آخرین زنده
در  خان لطفعلیکه به جهت مبارزه با  اولر اما بلعکس شیخ نص ؛دقاجاري بوجانب حکام 

و رفتن به گناوه  بندر ریگرا مجبور به ترك  خان علیموقعیت برتري قرار داشت، امیر
و توان مقاومت در  جراحت جنگی بسیار ضعیف البنیه شد دلیل به خان علیکرد. امیر

 :1389فلور، ( شدبه جزیره خارگ  مکان نقلناچار به  مقابل او را نداشت به همین خاطر
108-107(. 

ر که در پی توسعه قلمرو خود و تثبیت کامل حکومتش بر منطقه شیخ نص
شد.  ور حملهسیصد نفر به جزیره خارگ با  مجدداًو بلوکات اطراف آن بود، دشتستان 

این جزیره را تصرف و از گناوه تا دیلم را  راحتی به خان علیامیرولی به دلیل مرگ 
را  )Mir Gunos( میرگناصمتصرف گردید. وي پس از تثبیت موقعیت خود شخصی بنام 

 االول ربیع م 1807در سال  رمنصوب کرد. پس از مرگ شیخ نص بندر ریگبه حکومت 
ه.ق فرزندش شیخ عبدالرسول جانشین وي شد. شیخ عبدالرسول پس از چندي  1222

به  مجدداًو حکومت گناوه را  اش برادرزادهرا به شیخ احمد آل مذکور  بندر ریگومت حک
 خان علیفرزند امیر )286 :1395مظفري زاده، ( حسینخاندان حیات داودي یعنی قائد 

پس از قتل شیخ عبدالرسول خان آل  .)118-117 :1400سعیدي نیا/ عبداله پور، ( کردواگذار 
جانشین او  دومفرزندش شیخ نصر  م 1833ه.ق/ 1248رجب سال  وپنج بیستمذکور در 

شرایطی که خاندان او در دوره قاجار با آن مواجه شدند،  دلیل بهگردید. شیخ جدید 
یعنی مطالبات زیاد حکومتی، رقابت شاهزادگان قاجاري پیرامون حکومت بوشهر و 

سوء  دلیل بههمچنین کاهش نفوذ و محبوبیت خاندان آل مذکور در بین مردم 
و مناطق  داده ازدستتسلط خود بر محدوده تحت حاکمیتشان را  کم کم ،مدیریتشان

 شدندهم دچار افول و خرابی  بندر ریگنیز مانند گناوه، شبانکاره و  جوار هم
. پس از قائد حسین حیات داودي )394 :1395زاده، ريمظفو  44-42 :1367کازرونی،(

. در این زمان گیرد می عهده برمنطقه حیات داود را  ضابطیفرزندش قائد مراد (کامراد) 
نیز همچنان مقر حکمرانی خوانین حیات داودي در منطقه گناوه به مرکزیت روستاي 

 مال قائد بوده است.
با شروع  زمان همکه  م 1851.ق/ه 1266شیخ نصر آل مذکور در سال  عزلپس از 

 سالقاجار در ایران است، قائد مراد نیز در حدود همین  شاه ناصرالدیندوره پادشاهی 
 يراویلو در جنگ قریه بنه احمد از توابع بلوك  )م 1852/ق 1267-م 1851/ق 1266(
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 امام عبداز حاج  داري جانبرخ داد و قائد مراد به  يراویلکه بین دو گروه از کالنتران 
. قائد مراد در زمان شود میخضري که پدر همسرش و یکی از طرفین دعوا بوده، کشته 

و فتح اله خان بوده است.  خان علی خاناحمدخان،  هاي ناممرگش داراي سه فرزند به 
با کشته شدن قائد مراد در این جنگ، نام وي را بر روي فرزند خردسالش فتح اله خان 

 خان علی خاننوجوانش  به همراه برادر احمدخان. خوانند می خان مرادگذاشته و او را 
، پس از مرگ پدرشان با پشتیبانی و کمک برد میبه سر  سالگی دوازدهکه در سن 

تمامی مدعیان محلی  )14/07/98 داودي(مصاحبه/ امیرحسین حیات  مادرشان دلوت (دولت)
و با مساعی و همراهی  نشیند میبر اریکه قدرت  ضابط حیات داود عنوان بهرا کنار زده و 

زیراه و ( دشتستانکه با حکومت وقت در سرکوب حکمرانان یاغی در سطح منطقه 
: 1377الملک سپهر، لسان( دهد میاز خود نشان  م 1856.ق/ه 1271در سال  شبانکاره)

، مدیریت منطقه انگالی و زیراه و اخذ مالیات آن نیز به بندر ریگعالوه بر  احتماالً )1280
سند مالیاتی  و شده بیانقرائن تاریخی و  شواهد اساس بر .شود میوي واگذار 

در دوره ضابطی  رنخستین بابراي  الذکر فوقگفت که مناطق  توان می آمده دست به
سند مالیات مناطق تحت نفوذ خوانین حیات ( اند درآمدهبه تابعیت حیات داود احمدخان 

ریه شول از ق و اهالی درگیري با کدخدایک در  نیزاحمدخان  .)2 شمارةداودي، پیوست 
 ها آنمابین آن قریه  مدیریتی که دربرخی از مسائل  براثرکه  - داودتوابع بلوك حیات 

در دست زمام امور ماجرا  ازاین پس. )143-138: 1394،زاده خلیفه( شود میکشته  -دادرخ 
 .گیرد میبرادر دومش قرار  خان علی خان

حیات  خان علی خانآن با دوره ضابطی  زمانی همبا سقوط آل مذکور در بوشهر و  
 دلیل بهکه  آید می وجود به دیلم بندربین بندر بوشهر تا  حدفاصلقدرتی  خألداودي، 

فراوانی در سطح این منطقه رخ  هاي درگیري ،وي براي تصاحب این مناطق هاي تالش
یا  م 1864/ق 1279منجر به آن گشت تا در سال  ها ناامنی. این حوادث و دهد می

حکمران بوشهر براي مقابله با اقدامات خان  بیگی دریااحمدخان  م 1865/ق 1280
در محلی  خان علی خانلشکرکشی کند. در مقابل وي نیز  بلوكجوان حیات داود به این 

 وبرتريتفوق  دلیل بهکرد. ولی  آرایی صف روستایی چهار واقع در قریهبنام قلعه چغاپور 
(از  شولی الدین شمسمحلی نظیر قائد  قواي دولتی که با همراهی برخی از عناصر

شکست بر سنگین نظیر توپ همراه بود،  هاي سالحاستفاده از و  کدخدایان مخالف وي)
و دادن  چهار توپدرنهایت وي با رساندن خود به  ).114: 1390(سعادت، شود میاو غالب 

 گیرد میقرار و او مورد عفو و بخشش  یابد میتقدیمی به حکمران، جنگ پایان 
 ).145-144 :1394،زاده خلیفه(



 يدر دوران قاجار و پهلو فارس جیخل یشمال يها کرانه يو اقتصاد یاسیآن در تحوالت س نیداود و نقش خوان اتیبلوك ح /78

و  گردد می فرما حکمجنگ (جنگ قلعه چغاپور) آرامش نسبی در منطقه  ازاین پس
 سند اساس بر. گمارد میبه توسعه و تثبیت قلمرو حکومت خود همت  خان علی خان

مناطقی نظیر  م 1880/ ق 1295سال  االول ربیعمربوط به سوم  آمده دست به مالیاتی
قرار  خان علی خانتحت تصرف و احمدي زیراه یره خارگ، ، جزبندر ریگحیات داود، 

. داد میو به نماینده دولت ایران تحویل  آوري جمعداشته و او مالیات این مناطق را 
بوده  هم جزء مناطق تحت تصرف خان حیات داود رود حلهعالوه بر این در همین زمان 

 .)107 :1376سعیدي سیرجانی، ( است
راه لیراوي وارد حیات  احتشام الدوله از شاهزاده م 1882.ق/ه 1297در اوایل سال 

شمال روستاي مال  در 1 »دوتو«تحت عنوان  اي منطقهیی اردو در و با برپا شود میداود 
قصد دستگیري  )تر کوچکبرادر ( خانمراد و  خان علی خانضمن احضار  گناوه بندرقائد 

که با  خواهد می خان خان علیرا داشته که بنا به دالیلی از این کار منصرف ولی از  ها آن
او را از قصد  خان خان علیاو به سمت بوشهر روانه شود. در بین راه یکی از دوستان 

 آمده پیشبا استفاده از موقعیت  خان خان علیو  سازد میحکمران مبنی بر کشتنش آگاه 
 اتفاق بهو  کند میو گناوه مراجعت  بندر ریگبه  فوراًو  جداشدهدر طول مسیر از قشون 

از طریق دریا به سمت هندیجان نزد میرعبداله  شان خانوادهو اعضاي  نمراد خابرادرش 
 نمایند میاق و تا حدود یک سال در آنجا اطر روند میهندیجانی از شیوخ بنی کعب 

حیات داود را به  ضابطی خان خان علیالدوله در غیاب  احتشام .)231 :1382، زاده خلیفه(
پس از  م 1883.ق/ ه 1298اوایل سال . در حدود سپارد میخان دیلمی  عبداهللا
درصدد برگشت به قلمرو  خان خان علیاحتشام الدوله از حکومت بهبهان،  گیري کناره

تصرف گناوه از طریق  قصد بهشصت نفر از همراهان خود  اتفاق به. لذا آید برمیحکومتش 
قواي با  شور مردهو در ساحل این شهر در محلی موسوم به خور  کنند میدریا حرکت 

کل متصرفات  مجدداًو  دهد میخان درگیر و پس از جنگی سخت او را شکست  عبداهللا
و خارگو را تصاحب  خارگ ریجزاو  رود حله، بندر ریگ، بندر گناوهقبلی خود اعم از 

 .)233 ،همان( کند می
از این زمان به بعد نحوه اداره بلوك حیات داود به دو بخش شمالی و جنوبی  

روستاهاي اطراف آن بهمنیاري،  که بخش شمالی آن شامل گناوه و گردد میتقسیم 
مارون، کمالی، مال امام، لر، گُشول گپ، عباسی، قلعه بردي، قلعه کاحیدر، قلعه کاید، کُ

 )1333 :1378حسینی فسایی، ( قائداي مال به مرکزیت روست صالح محمدمال خلیفه و مال 
فات آن تحت مدیریت و مضا بندر ریگو  خان علیخان برادر  مراد خانتحت مدیریت 

 خان خان علی. به عبارتی ضابط و کالنتر کل منطقه حیات داود آید درمی خان خان علی
. گفته سپارد می خان مرادبوده که بخش شمالی از قلمرو حکومت خود را به برادرش 

                                                           
1. Dotow 
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مصاحبه/ ( شد میمحسوب  بازوي نظامی او عنوان بهدر این زمان  مراد خان شود می
و  خان خان علیمابین اوالد بعدها  بندي تقسیماین  .)14/07/98 داوديامیرحسین حیات 

 .آورد می وجود بهرا  هایی تنشو فرزندان وي درگیري و  خانمرادعمویشان 
قاجار طی حکمی با اعطاي  شاه ناصرالدین م 1893 فوریه.ق/ه 1310در رجب سال 

بر مالکیت موروثی وي و خاندانش  گذاري صحهضمن  خان خان علیبه  »سرهنگی«لقب 
 سیصد هزارهفت  مجموعاًو خارگ، مالیات هر قسمت را  رود حلهبر بلوك حیات داود، 

. بر طبق این سند حیات داود، کند میچهل تومان تعیین و طی حکمی به وي ابالغ 
ملک اربابی خوانین حیات داودي توسط پادشاه وقت  عنوان به رود حلهخارگ، خارگو و 

: 18018، شاه ناصرالدینتعیین مالیات حیات داود توسط ( شود میایران معرفی و بر آن تأکید 
سال  االول ربیعدر دوازدهم  خان خان علی. سه سال پس از دریافت این حکم )46، 239

جلوگیري از بروز هرگونه  ورمنظ بهو قبل از وفاتش و  م 1895سپتامبر  2ه.ق/  1313
) و نامه صلح( محضريبرادرش طی یک قرارداد  ش بااختالف و درگیري در بین فرزندان

بین سه  و در بندي تقسیمیات داود، جزیره خارگ و خارگو را بلوك ح دانگ ششرسمی 
. کند می، محمدخان، حسینقلی خان در قبال وجهی معلوم واگذار خان حیدرفرزندش 

 دارد میو تعدادي از رعایا را نیز مشخص و اعالم  مراد خاندر همین سند سهم برادرش 
.ق ه 1314در حدود سال  خان خان علیسرانجام  )47، 293: 18018، خان خان علی نامه صلح(

سال ضابطی حیات داود به دیار باقی  وپنج چهلپس از حدود  م 1896مطابق با 
حکمران و  عنوان به مراد خانحضور عمویش  رغم علی خان حیدرو فرزندش  شتابد می

در دوره  خان خان علی ).160 :1394،زاده خلیفه( گردد میضابط حیات داود جانشین پدرش 
را از حدفاصل  فارس خلیج اي کرانهاز مناطق  توجهی قابلتوانست گستره  اش زمامداري

و احمدي از توابع  دشتستان، انگالی، زیراه در رود حلهمنطقه حیات داود، تا  دیلم بندر
اوج اقتدار خوانین حیات دوره ضابطی وي  تحت نفوذ و یا تصرف خود درآورد. را بوشهر

سند مالیات مناطق تحت نفوذ خوانین حیات داودي، ( استداودي به لحاظ وسعت سرزمینی 
 ).2 شمارةپیوست 

، خان خان علیو واگذاري امالك و اراضی حیات داود توسط  بندي تقسیمبا توجه به 
و به چهار  شود میدچار تغییراتی  مجدداًپس از مرگ وي شیوه مدیریتی این ناحیه 

در حالی است که کالنتر  بندي تقسیماین  .5 گردد میبخش و دو منطقه مستقل تقسیم 
بوده و خوانین هر بخش خود مسئول تمشیت امور  خان حیدرو ضابط کل حیات داود 

مالیات و سایر مسائل و  آوري جمعکلی نظیر  هاي تصمیمدر  ها آن. اند بودهقسمت خود 
 مراتب سلسله .)122: 1394لوریمر،( اند بوده بندر ریگموارد مرتبط با حکومت تابع 
است که پس از مرگ خان و کالنتر این قوم  صورت بدینحکمرانی خوانین حیات داودي 
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در  اگرچه. گرفت می دست بهجانشین، اداره امور را  عنوان بهفرزند ارشد و ذکور وي 
از دوره صفویه تا اوایل دوره قاجاریه  ها آناولیه  مراتب سلسلهرابطه با این موضوع از 

به همین  احمدخانپدر از زمان قائد مراد  طورقطع بهاطالعات چندانی وجود ندارد اما 
که در عنفوان جوانی  احمدخانبعد از قائد مراد فرزند بزرگش  چراکهصورت بوده است. 

که پس از درگیري  گیرد میبا کمک مادرش ضابطی حیات داود را در دست  برد میبسر 
زمام امور این  خان خان علیبرادرش  قریه شول و کشته شدن او در این نبرد خانگی

 خان حیدرفرزند ارشدش  خان خان علیاما پس از مرگ  ؛گیرد میدست  منطقه را در
، خان خان علیاین در حالی است که در زمان مرگ  و شود میضابط و کالنتر حیات داود 

 ها آندر قید حیات بوده و همین امر منجر به بروز اختالفاتی بین  مراد خانبرادرش 
 داوديمصاحبه/ امیرحسین حیات ( گردد میمرتفع  خان حیدرکه با تدابیر  شود می
14/07/98(. 

طبق واگذاري و تقسیم اراضی که در دوران پدرش صورت گرفت، زمام  خان حیدر
شد. سایر برادرانش و » ریگی بندر«گرفت و ملقب به  دست به بندر ریگامور را در 

در مناطق متعلق به خود مستقر شدند.  هرکدامنیز بر همان اساس  مراد خانعمویش 
استقرار در چهاریک شرقی به مرکزیت  جاي بهاست که حسینقلی خان  ذکر شایان

رود  .یابد میمحمدي (مهمدي) اقامت  و در روستاي رود حلهدر  صالحی محمدروستاي 
داشتن اراضی وسیع حاصلخیز آبرفتی و همچنین عبور دوشاخه از رودخانه  دلیل به حله

فراوانی بوده  حله از وسط آن همواره براي خوانین حیات داودي حائز اهمیت اقتصادي
 ).122 :1394لوریمر،( است

 ازنظر ها داوديدوران حکمرانی حیات  ترین مهمیکی از  خان حیدردوره ضابطی 
. وي از همان ابتداي روي کارآمدنش درصدد حفظ هستتحوالت سیاسی و اقتصادي 

. اولین اقدام او برخالف رویه حاکمیتی آید برمیثبات و برقراري آرامش در قلمرو خود 
شبانکاره، انگالی و  باخان ازجملهخود  جوار همپدرش، نزدیکی و اتحاد با خوانین مناطق 

جهت اتحاد با  خان حیدرگزارش اقدامات ( استبط خانوادگی لیراوي از طریق برقراري روا
. دومین اقدام وي تالش براي تقویت بنیه اقتصادي )22-21، 3255/293خوانین همسایه، 

. در آورد می دست بهاست که از حکومت مرکزي  اي ویژهحیات داود از طریق امتیازهاي 
تا براي برخورد با ضابط  شود میبه حکومت بنادر دستور داده  م 1902.ق/ه 1319سال 

و به آن  یابدکه از تأسیس گمرك در آن بندر جلوگیري کرده، قشونی تدارك  بندر ریگ
مضرات « آنچهمنطقه لشکرکشی کند. پس از چندي تدارکات، این اقدام به علت 

تا موضوع از طریق  شود میاز دستور کار خارج و تصمیم گرفته  شده عنوان »موهومه
) م 1903.ق/ه 1320( بعدسال  یک .)154 :1390سعادت،( گردد وفصل حل »مذاکره«

 خان حیدرتا در برازجان با  گردد میي ملقب به معزالممالک مأمور میرزا خلیل شیراز
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تأسیس  درازايتا  کنند میطرفین توافق  ،وارد مذاکره شود. پس از گفتگوهاي فراوان
فرمان مظفرالدین شاه جهت تخفیف مالیاتی ( داود، مالیات بلوك حیات بندر ریگگمرك در 

سعادت، ( شودده مواجب دا عنوان بهو برادرانش  خان حیدربه  )3-2، 3255/293، خان حیدر
، خان حیدرفرمان دریافت حق شیخی توسط ( شیخیاین حق  بر عالوه .)155-154 :1390
 کرد میاز غالت و حبوبات از اهالی این محل دریافت  بندر ریگکه ضابط  )4 ،3255/293

داشته شد.  حذر برو گمرك از دخالت در آن  ا فی سابق در اختیار وي قرار گیردکم
 یافتن شاه قاجار ابالغ و رسمیت کلیه موارد فوق طی فرمانی نیز از جانب مظفرالدی

 .)3-2، 3255/293، خان حیدرفرمان مظفرالدین شاه جهت تخفیف مالیاتی (
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدي، انگلیس بازیگر اصلی صحنه 

منافع  واسطه بهاین کشور  خصوص در مناطق جنوبی کشور بود.ه ب سیاسی ایران
 منظور بهتا  کرد میداشت ایجاب  فارس خلیجگسترده اقتصادي و سیاسی که در 

جلوگیري از رسوخ رقیبان و دشمنانش، وارد تعامالت سیاسی با حاکمان ساحلی آن 
 هاي تالشامنیت این منطقه را مرهون زحمات و  چراکه .)21 ،1375 گارثوئیت،( گردد

.ق دولتین انگلیس ه 1324/م 1907در سال  ).555 :1349کرزن،( دانست میربازان خود س
خود ایران را به دو منطقه تحت نفوذ در شمال و  مابین فیو روس تزاري طی قراردادي 

-199 :1370کحال زاده، ( کردندتقسیم  در وسط و جنوب طرف بیشرق و یک منطقه 
تحت حمایت  ها بختیاري. در همین زمان گروه دارسی در اراضی خوزستان و قلمرو )201

راي حفظ انگلیسی در حال عملیات اکتشاف نفت بودند و این کشور ب -نظامیان هندي
او با خوانین  گیري ارتباطبود. لذا  طرف بیبسط نفوذ خود در منطقه  دنبال بهمنافعش 

تلقی کرد. با فوران اولین چاه نفت  توان میساحلی ایران را در این راستا هم  هاي بخش
و جنوب ایران براي انگلیس  فارس خلیج ،مسجدسلیمان.ق در ه 1325/م 1908در سال 

شد و او را مصمم ساخت تا در غیاب حضور مقتدرانه دولت  الجیشی سوقداراي اهمیت 
 :1375گارثوئیت، ( کندین دوست پر را با تقویت خوان خألمرکزي در این مناطق، خود این 

121(. 
در ماجراي دستگیري واسموس در  ها انگلیسیاوج همکاري خوانین حیات داودي با 

در سال  الملل بین. پس از باال گرفتن نائره جنگ دهد میخالل جنگ جهانی اول رخ 
.ق بین دول متفق و محور، ایران که در همسایگی دو گروه متخاصم ه 1331/م 1914

در  طرفی بیاعالم  رسماً(عثمانی و روس در شمال و انگلیس در جنوب) قرار داشت 
نه نزاع و با مستعمرات انگلیس دام جواري همنفتی و  اما به دلیل منافع ؛جنگ کرد

. نیروهاي عثمانی از )61 :1390مجد، ( کردایران هم سرایت  به مناطق مختلف ها درگیري
طریق برقراري ارتباط با برخی از قبایل عرب ساکن خوزستان، خطوط انتقال نفت 
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مشغول  منظور بهو آلمان نیز  قراردادندشرکت ایران و انگلیس را مورد هجوم و تخریب 
مستعمره انگلیس دو تیم از مأمورین  ترین مهم عنوان بهسازي و ضربه زدن به هندوستان 

ویژه خود را روانه ایران کرد تا از این طریق خود را به اهدافشان برسانند. این دو تیم از 
عراق) و از سمت غرب کشور وارد شدند. یک تیم به رهبري نیدرمایر مسیر ( عثمانیمرز 

را از مناطق مرکزي و کویري انتخاب کرد و تیم دیگر که وظیفه هدایت آن بر  عبور خود
آشنایی که با مناطق جنوبی ایران داشت، مسیر بوشهر و  واسطه بهعهده واسموس بود 

 .)139 :1365فراشبندي، ( گرفترا در پیش فارس 
هدف و مأموریت این دو تیم از داخل خاك عراق توسط شبکه جاسوسی انگلیس 

. در هنگام گیرد میدر طول مسیر مورد رصد اطالعاتی قرار  ها آناسایی و حرکت شن
عبور واسموس و همراهانش از خاك حیات داود، به توصیه مأمورین کنسولی انگلیس به 

در بدو ورودشان به روستاي بهمنیاري، توسط افراد مسلح و تفنگچیان خان  خان حیدر
و شبانه موفق  تنهایی بهاستفاده کرده و  ها آناما او از غفلت  ؛گردند میمحاصره و متوقف 

. این موضوع عالوه بر اعتراض )89-90 :1369مابرلی، ( شود میدشتستان  به فرار به سمت
دولت آلمان، موجب بروز التهاب و آشوب و نارضایتی گسترده مقامات دولتی و محلی، 

 .)3 ،3102/290 ،وزارت داخله به حکومت بنادرنامه ( شود میمجاهدین جنوب و علماي مبارز 
 طرفی بیتشدید مبارزات مجاهدین با نیروهاي انگلیسی در بوشهر و دلوار به دلیل نقض 

ایران در جنگ، انگلیس با پیاده کردن چند گردان نیروي نظامی خود در بوشهر این 
و تنگ شدن عرصه بر  ها تنش. با افزایش )99-98 :1369مابرلی، ( کند میاشغال شهر را 

وي در مقابل ائتالف تنگستان و دشتستان اقدام به تشکیل ائتالفی متشکل  خان حیدر
 برادرانش، احمدخان انگالی و دو تن از اي شبانکاره خان اسماعیلن لیراوي، از آقاخا

. این ائتالف با ورود به )60 :1373بالدي بوشهري، ( کند میان) محمدخان و حسینقلی خ(
با دامادش غضنفرالسلطنه برازجانی  خان اسماعیل مابین فییک درگیري فرسایشی 

شکست  درنهایتاشغالگران انگلیسی و  علیهموجب تحلیل قواي مجاهدین در مبارزه 
در گزارش کنسولگري انگلیس  صراحت به. این موضوع )112 :1377بیات، ( شوند می ها آن
در تاریخ این منطقه به جنگ ده  ها نزاع. این )38-37 :1377بیات، ( است شده اشارهآن  به
 .)331-324 ،1397مالکی، ( استوك شهرت یافته بل

 کند میبه وزارت داخله خود را از همه اتهامات مبرا  اي مکاتبهدر  خان حیدراگرچه 
را حاصل اقدامات واسموس نامی در بین خوانین دشتستان، دشتی و  ها نزاعو این 

، لکن عالمه بالدي که خود معاصر با این )146-145 :1377بیات، ( کند میگستان بیان تن
تحوالت و در بطن مبارزات در بوشهر قرار داشته، نسبت به رویه این خوانین (ائتالف 

عترض شده است. وي در کتاب لوایح و انگلیس م هاي باسیاستحیات داود) در همراهی 
کتبی و حضوري مورد نصیحت قرار داده و  صورت بهرا  ها آنکه بارها  کند میسوانح بیان 
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مجاهدان بپیوندند. ولی این افراد در مقابل  صف بهنموده و خواسته تا  حجت اتمام ها آنبا 
. )60: 1373،بوشهري بالدي( زدند میاما در غیاب از همراهی سرباز  پذیرفتند میاو مسئله را 

در طول جنگ با قواي  خان حیدررسمی عوامل انگلیسی، همکاري  هاي گزارشبه اذعان 
براي وي منافع اقتصادي زیادي را به همراه  النهرین بیناعزامی این کشور به سمت 

نیروهاي اعزامی به  موردنیازتهیه و تأمین تدارکات  درنتیجه خان حیدر« داشته است.
 هاي کشتیدر جزیره خارگ، سود فراوانی حاصل کرد. او در تهیه و تدارك  النهرین بین

. مناسبات حاکم حیات داود )81-80 :1377(بیات،  »بود ناپذیر خستگیبادبانی مورد لزوم 
 ازجمله ه وي چند نشان مختلف اعطاء کنند.موجب شد تا پس از جنگ ب ها انگلیسیبا 

برازجان با برپایی مجلسی مفصل نشان  در 1337-38 / رجبم 1919در آوریل سال 
طبق برخی روایات دیگر به  به وي اهداء شود. )109 :1377(بیات،  6)CIE( هند امپراتوري

-37 :1370زاده آدمیت، رکن( استشده نیز اعطاء  )O.C.A(نشان  ویکتوریااو نشان ملکه 
38(. 

عالوه بر دولت  خان حیدرائتالف حیات داود به رهبري  آمده دست بهاسناد  اساس بر
. میرزا اند بودهدولت ایران نیز  رتبه عالیبرخی از مقامات  موردحمایتانگلیس 

 کرد میوالی فارس در جنوب خدمت  عنوان به زمانی مدتحسین فرمانفرما که خود عبدال
وره قاجار رسید، طی در اواخر د الوزرایی رئیسو پس از مدتی به مقام وزارت جنگ و 

امتثال امر «آن را  ها انگلیسیعدم جنگ با  واسطه بهرسمی به سران ائتالف  اي نامه
که عالوه بر  کند میاعالم  »خوشوقتی و رضامندي اولیاي امور«و موجب » دولت

قدر قدرت همایونی ارواحنا  اعلیحضرتمراحم مخصوصه ذات اقدس « ها آن» روسفیدي«
تا کما فی سابق با قوام  خواهد می ها آنرا با خود به همراه داشته است. در ادامه از » فداه

، نامه فرمانفرما به خوانین ائتالف حیات داود( باشندالملک والی فارس کمال همکاري را داشته 
بلوك حیات داود به اوج شکوفایی اقتصادي  خان حیدردوره ضابطی در  ).46، 3255/293
اقتصادي این بلوك، خوانین آن را نسبت به  هاي ظرفیت. استفاده از تمامی رسد میخود 

 آید می دست بهاز کنکاش در اسناد  آنچهسایر بلوکات اطراف خود توانمندتر ساخت. 
 ترین مهم ملهازجمتعدد بوده است.  ها داوديحاکی از آن است که منابع درآمدي حیات 

اخذ مالیات از صید ، مواجب عنوان بهمالیات بلوك حیات داود از:  اند عبارت ها آن
، اجاره کردن گمرکات دیلم، گناوه، بهره مالکانه، حق شیخی از غالت و حبوبات، مروارید

ورهاي تجاري متردد اخذ عوارض از جهازات و شنااز دولت وقت،  رود حلهو  بندر ریگ
و خارگو به شرکت نفت  جزایر خارگو ماسه از معادن  فروش سنگبه جزیره خارگ، 

، )63، 18018/293به شرکت نفت ایران و انگلیس، حیدرخانقرارداد فروش سنگ ( انگلیسایران و 
قرارداد ، در بندر گناوه شرکت نفت ایران و انگلیس موردنیازفروش و یا اجاره اراضی 
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قاچاق بخصوص سالح و گناوه،  خلیل خورحراستی با شرکت نفت در منطقه  -حفاظتی
 ).37 :1390(سعادت،مهمات 

 :پهلويدر دوره  حیات داودبلوك  تحوالت .4
اوضاع خوانین جنوب  م 1921فوریه  22/ش 1299با کودتاي سوم اسفند سال 

شد. رضاشاه از همان ابتداي  اي عدیده هاي دگرگونیدچار  خیز نفتبخصوص در مناطق 
در نقاط مختلف  الطوایفی ملوكمتمرکز ساختن ارکان قدرتش و حذف  منظور بهکارش و 

 تبدیلرا براي  هایش برنامهتا بتواند  قرارداداقداماتی چند را در دستور کار خود 
 :1377هامیان، اآبر( کنداجرایی » ددولتی واحد با مردمی واح«به » قومی چندامپراتوري «

براي برخورد با  رضاشاه، آید می دست بهاسناد  الي البهاز بررسی منابع و از  آنچه. )177
که  دهد میچند را در دستور کار خود قرار  هایی سیاست ،پراکنده قدرت هاي کانوناین 

به شناسایی منابع مالی و درآمدي حاکمان و سران طوایف و قبایل،  توان می ازجمله
، تخته قاپو و ین، خلع سالح، اجبار خدمت سربازيپاسگاه در قلمرو خوانتأسیس امنیه و 
و تبعید سران، برقراري نظام خرده مالکی،  يساالنه، دستگیر هاي کوچمحدود کردن 

 .)187-175 :1377هامیان، (آبرا اشاره کرد ها داراییتوقیف و مصادره اموال و 
از همان ابتدا و تا زمان برکناري  ها سیاستاز این  اي عمدهطبق اسناد موجود بخش 

 م 1922ش/ 1301از قدرت در رابطه با خوانین حیات داودي به کار گرفته شد. از سال 
متعددي از جانب اهالی محل، نمایندگان بوشهر در مجلس شوراي ملی و  هاي گزارش

در  خان حیدرحکمران بنادر جنوب به دولت مرکزي مبنی بر اقدامات خالف قانون 
نامه حکمران جنوب به ( گردید میجزیره خارگ و فرار مالیاتی او به دولت مرکزي ارسال 

در کنار شناختی که رضاشاه از نقاط مختلف  ها گزارشاین  ).47 ،3255/293، وزارت داخله
 بهمن 14در تاریخ  خان حیدرکشور داشت منجر به صدور دستور وي جهت احضار 

 حیدرنامه رئیس مجلس در خصوص تحقیقات از ( گردیدبوشهر به  م 1923فوریه  4ش/ 1301
. کرد میدر برخورد خود با سران قبایل شیوه خاصی را دنبال  رضاشاه. )5، 101399،خان

 ست به تنبیه وآنگاه د و سربزند ها آن ازیا اشتباهی  تا بلکه خطا و آن بودوي مترصد 
 .)221 :1379(ابطحی فروشانی، زد می ها آنتوبیخ 

برخورد با خوانین حیات داودي در سفر بازگشت احمدشاه قاجار از سفر دوم خود از 
در مقام  رضاشاه م 1922/ش 1301سال  ماه دي. در دهد میفرنگ و در بوشهر رخ 

. تمامی کند میاستقبال از احمدشاه قاجار به بندر بوشهر سفر  منظور بهسردار سپهی و 
در هنگام سان دیدن  .شوند میخوانین منطقه براي شرکت در مراسم استقبال حاضر 

که منجر به یک  دهد میاله کرم خان به وي تذکري  توجهی کم دلیل بهرضاشاه 
. در برنامه صرف شام به دستور سردار سپه، خان جوان شود می ها آندرگیري لفظی بین 

از طریق کنسولگري انگلیس در بوشهر  خان حیدر. گردد میدستگیر و به تهران منتقل 
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که پس از چندي آزاد و روانه  شود میتلگرافی آزادي او را از احمدشاه خواستار  صورت به
در جواب نامه رئیس مجلس شوراي  رضاشاه. )66-65 :1381 حمیدي،( گردد میمحل خود 

اظهار انقیاد و «را  اش آزاديو علت » ادبی بی«را  اله کرم خانملی علت دستگیري 
. در )6، 101400،رضاشاه)( جنگ وزیرنامه ( کند میعنوان » اطاعت و خدمتگزاري به دولت

نفت ایران و انگلیس بوده و مسئولیت حفاظت و  جزء مستخدمین شرکتوي این زمان 
 داشته است. عهده برشرکت در گناوه را  تأسیساتحراست از 

دستور ، م 1932/ش 1311در حدود اواخر سال  احتماالًو  گذاري تاجپس از  رضاشاه
. سید کند میو پسرش اله کرم خان حیات داودي را صادر  خان حیدردستگیري و تبعید 

در « ؛کند میرا چنین روایت  ها آن، نحوه دستگیري ریگ بندجعفر حمیدي در کتاب 
در هنگام ، گرفت میانجام  خلع سالح عشایر منظور بهبه بوشهر که  رضاشاهسفر دوم 

فرداي آن روز . شود می خان حیدرمهمان  بندر ریگر را د شب یکعبور از حیات داود 
و سوار  در گناوه او را دستگیر راهی کند.هم بندر گناوهتا اله کرم خان او را تا  خواهد می

س از مدتی به شیراز تبعید به تهران و پ ازآنجابه دیلم،  ازآن پسو کرده بر کشتی 
او  ندش در باشگاه افسران شیراز است.که فرز شود میاطالع داده  خان حیدربه  .کند می

تا به جهت حفظ  خواهند می، اما در ورودي شهر از او کند می نیز به سمت شیراز حرکت
به  وارد شود. پس از ورود، او نیز دستگیر و همراهانش را مجبور تنهایی بهآرامش مردم 

 خان حیدراز این طریق نیز  ).66 :1381(حمیدي، »کنند میبازگشت به حیات داود 
 بلوك حیات داود، پرفرازونشیبسال ضابطی  ویک سیدستگیر و پس از گذشت حدود 

. پس از وي ضابطی و رود میشیراز از دنیا  در شهر م 1941/ش 1313 سالسرانجام در 
کالنتري حیات داود به تنها فرزندش اله کرم خان که همراه وي در شهر شیراز و در 

 .رسد می، برد میتبعید به سر 
 اوایلچراکه از ابتدا تا زمان مرگش در  ؛اله کرم خان را باید کالنتر در تبعید نامید

در شهر شیراز تبعید بوده و حق بازگشت به منطقه حیات داود  م 1941/ش 1320سال 
را نداشته است. ابتدا امورات این منطقه توسط برخی از گماشتگان، بستگان و فرزندش 

ه ضابطی او خالصه اعالم کردن بلوك تحول دور ترین مهم. گرفت مین انجام فتح اله خا
بوده است که فقر و تنگدستی توسط دولت وقت حیات داود و جزایر خارگ و خارگو 

نامه اله کرم خان به دارایی استان ( استبه همراه داشته  اش خانوادهزیادي را براي وي و 
 ).52، 18018/293، هفتم

سیاسی  واحوال اوضاعتغییر و  م 1942/ش 1320سقوط رضاشاه در شهریور سال با 
عموم زندانیان سیاسی و کسانی که در دوره سابق  ،)104-102 :1368 ذوقی،( ایراندر 

 به موطن خود برگشتند. مجدداً، برند میو در تبعید به سر شده مجبور به جالي وطن 



 يدر دوران قاجار و پهلو فارس جیخل یشمال يها کرانه يو اقتصاد یاسیآن در تحوالت س نیداود و نقش خوان اتیبلوك ح /86

بودند که پس از گذشت قریب به هشت سال کسانی  جمله ازخوانین حیات داودي 
گشتند. و گناوه باز بندر ریگخود یعنی سابق زندگی به محل  دیگر بارتبعید در شیراز 

، اله کرم خان حیات داودي از از حکومت ایران رضاشاه استعفايقبل از  ماهاگرچه چند 
اله  وامانحسین، فتح اله غالم هاي نامین زمان سه فرزند به دنیا رفته بود. وي در ا

مام امور ز ،ضابط عنوان به غالمحسین خان)( ارشدداشت. برحسب روال گذشته فرزند 
 دلیل بهطوالنی  چندان نه زمان مدتگذشت پس از ولی  گیرد می دست بهحیات داود را 

فتح اله  ترش کوچکبرادر به این بلوك را ضابطی و  رود میاز رأس امور کنار  بیماري
 ،برد میبه سر  سالگی وشش بیستکه در این زمان در سن فرزند دوم اله کرم خان خان 

، راه و روش در دست گرفتن قدرت محض بهفتح اله خان  .)80 :1381حمیدي،( سپارد می
 و گیرد میرا در پیش در اداره امور حیات داود  خان حیدرپدربزرگش مدیریتی سابق 

 این منطقهشکوه و اقتدار سابق حکمرانی خاندان خود بر تا  بندد میبکار را تمام تالشش 
 :زند میدست به اقداماتی بدین شرح  کاري ابتدا و در در همین راستا را احیاء کند.

یعنی  شان درآمديمنبع  ترین مهمتا  کند میفتح اله خان در گام نخست تالش 
بردارش  اتفاق بهجزیره خارگ را از تصرف و توقیف ادارات دولتی خارج سازد. وي 

) رود حله(فرزند حسینقلی خان ضابط  خان خان علیغالمحسین خان و پسرعمویش 
خطاب به ریاست مجلس  م 1941نوامبر  1/ ش 1320آبان ماه  10را در تاریخ  اي نامه

ال خود در دوران تبعید و تنگدستی عارض شده بر شوراي ملی ارسال و با شرح عرض ح
نامه خوانین حیات داودي به رئیس ( شوند میار استرداد جزیره خارگ خواستخاندانشان 

 م 1943مارس  11/ ش 1321اسفند  17از طرف دیگر در تاریخ  .)2، 02-22224-، مجلس
از شرکت نفت ایران و  به فرمانداري بوشهر درخواست دریافت مطالباتشان اي نامهطی 

نامه فرماندار بوشهر در ( دهد میانگلیس بابت استخراج و برداشت سنگ از جزیره خارگ را 
/ ش 1323 ماه بهمن 10در مورخه  .)124-123، 1991/350،ها داوديخصوص مطالبات حیات 

جهت ثبت  ها داوديي مجدد حیات تقاضابا اداره دارایی بوشهر  م 1945 ژانویه 15
-91، 1991/350،نامه رئیس ثبت به استانداري هفتم( کند میموافقت جزایر خارگ و خارگو 

 از اموال و امالك یتا بار دیگر بخش شود میاله خان موفق با این اقدامات فتح  .)92
و  گیردقرار  تري مطلوبو مالی در وضعیت اقتصادي  ازنظرو بازیابد را  شان رفته ازدست
 .در مقابل عوامل حکومتی باالتر رود اش زنی چانهقدرت 

دومین گام فتح اله خان برقراري ارتباط دوباره با  آمده دست بهطبق اسناد 
در  بندر ریگگزارش محرمانه بخشدار ( ستاشیراز انگلیس در بوشهر و  هاي کنسولگري

حیات داود جوان سومین گام خان  .)2 ،736/355،ها انگلیسیخصوص ارتباطات فتح اله خان با 
در » اتحادیه صغیر خوانین«ایجاد ائتالف در بین خوانین بنادر جنوب و تشکیل 

در قریه ده کهنه در ناحیه شبانکاره بوده  م 1946/ سپتامبر ش 1325شهریورماه سال 
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و لیراوي  رود حلهبا خوانین شبانکاره، انگالی،  خان حیدراست. این اقدام یادآور ائتالف 
قرار و دولت مرکزي وقت ایران  ی عوامل سیاسی انگلیسو پشتیبان موردحمایتکه  است

فتح اله خان حیات داودي اتحادیه صغیر خوانین بنادر جنوب به محوریت  داشت.
، لیراوي، رود حلهتی، تنگستان، دش ،انگالی، شبانکارهبلوکات کنگان،  ضابطین ازمتشکل 

 .)80 :1327 ،(نوري زاده دشتستان بوده است و روستایی چهار
شهریورماه  30در شیراز، در تاریخ  ها قشقاییسران اتحادیه کمی پس از آغاز قیام 

و در اعتراض به دیکتاتوري رژیم سابق و اقدامات فرقه  م 1946سپتامبر  21/ ش 1325
دمکرات در اشغال آذربایجان به رهبري فتح اله خان حیات داودي به بندر بوشهر 

فتح اله  ،. پس از اشغال بوشهرکنند میشبیخون زده و فرمانداري این شهر را تسخیر 
بقیه خوانین هم هرکدام مأمور و  گیرد می دست بهفرماندار زمام امور را  عنوان بهخان 

برخی از منابع  در .)85همان، ( شوند میمستقر در محالت خود  هاي پادگانخلع سالح 
براي این قیام را طرح مشترك انگلیس و قوام براي پایان دادن به اشغال  ریزي برنامه

که پس چندي و در  اند کردهآذربایجان توسط قواي شوروي و فرقه دموکرات عنوان 
که بین دولت و سران نهضت در شیراز و بوشهر صورت  اي مصالحهرماه همان سال با مه
 .)22 :1381نصیري طیبی،( شود میبه اشغال شیراز و بوشهر خاتمه داده  گیرد می
 و تأثیر آن در سرنوشت خوانین حیات داودي مرداد 28 کودتاي .5

و ایران رخ داد که  فارس خلیجمرداد تحوالتی چند در سطح منطقه  28پس از کودتاي 
 واسطه بهموجب دگرگونی زیادي شد. دولت آمریکا که خود یکی از عوامل کودتا بود 

این کشور در قالب قرارداد کنسرسیوم  هاي شرکتکه از نفت ایران به  درصدي چهلسهم 
 جاي بهبنابراین  ؛)278 :1368ذوقی،( شدد، حائز منافع مهمی در ایران و منطقه رسی
الت مستقیم نظامی درصدد تقویت کشورهاي وابسته به خود نظیر ایران و عربستان دخ

نیکسون در  اي دوپایهبرآمد. در همین راستا با اجراي سیاست دو ستونی و یا 
حمایتی  پایه مالی زیر چتر عنوان بهپایه نظامی و عربستان  عنوان به، ایران فارس خلیج

 .)25 :1385محمدي،جزء ( گرفتنددولت آمریکا قرار 
نظامی و تسلیحاتی آمریکا در  جانبه همهمحمدرضا شاه که پس از کودتا و حمایت 

قدرت داخلی خود  هاي پایهتحکیم  منظور بهموضع برتري قرار داشت، تصمیم گرفت تا 
 هاي قدرتو همانند پدرش با حذف  شده خارجاز الك انفعالی دهه اول حکومتش 

پراکنده داخلی، تمرکز قوا ایجاد کند. لذا چند برنامه اصالحی در دستور کار او قرار 
 هاي برنامه ازجمله. )552 :1377آبراهامیان، ( گشتاه موسوم که به انقالب سفید شگرفت 

و با اهداف شاه در تعارض قرار  گذاشت میکه تأثیر مستقیمی بر روي عشایر و خوانین 
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قاپو ، تخته کشور، خلع سالح عشایر سطح دراصالحات ارضی  ايه سیاستداشت، اجراي 
 .)278 :1388 سیاهپور،( بود... و

بلوك  يانتساب کدخدایان روستاها دنبال به ،م 1958/ش 1337در فروردین سال 
تقسیم اراضی توسط استاندار فارس و اداره کشاورزي، همچنین و  رود حلهحیات داود و 

به محمدرضاشاه  اي نامهطی  فتح اله خان ازجملهنفر از بزرگان خوانین حیات داودي ده 
نامه خوانین حیات ( .شوند مینسبت به این امر اعتراض و خواستار رفع تصرف از امالکشان 

 .)4-2، 028291/240داودي به محمدرضا شاه،
شرکت ملی  هاي فعالیتتوسعه  دلیل به م 1957/ش 1336از طرف دیگر در سال 

 در. شود مینفت، جزیره خارگ براي تأسیس پایانه صادرات نفت خام در نظر گرفته 
اراضی متصرفی جزیره خارگ به حیات  جاي بهآن دولت تصمیم گرفت تا  مقابل
 دلیل بهاختصاص دهد. فتح اله خان  اطراف کویر لوتاز اراضی خالصجات  ها داودي

پرونده ( کند میاین موضوع را نپذیرفته و آن را رد  ها زمیناین بودن  زار شورهو  یزرع لم
 .)296490274 شمارةبرگ انفرادي فتح اله خان، 

منوچهر به دستور  دولت به شیراز هیئتبا سفر  م 1958/ ش 1337 سالاردیبهشت در  
او با توجه به  .شود میدعوت دولت  هیئتصرف شام  اله خان به مراسمفتح ،اقبال

برخی از اصرار  در اثر لکن کند میرفتن امتناع ابتدا از تجربیات سالیان قبل اجدادش، 
دستگیر و  جا همان. ولی در )87 :1381حمیدي،( شود میبه مراسم مذکور روانه اطرافیانش 

پرونده انفرادي فتح اله خان، برگ ( گردد میمحبوس  قلعه قزلبه تهران منتقل و در زندان 
براي  ها داوديدر دوران حبس، شوراي ثبت کشور درخواست حیات  ).296490329 شمارة

درخواست  رغم علیو  کند میو خارگ و خارگو را ابطال  رود حلهثبت بلوك حیات داود، 
و تقاضاي  شود میبه دیوان عالی، در دیوان نیز بر رأي شورا صحه گذاشته  خواهی فرجام

تا مالکین مناطق مذکور  شود می. در رأي شورا و دیوان عنوان گردد میرد  ها آنفرجام 
 مجدداًبا ارائه مستندات خود  ها آندر صورت داشتن هرگونه ادعایی نسبت به مالکیت 

فرمان  ازجملهارائه داده بودند  قبالًکه تمامی مستنداتی  ها داودياقدام نمایند. حیات 
مالیاتی را ارائه  هاي حساب مفاصلناد و اس خان خان علی نامه صلح، شاه ناصرالدین

تصرف  احراز با ادله عدم ها آندرخواست  م 1960/ش 1338ولی در سال  کنند می
به مصادره دولت ضبط  دیگر بار ها داوديو تمامی اموال و امالك حیات  رد ،مالکانه

 .)61، 024794/230 ،نامه وزیر کشاورزي به وزارت دادگستري( گردد می
و انجام تحقیقات فتح اله خان  یک سال و نیم از دستگیري حدودپس از گذشت 

 گردد میبه دادرسی ارتش ارجاع جهت رسیدگی مفصل از وي توسط ساواك پرونده او 
مشمول مرور زمان شدن  دلیل بهسپهبد آزموده رئیس اداره دادرسی  درنهایتکه 

می را پیشنهادوي  خصوص در راهکاربه رئیس ساواك دو  اي نامهطی نامبرده اتهامات 
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 .2«، »قرار موقوفی تعقیب صادر و متهم آزاد شود ،زمانعلت مشمول مرور  به .1« .کند
سپهبد بختیار در . »آزاد شود و پرونده متوقف بماند صادرشدهتبدیل تأمین متهم  قرار

گزارش تیمسار به شرف عرض همایونی «که  دارد میمرقوم مذکور نامه به پاسخ 
پرونده انفرادي فتح اله ( »شاه) رسید. با ماده یک پیشنهادي موافقت فرمودند (محمدرضا

قضایی بدون محاکمه بنابراین بدین گونه فتح اله خان  ؛)296490262و  296490261 خان،
تا در  شود می و از او خواسته گردد میاما از رفتن به جنوب منع  شود میآزاد از زندان 

که اکثر سران عشایر جنوب بخصوص  م 1963/ ش 1341در سال  .تهران سکونت یابد
خان  بهمن امیرخان رستم رئیس ایل ممسنی، نظیر حسینقلی فارس و بویراحمدعشایر 

ولی خان  دحسین خان قشقایی از ایل قشقایی،صمصام بختیاري از ایل بختیاري، محم
فتح اله خان و  از ایل بویراحمد پور ضرغامخان  عبداهللاطاهري و  خان ناصرکیانی، 

تا جهت  گیرند می، تصمیم بردند میکه در تهران به حالت تبعید به سر  يدحیات داو
یر با تشکیل یک اتحادیه و عشاشاه در خصوص ایالت  هاي طرحمات و مقابله با اقدا

عشایري به مقابله برخیزند. مشوق این افراد فتح اله خان حیات داودي بوده و -ایالتی
-276 :1388سیاهپور،( کند میکمک  ها آنبراي شروع مبارزه به  مبالغی پول را نیز

مردادماه  15.پس از یک سال و اندي مبارزه تمامی افراد فوق دستگیر و در تاریخ )278
در دادگاه نظامی شیراز به ریاست سرهنگ ناصر و  م 1964آگوست  6/ ش 1342سال 

مرداد  16، جمعه، العاده فوق شمارة تکروزنامه کیهان، ( گردند میسرهنگ همایون محاکمه 
. فتح اله خان به اتهام تشکیل دسته اشرار و حمایت مالی در کنار سایر افراد به )1، 1343

اعدام محکوم گردید. البته فتح اله خان کلیه اتهامات وارده به خود را در جلسه دادگاه 
مهرماه  13سرانجام در ). 9، 1343 مرداد 14، چهارشنبه، 30 شمارةروزنامه اطالعات، ( کند میرد 

همراه حبیب اله  فتح اله خان حیات داودي به م 1946اکتبر  5/ ش 1343سال 
ت شیراز هري و ولی کیانی در پادگان باغ تخخان رستم، ناصر طاشهبازي، حسینقلی

حکمرانی این خاندان  چندین سالهبا اعدام فتح اله خان طومار  .شوند می )تیرباران( اعدام
امان اله خان  ترش کوچک. پس از اعدام وي برادر شود میبر بلوك حیات داود نیز بسته 

ولی پس  آید درمیبه استخدام شرکت ملی نفت ایران  فرمانفرماییانبا وساطت منوچهر 
پیمانکاري در حوزه  صورت بهکوتاهی از شرکت نفت خارج و  زمان مدتاز گذشت 

در کتاب خاطرات خود  فرمانفرماییان. دهد میی به فعالیت خود ادامه نفت هاي پروژه
 ها آن«: نویسد میدر خصوص خوانین حیات داودي چنین » خون و نفت«تحت عنوان 

فرهنگشان، لباس و  ازجملهحیات داودي  عنوان بهجذب شرکت نفت شدند و همه خصوصیاتشان را 
 »امالکشان را در جزیره خارگ از دست دادند تر مهمو از همه  شان نشینی کوچعاداتشان، زندگی 

 ).438 :1377،فرمانفرماییان(
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 نتیجه.6
در موقعیت جغرافیایی مناسب در سواحل  قرار گرفتن واسطه بهخوانین حیات داودي 

و جزایر خارگ و همچنین  ریگ وار داشتن دو بندر تاریخی گناوه و در اختی فارس خلیج
 هاي ظرفیتمناسب از  برداري بهرهو  ها آنحاکمیتی  قلمروو اکتشاف نفت در  خارگو

اقتصادي این مناطق، نسبت به سایر رقبا و همسایگان خود همواره در موقعیت برتري 
قاجاریه  دوره در) ها انگلیسی( خارجی هاي قدرتباط با و برقراري ارت قرار داشتند

 داشتن قلمرو دورنگه هموارهسیاست ضابطان این بلوك  افزود. ها آن بااقتدارهمچنان 
 آسیبی وارد ها آنبه منافع  آنجایی کهتا  اند داشتهسعی  منازعات مختلف بوده و خود از
ات و ثب موجب امرهمین  داشته باشند. صدایی همحکومت مرکزي  هاي باسیاستنسازد 

سقوط حکومت قاجار و  قاجار بوده است.با پرتالطم دوره درپیشرفت اقتصادي این بلوك 
هت تشکیل یک دولت وي ج تمرکزگراي هاي سیاستدر ایران،  رضاشاهروي کار آمدن 

پراکنده و نیروهاي  هاي قدرتتا وي نسبت به انقیاد درآوردن تمامی  مقتدر، موجب شد
گریز از مرکز در نقاط مختلف کشور وارد اقدامات نظامی سختی شود و همین سیاست 

 هاي سالدر همان  رضاشاهحیات داودي نیز گردید و موجب شد تا خوانین  گیر دامن
و فرزندش اله کرم خان) را  خان حیدر( داوداولیه حکومت خود سران بلوك حیات 

ضبط را به نام خالصه دولتی ثبت و  ها آندستگیر و به شیراز تبعید نماید و تمامی اموال 
پس از اما شد. پاشیده ازهمکامل  طور بهشیرازه این بلوك  بنابراین در دوره رضاشاه ؛کند

 شدن بازتر دلیل بهو عزل رضاشاه از سلطنت،  م 1941/ش 1320حوادث شهریور سال 
به منطقه خود بازگشته و توانستند با  مجدداً ها داوديفضاي سیاسی کشور، حیات 

محوریت فتح اله خان بار دیگر بر امورات این بلوك مسلط گشته و ارتباطات قدیمی 
در ایران و در پی  با ملی شدن صنعت نفت را تجدید نمایند. ها انگلیسیخود بخصوص با 

 کشوری ، پاي آمریکا به عرصه سیاسش 1332سال در مرداد  28کودتاي آن وقوع 
امکانی را براي  فارس خلیجدر دولت آمریکا دو ستونی  هاي سیاستشد.اجراي  گشوده

 ؛بازیابد را خودحکومت پهلوي فراهم ساخت تا همانند دوره رضاشاه اقتدار داخلی 
انقالب سفید شاه که در تعارض با منافع و حیات ایالت و عشایر  هاي سیاستبنابراین 

در مقابل هم گردید که سرانجام آن دستگیري،  ها آنآرایی  صف بهقرار داشت منجر 
با اعدام  .بودفتح اله خان حیات داودي  ازجملهجنوب محکومیت و اعدام سران عشایر 

مصادره گردید. این امر  ها داوديفتح اله خان و رأي دادگاه تمامی اموال و امالك حیات 
 ؛لیس، آمریکا و کانادا شدبه انگ از کشور و مهاجرت ها آنباعث خروج تعدادي از فرزندان 

حکمرانی  چند سدهکه پس از حدود  هستبنابراین فتح اله خان آخرین کالنتر این قوم 
 ها آنپهلوي به حاکمیت  محمدرضادر دوره  سرانجاماجداد وي بر بلوك حیات داود 
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تجزیه نظیر جزایر خارگ و خارگو مختلف بلوك حیات داود  هاي قسمتو  پایان داده شد
 قرار گرفتجوار  هم هاي استانذیل در آن زمان و 

 نوشتپی
، مال برج چهار، گاه پوز، بندر ریگکه شامل روستاهاي ارش،  شوداطالق می بندر گناوهدر جنوب  اي منطقه به .1

، زاده خلیفه، ن.ك به مقدمه کتاب پردیس نشینان نوشته علیرضا هستو جزیره  سفید گاو ،روستایی چهارمحمود، 
 )، بوشهر: دریانورد.1386(
 به امورات شهرداري، دفاع از حقوق مردم شهر در مقابل حاکم، رسیدگی صفویه عبارت از: ةدور در کالنتر وظیفه .2

 عوارض و مالیات بوده است. وصول
 دردهات و بودندنفوذ کمتري نسبت به کالنتر برخوردار  اقتدار از شد میرئیس هم گفته  ها آنکه به  کدخداها .3

 .اند داشتهوظایفی مشابه کالنتران 
، جنگ متوقف و وي مورد عفو رساند مییک رسم قاجاري اگر در حین جنگ طرف مغلوب خود را به توپ  طبق .4

 .گرفت میقرار 
، چهاریک میانی به مرکزیت مال قائد، چهاریک شرقی روستایی چهاراز: چهاریک جنوبی به مرکزیت  اند عبارت. 5

فوق  بندي تقسیمدو منطقه مستقل از  رود حلهو  بندر ریگو چهاریک شول. همچنین  صالحی محمدبه مرکزیت 
 .20 ص، زاده خلیفهبوده است. اقتباس از کتاب شول حیات داود 

6 .Companion of the Order of Indian Empire. 
7 .Our- coosts- Allies .دوست ساحلی ما 

 

  
در پاسخ به استعالم  يداود اتیخان ح دری: نامه حکی ةسند شمار

 داود اتیبلوك ح خچهیگناوه در خصوص تار هینظم
شمارة دو: صورت مفاصا حساب مناطق تحت  سند

سند ( خان حیات داودي نفوذ و تصرف خان علی
 خانوادگی)
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شاه قاجار و  فرمان ناصرالدینشمارة سه: سواد  سند
 تعیین مالیات حیات داود.

خان حیات داودي  نامه خان علی صلح شمارة چهار: سند
بندي بلوك حیات داود) (تقسیم  

  
سند شمارة پنج: سواد فرمان مظفرالدین شاه و تخفیف 

 مالیاتی بندر ریگ
 

شمارة شش: نامه اعتراض وزارت داخله به حکومت  سند
خصوص دستگیري واسموس کنسول آلمان بنادر در 

خان حیات داودي توسط حیدر  
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شمارة هفت: سواد مراسله میرزا حسین فرمانفرما به  سند

خان و ...در خصوص عدم همراهی با مجاهدین  حیدر
 تنگستان و...

شمارة هشت: نامه حکمران جنوب به وزارت  سند
 خان حیات داودي داخله در خصوص اقدامات حیدر

  
جنگ به مجلس در خصوص  شمارة نه: نامه وزیر سند

 دستگیري اله کرم خان
سند شمارة ده: رونوشت نامه اله کرم خان حیات 

 داودي به اداره دارایی استان هفتم
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نامه خوانین حیات داودي به رئیس مجلس شوراي ملی جهت استرداد اموال و امالك  شمارة یازده: سند

 شان. توقیفی

  
شمارة دوازده: گزارش پذیرش ثبت جزایر  سند

 خارگ و خارگو توسط اداره دارایی بوشهر
 

شمارة سیزده: گزارش بخشدار بندر ریگ در  سند
 خصوص مراودات خوانین حیات داودي با اتباع انگلیسی
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سند شمارة چهارده: درخواست خوانین حیات داودي 

 جهت تعویض امالك خود
خصوص امالك  کشاورزي در گزارش وزیر پانزده:شمارة  سند

 حیات داود و ادله رد مالکیت خوانین حیات داودي

  
در سال  يداود اتیساواك در خصوص پرونده فتح اله خان ح سیشانزده: مکاتبات دادرس ارتش و رئ ةسند شمار

 ش 1338
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 منابع
 .1377، نی نشر، تهران، يمحمد گل، ترجمه احمد ایران بین دو انقالبآبراهامیان، یرواند، 

و شرکت نفت ایران و  ها بختیارينفت، روابط  مسئلهو  ها بختیاري، علیرضا سیدابطحی فروشانی، 
 .1379، دکترا، هاشم آغاجري، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، انگلیس

، ترجمه فرامرز فرامرزي، فارس خلیجدر  ها قدرتبازرگانی و جنگ القاسمی، شیخ سلطان بن محمد، 
 ).1387تهران، همسایه. (

 .تا بی، تهران، انجمن آثار ملی، آثار باستانی و تاریخی لرستانایزدپناه، حمید، 
 .1377یه، همسا، قم یات،کاوه ب گر کوشش، یراناول در جنوب ا یاسناد جنگ جهان ،

 سیاسی. هاي پژوهش، مؤسسه مطالعات و 296490274 شمارةپرونده انفرادي فتح اله خان، برگ 
 سیاسی. هاي پژوهش، مؤسسه مطالعات و 296490329 شمارةپرونده انفرادي فتح اله خان، برگ 

 سیاسی. هاي پژوهش، مؤسسه مطالعات و 296490262و  296490261پرونده انفرادي فتح اله خان، 
 ، ساکما.18018/239، شاه ناصرالدینتعیین مالیات حیات داود توسط 

 .1385 ،17-36، 37 شمارة، سال دهم، تاریخ ایران معاصر، »فارس خلیجحضور بریتانیا در «، جمشید، 
جان کرنی، تهران، امیرکبیر، –، ترجمه هما ناطق زند خان علیآخرین روزهاي لطففورد،  جونز، سرهار

1353. 
 ترجمه کاوه بیات، ،در بوشهر) یتانیابر يساالنه کنسولگر هاي گزارش( ایراناول در جنوب  یجنگ جهان ،

 .1373 علويچاپ ، بوشهر
 .1394یانورد، در، بوشهر ،داود یاتشول ح تاریخیرضا، ، علزاده خلیفه
 .1382، بوشهر، شروع، دیلم بندرهفت شهر لیراوي و علیرضا،  ،زاده خلیفه
 .1386دریانورد، ، بوشهر، پردیس نشینان، علیرضا، زاده خلیفه
بنادر بوشهر، دیلم و ریگ در دوره  گیري شکلبررسی علل «علیرضا،  صوفی علی، علیرضا/ زاده خلیفه

 .1399، 33-64 ،44 شمارة، مطالعات تاریخ اسالم، »صفوي
منصور رستگار فسایی، تهران،  مصحح ، جلد دوم،ناصري نامه فارسحسینی فسایی، میرزاحسن، 

 .1378امیرکبیر، 
 .1381، تهران، پرشکوه، بندر ریگ، جعفر سیددي، حمی

 .ق 1336، بوشهر، چاپ علوي، رساله شش فصلحیات داوودي، اله کرم، 
، تهران، انتشارات دکتر زاده نماز پیشقدرت اهللا  گر کوشش جستار، وپنج بیست، محمدتقی، پژوه دانش

 .1391محمود افشار، 
 .1330، ستاد ارتش یاییجغراف یرهدا ،تهران، استان هفتم)( ایران یاییفرهنگ جغراف ی،، علآرا رزم
 .1323، تهران، چاپخانه ارتش، جغرافیاي نظامی ایران (فارس)، علی، آرا رزم

، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، داري جهان کیکاووس ترجمه، نظام ایاالت در دوره صفویهرهربرن، 
1349. 

 .1370، تهران، اقبال، الملل بینفارس و جنگ رکن زاده آدمیت، محمدحسین، 
 .1343 مرداد 14، چهارشنبه، 30 شمارةروزنامه اطالعات، 

 .1343مرداد  16، جمعه، العاده فوق شمارة تکروزنامه کیهان، 
 یی،الحکما یخش ینو عمادالد یراندیشعبدالرسول خ ، محققینبوشهر یختارین، محمدحس سعادت،

 .1390،مکتوب یراثم، تهران
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و نقش او در تحوالت سیاسی و اقتصادي  اي گناوهقائد حیدر «سعیدي نیا حبیب اله/ عبداله پور حسین 
 شمارة، سال نهم، محلی ایران هاي تاریخپژوهشنامه ، »در دوره زندیه فارس خلیجشمالی  هاي کرانه

 .1400، بهار و تابستان 111-129، 18اول، پیاپی 
 .2 شمارة، پیوست اهدایی سندسند مالیات مناطق تحت نفوذ خوانین حیات داودي، 

، کارشناسی ارشد، »یهبوشهر در دوره زند يو اقتصاد یاسیتحوالت س یختار«، بهادر یاري،شهر
 .1390ادبیات و علوم انسانی، ، دانشکدهمعلم تربیتدانشگاه  ،نهان رازمحمدحسن 

 ، ساکما.18018/239، 18018/293، خان خان علی نامه صلح
 .1379، شیراز، راهگشا، خلیل خورعباسی، عباس، گناوه قریه 

 .1383، بوشهر، شروع، ریگی ربندمیرمهناي  ظهوربا  فارس خلیجزوال دولت هلند در فقیه، خورشید، 
 .1389شروع، ، ترجمه حسن زنگنه، بوشهر، )دوم دفترتاریخ بوشهر از صفویه تا زندیه (فلور، ویلهم، 
 .1377، منوچهر، خون و نفت، تهران، ققنوس، فرمانفرماییان
 .1365شرکت سهامی انتشار،  ، تهران،استعماري ضدجنوب ایران در مبارزات ، مراد علیفراشبندي، 

 ، ساکما.3255/293، خان حیدرفرمان مظفرالدین شاه جهت تخفیف مالیاتی 
 ، ساکما.3255/293، خان حیدرفرمان دریافت حق شیخی توسط 

 ، ساکما.18018/293به شرکت نفت ایران و انگلیس، خان حیدرقرارداد فروش سنگ 
منوچهر ستوده، تهران، موسسه فرهنگی  مصحح ،فارس خلیجتاریخ بنادر و جزایر ، محمدابراهیمکازرونی، 

 .1367جهانگیري، 
 .تا بییالنی، تهران، گ یفخر داع محمدتقی سید ترجمهلد دوم، ج، یرانا یختار ی،سر پرس کس،یاس

، ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ایران و قضیه ایرانکرزن، جرج ن، 
1349. 

 .1350جهاندار، تهران، خوارزمی، کیکاووس ترجمه، کمپفر ۀسفرنامکمپفر، انگلبرت، 
 .1370، تهران، نشر البرز،هاهو شنید ها دیدهخان،  ابوالقاسم میرزاکحال زاده، 

 .1375مهراب امیري، تهران، آنزان، ترجمه ، بختیاري در آینه تاریخ، راف گارثویت، جن.
ین، پرو ،تهران ،حسن زنگنه، ترجمه در بوشهر یسکاکس سرکنسول انگل پرسی سرساالنه  هاي گزارش ،

1377. 
 .ساکما ،3255/293جهت اتحاد با خوانین همسایه،  خان حیدرگزارش اقدامات 

 ، ساکما.736/355،ها انگلیسیدر خصوص ارتباطات فتح اله خان با  بندر ریگگزارش محرمانه بخشدار 
جمشید کیانفر، تهران،  گر کوشش، تاریخ قاجاریه)( التواریخناسخ لسان الملک سپهر، محمدتقی، 

 .1377اساطیر، 
رود بوشهر، دشتستان، تنگستان، دشتی، لیراوي، حیات داود، ( فارس خلیجسواحل لوریمر، جان گوردون، 

 .1394، بوم آبادخیراندیش، تهران،  ، ترجمه عبدالرسول، انگالی، شیبکوه)حله
 .1369، ترجمه کاوه بیات، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، عملیات در ایرانمابرلی، جیمز، 

 .1397، شیراز، نوید، نفرالسلطنه برازجانیدشتستان و غضمالکی، هیبت اله، 
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