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  نيبحر تاريخچه مجمع الجزاير

  

  یط طباطبائيد محمد محيس

 یه وجنوب غربيزاواست آه در یعيره نسبتاً وسيشود،همانا جز یفهوم من ميازلفظ بحرآنچه امروز

ن يا.ومغرب وشمال،آن را احاطه آرده استازطرف مشرق ره آوچك،يجزدوچند دارقرارج فارس يخل

اما .ن بدان منسوب شده استين بحرياعتبار مجاورت باسرزمره اوال است آه به يقسمت،همان جز

ت يج فارس،ازخور آويخل یاست آه،درآنار غرب ین پهناورين مطلق سرزميا بحرين ين بحريسرزم

طرف شرق ن گسترده شده است وازيره بحريجز یره قطر درجنوب شرقيج آاظمه تا شبه جزيا خلي

ب وعلف آ یب یجنوب به صحراهاال ومغرب وازسمت شم یول.آند یا آن را محدود ميدرتنها 

  .سازد یآباد مجاور آن جدا م یه را از نواحين ناحيهرسو اوندد آه ازيپ یم یگزاريور

  م؛ين قديبحر

ومسالك وممالك  خيث وادب وتاريآه ازصدراسالم به بعد درمدارك ومراجع مختلف،ازحد ینيبحر

ه بصره وازطرف مغرب است آه ازطرف شمال ب یعين وسين سرزميفتوح،ذآرشده،هم یوآتاب ها

 یبورصعب الع یآاروان یوراه ها شده یوعمان محدود م یطرف جنوب به ربع الخالمامه وازيبه 

  .آرده است یعمان مربوط ممن ويثرب وحجاز ويآن را با 

  ن؛ين بحريوسعت سرزم

ل يزان نفوذ وغلبه قبايشده است،به اعتبار م ین برآن اطالق ميآه نام بحر یا یوسعت حوزه خشك

شد آه  یم يیه صحراها وواحدهايشامل آل یگاهآرد و  یدا ميپست،اختالف يز یآه درآن م یاقوامو

  .در اطراف ان پراآنده بود
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  ؛ین دوره ساسانيبحر

م آرده بودند آه به نام ين تقسيت باحكومت نشيه را به چند والين ناحيان،ايساسان یالت اداريدرتشك

 شد یخوانده من امروزيره بحريا جزيا اوال،يگ يشماهيم ا خط،ي رياد اردشيبن و هجرا ي هگر یها

  .آشور ارتباط داشت یجنوب غرب یالت مرآزيتشكم باينها به طورمستقآك ازيوهر

  ؛ین وبحران و بحرانيبحر

 یه ايناح ید آه نام اصلينما ی، صورت منصوب ومجرورلفظ بحران را مین،به اصطالح نحويبحر

،مردم منسوب بدان يیايجغرافو  یازمدارك لغو ی،دربرخبوده و،عالوه برضبط آن به صورت بحران

ش از يل تازه وارد،آه بيف وافراد دخيچنان آه هنوزهم طواند؛يگو یگفته اند وم یهمواره بحرانجا را

ن يره بحريان جزيافته اند،بومياليل واوضاع آن استيوساره به سربرده وبرهمه ين جزيك صدسال دراي

 ینامند وجمع آنها را بحارنه م یم ین بوده اند،بحرانين بحريش وابسته به سرزميرا،آه ازپ

ها آه  یا بحراني یمردم بومخوانند تا با  یخود م یومسكن اصل فهيله وطايخود را به نام قب یولند،يگو

  .عه بوده اند مشتبه نشونديرو مذهب شيعموماً  پ

  ن؛يه بحريوجه تسم

سال  ١٢٠٠ن از ين به بحران و بحرين سرزميه ايوجه تسم یمعرف یا برايلغت وجغراف سندگانينو

انه دو رود محلم يه درمين ناحيه را به وقوع ايوجه تسم یبرخن طرف فرض ها آرده اند،يش به ايپ

 یباق یه مربوط دانسته اند آه امروز ازوجود آنها درنقشه اثريب درشمال وجنوب ناحين الجريوع

شمرده اند آه در  یداخل یتاالب ها یا وبرخيان دريه درميجه وضع وقوع ناحيآن رانت یست؛وبرخين

ً يد واحياچه درآين ممكن است به صورت درفصل بارا ن وشور يريش خواسته اند وجود آبانا

ن يريش یايند حدفاصل دريه به حساب آورند وبگوين تسميهم منشأ ا یپهلوا،يرا،درخط آرانه در

 یول.گرفته اندالهام  یز جهت نام گذاريآب وشن ن یايه به دودرياز محدود بودن ناحاناً  يواحوشور،

ه در ين ناحيا یم حدود جنوبيينكه بگويد،مگرايآ یبه نظر آامالً  قابل قبول نمن فرض ها ياك ازيچ يه

ج فارس يان خليآه م ین زبانه خاآيعمان وحضرموت امتداد داشته وا یايتاسواحل در یوقت نام گذار

  .ن موسوم شده باشديا بحريا منسوب وبه بحران يقرار داشته،به دو دروبحرالعرب 
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  ن؛يقدمت نام بحر

اسالم ش ازظهوريل آن است آه پيدل) ص(ن اسم دراخبارمربوط به زمان دعوت رسول اآرم يوجود ا

  .شده است یه بحران خوانده مين ناحيهم ا

  ه؛يسنده راجع به وجه تسميده نويعق

ه وزارت امورخارجه به يآردم و درنشر نيشه آلمه بحريش راجع به ريچهارسال پ آه یدربحث لغو

ست،بلكه ينا يدر یمعنابحر به  ین،مثنايدم آه بحران،اصل بحريجه رسين نتيده است،به ايچاپ رس

 یانيوسر یاست آه درعرب ینسبت فارس)) ان((همانپسوند بحر)) ان((و صفت منسوب به بحراست

مانان وقبان يمانند عبادان وسل یوجود آلمات.است يیايا دري یبحر یمعنار دارد ولفظ بحران به يهم نظ

ا ين حدس يآنند،ا ینسبت را م یه آه افاده معناين ناحير آن در نقاط مجاور ايوداران و سرقان ونظا

است آه يدر یوماورا يیايا بحران همان مفهوم درين يآند ومنظورازبحر ید ميياستنباط مرا تأ

  .نديگو یم Maritime درزبان فرانسه

  ن؛يره بحريجز یمينام قد

شد ودرزمان  یدوره اسالم اوال خوانده م یميات قديه در رواآن ين بحريره منسوب به سرزميجز

 یم آه بعد به آن اشاره یبه جهاتر،يدرچهارصدسال اخگفته اند، یگ ميشماهيان بدان مينساسا

ن را گرفت است آه آن هم،به همان ين بحريسرزمنام  یدست داده وجاخود را از یشود،نام منبع اصل

م شده وهرجزء آن به همان نام يا احساء تقسيف ولحسا يات قطيجهات،نامش را ازدست داده و به وال

هنوز  یالديپانزدهم م/یآلمه اوال آه تا قرن نهم هجر.ومعروف شده استت موسوم يمخصوص وال

آن را مأخوذ  یبرخ.اصل ومفهوم آن باز اختالف شده است صيآه درتشخ.است یمصطلح بوده،لفظ

ره يازجزش ين،پيبحرن ياسالم درسرزمش ازيپ له بكربن وائل،دانسته اند آهي،نام بت قب))اوال((از

بال،شناختند آه شكل  یماه یبه معنا)) وال((،مشتق از))اوال((گران آن راازيود ال،نفوذ داشتنداو

ن وبحران آرده يآه راجع به آلمه بحر ین نام را دربحثيمن ا.ستيشباهت ن یره بدان بيجز

 یدرآبان افاده معنا))آن((نسبت دانسته امكهمانند )) ال((ا آب وي)) آو(( یشه پارسيمشتق ازدوربودم،

د ير آنها آه مفيدرچنگال ودنبال وپوشال وروال وهمال ونظا))ال((باتوجه به وجود .آند یم))یآب((

  .افتد یم كيگر به نظر نزديشتر ازوجوه ديه بين وجه تسمينسبت است،قبول ا یمعنا
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  ن؛ين بحريريش یآب ها

درهنگام شور،واستفاده ازآب آنها  یايدرره،آن هم درآنارين جزيدرا نيريآب ش یوجود چشمه ها

ره بوده است،منسوب ين جزيبد ج فارسيانوردان خليوتوجه در یآبادان یا آه موجب اصليدرجزر

ساحل قلمرو نفوذ آنها در آه یله ايا قبيره ينسبت به بت موهوم عشش ازيگوارا ب))آب((اشتن آن را بهد

انابه به ينابه وميمنابه وماز))منامه((اشتقاقچنان آه دهد؛ یبوده است قابل قبول نشان مره يجزش ازيب

به واسطه وضع گاه خوش ونعمت يجا،))منعمه((ا ي،خوابگاه،))منامه((برتصوراشتقاق آن از مراتب 

  .افتيتوان  یه وزارت امورخارجه ميمقاله نشرن مطلب را دريل ايح دارد وتفضيرجآن،ت یعيطب

  ؛جيا سماهيگ يشماهيم

ج مخفف يصورت سماهره دريجز یماندن نام ساسان یباق اد داشت،موضوعيد به يآه با ینكته ا

ن يبد یه اينك قريواخوانند ین نام ميمحرق رابه اره يگ است آه سابقاً جزيشماهيمعرب ازمج يمسماه

ج يبه خلآه رود فرات به طور جداگانه با دهانه مخصوص  یدرروزگار.است ینام درآن قسمت باق

 ام خوران قرارگرفته است وفعالً  به نيره بوبيآه در شمال جز ین خوربن بسته ايخت،اير یفارس م

  .ا مصب رود فرات بودياست گور،مربوط به بصره يزب یر،منسوب به آباديزب

  ن وعمان؛ين النهريب يیايراه در

 ۵٧۵( یاقوت حمويشد،همان طور آه بعدها  یج فارس ميازدهانه رود فرات داخل خلآه  یا یآشت

 یش مياز طرف راست پ ن رايد،راه مجاور سواحل بحريگو یدرباره دهانه دجله م) ق.ه ۶٢۶ –

ره تاروت يبه جزها باشد، یونانيكاروس يوا یفعل لكهيف لمون، آهيره ديوصول به جزگرفت وپس از

ج فارس را، آه فوق العاده يخل ید وازآنجا راه جنوبيرس یم ین فعليره بحريخط وهگروجزوساحل 

د يرس یم یومزون ساسان یهخامنش یا ماآاي یماجان بابلمود وبه يپ یمدشوار بود،ث آب وهوا ياز ح

ن رفت وآمدها يا.ج فارس بوديان جلگه سند وسواحل خليم یبازرگان يیايه دريآباد ومنتهاال يیآه جا

ن يآن هممجاور ن ساحليگرفت آه آبادتر یانجام م یراهن وعمان وسند ازين النهرين جلگه بايدرم

گاروس يا ايلمون يد یه هاريوهگروجزخط  یابندرهاين،يبحرحل سوا.ن بودين بحريسرزم

بهره  یبحر یتجارتن ارتباط يبرآت اج فارس ازيخل یگرساحلينقاط دش ازيبود آه ب ینطقه ا،ماوالو

  .گرفت ید قرار مياه وسفيانوردان وسوداگران سيشد ومحل توجه در یمند م
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  ان آارون وسند؛يم يیايراه در

آارون و دجله ومصب رود  یان دهانه هايم يیايج فارس آه در سرراه ارتباط دريخل یسواحل شمال

ارتباط  یول.بود یو جنوب یربت راه غيمشابه موقع یوضع یقرارداشت،دارام يمستقطورسند به 

قسمت ترانه وداخله عربستان،يمد یاين از راه صحرا با سواحل دريا جرها،در ساحل بحريبندرگرا 

مربوط  ین الملليب یسواحل فارس وخوزستان بابازرگانش ازين را بيا بحريج فارس يحل خلسا یغرب

صعب العبور  یآوهستان یران از راه هاين قسمت تنها باداخله ايراز درايوش شهرير رايآرده بود،ز

ترانه به هم يمد یايدر یبندرهاج فارس را با يخل یگرا بازرگان ايجرها  یشد؛درصورت یمربوط م

به آنار  یوسام يیاياد آرنژبود آه هنوز  ین درروزگاريبحرن يزمسر ین وضع عمرانيا.وستيپ یم

اهان ماجان مربوط يجلگه سند وسان يديها با دراو یالميها وع یپارس پانگذاشته بودند وسومر یايدر

ها  یالميعت يج به فعاليخل یسواحل شمال ین استنباط آرد آه آبادانين چنيقرا یتوان از رو یم.بودند

آارون  یدهانه ها.ها وابسته بود یت سومريج به فعاليخل یوجنوب یر غربيوجزا ورونق سواحل

  .ها بود یسومر يیايدرريه مسيالودهانه فرات منتهاها یالميرعيه خط سيودجله منتهاال

  ؛لكه است نه خاركيگاروس فيا

ره يوجز یونانيگاروس يره ايره خارك را با جزيخواستند جز یم يیسندگان اروپاين اواخر،نويتاهم

لكه،دردهانه يره فيش در جزيآه سه سال پ يیآاوش ها یمطابقت دهند،ول یلمون بابليا با دن ريبحر

ان آنها، سنگ ي، در مرا دردسترس پژوهندگان قرار داد آه يیت،انجام گرفت،آثار گرانبهايخورآو

لكه همان يره فينكه جزيح دارد بر ايگر تصريد یخيم ینوشته ها یگاروس و برخيا یونانينبشته 

ر ين مسين بحريسرزمآند آه خط مجاور ساحل  یاست وثابت م یلمون سومريود یونانيگاروس يا

 یت اقتصاديزان فعاليه به مين ناحيابودوعمران ن ين النهريان عمان وبيرابط م يیايدر

گمان به  یبج فارس،يدرخل یاهان آشور وسلوآمنسوب به پادش یمسافرت ها.داشت یبستگهرعصر

  .دسترس آنها خارج بودج ازيخل یارتباط داشت وراه شمال نيبحرازآنار يیايروردرامتداد راه درم

  ج فارس؛يخل ینژاد بوم

ازنژاد  یآردند، مخلوط یم ین،زندگيج فارس،به خصوص درساحل بحريآه درسواحل خل یمردم

خته يگرآميكديبابودند آه  یو،بعدها،پارس یديودراو یالميوع یج فارس وبازرگانان سومريخل یبوم

هنوز،به واسطه ج فارس يخل یدرباره نژاد باستانبحث .ل داده بودنديرا تشك یمخصوصشده وعنصر
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ونژاد  یرانيتوان گفت آه نژاد ا ین قدر ميهم یست،وليسرنينبودن اسناد ومدارك مكشوفه،م یآاف

ب يها قر يیايوصول آرخ يده اند وتاريا رسين درياهستند آه به سواحل  ین عناصريعرب تازه تر

از بابت  یونانين در اسناد يش از ايآنچه پ.سبقت دارده ين ناحيخ ورود نژاد عرب بديهزارسال برتار

ت شده است،اآنون با آشف آثار يترانه روايمد یاين به سواحل درين بحريها از سرزم یقيمهاجرت فن

 یان نقاطيم یمشترك محل یوجود اسام.شود ید نميين منطقه تأيق در اوضاع واحوال ايوتحق یباستان

ترانه آنها را به يها بعد ازمهاجرت به آنار مد یقيشود آه فن ینم نيل ايه تنها دليقين وفنيدر بحر

 ی، بلكه بهتر م -تروس وناروت وعراد با ارد يمانند د –ده اند ين گونه ناميخود ا یميادگار مساآن قدي

ر يبا جرها وسااز راه صحرا  یوسور یقيفن یبعد از ارتباط بازرگانن نام ها را،يرفت آه ايتوان پذ

لمون يره ديها نام جز یونانين نقاط اطالق آرده باشند؛همان طور آه ين،بدين بحريرزمس یمحل ها

ر يآنجا را هم ارتم یمي، بدل آرده ومعبد قد)اياگ(اژه یايدر یونانيره يگاروس،نام جزيرا به ا یباستان

  .ده بودندينام

  ها با اعراب؛ یالميها وع یرابطه سومر

ها به نژاد  یقيها و فن یها با اآد یالميها وع یساختن سومرن،بحث درباره ملحق يعالوه بر ا

 ین هايشمال اروپا وساب یم توتون هاين است آه بخواهي،درست مانند ایعرب،با همه مشكالت علم

 يیايجغراف یها یوستگيپ یبه اعتبار برخاروپا را، یغرب یدره گنگ وسلت ها یها یا وبنگاليتاليا

 یها،زندگ يیايش از ورود آريج فارس وسواحل آن،پيدرخل یآسان.ميبخوان)) نژاد یرانيا((، یوزبان

مخصوص  یآشمكش هاوتاخت وتازهاازشه،آرام ويانورد،تجارت پيفعال،در یآردند،مردم یم

آه از مبادله  یواستفاده ا يیايدر یرونق آاربازرگان.بودنددور یوخانه بدوش ینيصحرانش یدگانزن

 یاقتصادبردند،برثروت وقدرت  یترانه ميا وسواحل مديمغرب آس یآاالها ا بايجنوب آس یآاالها

ست،بامشاهده يدست ندر یمرفه آنها اطالع یت زندگانيفيآچه ازآه امروز،اگر يیتاجاآنان افزوده بود؛

  .برد یتوان به وضع آنان پ یاموات خود ساخته اند م یآه از سنگ برا یمقابر باشكوه

  ن؛يبحر یباستان یگورها

است،درمغرب رفاع ن ين بحريج فارس به سرزميخلرين جزايك تريا اوال آه نزدين يرره بحيدرجز

رسد  یبرجامانده آه شمارآنها به چندهزار م باشكوه ین گورهايازا یب،تعداد فراوانيومحل مراق

آاوش هنگام ن،ين بحرين مقابر درسرزمير اينظا.ودست حوادث هنوز نتوانسته است آنها را نابود آند

به دست آمده ،یوساختمان یلوله آش ینفت وآارها یآندن چاه ها یبرا))آرامكو((شرآت نفت  یها
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ده شده يپوش یسنگ یآه درون آنها باگورهاب يمراق یچون تل ها يیاست؛ همه به صورت تل ها

 فرض آردهن،يبحرن يدرساحل سرزمن گورها يوجود اآه،به اعتبار یسيانگل یپيلي فحاج عبداهللا.است

ن معنا نداشته يدتوجه ب يیده اند،گويآوچره العرب بدان جا يجز یمناطق مرآزاست صاحبان آنها از

جنوب به شمال مهاجرت خانه بدوش از ین به صورت گروه هاداخله عربستااست آه اعراب از 

به ك ير نزدين وجزاين بحريدرباره ساآنان سرزمن تصوررا يتوان ا یم یردند ودرصورتآ یآرده م

من و حضرموت هم مشاهده شود؛حال آنكه ين مقابر در نجد وحجاز وير ايق آرد آه نظايتصدآن 

ل بر آن يج فارس،دليخل یگر شمالينقاط د یراف وبرخيشهر وسيوردرخارك  ین مقابريوجود چن

وجود  یوند استواريج فارس در شمال و غرب وجنوب پير خليان سكنه سواحل وجزاياست آه در م

  .ساخته است یگر مربوط ميكدينوع تمدن با داشته وآنها را

  ج فارس؛يمردم خل یايسجا

ً  روح طح تمدن آنها با اقوام هم وس ین ووضع زندگانين بحريسكنه سرزم یه اصلياصوال

ه ين از سجين سرزميداشته ومردم ا یاختالف فاحشافتند، يشان غلبه يعصرشان،آه بعدها برا

ق  ١٨٧ – ٢٢٣(یشاه سلوآ{سوموخوس ئيآه مردم شهر گرا به آنت یبجوا.بوده اندبرآنار یجنگاور

ن يم بحريز سكنه قديگواه روح مسالمت آمشان آمده بود، دادند،يشغال شهر اا یآه برا یوقت} )م

بشان يآه خدا نص یشان را از دو موهبتيوخوس خواسته بودند ايمردم گرا از آنت.شود یمحسوب م

ان به شمار يآدم یبرا ین نعمت الهيآه بزرگ تر یآزاد یگريود شيآسا یكي:آرده است محروم ندارد

  .رود یم

  ؛ین در دوره هخامنشيبحر

 یبرسواحل غربها گرفت، یالميعج فارس راازيخل یآه سواحل شمال،همان طوریحكومت هخامنش

بعد از سقوط دولت .ها را هم ازآنجا آوتاه آرد یقيد فنيها وشا یشد و دست بابل یز مستولين یوجنوب

ترانه بود و يمد یايا ودريانه جنوب آسيج فارس رابط ميها،راه خل یناونيآارآمدن  یپارس ورو

 یهلنمدون وآثار یونانيآثارعمران وتقدم آن دروآثارآرددا يپفوق العاده  یتين دوره اهمين در ايبحر

 ی،درنوشته هایاموربازرگان یج فارس،برايتفاده ازراه خلتوجه اسكندربه اس.ماندداريپا یرخاآيز

 یدانمارآ یئت باستان شناسيش آه هيگر منعكس است و چهارسال پيسندگان ديانوس ونويوس آريفالو

مربوط به عصر اسكندر برخورد وسنگ معروف  یونانيت،به آثار يلكه،درمدخل خور آويره فيدر جز

ً  درموزه آويا ،چنان آه یلكه آنونيره فيبه دست آمد،معلوم شد جز ت است،يگاروس،آه فعال
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نام را هم به امر ن يج فارس،بوده است وايدرآنارخل یوناني يیايگاه دريگاروس،پايذآرشد،به نام ا

 یونانيانوردان ياد درياژه را به  یايگاروس دريره ايره داده بودند تاخاطره جزياسكندر بدان جز

ره را به نام اسكندر يجز یوستگين محل به دست آمده است،پير اقالب تمثال سراسكندر آه د.اورديب

  .آند یثابت م

  ؛ین در دوره اشكانيبحر

ر آرد تا به مزون يرا ناگز یج فارس دولت اشكانياه پوستان به سواحل خليتجاوزسان،يدردوره اشكان

به ناچار  ده شد وآنانرة العرب،گشويجز یان درآوهسارشرقاهيآند وحبشت،مرآزس یاعمان لشكرآشي

  .قا رفتنديافر یآرده وازآنجا به سو ینيعقب نشمن وتنگه باب المندب يازسواحل حضرموت و

  ج فارس وعمان؛يتوجه اعراب به سواحل خل

از طرف  ك دستهي:آوردند یج فارس رويدهد آه عرب ها ازدوراه به طرف خل ین نشان ميقرا

برخورده اند؛دسته  یرانياشاهنگ مهاجران يپعمان با آه درجنوب سواحل حضرموت وشجر

مت شمال،به ده وازجنوب به سين رسين بحريسرزم یغرب یبه صحارمامه يمن ويطرف گرازيد

شود،  یهم اسنتباط م یخ عربيتوار یميات قديرواآنچه از.ش رفته انديه،پيبادفرات در یموازات مجرا

ن است آه،درروزگارسلطنت يشود،ا یمآه درست آشكار یندارد ونكته ا یچندان اختالفن امريباا

ساحل مربوط  یك وبا سكنه بومينزد ین به خط ساحليعمان وبحر یصحار،اعراب ازیرساسانياردش

  .شده اند

  ج فارس؛يان خلياختالف اعراب بابوم

افتند ونوع تمدن آنها ازچه ي یشتر ارتباط ميب یبودند وباچه نژاد یان چه آسانين بومينكه ايااما در

درسواحل  یباستان شناس یج آاوش هايشرفت ونتايددرانتظارپيبابوده است؟ یتمدن باستاننوع 

شمال  یهوهاياشيروشحوح يجزا یان برخيجه بحث درباره بوميد آه نتيج فارس بود و ديرخليوجزا

رنگ  یچهره وروشن یديبرند و،باوجود سف یبه سرم یسنگ یعمان،آه هنوز درون مغازه ها

افت آه يد ودرياند،به آجاخواهدرس یازتمدن وصاحب لهجه مخصوص ینده اچشم،دردرجه عقب ما

  .افته استيانتقال  یخيوظفار درچه تار)اصحاري(به آمزار وسحار یزبان فارس
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  هو؛يش

ج يخلدود وجاسك درحجاشك وجشن  ی،آه نام هایميقد یوهاجاشت وجود يمروزازماهمتأسفانه ا

درلباس  یميمآخذ قد یدربرخآنچه ش ازيب یم اطالعيتوان یت،نمشان اسيفارس معرف سابقه وجود ا

راجع به اصل ،یان گفت آه،درآغاز قرن هفتم هجرتوين حد ميتاا.ميآور تافسانه ذآر شده است،به دس

 یوبا شبانكاره ها هم نژاد م یلميآنان را از اصل د یوتبارآنها اختالف نظر وجود داشت وبرخ

به هرصورت،ازشحوح .شناختند یاه ميد بانژاد سيزش نژاد سفيآمجه يهم آنان را نت یدانستند وبعض

 یازآتاب ها یآه ازآنها دربرخ یاهجيم وسيش قديره آيسابق جز یوجاشوها یعمان آنون یهوهاياشي

 یتوان استنباط آرد آه  عالوه بر نبط یادآرده اند،ميج فارس يم درسكنه سواحل خلير قديخ وسيتار

هجر وخط و صفا و  یلم آه در شهرهايود یالنيو ج یوخوز یوزنگهود وجات يو یونانيوعرب و

ه يرمايتوان گفت بعدها خم یز وجود داشت آه مين یبوم یك عنصر محليستند، يز یمشقر م

انوس ياق یر غربيد در سواحل جزايج فارس تا دماغه اميگشته است وامروز از خل ))یساحل((نژاد

پراآنده اند  ج فارسيخل یوساحل ینقاط داخل یعربستان وبرخ یوشرق یر جنوبيهندوسواحل وجزا

ره يجزتازه نشان داده است،  یطور آه آاوش هاهمان .شوند یشناخته م)) یساحل((وهمه جا به نام 

به  یست شواهديد نينده،بعيدرآ.نياست نه بحر یلكه فعلين فيلمون هميست وديگاروس همان خارك نيا

 ین نداشته و مقابر باستانيره بحريبه جز یهم ربط یونانيروس يا تيلمون يد آه ثابت آند ديدست آ

 چيه یبوده آه با نژاد عرب وسام ین وخارك مربوط به همان قوميره بحرين وجزين بحريسرزم

ج ير خلينكه امروز بازماندگان همان نژاد درسواحل وجزاينداشته اند،و،به فرض ا یمشترآ جنبه

  .نبرده اند یسهم متقن یخ گواه است آه از نسبت عربيند،تاريگو یسخن م یزبان عرب فارس به

  ن؛ين بحريابن مقرب واعراب سرزم

 یوان خود اشعاريبوده است،درد ی،آه معاصر اتابك ابوبكر سعد زنگيیاحسا یميابن مقرب،شاعرقد

وان، ين ديدارد آه شارح ا)) فيالقط((و))االحساء((خود در ان يه به انساب همشهريدر تعرض وآنا

دژ مشقر  یبنادرخصوص آارگران  یاقوت حمويآند آه  ید ميتأآ یحيبرهمان توضدرشرح آنها،

 یقت ارك مرزبانيآه در حقصفا ومشقر، یدژها یبرا یساسانپادشاهان د آه يگويم یو.داده است

ران فرستاده بودند وچون يازا ین بود،آارگرانين بحريوبازار دادوستد مشترك ساحل وداخل سرزم

ل داشتند تا يز بدان جا گسين یت آردند،زنانيشكا يید وازتنهاين به طول انجاميدرآن سرزمتوقف آنها 

سخن  یوبعدها به زبان عرب ن بماندنديبه وجود آمدند آه درآن سرزم یزش آنها فرزندانياز آم
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ازسرداران خسرو {یلميوهرز دبود آه با  یانيلمين درست مشابه دين بحرينها درسرزميوضع ا.گفتند

ن تفاوت يباامن رفتند؛يبه  })م ۵٧٠(رون راندين بيميها را از  یروان آه به آمك اعراب حبشيانوش

 یزش خاندان هاين آميرا گرفتند واز ا یمانيمن اجازه ازدواج آردن با زنان يم يمق یها یلميآه د

ن يآه در سرزم یمن به وجود آمدند،در صورتيابناء مختصر،ا ابناء االحرار و،به طور يآزادزادگان 

ن نسل تازه يالن وخوزستان وپارس ايگاز یان وزنان اعزامرزش آارگيازآمن يبحر

 یوان ابن مقرب ميشارح د.باهم شباهت داشتند یث تكلم به زبان عربي،هردونسل ازحیول.دآمديپد

تعصب سالم ومحواازظهورن،بعد ين بحريزما مستعرب درسريزبان  یل نوظهورعربن نسيد آه ايافزا

به شمار  یف عربيداآرده بود،خود را جزء طوايآه پ یا یتمكن اقتصادله يبه وست،يدوران جاهل یها

  . . . ه آرد يه وتعبيخود ته یبرا یعرب یآورد و نسب ها

  ؛)ص(ن درعصر حضرت رسول ين بحريسكنه سرزم

دعوت مردم  یبرا) ص(طرف حضرت رسولاز )ق. ه ٢١: وفات ( یعالء الحضرمآه  یزمان

ن يآئروان ين وعمان ازمجوسان وپيقسمت اعظم سكنه بحرن رفت،ين اسالم بدان سرزمين به ديبحر

شان را يشان معامله بااهل آتاب آند وايبه ابوالعال اجازه داد با ا) ص(حضرت رسول .زردشت بودند

،مرزبان ین ساوبمنذر یها ان ناميدرم.بگذارد یباقن خود يت برديپرداخت گزدرصورت 

د آمده است يپد یشده،اختالط مخصوصن شناخته يمرزبان بحر یاتيبخت،آه او هم در رواين،وسيبحر

به اصل  ی،آه گاهینسبت اسبذوبازاز.ت آنديبودن هردوشخص یكيرا متوجه است ذهن آه ممكن 

ازسكنه  یا برخي یجمع ید آه برايآ یش مين تصور پياگردد، یبرم ینيشه اسبذيبه ر یذ وزمانياسپ

 یب یديودراو یهندو ین هاييچنان آه درآ،یا اسب پرستي ینيده اسبذيتوان عق یج فارس ميخل یبوم

ام ها ونهضت ها يجه قين درنتيد درنظرداشت،وضع سكنه بحريآه با ینكته ا.سابقه نبود،قائل شد

آه جنبه  یوعباس یاز خالفت امو یه است؛محل اجتماع عناصر ناراضيبرضد خلفا درآن ناح

 یايا وآسيگاه مخالفت مسلمانان جنوب آسين پايقت،بحريدرحق.دا آرده بوديپ یوچند نژاد یختگيآم

  .ده بوديگرد یغرب

  ن؛ين بحريسرزم یان درنهضتهايان وزنگيسهم پارس

برعهده داشتند واگرسردسته ها ورهبران نهضت ها  ین نهضت ها نقش عمده ايان درايان وزنگيپارس

همان طور آه .داشت یحالت شعوبشان يت ايجمع یت عنصريگفتند،ماه یسخن م یهم به عرب

 یقائل نبودند،علو یش ومردم حجاز درامامت مسلمانان حق تقدميقر یخوارج عمان وقطر برا
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 یا یازات وحدود وحقوق اآتسابيبرهم زننده امت،یداشتن نسبت هاشم یصاحب الزنج،باوجود ادعا

ن يا.خود برقرار آرده بودند ین براين النهرين وجنوب بين بحريبود آه بستگان خلفا درسرزم

ت و ينشانه شخصبرضد دمشق وبغداد ومقاومت مرگ بار، یوشورش یمردم باهرجنبش یهماهنگ

خلفا  یوروح یونفوذ مادل تازه وارد يج فارس با غلبه قبايرامون خلياست آه پ یعنصر یاز روحيامت

  .روبه رو شده بودند

  ج فارس؛يخل یاختالف وجهه شورش ها

اد يم وايتم یس وبنيف عبدالقيطوا یها یادگار سرآشيان ين روح تمرد وعصيم اييممكن است بگو

آه  د فراموش آردي؛نبایآرد؛ول یان مياغي یدرسرآوب یراواداربه سرآش یاست آه پادشاهان ساسان

چنان آه .داشت یبود،تفاوت فاحش یواقتصاد یها آه ماد یها با نوع آن دست انداز ن نهضتينحوه ا

 یوجمع یرين جلوگيف عرب به سواحل عمان وبحريطوا یاز دست انداز یر ساسانياردش یاز وقت

رخ نداد آه قابل ذآر باشد وضرب دست  یگر حادثه ايشاپور د یاز آنان را جابه جاآرد،تازمان آودآ

شتر متوجه ياو ب یاتيا حوزه عملي،آه گویساسان ) ٣٧٩ – ٣٠٩ا ي ٣٧٩ – ٣١٠( هنشاهشاپور دوم،شا

 یگريمحل دزن را آه در يض یريره حضر ودستگاد بوده،وداستان محاصيفه ايه سواد وطايشمال ناح

زروزگارشاپورتا ا.ق آرده انديس تطبيم وعبدال قيوبر تمسبب به جنوب آورده  یبرخ داده،

شه يره همينشد واعراب ح یران اقداميضد حكومت اان برريازطرف اتباع عرب اظهوراسالم هرگز

ه را ياعراب باد یره پادشاهيآه درحران داشتند،ومناذره ،يا یلت مرآزرا بادو ین همكاريبهتر

ن يپس،ا.ف صحراگرد بودندين از دستبرد طواين بحريوسرزم مرزبانان حافظ سوادبرعهده داشتند،

نهفته  یروح یوعقده ها یقلب یآرزوهامظهر  یاول تاچهارم هجر یدرسده هاام ونهضت يروح ق

به ريمنت غ یا بيخود را ازدر یبرانند وروز یاها آشتيخواستند آزادانه بردر یبود آه م یمردم

عه،ازبزرگ يرب.معتقد بودند یرهرامش ازياآانشان،بيش،مانند نيخو یدگوآسو یدست آورند وبه آزاد

همكار وآارگزار را يشد؛ز یالفرس خوانده مة عين درآنارفرات،ربين النهرين بيل مرزنشين قبايتر

ه شام يعه درباديف منسوب به ربيداشت وهنوز طوا ین سروريبود آه درمدا)رانيا(دولت فارس

شان به خالد يبردند آه نسب ا یبه سر م یسياست وامارت آل فضل وآل مهنا وآل عيوعراق تحت ر

  .وندديپ یم یبلخ یبرمك
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  ان؛ين برضد امويبحر

به ن هرگزين بحريح مقاومت مردم سرزمدرهم شكستن رو یبرا یوعباس یامو یخلفا یهاآوشش 

 )ه ق ١٢۵ – ١٠۵(فه ين خليعبدالملك دهم هشام بنآه به دستور یوجود د وباينظور نرسجه مينت

بود باسنگ وساروج ه يخوارج آن ناح يیايره اوال را آه پناهگاه درين جزيريآب ش ی،چشمه هایامو

شان يآشته شود،سرچشمه روح ناسازگار اها  ینيزه ومقاومت دربحريا روح ستانباشته وسد آردند ت

  .وجنبش بودندشورش  یانباشته نشد وهمواره درانتظار موقع مناسب برا

  ان؛ين برضدعباسيبحر

ن يالنهرن يون نفر از بردگان ومزدوران آشاورز درجنوب بيليك ميب يان آه قريشورش زنگ

ه يوروح یت ارزيبرضد مالك ین نهضت آشاورزيوخوزستان درآن شرآت جستند،بزرگ تر

مدت  یآه برا يیها یرحم یها وب یريجاد آرد و،باوجود همه سخت گين را ايمردم بحر یناسازگار

ن يران وبيآن دراوهواداران  ین نهضت از طرف دستگاه خالفت عباسيا یپانزده سال درسرآوب

 یوب یتيشه نارضاين برد،ريازبفرات ودجله وآارون  یرودها آاررفت وآثارآن راازآنار بهن يالنهر

ازمردم ) هق ٣٠١: وفات ( ید جنابيآه ابوسع یماند؛تاوقت ین باقيخالفت دربحربه دستگاه  یاعتقاد

ت خود قرار داد ونام يم را مرآز فعاليه برخاست وشهر هجر قديلياسماعمذهب از یبه طرفدارگناوه 

رامون او يوناسازگار باخالفت درپ یعناصرناراض.ف آرديل به احساءوقطيآن را با نام شهر خط تبد

 شده بودند، استفاده آرد یليد اسماعيرو عقايمن پيآه ازراه  یل عربيگرد آمدند واو ازوجود قبا

تازه  یواجتماعافت وطرح حكومت يسال دوام  ١۵٠ن به وجود آورد آه ين بحريدرسرزم یونهضت

  .ر بودينظ یخت آه در نوع خود بيرا ر

  ن؛ين بحريدرسرزم یديبوسع یحكومت اجتماع

مبالغه به خرج دادند آه ازحدود ادب پافرانهاده نسبت به  يیازافكاراوتاجا یرويد درپياختالف ابوسع

آعبه  آردند وبا انتقال حجراالسود به احساء خواستند آنجا را یز دست درازينخانه خدا وحجراالسود 

 یليت امام اسماعيافتند آه حمايفرونشست ودر یان ونافرمانينكه طغي،به محض ایول.مسلمانان سازند

حجاج وآزار مسلمانان  یدند واز دستبرد به آاروان هايسنگ آعبه را برگرداناز دست داده اند، را هم

ان آه يلميد.پرداختندج فارس ين وحوزه خلين بحريش درسرزميم موقع خويدست برداشتند وبه تحك

ن يه بحريلير دست خود گرفته بودند،باحكومت اسماعيفه را زيشده وخل ین موقع بربغداد مستوليدرا



 
 

rezaei@persiangulfstudies.com                                                                www.Persiangulfstudies.com 
 

مجال دادند  یديوبه حكومت بوسع رون آمدندين بيبه عمان ازراه بحر یشه لشكرآشيفتادندواز انديدرن

آه  یو اند یدرچهارصد وس.سازدن استوار يرا درقلمرو بحر یديجد یاجتماع یزندگان یه هايتا پا

،هنگام بازگشت از سفرحج،ازاحساءگذشته بود،وضع حكومت ) ه ق  ۴٨١ – ٣٩۴( ناصرخسرو 

ن قسم حكومت تنها يه گذاران ايشود آه پا یآند ومعلوم م یف مين خوب توصيرا در بحر یديبوسع

به بصره  ینند اخوان الصفاگرفتند،بلكه ما یالهام نم یفه فاطميواجتهاد خل یليازمنبع امامت اسماع

 یونانيافكار یمشترك را از رو ین حكومت دردرجه ايوا نظر داشتند یوناني یحكمت اجتماع یمبان

ا،به عبارت ين يبحر یديم راجع به حكومت ابوسعيزود است آه بتوان یليهنوز خ.استخراج آرده بودند

ن باره يآه در ا یمطالبرا غالب يزم؛يد به طور آامل قضاوت آنيگر،حكومت قرامطه خاندان ابوسعيد

اند  ن آردهيه تدويلياست آه مخالفان اسماع یمختلفمنابع ادگار مانده است،مأخوذ ازيبه ما یبرا

ن ياعجب در.نكرده اند یها خودداربدان  یزننده اچ گونه نسبت يدادن هتوانستند از  یمآه  يیوتاجا

استوار مذهب )) یداع((ناصرخسرو هم آه ن درنظر ين بحريسرزم یاست آه نوع حكومت اجتماع

ك امر يد آن را مانند ينما یآه ازآن م یت نبوده است ودروصفيازغرابت واهم یخالبوده، یلياسماع

  .آند ینقل م یعينادر بد

  ؛یديدرحكومت بوسع یطرف یروح سماجت وب

ت ياز فعالگر يدده بود آه يرس ین به درجه ايد درمردم بحرياخالف ابوسع ینفوذ ورسوخ فكر

آه  یاشتند وبه تمام آسانند يیعناصر مخالف ورفت وآمد آنها به داخل وخارج منطقه نفوذ پروا

دادند؛چنان  یرا معبادت خود مسجد بسازند،اجازه ساخت آن  یخواستند برا یم)شيفه خويطارازيغ(

ن زمان بود آه يدرهم.ساخته بودند در احساء یآند آه به تازگ یاد مي یمسجدآه ناصرخسرو از

ره يجز یامور گمرآ یوسف زجاج،متصديا اوال هم ابوالبهلول عوام بن محمد بن ين يره بحريدرجز

دارد،با برادران خود جعفر  ی،لقب حرفه اینسب عرب یبه جاشود آه، ین شناخته ميآه اصالت اوازا

اصالح  یبران آار يا.را گرفت یره اجازه ساختن مسجد تازه ايومسلم همدست شد وازحاآم جز

خراسان رحجاج ير خط سييجه تغين طرف،درنتيش بديپ یره بود آه از مدتيجز یبحران اقتصاد

  .گر، موجب آمبود درآمد شده بوديد یمامه به راه هاين ويوعراق وپارس وازراه بحر

  د مبارزه؛يابوالبهلول وبرادرانش درتمه

ره يحجاج را به جز یمسجد جامع واجازه برپاداشتن نمازجمعه درآنجا،پا یقصد داشت بابناابوالبهلول 

 یايره ازاوليحاآم جز.ان وبازرگانان،درآمد گمرك افزوده گردديجه رفت وآمد حاجيبازآند تا،درنت
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ن نمازجمعه يد وخواستند نخستيان رسيآن به پا یامور احساء اجازه گرفت ومسجد راساخت وچون بنا

رسا خطبه جمعه  یانيوا وبيش ینرفت وبازبالبهلول برمنبراابود مسلم برادريبگذرانند،ابوالولرا درآن 

طرف اودانستند از یسه ايرا دسن آاريبحارنه ا.آردراد ي،ایفه عباسيامراهللا،خلبه نام القائم به را

شان نشوند ياآه مزاحم احساء پاسخ دادند امور یاياول یولبازدارند،ن آارياز ادامه ا وخواستند اورا

  .وبگذارند آنان برمذهب خود عمل آنند

  د،يسازش ابوالبهلول با آل بوسع

فه يازخطبه افكند وخطبه به نام خلفه را دربغداد يآه نام خل )ه ق  ۴۵١: وفات ( یريپس از فتنه بساس

 یديادت آل بوسعيس یان را گرفتند وبا شورايابوالبهلول وبرادرانش طرف فاطممصرآرد، یفاطم

دست ازره راياست جزيج ريبه تدر يیهاسه وماجرايل درسلسله دسيف الحيدمساز شدند وبه لطا

 د وبايمسلم،را به وزارت برگزابوالبهلول وبرادرخود،.رون آوردنديسادات دراحساء ب یشورا

  .افت آمك ارتباط برقرار آرديدر یبرا یعباسدربارخالفت 

  ف واحساء؛يجنبش مخالفان درقط

ش آمده ين پين بحريحكومت قرامطه درسرزم یش برايپ ین ازمدتيمشابه وضع تازه بحر یاوضاع

شان را از آار يش گرفته دست ايومخالفت پ یآه قبالً  طرفدار آنها بودند،ناسازگار یل عربيقبا.بود

شد وخواست  یف مستولياش برقطيبن ع يیحيآنكه شرفت درخارج آوتاه آرده بودند؛تا يوپ یلشكر آش

ره ازدست پسرابوالبهلول يا جزيپسرش زآرآوشش، یعاقبت،پس ازمدت.ردين را هم بگيه بحرريجز

برقرار بود در احساء  یدين، هنوز حكومت سادات بوسعيبا وجود ا.ف ملحق آرديرون آورد وبه قطيب

اهل سنت،  یبانيشدند و،به پشت ین وخوزستان وفارس وآرمان مستولين النهريان بربينكه سلجوقيتا ا

  .شروع مخالفت آردند یباطرفداران مذاهب مختلف اسالم

  ان؛يازسلجوق یونياستمداد عبداهللا ع

برهم زده  یون در احساء آه به روزگار ضعف حكومت قرامطه قدرتي،ازمردم ده عیونيعبداهللا ع

ودشمن  یسلجوق)ه ق ۴٨۵ – ۴۶۵(ن شاه يبه ملكشاه،چهارمدور خود گرد آورده بود، یوافراد

ن يان حكومت قرامطه درسرزميدرهم شكستن بن ینوشت وازام برا یان،نامه ايليسرسخت اسماع

 یاريبه نام اآسك ساالر را با شش هزار نفر به  یاز سرداران سلجوق یكي یو.ن آمك خواستيبحر

ا از ف ري،قطیونيعبداهللا ع یبه رهبرن سردار باهمراهان خود را به احساء رساند و،ياو فرستاد وا
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آن گاه به .ره اوال پناه ببردير ساخت آه به جزيرون آورد واو را ناگزياش بيع يیحيا بن يدست زآر

ن ضمن،محاصره شدگان مقاومت فوق العاده يگر احساء را در محاصره گرفتند آه،درايكدي یهمراه

ران يان ايسپاهست يز یمنطقه برا ید و،ازآنجا آه هوايفصل تابستان وگرما فرا رسآردند تا آنكه  یا

جهت ادامه  یونيآمك به عبداهللا ع یست نفر برايدومساعد نبود،ساالر مزبور برادر خود را با 

ه  ۴٨٧ – ۴۶٧(فه يخل یاز مقتد یدرآنجا و.وخود به بغداد برگشتگذارد  محاصره شهر در احساء

بصره فه به يوآسب اجازه از خل یل آافيل آارمحاصره آمك خواست وبا وسايجهت تكم)ق

 یداد وم ید آه مژده تصرف احساء را مياز برادرش،بغوش،به او رس یدربصره،نامه ا.بازگشت

  .م شدندير از تسليبا بغوش ناگز یدينمود آه محصورشدگان پس از برخورد شد

  ؛ین به دولت سلجوقيبحرن يالحاق سرزم

 یبا مداخله نظام یاز سازمان حكومت عباس يیسال جدا ١۵٠ن پس از ين بحريب سرزمين ترتيبد

ن بار،مانند يا یول.ران ملحق شديا یم،حكومت سلجوقييا،بهتر بگوي یان دوباره به دولت عباسيسلجوق

وآرمان تابع حكومت با خوزستان وفارس ج فارس ير خلين وعمان و جزاين بحري،سرزمیدوره ساسان

حكام  یبرا ن وعمانيادت بربحرين حق سيگشت وا یسلجوق )ه ق۴۶۶ – ۴۶۵:وفات (قارود 

  .ماند یباق یآرمان تامدت یسلجوق

  ؛یونين درحكومت عين بحريسرزم

 یم وبنيسل یه،بنيل معروف آن ناحيقباك ازيش ازغلبه براحساء درآدام يست پيآه معلوم نها  یونيع

د يبود،مو یاه يون آه نام قريشان به عيونسبت ا(داشتند  ینسبت مسلمعامر، یثعلب وبن یل وبنيعق

احساء  يیآشمكش هاتوانستند پس از یحكومت سلجوق یانبيباپشت،)شان استيا ینسب قبل یگمنام

 یادت دولت سلجوقيتحت سن راين بحريند ودوباره وحدت سرزمونديگر بپيكديرابه ف واوال يوقط

 یشان گماشته مياان بريا از طرف سلجوقيگوافت خراج يوزرا ومأموران در یول.د آننديآرمان تجد

كومت ن حين بحريسرسلسله، آه هجده سال درسرزم ر محمد پسرزاده عبداهللايآه نام وزچنان شدند؛

ره يصر درجزيق یان بنخاندمردم آازرون فارس بوده است تا آنكه پسرفارس از یعل یآرد،حاج یم

 یوجنوب یر وسواحل شماليجزاج فارس را دريخل يیايادت دريند سآمدند وخواستآار یش رويآ

ف شده يج ضعيا آه به تدرنخست،دست حكام آرمان وفارس ر.به دست آورند عمان یايودر یوغرب

ن يسپس،درصدد برآمدند آه سرزم عمان آوتاه آردند و، یايج فارس ودريبودند،ازدخالت درامورخل

  .ن را هم به حوزه نفوذ خود درآورنديبحر
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  ن؛يالحاق بحر یجنگ برا

آه تازه خود را به احساء  یها یونيآغازگشت وعن آشمكش ي،ایرقم یمه قرن ششم هجريدرن

 ینمم ين امرتسليق حج شده بود،نخست بديدربارخالفت بغداد وابسته آرده وازطرف خلفا راهدارطر

ان فارس وآرمان ين،آه به فرمانروايدر بحر یميقدش را صاحبان حق يره آيآه پادشاهان جزشدند 

ره يش به جزيدشاهان آاپپس ازچندنوبت زدوخورد ورفت وآمد  یول.تعلق داشت،بشناسند

ار ين شاه،شهرياث الديادت غيحق س یونيبن محمدعفضل ريه ق ام ۶٠۶،سرانجام درسال اوال

م قرن ين،پس ازآنكه مدت نين بحريجه،سرزميدرنتت شناخت و،يبه رسم یش،را درضمن عهدنامه ايآ

اطاعت با قبول گريدراحساء شده بود،بار د ماجد یبن یوامرا یونيدان آشمكش افراد خاندان عيم

د درنظر داشت آه حكام ين نكته رابايا.ران درآمديش به حوزه ممالك محروسه ايان آيازفرمانروا

م گر همواره از راه اظهار اطاعت وپرداخت خراج به حكايصر،بارديق یبنزش،بعد ايهرموز وآ

ن يعهدنامه،عمادالدن يدرا.دادند یران نشان ميا یحكومت مرآزش را با يفارس وآرمان ارتباط خو

د سوگند به خدا وقرآن يبا ق یونيع یابوسلطان فضل بن احمد بن محمد بن فضل بن عبداهللا بن عل

از  یچ گونه رابطه اير بصره هيوامآند آه باپادشاه آرمان وحاآم فارس  یتعهد م) ص(ورسول اآرم

تنها خطبه را به نام ) اوال(نيره بحريدرجزبه رسم معمول،و، مكاتبه ومخاطبه ومراسله نداشته باشد

ش را برنام خود مقدم دارد ينام پادشاه آ)آه مرآز حكومت فضل بود(ف يش بخواند ودرقطيپادشاه آ

به  ید اسبان عربيش بزند و درخريف به نام پادشاه آيدراوال وقط یوپنج نوبت آوس پادشاه

ش يندگان شاه آيوه سابق به نمايش حق تقدم بدهد وموارد درآمد خراج اوال را به شيگماشتگان شاه آ

را در اوال  ید ماهيد وصيواگذار آند آه عبارت از نصف خراج خرما باشد ودرآمد غوص مروار

  .ف به او اختصاص بدهديوقط

  ؛یونير عيش واميمدلول عهدنامه پادشاه آ

و ) نيره بحريجز(آند آه اوال یبه صراحت ذآرم یارين عهدنامه درموارد بسيا

ش يپادشاه آ) خاصه(وال ما ءره تاروت جزيور وجزيره طيره اآل وجزيوجز )محرق(جيسماه

ه خراج يش از نصف درآمد آليزان بيبه م یر موارد خراجيشده است ودرسا یمحسوب م

اث ين تعهدات،غيا یدرازا.ش بپردازديپادشاه آندگان يآند آه به نما یه را تعهد ميساالنه ناح

مان يآه اوبرپ یمادام دهد ینان مياطم یونير فضل عيمد سوگند موآد به اين شاه به قيالد

موافق نشان نخواهد داد وبا او جنگ  یخوداستوار است،شاه به دشمنان ومخالفان اورو
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اهد داشت واز همان نخو یردستان او قصد بدياران و زينخواهد آرد وبه خود وبستگان و

گرفته ودرروزگار پدران  یبدان تعلق م یميقاعده قدبوده و ش مرسوميپآه از یوه ايش

بن  یاحساء ،محمد بن ماجد وعل یاآان هردو مالك عمل بوده تجاوز نخواهد آرد وبا امرايون

ن قرارداد،آه يا.منجربشودان فضل ينخواهد آرد آه به ز یگر آنجا رفتاريد یماجد،وامرا

 آر غالب مسائلدرتذ ان دوطرف است،هموارهيات مواد وسازش ومعامله درميشامل جزئ

رسوم گذشته  یايبلكه احست،ين ین امر مستحدثياشاره بدان دارد آه ا يیمعمولبه ازقبل گو

ان آرمان يبرد آه در دوره سلجوق یپ یتوان به اساس یقت،ازمدلول آن ميدرحق،و است

ن حق ين درمورد تأمين بحريش ازآن هم معمولبه حكام سرزميوپ ره هرموزيم جزيوملوك قد

  .ران بوده استيدولت اه خراج يادت وسهميس

  ه ق ؛ ۶٢۴مان در يپ یان اجرايشاهد ع

 ین ميش وبحريره آيآه از جز ی،ابن مجاور بغداد)ن قرار داديسال بعد از عقد ا ١٨(ه ق  ۶٢۴در 

 ین آشتيش دربحريپادشاه آ یبرا((   :ديگو ین قرارداد بوده است وميمواد ا یگذشته،شاهد اجرا

ن ياران بحرن ديآه زم یانيشود وتاز یوجود دارد آه در اوال به نام او پنج نوبت زده م ینوبت یها

   .))پردازند یبه او مشان ين اين نوبت درسرزميسكه بابت زدن است هزاريب یهستند سال

: ديگو یابن مجاور م.مييفزاين مطلب بيهم برا نيگر او در بحريست آه ازمشاهدات ديمناسبت ن یب

رو يه وجود دارد آه مردم همه آنها پيقر ٣۶٠ند ودرآنجا يگو یره اوال مين را جزيبحرره يجز((

خوراك مردم درآنجا خرما .ن حكم مستثناستيه ازايك قريهستند وتنها  یعه و دوازده اماميمذهب ش

ن است و از يد بحريمروار یدگاه هايان بند صيره اوال ميگران گفته اند آه جزياست ود یوماه

وبرعرب وبر فارس آن را از دو سو فرا گرفته  ديآ یآنجا صاف تر وآبدارتر به دست نم ديمروار

  : چنان آه گفته اند.است

  ؟یا چگونه ايدر دورمانده زدر یا دو چشم من             ايدرست صورت تو  و در

با مقطع  یرا، آه چندان مناسبت) ه ق ۵۵۶حدود : وفات (  یغزنود حسن يت فوق ازاشعار سيآنگاه ب

سال همان طورآه ابن مجاوردرش، يپادشاهان آ.سخن ندارد،شاهد آورده وسخن را خاتمه داده است

 یمآرده بود،همه ساله  ن تعهدياث الديبروقف معاهده با غ یونيرعيامرا آه  ید،خراجيگو یه م ۶٢۴

نكه اتابك ابوبكر سعد يشد؛تاا یشان زده مين واوال به نام اين بحريگرفتند ونوبت سلطنت درسرزم
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ره از يار جزياو قرارداشت وشهر یت آليش درحوزه مسئوليآه ملك آ،)ه ق ۶۵٨: وفات (  یزنگ

ران بكند،ازملك سلطان بن ملك يا یعرض اطاعت به دولت مرآز یستيصر به واسطه او بايق یبن

خود عمل  یرمان بردارلوازم ف ، آه بهیصريد قين بن ملكشاه بن ملك جمشين بن ملك تاج الديقوام الد

قباد  یبن آ یعلن ابونصر يف الدير سيشد وام یآرد وباد غرور دردماغ افكنده بود،ناراض ینم

است،برضد ملك اد شده يوان ابن مقرب ابوالمظفريدرشرح د ه اشيآه آن ، راره هرموز يصاحب جز

  .ختيش،برانگيسلطان،پادشاه آ

  ش؛يبرسلطان آ یرابوالمظفر هرموزيغلبه ام

ش حمله برد وروز دوازدهم يبه آ يیايبك ابوبكر باجهازات درن ابونصر به دستور اتايف الديس

 ید وحكومت خاندان بنيقتل رسن زدوخورد به يملك شاه درا.ره شديه ق وارد جز ۶٢۶االول  یجماد

هندوستان وزنگبار،منقرض وعمان،تاسواحل فارس  یايادت بردريس سال١٢٠صر پس ازيق

ن يا دن آرده بود،راجع به حكومتيش ديره آيازجزحادثه،ابن مجاور آه ن يازا شيچهارسال پ.گشت

آه به  یبرمنبر،هنگام یچنانچه روز جمعه ا.شان اسم بدون جسم استيسلطنت ا(( :سدينو یخاندان م

ناگهان  ، . . .سلطان الشرق والغرب ملك االرض : ب گفتيشد وخط ینام سلطان خطبه خوانده م

ره يسلطان طاس ومنكاس،ملك لدو آران آه نام دو موضع از آنار دوجز: برخاست وگفت یمرد

  ))است

 یم یملك سلطان داستان یخرد یبن،ازيه نوبت زدن به نام اودربحرقسمت مربوط ب،پس ازذآریو

   .بوده است یدهد مرد دست به باد یآورد آه نشان م

  ش به هرموز؛ين ازآيادت بحريحق سانتقال 

ً  ين،پس از فتح آيف الديس ن يمطالبه خراج مقرر به بحر یازطرف خود برا یگماشتگانش،فورا

 نيف الديچون س.افت آنديفضل بن محمد،دردرزمان ش،ياصول مقرر با ملك آفرستاد تاآن را بروفق 

را به آام دل فرمان  ید ومدتيورز یغ ميم آن به گماشتگان اتابك ابوبكر دريش از تسليپس از فتح آ

افته بود يش دست يشان به آياب اين درغيف الديآه س(شيانوردان آيمطلق راند،اتابك به آمك در

انوردان آه ين دريا یها ی، با استفاده ازآشت)بردنديخانمان به سرم یآالخون واالخون وبنك آنان يوا

فرستاد ش يره آيشول به جزاز لر و  ین لر را با لشكريقراردادند،صالح الدار اتابك ياختدر

  .ش را با مضافات آن تصرف آردنديره آيرون وجزيا ابونصر را با آسانش ازآنجا بيوابوالمظفر 
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  ن؛يعمال اتابك دربحر

به سمت عامل  ین عثمان ناميب الديونج یشين خسرو آين موقع،ازطرف اتابك،شهاب الديدرا

افت يش را به نام اتابك دريپادشاهان سابق آفرستاده شدند تادرآمد ره اوال يومشرف خراج به جز

آار  ینام داشت وتازه روآه محمد  یونيع یاز  امرا یكي یامر به نحو مقرر انجام گرفت،ول.آنند

ر منصور بن يشان بازداشت واميفه ايد وعمال سلطان را از انجام وظيچيپ یسرازفرمان اتابكآمده بود،

ان برداشت وخود مدت پنج سال يرا،آه قبول اطاعت وخراج از طرف اتابك آرده بود،ازم یونيع یعل

پس از چند  یه ق عساآر اتابك ۶٣٣نكه در سال يف واوال حكومت آرد تا ايوپنج ماه جمعاً  در قط

  .رون آوردند و او را آشتنديرا از تصرف او بره اوال يره شدند وجزينوبت آر و فر بر او چ

  ؛ین به دست ابوبكر سعد زنگين بحريتصرف سرزم

ن درآمدند ونخست قلعه تاروت را ين بحرين به سرزميره بحريازجز یه ق،لشكر اتابك ۶۴١درسال 

 یبرا،و ه آردنديف را تسويبگشودند و آار قطف ازسنگ سخت بنا شده بود، يآه در مجاورت قط

خ آنها راه يسواحل بردارند،با امرا ومشا یها یبه آباد یشگيه دست از تعرض همينكه اعراب باديا

ه ق حكومت  ۶۵۴رام و آرام آرد و درسال  ش گرفت وآنان را به صالت وانعام هايونوازش پسازش 

ات يمال.عمر مقرر داشت بنبن ماجد یر ومانع بن عليعصفور بن راشد عمن را به ين بحريسرزم

  .ديرس یابكان مگشتند، به ات یه مغول بر فارس مستولآ ین تا موقعيبحر

  ن؛يعصفور در بحر یبن

ن را به نام ين بحري،زمام حكومت سرزموست يپ یعامر م یشان به بنيعصفور آه نسبت ا یخاندان بن

ان از بازماندگان خاندان يها آه حكومت را به آمك سلجوق یونيدست ع.اتابكان فارس دردست گرفتند

ابت ين نيسال از دخالت آوتاه شد وا یواندك صد وهفتاد ي،پس از ل گرفته بودنديتحو یديبوسع

  .مقارن شد یدرعالم اسالم یرات مهميعصفور با تغ یت بنيووال

  ج فارس؛يدرخل یر وضع آلييتغ

ً  ودولت عباس یدولت خوارزمشاه ً  مغلوب مغول شدند واتابكان آه ب یبدوا م قرن يش از نيبعدا

دند ودست قدرت مغول از خط يآردند،به دست مغول منقرض گرد یبامغول به مدارا برگزار م

ن سراغ يا دراز شد تا آثار تجاوز آنان را درعمان وبحريج فارس به طرف دريخل یساحل

ره جرون درتنگه يان مغول به جزيم سپاهيج فارس آه از بيهرموز درساحل خلصاحب بندر.ميريبگ
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 يیاينام هرموز درآنجا بناآرده بود،توانست قدرت دراد هرموز وبه يبه  یهرمز نقل مكان آرده وشهر

ن ين بحريره نفوذ خود را تا سرزميراث ببرد ودايج فارس به مين منطقه را درخليان سابق ايفرمانروا

  .وعمان، بلكه تا سواحل زنگبارتوسعه بخشد

  انوس هند؛ياق ج فارس ويخلد دريو نفوذ جد )ها یهرموز(ها  یجرون

ك مصر آه دربرابر مغول قد يراز درصدد برآمدند با ممالياز سقوط بغداد وش ن پسيعصفور بحر یبن

ع قدرت ونفوذ يره هرموز چنان زود وسريحكومت جز یولمربوط باشند؛برافراشته بودند، یمردانگ

اها يش را در سراسر دريقدرت پادشاهان آ یپا یجا یدا آرد آه در قرن هشتم ونهم هجريپ يیايدر

 یش از ورود مالحان پرتغاليها پ ید آه هرموزيرس يیا جرون به جايهرموز  یت بحريگرفت واهم

خود  یانورديار تجارت ودريرا در اخت یر هند شرقيك تا جزايهند از سواحل موزامبانوس يبه اق

  .داشتند

  ؛انوس هنديدر سواحل اق یفارس یآوچ ها

در  یاز مهاجران فارس یاريبس ین هرموزبوده است آه دسته هايآران سالط ین نفوذ بيدردوره هم

ش گرفتند وتا دماغه آاپ وسوماترا يا پيدند وراه دريشان غربت برگزيمغول واخالف اات يتعدبرابر

ر آومور يكا وجزايدرزنگبار وتانگانشان يرا آه هنوز اخالف ا یرازيش یرفتند وآن آوچ ها

 رقا برقرايافر یر شرقيدرسواحل وجزاهستند، یك وسواحل ماداگاسكار وسوماليدرسواحل موزامب

  .آردند

  ها هستند؛ یجراونه همان هرموز

ا يحكومت جرون ه با يناح یمحل یله حكام وامرايبه وسم يوه مقرر قدين برهمان شين بحريسرزم

را ن اشتباه يقرن نهم ا یخيتار یاز آتاب ها یووجود اصطالح جراونه در برخ هرموز ارتباط داشت

 یازبن یسالله ان مربوط به يبحرآرده است آه بسط نفوذ جراونه در جادياز معاصران ا یبرخ یبرا

حوزه ن را دريدولت هرموز بوده اند آه بحرجراونه،آارگزاران  آه منظوراز یدرصورت؛عامر است

همانند بحارنه  یث وضع صرفيحنگه داشتند وجراونه از یها باق یخود تا وصول پرتغال یاسينفوذ س

ده بود يا هرموز به اوج خود رسيجراونه جرون  يیايآه قدرت در یدراواخر قرن نهم هجر.است

 یانوردينوشتند ودر یقا تا سواحل ژاپن را در ميافر ین دولت از دماغه جنوبيانوردان وابسته بديودر

 یازآارگزاران آن دولت شناخته م معروف، يیايدر ی،ناخدا ورهنما)یجرفان( یر ابن ماجد جلفارينظ
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ها درآن  یحكم جرون یآه وابسته اجراعصفور، ید آمد وخاندان بنيپد ین تحولين بحريشدند،درسرزم

ن ين بحريها برسرزم یآه ازطرف جرونن خانواده،ين حاآم ايف شدند وآخرين بودند،ضعيسرزم

را آه به مخالفت او برخاسته  یليعق ین عامريف بن زامل بن حصياست داشت،خواست سيت وريوال

آه  یاآانيناز یكيبه مناسبت نام ( ف مذآور ين راه باخت وسيجان خود را در ا یآند،ول یبود سرآوب

) جبرمعروف گشته اند ین مناسبت خاندان او بعدها به بنيجبر نام داشته جبر خوانده شده است وبه هم

جبر آه  ینع داشت به حكومت بيعصفور آه جنبه تش یرا تصرف آرد ودولت بنن ين بحريسرزم

  .ل شديدف تبياحساء وقطدند، دربو یمذهب یمالك

  ؛ یاز آجود جبر یاستمداد سلغرشاه هرموز

برادر  یجاا آمده بود،بعد از او ين به دنيه مجاوربحرين زامل آه دربادف،اجود بيسبرادر

ان پسران وبرادرزادگان او بر يحافظ درگذشت ومحاآم هرموز،معاصرزمان تورانشاه،ن يادر.گرفترا

به نام صرغل خوانده شده است، از اجود  یسلغر،پسرتورانشاه آه در مدارك عرب.است آشمكش شدير

ره شده ياز قلمرو سلطنت اوچ یآارآمده وبرقسمت ین روين بحريآه در سرزم یليبن زامل عق

گذاشته شد آه در  یشان قرارداديان ايآه با او مخالفت داشت آمك خواست ودر مبود،برضد برادرش 

ت اجود را به يحق والسلغر بر برادرش،  یروزيسلغرشاه وپبن زامل به  اجودآردن  یاريصورت 

عصفور به حساب  یبن ین قانونيت بشناسد واو را جانشين وتوابع آن به رسمين بحريسرزم

ه ق  ٨٨٠گشت،در سال  یا هرموز مستوليسلغر برخاست وچون او بر جرون  یارياجود به .آورد

ش از حكام سلف يب یعمل داخلاجود واگذار آرد ودست او را دره ف را بين وقطيره بحريحكومت جز

  .آنجا باز گذاشت

  ن؛ين بحرياجود درسرزم یبن

ش يآه آعه را،يمذهب ش یدر قضاوت جا ین مذهب مالكين بحريدردوره حكومت اجود،درسرزم

آه عده  یارياز خارج بدان جا آورد وبا جماعت بس یمالك یقضات یها بود،گرفت وو ینيغالب بحر

ن حادثه،آه يبه مجاوران حرم داد وا یفراوان یدانسته اند به سفر حج رفت وپول هاهزار یآنها را س

 یش متعصبان مصر وحجاز وشام با حسن تلقين باشد،پين بحريع در سرزميغلبه عنصر تسنن برتش

ن پادشاه ياولل اول،يه ق آه دوران شاه اسماع ٩١٢اجود تاسال .ل اجود توأم اتفاق افتاديوذآر جم

خود را در حدود  ین هرموز وفاداري،است،زنده بود ونسبت به سالطیصفو) ه ق ٩٣٠ – ٩٠۵(

ن يزمسر یمقرن وال یش اختالف افتاد ولان پسرانيآردوبعد از مرگ او م یسابق حفظ م یقرارها
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ن يحكومت عمان از سرزم يیست،موضوع جدايمورد ن ینجا ذآر آن بيآه درا ینكته ا.گشتن يبحر

ها  یونيآه ع یافت؛ در صورتياست آه عمان به حكومت آرمان اتصال ها  یونين دردوره عيبحر

  .شتر ارتباط داشتنديموز با فارس بش وهريبه آ یاز راه وابستگ

  ها به بعد؛ یونيعمان از روزگار ع

آرمان ومكران وفارس بر ملك  ین قوام الملك ابوبكر زوزنيالد یدرروزگار حكومت خواجه رض

م يعمان ونواب او به طور مستق.گرفتارخواجه قراريتابع آرمان،عمان دراخت یرنواحيوقلهات وسا

فروختند وازپول آن اسبان  یآوردند وم یشم ازآرمان بدان جا ميستدند وابر یدرآنجا باج و خراج م

 پس از مرگ ملك زوزن،آه،به گفته.فرستادند یخوارزمشاه به خوارزم م یدند وبرايخر یم یتاز

شم يمن ابرم النفس بود،هشتاد هزاريآر یه ااو را خواج) ه ق ۶٩۴ا ي ۶٩١ – ۶٠٠حدود ( یدسع

بن خ مالك بن فهم يبعد شسال ه ق درآنجا به جا ماند ودو ۶١۵ل ساشده او در یداريوپانصد اسب خر

نبهان  یار بنيشد وعمان بعد از آن به اخت یحكومت عمان درآن بود،مستولمالك بر قلهات،آه مرآز

  .درآمد

  ران؛ين واين بحريالحاق عمان به سرزم

 یگرفت وبرمردم آنجا امام آل نبهانر ازيجود بن زامل عمان را با شمشاه ق پسر ٨٩٣درسال 

را يداد ومقررداشت آه محصول خراج آنها را به او برساند؛ز یخوارج،عمان را برتران،يضابازا

ن ين بحريعمان وسرزمگريبار د یآرده بودند و پس ازمدت یارينبهان  یخوارج با اجود درجنگ با بن

ران ارتباط يآشور ا یاسيق ملوك هرموز با سازمان سيطرل داد آه ازيرا تشك يیايحد جغرافك واي

پادشاهان هرموز  یونظام یاسيرخ داد آه قدرت س ین حوادث موقعيادآورد آه ايد به يبا .داشت

داشت وقدرت  یم جنبه صوريها بر قلمرو قد یهرموز یاسيبود ونفوذ سزوال درآستانه ضعف و

را درهمكان سال يبود آه بعدازمرگ اجود متوقف گشت؛ز یز قدرت دولت مستعجليجبر ن یبن ینظام

شدند وآنجا  یره هرموز مستوليها برجز یپرتقال )ه ق ٩١٢( یمرگ اجود هواخواه خاندان تورانشاه

  .س قرار دادندج فاريش درخليگر خويد یت هايرا مرآز فعال

  ج فارس؛يها درخل یپرتقال

سال ها در یپرتقال. روبه رو شدند يیره دست اروپايچن عنصر يجدا با ا ومسقط جدا نين بحريزمسر

رون يبن را ازدست اويره بحريآردند وجزم برمقرن،پسر اجود بن زامل،غلبه  ١۵٢٠/ ه ق  ٩٢٧
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 یگريدبعد از یكيگشتند و یداخل ختالفاتازدچاريخاندان جبرن یاثنا،امرا نيادر.آوردند

دوآشور،در شمال  یمتوال یوجنگ هان ين النهريبرسرب یران وعثمانيآشمكش ا.شدندازآاربرآنار

 گربه قبوليج فارس محكم آند وديخلرا درخود  یها مجال آن را داد آه پا یران،به پرتقاليا یغرب

 مضافات هرموزتن درندهد،بلكه پادشاه هرموز و برهرموز وتوابع یپادشاه صفو یادت اسميس

انوس يج فارس واقيخل.آند یتقال معرفركومت پحج فارس را به نام وابسته به ير وسواحل خليازجزا

  .ها شده بود یها با عثمان یپرتقالدان آشمكش يم قرن مين تهند مد

  ن؛ين بحريها درسرزم یها وپرتقال یآشمكش عثمان

ره يف واحساء وجزيقطها در یپرتقال یرا تصرف آردند،ولم بصره  ١۵۴۴/ه ق ٩۵١سال ترك ها در

سواحل منامه برپا آردند آه هنوز آثارآنها در یاستوار ینظام یودژها يیايدر یگاه هاين پايبحر

را هم ف واحساء يم،ترك ها قط ١۵۵١/ ه ق ٩۵٨درسال .خورد یهات به چشم ميوتاروت وعنك وس

ره يجز ازآن  ین،جزء ساحلين بحريخ سرزمين بار در تارينخست یب،براين ترتيو،بد اشغال آردند

 یرويف واحساء درپيازمردم قط یارياز زمان است آه،چون بسن فاصله يدرا.ا جدا شديدر در یداخل

 یقه حكومت متعصب جابرعثمانيده داشتند ودرمضيعقن اشتراك يره بحريع بامردم جزيازمذهب تش

ران يا به ساحل اين يره بحريعلما ورجال وبزرگان آنها به جزاز ی،ناچار گروهقرارگرفته بودند

  .مهاجرت آردند

  ران؛يره به ايالحاق جز

له عناصر وابسته به يها بود وآن را به وس یه در دست پرتقال١۵٢٠/ ه ق  ٩٢٧ن آه از سال يبحر

 یخارجواخراج  یآسب آزاد یبرا یمتناوب یتالش هاپس ازآردند، یره هرموز اداره ميحكومت جز

  .ران شديمه ايم ضم ١۶٢١/ ه ق  ١٠٣١ل ساها در 

  ن؛ين بحريه سرزميتجز

 یان مين،به پايا بحريره اوال يف واحساء وجزين،مشتمل بر قطين بحريخ سرزمينجا،تاريدرا

 ین ساحليزمرن برسيبحر یمينام قدشود وهرگز یطورجداگانه اداره م به ین نواحين پس،ايازا.رسد

دو جزء  ینام رسمف،ياحساء وقط یعنيخط، هجر و یت هايوال ی،بلكه نام قرمطگردد یاطالق نم

   .گردد یره منحصر ميفراموش وبه جز یشود؛نام مشترك باستان یشناخته م ین اصليبحراز
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  ره ؛يف، احساء وجزيوحدت مذهب در قط

خود را به  یز فراموش گشت و جايبود ن نيره بحريشه مرادف جزيبه موازات آن، نام اوال آه هم

ره اوال ين شود،ذهن شنونده فوراً  متوجه مفهوم جزياز بحر یچنان آه امروز اگر ذآرن سپرد؛يبحر

ن سه جزء هرگز از يا،یار آوتاهي،جز درفواصل بسیآه تااواسط قرن دهم هجر یدرصورت.گردد یم

مردم  یومعنو ین، آنچه وحدت اساسيهمچن.ك هم بودنديشر یاسيسگر جدا نبوده ودر سرنوشت يكدي

آمال چه، باوجود ه است؛يسه ناحع برسكنه هريبخشد،غلبه مذهب تش یرا فعالً  دوام من منطقه يا

وحكام نجد  یوخ عتوبيوش یازطرف ترآان عثمانر ياعمال شده اخ یها یريها وسخت گ یبدرفتار

 ف واحساءيقط یعنين،ين بحريسرزمش ازنصف مجموع سكنه ين منطقه،هنوز بيا انيعيدرمورد ش

از  يین،بعد از جدايره بحريبحث درباره جز.ه انديعشر یه اثنيرو مذهب امامين،پير بحريوجزا

مستقل ودر خور  یگذرد،خود موضوع یب چهارصدسال از آن ميآه قرن تا امروز ين بحريسرزم

دا نكردم، يل آن را پيق تكميهم توفنده، اگر خود يدوارم در آيجداگانه است وام یا رساله ودفتريمقاله 

  .نه همت گماردين زميصه در همين نقيبه رفع ا یگريد

  

  ٢٩٠ – ٢۶۵، صص ١٣۶٩وابسته به وزارت امورخارجه،تهران  ین الملليوب یاسيدفترمطالعات س


