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  مجمع الجزاير بحرين در خليج فارس
  روزبه پارساپور: نويسنده 

  مجمع الجزاير بحرين: کنونینام 

  )MISHMÂHIG(ميشماهيگ ديلمون يا  :نام باستانی

توبی عربستان و پيرو که از عربهای ُعخاندان آل خليفه حکومت تحميلی ( شيخ نشين ها مشروطه سلطنتی: حكومت

  )٤٨٧سديدالسلطنه ، ص ( ).بر شيعيان بحرين ندا مالکی مذهب تسنن

  کيلومتر مربع ۶۶۵: مساحت

  دينار بحرين: واحد پول

  از ايران ١٩٧١ :استقالل

  ) ٢٠٠٥طبق آمار سال ( نفر  ٦٨٨٤٣٥ : جمعيت

  %)١٧...(و مليتهای هندی و پاکستانی و مصری و%) ٢٠(ايرانی پارسی زبان + %) ٦٣(بحرينی  :قوميت ها

  حاله البيض ،حوار  ،بکا  ،بنی صالح  ،ام الشجير  ،ام الشجر  ،ستره  ،ام نعسان  ،محرق  ،منامه  :جزاير مهم

  سال ٧٤.٢ :اميد به زندگی

   %١.۵۶ :ساالنه جمعيت رشد

     منامه   :پايتخت

 همو انگليسی پارسی زبان  ، گويشهای بحرينی يا خليجی محاوره ميکنندبا  که می باشد زبان رسمی  عربی :زبان

  .می باشد های رايج بحرينزبان از 

  .استسنی % ٣٩شيعه و % ٦١که شاملمی باشد مسلمان کل جمعيت بحرين % ٨١ :دين

  دينار بحرين: واحد پول
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  جغرافيايی  مشخصات

خليج داخل  ،در منطقه جنوبی خليج فارس می باشد و بحرين نام مجمع الجزايری است که از نوع جزاير مرجانی 

جزاير نزديک کرانه غربی خليج فارس واقع شده اند و موقعيت اين  ،کوچک ديگری موسوم به شلوا قرار گرفته 

در غرب کشور قطر واقع شده  ودقيقه عرض  ٢٠درجه و  ٢٦دقيقه طول شرقی و  ٢٠درجه و  ٤٨جغرافيايی آن 

به  ميان شبه جزيرة قطر. جزيره  ٣٥تا  ٣٣فارس ، مشتمل بر مجمع الجزاير و کشوری در جنوب خليج .است 

در * ) اَالحساء يا َاحساء رجوع کنيد به حّسا (در مشرق و جنوب ، و خاک عربستان سعودی  کيلومتر ٢٨فاصلة 

جنوب و جنوب شرقی آن را ) َسلوا(خليجهای کوچک بحرين ، مغرب و جنوب غربی و َشلوا . مغرب قرار دارد

می ) از بصره تا عمان (رين مجمع الجزاير بحرين قسمتی از منطقه ای است که در قديم به آن بح. ته است فرا گرف

) جنوب غربی جزيرة نخيلو(کيلومتری ايران  ١٩٥به خط مستقيم در ) يا محرک * جزيرة ُمْحَرق (بحرين . گفتند

جزيرة . کيلومتر مربع را دربر گرفته است  ٥٣٩تنها سه جزيرة آن و ر مهم آن َمناَمه پايتخت و بند. واقع است 

مساحت کشور را % ٨٥کيلومتر عرض ،  ٢٥بزرِگ آن ، بحرين ، که با پنجاه کيلومتر طول و بين سيزده تا 

  .تشکيل می دهد، در جهت شمالی ـ جنوبی قرار دارد

در دو کيلومتری شمال غرب جزيرة (کيلومتر، از طريق جزيرة ُام َنعسان  ٢٥اين جزيره با گذرگاهی به طول 

جزاير محرق و ِسْتَره . دماغة راس الَبر در جنوب جزيره است . به کشور عربستان سعودی متصل است ) بحرين 

فاصلة جزيرة محرق با . اين جزاير با پلهايی به جزيرة بحرين متصل اند. رين قرار گرفته انددر شمال شرقی بح

َجدا در : جزاير ديگر بحرين عبارت اند از. کيلومتر است  ٢ر ٥شهر منامه با راهی که در دريا ساخته شده حدود 

  .ار در خليج شلواو حو) در شمال غربی ستره (شمال ام نعسان ، آل َنبيه صالح در مشرق بحرين 

  . قرار گرفته است اراضی جزيرة بحرين در دشت و تپه های کم ارتفاع 

حاصلخيز است و بيشتر مزارع و باغهای جزيره در اين قسمت قرار  کيلومتر ٥٠به عرض حدود حاشية شمال آن 

زمينهای . ت آب و هوای قسمت مرکزی خشک و زمينهای آن کويری و پوشيده از گياهان صحرايی اس. دارد

مؤسسة (تا دماغة رأس البر در منتهی اليه جزيره امتداد يافته است  تشکيل يافته از شن وماسهقسمت جنوبی 

 ١٣٥بلندترين نقطة آن در مرکز جزيره ، به نام جبل الدُّخان ، حدود ). ٤ـ٣مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، ص 

حرين دارای منابع آب زيرزمينی و چشمه ها و چاههای آرتزين جزيرة ب. متر از سطح دريای آزاد ارتفاع دارد

. بيشترين بارش بحرين در زمستان است و ميانگين ساالنة آن به حدود هشتاد ميليمتر می رسد. است ) جوشان (

ميانگين سردترين . درجه است  ٣٦درجه می رسد که ميانگين آن حدود  ٤٩گاهی گرمترين دمای بحرين به حدود 

  .درجه است  ١٧نيز حدود  دمای آن
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  اقتصاد

همين . بحرين از ديد ثروت نسبت به وسعت و جمعيتش بسيار غنی و حتی در خاورميانه دارای مقامی واال می باشد 

عرب گشت تا آن را از ايران بزرگ جدا سازند و پادشاهان بيگانگان بر ضد اين جزيزه  امر مهم ترين دليل توطئه

بلکه آنجا را تبديل  اين سرمين را به يغما ببرندسرمايه های نه تنها را در آنجا روی کار آورند تا  نشاندهسعودی دست 

نفت بحرين قابل توجه است ولی مرواريد آن در . به پايگاهی دائمی برای حضور نيروهای نظامی غرب نمايند

مرواريد جيون يا : از ديدگاه طبقه بندی نوع مرواريد ها ميتواند اينگونه دسته بندی نمود. است خاورميانه زبان زد 

. ياد مرواريد سفيد تمايل به سرخی ز. سرخ است و بسيار گرانبها می باشدمرواريد غلطان که رنگش سفيد مايل به 

تا سال .شن و درشت که نباتی نام داردد خمرواري. مرواريد برنک شيشه آسمانی يا کبود. مرواريد سفيد و سبز مخلوط

ولی پس از آن با کشف نفت چهره شهر تغيير يافت و . ميالدی مرواريد تنها منبع درآمد مردمان بحرين بود  ١٩٢٠

همگان بر اين باورند که بحرين از ثروت مندترين شهرهای نفت خيز جهان است . ثروتهای بسياری نصيب مردم گشت

شرکت انگليسی سنديکای شرق به ثبت رسيد و جهت چپاول ثروت خاورميانه راهی اين سوی جهان  ١٩٢٠سال در . 

بحرين به دليل آنکه فاقد آب . يکی از مديران اين شرکت شخی به نام هومز بود بود که مامور نفت بحرين شد . شد 

ليکن هومز . آب آشاميدنی مشکالتی داشت  شرب بود و با کوچکترين طوفانی چاههای نفت جزيره اش بسته می شد با

انگليسی از فرصت بهره برد و امتياز حفر چاههای عميق آب شرب را با بهره برداری از نفت بيکران بحرين 

هومز پيشنهاد استخراج را به انگلستان و آمريکا داد و شرکت نفت خليج فارس که آمريکايی و االصل . معاوضه نمود 

اولين استخراج نفت در بحرين صورت گرفت و در سال  ١٩٣٢در سال . راهی منطقه شد بود آن را پذيرفت و 

هومز . بعدها ساالنه از يک ميليون تن نيز تجاوز کرد . چهل هزار تن نفت از بحرين به جهان صادر شد  ١٩٣٤

  . انگليسی سپس قراردادی استعماری به مدت نود ساله با شيخ بحرين امضا نمود 

 ٣حدود (و بخش ساختمان %) ٦٤ر ٢حدود (اقتصاد بحرين عمدتًا بر پاية فعاليتهای بازرگانی و خدمات امروزه 

در . قرار دارند%) ٦ر ٥حدود(و بخش کشاورزی %) ١٢حدود(پس از آن بخشهای صنايع و نفت . است %) ١٧ر

در آن سال بر . صيد و تجارت مرواريد فعاليت اساسی اقتصاد بحرين را تشکيل می داد) ش  ١٣٢١/١٢٨٢( ١٩٠٣

اثر کشف نفت بحرين و به بازار آمدِن مرواريد پرورشی ژاپن ، صيد مرواريد دربحرين روبه کاهش نهاد و در 

مقدار ذخاير نفت آن محدود است و بيشتر نفت . و گاز است مهمترين معادن بحرين نفت .متوقف شد ١٩٦٠/ش  ١٣٣٩

از صنايع جديد، کارخانة . از عربستان سعودی با لوله و از طريق دريا وارد می شود) در جزيرة ستره (پااليشگاه آن 

هشتاد  ، کارخانة تهية کودشيميايی و مجتمع پتروشيمی دارد؛ و نيز در دهة)آلبا(ذوب و ساخت ورقه های آلومينيوم 

همچنين کارگاههای تعمير . احداث کارخانه های آهن ، فوالد و توليد گاز آن به پايان رسيده است ) ش ١٣٦٩ـ ١٣٥٩(

کشتيهای بزرگ اقيانوس پيما دربحرين احداث شده است و در اسکله های آن کشتيهای پانصدهزار تنی می توانند پهلو 

دامداری و زراعت بحرين محدود است .اخت کشتيهای کوچک است از صنايع دستی دارای صنايع ظريف و س. بگيرند

هکتار می رسد، و زراعت  ١٢،  ١٥٥اراضی مزروعی آن به حدود . پرورش اسب و شتر در آنجا رواج دارد. 

صيدماهی . محصوالت عمدة آن ميوه ، انواع سبزی و علوفه است . عمدتًا در حاشية شمال شرقی آن صورت می گيرد

  . بحرين انجام می گيرد و ميگوی آن صادر می شود و ميگو در
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  تاريخچه

جمعيت از کل .خاندان آل خليفه تيره ای از قوم بزرگ بنی عتبه است که خاندان آل صباح نيز به آن تعلق دارد

 و%) ١٧(...هندی و پاکستانی و عرب ومليتهای  شامل مابقی. ندبحرينی تبار می باشبومی و % ٦٣بحرين فقط 

اريخ به موجب ت.می باشد%) ٢٠حدود (که از زمانهای باستان در بحرين سکنی گزيده اندپارسی زبان ايرانيان 

جايگاه آريايی ها بوده است و سکنه شامات پيش از اين در اين نواحی زندگی می يا دريای پارس خليج فارس 

در تمامی دوران های پيش از اسالم دولت . کتيه ای نيز از دوره آشوريان در بحرين کشف شده است . کردند 

به های در کتي. امپراتوری ايران بر کل نواحی خليج فارس و شهرهای اطراف آن کنترل و نظارت داشته است 

دکتر وتسفلد و دکتر تئودوروبنت براين باورند . نام برده شده است " نی دوک کی"باستانی آشور از بحرين به نام 

قبرستان باستانی که امروزه در چند کيلومتری . که آريايی ها عموما بر دريای عمان و خليج فارس ساکن بوده اند 

. ساله در بحرين آريايی است  ٤٦٠٠ه ای از اين تمدن بيش از قصبه ابوعلی در جنوب منامه واقع شده است نمون

حتی شهری . می گويد پيش از اسالم سواحل غربی دريای پارس توسط ايرانيان اداره می شده است " دکتر وستفلد"

اين شهر امروزه . نيز ار دوره ساسانی نيز باقی است که بنام يکی از سرداران ايرانی نام گذاری شده است 

پس از اسالم در زمان حضرت محمد ماموری . نام دارد که از سردار اسپدويه گرفته شده است ) اسفنج ( دگان اسپي

وی برای مدتی کوتاه اسالم آوردند ولی پس از . از ظرف وی حامل پيام به مامور ايرانی در بحرين می شود 

رين سند مالکيت ايران بر بحرين به يکی از قديمی ت.مرگ پيامبر همگی به دين زرتشتی و مسيحيت بازگشتند 

در زمان اشکانيان عربها همه د رحجاز بودند و بايده و مکه : وی می نويسد . محمد ابن جرير طبری باز ميگردد 

از سويی به . آن گروهی که در حجاز و باديه بودند به قحطی و گرسنگی دچار شدند . و يمن سکونت گاه آنان 

پس از حجاز به بحرين کوچ کردند که . ند زيرا عراق در اختيار اشکانيان ايران بود عراق نمی توانستند وارد شو

در کتاب خود به نام تاريخ اعراب پيش از  کوسن دو پرسوالمستشرق معروف فرانسوی . در اختيار ايران بود 

ف کتاب اغانی در جلد ی مولابوالفرج اصفهان  .مله طبری را عينا تکرار کرده استاسالم ذکر کرده است و اين ج

برخی از خاندانهای عرب به ناحيه هجر در بحرين کوچ کردند ولی مردمان آنجا مانع از : يازدهم آورده است 

  . ورود آنان شدند و جنگ در گرفت و ساکنين آنجا شکست خوردند و اعراب در آنجا سکونت گزيدند 

. ن در بحرين شاهی به نام سنطرق حکمرانی ميکرد در زمان پادشاهی اردشير بابکا: ذکر ميکند  تاريخ طبری  

اردشير سرداری به جنگ وی فرستاد و او را شکست داد و قلعه او را تصرف کرد و اموال وی را به عنوان غنيمت 

اردشير شهری در بحرين بنا کرد به نام خط که در زمان . فرزند خويش را به شاهی آنجا گماشت . به ايران آوردند 

پادشاهی ميکرده است  ٣٧٩تا  ٣١٠پس از وی شاپور ذواالکتاف که در سالهای . اين جزيره بوده است  وی پايتخت

شاپور . آنان از ناحيه هجر بر ضد شاهنشاه ايران شورش نمودند . برخی اعراب تابع ايران دست به شورش می زنند 

گ سناخريب نخستين نبرد دريايی است که در اين نبرد پس از جن. قوای دريايی ارتش ايران را راهی اين منطقه کرد 

  . يمامه شد و آنان را در سر جای خود نشاند , هجر , شاپور راهی خط . منطقه ثبت شده است 
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شاپور در قطيف از کشتی پيدا شد و عده : سرآرنلدويلسن مولف کتاب خليج فارس درباره نبرد شاهپور می نويسد   

سپس به سوی تميم راهی شد ولی . کرد و کل جزيره را تحت کنترل گرفت زيادی از شورشيان بحرينی را سرکوب 

چون شرارت اعراب خاتمه نيافت و شورشهای سختی کردند شاهپور آنان را برای عبرت گرفتن ديگران به يکديگر 

آرام شد و  پس از اين واقعه بحرين برای هميشه. بست و شانه هايشان را سوراخ نمود و طنابی از ميان آنها عبور داد 

نيز سندی ديگر بر مالکيت ايران بر خليج فارس و کليه جزاير کتيبه داريوش بزرگ در بيستون   .تحت کنترل ايران 

. نام می برد . . . و ) قسمت مجاور تنگه هرمز ( ماکا , ) بخشی از عربستان ( داريوش شاه از اربابه : آن است 

  . ال تحت اختيار ايران بوده است جنوب و تنگه هرمز و سواحل خليج فارس کام

ميالدی پيامبر اسالم شاه  ٦٢٧تا  ٥٩٠می نويسد در زمان پادشاهی خسرو پرويز ساسانی در سالهای  کلمان هوار

در آن وقت . را که زير کنترل شاهنشاه ايران بود به اسالم دعوت نمود و او اسالم آورد بحرين به نام منذربن ساوی 

وی از سوی شاهنشاه . در هجر پاتخت بحرين مرزبانی به نام اسبی بخت کنترل نظامی بحرين را بر عهده داشت 

اج به ماموران پيامبر شدند چون برخی از بحرينی ها اسالم نياورند و مجبور به دادن خر. ايران برگزيده شده بود 

 الخراجدر کتاب   .اسالم برگشتند و زرتشتی گشتند  ساکنين بحرين سر به شورش نهادند و پس از مدتی همگی از

هجر در بحرين جزيه ميگرفت و قرار گشت هرکسی به دين ) زرتشتيان ( پيامبر اسالم از مجوسان : آورده شده است 

در ترجمه کتاب نصر  مستشرق فرانوسی به نام شارل شفر  .دگی اش در امان باشد اسالم روی آورد مال و خون و زن

  . نام مرزبان بحرين همان اسپدويه ايرانی است : خسرو قبادانی می نويسد 

نيروی دريايی ايران در ابوله . در زمان انوشيروان عادل سپاهی عظيم راهی خليج فارس شد : می گويد  کلمنت اوار

واقع در مصب فرات تجهيز شد و از دماغه حد به عدن رفت و بيشتر نواحی عربستان را به زير کنترل ايران در 

و جزاير بحرين به نعمان ابن منذر  در نهايت حکومت سواحل جنوب خليج فارس و شمال شرق جزيره العرب. آورد 

شاهنشاهان ايران بر تمام نواحی حکومتی خود از خود مردمان آن ناحيه مامور می . مامور پادشاه ايران سپرده شد 

پيشوای اينان . هجری مردم بحرين از اسالم روی برگرداندند  ١٢ميالدی مطابق با سال  ٦٣٣در سالهای . گماشتند 

. پس از چندی دوباره بحرين از زير کنترل اعراب خارج شد و ايرانيان بر آنجا حکمرانی کردند  منذر ايرانی بود که

در زمان علی برخی از طوايف بحرين از دادن خراج سر بازدند ولی در خالفت عمر بحرين خراجهای هشتصد هزار 

  . درهم و پانصد هزار درهم به خليفه پرداخت می کرد 

يکی دريای شور که مجمع الجزاير را احاطه .نام بحرين چنانکه از واژه آن مشخص است به معنی دو دريا می باشد

هرگاه برخی از زمين های .زير اين جزاير گرانبهای مرجانی پنهان استکرده و ديگری دريای آب شيرين که در 

بحرين را به اندازه يک متر حفر کنند چشمه های آب شيرين پيداميشود و فشار آب به حدی است که اگر دهانه 

, توبلی : بسياری از مناطق بحرين نامهای ايرانی دارد منجمله .مشکی را روی آن بگيرند بزودی پر از آب ميشود

نويدرات که همگی مشتق , مروزان , مرخ , کرزکان , کرانه , فارسيه , شاخوره , بز س, دمستان , توری , دراز 

بيشتر مورخان عرب بر اين باور هستند که نخستين شهری از ايران که توسط سپاه اسالم .شده زبان پارسی هستند 

  . گشوده شده بحرين است 
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بين جزيرة اوال و بّر فارس آبی جريان «: سی می نويسدادري» بحرين «دربارة ناميده شدن جزيرة َاوال به جزيرة 

بحرين با ) مجمع الجزاير(تاريخ جزاير ). ٣٨٦، ص ١ج (» دارد و بين آن و بّرالعرب جريان آب ديگری است 

به هم آميخته و با ) ، ناحية قديمی * رجوع کنيد به بحرين ( و ناحية قديمی بحرين ) يا ُاوال (تاريخ جزيرة َاوال 

يا جرا؛ ابن (احتماًال از قرن ششم پيش از ميالد، تابع گرهه . يخ ايران ، بويژه ايالت فارس ، مشترک است تار

ق م به دست سپاهيان کوروش ـ دايرة  ٥٣٩حکومت گرهه پس از سقوط بابل در (بود ) ٣٨١حائک ، ص 

احساء پديد آمد و متأثر از فرهنگ  در نزديک[ بابلی ] ـ از سوی فراريان کلده ای » بابل «المعارف فارسی ، ذيل 

نخستين بار، هنری راولينسون جزيرة بحرين را همان ). »گرهه «، ذيل < فرهنگ باستان پاولی > ايرانی بود ـ 

اين جزيره . از آن نام برده شده بود) به دست آمده در بين النهرين (جزيره ای دانست که در کتيبه ای به خط ميخی 

می ) يا تيلوون (» تيلمون «و به زبان آسوری » ديلمون «، به زبان سومری » دوک کی  نی«را به زبان آکدی 

ظاهرًا ديلمون همان شهری است که در قسمت ). ، همانجا< فرهنگ باستان پاولی > ؛ ٣٤ويلسون ، ص (گفتند 

 ٣٢٣متوفی (در نام ديگر جزيرة بحرين را در دورة اسکن). بيبی ، همانجا(شمالی جزيرة بحرين کشف شده است 

حورانی ، (هم ضبط کرده اند که احتماًال با يکی از جزاير کنونی بحرين مطابقت دارد ) يا تولوس (تيلوس ) ق م 

در جغرافيای بطلميوس نام جزيرة ). ١٩، ص ٢؛ جوادعلی ، ج ٥٧؛ ويلسون ، ص ٧٧؛ گوتشميت ، ص ١٢١ص 

در ). ١٧٦، ص ١جوادعلی ، ج (نوشته شده است ) رين مرکزش دا(بحرين يا يکی از جزاير آن ايت هار يا تارو 

؛ ٢٦٧؛ ابن حوقل ، ص ٣٢اصطخری ، ص (بيشتر منابع دورة اسالمی نام جزيرة بحرين َاوال يا ُاوال ضبط شده 

هم ) دورة ساسانی (، و به احتمال زياد، در دورة پيش از اسالم )٣٩٥، ص ١؛ ياقوت حموی ، ج ٥٣مقدسی ، ص 

  .شده است  ُاوال خوانده می

تا قرن چهارم ، مطالب تاريخی مهمی دربارة جزيرة بحرين در دست نيست ؛ ظاهرًا پس از اسالم آوردن مردم 

، در )٢٦٠، ص ٦ج (، به نوشتة ابن اثير ٣٢٥در . احساء و قطيف ، اهالی جزاير بحرين هم مسلمان شده اند

شکست ، به سوی جزيرة َاوال عقب نشست و پس از  جنگ ميان ابن رائق والبريدی ، ابوعبداهللا البريدی پس از

َاوال ، شهر و مسجد جامع و بازارهای نيکويی داشت و جزو کورة  ٣٦٧در . مدتی نزد عمادالدوله بن بويه آمد

وال «(جزيرة َاوال ) ٢٠ص (، بنابر نوشتة حدودالعالم ٣٧٢در ). ابن حوقل ، همانجا(اردشيرُخّره محسوب می شد 

، نخستين بار ناصر ٤٤٢در . قرار داشت و دارای دههای بسيار و با نعمت و لنگرگاه کشتی بود برابر پارس) »

چون از لحساء به جانب مشرق روند «: نام جزيرة بحرين را به جای جزيرة َاوال آورده است ) ١٥١ص (خسرو 

گ طول آن و شهری هفت فرسنگی درياست اگر در دريا بروند بحرين باشد و آن جزيره ای است پانزده فرسن

پس از ناصرخسرو ) ٥٦٠ـ٤٩٣(ادريسی . »...بزرگ است و نخلستان بسيار دارد و مرواريد از آن دريا برآورند

در جزيرة َاوال شهر بزرگی است که بحرين خوانده می شود و نيک آباد است و کشتزارها و «: می نويسد

در زمان ] و می افزايد که برين جزيره . »انی است نخلستانهای فراوان دارد و پرنعمت و دارای چشمه های فراو

ظاهرًا تا مدتها پس از ). ٣٨٧، ص ١ج (اميری مستقل که مورد احترام مردم آن کرانه است حکومت می کند [ او 

) وگاهی در دريای پارس (جزيرة َاوال در بحرکرمان  ٦٠٥در . ادريسی بحرين را جزيرة َاوال هم می خوانده اند

هنگام حملة مغول جزيرة اوال ، که دريای بحرين آن را فراگرفته بود، ). ٤٣، ٢٠بکران ، ص (ت ضبط شده اس

، ابوبکربن سعدبن زنگی ٦٣٣در ). ٣٩٥، ص ١ياقوت حموی ، ج (بستانها و باغهای ليمو ونخلهای فراوان داشت 
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زرکوب (ضميمة فارس کرد  ، جزيرة کيش و جزاير ديگر را)جزيرة بحرين (، جزيرة َاوال )از اتابکان فارس (

، و نمايندة مستعصم )١٠٥؛ وصاف حضرة ، ص ٥٠٦؛ حمداهللا مستوفی ، تاريخ گزيده ، ص ٥٦شيرازی ، ص 

در زمان پادشاهی ). وصاف حضرة ، همانجا(باهللا ، اميرمحمدابن ابی ماجه را از جزيرة َاوال اخراج کرد 

. م مرزبان هندی تقی الدين عبدالرحمان بن محمد طيبی وزير بودملک اعظ) ٦٩٢پادشاه َمْعَبر، متوفی (ِسْنِدرَبندی 

سر اسب از خاصة ملک اسالم ، جمال الدين ، و بازرگانان جزيرة کيش به معبر می برد و از  ١٤٠٠او هر سال 

 و بحرين و هرموز و ُقْلهاتو و غيرها اسب به معبر می بردند و[ احساء ] ديگر جزاير فارس چون قطيف و َلحساء 

، بغداد و شيراز و دولتخانة ٦٩٦در ). ١٨٦همان ، ص (دينار زر سرخ معين شده بود  ٢٢٠قيمت هر سر اسب 

، در زمان ٧٠٣دراواخر ). ٢٠٦همان ، ص (به دست ايلخان ، غازان خان ، افتاد [ جزيره ] کيش و بحرين 

ه بوده نپذيرفت و عازم دولتخانة کيش ايلخانيان شيخ االسالم جمال الدين حکومت فارس را که اولجايتو به او داد

ميان پادشاه معبر و جمال الدين اختالفات مالی ) ٧٠٢در (چون پس از درگذشت تقی الدين عبدالرحمان طيبی . شد

در اين هنگام ، جزيرة ). ٢٨٣همان ، ص (پديد آمده بود، سرانجام منصب تقی الدين به جمال الدين واگذار شد 

پس از اوايل قرن هشتم ، نام . پيشه جزيرة کيش وابسته بود و جزو ايران شمرده می شدبحرين به حکمرانان تاجر

و هرموج [ جزيره ] ، از َلحصا و قطيف و بحرين ٧١٥در . جزيرة َاوال ، جزيرة بحرين ضبط شده است 

) ٧٥٨پادشاه هرموز، متوفی (در زمان قطب الدين تهمتن ). ١٨٣کاشانی ، ص (نام برده شده است ) هرموز(

به  ٧٣٤، به طوری که در )١٩١غفاری قزوينی ، ص (به تصرف او درآمد [ خليج فارس ] بسياری از جزاير 

در . و َقلهات دردست امير هرموز بود[ جزيره ] کيش و قطيف و بحرين ) ٢٥١، ص ١ج (نوشتة ابن بطوطه 

برآن جزيره آب روان ، باغستان و  بحرين از اقليم دوم است و«: اوايل قرن هشتم ، حمداهللا مستوفی می نويسد

نزهة القلوب ( » اکنون جزيرة بحرين داخل فارس و از ملک ايران است . ديههاست و از ميوه های آن خرماست 

جزاير بسيار است و آنچه مشهور و از حساب ملک ) خليج فارس (درين بحر «: و اضافه می کند) ١٣٧، ص 

در دورة ايلخانيان ). ٢٣٤ص (» ، بحرين و خارک است [ کيش ] يس ايران بشمارند و مردم نشين ، هرموز، ق

او شرف الدين محمود را به . بود) ٧٢٨متوفی (جزيرة بحرين در دست فرستادگان امير چوپان ) ٧٥٠ـ٦٥٤(

؛ اقبال آشتيانی ، ص ١٤٠کتبی ، ص (بحرين منصوب کرد [ جزيره ] وزارت فارس و کرمان و يزد و کيش و 

پسر امير مبارزالدين از سلسلة آل مظفر ) ٧٨٦متوفی (هشتم ، والی هرموز تابع شاه شجاع الدين در قرن ). ٤١٠

در زمان سلطنت شاه اسماعيل اول ، پرتغاليها ) ٩١٣يا ( ٩١٢در ). ٣٦٤ـ٣٦٣عبدالرزاق سمرقندی ، ص (بود 

وب می شد، تصرف پس از تصرف جزيرة هرموز در خليج فارس ، جزيرة بحرين را که جزو ايالت فارس محس

دست نشاندة پرتغاليها حاکم ) برادر وزير هرموز(کردند و قلعه ای در شمال آن بنا نهادند و رکن الدين مسعود 

، در زمان پادشاهی شاه عباس اول ، اهللا وردی خان ١٠١٠در ). ٦١٥ـ٦١٤، ص ٢اسکندرمنشی ، ج (بحرين شد 

) عسلويه (از بندر َعَسلو ) برانغازی (شاه کالنتر برنقادی  بيگلربيگی فارس ، قشون ايران را به سرکردگی يوسف

او پس از مدتی کوتاه ، به فرماندهی خواجه معين الدين فالی ، بحرين را به . از راه دريا به منامه گسيل داشت 

ون ايران حمله کردند ولی از قش) منامه (متعاقب آن ، بارها امير هرموز و پرتغاليها به بحرين . ايران بازگرداند

دراين جنگ ، از غنايمی ). ٩٨٠، ٦١٥، ص ٢؛ اسکندرمنشی ، ج ٢١٠ـ٢٠٩منجم يزدی ، ص (شکست خوردند 

به وزن دوهزار من و [ بالوله ] که به دست ايرانيان افتاد و به پرتغاليها تعلق داشت چهار توپ آهنی هفت گزی 

منجم يزدی ، (ان ايرانی از ساختن آن عاجز ماندند سه تا هفت من بود، که صنعتگرچندين گلولة آهنی به وزنهای 
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پيروزی ايرانيان بر پرتغاليها خوشايند فرنگيها نبود به طوری که سفير اسپانيا به سبب اين کاِر اهللا ). ٣٣٢ص 

، بهزاد سلطان از سوی اهللا وردی خان ١٠١١در ). ٣٢٥دالواله ، ص (وردی خان ، به شاه عباس اعتراض کرد 

ت بحرين شد و خود اهللا وردی خان با توپی که از پرتغاليها به غنيمت گرفته بود برای تسخير قلعة َشميل و حاکم ايال

،برخوردار سلطان ذوالقدر به حکومت حويزه و بحرين ١٠٤١در ). ٢٣٥منجم يزدی ، ص (مينا حرکت کرد 

سلطان که از حکومت جزيرة  ، در دورة شاه صفی ، ُسوندک١٠٤٣در ). ٢٤٧حسينی استرآبادی ، ص (مأمور شد 

او شمشير امير تيمورگورکانی را به شاه هديه کرد و . بحرين معزول شده بود، به دربار شاه صفی احضار شد

، ١٠٥٠در ). ٢٣٢؛ سديدالسلطنه ، ص ٩٣٠، ص ٢اعتماد السلطنه ، ج (دوباره به حکومت بحرين منصوب شد 

، زمان سلطان ، پسر ١٠٧٧در ). ٢٦٠ينی استرآبادی ، ص حس(به باباخان حاکم بحرين شغل ديگری داده شد 

در ). ٢٣٢سديدالسلطنه ، ص (قزلخان که مأموريت سيستان داشت ، به حکومت جزيرة بحرين منصوب شد 

همان ، ص (، قزاق سلطان به جای مهديقلی خان از طرف دربار صفويه حاکم جزيرة بحرين شد ١١١٣

از . بحرين ، قشم و الَرک را گرفته به سوی بندرعباس حرکت کردند، اعراب ، جزاير ١١٢١در ). ٢٣٣ـ٢٣٢

سوی ايران لطفعلی خان لکزی به بحرين عزيمت کرد ولی نزديک بندرعباس صلح را بر جنگ ترجيح داد و از 

، امام مسقط ، سلطان بن سيف دوم ١١٣١در ). ٤٥ـ ٤٤کروسينسکی ، ص (لشکرکشی به بحرين منصرف شد 

و حکومت ) ٤٦؛ قدوسی ، ص ٨٣٧ـ ٨٣٦، ص ٢لوريمر، ج (، جزيرة بحرين را تصرف کرد * )از يعربيان (

، محمدتقی خان ، ١١٤٨در ). قدوسی ، همانجا(سپرد ) ظاهرًا تبعة ايران (آنجا را به شيخ جبار طاهری 

جا را تسخير ، را که در اواخر دورة صفويه آن)يا هويله (بيگلربيگی فارس ، قشون شيخ بحرين ، شيخ جبار هوله 

؛ ٢٧٧؛ استرآبادی ، ص ١٥٥ـ ١٥٤فلور، ص (کرده بود درهم شکست و جزيرة بحرين را به ايران بازگرداند 

او پس از پيروزی ، کليد قلعة بحرين را برای نادرشاه ارسال داشت و حکمرانی آنجا هم به ). ٢٢١پری ، ص 

در اين لشکرکشی هلنديها امکاناتی مانند اسلحه و . )استرآبادی ، همانجا؛ پری ، همانجا(محمدتقی خان تفويض شد 

، سيف پسر سلطان امام مسقط ، ١١٥١در ). ١٦٩ـ ١٥٣رجوع کنيد به فلور، ص ( کشتی دراختيار نادر گذاشتند 

در ). ٢٣٣سديدالسلطنه ، ص (جزيرة بحرين را تصرف ، و مدت شش روز، مردم بحرين را قتل عام کرد 

طبق فرمان نادر، بيگلربيگی کرمان . ماندهی محمدتقی خان ، نخست وارد کرمان شد، قشون نادرشاه به فر١١٥٢

تومان و پانصد سپاهی از  ٢٧٠می بايست پانصد تومان و پانصد سپاهی در اختيار وی قرار دهد و همچنين 

رخی از و بنابر ب(پس از آن ، محمدتقی خان ). ١١٦فلور، ص (نيروهای کرمان را به حاکم بحرين واگذار کند 

دراين حوادث ، امام َمسقط نيز به قتل . مسقط را تصرف و شورشيان را سرکوب کرد) منابع ، با کلبعلی خان 

محمدتقی خان پس از اين پيروزی با قشون خود و به همراهی شيخ جباره ). ٢٣٣،  ٨٤سديدالسلطنه ، ص (رسيد 

و نادرشاه حکومت مسقط و جزيره ) ١٦٢، ص فلور(سردار قبيلة هوله و محمدلطيف خان به بندرعباس بازگشت 

، نادرشاه ، ١١٥٤در ). ٢٣٣سديدالسلطنه ، ص (تفويض کرد ) شيخ نصر و شيخ ِغيث (بحرين را به آل مذکور 

محمدتقی خان شيرازی را به مقام بيگلربيگی و صاحب اختيار فارس ، گرمسيرات ، الر و کلية بنادر و جزاير از 

حاکم بوشهر با [ آل مذکور ] ، در دورة زنديه ، شيخ نصر ١١٦٦در ). ٢١٠لور،ص ف(جمله بحرين منصوب کرد 

). ٢٢٥، ٢٢١پری ، ص (ناوگان و با ياری قشون مجهز عرب تبار خود، بحرين را از دست شورشيان درآورد 

 ، شيخ١١٩٧در ). ٣٦نيبور، ص (حاکم بوشهر همچنان بر بحرين حکومت می کرد ) در دورة زنديه ( ١١٧٩در 

در (نصر از جزيرة بحرين به قصد تصرف قطر حرکت کرد و پس از شکست سختی در زباره ، از دولت ايران 
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سديدالسلطنه ، ص (کمک خواست و خود به بوشهر رفت ولی حکومت فارس به تقاضای او اهميت نداد ) فارس 

اشغال بحرين ، اعالم کرد که پس از ) شيخ احمد نوة خليفه (به دنبال آن ، آل خليفه ). ٤٣؛ تاجبخش ، ص ٢٣٤

دولت ايران به او اجازه داد که جزيرة بحرين را نگه دارد و به نام حاکم ايرانی . آماده است به ايران خراج بپردازد

درگذشت  ١٢١٠شيخ احمد پس از چهارده سال حکومت در ) ٧٢فاروقی ، ص (در آنجا حکومت کند ) فارس (

او . سيد سلطان امام مسقط ، جزيرة بحرين را گرفت و بر آنجا نايبی گماشت  ،١٢١٤در ). سديدالسلطنه ، همانجا(

به بحرين آمد و آنجا را پس از ) امام مسقط (، سيد سعيد ١٢١٥در ). همانجا(هنگام مراجعت به مسقط جان سپرد 

ست آورده بحرين را به د) نيابت امام مسقط (جنگی سخت تصرف کرد و سلمان پسر احمد، که پس از سيدسلطان 

در ). ٢٣٥همان ، ص (، سلمان دوباره به بحرين بازگشت ١٢١٦در ). ٢٣٥ـ ٢٣٤همان ، ص (بود، فرار کرد 

، برای ١٢٣٦در ). ٢٣٤همان ، ص (بحرين را تصرف کرد ) از وهابيها(، سعود پسر عبدالعزيز امام نجد ١٢٢٤

عهدنامه ای با دولت انگلستان ، بظاهر [  بدون اجازة دولت مرکزی ايران] نخستين بار، شيخ سلمان پسر احمد 

، و بر )٢٤٢؛ ويلسون ، ص ٥٤٧، ص ٢کرزن ، ج (برای تأمين صلح و مبارزه با دزدان دريايی ، امضا کرد 

ذيحجة  ١٢در . اثر آن ، پای استعمار انگليس رسمًا به خليج فارس بازشد و انگليسيها جانشين پرتغاليها شدند

ه حسين علی ميرزا حاکم فارس شد و، به دنبال آن ، مذاکراتی با انگلستان به عمل ، شاهزاد١٨٢٢اوت  ١٢٣٧/٣٠

نتيجة اين مذاکرات معاهده ای بودکه بين ميرزا محمد زکی خان وزير فارس با کاپيتان ويليام بروس ، کارمند . آمد

اخته شد ولی حکومت هند در اين قرارداد حقوق ايران در بحرين شن. دولت انگلستان مقيم بوشهر، به امضا رسيد

اين قرارداد را نپذيرفت و فتحعليشاه نيز، چون پسرش بدون اجازه آن را امضا کرده بود، معاهده را توشيح نکرد 

: در مادة دوم معاهدة مذکور چنين قيد شده بود). ٢٧؛ اتحاديه ، ص ٢٥٣؛ آدميت ، ص ٨٤٩، ص ٢لوريمر، ج (

که از [ آل عتوب اند ] مالکان آنجا، عربهای بنی َعّتابی . ارس بوده است جزيرة بحرين پيوسته متعلق به ايالت ف«

چندی پيش بی انضباطی و تمرد نشان داده و به فرمانروای افواج بريتانيايی مراجعه ، و از او تقاضای پرچمی 

ه شود و از اين دستور داده می شود چنانچه پرچمی به آنها داده شده پس گرفت[ . اند ] غير از پرچم ايران کرده 

، سلمان درگذشت و از او ١٢٤٠در ). ٢٥١ـ٢٥٠، ٧٠تاجبخش ، ص (» پس ديگر کمکی به بنی عّتابی داده نشود

، پس از مرگ احمد پسر ١٢٤٣در . دو فرزند به نامهای احمد و خليفه به جای ماند که به اّتفاق حکومت کردند

، خليفه مرد و عبداهللا ١٢٤٥در ). ٢٣٦ديدالسلطنه ، ص س(سلمان ، برادرش خليفه به حکومت جزيرة بحرين رسيد 

دربارة اهالی بحرين می ) ١٣١ص (، شيروانی ١٢٤٨در ). ٨٥تاجبخش ، ص (پسر احمد جای او را گرفت 

اهالی بحرين در فروعات به قول علمای اخبار عمل کنند و از فرقة اصوليّين احتراز الزم دانند و از قديم «: نويسد

، طبق مطالب ملحقات تاريخ روضة ١٢٥٢در . »ه مذهب و در آن طريقه بغايت ، متعصب بوده اندمردم آنجا شيع

رضاقلی هدايت ، ج (الصفا ، در دورة محمدشاه ، در بحرفارس شانزده جزيره از جمله بحرين متعلق به فارس بود 

شتر از شايعة تصرف ، شيخ عبداهللا که از قشون کشی مصريها به احساء و شايد بي١٢٥٥در ). ١٨٩، ص ١٠

[ نمايندة مصريها ] بحرين از طرف سيدعمان به تحريک مصر احساس خطر می کرد، در پاسخ به تقاضای خالد 

، محمد پسر خليفه بر بحرين مسلط ١٢٥٨در ). ٨٦٢، ص ٢لوريمر، ج (درخواست کرد که تابع دولت ايران باشد 

در . ودسرانه با دولت انگلستان قراردادی منعقد کرددرهمين سال شيخ بحرين خ). ٢٣٧سديدالسلطنه ، ص (شد 

، در دورة ١٢٦٤در ). ٢٠قايم مقامی ، ص (، دولت ايران رسمًا به قرارداد مذکور اعتراض کرد ١٢٦١

طبق مفاد . ناصرالدين شاه ، محمدبن خليفه معاهدة ديگری با کمپانی هند شرقی دربارة منع تجارت برده منعقد کرد
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اين ). ٥٤٧، ص ٢ُکرزن ، ج (بر بحرين مخالفت شده بود [ از جمله ايران ] دعای هردولتی اين عهدنامه با ا

، کلنل لويس پلی ، مأمور رسمی دولت انگلستان در ١٢٧٥در ذيقعدة . قرارداد رسمًا جنبة تحت الحمايگی داشت 

، شيخ بحرين در آينده طبق خليج فارس ، به بحرين رفت و با محمدبن خليفه قراردادی منعقد کرد که ، بنابر آن 

اسناد دولتی ايران ، نامة مورخ ذيحجه ، به  ٦٠٤٤مجموعة  ٢٧٨برگ (نظر و دستور دولت انگليس رفتار کند 

، محمدبن خليفه باناوگانی به قطر حمله برد و آنجا را تصرف کرد و پس ١٢٨٢در ). ٣٠ـ٢٩نقل قايم مقامی ، ص 

در اين هنگام ، ناوگان انگليس به فرماندهی کلنل پلی ، به ). ، همانجاسديدالسلطنه (ازمدتی به بحرين بازگشت 

. را ويران کرد و به دستور او دو زورق ايران را در بوشهر آتش زدند) محرک (بحرين يورش برد وقلعة بحرين 

ن ، شيخ بحري١٢٨٥در ). ٢٣٨همان ، ص (بر اثر اين رويدادها محمد فرارکرد و برادرش علی جانشين وی شد 

در ). ٦٤قايم مقامی ، ص (با انگليسيها قراردادی امضا کرد که باعث اعتراض دولت ايران شد ) علی بن خليفه (

در جنگی . دوباره به کمک شيخ کويت به بحرين آمد )که اغلب از ايران حمايت می کرد(، محمد پسر خليفه ١٢٨٦

هللا سرداِر علی ، و قبايل بدوی بر او شوريدند و که صورت گرفت ، برادرش ، علی ، کشته شد و محمد، پسر عبدا

پس از چندماه ، ناوگان انگليس ، به . محمد پسر خليفه را زندانی کرد. اموال انگليسيها و مردم را غارت کردند

دست نشاندة انگليس (، پسرعلی ، نوة خليفه 'فرماندهی کلنل پلی ، به بحرين حمله کرد و حکومت بحرين به عيسی 

، دولت انگلستان طی نامه ای از دولت ايران ١٢٨٧ربيع االول  ١٥در ). سديدالسلطنه ، همانجا(ر شد واگذا) 

، به دستور دولت عثمانی ، ِمدَحت پاشا ١٢٨٨در ). ٧١قايم مقامی ، ص (تقاضای اجارة جزاير بحرين را کرد 

يهای جنگی وارد خليج فارس شد و عرب با کشت ١،  ٥٠٠، نه توپ و [ سپاه ترک ] والی بغداد، با سه هزار تن 

به دنبال آن کشتيهای جنگی انگليس وارد آبهای بحرين شدند . و ُعَقير را تصرف کرد[ احساء ] قطيف ، دمام 

حاجی محسن خان معين ). ٧٦؛ قايم مقامی ، ص ١٥٣؛ تاجبخش ، ص ٧٢٩ـ٧٢٦کلی ، ص (وقشون پياده کردند 

، بر اثر سنگينی ماليات ١٣٠٨در ). قايم مقامی ، همانجا(مر اعتراض کرد الملک ، سفير ايران در لندن ، به اين ا

، ١٣١٠در ). ٢٤٠سديدالسلطنه ، ص (، در بحرين شورش ديگری بر ضد عيسی پسرعلی در شرف انجام بود 

رمضانی ، (دولت انگلستان با بحرين معاهدة ديگری منعقد کرد که به سلطة کامل انگلستان بر بحرين انجاميد 

، ميان خانوادة خليفه در بحرين ، و ١٣١٣در . اين امر باز منجر به اعتراض دولت ايران شد). ٢٤٧، ص ١٩٦٦

اين رويدادها به کشمکش . مشايخ عمدة آل علی اختالفاتی پيش آمد و در نتيجه ، آل علی بحرين را ترک کردند

يهای جنگی انگليس زباره را که قبيلة آل علی پس از مدتی کشت. منجر شد )عثمانيها(سياسی انگليسيها و باب عالی 

سديدالسلطنه ، (کوتاه شد ) زباره (در آنجا ساکن شده بودند به توپ بستند و ويران کردند، ودست آل علی از آنجا 

، شيخ عيسی ، فرزند بزرگتر خود، خالد، را به بوشهر نزد کلنل ويلسون فرستاد ١٣١٤در ). ٢٤١ـ٢٤٠ص 

  )معادل پنجاه هزار تومان (ريال  ٢٠٠،  ٠٠٠در آن هنگام ، سالی . يتعهدی او را بپذيردتادولت انگلستان وال

بابت ماليات و چهل هزار ريال از بابت ُعشور به خزانة شيخ بحرين واريز می شد، و سيصد سوار آمادة رزم نيز 

ژه انگلستان در خليج فارس ، از نتايج ظهور فعاليت دولتهای غربی ، بوي). ٢٤١همان ، ص (هميشه نزد او بودند 

ايران از دورة . دشواريهايی بود که برای کشور ايران پديد آمد؛ از جمله اينکه پايه های جدايی بحرين گذاشته شد

اندکی پيش از . تکرار می کرد) دوره محمدرضا پهلوی (ش  ١٣٥١قاجاريه ، مرتب ادعای خود را بر بحرين تا 

ادعای مالکيت  انی معاهده ای در لندن منعقد شد که به موجب آن ، عثمانيها از، بين انگلستان و دولت عثم١٣٣٢
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ش ، با امضای قراردادی  ١٣٠٧در ). ٣٧ـ٣٦واداال ، ص (بر بحرين و مسقط و ديگر سواحل صرفنظر کردند 

؛ آدميت ، ص ٢٤٨ـ ٢٤٧، ص ١٩٦٦رمضانی ، (ميان انگلستان و سعوديها، ادعای تاريخی ايران جديتر شد 

). آدميت ، همانجا(هران فرستاد ت بالفاصله پس از آن ، وزير خارجة ايران نامه ای به سفير انگلستان در). ١٩٤

همانجا؛ (همچنين دولت ايران به حاکميت انگلستان بر بحرين اعتراض کرد و يادداشتی به جامعة ملل فرستاد 

رجة وقت انگليس ، ادعای ايران را رد ش ، چمبرلين وزير خا ١٣٠٧در اواخر ). ٢٤٨، ص ١٩٦٦رمضانی ، 

، کاظمی ١٣١٣در خرداد ). ٢٦٣ـ٢٦٢؛ تاجبخش ، ص ٢٤٨، ص ١٩٦٦؛ رمضانی ، ١٩٥آدميت ، ص (کرد 

وزير خارجة ايران ، اعتراض خود را نسبت به امتياز استخراج نفت يک شرکت انگليسی در بحرين به اطالع 

ش ، بحرين پايگاه اصلی  ١٣٣٧تا  ١٣١٤از ). ٢٤٤ن قلم ، ص زري(وزير مختار دولت امريکا در تهران رسانيد 

ش ، بحرين به دستور  ١٣٢١در جنگ جهانی دوم ، پس از اينکه در . دريايی انگلستان در خليج فارس بود

که ظاهرًا از پايگاههای ايتاليا در ] حکومت انگلستان وارد جنگ با دول محور شد، هواپيماهای آلمانی و ايتاليايی 

در ). ٢٥١همان ، ص (تأسيسات بحرين را بمباران کردند [ افريقا احتماًال از سومالی به پرواز درآمده بودند شاخ 

 ١٣٣٦در ). ٤٤٦مهديقلی هدايت ، ص (ش ، تصويبنامه ای دربارة تقاضای سهم از نفت بحرين صادر شد  ١٣٢٥

، ٢٦١زرين قلم ، ص (بط شده است ش ، بحرين رسمًا به عنوان استان چهاردهم در تقسيمات کشور ايران ض

ش  ١٣٤٧در ). ٨٧قايم مقامی ، ص (ش ، عيسی پسر سلمان در بحرين به حکومت رسيد  ١٣٤٠در ). ٢٨٤ـ٢٨٣

پس از خروج نيروهای انگليس در . ، دولت انگلستان تصميم گرفت نيروهای خود را از خليج فارس بيرون ببرد

در همين سال ). ٤١٩ـ٤١٦، ص ١٩٧٥رمضانی ، (ا اعالم کرد ش ، عيسی پسر سلمان استقالل بحرين ر ١٣٥٠

همان ، (پايگاه دريايی به دست آورد  )در جنوب منامه(در جفير  بق قراردادی بابحرين ،، اياالت متحدة آمريکا ط

، به دستور محمدرضا پهلوی ، نيروی دريايی ايران وارد سه جزيرة ايرانی ابوموسی ، ١٣٥٠در آذر ). ٤٣٥ص 

با شيخ نشينان شارجه ای غير قانونی پيش از آن ، محمدرضا پهلوی در پی مذاکره . نب بزرگ و ُتنب کوچک شدُت

) استان چهاردهم (و رأس الخيمه و با حضور نمايندة انگليس ، سر ويليام لوس ، از ادعای ايران به بحرين 

ش ، ص  ١٣٦٩، پارسا دوست ( )بدون اينکه مجلس از اين امر آگاهی داشته باشد(صرفنظر کرده بود 

شاه نگران بود «: بنابر يادداشتهای علم ). ٢٠، ص ١؛ علم ، ج ٤٢٥ـ ٤٢٤، ص ١٩٧٥؛ رمضانی ، ٣٦٠ـ٣٥٨

  »مبادا چشم پوشی از ادعاهای ايران نسبت به بحرين خيانت به منافع ملی تعبير شود

  ). ٣٩، ص ١ج (

بر پايه تاريخ مردمان بحرين ايرانيان عرب زبان و پارسی . در ريشه های ايرانی بحرين شبه ای وجود ندارد 

گاهی هجر به همة ). ١٤، ص ١٨٤٦ياقوت حموی ، (َاحساء شد  بحرينپس از قرمطيان ، مرکز . زبان بودند 

طبق مآخذ موجود، از دوره ). ٤٣٨، ص ١٨٤٦؛ ياقوت حموی ، ٩٣مقدسی ، ص (ناحية بحرين اطالق می شد 

بحرين «) ١٦٩ص (، به نوشتة حدودالعالم ٣٧٢در . های کهن ناحية بحرين جزو قلمرو ايران به شمار می آمد

در قرن چهارم ، کشتيهای تجاری بين ساحل بحرين ، عمان . »مردم بسيار با شهرها و ديها و جاهای آبادان داشت 

به نوشتة ). ١٣٧، ص ١؛ مسعودی ، ج ٣٣٣بالذری ، ص (، بصره ، ُاُبلَّه و سيراف و چين رفت و آمد می کردند 

دند؛ و از جمله قراء آن دارين ، َخّط، قطيف ، آّره ، هجر، ، اهالی آنجا بيشتر از قرمطيان بو)٤٦ص (جيهانی 

؛ ١٥٢ابن خرداذبه ، ص (بود و گاهی َيماَمه جزو آن محسوب می شد [ شاپور ] بيُنوَنه ، َفروق ، سابور يا سابون 



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                      Info@persiangulfstudies.com 
 

نگ تا َخَشبات دو فرس) آبادان (از َعبادان ) ٦٠ص (به قول ابن خرداذبه ). ٥٠٧، ص ١، ج ١٩٦٥ياقوت حموی ، 

قبيلة ) ٢٢ص (به گفتة اصطخری . بحرين هفتاد فرسنگ فاصله بود[ مرکز ] و از خشبات از طريق دريا تا شهر 

( جزو احساء به شمار می آمد ) جزيرة بحرين (ظاهرًا جزيرة َاوال يا ُاوال . بنی تميم در آن زندگی می کردند

در کتابهای جغرافيانويسان مسلمان بسيار آمده است و نام َاوال ). ، مجمع الجزاير و کشور* رجوع کنيد به بحرين 

جواد . دارين شايد همان جزيرة َاوال باشد) ٥٣٧، ص ٢، ج ١٩٦٥(به نوشتة ياقوت . ظاهرًا با دارين مطابقت دارد

در ) جزيرة تاروت (دارين را مطابق با شهر َهيج ، مرکز ناحيه تارو ) ٦٤٠، ص ٢، ج ١٧٦، ص ١ج (علی 

امروز در بحرين آبادی َسماَهيج وجود دارد که نام آن بی شباهت به . جغرافيای بطلميوس می داندخليج فارس در 

، ج ١٩٦٥ياقوت حموی ، (در کتابها ديده می شود ) در جزيرة ُمْحرق (نام شهر قديمی سماهيج . نيست » هيج «

،  ٠٠٠رين و يمامه به ، خراج بح)٢٤٩ص (به نوشتة قدامة بن جعفر ). ٩٩ـ ٩٨؛ کازرونی ، ص ١٣١، ص ٣

ظاهرًا يکی از عوامل شورشهای مداوم مردم ناحية قديمی بحرين و تبديل آن به منطقة . دينار می رسيد ٥١٠

  .طغيانها بويژه شورش خوارج ، سنگينی خراج بوده است 

ی آن از سويی ، می داند؛ زيرا قريه ها» بحر«بحرين يا بحران را تثنيه ) ٤٠، ص  ٥ج (ابومنصور ازهری 

قرار گرفته بود و از سوی ديگر تا بحر اخضر ده فرسنگ ) در دروازة احساء و دهکدة هجر(درکرانة درياچه ای 

از فرزندان سام بن نوح بودند که ) با اهالی عمان (به نوشتة طبری ، بنابر افسانه ای ، مردم بحرين . فاصله داشت 

از حدود ). ٢٠٣، ص ١ج (در بحرين ساکن شدند ) جاسم (َعماِليق  پس از پراکندگی ، گروهی از آنان به نام

) در ناحية بحرين (سيصد سال پيش از ميالد، از دورة سلوکيان ، شهر بازرگانی بزرگ گرهه در کرانة احساء 

، ٢٠٥در ). ٢١، ١٦حورانی ، ص (مشهور بود و احتماًال مردم آن با شهرهای سلوکی کنار دجله بازرگانی داشتند 

به سرزمين گرهه لشکر کشيد و پس از دريافت پانصد تاالن ) رجوع کنيد به سلوکيان ( آنتيوخوس سوم شاه سلوکی 

نقره و هزار تاالن بخور و دويست تاالن روغن ُمّر صافی ، از تسخير آنجا صرفنظر کرد و به يکی از جزاير 

در دورة ملوک الطوايف ). ٧٧ـ٧٦گوتشميد ، ص (بحرين به نام تولوس رفت و سپس به سلوکيه بازگشت 

، ١طبری ، ج (تا زمان اردشير بابکان ، فرزندان َمْعدبن عدنان از اعراب عدنانی در آنجا ساکن بودند ) اشکانيان (

جزو قلمرو ايران محسوب می [ و احتماًال پيش از آن در زمان هخامنشيان ] بحرين در دورة اشکانی ). ٦٠٩ص 

بنيانگذار سلسلة ساسانی ، حاکم آنجا ) م  ٢٤١ـ٢٢٦: حک (اردشير بابکان ) ٤٨ص (به نوشتة نولدکه . شد

) َفسا(َپسا «را شکست داد و در آنجا شهری ساخت و نام آن را [ احتماًال کاردار اشکانی ] َسْتَرُوگ يا َسَنْطروق 

) ٤١، ص ٢ج (ری بود، طب» ِبَتن اردشير«نام اين شهر ) ٤٥ص (به نوشتة حمزة اصفهانی . گذاشت » اردشير

به نوشتة حمزة اصفهانی . ضبط کرده است » ُفوران اردشير«) ٤٥ص (و دينوری » فنياذ اردشير«نام شهر را 

چنانکه از مطالب . باروی شهر روی پيکرهای مردمی که از اردشير فرمان نمی بردند ساخته شد) ٤٦ـ٤٥ص (

خّط قسمت ساحلی بحرين بودکه قطيف و . الَخّط خواندندبر می آيد، بعدًا آن شهر را مدينة ) ٨٨٥ص (تاريخ بلعمی 

ابن بلخی ، ص (و از محصوالت آن نيزه خّطی بود که صادر می شد ) ٧٠نولدکه ، ص (ُعقير در آن قرار داشت 

گرايشهايی به اشکانيان داشتند، [ مردمان آن ] به بحرين که احتماًال ) م  ٢٧٢ـ٢٤١: حک (شاپور اول ). ٦١ـ٦٠

يا  ٣٠٩: حک (شاپور ذواالکتاف «. همة اعراب آن ناحيه را کشت ) ٨٩٣ص (اد و به نوشتة بلعمی قشون فرست

شاپور دستور داد هر که را از اعراب . نيز از راه دريا به خّط لشکر کشيد و در آنجا کشتار کرد) م ٣٧٩ـ ٣١٠
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ين پارس آمده و آنجا را چراگاه وی نخست بر گروهی از اعراب که به سرزم. ببينند بکشند و به غنيمت نپردازند

خود ساخته بودند بتاخت و بسياری از آنان را بی آنکه خبری داشته باشند به بدترين وجهی بکشت و از طريق دريا 

به خّط آمد و مردم آنجا را بکشت و جان کسی را باز نخريد و بر غنيمت روی نياورد تا به هجر رسيد و در آنجا 

سپس . بکربن وايل و عبدالقيس بودند و چندان کشتار کرد که خون مانند باران روان شد مردمانی از اعراب تميم و

آنگاه به . بعدًا به يمامه آمد و آنها را نيز بکشت . به سرزمين عبدالقيس روی نهاد، همة آنها را نابود ساخت 

ز مردم بنی تغلب را در دارين و زمينهای َبْکر و َتْغِلب آمد، آنجا نيز هر که از اعراب بديد بکشت ، و گروهی ا

، خسرو اول )١١١ـ١١٠نولدکه ، ص (» دسته ای از مردم عبدالقيس و طوايفی از بنی تميم را در هجر بنشاند

بحرين را همچنان در دست داشت و کاردار او، آزاد افروز پسر ُگشَنْسب ، در آنجا ) م  ٥٧٩ـ  ٥٣١: حک (

می خواندند؛ چون دست اميران بنی تميم را می بريد ) پاره کننده با شمشير(اعراب او را ُمَکْعِبر . حکومت می کرد

ظاهرًا ُمْنِذربن نعمان از سوی خسرو اول بر همة بالد عمان ، بحرين و يمامه تا ). ٣٨٠،٤١٢ـ٣٧٩همان ، ص (

مکعبر در پادشاهی خسرو اول در ). ٣٦٤ـ٣٦٣همان ، ص (طائف و ديگر قسمتهای حجاز حکومت می کرد 

کرد و ) قلعه ای نزديک هجر، در جنوب بحرين (حرين همة بنی تميم را فريب داده ، آنان را وارد دژ ُمَشقَّْر ب

به نوشتة ). ٤١٢، ٣٨٢ـ٣٨٠همان ، ص (سپس همة مردان را بکشت و پسرانشان را به فارس برده اخته کرد 

بحرين از نخستين نواحی ايران . ود، اين حادثه در زمان خسرو پرويز صورت گرفته ب)١٥٢ص (حمزة اصفهانی 

، و يهود و نصاری بودند زرتشتیاهالی آن از . بود که پيش از مناطق ديگر، مردم آن بدون جنگ اسالم آوردند

 ٨: بالذری (هجری  ٦ظاهرًا در . ودرباديه های آن نيز قبايل عبدقيس ، بکربن وائل و تميم زندگی می کردند

که از سوی ايرانيان در آنجا ) رئيس عربها(، ُمنِذربن ساوی ملک بحرين رم، در زمان حيات پيامبراک)هجری 

؛ ٨٥بالذری ، ص (فرمان می راند، پس از خواندن نامة پيامبراکرم ، که عالء حضرمی آورده بود، مسلمان شد 

. د که به دهکدة َاْسَبْذ در هجر منسوب است ، او عبداهللا بن زيد َاْسَبذی ناميده می ش)١٤٩حمداهللا مستوفی ، ص 

پس از منذر، سيَبْخت ، آخرين مرزبان ايران در . گويند او از اسبذيان بود که در بحرين اسب را پرستش می کردند

به دنبال آن ، همة عربها و برخی از مردم عجم با پذيرفتن رسم مقاسمه در خراج . هجر، بدون جنگ اسالم آورد

ی صلح کردند، و کسانی که از مسلمان شدن کراهت داشتند، مجوسان و يهوديان بودند که به جزيه خرما با حضرم

پس از درگذشت منذر، در امور سياسی بحرين ، دشواريهايی پديد آمد، به طوری ). ٨٥بالذری ، ص (تن در دادند 

؛ ياقوت حموی ، ٩١ـ٩٠ همان ، ص(مردم بحرين مرتد شدند ) ١٣متوفی (در دورة خالفت ابوبکر  ١١که در 

، دارين )٢٣عمربن خطاب ، متوفی (بنابر مطالب معجم البلدان ، در زمان خليفة دوم ). ١٣٦، ص ٢، ج ١٩٦٥

و زاره و [ شاپور ] و چند قرية ديگر، مانند سابون ) ٥٣٧، ص ٢ج (شهر بندری که با هند تجارت مشک داشت 

بالذری ، ص (عجمهايی که در شهر غابه بودند به قتل رسيدند  غاَبه ، در ناحية بحرين با جنگ گشوده شد و همة

، ١٥٣، ص ٢به نوشتة يعقوبی ، ج (، ابو ُهَريَره از بحرين پانصد هزار درهم )٤٣٥ص (به گفتة بالذری ). ٩٢

اين عطايا آنقدر زياد بود که خليفه ، نخست . فرستاد) کوفه (گردآوری کرده به مرکز خالفت ) هفتصد هزار درهم 

افزونی عطايا و احتماًال خراج بحرين نشانة . درست کند) ديوان (باور نکرد، و سرانجام ناگزير شد برای آن دفتر 

در دورة . توانگر بودن شهرها و مردمان ناحية بحرين است که تا پس از اسالم آوردن آنان نيز ادامه داشته است 

طبری ، ج (ميری بصره و عمان و سجستان و بحرين برگزيد ، معاويه برادر خود زيادبن ابيه را به ا٤٥امويان در 

در همان دوره ، در بحرين مانند همة بالد زير سلطة امويان ، بر ضد دستگاه خالفت جنبشهايی ). ٢١٧، ص ٥
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، عبدالملک پسر ٧٣در . بحرين را از دست واليان بنی اميه درآورد) از خوارج (، ابو ُفَديک ٧٢پديد آمد؛ در 

، ٦همان ، ج (ورش خوارج را سرکوب کرد و ابوفديک و شش هزار تن از آنان را به قتل رسانيد مروان ، ش

، مسعودبن ابی زينب عبدی در بحرين خروج کرد و اشعث ، پسر عبداهللا والی بنی اميه ، را فرار ١٠٥در ). ١٩٣

از مراکز شورشيان و احتماًال بحرين ). ١٩٠، ص ٤ابن اثير، ج (داد و نوزده سال در آنجا حکومت کرد 

، َشْيبان ، از خوارج ، پس از شکست خوردن در فارس ، ١٢٩ناراضيان نيز به شمار می آمده ، به طوری که در 

، پس از روی کارآمدن بنی عباس ، سليمان بن علی والی کورة دجله ، بحرين ، بصره ١٣٣در . به بحرين گريخت 

، نافع بن عقبه وارد ١٥١در ). ٤٥٩، ٣٥١، ص ٧طبری ، ج (ت و نواحی ديگر شد و مدتی آنجا را در دست داش

را به قتل رسانيد و گروهی را تبعيد و عده ای را اسير کرد و به بغداد [ حاکم آنجا ] بحرين شد و سليمان بن حکيم 

محمدبن سليمان بر فارس و کورة اهواز و بحرين و عمان و ) درخالفت مهدی ( ١٦٠در . نزد منصور فرستاد

، بصره را تصرف ٢٥٥صاحب الَزْنج در ). ١٣٤، ٣٩، ص ٨همان ، ج (ة دجله و بصره حکومت می کرد کور

؛ ٤١٠، ص ٩همان ، ج (از سامرا به بحرين رفت و گروهی از مردم آنجا به وی گرويدند  ٢٤٩او در . کرد

بحرين و يمامه به  ، خليفه معتمد، فارس را عالوه بر اهواز و بصره و٢٥٧در). ٥٩٦ـ ٥٩٥، ص ٢مسعودی ، ج 

، ابوسعيد َجّنابی رئيس قرامطه ، ناحية بحرين را ٢٨٦در ). ٤٦٢، ص ٣ابن خلدون ، ج (موسی بن بغا داد 

، معتضد برای درهم شکستن شورش قرمطيان قشون بزرگی به ٢٨٧و در ) ٧١، ص ١٠طبری ، ج (تصرف کرد 

؛ ٩٤، ص  ٦ابن اثير، ج (َابوالَفواِرس را کشت  بحرين در نواحی هجر فرستاد و کشتار بسيار کرد و مهتر آنان

ابوطاهر قرمطی حجراالسود را از مکه به بحرين آورد که پس  ٣١٧در ). ٣٦٩مجمل التواريخ و القصص ، ص 

). ٣٣٥، ٢٠٤ـ٢٠٣، ص  ٦ابن اثير، ج (، آن را به مکه بازگردانده در رکن خانه گذاردند ٣٣٩سال ، در  ٢٢از 

، ٥ابن خلدون ، ج (رمطيان در بحرين ضعيف شد، بنی ُسليم دعوت به تشّيع را آغاز کرد پس از اينکه فعاليت ق

؛ رجوع کنيد به بحرين ، ١٥٢ص (، ناصرخسرو از طريق دريا به جزيرة بحرين سفر کرد ٤٤٢در ). ٣١ص 

ه به نواحی ظاهرًا از همين دوره بتدريج ناحية قديمی بحرين براثر تجزي). مجمع الجزاير و کشور، قسمت دوم 

، نام قديمی خود را از دست می دهد و مدتها، هم به جزيره و ...مختلف ، مانند جزيرة بحرين ، احساء، قطيف و 

، هنگامی که سلطان الب ٤٥٨در ). رجوع کنيد به بحرين ، مجمع الجزاير و کشور( هم به ناحيه گفته می شود 

برای ديدار او به نيشابور شتافتند ) ناحية قديمی (رين ارسالن وارد نيشابور شد والی حلب و فرمانفرمای بح

، پيش از حملة مغول در واليت بحرين ، نوعی خرما ٦٠٥به نوشتة بکران ، در ). ٢٧٦، ص ٤ميرخواند، ج (

، اتابک ابوبکر با ياری ناخدايان ملک جمشيد، ٦٢٨در ). ٧٤ص (وجود داشت که از آن شراب درست می کردند 

و عمان و َلْحصا را به تصرف خود [ احتماًال هجر ] ، اکثر سواحل چون قطيف و بحرين از ملوک بنی قيصر

قطيف را به ُعصفور بن راشدبن ) ؟(، اتابک حکومت جزيرة ٦٥٤در ). ١٢٧ـ١٢٦غفاری قزوينی ، ص (درآورد 

به ) ودر زمان هوالک( ٦٥٨در ). ١٠٦ـ١٠٥وصاف حضرة ، ص (عمير و مانع بن علی بن ماجدبن عمير سپرد 

، شيراز کرسی فارس به شمار می آمد و کيش و عمان و کازرون و )٧٨٢ـ٧٨١، ص ٤ج (نوشتة ابن خلدون 

، ابن بطوطه در سفر خود به بحرين ، اهالی يکی از ٧٢٥در . از بالد آن شمرده می شد[ ظاهرًا هجر ] بحرين 

برای آگاهی از ). ٢٨٠ص (نوشته است [ از فرقه های شيعه ] شهرهای آن ، به نام قطيف را رافضی يا ُغالة 

؛ * ؛ هجر * تاريخ ناحيه قديمی بحرين پس از حملة مغول رجوع کنيد به بحرين ، مجمع الجزاير و کشور، قطيف 

  .احساء
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  :مايهبن 

بطوطه ، سفرنامة ابن بطوطه ، ترجمة محمدعلی موحد،  ؛ ابن١٤٠٥/١٩٨٥ابن اثير، الکامل فی التاريخ ، بيروت 

؛ ابن حوقل ١٤٠٣/١٩٨٣ش ؛ ابن حائک ، صفة جزيرة العرب ، چاپ محمدبن علی أکوع ، بيروت  ١٣٦١تهران 

؛ منصوره اتحاديه ، گوشه هايی از روابط خارجی ايران ، ١٩٦٧، کتاب صورة االرض ، چاپ کرامرس ، ليدن 

؛ . [ بی جا، بی تا] فاق ، ´محمد ادريسی ، کتاب نزهة المشتاق فی اختراق اال ش ؛ محمدبن ١٣٣٥تهران 

ش ؛ اسکندرمنشی ،  ١٣٤١محمدمهدی بن محمد نصير استرآبادی ، جهانگشای نادری ، چاپ عبداهللا انوار، تهران 

چاپ دخويه ، ش ؛ ابراهيم بن محمد اصطخری ، کتاب مسالک الممالک ،  ١٣٥٠تاريخ عالم آرای عباسی ، تهران 

؛ محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه ، تاريخ منتظم ناصری ، چاپ محمداسماعيل رضوانی ، تهران ١٩٦٧ليدن 

 ١٣٦٤از حملة چنگيز تا تشکيل دولت تيموری ، تهران : ش ؛ عباس اقبال آشتيانی ، تاريخ مغول  ١٣٦٧ـ١٣٦٣

ش ؛ منوچهر پارسادوست ، نقش  ١٣٤٢، تهران ش ؛ محمدبن نجيب بکران ، جهان نامه ، چاپ محمدامين رياحی 

ش ؛  ١٣٦٩ش ؛ همو، نقش عراق در شروع جنگ ، تهران  ١٣٧١سازمان ملل در جنگ عراق و ايران ، تهران 

ش ؛ حدودالعالم من المشرق الی المغرب ،  ١٣٦٥پری ، کريم خان زند ، ترجمة علی محمد ساکی ، تهران .جان ر

از شيخ صفی تا : ش ؛ حسين بن مرتضی حسينی استرآبادی ، تاريخ سلطانی  ١٣٤٠چاپ منوچهر ستوده ، تهران 

ش ؛ حمداهللا بن ابی بکر حمداهللا مستوفی ، تاريخ گزيده ، چاپ  ١٣٦٦شاه صفی ، چاپ احسان اشراقی ، تهران 

جورج ش ؛  ١٣٦٢ش ؛ همو، کتاب نزهة القلوب ، چاپ گی لسترنج ، تهران  ١٣٦٢عبدالحسين نوايی ، تهران 

ش ؛ دايرة المعارف فارسی ،  ١٣٣٨فدلو حورانی ، دريانوردی عرب در دريای هند ، ترجمة محمد مقدم ، تهران 

قسمت مربوط به (ش ـ ؛ پيترو دالواله ، سفرنامة پيترو دالواله  ١٣٤٥به سرپرستی غالمحسين مصاحب ، تهران 

بی الخير زرکوب شيرازی ، شيرازنامه ، چاپ ش ؛ احمدبن ا ١٣٤٨، ترجمة شعاع الدين شفا، تهران ) ايران 

 ١٣٣٧از دوران باستان تا امروز ، تهران : ش ؛ علی زرين قلم ، سرزمين بحرين  ١٣١٠بهمن کريمی ، تهران 

ش ؛ محمدعلی بن احمد سديدالسلطنه ، تاريخ مسقط  ١٣٤٦ش ؛ سازمان نقشه برداری ايران ، نقشة ايران ، تهران 

ش ؛ زين العابدين بن اسکندر  ١٣٧٠و روابط آنها با ايران ، چاپ احمد اقتداری ، تهران  و عمان ، بحرين و قطر

؛ عبدالرزاق سمرقندی ، مطلع سعدين و مجمع بحرين ، ١٣١٥شيروانی ، بستان السياحه ، يا، سياحت نامه ، تهران 

خاطرات محرمانة اميراسداهللا : ش ؛ اسداهللا علم ، گفتگوی من با شاه  ١٣٥٣، چاپ عبدالحسين نوايی ، تهران ١ج 

ش ؛ جواد علی ، المفصل فی تاريخ العرب قبل  ١٣٧١علم ، ترجمة گروه مترجمان انتشارات طرح نو، تهران 

ش ؛ ويلم فلور،  ١٣٤٣؛ احمدبن محمد غفاری قزوينی ، تاريخ جهان آرا ، تهران ١٩٧٨ـ ١٩٧٦االسالم ، بيروت 

ش ؛ جهانگير قايم مقامی ،  ١٣٦٨، ترجمة ابوالقاسم سری ، تهران )  به روايت منابع هلندی(حکومت نادرشاه 

ش ؛ عبداهللا بن  ١٣٣٩ش ؛ محمدحسين قدوسی ، نادرنامه ، مشهد  ١٣٤١بحرين و مسائل خليج فارس ، تهران 

ش ؛ محمود کتبی ، تاريخ آل مظفر ، چاپ  ١٣٤٨محمد کاشانی ، تاريخ اولجايتو ، چاپ مهين همبلی ، تهران 

وحيد مازندرانی ، . ش ؛ جرج ناتانيل کرزن ، ايران و قضية ايران ، ترجمة غ  ١٣٦٤الحسين نوايی ، تهران عبد

، چاپ مريم )مفتون (ش ؛ تادوزيودا کروسينسکی ، سفرنامة کروسينسکی ، ترجمة عبدالرزاق دنبلی  ١٣٦٢تهران 

، سخن ، »فراموش شدة خليج فارس تمدن «بيبی ، . گ . گلوب ، ت . و. ش ؛ پ  ١٣٦٣ميراحمدی ، تهران 
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؛ آلفرد فرايهرفون گوتشميد، تاريخ ايران و ممالک همجوار آن از )ش  ١٣٣٩آذر و دی ( ٩و  ٨، ش ١١دورة 

ش ؛ محمدبن احمد مقدسی ، کتاب  ١٣٥٦زمان اسکندر تا انقراض اشکانيان ، ترجمة کيکاووس جهانداری ، تهران 

؛ جالل الدين محمد منجم يزدی ، تاريخ عباسی يا ١٩٦٧چاپ دخويه ، ليدن  احسن التقاسيم فی معرفة االقاليم ،

ش ؛ موسسة مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، بحرين  ١٣٦٦روزنامة مالجالل ، چاپ سيف اهللا وحيدنيا، تهران 

 ش ؛ ناصرخسرو، سفرنامة حکيم ناصرخسرو قباديانی مروزی ، چاپ محمد دبيرسياقی ، تهران ١٣٦٤، تهران 

واداال، خليج . ش ؛ ر ١٣٥٤ش ؛ کارستن نيبور، سفرنامة کارستن نيبور ، ترجمة پرويز رجبی ، تهران  ١٣٦٣

ش ؛ عبداهللا بن فضل اهللا وصاف حضرة ، تحرير  ١٣٦٤فارس در عصر استعمار ، ترجمة شفيع جوادی ، تهران 

ت ويلسون ، خليج فارس ، ترجمة محمد ش ؛ آرنولد تالبو ١٣٤٦تاريخ وّصاف ، به قلم عبدالمحمد آيتی ، تهران 

ش ؛ رضاقلی بن محمد هادی هدايت ، ملحقات تاريخ روضة الصفای ناصری ، در  ١٣٤٨سعيدی ، تهران 

ش ؛ مهديقلی هدايت ، خاطرات و خطرات ، تهران  ١٣٣٩، تهران ١٠ـ ٨ميرخواند، تاريخ روضة الصفا ، ج 

 ؛١٩٦٥، چاپ افست تهران ١٨٧٣-١٨٦٦ستنفلد، اليپزيگ ش ؛ ياقوت حموی ، معجم البلدان ، چاپ وو ١٣٦٣
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