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از آغاز تا پایان (قاجار فارس در دوره هاي ایرانی خلیجها در کرانهتحرکات وهابی

  )دوره ناصري

  

  دکتر حسین زمانی

  و عضو هیئت علمی  استادیار گروه تاریخ

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت

  

  محمد حاجیانی

   ایران اسالمی تاریخ کارشناس ارشد

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت

  

  چکیده

وي با محمد . ذهب سنی به نام وهابیت ایجاد کرددیدگاه جدیدي در م محمد بن عبدالوهاب

ه و خلیج فارس را  متحد شد و اعراب نجد، عتوبی بعد از وي  با پسرش عبدالعزیز سعود وبن

/ ق1207در سـال  هـا همزمان با آغاز قرن نوزدهم  مـیالدي وهـابی   .به وهابیت دعوت کرد

قبیلـه قواسـم بـه    . م1802/ق1217در سال. با تصرف احسا به خلیج فارس رسیدند. م1793

آقـا   .جواسم بـود  فارس تحت نفوذ اغلب بنادر و سواحل خلیج این زماندر  .وهابیت گرایید

  ایـن رونـد  . تاجگذاري توجهی به امنیـت سـواحل خلـیج فـارس نکـرد      ن بعد ازخامحمد

. همچنان ادامه داشت ي پادشاهان بعدي قاجاردورههاي ایرانی در ران به کرانهتوجهی ایبی 

بـا حکـام محلـی    تاختند و میآوردند به سواحل ایران  بدست می وهابیون هر لحظه فرصتی

امنی و اغتشاش در آن نـواحی  شدند و به نامتحد می رکزي علیه حکومت مهاي ایرانی کرانه

بندر عباس از دست سلطان عمان خارج شد . م1867/ق1284زدند، تا اینکه در سال میدامن 

ایران با خرید دو فروند کشتی جنگـی، اقـداماتی بـراي تـامین     . م1885./ق1303در سال  و
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با تصـرف بنـدر   . م1887/ ق1305سال در. امنیت خلیج فارس و مبارزه با وهابیون آغاز کرد

  .لنگه توسط ایران وهابیون پایگاه خود را در سواحل ایران از دست دادند

  .ي شمالی خلیج فارسکرانه، مسقط، ، بوشهر)جواسم(وهابی، قواسم : واژگان کلیدي

  

  مقدمه

خان، اختالفات شدیدی که بین جانشینان او بر سر تصرف تاج و  بعد از درگذشت کریم

در اواخر  .فارس و سواحل آن بسیار کاهش داد وجود آمد، نفوذ دولت ایران را در خلیج  ت بهتخ

ی شیخ طایفه ـ) جواسم(» قواسم« فارس تحت نفوذ زندیه اغلب بنادر و سواحل خلیجی سلسله

ی  قاجاریه  با به تخت نشستن آقامحمدخان به سلسله .بود  رشید و شیخ صقر اعراب برِّّ نجد ـ

وی پس از تاجگذاری در تهران، سرگرم جنگ با  1.در تهران آغاز گردید. م1796/ ق1210ل سا

توجهی ی قفقاز شد و ها در ناحیهبازماندگان نادرشاه افشار در خراسان و مقابله با پیشروی روس

/ ق1207در سال. سلطنت مسقط ظهور کرد در همین زمان 2.به سواحل خلیج فارس نداشت

ط و سایر بنادر آن حدود مسلط بوسعید توانست بر مسقطان پسر احمدبن سعیدسید سل.  م1793

  1795/ ق1209 م و هرمز حمله برد و در سالعباس و جزایر قشسید سلطان به بندر. شود

معین و شیخ حسین معینی را از این نواحی گرفت و دست آل عباس راجزیره قشم، هرمز و بندر

  4.واحی را به مدت هفتاد و پنج سال از آقا محمد خان  گرفتو فرمان حکومت آن ن  3ه کردکوتا

ای را که به سواحل  دریازنی خود افزودند و ناحیه  بر فعالیت در خلیج فارس »قواسم«

بندر بوشهر در معرض  بنادر ایران از جمله  معروف بود، تصرف کردند و »دریازنان«یا  »متصالح«

به دزدی و راهزنی در دریا  در قشم ساکن شدند وها آنای از و دسته تهدید آنها قرار گرفت

  5.دادندرا مورد تعرّض خود قرار میسواحل و جزایر خلیج فارس  مشغول گشتند و غالباً

  مذکور حاکم بوشهر اداره در آغاز زمامداری  آقا محمدخان  بحرین زیر نظر شیخ نصرخان آل

بحرین را از تصرفش ی جزیره عتوبیهی بنیطایفه) م1796/ ق 1210(در سال  گردید ولیمی

هزار خانوار از اعراب عتوبیه از ترس چهار) م1796/ ق1210(در این سال  6.بیرون آوردند

) نجد عربستان برِّ(ی خود نزدیک شده بودند از مساکن اولیه وهابیان که به حدود قطر و زباره

ان را از بحرین بیرون کردند خوردند و افراد  و خاندان شیخ نصرهجرت و به بحرین  هجوم آ

و بعد  کرد رّفتمامی بحرین را تص خان به بوشهر آمد و شیخ احمد رئیس طایفه عتوبیهشیخ نصر
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 7.در آنجا مقیم گردیدندی وی نیز عبداهللا به جای پدر نشست و طایفهاز وفات او فرزندش شیخ 

به سواحل اعراب برّ نجد ـ  ای ازـ قیبلهی  وهابیه و اعراب سنی مذهب عتوبیه تجاوز طایفه

  8.خلیج فارس شروع شد

به سمت جزایر ایرانی هجوم خود را آغاز کردند که باعث نگرانی  م1795/ق1209آنها از 

رین رویدادها که بر وضعیت تدر این دوره یکی از مهم 9.سید سلطان حاکم این جزایر گردید

  10.ا بودهظهور قدرت وهابی سیاسی خلیج فارس تاثیری ژرف داشت،

ی فتحعلی شاه قاجار اقتدار ایران در خلیج فارس را در های ایران و روس در دورهجنگ 

م گرماگرم جنگ بحرین دم از 1811/ ق1226ای از ابهام قرار داده بود به طوری که در هاله

  11.النه به دربار ایران را قطع کردزد و ارسال هدایای سااستقالل می

  

  ظهور وهابیه

   نشین نجد بوجود آمد و تاریخ این آبراه را رقم زد و درامیری مذهبی فرقهنوزدهم در قرن 

های ایران دخالت نمود، آنان به موقع بر قسمتی از ساحل غربی خلیج فارس تسلط یافتند و کرانه

  12.های شمالی ایران داشتر و کرانه، جزایثیر بسزایی بر بنادرتا

وهابی ها در سیاسی  نهضت مذهبی ـ میت بسیاری دارد؛اه پیدایش این فرقه در خلیج فارس

بر  های ایرانی و کرانه تأثیر زیادی بر مناطق اطراف به ویژه خلیج فارس عربستانی شبه جزیره

ها تابع هیچ قدرتی نبودند و هر ستان داخلی بر خالف ساحل نشینقبایل پراکنده عرب. جا نهاد

ر قرن هیجدهم وحدت این قبایل د. گذراندندروزگار میدر چراگاه موروثی خود  یک با استقالل

های ـ از آبادیی درعیه امیر ناحیه) م1765./ق1179توفی م(میالدی به دست محمدبن سعود 

.) م1765./ق1179 –. م1803./ق1218(پس از وی فرزندش عبدالعزیز . ـ آغاز شدنجد عربستان 

عبدالوهاب که مروج بن با فردی به نام محمد. م1774./ق1188وی در سال . راه پدر را ادامه داد

در . م1703./ق1115، احتماالً در سال محمدبن عبدالوهاب . ای بود متحد شداعتقادات ویژه

حیه بزرگ وی از علمای مورد احترام ناپدر و پدر. به جهان گشودعینیه از شهرهای نجد چشم 

وی به  14.را به سفر در بالد اسالمی گذراندمحمد دوران جوانی  13.عینیه از نواحی نجد بوده اند

و در این بالد با دلیری به  15، شیراز و اصفهان سفر کرده است، بصره، شام، مدینهشهرهای مکه
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رد مراجعت ک) شهر عینیه(در چهل سالگی به وطن خود  16.ترویج و دفاع از عقاید خود پرداخت

   17.اخراج نمود، امیر آنجا وی را ولی به خاطر بروز افکار جدیدش

 18قیم ـتیمیه و ابنکتب و آثار ابن شخصیت محمد بن عبدالوهاب با توجه به مطالعه در 

  :عبارت است ازشکل گرفت و مهمترین بخش از اعتقادات وهابیون بر این  اساس 

کند به راه مشرکان  ی انبیاء و اولیای خداوند و هرگاه فردی چنینعدم توسل به خدا بوسیله -1

  . اش شرک است ته و عقیدهرف

نباید نزدیک شد و بر آن دست نگذارد و در آن جا دعا ) ص(به قصد زیارت به قبر پیامبر  -2

  . مسجد نسازد و برای آن نذر نکندنخواند و نماز نگذارد و بر آن بنا و 

اسالم عطا ) ص(طلب شفاعت نکند اگرچه خداوند حق شفاعت را به پیغمبر ) ص(از پیامبر  -3

کسی که از پیامبر طلب شفاعت کند مانند این . و لیکن از طلب آن نهی فرموده استکرده است 

  .ست که از بتان شفاعت خواسته باشدا

نکند و آن حضرت را با صدا » یا محمدا«سوگند نخورد و او را ندا و باید هرگز به پیغمبر  -4

بر زبان ) ص(، سیدنا محمد ا محمدبه حق محمد، ی: توصیف نکند و الفاظی از قبیل» سیدنا«لفظ 

  . جاری نسازد

  .یر خداوند شرک استنذر برای غیر خدا و پناه بردن و استغاثه به غ -5

اغ و ، و چرقبور و سنگ و کتیبه نهادن بر آن زیارت قبور و ساختن گنبد و بنا بر آنها و تزیین -6

  19.شمع گذاشتن بر آن شرک است

 هایی بود که بهتفکرات خواستار پاالیش اسالم از جریانبن عبدالوهاب بر اساس این محمد

ای اعراب دیگر وی حذف رسوم قبیلهی خواسته. ادعای او به طور خزنده وارد آن شده بودند

، عربستان علیرغم اعتقادات اسالمیی الزم به ذکر است که تا آن زمان، قبایل شبه جزیره  20.بود

ب اسالم حفظ نموده بودند که ابن عبدالوهاب در تالش ی خود را در قالهر کدام رسوم ویژه

در سال  21.زی مذهبی و نزدیکی قبایل عرب بودساها خواستار یکسانبرای حذف این تفاوت

ت آئین تازه در بن عبدالوهاب تصمیم قطعی خود را برای اعالم دعومحمد. م1731/ق1143

به .) م1765/ ق1179(تا پایان عمر  وی نیر به او پیوست 22بن سعودمحمد. العرب گرفتجزیره

و نواحی در نجد بن عبدالوهاب ادامه داد و این دو نفر به صورت مشترک همکاری با محمد

اتحاد وی و ی بن سعود  زمینهپس از محمد. یاسی و مذهبی خود را دنبال کردنداطراف اهداف س
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کرد با کسب پشتیبانی یکی میعبدالوهاب احساس ، به ویژه اینکه ابنبن محمد مهیا شدعبدالعزیز

عملی شد . م1774./ق1188این اتحاد در سال . سالمی موفقیت وی بیشتر خواهد بوداز امرای ا

ی پیروان این دو توانست تمام قبایل و طوایف سر سختانهاما چهل سال طول کشید تا مبارزات 

  23.هدایت نماید وهابیتشبه جزیره عربستان را به 

 که دستاویز تعرضات آنها به اراضی و منافع هاوهابیی از اعتقادات اولیهمهمترین بخش اما 

ه دو گروه وهابی ی بشری بقرار گرفت تقسیم جامعهمسلمانان همسایگان اعم از مسلمانان و غیر

با  ایسعود بود و هر شخص یا قبیلهگروه اول، اطاعت از خاندان آلی مشخصه. وهابی بودغیرو 

  سعود و عقاید شد، در مقابل، تمام کسانی که در مقابل آلبی محسوب میاعتراف به آن وها

تنها به قرآن اعتقاد داشتن و واسطه کردن شخص را کفر به خدا و شرک مطلق  (عبدالوهاب ابن

. غیر وهابی و مستوجب برخورد بودندجستند کردند و یا از آن بیزاری میایستادگی می) دانستن

  24.شدتمام ادیان غیراسالمی و مذاهب و فرق اسالمی می گروه شامل پیرواناین 

  

  گسترش وهابیت در خلیج فارس

گذشت و امیر سعودی با تصاحب قدرت محمدبن عبدالوهاب در. م1791./ق1205در سال 

تمام نجد را به  هاوهابیتا پایان قرن هیجدهم میالدی  25.روحانی وی بر اقتدار خود افزود

شدند حالی که به نیروی نظامی متوسل میا برای گسترش قلمروشان در آنه. اطاعت خود داشتند

در اواخر قرن هیجدهم و آغاز قرن نوزدهم میالدی  26.شدنداز بحث و جدل نظری غافل نمی

 .به خلیج فارس رسیدند. م1793/ق1207در سال  27وهابیون متوجه شرق شدند، با تصرف احسا

در همان سال قبیله قواسم  28.درآمد هاوهابیه تصرف بحرین و قطر ب.  م1802/ق1217در سال 

آن با دستاویز قرار دادن شرع به تعرض به منافع همسایگان و  یبه وهابیت گرایید که در نتیجه

اما گسترش وهابیت در امارت مسقط با دخالت انگلستان  29.های دریایی خود پرداختندفعالیت

ای سر راه عربستان داخلی به ـ واحهی بوریمی ناحیهها موفق به تصرف ولی وهابی .اثر شدبی

  30.های خلیج فارس استفاده کنندر کرانهشدند تا در آینده از آن برای تسلط ب ـ سرزمین عمان

ی برخی شیوخ ها به همراه تسلیم داوطلبانهوهابیی گفتنی است که اقدامات سلطه جویانه

  جنوبی ی از آن بود که به زودی تمام کرانهفارس نشان ی خلیجکرانه) و عتوبیه جواسم(
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 هاوهابیی شیوخ مخالف سلطهدلیل  به همین 31.خواهد رفت هاوهابیی فارس زیر سلطهخلیج

ولی چون امام آنها را ناامید کرد متوجه  ن امام مسقط تقاضای مساعدت کردندسلطاسعید سیداز 

  32.انگلستان شدند

  حضور حجاج مصری در مراسم  با تسلط بر حجاز مانع هاوهابی. م1810./ق1225در سال 

آن در  یبه حجاز لشکر کشید که نتیجه هاوهابیپاشا برای تنبیه محمدعلی 33.ی حج شدندساالنه

خان م  محمد صادق1811/ ق1226در سال  34.بحرین از قوای وهابی بود ی، تخلیهخلیج فارس

ه وهابی را شدید تنبیه امام مسقط رفته بود طایفقاجار که به فرمان فرمانفرمای فارس به کمک 

  35.زیادی از آنان را کشتی کرد و عده

ها وارد شد و وهابیبا قوای بیشتری به قلمرو . م1818/ق1233در سال  علی پاشامحمد

، ریاض و احسا را اشغال کرد و به خلیج فارس رسید ولی قبل از آنکه فرصت دخالت در حجاز

ر به وجود آمده بود از ی دوری وی از مصی که در نتیجهای حل مشکالتخلیج فارس بیابد بر

 سعود از فرصت استفاده کرده و پس از ترمیم قدرتآل 36.ی عربستان عقب نشستجزیرهشبه

ند قطر و بحرین را متصرف شد. م1828./ق1244، در سال خود با هجوم به سواحل خلیج فارس

که سال . م1871./ ق1288ن خارج شد ولی قطر تا سال ی آناهر چند بحرین به زودی از سلطه

  37.ها به سواحل خلیج فارس است در تصرف آنها باقی ماندلشکرکشی عثمانی

در این  هاوهابی. شروع شد ، امام نجد38حکومت  فیصل بن ترکی. م1848./ق1264در سال  

  بر احسا نظارت ها ل، وهابیحکومت فیص در پایان. دوره از شدت اعتقادات خود کاستند

گرفتند و مدعی مالکیت بحرین بودند اما پس از وی اختالفات کردند، از عمان خراج میمی

ی آن کشور الزم برای مداخلهی ها بهانهان جانشینی با استمداد از عثمانیداخلی بروز کرد و مدعی

  39.کردند در نجد و قلمرو وابسته بدان را فراهم

  

  ه بوشهر و سواحل ایرانن جواسمی بي وهابیوحمله

 ق1223 سالر دبه نام شیخ درویش  ـحاکم بوشهر  ـیکی از برادران شیخ عبدالرسول 

خلیج فارس به  نشینوبی عربی جناو در کرانه م به کرانه جنوبی خلیج فارس، فرار کرد1808/

  40.جواسم پیوست و از یاری آنان برخوردار شد

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   ...هاي ایرانی ها در کرانهتحرکات وهابی

 

63

هـایی  به کشتی) جزایر جنوبی خلیج فارس(ایی جواسم دری شیخ درویش با استفاده از پایگاه

رد و سرنشینان آنـان را  بده و محموالت آنان را به غارت میکردند حمله کرکه به بوشهر تردد می

آورد به وجود مـی اقدامات شیخ درویش،  به وضوح مشکالتی را برای بوشهر . رسانیدبه قتل می

شیخ درویش  گرفت اقداماتی مورد حمایت قرار میی خشکولی به علت اینکه بوشهر از ناحیه

جدی قرار  نتیجه ماند و حکومت  بوشهر تضعیف و یا حتی مورد تهدیدبر ضد سواحل ایران بی

  هـای مخـالف خانـدان حکـومتی     م در سـرکوب جنـاح  1815/ق1230سالجواسم در  41.نگرفت

. گرفـت اآرامی بوشـهر را در بر اغتشاش و ندر همین سال . مذکور، به این خاندان یاری رساندآل

شیخ محمد، به جـای او حکمرانـی   زمانی که شیخ عبدالرسول در بندر حضور نداشت، عمویش 

برای سرکوب شورشیان در بوشهر  از جواسم درخواست کمک کرد و آنها به محمد شیخ. کردمی

 جواسم وارد های، کشتی)م1815/ق1230(در همین سال . حوی مطلوب به او پاسخ مثبت دادندن

فتـاری  که نسبت  به این شـیخ ر  ـمحله بهبهانی« لنگرگاه بوشهر شدند و شیخ محمد را در غارت

آن بلیـد در  : نویسد کهمی 43استفان رای از قول بلید  42».خصمانه و زیانبار داشتند ـ یاری رسانید 

جواسـم موسـوم بـه    ی ای بـا فرسـتاده  مصـاحبه . ده کمپانی هند شرقی در بوشهر بودهنگام نماین

  : استداشته که چنین آورده  »سلطان بن صقر«

چندین مرتبه به عنوان متحد شیخ مرحوم ) قواسم(آنگاه اظهار داشت که جواسم ) سلطان(او 

  44.م بسیار شهرت دارد1815/ق1230ی آن در سالاند که نمونهعمل کرده) عبدالرسول(بوشهر 

وهابیون جواسمی به سواحل شمالی ایران  در های شیخ درویش و حمالت  همزمان با فشار

دوران صلح «. قط به شیخ عبدالرسول حاکم بوشهر اعالن جنگ دادم امام مس1826/ ق1242 سال

سـقوط   هم بهم خورد زیرا که این جنگ مختصر و کوتاه مدت پـیش درآمـدی بـرای    »و آرامش

خروج همیشـگی آنهـا از   م به مذکور بود که سرانجابار خاندان آلطوالنی و در عین حال مصیبت

ی سیدسعید تهدیـد کـرد کـه جزیـره    ) م1826/ ق1242( در همین سال 45.بوشهر، پایان پذیرفت

مین منظور امام مسـقط بـا سـه کشـتی،     یا خود بوشهر را به اشغال درخواهد آورد به ه خارک و

  46.ها و کاالهای بوشهر مصادره گردیدشناور. بوشهر را به محاصره درآورد

کـه حرکـت بـه    رفـت  آمیز بود و هر لحظه بیم آن میی دریایی اقدامی تحریکمحاصرهین ا

ـ شتاب بخشد، طوری که در نواحی مرکزی و جنوبی خلیج فارس   ـای  جنگ دریایی همه جانبه

  :کردی کمپانی هند شرقی تصریح مینماینده
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ک بود ـ سبب خواهد ماهیت خطرناک دشمنی بین این دو سردسته ـ که باید خیلی از آن بیمنا

های شود که تمام قبیلهگفته می. شد تا پای تمامی منطقه خلیج فارس را به جنگ آنها بکشاند

صبرانه منتظرند تا در کنار  عرب زبان ساکن در کرانه ایرانی خلیج فارس ـ بین قشم و کنگان ـ بی

هم از ) بوشهر(ن اینجا امام وارد نبرد شوند و این در حالی است که گزارش شده است که حکمرا

  47 .درخواست کمک کرده است) جواسم(قواسم 

  

  از وهابیون براي کسب حکومت بوشهراستمداد شیخ نصر دوم 

گ کمک و همراهی وهابیون عالوه بر شیخ درویش شامل حال شیخ نصر دوم که بعد از مـر 

  . ردیـد مـدعی حکومـت بوشـهر بـود نیـز گ      .) م1831/ ق 1248سـال  (پدرش شیخ عبدالرسول 

نصر دوم برای تنبیه و مجازات قاتالن پدرش به اعراب وهابی سواحل جنوبی خلیج فـارس  شیخ

 چنـدین هـزار نفـر از    49.الخیمـه سـفر  کـرد   و راس 48، قطیفبحرین متوسل گردید و ناگزیر به

الخیمه و اعراب بر نجد با خود همـراه نمـود و بـه دعـوی     طوایف عتوبیه بحرین و جواسم راس

بوشهر آمـد و   م با چندین کشتی به دریای1832/ق1248ثی و خون پدر خود درسال وروملک م

، طوری ا را به محاصره دریایی درآوردندبدین صورت آنج« 50.روبروی بندر بوشهر لنگر انداختند

جنگی سخت مابین  51».ی گشتهای بازرگانه سرعت موجب بروز وقفه در فعالیتکه این اقدام ب

ستقر در بوشهر درگرفت سرانجام شیخ نصر دوم شکست خـورد و بـه همـراه    آنان و نیروهای م

م 1835/ق1251شیخ نصر دوم در سـال   52.جزایر جنوبی خلیج فارس فرار کرد نیروهای خود به

ا بار دیگر بوشـهر را  کرد به تالش افتاد تدر حالی که شیخ صباح، حاکم کویت، از او حمایت می

  53.ی پیش به شکست انجامیدما این محاصره هم مثل دفعها. ی دریایی درآوردبه محاصره

  

هـاي شـمالی خلـیج    کرانـه  وهابیون در بحرین و سواحل عمـان و  هايدخالت

  فارس

-در بحـرین دسـت  خلیفـه عتوبیـه   محمدبناحمدبن بنم شیخ سلمان1799/ق1213 در سال

زایر بحـرین تصـمیم   م  برای تسخیر ج1801/ ق1215در سال سیدسلطان  54.ی ایران بودنشانده

افت ی دریبه بهانه سلطانسید. خلیفه را از آن ناحیه کوتاه کندگرفت عازم آنجا  شود و دست آل
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خلیفه به هیچ ایرانیان جزایر که از استیالی آلشیعیان بحرین و . خراج بحرین به آنجا حمله کرد

  ننـد و سـلمان چـون    ند که از شیخ سـلمان دفـاع و او را یـاری ک   وجه راضی نبودند حاضر نشد

ی ایران خواند و به والی فارس پیغام داد که اگر نشاندهندید خود را علنا نماینده و دست ایچاره

در ایـن  « 55.دولت ایران از او حمایت کند حاضر است خراج عقب افتـاده را بـه شـیراز بفرسـتد    

، پیشقدم شدند بوشهر مذکور حاکمطی پیشنهادی به شیح نصرخان آل ، اعراب بنی عتوبیهدارگیرو

شیخ نصر  ضمناً. تا خراجگزار ایران گردند و با طیب خاطر به حاکمیت و اقتدار ایران گردن نهند

  56».باج و خراج آنجا را دریافت کندبطور مخفیانه رهسپار بحرین شده بود تا 

ـ     سلطانو حکمران بوشهر نتیجه نداد و سیداما این اتحاد عتوبیه  ه که پیوسـته چشـم طمـع ب

در سال  گرد آورده  و مجدداً هاییتجارت مروارید آن دوخته بود کشتیبحرین و عواید خراج و 

به آنجا حمله برد و این بار آن جزایر را به آسانی از اعراب عتوبیـه کـه تبعیـت    م 1801/ق1215

ایران را پذیرفته بودند گرفت و از جانب خود سیف بن علـی بوسـعیدی را بـه حکومـت آنجـا      

ساله خـویش سـالم    حکومت بحرین را به پسر دوازهسپس اندکی بعد سیف را برداشته ت گذاش

داد تا او به نام سالم بر  بن خلف شیعی را نیز به همراهی او ماموریت بحرینسپرد و شیخ محمد

های  شیعی و عتوبیه سنی مشغول بحرینیبین به رفع اختالف ماحکومت کند و  57ی  اوالجزیره

ماموریت شیخ نصر خان آل مذکور حکمران سابق بحرین هم در کار اداره آنجا با  در این 58.باشد

  59.سالم پسر سید سلطان شریک بود

سلطان بر بحرین دو چیز بود یکی تنفر شیعیان بحرین از آل عتوبیـه  علت پیروزی آسان سید

عف قوای خلیفه دیگر ضطان برای تسخیر بحرین و اخراج آلسلدعوت محرمانه ایشان از سید و

  60.الحمایه این دولتاندن کمک به شیخ سلمان عتوبی تحتبحری ایران برای رس

سـلطان غلبـه کردنـد و    بر پادگان مسقطی بحـرین و سـالم پسـر سید    اما چند ماه بعد عتوبیه

 که بار دیگر سیف بن علی بوسعیدی را ند و سیدسلطان مجبور شدبحرین را از ایشان پس گرفت

ح درآمده حاضر شـدند کـه فرمـان    عتوبیه این دفعه از در صل. ن روانه داردبه تسخیر مجدد بحری

سلطان را بپذیرند و به رسم گروگان شیخ محمد برادر سلمان بـن احمـد شـیخ خـود را بـه      سید

مـردم آن  هـای  کشـتی مسقط فرستاند به این شرط که سید سلطان دست از تعرض به بحـرین و  

وهابیـه متحـدین    یسیدسلطان که از طایفه. ن را تخلیه نمایدکه باالخره بحریبردارد و تعهد کند 

احمـد را بـه حکومـت    بـن ط را پذیرفت و برادر خود سعیدعتوبیه وحشت کلی داشت این شرای
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خلیفه به احمد آلم که شیخ محمدبن1808/ق1223سال  جزایر مزبور فرستاد و اوضاع بحرین تا

تـا اینکـه شـیخ محمـد در سـال       بـود  زیسـت بـه همـین وضـع    در مسـقط مـی  عنوان گروگـان  

 اعراب عتوبیه بالفاصله به کمک وهابیون. م مرد و عتوبیه از جانب او راحت شدند1808/ق1223

  61.ه شدسلطان حاکم مسقط از آنجا کوتابحرین را تصرف کردند و دست سید

؛  فتادی کار وهابیه افکر چاره خلیفه صلح کرد و بهآلم با 1801/ ق1215سیدسلطان در سال 

حسینعلی میرزا فرمانفرما والی  ازچون خود به تنهایی قدرت پایداری در مقابل ایشان را نداشت 

، عتوبیـه را مغلـوب   گان ایرانیسلطان به کمک فرستادسید 62.کردایالت فارس درخواست کمک 

سیدن ولی چون فتنه وهابیه و ر .سلطان و لشکریان ایران افتاددست سپاهیان سیدکرد و بحرین به 

  63ایشان به سواحل الحسا و عمان و عـراق عـرب اراده عمـوم مسـلمین را متزلـزل کـرده بـود،       

-وجـود آل  بحرین را بطـور کامـل از   پاه ایرانی همراه فرصت نیافتند و نتوانستندسلطان و سسید

هـای ایشـان را   کشـتی  اکثـر . م1803/ ق1218سیدسلطان در رجب  فقط .سازی کنندپاکعتوبیه 

  64.کردت و تا مدتی از راهزنی آن طایفه جلوگیری هم شکسدر

هر از سـید سـلطان مـدد    ،  شـریف آن شـ  65).م1806/ ق1221( بعد از هجوم وهابیه به مکه

بـدالعزیز وهـابی را   سلطان هم لشکری به یاری او فرستاد خبر این حرکت امیر عخواست و سید

مله کند و سیدسلطان را از مم شد که به مسقط حسلطان به غضب آورد و مصسخت بر ضد سید

وهـابی را پذیرفتـه    یو جاسمی که هـر دو طریقـه  برای این کار از اعراب عتوبیه  .آنجا براندازد

که ایشان هم بر ضد امام مسـقط   سلطان نیز دشمنی دیرینه داشتند درخواست کردبودند و با سید

با قیام ایشان کـار بـر سیدسـلطان    ردند و عبدالعزیز را اطاعت کآن دو طایفه امر  امیر. م نمایندقیا

بـه والـی بغـداد و     بـرای طلـب کمـک   ) .م1810/ ق1225( سـلطان سـال  سید. بسیار سخت شد

میرزا فرمانفرمای فارس رجوع کرد و با مددی که از ایشان گرفت به خـوبی از دسـتبرد   حسینعلی

یر برای صـلح  عبدالعزیز نشد و ناگزلیکن حریف امیر 66اعراب جاسمی و عتوبیه جلوگیری نمود

ات بـه امیـر   پرداخت خراجی سالیانه به رسـم زکـ  : تن به قبول شرایط او داد که از آن جمله بود

امیر عبدالعزیز کمی نقض عهـد کـرد و سـرداری را از    . ای از او در مسقطوهابی و قبول نماینده

ود عمان با زیز در حددر همین زمان که سپاهیان امیر عبدالع. جانب خود به تسخیر عمان فرستاد

خبر به محض وصول این . د امیر وهابی در نجد به قتل رسیدسلطان در جنگ بودنلشکریان سید

 سلطان با اعراب جاسمی و عتوبیه صلح کرد و به جنگ وهابیـه لشکریان او عقب نشستند و سید
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هـم از تـرس انتقـام    عتوبیـه  . ی سـابق را بـر ایشـان بقبوالنـد    نجد رفت و موفق شد که عهدنامه

در آنجـا   خود را از ساحل قطر کنده به بحرین منتقل کردنـد و جمیعـاً   یدسلطان به کلی عالقهس

  67.مقیم شدند

کشـته   68لنگه به دست اعراب جاسـمی نزدیکی بندر در طانسلم سید1804/ ق1219در سال 

سعید با چند تر او بعد از واقعه سیدسلطان پسر جوان 69.سالم به جای او نشستپسرش سید، شد

قدام کرده و به قتل پدرش ا اعراب جاسمی را که در آنجا بودندی قشم تاخت تا تی به جزیرهکش

ایـن   معین هم ازجواسم و بنی. شی فایده مهمی نبردسعید از این لشکرک. بودند قلع و قمع نماید

مالحسـین معینـی   . حمله کردنـد  در و سواحل ایرانحوالی بنا به اوضاع  استفاده کردند و مجدداً

وی لـیکن نیـر  . عمان بود تحت تصـرف خـود آورد  ی عباس را که در اجارهی قشم و بندرزیرهج

ای که بین این دولت و عمان تنظیم شـده بـود بـه یـاری امـام      دریایی انگلیس به موجب معاهده

  70.اس بیرون کردعبمعین را از قشم و بندرو بنیمسقط آمد و جواسم وهابی 

  ان محرمانه نیرویـی بـه همـراه    سلطسیدی سیف برادرزادهمم بدربن اما1806/ ق1221درسال 

معینی حاکم قشم  را دستگیر نمایند و به عنـوان  قشم فرستاد تا مالحسینی هایی به جزیرهکشتی

معینی را مالحسین) م1807/ق1222( سال بعد) سید سالم(مسقط سلطان .گروگان به مسقط ببرند

قشـم و   شخصـاً  )مالحسـین معینـی  ( م برگرداند، تا اوبه همراهی یکی از بستگان خویش به قش

تی کـه  مسقط وق فرستادگان سلطان. اندهرمز را که تصرف کرده بود به گماشتگان مسقط باز گرد

جزیـره را بـه تصـرف خـود      حسین قـبالً به قشم رسیدند متوجه شدند که وهابیان هم دست مال

وهابیه کـه در قشـم مسـتقر    . کنندداری میه گماشتگان امام مسقط خوداند و از تسلیم آن بگرفته

 شده بودند آنجا را مرکز حمالت دریایی خود به سواحل ایران و عمان قرار دادنـد و پیوسـته بـه   

  71.شدندهمراهی جواسم متعرض این نقاط می

  

  ي آنان به سواحل ایرانو حمله دزدي دریایی وهابیون جواسمی

، در خلیج فـارس  میالدی طوایف مختلف عرب ن نوزدهمدر اواخر قرن هیجدهم و اوایل قر

عمـل خـود در دزدی دریـایی     با یکدیگر متحد شده و به تحریک و تشجیع وهابیهـا بـر شـدت   

  72.افزودند
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ی جواسم در ساحل خلیج فـارس، در  ، تحت تأثیر اسکان قبیلهدرآستانه قرن نوزدهم میالدی

که بعدها نامشان مترادف دزدی دریایی و تا حدود شبه جزیره قطر   73می  بین رأس مسندمنطقه

یج فارس وارد آخرین مرحلـه خـود   ، دزدی دریایی در خلقلمروشان موسوم به ساحل دزدان شد

 74.الخیمـه بـود  مراکز مهمشان شارجه در جنوب رأس الخیمه و ازرأس مرکز اصلی جواسم . شد

های جواسم  در خلـیج  فعالیت های اخیر هیچ قدرتی اقتدار الزم برای جلوگیری ازچون در زمان

-حکومـت ضـعف  . شد نطقهفارس را  نداشت باعث گسترش فعالیت آنها در بخش وسیعی از م

ترین نماد خلـیج فـارس   آن اغتشاش این آبراهه، اصلیی های ایرانی در خلیج فارس و در نتیجه

  75.استدر قرن هیجده تا اوایل قرن نوزدهم میالدی 

آنها . شدتر میهر روز گستردهشان م تحت رهبری شیوخ وهابیلیت قواسبا چنین وضعی فعا

های بین حکام خلـیج  در جنگ 76.هم مدعی قدرت سیاسی بودند و هم دستی در تجارت داشتند

هـا  هـای قواسـم تن  در آغاز فعالیت. یافتندباز مزدور یا متحد نظامی حضور میفارس به عنوان سر

  77.شدمتوجه تجار محلی خلیج فارس می

از دست جواسم و عتوبیه )  م1810/ ق1225(م  تا این تاریخ 1801/ ق 1215ل عمان از سا

طـرف   مسـقط از . ی کلی دیـد و وهابیان که همه یک طریقه اختیار کرده بودند چندین بار صدمه

ای خلیفه را در گروگـان داشـتند، تـا انـدازه    م  که محمد آل1818/ ق1223تا سال اعراب عتوبیه 

م  با سلمان شیخ عتوبیه کرده بود 1801/ ق1215ن را مطابق شرطی که در سال بحری . راحت بود

خلیفـه در مسـقط مـرد و عتوبیـه از فـوت او      داشت اما در این تاریخ  محمـد آل تحت امر خود 

-اعراب عتوبیه. ها وارد مذاکره شدندرداد بحرین با امیر سعود و وهابیبه جهت است کردهاستفاده 

سعید با وهابیه که به تسخیر کلی عمان و مسقط تصمیم ی  قیام بر سیدسالم و سیدی بحرین  برا

  78.گرفته بودند دست یکی کردند

عباس واسم رسید و در اولین اقدام بنـدر صقر به ریاست قبنسلطان. م1803/ق1218 در سال

س آگـاه  را اشغال کرد و چون از نظر کمپانی انگلیس راجع به عدم دخالت نظامی در خلیج فـار 

در زمان وی قواسم به اعتقـادات وهـابی گراییدنـد و از     79.بود بر شدت فعالیت قبیله خود افزود

  80.این عقاید برای توجیه اقدامات خود استفاده کردند

فـارس  خلـیج  رانی درم مدعی انحصار کشتی1804/ ق1219 ، امام مسقط در سالسیدسلطان

این ادعا باعث رو در رو قرار گرفتن وی . طقه نمایدرا مرکز تجارت من شد تا بدین وسیله مسقط
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مصمم بـه اسـتخالص بنـدرعباس از    دولت انگلستان و عمان  81.با قواسم و در نتیجه مرگش شد

ر ایـن زمینـه موفـق    گیری تجارت بین هند و خلیج فارس بودند کـه د دست قواسم جهت از سر

نمودند که بر اسـاس آن شـیخ قواسـم    صقر تحمیل بنای به سلطانشدند و در بندرعباس معاهده

  82.بودها دزدی شده از کشتیمکلف به احترام به پرچم انگلیس و استرداد اموال 

ها ـ وهابیچندان نپایید زیرا همسایگان غربی قواسم ) م1805/ق1220(بندر عباس ی معاهده

چنـدی بعـد    ه محـدود کردنـد و  الخیمـ صـقر را بـه رأس  بنبا اقدامات خود، ابتدا قدرت سلطان

بندری واقع در جنوب (آنگاه شیخ رمس  .کردندد وی را خلع و به درعیه تبعی) م1809/ق1224(

  83.ر جای وی نشاندند و راهزنی ازسر گرفته شدموسوم به حسین بن علی را ب) الخیمهرأس

سعید و در بـاطن بـه منظـور تنبیـه قواسـم وهـابی       تان در ظاهر به عنوان کمک به سیدانگلس

و حسـین  ) مسقط و حکومت هند(در جنگی که بین متحدین . خلیج فارس اعزام کرد ی بهناوگان

الخیمه، رمس، قوریات، به سختی شکست خوردند و قشون هند، رأس ، قواسمبن علی در گرفت

، جزایرالحمرا، الفت و لنگه را اشغال کردند و برای تأیید آن قراردادی شارجه، شناس، خورفکان

  84.دانستند به امضاء رساندندکه خود را متبوع قواسم می نجد یوهابی هابا 

سـعید را شکسـت   الخیمه لشـکریان سید م  در نزدیکی راس1808/ ق1223جواسم در سال 

واحل و بنادر خلیج دادند و یکی از برادران او را کشتند و بار دیگر به طغیان و تعرض به مردم س

نیـت  دولت انگلستان برای کمک به آرامـش و ام  85.های تجار پرداختندی کشتیفارس و مصادره

ونی برای مقابله با دزدان دریایی از هند به خلیج م قش1809/ ق1224خلیج فارس  در آخر سال 

-بایستی جواسمیمشخص شده بود که آنها می فرستادند در فرامین فرماندهان قشون دقیقاًفارس 

ایی بـود کـه   الخیمه نخستین جـ راس. ر دهنداها بودند مورد حمله قرمتحد وهابی ها را که عمالً

الخیمه را از چنگ دزدان دریـایی  آنان به دستیاری سپاهیان سیدسعید راس .باید به آن حمله کنند

ی قشم رفتند و شـهر را بـدون مقاومـت تصـرف     سپس به بندر لنگه و جزیره. جواسم درآوردند

ار دیگر بـر ایـن نـواحی    سعید بدرت سیدو ق اکثر منازل ایشان را مسخر و ویران کردند.  کردند

عتوبیه بعد از از دست او بیرون رفت زیرا که اعراب لیکن بحرین در همین زمان  86.حاکم گردید

بی سـعود وهـا  ، بـه جلـب مسـاعدت آل   ردم م1808/ ق1223خلیفه در سال آنکه شیخ محمد آل

-شـیخ . حرین بیرون کردندات عمان را از بنماینده سادم 1809/ ق1224مشغول شده و در سال 

بـا او   زیرا وهابیه دست آورد اما نه با استقالل کاملسلمان نوبتی دیگر حکومت آن جزایر  را به 
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. بر پادگان مسـقطی بحـرین پیروزکـرد    سلمان رابودند و در حقیقت همکاری ایشان بود که شیخ

ای اعـراب عتـوبی   دنـد و روسـ  آورتصرف خـود در  بحرین را به طولی نکشید که وهابیان رسماً

و تا یـک سـال بعـد کـه      کردند مساکن اولیه خود 87را مجبور به مراجعت به قطر و زبارهبحرین 

  88.از دست گماشتگانِ مسقط خارج شد در دست وهابیان بود بحرین

ای که با سـادات عمـان   های انگلیسی به هند با وجود عهدنامهوهابیان بعد از بازگشت کشتی

ی حملـه بـه عمـان را گذاشـتند و سیدسـالم و      گرفتند بنای که از ایشان میتند و خراج گزافداش

 این موقـع  ها مداخله را درد انگلیس طلب یاری کردند انگلیسیسعید هر قدر از حکومت هنسید

بـه همـین علـت     89؛درپی سـادات عمـان ندادنـد   های پیصالح خود نداستند و گوش به دعوت

سعید چون کار را سخت زار دید درخواسـت  کردند و سیدهولت مسقط را محاصره وهابیان به س

خوانـد  » ر والی فارس و چاکر قدیمی ایرانخراجگزا«السابق فیکمک از ایران کرد و خود را کما

  90.و از فرمانفرمای فارس تقاضای کمک در دفع وهابیه کرد

شـتی،  م  چنـدین هـزار نیـرو از مـردم د    1810/ق1225شاهزاده حسینعلی میرزا نیز در سال 

خان قاجاردولو و به همراهـی سیدسـالم از راه فسـا، داراب و    دشتستان و الر به فرماندهی صادق

سـعید  ایشان به همراهی سـپاهیان سید . به مسقط به کمک سید سعید فرستادعباس با کشتی بندر

دا شکست مختصـری  وهابیه را دفع کرده به طرف نجد در داخل بادیه پیش رفتند و اگرچه در ابت

. ه شکست دادن اعراب وهابی شدخان از خود شجاعت نشان داده و موفق بردند لیکن صادقخو

 1225وجـود ایـن وهابیـان در سـال     بـا   91.سعید در برابر این پیروزی از ایران تشـکر کـرد  سید

ی لذا جواسـم بـا اجـازه   . شده بودندبر تمام سواحل جنوبی خلیج فارس حاکم  تقریباًم 1810/ق

-هـا را کنتـرل مـی   تیار خود گرفته و رفت و آمد کشتیخلیج فارس را تحت اخ هایوهابیان آب

  92.کردند

م با سرکوبی محمدعلی پاشا و مـرگ امیرسـعود در سـال    1812/ق1227فتنه وهابیه از سال 

در حدود سال  93.ست سال خاموش شدو اسیر شدن پسرش عبداهللا تا نزدیک بیم 1814/ق1229

سعید شدند و او را بـه  شوکتی به هم رسانده و متعرض سید هابیهبار دیگر فرقه و 1834/ق1250

سواحل خلیج فارس و ایران جوالنگاه ظلم و  قبول پرداخت خراج سابق مجبور ساختند و مجدداً

  94.های  ایشان شدستم
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  یج فارسجانبه علیه وهابیون در خلهمکاري چند

یمن بر ضد عبدالعزیز وهـابی   امو ام  ـ 95م ابراهیم پاشا ـ خدیو مصر 1813/ق1228در سال 

بحرین دست پیدا کردنـد و  و از طرف دیگر اعراب عتوبیه بر  ندسعودی در حجاز متحد شدامیر

حرین هرکدام بلذا  امیرسعودی، امام یمن و . رویداد باعث فشار بیشتر بر امیرسعودی شد این دو

بـرای قطـع دسـت    کـه  یمن ام ام. شاه فرستاندرای جلب مساعدت ایران نزد فتحعلیای بنماینده

از طرفی  . دکرعلی شاه نیز درخواست همکاری علی پاشا کمک گرفته بود از فتحوهابیه از محمد

د به مکـه و  سعود با شاه ایران دم از صفا و صلح زد و تقاضا کرد که حجاج ایرانی از راه نجامیر

بیه ساکن جزایـر فـارس و   ی عتوطایفهعلی نماینده بحرین از دو ؛ و شیخکنندسفر حج مسافرت 

الخیمه از بنـادر عمـان و تعـدیات آنـان بـر مـردم       جواسم ساکن جزیره قشم و بندر رأسطایفه 

ام یمن فتحعلی شاه جواب ام. ایرانی شکایت کردهای ن، سواحل و جزایر و حمله به کشتیبحری

-لـم و سـتم  و در خصوص جلوگیری از ظ سعودی نجد را همراه فرستادگان ایشان فرستادو امیر

الحدید دولـت  های انگلیسی به صسفیر انگلیس مذاکراتی شد که کشتیهای عتوبیه و جواسم با 

کارگزارن هـر دو دولـت در    کنند وها مساعدت ی جواسم و عتوبیه با ایرانیایران برای رفع فتنه

  96.این امر شرکت داشته باشند

ی دفاع و تهاجم علیه قواسم امضـا  اسعید با حکومت هند قرارداد اتحادی بردو سال بعد سید

الخمیه حمله کرد و قواسم را مجبور به پذیرش شرایط پیشـنهادی  دوباره سیدسعید به رأس. کرد

کـرد از  ) شمالی و جنوبی(س ی خلیج فارکرانهاز جمله خودداری قواسم از جنگ با ساکنان دو 

م دسـت کشـید و بـه    سعید از ادعـای حکومـت بـر قواسـ    صقر، متحد سیدبنسوی دیگر سلطان

قـت از  سعید که هیچ وم سید1816/ق1231در سال  97.تصاحب بنادر لنگه و شارجه قناعت کرد

رفت خواست که از فتوحات ابراهیم پاشا در عربسـتان و ضـعف   فکر تسخیر بحرین بیرون نمی

و  وهابیه استفاده کرده متحدین این فرقه یعنی عتوبیه بحرین و جواسم قشم را مطیع خود سـازد 

ای را به یـاری  فرمانفرما از طرفی عده. ینعلی میرزا والی فارس مدد خواستبرای این کار از حس

خـان نـوری را بـرای دفـع     رین فرستاد و از طرفی دیگر محمـدزکی سعید برای حمله به  بحسید

خـان  به آن ناحیه روانه داشـت، محمـدزکی   98مغویهساکن حدود شیبکوه الرستان و بندرجواسم 

بر نیامد  سعید از عهده عتوبیهلیکن سید.  شیبکوه و بندر مغویه را به سختی سرکوب کرد جواسم
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 و جمعـی از سـرداران و یکـی از بـرادران او در ایـن واقعـه بـه قتـل        و از ایشان شکست خورد 

  99.رسیدند

ه حملـ جدداً از ایرانیان کمکی بگیـرد و  سعید به بندر کنگان آمد تا مبعد از این شکست سید

اما در اینجا به زودی متوجه گردید که ایرانیان از او نیز دل خوش . کندرا به بحرین تجدید خود 

ار از کنگان گریخـت  ناچ. لی دستگیر کرده به شیراز بفرستندند که او را به شکاندارند و در صدد

ای مبنـی  نامـه م  نصـیرخان والـی الرسـتان شـکایت    1817/ ق 1232در سال  100.و به عمان آمد

میرزا فرمانفرمای فارس های شیخ وهابی حاکم بندرمغویه به آن نواحی به حسینعلیدرازیتبردس

شیراز حرکت کرد و از ، اتراک و بلوکی از نفرما با چندین دسته تفنگچی نوری، الوارفرما. فرستاد

داری ل است وارد گردید و تفنگچیان گلهنشین ناحیه فادار که حاکمراه فیروزآباد به روستای گله

، نوری سردار فارس را به فرماندهی این نیروهاخانمحمدزکی 101.های دیگر همراه کردرا با دسته

کـه اکثـر اهـالی    مغویه خبر رسید بندر از. ی سرکوبی اعراب جواسمی راهی بندرمغویه کردندبرا

ا طایفه از شدت ترس از فرمانفرم شیب کوه الرستان ـ که بندرمغویه روستایی ازآن ناحیه است ـ  

ند با خود همراه و الخیمه را که آنان نیز مذهب وهابی دارجواسم ساکن جزیره قشم و بندر رأس

فرزند خود را به  اند، زن وفارس آماده داشته و با چندین کشتی که در خلیج. اندبه کمک خواسته

ه کرده و به سـرداری  را آمادفرمانفرما لشکر . اندو مردان آنان آماده جنگ شده. اندجزایر فرستاده

اعراب بنـادر و  . توقف نمود 102دارشیب کوه راهی نمود و خود در گله نوری به سمتمحمدزکی

خـان  ده هزار نفر بودند وارد جنگ با محمدزکی که نزدیک بهالخیمه جزایر و از جمله بندر رأس

فرمانفرما آن قلعـه  پس شیخ مغویه با همراهان خود در قلعه متحصن شدند و لشکریان . گردیدند

کردنـد و  خان به قلعه حمله ردند و پس از آن با فرمان  محمدزکیرا به مدت سه روز محاصره ک

مردان جنگی آنان را کشتند و از سرهای آنان کله منـاره در کنـار دریـا    . به آسانی آنجا را گرفتند

م  وارد 1818/ ق 1233 دار و فال حرکت نمـود و در سـال  ند و فرمانفرما با پیروزی از گلهساخت

  103.شیراز گردید

، اقدامات خود را با شـدت بیشـتری   )م1804/ ق1219سال(توجه به قرارداد صلح قواسم بی

رده این این موضوع موجبات نگرانی حکومت هند را فراهم کرد و باعث تهاجم گست. ادامه دادند

الخیمه و نواحی اطراف م به رأس1819/ق1234 سعید در سالحکومت به اتفاق متحد خود، سید

های ایـران، علیـرغم اعتراضـات    رفت حتی کرانهپناهگاه طوایف قواسم به شمار می و هر جا که
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 این یورش تمام قدرت قواسم برای جنگ و گریز دریایی را از بین بـرد و قـرارداد  . تهران گشت

  104.را به آنها تحمیل کرد. م1819/ق1234

ها جدداً گرفتار جواسم شدند تا آنکه باالخره انگلیسیم مردم مسقط م1820/ق1235در سال 

ه، بـا سیدسـعید  وارد   به موجب قراری که با دولت ایران بسته بودند برای اقدام جدی در ایـن را 

کرد بـه شـادی   ضایت دولت ایران را نیز تضمین میسعید این پیشنهاد را که رسید. مذاکره شدند

ا از جواسـم بـاز پـس    الخیمـه و قشـم ر  م  رأس1820/ق1235متحدین در اوایل سـال  . پذیرفت

در و چون جواسم عـاجز آمدنـد شـیوخ ایشـان      105.های آنان را به آتش کشیدندگرفتند و کشتی

هـا بسـتند و بـه    های تجارتی با انگلیسیهمان سال پیمان صلحی مبنی بر ترک تعرض به کشتی

  106.نیز در این معاهده شرکت کرد رینخلیفه امیر عتوبیه بحسلمان آلها شیخدعوت انگلیسی

 انگلسـتان بـا موافقـت دولـت ایـران و مسـاعدت لشـکری       . م1820/ق1235در اوایل سـال  

الی عمان سعید سلطان عمان برای سرکوبی اعراب جواسم و سایر دزدان دریایی قوایی به حوسید

-بنایشان حسن شیخ. مرکز مهم اعراب جواسم را گرفتند الخیمهو قشم و بحرین فرستادند، راس

ی غلبه بر جواسم عمـان و  ی مزبور در نتیجهفرمانده. ود که  تسلیم فرمانده انگلیسی شدرحمه ب

صقر شیخ بنالخیمه و شیخ سلطانرحمه شیخ جواسم عمان و راسبنحسنقشم با شیوخ ایشان 

ن شیوخ ای بست که به موجب آاحیه ابوظبی در همان سال معاهدهجواسم قشم و هرمز و شیخ ن

الخیمه تا زمانی که اطمینان حاصـل  رض و تعدی در دریا بردارند و راسمذکوره باید دست از تع

داشته باشند که لنگرگاه باسیعدو را در جزیره قشم ها بماند و ایشان حق ر تصرف انگلیسیشود د

نـان کـه   خلیفه امیر عتوبی بحرین نیـز چ سلمان آلشیخ. های جنگی قرار دهندمرکز اقامت کشتی

  107.گفته شد در امضای این قرارداد شرکت کرد قبالً

از ظلـم و  اهالی بحرین که کرد ن حکومت میشیخ عبداللّه بر بحریم 1838/ق1254در سال 

سـتادند ولـی   امنی منطقه به جان آمده بودند شکایتی  به دولـت ایـران فر  ستم  اعراب عتوبیه و نا

  108.پاسخی دریافت نکردند

ی صلح مـا بـین اعـراب    چند معاهده. م1853/ ق1269تا . م1820/ق1235ل ی سادر فاصله

دی دریایی بـود و  ی آن توقف جنگ و دزان تنظیم گردید که نتیجهخلیج فارس با نظارت انگلست

مالی خلـیج فـارس کمتـر متعـرض     های شها اعراب وهابی به سواحل و کرانهدر خالل این سال

  109.شدند
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سلطان  ثوینی سلطنت عمـان را داشـت و هـم زمـان بـا      که . م1864/ ق  1281اما در سال 

وز بـه حـدود    طایفه وهابیه باز سر به تعرض و تجـا بود، خلیفه بر بحرین محمدبنحکومت شیخ

ی انگلـیس نیـز   عمان و سواحل ایران برداشتند و در این تجاوز به بعضی از تجـار هنـدی تبعـه   

هـایی بـه   کشتی 110پیلی،انگلیس در خلیج لویسی حکومت هند نماینده رسم. صدماتی وارد آمد

 وهابیه از در عـذرخواهی درآمدنـد و  . تادفرسیه سواحل قطیف و عمان برای سرکوب کردن وهاب

انـد  انگلـیس عهدنامـه بسـته و متحـد شـده      تعهد کردند که دیگر متعرض اعرابی کـه بـا دولـت   

  111.نشوند

بن خلیفه حـاکم بحـرین شـوریدند او    مردم قطر علیه شیخ محمد. م1867/ ق1284در سال 

کسـت داد و از شـر ایشـان    ش یر طایفه وهابیـه بن ترکی امشورشیان قطر را به کمک امیر فیصل 

  112.نجات یافت

. السـلطنه بـه بنـدرعباس رفـت    شـاه حسـام  به دسـتور ناصـرالدین  . م1867/ ق1284در سال 

قط باقی بود از دست گماشـتگان  مسی سلطان اینکه هنوز نه سال از مدت اجاره عباس را بابندر

گیری بندرعباس بود و گاهی هم ماند و به فکر باز پس سالم مدتی در قشمسید. سیدسالم گرفت

ین صورت ناصـرالدین  به ا 113.بر نداشتای درداد ولی این تحرکات نتیجههایی انجام میحرکت

  114.مسقط گردید ه امامشاه موفق  به شناساندن حاکمیت ایران بر هرمز، قشم، بندرعباس ب

و فروند کشتی جنگی از آلمان و استقرار آن دو در ایران با خرید د. م1885/ق1303در سال   

بندر لنگه . م1887/ ق1305در سال. ای تأسیس نیروی دریایی آغاز کرد، اقداماتی برخلیج فارس

حـدود سـال   در   115.از تصرف حکمران قاسمی آنجا مستخلص و تحت تابعیـت ایـران در آمـد   

ای بود که پایان رسید، این  آغاز مرحلهمذکور در بوشهر به حاکمیت خاندان آل. م1925/ق1344

ی شمالی خلیج فـارس در  عی که تمامی مناطق واقع در کرانهیعنی موق. م1925/ ق1344 در سال

نظامی وهابیون بـه سـواحل و    از حمالت  116مند حکومت مرکزی ایران قرار گرفت،دست قدرت

  . های  ایران جلوگیری به عمل آمدکرانه
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  نتیجه

تاریخی خلیج فـارس و   ترین حوادث مقاطعابیون در قرن نوزدهم  یکی از اثرگذارظهور وه 

ل ایران ، تاثیر فراوانی بر سواحی مذهبی با نفوذ بر حکام محلی ایرانیاین فرقه. جهان اسالم بود

  جزایـر و سـواحل خلـیج فـارس و     ، آبـراه  ایـن  توان گفـت تـاریخ  می. از خود به جای گذاشت

هـای  ش بازرگانی دریـایی بـومی در کرانـه   به نحوی که باعث کاه. های ایرانی را رقم زدندکرانه

، جزایـر و  هار مهمی در تحریک حکام محلی کرانهخلیج فارس شدند و عالوه بر این نقش بسیا

بر اسـاس قتـل و    وهابیون  .داشتند هدهبنادر ایران در عدم اطاعت از حکومت مرکزی ایران به ع

باری  شیوخ عرب در کشتار و ایجاد رعب و وحشت در منطقه باعث تسلیم شدن داوطلبانه یا اج

-دخالت. هابیت در خلیج فارس گردیدی وند و این عامل  باعث گسترش اولیهشدبرابر وهابیت 

کمیـت  ینـه از دسـت رفـتن حا   کم باعـث و زم الجزایر بحرین کمدرپی وهابیون در مجمعهای پی

هـای آنـان جهـت    ی دیگر، علل متوقف شـدن فعالیـت  اما نتیجه. سیاسی ایران بر بحرین گردید

، عثمانی و مصـر  ج فارس، اتحاد دولت و مردم ایران، عمانخلیی متصرفات جغرافیایی درتوسعه

مچنین ورود انگلیس ه .را در منطقه متوقف نمایندستند حمالت وهابیون نین اتحاد توابود که با ا

در جنگ با قبایلی که به وهابیت گراییده و با دزدی و غارت کشتی ) شرکت هند شرقی انگلیس(

  .های تجاری این آبراه را ناامن کرده بودند بسیار تاثیرگذار بود

  

  

  نوشتپی

ید ، به اهتمام جمش)قاجاریه( 2و1، ناسخ التواریخ، جلد )لسان الملک(سپهر، میرزامحمدتقی  -1

 ملحقات تاریخ روضه الصفای ناصری، ،؛ هدایت، رضا قلی 79، ص 1377، تهران، اساطیر، کیانفر 

  .273-274ص ، 1339 ، ـ خیامپیروز  ـهای مرکزی قم، کتابفروشیجلد نهم، 

؛ هدایت، رضاقلی 275ملحقات تاریخ روضه الصفای ناصری، جلد نهم، ص  ،هدایت، رضا قلی -2

، پژوهشگاه ح و تحشیه عبدالحسین نوائی و میرهاشم محدث، تهرانبه تصحی ،خان، فهرس التواریخ

 ؛322، ص 1373سته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، اول، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واب

؛  80 – 83، ص )قاجاریه(  2و1، جلد ناسخ التواریخ ، )لسان الملک(سپهر، میرزا محمدتقی 
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تهران، دنیاي کتاب،  ،تصحیح میترا مهرآبادي ،، رستم التواریخ)ارستم الحکم(هاشم آصف، محمد

   .411-412، ص 1382اول، 

شرکت انتشارات علمی و بی جا،  ترجمه محمد سعیدي،، خلیج فارس، ویلسن، آرنولد -3

، خلیج فارس از دوران سیوري، راجرز، ام و کلی، جی، بی؛ 219ص  ،1366 دوم،چ ، فرهنگی

شناسی با همکاري هیجدهم میالدي، ترجمه حسن زنگنه، قم، مرکر بوشهر ستان تا اواخر قرنبا

  .108، ص 1377 شارات همسایه،انت

ستان تا اواخر قرن هیجدهم ، خلیج فارس از دوران باو کلی، جی، بی ، راجرز، امسیوري -4

  .219، ص ؛ ویلسن، آرنولد، خلیج فارس108میالدي، ص 

، چاپ خانه رین و جزایر و سواحل خلیج فارس، تهرانح، مطالعاتی در باب باقبال، عباس -5

 .116ص  شمسی، 1328لس، مج

صحیح و تحشیه منصور رستگار فسائی، ، ت2فارسنامه ناصري، جلد  حسن، حسینی فسائی، -6

جزایر و سواحل ، مطالعاتی در باب بحرین و ؛ اقبال، عباس1321، ص 1382، تهران، امیر کبیر، سوم

  .21، ص خلیج فارس

، ؛ اقبال، عباس1264مه ناصري، جلد دوم، ص فارسنا ،حاج میرزاحسن، حسینی فسایی -7

کلی، و ، ام ، راجرز، سیوري117زایر و سواحل خلیج فارس، ص مطالعاتی در باب بحرین و ج

  .139، ص ستان تا اواخر قرن هیجدهم میالدي، خلیج فارس از دوران باجی، بی

   .117، ص لیج فارسحرین و جزایر و سواحل خ، مطالعاتی در باب باقبال، عباس -8

  .118، ص همان - 10

قرن هیجدهم ، خلیج فارس از دوران باستان تا اواخر کلی. بی .ام و جی. راجرز سیوري، - 11

  .77صمیالدي، 

ه تا پایان جنگ ،  تاریخ روابط خارجی ایران از ابتداي دوران صفویع .، ممنشور گرگانی - 12

  .59، ص  1325 ،، چاپ هشتمامیرکبیر تشاراتان: جهانی دوم، تهران

ان تا اواخر قرن هیجدهم ، خلیج فارس از دوران باستجی بی ، کلی،ام. سیوري، راجرز - 13

  .172، ص میالدي

هاي اسالمی آستان قدس ، بنیاد پژوهشمشکور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسالمی، مشهد - 14

  .457، ص 1375، سوم چ رضوي،

ص ، 2536، سوم چ عرب در قرون جدید، ترجمه پرویز بابایی، بی جا، چاپار،خ ، تاریلوتسکی - 15

119. 
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  .457-458، فرهنگ فرق اسالمی، ص مشکور، محمد جواد - 16

 .6ص، 1365، دومچ ها، تهران، امیر کبیر، سید علوي، ابراهیم، تاریخچه نقد و بررسی وهابی - 17

، 1377 ،همسایه متصالح، ترجمه حسن زنگنه، قم،هاي دریاي پارس و سرزمین هاولی، دونالد، - 18

  .22ص 

حنبلی قرن  از بزرگترین علماي.) ق728مرگ (لعباس احمدبن عبدالحلیم حرّانی ابن تیمیه ابوا - 19

رفت ولی مقید به تبعیت از ر چند از علماي حنبلی به شمار میوي ه. هفتم و هشتم هجري بود

 عبداهللالدین ابواشمس. کردالمی در توحید غلو میئل کمذهب فقهی احمد بن حنبل نبود و در مسا

د از آراء و شاگرد ابن تیمیه بود و مانند استاد خو )751-691(محمد معروف به ابن قیم الجوزي 

 )457، فرهنگ فرق اسالمی، صمشکور، محمد جواد. (کردافکار مذکور دفاع می

  .459، فرهنگ فرق اسالمی، ص مشکور، محمد جواد - 20

دریاي پارس و سرزمینهاي  هاولی، دونالد، ؛120رب در قرون جدید، ص لوتسکی، تاریخ ع - 21

 .22متصالح ص 

 .119، تاریخ عرب در قرون جدید، ص لوتسکی - 22

به مذهب وهابی گرایید و از سوي انگلیس به  .ق 1147جد خاندان سعودي که در سال  - 23

 . در گذشت. ق1179حکومت نجد رسید و در سال 

؛ لوتسکی، تاریخ عرب در قرون 6ص  ها،تاریخچه، نقد و بررسی وهابی سید علوي، ابراهیم، - 24

 .121جدید، ص 

رس، ؛ خلیج فا؛ ویلسون، آرنولد10، صهاسید علوي، ابراهیم، تاریخچه، نقد و بررسی وهابی - 25

  .229ص  ترجمه محمد سعیدي،

 .121ص  ،، تاریخ عرب در قرون جدیدلوتسکی - 26

  .8و   121ن ص هما - 27

 .بندري است در بحرین که امروز قطیف نام دارد - 28

 .122ص  ،، تاریخ عرب در قرون جدیدلوتسکی - 29

  .72ص  ،1956، قاهره، مکتبه االتجلو المصریه ، االستعمار فی الخلیج الفارسی،العقاد، صالح - 30

تون کوپر بوش، و بری ، ملکمیاپ ؛2هاولی، دونالد، دریاي پارس و سرزمینهاي متصالح، ص - 31

  .20ص  1380، به دید، یستم، ترجمه حسن زنگنه، تهرانخلیج فارس در آستانه قرن ب

 .20، ص یاپ، ملکم و بریتون کوپر بوش، خلیج فارس در آستانه قرن بیستم - 32

  .122ص   ،بی تا بی نا،: خلیج فارس، بی جا ، غالمعلی،بایندر - 33
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 .46ص . هانقد و بررسی وهابیخچه، تاری سیدعلوي، ابراهیم، - 34

ران صفویه تا پایان جنگ تاریخ روابط خارجی ایران از ابتداي دومنشور گرگانی، م، ع،  - 35

  .55و  81، ص جهانی

 .360، صهدایت، رضا قلی خان، فهرس التواریخ - 36

  .28-29، صیاپ، ملکم و بریتون کوپر بوش، خلیج فارس در آستانه قرن بیستم - 37

، داور پناه، د، راه آهن اروپا و خلیج فارس، به کوشش حسن فرامرزي، تهران، احميرامرزف - 38

تاریخ روابط خارجی ایران از ابتداي دوران صفویه تا پایان ؛ منشور گرگانی، م، ع، 103ص ، 1346

  .55ص  ،جنگ جهانی دوم

 1838د از سال ، اهل نجعودامیر فیصل بن ترکی از خانوادۀ ترکی بن عبداهللا بن محمد بن س - 39

-هاي دینی در آنجا به سر میدر لباس طلبه سپس به دمشق فرار کرد و. در مصر اسیر جنگی بود. م

قدرت . م1848/ ق1264از نجد وي به ریاض بازگشت و در سال ها پس از خروج مصري. برد

؛ 124کشورهاي عربی، ص ، تاریخ جدید لوتسکی، والدیمیر باراسوویچ(. نجد را در دست گرفت

  )دهخدافرهنگ 

  .231، صخلیج فارس، آرنولد، ویلسون - 40

استفان راي، گرمون، چالش براي قدرت و ثروت در جنوب ایران، ترجمۀحسن زنگنه، قم،  - 41

  .106و  102، ص1378همسایه، 

  .103، صهمان - 42

  .107-108همان ، ص - 43

44- BLADE  

  .107، صنوب ایرانبراي قدرت و ثروت در ج ، چالشاستفان راي، گرمون - 45

 .102 – 103، صهمان  - 46

 .107- 108، صهمان - 47

  .107 - 109همان، ص - 48

 .شهري است در بحرین - 49

  .8007ص) 14بخش اول مجلد ( 9، جلد رضا قلی، روضه الصفاي ناصري ،هدایت - 50

  .753 ، جلد اول، ص حسینی فسائی، حسن، فارسنامه ناصري - 51

 .114، صبراي قدرت و ثروت در جنوب ایران ، چالشاستفان راي، گرمون - 52
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رضا قلی، روضه  ،دایت؛ ه753 حسینی فسائی، حسن، فارسنامه ناصري، جلد اول، ص - 53

 .8007، ص)14بخش اول مجلد ( 9، جلد الصفاي ناصري

  .117، چالش براي قدرت و ثروت در جنوب ایران، صاستفان راي، گرمون - 54

  .119، ص بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارساب ، مطالعاتی در باقبال، عباس - 55

 .119، ص همان - 56

  .97، چالش براي قدرت و ثروت در جنوب ایران، صاستفان راي، گرمون - 57

  .کننده غواصان در آنجا مروارید صید میاي است بزرگ در بحرین کجزیره - 58

 .110، ص1337، ان، سیروسباستان تا امروز، تهر بحرین از دوران ، سرزمینزرین قلم، علی - 59

  .120، صارس، مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فاقبال، عباس - 60

 .120، صهمانجا - 61

  .120-121، صبحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس، مطالعاتی در باب اقبال، عباس - 62

  .121- 122همان، ص - 63

ان صفویه تا پایان جنگ ن از ابتداي دورخارجی ایرامنشور گرگانی، م ـ ع، تاریخ روابط  - 64

  .55، ص جهانی دوم

 .121، صحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس، مطالعاتی در باب باقبال، عباس - 65

لوتسکی، والدیمیر باراسوویچ، تاریخ جدید کشورهاي عربی، ترجمۀ رفیع رفیعی، تهران،  - 66

 .66، ص1379علمی و فرهنگی، 

 .703 ، جلد اول، ص فارسنامه ناصريحسینی فسائی، حسن،  - 67

  .122-123، صاحل خلیج فارس، مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواقبال، عباس - 68

به مناسبت وصلتی که صقربن رشید شیخ ایشان با / ق1191ایفه بنی جاسم از حدود سال ط - 69

و به وسیله همین داشتند  ودند با این قبیله اتحادمعین حکام سابق قشم و هرمز کرده بطایفه  بنی

 . ال پیدا نمودنداتحاد بر قسمتی مهمی از جزایر و سواحل شمالی خلیج فارس استی

، )امارات متحده عربی کنونی(ارس و سرزمین هاي سواحل متصالح ، دریاي پهاولی، دونالد - 70

  .144ص 

  .123-124، صبحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس، مطالعاتی در باب اقبال، عباس - 71

  .124- 125، صهمان - 72

  .228، ص خلیج فارس ، آرنولدویلسون - 73
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که در بخش شمالی از کشور عمان  ي هرمزاي است در جنوب تنگهبه جزیره، نام شمسندم - 74

غرافیایی و ، موسسه جاطلس گیتاشناسی استانهاي ایران، زیر نظر سعید بختیاري، تهران. (قرار دارد

 )50، ص 1383، کارتوگرافی گیتاشناسی

  .133، ص )نیامارات متحده عربی کنو( هاي متصالح، دریاي پارس و سرزمینهاولی - 75

  .27ص  خلیج فارس، ،بایندر، غالمعلی - 76

؛ هاولی، دونالد، 18یاپ، ملکم و بریتون کوپر بوش، خلیج فارس در آستانه قرن بیستم، ص  - 77

 .135ص  ،)ت متحده عربی کنونیامارا(هاي سواحل متصالح دریاي پارس و سرزمین

  .15ص  ،1377 ، ، موسسه فرهنگی همسایه، قمحسن، میرمهنا و شهر دریاها ،زنگنه - 78

  .126، صبحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس، مطالعاتی در باب اقبال، عباس - 79

  .234ص  ،خلیج فارس ویلسون، آرنولد، - 80

 بوشهر، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه،برومند، صفورا، سرکنسولگري بریتانیا در  - 81

1381،  

  .201ص  

  .143، ص)امارات متحده عربی کنونی( دریاي پارس و سرزمینهاي متصالح ی، دونالد،هاول - 82

  .146 ، صهمان - 83

  .148 ، صهمان - 84

  .148-149، ص همان - 85

 .148-149، ص همان - 86

، نامه دریائی الخ، مولف سر چارلز بلگریوان دریائی یا سفر، ساحل دزدالخ، سرارسکین - 87

 .73- 77، ص 1369، ر، بی جا، آناهیتاترجمۀ دکتر حسین ذوالقد

خلیفه خاندان حاکم بر شهرهاي تاریخی و باستانی قطر است، زادگاه آلیکی از مهمترین زباره  - 88

  . ی در شمال غربی قطر واقع شده استبحرین بوده است که به صورت نوار باریک

  .126-127، صحل خلیج فارس، مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سوااقبال، عباس - 89

، ؛  اقبال، عباس 80ن دریائی یا سفرنامه دریائی الخ، ص ، ساحل دزداالخ، سرارسکین - 90

 .127، صبحرین و جزایر و سواحل خلیج فارسمطالعاتی در باب 

 .127ص  ،و سواحل خلیج فارس بحرین و جزایر، مطالعاتی در باب اقبال، عباس - 91

 .703، صحسن، فارسنامه ناصري، جلد اول، حسینی فسائی - 92

 .125، صبحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس، مطالعاتی در باب اقبال، عباس - 93
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  .80، ص ان دریائی یا سفرنامه دریائی الخ، ساحل دزدالخ، سر ارسکین - 94

 .127-128، صن و جزایر و سواحل خلیج فارسبحری، مطالعاتی در باب اقبال، عباس - 95

، لقب فرمانروای مصر از جانب سالطین عثمانی به هنگام تسلط این رمانروا و حکمران مصرف - 96

  .سلسله بر مصر

حسینی فسائی، ؛ 251 -264، ص 1سخ التواریخ، جلد ، محمد تقی نا)لسان الملک(سپهر - 97

  .710، ص فارسنامه ناصری، جلد اول

 .155ص  ،)امارات متحده عربی کنونی( های متصالحدریای پارس و سرزمین ی، دونالد،هاول - 98

  .بندری از توابع بندر لنگه بر ساحل خلیج فارس در هفت فرسنگی بندر چارک قرار دارد - 99

؛ هدایت، رضا قلی،  209ان دریائی یا سفرنامه دریائی الخ، ص ، ساحل دزدالخ، سر ارسکین -100

  .7728ص  ،)14دوم از مجلد بخش ( 9لصفای ناصری، جلد تاریخ روضه ا

 .209-210دریائی یا سفرنامه دریائی الخ، ص  ، ساحل دزدانالخ، سر ارسکین -101

  .715، صحسینی فسائی، فارسنامه ناصری، جلد اول -102

  .شهری است از استان فارس -103

   ،خانرضا قلی؛ هدایت، 715حسینی فسائی، فارسنامه ناصری، جلد اول، ص -104

  .376، صالتواریخفهرس

، دریای پارس و ؛ هاولی، دونالد206برومند، صفورا، سرکنسولگری بریتانیا در بوشهر، ص  -105

  .164- 165، ص )امارات متحده عربی کنونی( سرزمینهای متصالح

  .130، صبحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس، مطالعاتی در باب اقبال، عباس -106

، ؛  اقبال، عباس212ان دریائی یا سفرنامه دریائی الخ، ص ، ساحل دزدرسکین، سر االخ -107

 .130، صبحرین و جزایر و سواحل خلیج فارسمطالعاتی در باب 

 .210-212ریائی یا سفرنامه دریائی الخ، ص ، ساحل دزدان دالخ، سر ارسکین -108

  .19، ص1341، کتابخانه طهوری ،انر، تهقائم مقامی، جهانگیر، بحرین و مسائل خلیج فارس -109

  .243- 244، ص ویلسن، خلیج فارس -110

111- Lewis Plelly 

  .139، ص بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارسمطالعاتی درباب  ،اقبال، عباس -112

بحرین و قطر، تصحیح احمد تاریخ مسقط و عمان و  سدیدالسلطنه کبابی، محمدعلی، -113

 .237، ص 1370، کتاب، دنیای اقتداری، تهران

 .144و سواحل خلیج فارس از عباس اقبال، ص مطالعاتی درباب بحرین و جزایر  -114
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ه سایکس یا ده هزار میل در ایران، ترجمه حسین سعادت نوری، ، سرپرستی سفرنامسایکس -115

  .508، ص 1380، ، چاپ دومتهران، ابن سینا

  .469، ص قطر ین و، تاریخ مسقط و عمان و بحرسدید السلطنه -116

  .124، ص برای قدرت و ثروت در جنوب ایران چالش استفان رای، -117
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