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 چکیده

هکایی ازسکواحل و   زمان با روی کار آمدن صفویان در ایران، استعمارگران پرتغالی بر بخکش هم

این مسکأله منجکر    ای و جهانی آن روزگار،. با توجه به شرایط منطقهیافتندجزایر جنوبی ایران استقرار 

ها در سواحل جنکوبی ایکران   ها گردید. ح ور پرتغالیه میان صفویان و پرتغالیبه مناسباتی چندجانب

هایی به دنبال داشت. از این رو، پرسشکی مطکرح اسکت ککه     از جانب ساکنان این منطقه نیز واکنش

بکا بررسکی ابعکاد ایکن      ؟نددر روابط ایران و پرتغال در آن دوره چه نقشی داشت نشینان مکرانساحل

نشینان مکران در ابتدا منجر بکه همککاری مشکترک    شود که تحرکات ساحلچنین استنباط می مسأله،

هکای سکواحل   تنهکا بلکو    نکه  ای بود کهها به گونهپرتغالی ها گردید. البته عملکردصفویان و پرتغالی

ها را الیها برخاستند، بلکه حکومت صفوی نیز سیاست مقابله با پرتغمکران به مقابله جدی با پرتغالی

-ها در ت عی  موقعیت آنکان در آب ها با پرتغالیهای فرسایشی طوالنی بلو در پیش گرفت. جنگ

هکا از جزایکر و سکواحل جنکوبی     های جنوبی ایران تأثیرگذار بود. بنابراین، در جریان اخراج پرتغالی

رین بودنکد و در ایکن   آف ها نیز در همراهی و همکاری با صفویان نقشایران در زمان شاه عباس، بلو 

هکا مشکخش شکده    دهی روابط متقابل صفویان و پرتغکالی در جهت نشینان مکرانمقاله، نقش ساحل

های تکاریخی و بکا اسکتفاده از منکاب      است. نوشته حاضر به روش تاریخی با توصی  و تحلیل داده

 .استها، اشعار و حکایات بازمانده از آن دوره نگاشته شده ای، داستانکتابخانه
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 مقدمه

 

 ضور استعمارگران اروپایی در  وزه اقیانوس هند، دریای عمان و خلایج فاارس از ابتادای    

المللی به دنباال داشات. روی   ای و بینقرن شانزدهم میالدی معادال  جدیدی از روابس منطقه

در ایااران و اختالفااا  اساساای ایااران و عثمااانی در کنااار  ضااور   هصاافوی آماادن  کومااتکار

خصو  مواضع منااطقی از ساوا ل و        استعمارگران پرتغالی در خلیج فارس و دریای عمان و به

 جزایر جنوبی ایران که تا این مر له به طور کامل تحت  اکمیت دولت صفوی در نیاماده باود،  

ای در منطقه شده بود. با  ضاور و  نبه و بعضا بغرنج و پیچیدهجاگیری مناسبا  چندباعث شکل

داری هایی از جزایر و بنادر جناوبی ایاران، مناسابا  مساتمر و دامناه     ها بر بخشتسلس پرتغالی

هاا متغیرهاای   میان ایران و پرتغال در ایان دوره ایمااد شاد. در مناسابا ِ صافویان و پرتغاالی      

ی از متغیرهای دخیل در مناسبا  ایاران و پرتغاال در دوره   متعددی تأثیرگذار و دخیل بود. یک

گیاری رواباس   صفویان، چگونگی ایفای نقش ساکنان سوا ل مکران بود. مکران در ابتدایِ شکل

نیاماده  طور کامل به تابعیت صفویان در به ق.(،099 -009ایران و پرتغال در دوره شاه اسماعیل)

ق.( باه تابعیات   009 -085د مکران در دوره شاه تهماسا ) آیمیبود. از اسناد تاریخی چنین بر

ها در خلایج  ای وسیع  بین متصرفا  اصلی پرتغالیصفویان درآمد. از طرفی دیگر مکران منطقه

فارس و جزایر و بنادر هندوستان بود. چگونگی ایفای نقش ساکنان سوا ل مکران در مناسابا   

و قابلیات بحاث و بررسای دارد. باا بررسای ابعااد        برانگیاز  ایران و پرتغال در دوره صفوی سؤال

توان گفت: از آنماا کاه باه تساخیر درآوردن مکاران      چندجانبه این مسأله، به عنوان فرضیه می

هاا و  ها سودمند باود، پرتغاالی  برای صفویان سخت و به کنترل درآوردن بنادر مکران برای پرتغالی

مواضع مشترکی اتخاذ نمودند. به تدریج باا اعماال   نشینان مکران در ابتدا صفویان در مقابل سا ل

هاا و باه خصاو     ها با پرتغالی اکمیت صفویان در مکران و در نتیمة مبارزا  طوالنی مد  بلو 

ق.(، ناوعی همراهای و   006 -9908موضع تقابلی  کومت صفوی با پرتغال در دوره شااه عبااس)  

ها به وجود آمد. این امار  مقابل پرتغالیهمکاری میان ساکنان سوا ل مکران با  کومت صفوی در 

   ها از سوا ل و جزایر جنوبی ایران شد.نشینی پرتغالیمنمر به شکست و عق 

های قابال تاوجهی انماام گرفتاه     در خصو  روابس ایران و پرتغال در دوره صفوی پژوهش

ارس در شامل تحقیقاتی است که در ارتباط با مساائل خلایج فا    ،هااست. بخشی از این پژوهش

 تاریخ خلیج فارس و ممالاک همماوار  توان به ها میآن دوره نگاشته شدند. از این قبیل پژوهش
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ای از این پژوهش به مناسبا  ایاران و پرتغاال   بخش عمده به قلم محمدباقر وثوقی اشاره نمود.

دارد. تحقیقاتی که در خصو  سلسله صفوی نگاشته شادند نیاز باه     در دورة صفوی اختصا 

باه ایان مساأله هام      ایاران عصار صافوی   راجر سایوری در  روابس اشاره دارند. به عنوان مثااین 

باه خصاو  رواباس ایاران و      هایی که در ارتباط با روابس خارجی ایاران پرداخته است. پژوهش

اسناد رواباس تااریخی    تر به این مسأله پرداختند.پرتغال در این دوره نوشته شدند، به طور دقیق

هاست که به قلم آقامحماد زنماانی نگاشاته    نمونه بارزی از این دسته از پژوهش رتغالایران و پ

نشینان مکران در مناسابا  صافویان و   ها نقش سا لکدام از این پژوهشالبته هیچ شده است.

نشاینان مکاران و   . از طرفی در خصو  مناسبا  ساا ل ندا ها را مورد بررسی قرار ندادهپرتغالی

خصو  نبردها و مبارزا  آنان به طور مستقل آثاری نگاشته شده است. باه عناوان    ا بههپرتغالی

هاا در اشاعار   هاا باا بلاو    بازتاب نبردهای پرتغاالی "ای با عنوان: بخش در مقالهمثال: عظیم شه

ها نیز نقش ساکنان مکاران باه   به این مسأله اشاره دارد. در این قبیل پژوهش " ماسی بلوچی

هاا ماورد بررسای قارار نگرفتاه      از متغیرهای دخیل در مناسبا  صفویان و پرتغاالی  عنوان یکی

 نشینان مکران در مناسبا  ایران و پرتغال در دوره صافویان، است. به منظور تبیین نقش سا ل

گیاری رواباس   هاا و چگاونگی شاکل   در نوشتار  اضر ابتدا نخستین رویارویی صفویان و پرتغالی

یان دوره بررسای شاده و نقاش و جایگااه سااکنان مکاران در ایان نخساتین          ایران و پرتغال در ا

های طوالنی ماد  سااکنان مکاران    رویارویی مشخ  شده است. پ  از آن به مبارزا  و مقاومت

ها از سوا ل و جزایار جناوبی   ها اشاره شده است. در پایان جریان اخراج پرتغالیدر مقابل پرتغالی

   های ساکنِ مکران در این قضیه تبیین شده است.و نقش بلو  ایران مورد بررسی قرارگرفته

 

 ها  نشینان مکران در نخستین رویارویی صفویان و پرتغالیساحل 

شناسای باه منظاور یاافتن     ها برای مطالعا  دریایی و اقیانوسهای پرتغالینخستین تالش

فاارس از مسایر جناوب     های جدید جهت ارتباط با  وزه اقیانوس هند، دریای عمان و خلیجراه

واساکو   هاایی، گردد. به دنبال این چنین تالشم. باز می9188و  9189های قاره آفریقا، به سال

دریانورد پرتغالی به منظور کس  اطالعا  جغرافیایی دربااره اقیاانوس هناد و منااطق     9دو گاما

 ,milesغااز کارد)  م. آ9109پیرامون آن سفر دریایی خود را از لیسبون پایتخت پرتغال در سال 

                                                           
1.Vasco da Gama 



882    8991 بهار، 71، ش 02فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س 

هایی از سوا ل شارقی  (. راهنمای محلی واسکودوگاما در این سفر دریایی در بخش157 :1966

(. باا  50 -09ق: 9198آفریقا نویسنده، شاعر و ادیبی مسلمان به نام ا مد بن ماجد بود)قاسام،  

اول  م. و تقدیم گزارش سافرش باه دون مونائال   9100بازگشت واسکودوگاما به پرتغال در سال 

ای را برای کنترل تمار  اقیاانوس هناد،   ها اقداما  مستمر و همه جانبهپادشاه پرتغال، پرتغالی

 (.500/ 9: 9001خلیج فارس و دریای عمان آغاز کردند)اسدی، 

م. یاک افسار نظاامی    9290در راستای چنین اقداماتی، دون مانوئل پادشاه پرتغال در سال 

مسل  به منظاور   هرا با چندین ناو جنگی و سرباز کارآزمود9رکبرجسته به نام آلفونسو دو آلبوک

نظار  کامل بر تمار  ادویه بین آسیا و اروپا و به انحصار درآوردن آن رواناه جزایار و ساوا ل    

هاای شادید در   اقیانوس هند، دریای عمان و خلیج فارس نمود. آلبوکرک پ  از اِعمال خشونت

-یافت. مهمم. بر جزیره هرموز نیز تسلس 9299س، در سالتصرف بنادری از جمله قَلها  و مسق

ای ناوگاان پرتغاالی   ترین عامل موفقیت آلبوکرک در تصرف این بنادر و جزایر، تفوق کامل توپخانه

از نظر آلبوکرک سه نقطه مهم و استراتژیک یعنای؛ بنادر عادن،     (.989 -986: 9009بود)وثوقی، 

هاای مهام اقتصاادی و اساتراتژیک منطقاه      دوستان، گلوگااه جزیره هرموز و بنادر دیو و گوا در هن

مرکاز اساتقرار    (.81 -82: 9099آمدند)ویلساون،  مای بایست تحت سالطه پرتغاال در  بودند و می

(. در آن 996 :9009ها بندر گوا در سوا ل هناد در نظار گرفتاه شاده بود)وثاوقی،      اصلی پرتغالی

کارد کاه تحات    الدین بر هرماوز  کومات مای   سیفای به نام امیر ساله 95زمان پادشاه خردسال 

(. پ  از پیاروزی آلباوکرک   Aubin, 1971:101قیمومت و نظار  وزیرش خواجه عطا قرار داشت)

ترین بند این معاهده این بود که  ااکم  مهم ها به امضا رسید.ای میان آنبر پادشاه هرموز، معاهده

(. آلباوکرک بناا بار دالیلای از     59: 9085انی، ها را پذیرفت)آقامحماد زنما  هرموز تابعیت پرتغالی

م. هرموز را ترک و به جانا  هناد رهساپار    9298جمله اختالف فرماندهان دیگر پرتغالی با او، در 

السالطنه هناد   نایا   5م. از طرف پادشاه پرتغال جانشین فرانسیسکو دو آلمیادا 9290شد. وی در 

 (.501/ 9: 9001د)اسدی، م. بر این سمت باقی بو9292شد و تا زمان مرگش در 

ای که در ارتباط با این واقعه جای بحث و بررسای دارد، واکانش  کومات    ترین مسألهمهم

مطاابق   ها است.  کومت صفوی به تازگی تأسی  شده باود. صفوی نسبت به این اقدام پرتغالی

،  ااکم  ق. هنگامی که شاه اسماعیل صفوی بر شیراز تسلس یافت099با اسناد پرتغالی در سال 

                                                           
1. Alfonso de Alboquerque 
2. Francesco de Almeida 



  888  هانشینان مکران و صفویه با پرتغالیرویارویی ساحل

ساال پا  از تصارف    (. یک(Aubin, 1971:101هرموز را وادار به پرداخت خاراج ساالیانه نماود   

اساماعیل نیاز بارای دریافات خاراج       م. فرستادگان شااه 9298هرموز توسس آلبوکرک، در سال 

وارد شدند.  اکم هرموز آنها را با آلبوکرک مواجه ساخت. آلبوکرک باا لحنای    سالیانه به هرموز

اناد و ایان جزیاره    اسماعیل اعالم کنند هرموز را به زور گرفته به آنها پاسخ داد که به شاهشدید 

ریشه در اسناد پرتغاالی   (.این روایت55: 9089متعلق به پادشاه پرتغال است)هوشنگ مهدوی، 

دارد. ویلسون انگلیسی با ترجمه این اسناد به زبان انگلیسی در کتاب خلیج فارس این روایات را  

بار ایان    شناس به نقل از ویلساون، (. اغل  محققانِ صفوی80: 9099ل نموده است)ویلسون، نق

محمادباقر   .ها در هرموز این نا یه به تابعیت صفویان درآماده باود  باورند قبل از  ضور پرتغالی

-از نگاه وثوقی چنین مسأله وثوقی با استناد به برخی دیگر از اسناد پرتغالی نظری مخالف دارد.

م.، 9299دست آلباوکرک در ساال    به واقعیت نداشته است. از نظر وی پ  از تصرف هرموز ای

اساماعیل جهات    زد و به ظاهر فرستادگانی صاوری از جانا  شااه    یعطا دست به ترفند خواجه

(. 599: 9009ها در این جزیره شود)وثوقی، طل ِ خراج سالیانه پذیره شد تا مایه ارعاب پرتغالی

اسماعیل صفوی به علت گرفتااری در جناگ باا     بودن این مسأله، شاه گی یا واقعیبر فرض ساخت

ها در غرب و همچنین نداشتن نیاروی دریاایی اقادامی بارای بیارون      ازبکان در شرق و عثمانی

 (.  55 -50: 9089ها انمام نداد)هوشنگ مهدوی، راندن پرتغالی

ابواسحق برای ارتباط با به نام میرزا اسماعیل ق. سفیری از جان  شاه096م./ 9299در سال 

یوسف عادلشاه سلطان دکن اعزام شده باود، اماا در لحظاه ورود او باه دکان، یوساف عادلشااه        

در خصو  چگونگی برخاورد   (.590: 9009وی با آلبوکرک مواجه شد)وثوقی،  درگذشته بود و

وقعای   این باورند آلبوکرک اسماعیل، اختالف نظر وجود دارد. برخی بر آلبوکرک با فرستاده شاه

(. برخی دیگار معتقدناد   55: 9089به او ننهاد و او را بدون جواب باز گردانید)هوشنگ مهدوی، 

ای باه هماراه او نازد    را باا ناماه  9آلبوکرک از او استقبال نمود و سافیری باه ناام فرناائو دلاومز     

وفق به  ضاور نازد شااه    (. این سفیر م19 -18: 9085اسماعیل فرستاد)آقا محمد زنمانی،  شاه

 ،ساال بعاد  (. چند501عطاا مساموم گردیاد)همان:    اسماعیل نشد؛ زیرا در هرموز توسس خواجه

پ  از آنکه آلبوکرک در ماموریت خود برای تصرف بندر عدن و دریای سرخ شکست خاورده و  

به گاوا نازد   اسماعیل  جان از جان  شاهعلی به گوا مراجعت کرده بود، سفیر دیگری به نام خواجه

                                                           
1. Fernao de Lomez 
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آلبوکرک اعزام شد. آلبوکرک این سفیر را به گرمی پذیرفت و هیأتی به سرپرستی میگال فریارا   

اسماعیل سفری به ارمنساتان   میگل فریرا  تی در رکاب شاه را به عنوان سفیر به ایران فرستاد.

 .  (590: 9009داشت و توانست اطالعاتی درباره مسیحیان ایران گردآوری نماید)وثوقی، 

/ 9: 9001اسماعیل)اسادی،  گرمای و  مایات شاه  در این مقطع زمانی امیر هرموز به پشت

یافتن موقعیت داخلی خودشان در جزیره هرموز و منااطق پیراماونی    (، یا به واسطه سامان501

(. از ایان  591 -596: 9009ها خاودداری کرد)وثاوقی،   آن، از پرداخت خراج سالیانه به پرتغالی

فروند کشتی راه خلیج فارس را در پایش   56ق. با 059م./ 9292رک در بیستم فوریه رو، آلبوک

بااران کارد و یاک باار دیگار پارچم        گرفت. وی در این  مله نظامی شهر و قلعه هرموز را گلوله

اساماعیل صافوی کاه فاقاد      (. شااه 86 -89: 9099پرتغال را بار قلعاه آن برافراشت)ویلساون،    

هاا کااری از پایش    هاا و عثماانی  زمان در برابار پرتغاالی  دانست هممی بود،نظام و توپخانه  پیاده

ها بر هرموز رضایت داد تا شاید آن دولت وی را در نبارد باا   نخواهد برد، لذا به استیالی پرتغالی

(. در همان ا اوال، سافیر اعزامای پرتغاال باه      55: 9089عثمانی یاری دهد)هوشنگ مهدوی، 

ه با نماینده پادشاه ایران وارد جزیره هرموز شادند و آلباوکرک از سافیر    اسماعیل همرا دربار شاه

 (.995: 9089ایران استقبال کرد)سیوری، 

اسماعیل  امل دو نامه برای آلبوکرک و پادشاه پرتغاال باود. وی    جان سفیر شاهعلی خواجه

ن هرماوز و  چهار درخواست از آلبوکرک داشت. نخست اینکه عوارض گمرکی کاالهایی را که بی

درخواسات دوم ایان باود کاه ایاران از       اسماعیل پرداخت کناد.  شود، به شاهایران رد و بدل می

باین ایاران و عربساتان     گذاردن کشتی و وسیله  مل و نقال دریاایی  پرتغال تقاضای در اختیار

یعنای  بین جاسک و ساند  منطقه داشت. سوم اینکه بحریه پرتغال به پادشاه ایران کمک کند تا 

سوا ل مکران را از دست شورشیان بلو  خارج کند. چهارم اینکاه سافیری از جانا  خاود باه      

دربار پادشاه ایران اعزام نماید. آلبوکرک ضمن رد محترمانه دو پیشنهاد اول، در مورد کمک باه  

 های سوا ل مکران قول مساعد داد و از طرفی تقاضای اتحاد با ایران علیاه ایران برای دفع بلو 

 (.595 -590: 9009عثمانی را مطرح کرد)وثوقی، 

اسماعیل فات    دهنده آن است که مکران در این دوره توسس شاهبند سوم این قرارداد نشان

هاا و صافویان محساوب    نشده بود و اقوام سا لی مکران موانع جدی در پیشبرد اهداف پرتغالی

ن در دوره شااه تهماسا  صافوی باه     های تاریخی  کایت از آن دارد که مکراشدند. گزارشمی
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(. در این قارارداد چنادین طارف درگیار وجاود      09-09: 9082تابعیت صفویان درآمد)سپاهی، 

-ها و بلاو  عثمانی نماید.ها را تا  دودی تبیین میداشت که مفاد این قرارداد مواضع این طرف

از  اناد. گرفتاه شاده   ها در نظار طرف مقابل صفویان و پرتغالی نشین سوا ل مکران،های سا ل

ارتباط بین عثمانی و ساکنان سوا ل مکران در ایان باازه زماانی در مادارک و اساناد تااریخی       

نشاینان مکاران و عثماانی    شود. البته بعید است در این دوره میاان ساا ل  چیزی مشاهده نمی

نان مکاران  نشای در این بازه زمانی هیچ مسیر ارتباطی میان عثمانی و سا ل ارتباطی بوده باشد.

برقرار نشده بود.  ماز و مصر بعدها به تصارف عثماانی درآماد و تاا ایان دوره امکاان ارتبااط        

ها به طاور  شود صفویان و پرتغالیاز این رو، چنین استنباط می ها وجود نداشت.دریایی بین آن

 اند.  نشینان مکران مواضع مشترکی داشتهجداگانه در برابر عثمانی و سا ل

اساماعیل مبنای بار سارکوب شورشایان بلاو  در        ها از پیشنهاد شاهبال پرتغالیعلت استق

هاا باا   هاا متوجاه مخالفات بلاو     هاا باود؛ زیراپرتغاالی   سوا ل مکران، از جهتی به نفع پرتغالی

در سوا ل مکران جزایر مساکونی، آبااد و پررونقای وجاود       ضورشان در سوا ل مکران بودند.

ای توساس  کرانهیز در فواصل مکانی طوالنی از مناطق خشکی و پ نداشت و بنادر این منطقه ن

هاا نیاروی دریاایی    گرفات. نقطاه قاو  پرتغاالی    اقوام بلو  مورد  مایت و پشتیبانی قارار مای  

پاذیر  ها بر این مسأله واقف بودند که تصرف بنادر مکاران باه را تای امکاان    بود. آن شانکارآمد

اساماعیل بارای    مشکل مواجه خواهد شد، لاذا از درخواسات شااه    ها بااست، اما تداوم  ضورآن

نشینان مکران استقبال کردند. سوا ل مکران منطقه وسایعی باود و تصارف آن    سرکوب سا ل

اسماعیل نیز به دلیل نداشتن نیروی دریایی کارآمد، مشاکل باود. در مسایر زمینای و      برای شاه

ریق کرمان و چه از طریق سیستان با مواناع  خشکی مسیرهای ارتباطی سوا ل مکران چه از ط

یاافتن بناد ساوم قارارداد آلباوکرک و       طبیعی و انساانیِ جادی روبارو باود. در صاور  تحقاق      

شاد  اسماعیل، در مناطق دور از سا ل و خشکیِ مکران شاه اسماعیل موفق به پیشروی می شاه

این پیمان در صور  تحقاق   رفتند.ها پیش میهای بندری و سا لی مکران، پرتغالیو در بخش

آمد، لیکن باه ساب    یافتن در نو  خود اولین قرارداد با نیروهای اروپایی در منطقه به شمار می

و انزوای او بعاد از ایان    اسماعیل در جنگ چالدران مرگ آلبوکرک به جایی نرسید. شکست شاه

، اساپونر )محقاق کناد   اسماعیل نتواند ایان آرزوی خاود را در بلوچساتان    واقعه موج  شد شاه

9099 :999). 
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ای باود کاه اختالفاا  شادیدی میاان شااهزادگان       تیموری شرایس به گوناه  هدر اواخر دور

های متعددی  داقل در نوا ی شارقی ایاران   بندیو دسته تیموری به وجود آمده، باعث ائتالف

(. در چنین شرایطی منطقه مکاران باه خصاو  ناوا ی     591 -598: 9082شده بود)دهمرده، 

جنوبی آن از تابعیت تیموریان خارج شده بود و  اکمان محلی قدرتمندی در این نوا ی بر سار  

-(. این  اکمان قدرتمند در تاریخ شفاهی بلوچساتان از بازرگ  909: 9015کار بودند)جعفری، 

هاا،  ها و اشعار  ماسی بلاو  مطابق با داستانآیند. ها به  ساب میترین قهرمانان  ماسی بلو 

ها با  اکمان محلای منااطق   های متعددی میان طوایف بلو  و همچنین بلو در آن دوره جنگ

ها باا اساتعمارگران   ها نیز به مبارزا  بلو ای از  ماسهها رخ داده بود. بخش عمدهپیرامونی آن

ها به زبان بلوچی به شعر درآماده، ساپ  باه    هها و  ماسپرتغالی اشاره دارد. داستان این جنگ

خیر به کتابت درآمده اسات. ایان   اها تداوم یافته، در قرن طور شفاهی و سینه به سینه نزد بلو 

اشعار از لحاظ ادبی تا  دودی مورد بررسی قرار گرفتند، اما از لحاظ تاریخی هنوز مورد واکاوی 

این ها وجود دارد. بخشی از دهای مردم بلو  با پرتغالیهای متعددی از نبرنسخه اند.قرار نگرفته

محققاان بلاو     توسس محققاان خاارجی گاردآوری، آوانگااری و ترجماه شاده اسات.        هانسخه

خان نصیر و غیره نیز به گاردآوری ایان  ماساه و    پاکستانی از جمله: محمد سردارخان، میرگل

-در بلوچستان ایران محققانی از جمله: عظایم شاه  (. 19: 9009اند)شه بخش، نقل آن پرداخته

هاا باا   بخش، عبدالغفور جهاندیده و غیره به نقال از مالکمااالن هاو   ماساه مباارزا  بلاو       

 اند.ها را که به  ماسه هَمل مشهور است، گردآوری و موردواکاوی قرار دادهپرتغالی

ناطق ایران را کاه تحات   اسماعیل اول به سرعت اغل  م گیری  کومت صفوی، شاهبا شکل

سلطه آق قویونلوها، تیموریان و بعضا خودمختار بودند، به تصارف خاود درآورد. شااه اساماعیل     

ها در غرب نیز مصاف داد. از اساناد برجاای ماناده از آن    هایی با ازبکان در شرق و عثمانیجنگ

صادد  یاورده بود، اما دراسماعیل مکران را به تابعیت خود در ن شود شاهدوره، چنین استنباط می

(. از ایان رو، در مرا ال   50 -09: 9082بود این منطقه را تحت سلطه خود قرار دهد)ساپاهی،  

آغازین روی کار آمدن صفویان، مناطق سا لی مکران به صاور  تقریباا خودمختاار زیار نظار      

ور یافتاه  ها در  وزه اقیانوس هند  ضا شد.در چنین شرایطی پرتغالی کمرانان محلی اداره می

ها در جزیره هرموز تسلس یافته بودند. از آنما که پرتغالی هایی از سوا ل ایران از جملهبر بخش
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شان قصد تسلس کامل بر سوا ل و بنادر خلیج فارس و دریای عماان را داشاتند،   پیشبرد اهداف

شان فاائق  ن اهدافتدریج بر ای ها بههای آنان بود. پرتغالیتسلس بر سوا ل مکران نیز جزو برنامه

هاای پرتغاالی از جزیاره    ای که پ  از مرگ آلبوکرک به مد  یک قارن کشاتی  آمدند؛ به گونه

هرموز تا بصره و بحرین و مسقس در گردش بوده، تماار  خلایج فاارس و دریاای عماان را باه       

 (.  50: 9089انحصار خود درآورده بودند)هوشنگ مهدوی، 

هاا در ساوا ل مکاران    را ل استقرار و تسالس پرتغاالی  به دلیل کمبود منابع، از نخستین م

ها در تسلس بار بناادر ساا لی مکاران     آید پرتغالیاطالعی باقی نمانده، اما از قرائن چنین برمی

اند. البتاه سااختار   شان مشکل چندانی نداشتههمچون دیگر مناطق به علت تفوق نیروی دریایی

هاا تاوان پیشاروی در    پرتغاالی  ای بود کهبه گونهجغرافیایی و قومی سوا ل مکران در آن دوره 

ها بار  مناطق خشکی مکران را نداشتند. ا تماال همانند جزیره هرموز در این مناطق نیز پرتغالی

ا تماال   اند. همچناین هایی بنا نمودهبعضی بنادر از جمله: بندر تی  و گوادر تسلس یافته، قلعه

هاا قارار داشاته،    ر یا  اکمانی که این بنادر تحت سلطه آنها با  اکمان این بنادرود پرتغالیمی

م. باه چنادین   9296قرادداهایی نیز امضا کرده باشند. در فهرست فتو ا  دون مانوئل در سال 

شهر و بندر در سوا ل مکران از جمله: گوادر، کلمت، پسنی، جیونی و تی  اشاره شاده اسات.   

 -Souse, 1971: 93شاد) در آسایا محساوب مای   ها بخش از متصرفا  آن 0این نوا ی یکی از 

ای در هاای قلعاه  ها نیز در بنادر سا لی مکران برجای مانده اسات. خراباه  (.آثاری از پرتغالی94

بندر تی  و سدی در بندر گوادر در  ال  اضر قابل مشااهده اسات کاه باه گازارش سااکنان       

 (.950: 9000ا بلو ، ها بر این بنادر است)آریمحلی، مربوط به دوره تسلس پرتغالی

هاا باه بلوچساتان، نظار باه      بنا به روایا  تاریخ شفاهی بلوچستان در ابتدای ورود پرتغاالی 

مند شادن هار دو طارف از رواباس     ها با ساکنان سوا ل مکران و بهرهبرقراری روابس تماری آن

. پا  از مارگ   (599: 9089، دامنای )اندآمیز داشتهبازرگانی، در ابتدا یک رابطه تقریبا مسالمت

ها در  اوزه اقیاانوس هناد    های اجرایی پرتغالیآلبوکرک به تدریج تغییر محسوسی در سیاست

وری اقتصادی این  وزه تماری بود. ماأمورین پرتغاالی   به وجود آمد و آن گرایش به سمت بهره

ر و ارعااب  های مقرر، با فشاا ها و خراجدست آوردن منفعت مالی بیشتر، عالوه بر مالیا  برای به

ورزیدناد.  گونه ظلام و ساتم دریاغ نمای    کردند و در این راه از اعمال هراقدام به أخذ مالیا  می

ای بود که قادر به کنترل کامل نیروهای خود نبودند. باه علات   نظام اداری استعمارگران به گونه
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أمورین نیز کمتار  ها در هند، امکان نظار  و دقت در اعمال مدوری از گوا مرکز استقرار پرتغالی

های تماری بازرگانان محلای  ها فعالیت(. در چنین شرایطی پرتغالی506: 9009شد)وثوقی، می

 را محدود کردند و این مسأله باعث ایماد تنش میان آنان و بومیان سوا ل مکران گردید.  

بومیاانِ   ها که منمر به تضاد منافع اقتصاادی آناان و  آمیز پرتغالیهای تحکمعالوه بر سیاست

هاا میاان   یاافتن تانش   سا ل مکران گردید، یکی از مسائل دیگری کاه باعاث تانش و یاا شاد      

های دریای عمان و خلیج فارس باود.  ها در آبها و ساکنان مکران شده بود،  ضور عثمانیپرتغالی

ا، ها طلبای عثماانی  ها درآمد، جدای از سیاست توساعه بعد از اینکه مصر و  ماز به تصرف عثمانی

ها به بهانه  مایت از  قوق مسلمانان در دریاها و ساوا ل و بناادر، باه دخالات در مسایرهای      آن

هاا در ایان برهاه از تااریخ داعیاة خالفات       عثماانی  دریاییِ خلیج فارس و دریای عمان پرداختند.

هاای  ها باعث سل  امنیات کااروان  ها این بود که پرتغالیترین توجیه عثمانیمهم اسالمی داشتند.

اناد، لاذا   تماری مسلمانان در مسیرهای دریایی خلیج فارس، دریایی عمان و اقیاانوس هناد شاده   

بخاش،  شان را در خلیج فاارس و دریاای عماان توساعه دهند)شاه     صدد برآمدند نیروی دریاییدر

شاد،  هایی که میان برخی مقاما  پرتغالی در آن زمان رد و بادل مای  (. از محتوای نامه12: 9009

هایی از  ضاور ترکاان عثماانی در خلایج     آید از اواسس قرن شانزدهم به کرا  گزارشن برمیچنی

هاا در ایان منطقاه مخاابره شاده      های میاان ترکاان و پرتغاالی   فارس و دریای عمان و از درگیری

ق. ناوگاان  069م./ 9225در ساال   (. به عناوان مثاال:  502 -518: 9085  است)آقا محمد زنمانی،

ها به  رکت درآمدناد،  راندن پرتغالی یج فارس به قصد تصرف جزیره هرموز و بیرونعثمانی در خل

هااا نتوانسااتند کاااری از پاایش ببرنااد و بااه بصااره     ولاای در براباار مقاوماات شاادید پرتغااالی  

هاا  هاا و پرتغاالی  های عثمانیترین درگیری(.یکی از بزرگ05: 9089بازگشتند)هوشنگ مهدوی، 

ق. باین نیاروی دریاایی عثماانی و     069م./ 9220ایان درگیاری در    در نزدیکی مساقس روی داد. 

بیاگ  های تارک غارق شاد و علای    پرتغال رخ داد که منمر به شکست ترکان شد. برخی از کشتی

های عثمانی باه سامت بنادر جاساک     کشتی موفق به فرار شد. کشتی 0فرمانده ناوگان عثمانی با 

باه بنادر گاوادر رفتناد.  کماران مکاران ملاک        هزیمت نموده، از آنما به کمک ناخداهای محلی 

هاا مایاة خشام و عصابانیت     ها  مایت و به آنان مساعد  نمود. این اقدام بلاو  الدین از آنجالل

م. نیز ترکان عثماانی باه فرمانادهی علای     9289(. در سال Dames, 1921: 21- 23ها شد)پرتغالی

ا باه تصارف خاود درآورده، غاار      بیگ به صور  اتفاقی به مساقس  ملاه کردناد و ایان شاهر ر     
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ها  مال  شدیدی به بناادر ساا لی   دنبال چنین وقایعی، پرتغالی(. به05: 9099کردند)ویلسون، 

های موجاود در  م. بندر پسنی را به همراه کشتی9289در سال  مکران آغاز کردند. به عنوان مثال:

: 9000ران نمودناد)آریا بلاو ،   این بندر آتش زدند، سپ  بنادر گوادر، باری  و تای  را نیاز ویا    

رساد یاک عملیاا  تنبیهای     م. به سوا ل مکران، به نظر مای 9289(.  مله پرتغال در سال 959

هاای  نشاین باا کماک   نشین مکران بود؛ زیرا چنانکه گفته شد مردم بلو  سا لعلیه مردم سا ل

 (12: 9009بخش، کردند)شهتدارکاتی و نظامی ناوگان عثمانی را  مایت می

 هاا و بومیاانِ ساوا ل مکاران رخ داد.    های متعددی میان پرتغالیدر چنین شرایطی جنگ

هاا و نبردهاسات.   ها سرشار از مطالبی است که شارح ایان جناگ   متون شفاهی و  ماسی بلو 

ها فردی باه  ها، مشهورترین فرد مبارز علیه پرتغالیمطابق با تاریخ شفاهی و اشعار  ماسی بلو 

همل پسر جیند از قهرمانان تاریخی و  ماسای بلوچساتان    (.599: 9089، نیدام)نام همل بود

های شفاهی، وی از طایفه کَلمتای  در سده شانزدهم میالدی است. طبق شواهد شعری و روایت

-بوده که در شاهرهای ساا لی تای  و کلمات واقاع در ساا ل دریاای مکاران زنادگی مای          

یی بود که به تمار  در  وزه اقیانوس هناد  ها( همل دارای کشتی582: 9009کرد)جهاندیده، 

و  تی شرق آفریقا رفت و آمد داشتند. در نبردهایی که صاور  گرفات، همال موفاق شاد در      

ها نیز با  مله بار بناادر   ها وارد آورد. در مقابل پرتغالیچندین مر له ضرباتی سخت بر پرتغالی

تارین نبارد همال باا     بازرگ . شایدند جیونی، گوادر، پسنی و ارماره، مناطق مذکور را به آتش ک

هاا شکسات   ق. در بندر کلمت اتفاق افتاد. در ایان جناگ پرتغاالی   080م./ 9289ها در پرتغالی

ها باه اساار  و غنیمات    خورده و عق  نشینی کردند، به نوعی که تعدای اسیر و دو توپ از آن

: 9000د)آریا بلاو ،  انا ق.در بازار بندر گاوادر موجاود باوده   9029گرفته شد. دو توپ جنگی تا 

همل در یاک اقادام ناجوانمرداناه در یاک کشاتی تمااری نزدیاک         (. بنا بر روایا  محلی،955

 ها دستگیر و در مسقس اعدام شد)همانما(.مسقس توسس پرتغالی

ها به اختصار چنین بیاان  مطابق با اشعار  ماسی، چگونگی دستگیری همل توسس پرتغالی

های دریا به گردش رفت، اما لنج بر اثار وزیادن   ر لنمی در کنارهشده است. یک بار همل سوار ب

های دریاایی خاود باه    بادِ تند تغییر مسیر داده او را به میان دریا برد. فرنگیان پرتغالی در گشت

خوردند و همل را با تعداد کمی از افراد او که بادون ابازار جنگای بودناد، محاصاره      لنج همل بر

-ها درآمد. آنگاه پرتغاالی فراد دیگر فرار کرده و همل به اسار  پرتغالیکردند. در چنین  التی ا
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ها به همل پیشنهاد کردند با زنی از فرنگیان ازدواج کند، اما او نپذیرفت و او را اعدام کردناد. در  

-ارتباط با پیشنهاد ازدواج همل با زن فرنگی دالیل مختلفی مطرح اسات. بعضای ا تماال مای    

-خواستند از او نسل بگیرند. بعضای ا تماال مای   ها میپرتغالی عت همل،دهند به واسطه شما

ها در صدد بودند به عنوان متحدی او را در کنار خود داشته باشاند و  دهند با این مسأله پرتغالی

 (.509: 9009شان از او استفاده کنند)جهاندیده،  تی برای پیشبرد اهداف

اند. میرجاماگ  ها مصاف دادهیاد شده که با پرتغالی در این دوره از مبارزان بلو  دیگری نیز

ها جنگیده و توسس آناان  فرزند دَگار و میر اسماعیل و برادرش میر جیندِ هو  نیز علیه پرتغالی

داد نیاز از قهرماناان دیگار بلاو  در      محمد جسی و ملکشاه مظفر و میر کاریم کشته شدند. میر

اسناد پرتغالی سرشار از اطالعاتی راجاع باه    (.999: 9000و ، اند)آریا بلها بودهمبارزه با پرتغالی

ها است. متاسفانه دسترسای باه ایان اساناد اماروزه      نبردهای ساکنان سوا ل مکران با پرتغالی

اناد.  میاد   مشکل است. بخشی از این اسناد را محققان بلو  پاکستانی مورد استفاده قارار داده 

هاای مفصالی از مباارزا  سااکنان     ستناد به این اسناد گزارشبا امکران  بلو  در اثری با عنوان:

ها را نقل نموده است. به گزارش وی یکی از مباارزین سرساخت بلاو     سوا ل مکران با پرتغالی

رزماان  ها در سوا ل مکران، علی نوتک بوده است. علی نوتک ا تماال یکای از هام  علیه پرتغالی

 (.599 -552: 5990  است)بلو ، همل هو  بوده و نوتکی یکی از قبایل بلو

هاای ساا لی مکاران باا     های طوالنی ماد  بلاو   ترین پیامدی که مبارزا  و مقاومتمهم

ها نتوانستند همانند جزیره قشم، هرماوز و بناادر پیراماون    ها داشت، این بود که پرتغالیپرتغالی

سأله از گزارش رابر  شرلی به طور کامل و دائم بر سوا ل و بنادر مکران تسلس یابند. این م آن

م. سر رابر  شرلی که بر سر راه خود باه اصافهان   9955انگلیسی به وضوح قابل درک است. در 

-ای به کمپانی هند شرقی توصیه کرد کارخاناه به عنوان سفیر در گوادر توقف کرده بود، در نامه

هاا در اماان   پرتغاالی  ای در گوادر تأسی  کنند؛ زیرا محلی است که خراجگزار ایران و از دست

 (.999: 9099است)اسپونر، 

 

 ها از جزایر جنوبی ایران  اخراج پرتغالی

در دوران پادشاهی طوالنی مد  شاه تهماس  اولهیچ گونه اقادامی از جانا  دولات ایاران     

ها از خلیج فارس به عمال نیاماد.   کردن دست پرتغالی برای استرداد جزایر هرموز و قشم و کوتاه
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-اس  از یک طرف گرفتار  مال  ازبکان به ایاال  شرقی و از طرف دیگر دچاار جناگ  تهم شاه

ساله با ترکان عثمانی بود و فرصت توجه به جناوب نیافات. در دوره شااه تهماسا       های بیست

تهماسا  در برابار    هاا در راساتای کماک باه شااه     چند سفیر از پرتغال به ایران آمدند. تردد آن

جود روابس به ظاهر دوستانه میان ایران و پرتغاال در ایان دوره، تاا  ادودی     ها بود. با وعثمانی

کرد)هوشانگ  هاا در هرماوز اظهاار نگرانای مای     تهماس  از رفتارهای ضد اسالمی پرتغاالی  شاه

 (.09: 9089مهدوی، 

تاا   9289نیز روابس دیپلماتیک بین ایران و پرتغال برقرار باود. از   در اوایل دوره شاه عباس

در نیماه   (.501/ 9: 9001. سلطنت پرتغال و اسپانیا یکای و از آنِ اساپانیا بود)اسادی،    م9619

کو داکوشاتا و یاک    فرانسیشپاپ کلمنت هشتم یک یسوعی به نام  دوم قرن شانزدهم میالدی

های آنان این باود کاه   یکی از مأموریت غیررو انی به نام دیه گو د میراندا را به ایران اعزام کرد.

های عثمانی دعو  کنند. درگیری باین ایان دو نفار و    س را به اقدام مشترک علیه ترکشاه عبا

ق. ساه  9999 -99م./ 9695نتیمه شدن سفرشان شاد. در ساال   ها باعث بیاعتبار شدن آنبی

رو انی از فرقه آگوستینی از گوا به ایران آماده، اجاازه سااختن کلیساایی در اصافهان یافتناد.       

 (.990: 9089دار نمایندگی پادشاه اسپانیا نیز بود)سیوری، عهدهرئی  فرقه آگوستینی 

عبااس   آمدند، نهایتا مورد خشام شااه  عباس از اسپانیا به ایران می  سفیرانی که در زمان شاه

زمان به عثمانی بدقولی کرده بودند)هوشانگ  ها نسبت به  مال  همواقع شدند؛ زیرا اسپانیایی

ها در ساوا ل و جزایار   های همه جانبه پرتغالیگیریفی سخت(.از طر85 -81: 9089مهدوی، 

هاای فراوانای از   ها شده بود. گازارش عباس برای مقابله با آن جنوبی ایران نیز باعث تحریک شاه

تاوان باه   ها در جزایر جنوبی ایران در دست است. به عنوان مثاال: مای  های پرتغالیگیریسخت

بازی چند تن از وزیاران پرتغاالی   کاری و هوسز بر اثر زیانکردن مسمد کنار دژ در هرمو خراب

اغلا  ساوا ل    ق.9990م. / 9691(. پدرو تیکشیرا که در سال 20: 9060اشاره نمود)فیگوئروا: 

-کشاتی »ها چنین نگاشته است:خلیج فارس را از نزدیک بازدید کرده، راجع به خشونت پرتغالی

های تماری را مصادره و توقیف نمایند و تماار  خاود   دادند که کاروانهای پرتغالی ترجی  می

آوردند بسیار شاادمان  ارزشی به دست میدادند و چنانچه چیز بارا مانند دزدان دریایی انمام می

های مختلاف  های فراوانی از شکایا  گروه(. نامهTeixiera, 1906: 20«)گرفتندشده و جشن می

تاوجهی و  به اسپانیا از وضعیت وخایم آنماا و بای   نشین به خصو  ساکنان هرموز مردم سا ل
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باا فات  الرساتان در     هاا، گیری مأمورین پرتغالی در آن نوا ی  کایت دارد. عالوه بر اینسخت

-خان، صفویان مستقیما با هرموز که در دست پرتغاالی وردیتوسس اهلل ق.9999م./ 9699سال 

: 9009ها فاراهم نمود)وثاوقی،   ری میان آنها بود، همسایه شدند و این امر زمینه را برای درگی

522- 525  .) 

ها در غرب و ازبکان در شارق آساوده   خیال خود را از نا یه عثمانی عباس پ  از آنکه شاه

ها شد. او در این مقطاع سیاسات نزدیکای    ساخت، در چنین شرایطی آماده رویارویی با پرتغالی

ها را محققان ناشای  عباس به انگلیسی کی شاهبا انگلی  را در پیش گرفت. چراییِ سیاست نزدی

هاا باود. از ایان    ها در مقابله با پرتغاالی عباس به انگلیسی دانند. یکی ا تیاج شاهاز دو مسأله می

هاا  عباس به سب  نداشتن نیروی دریایی، همانند اسالفش قادر به بیرون راندن پرتغالی نگاه شاه

های جنگی کمپانی هند شرقی انگلی  به صحنه، فرصتی تید کشاز جزیره هرموز نبود، لذا ورو

عباس در جستمویش بود، فراهم نمود. نخساتین تاالش کمپاانی هناد شارقی بارای        را که شاه

 5و ریچاارد اساتیل   9ق. شارو  شاد. جاان کارادر    9951م./ 9692رخنه در باازار ایاران ازساال    

از بررسی بنادر متعدد، بنادر جاساک    نگلیسی به عنوان فرستادگان کمپانی به دربار ایران، پ ا

(. در ناوامبر  990 -999: 9089را در سا ل مکاران در شارق هرماز انتخااب کردند)سایوری،      

هاا، در  رغم مخالفات پرتغاالی  علی 0م. اولین کشتی بازرگانی انگلیسی به نام کینگ جیمز9696

باه  1ست ادوارد کانااک بندر جاسک لنگر انداخت. به همراه این کشتی یک هیأ  بازرگانی به ریا

ایران آمدند. آنان پ  از مذاکره با شاه عباس، اجازه یافتند بطور آزاد در سراسر ایران به تماار   

ای از کمپااانی در جاسااک و یااا هاار بناادری کااه خواسااته باشااند، تأساای   بپردازنااد و شااعبه

نادر  م. شعبه کمپانی هند شارقی در ب 9690(. در سال 88 -80: 9089کنند)هوشنگ مهدوی، 

جاسک گشوده شد و تا قبل از بندر عباس، مرکاز مباادال  کمپاانی باا پایتخات ایاران یعنای        

 (.09: 9088اصفهان بود)اسدی، 

نماینده ویژه شرکت هند شرقی در ایاران،   2عباس به ادوارد مانوک  در چنین شرایطی شاه

ماود. ماانوک  ایان    برای درهم شکستن قوای اسپانیا و پرتغال در خلیج فارس پیشنهاد اتحاد ن
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4. Edward Conock 
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-السلطنه هند گزارش داد. در این زمان روابس میان اساپانیا و انگلای  صال    پیشنهاد را به نای 

آمیز بود، لذا روسای شرکت هند شرقی پ  از اینکه از جانا  جیماز اول مطمانن شادند، باه      

هشاتم ژانویاه   ها قراداد منعقاد کناد. ایان قاراداد در     مانوک  اجازه دادند با ایران علیه پرتغالی

خان و مانوک  در میناب به امضا رسید و شامل پنج مااده در  قلیامام ق.توسس9909م./ 9655

هاا بود)هوشانگ مهادوی،    ها و صفویان در جنگ با پرتغالیخصو  همکاری مشترک انگلیسی

9089 :09- 09  ) 

قادم نباود،    پایش  هاا عباس در انعقاد قرارداد با انگلیسای  برخی از محققان بر این باورند شاه

ها بودند که زیرکانه چنین اقدام کردند تا بتوانند امتیازاتی از ایاران بگیرناد. از   بلکه این انگلیسی

ها در اقیاانوس هناد و   ها از وضعیت رو به اضمحالل پرتغالینگاه این دسته از محققان، انگلیسی

ها به نبارد بپردازناد، باه    پرتغالی دانستند چنانچه نیروهای ایرانی باخلیج فارس آگاه بودند و می

ها تمام تالش خاود را  ها از خلیج فارس خواهند شد. بنابراین، انگلیسیتنهایی قادر به اخراج آن

کار بردند تا در این قضیه سهیم باشند و در عاوض امتیاازاتی در بناادر جناوب ایاران از شااه        هب

گلیسی در خصو  رویداد فت  هرماوز  عباس بگیرند. ممری این سیاست مانوک  بود. روایا  ان

هاا  نشانگر نقش عمده انگلی  و تقسیم مساوی سهم ایران و انگلی  در بیرون رانادن پرتغاالی  

های بومی و روند دقیق ماجراها، نشانگر آن است کاه ایاران   است. این در  الی است که گزارش

آماد، اماا باه    میده این کار برها داشته و  تی به تنهایی نیز از عهنقش عمده در اخراج پرتغالی

ها اقدام باه انعقااد قارارداد باا     ها و هوشیاری انگلیسیعلت عدم آگاهی دقیق از وضعیت پرتغالی

 (.  521 -526: 9009ها در این خصو  نمود)وثوقی، انگلیسی

هاا، در نخساتین گاام    در راستای آزادسازی جزایر و بنادر جنوبی ایاران از اشاغال پرتغاالی   

جزیاره بحارین را آزاد    ،خاان  ااکم فاارس   وردیم. باه فرمانادهی اهلل  9695ایران در  نیروهای

عباس عزم خود را دایر بر اعمال  اکمیت کامال   (. با این اقدام، شاه999: 9099کردند)ویلسون، 

(. پ  از آزادسازی بحرین، نیروهای ایرانی متوجاه  990: 9089در کشورش نشان داد)سیوری، 

د. نیروهای ایرانی بندر گمبرون را چند باار محاصاره کردناد، اماا نتوانساتند      بندر گمبرون شدن

خاان جانشاین او شاد و در ساال     خاان، پسارش اماام قلای    وردیتصرف کنند. پ  از فو  اهلل

خاان در  ق. به گمبرون  مله کرد، اما  باز هم شکست خورد. سرانمام امام قلای 9950م./ 9691
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آن پ  این بندر به بندر عباس تغییر ناام یافات) فیگاوئروا،     م. گمبرون را تصرف کرد. از9692

9060 :68- 69.) 

های جنگی مواجه بود. مطابق با قارارداد  برای  مله نهایی به هرموز، ایران با کمبود کشتی

هاا متعهاد شاده بودناد     خان و مانوک ، انگلیسیق. بین امام قلی9909م./ 9655هشتم ژانویه 

هاای جنگای در اختیاار ایرانیاان بگذارناد.      یرانی به جزیره هرمز کشتیبرای انتقال جنگمویان ا

خان به عنوان فرمانده نیروهای مشترک، ابتدا جزیره قشم را مورد  مله قارار داد؛ زیارا   قلیامام

(. ضامنا اساتحکاما    990: 9099تأمین کننده آب و سایر مایحتاج جزیره هرموز بود)ویلسون، 

نسبت به هرموز بسیار محادودتر باود. پا  از چنادین باار  ملاه و        ها در قشمنظامی پرتغالی

محاصره، نهایتا جزیره قشم به تصرف قوای مشترک ایران و انگلی  درآمد. آنگاه نوبت آخرین و 

ها در خلیج فارس یعنی هرموز بود. تصرف هرموز باه ساختی صاور     ترین پایگاه پرتغالیاصلی

نیروهاای پرتغاالی در محاصاره     های سخت،از درگیریروز ادامه داشت و پ   92گرفت. جنگ 

(. 502/ 9: 9001کامل نیروهای ایرانی درآمدند و نهایتا تسالیم نیروهاای ایاران شدند)اسادی،     

م. بدون خونریزی به تصرف نیروهای ایرانای و انگلیسای درآماد.    9655فوریه  59شهر در تاریخ 

ق. قلعه نیز تسلیم شد)آقا محماد  9909 م. مصادف با رج 9655اندکی بعد دردوازدهم ماه مه 

سارباز پرتغاالی اسایر شاد کاه طباق        0999دیباچه(. در این جنگ  ادود   2: 9085زنمانی، 

(. 502/ 9: 9001ها شد و به هندوستان منتقل شادند) اسادی،   تحویل انگلیسی قرارداد منعقده

هاای متعاددی   تاالش  گیری جزیره هرموز از طریق نظاامی و دیپلماسای  ها برای بازپ پرتغالی

هاای محلای،   م. با تصرف مسقس باه دسات عارب   9629کار بستند، اما موفق نشدند. در سال  هب

 (  05 -00: 9089ها برای همیشه از خلیج فارس رانده شدند)هوشنگ مهدوی، پرتغالی

ها از هرموز و جزایر دیگر،به دلیل کمبود منابع گزارشای از  ضاور   در جریان اخراج پرتغالی

ها در ایان   های سا ل مکران در این رویداد باقی نمانده است. ا تمال  ضور بلو یم بلو مستق

هایی که در ارتبااط باا وقاایعِ همزماان باا آن      زیرا گزارش جنگ به نفع صفویان بسیار باالست؛

ای است. در این زمان سوا ل مکران باه تابعیات مساتقیم    مانده، تأیید کنندة چنین مسألهباقی

کار گرفتاه   هتوسس ارتش شاه عباس ب ها،باس درآمده بود و نیروهای جنگی مکرانی یا بلو ع شاه

اختیارالادین در ساال    شده بودند. به عنوان مثال: جمعی از تفنگچیان بلو  به فرمانادهی ملاک  

(.از 02: 9082ق. در فت  بغداد در نیروهای نظامی شاه عبااس شارکت داشتند)ساپاهی،    9900
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ها در نیروهاای نظاامی ایاران در فات  جزیاره      شود بخشی از بلو ن استنباط میاین واقعه چنی

خصو  اینکه جزیره هرموز نسابت باه بغاداد در فاصاله بسایار       اند. بههرموز نیز شرکت داشته

 ها بود.نزدیکی از سوا ل مکران قرار داشت و در همسایگی بلو 

هاا از هرماوز و خلایج فاارس را     غاالی ها در اخراج پرتمسألة دیگری که ا تمال  ضور بلو 

هاا در  ها در مبارزا  بعدی علیه پرتغالیهایی از  ضور بلو کند، این است که گزارشتقویت می

ناصر بن مرشد یکی از روسای قبیله یعاربه عمان، پ  از شکسات   سوا ل عمان در دست است.

نداشاتند، تحریاک کارد از ناوا ی      هاها را که خاطره خوبی از پرتغالیها در هرمز، بلو پرتغالی

ها را مورد  مله قرار دهند. در جریان مبارزه قبایل عرب عماانی باا   شمالی دریای عمان پرتغالی

هاا و  ها به عناوان نیروهاای نظاامی، ناخادایان و فرمانادهان کشاتی      ها در مسقس، بلو پرتغالی

(.  تای پا  از آزادساازی    60: 5209، فهمای )کردناد سربازان با فرمانروایان عمان همکاری می

مسقس، زمانی که بعضی از  اکمان سا ل شرقی آفریقا به اماام عماان متوسال شادند و بارای      

هاا در مباارزه باا     اکمان عمان به استخدام گسترده بلاو   ،ها از او کمک خواستندطرد پرتغالی

ان ساربازان اساتخدام   ها  تی در شرق آفریقا نیز به عناو ها روی آوردند. از این رو، بلو پرتغالی

 (508: 9089، عمم)ها برخاستند اکمان عمان، به مقابله با پرتغالی هشد

های ساختی باین آناان باه     ها که دشمنیها با پرتغالیاز طرفی مبارزا  طوالنی مد  بلو 

بیانگر این واقعیت است که به همکااری باا دیگار رقیباان و دشامنان پرتغاالی        وجود آمده بود،

 -02: 9082)ساپاهی،  ها تابعیت  کومت صفوی را نیز پذیرفته بودنددر این دوره بلو  بپردازند.

هاای ساوا ل مکاران  ضاور     یاباد. چنانچاه بلاو    لذا چنین ا تمالی قو  بیشاتری مای  (، 09

هاای  ها از جزیره هرموز نداشته باشاند، مباارزا  و مقاومات   مستقیمی در جریان اخراج پرتغالی

های ها شده بود. مقاومترفتن قوای پرتغالی ها باعث به تحلیلبرابر پرتغالیمد  آنان در  طوالنی

هاا را از  ها در سوا ل مکاران  تای پرتغاالی   ها در برابر پرتغالیسرسختانه و طوالنی مد  بلو 

هاا  های بیشتر در سوا ل جنوبی ایران محروم کرده باود. همچنیانن باه پرتغاالی    داشتن پایگاه

نظیاری دارناد و ایان مساأله از     جویی بیمردم این بخش از ایران    مقاومتفهمانده بود که 

لحاظ رو ی و روانی تا  دودی موجبا  یأس و ناامیادی آناان از پیشاروی و تاداوم بیشاتر در      

هاای  هاایی از طارف بلاو    سوا ل جنوبی ایران را فراهم آورده بود. چنانچه مبارزا  و مقاومات 

هایی قدرتمناد در بناادر مکاران تأسای      ها پایگاهشد، آنها نمیسوا ل مکران متوجه پرتغالی
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ها پ  از اخراج از جزیره هرموز باه ایان   شدن چنین امری، پرتغالی کردند. در صور  محققمی

-آمیاز مای  ها از دو جهت برای صفویان مخاطرهکردند. از این طریق آننشینی میها عق پایگاه

دسات آوردن ممادد   هایی، بارای باه  ن خودشان در چنین پایگاهکرد شدند. یکی اینکه با تقویت

کردند. عاالوه بار ایان، باا توجاه باه موقعیات        هرموز دردسرهای جدی برای صفویان ایماد می

 کرد.  ها از این بنادر کار را بسیار دشوار میجغرافیایی خا  سوا ل مکران، اخراجِ نهایی آن

 

 نتیجه

ر جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان فصال ناوینی    ضور اروپاییان در سوا ل و جزای

هاای جناوبی ایاران    در مناسبا  ایران با کشورهای اروپایی باز نمود. نخستین اروپاییانی که در آب

هاا در خلایج فاارس،    آمیاز پرتغاالی  زمان با  ضاور تحکام  ها بودند. هم ضور پیدا کردند، پرتغالی

هاای مساتمر   اسماعیل صفوی به واسطه جناگ  آمده بود. شاه  کومت صفویان در ایران بر سر کار

هاا  در مرزهای غربی و شرقی و نداشتن نیروی دریایی و همچنین پیاده نظام، به  اکمیت پرتغاالی 

در سوا ل جنوبی ایران به خصو  جزیره هرموز رضایت داد. با ایان فارض کاه تاوان مقابلاه باا       

اساماعیل   نشینان مکران به تابعیت شااه از طرفی سا ل ها برای شاه اسماعیل سخت بود وپرتغالی

شاه ایران پیشانهاد اتحااد    اسماعیل مشکل بود، درنیامده بودند و تسلس بر این مناطق نیز برای شاه

با پرتغال جهت سرکوب قبایل شورشی بلو  در سوا ل مکران را مطارح نماود. بادون شاک ایان      

هاا در جزایار   تار آن ها جهت تسلس بیشاتر و دائمای  الیپیشنهاد نه تنها باعث جسار  بیشتر پرتغ

ها بر سوا ل مکران نیز گردید. باا آنکاه باه تابعیات     شد، بلکه مشوقی برای تسلس آن خلیج فارس

رساد اگار شااه    های سوا ل مکران برای شاه اساماعیل ساخت باود، باه نظار مای      درآوردن بلو 

نشینان مکاران باه   اختیارا  داخلی به سا لگرفت و با دادن اسماعیل راهکاری دیگر در پیش می

رفات. مباارزا    نمود، مسائل به سمتی دیگر پیش مای ها میآنان پیشنهاد اتحاد در مقابل پرتغالی

ها، نشاانگر آن اسات   گونه پشتیبان دیگر با پرتغالیهای سا ل مکران بدون هیچمد  بلو  طوالنی

هاا  ها در مقابلاه باا پرتغاالی   مود و از این توانِ آننکه اگر شاه اسماعیل سیاستی مطلوب اتخاذ می

آورد.ممکان باودچنین سیاساتی    باار مای   هنمود، بدون شک ایان سیاسات نتاایمی با    استفاده می

شد، اما  داقل این امید را داشات کاه   ها از خلیج فارس نمیراندن پرتغالی بالفاصله منمر به بیرون

 نمود.  تر مییر جنوبی ایران را کوتاهها بر خلیج فارس و جزامد  تسلس پرتغالی
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تهماس  به تابعیت صفویان درآمد و این روناد در زماان شااهان بعادی      مکران در دوره شاه

تاری در مناسابا    صفوی نیز اداماه یافات. از ایان رو، در دورة شااه عبااس سیاسات مناسا        

هاا  والنی ماد  بلاو   های جنوبی ایران اتخاذ شد. مبارزا  طهای درگیر در آبچندجانبه طرف

باعث به تحلیل رفتن بخشی از قوای پرتغالی در منطقه شده بود و تا  دودی موجباا  یااس و   

هاا شاده باود. عاالوه بار ایان،       طلبای بیشاتر آن  ها را به دنبال داشت و مانعِ توسعهناامیدی آن

ک گرفتن از نیاروی  ها را در ارتش خود بکار گیرد و با کمعباس توانسته بود طوایفی از بلو  شاه

های جنوبی ایران بیرون راند. چنانچاه مباارزا    ها را از آبدریایی انگلی  برای همیشه پرتغالی

هاای قدرتمناد در   توانساتند پایگااه  ها مای پرتغالی داد،هارخ نمیها با پرتغالیطوالنی مد  بلو 

وا ل مکاران اساتقرار   هاای سا  سوا ل مکران ساخته و پ  از اخراج از جزیره هرموز در پایگاه

هاا  کومات صافویان را باه     یافته، با توجه به موقعیت جغرافیایی خا  این سوا ل، برای مد 

ها، نقشای عماده در   های سوا ل مکران با پرتغالیدردسر اندازند. از این رو، سیاست تقابلی بلو 

 .های جنوبی ایران توسس  کومت صفوی داشتها از آباخراج پرتغالی
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