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 مقدمه
گذشته شامل دو بخش بیّری و بحیری بیود و بخیش بیّری آن از منطقیه االحسیا          بحرین در

(. 005-000: 1033عربستان تیا مرزهیای شیرقی عمیان گسیترش داشیت )سدیدالسیلطنه،        
 الجزایر بحرین یا بحرین بحری نیز کشور کنونی بحرین است. این کشور کوچک عربیی  مجمع

 01الجزاییر بحیرین    قیع اسیت. مجمیع   جزییره قطیر وا   در جنوب خلیج فارس و در غرب شیبه 
آبادی دارد و جزایر بزر  آن، بحرین، محیرق   133کیلومتر پهنا و بیش از  11کیلومتر درازا، 

(. این سیرزمین در هیول تیاریخ همیواره میأمن و      310-310: 1033و ستره هستند  )افشار، 

یکیی از اقشیار   مکان مناسبی برای حضور و مهاجرت ایرانیان بوده اسیت و مهیاجران ایرانیی    
شوند. اوج حضور آنیان در   اجتماعی قدرتمند و بانفوذ بحرین هی چند سده اخیر محسوب می

این سرزمین از نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی تاکنون است و هی این دو سده، نقش میؤثری  
 اند. های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی این سرزمین داشته در دگرگونی

دلیل تیرگی روابر سیاسی ایران و بحرین در چنید دهیه    ت میدانی بهنبودن تحقیقا ممکن

اخیر و همچنین فقدان منابع تاریخی کافی در باره مهاجران ایرانی ساکن بحرین سبب شیده  
است که تاکنون پژوهش جامع و مستقلی در باره نقش این مهیاجران در تحیوالت سیاسیی و    

فاً اشاراتی کوتیاه بیه حضیور ایرانییان در آن     اجتماعی بحرین صورت نگیرد. منابع فارسی صر
اهالعیاتی مختصیر از    بحیرین سیرزمین و میردم،   ( در کتاب 1011اند. بازدار ) سرزمین داشته
دهید. الری منفیرد و دیگیران    تباران بحیرین در اختییار خواننیدگان قیرار میی     وضعیت ایرانی

نقش یکیی از  « بحرین نقش خاندان بوشهری در تحوالت دو سده گذشته»( در مقاله 1011)
اند. نویسیندگان مقالیه بیه اقتضیای      تبار را در تحوالت بحرین بررسی کردههای ایرانی خاندان

( در 5331انید. الیدیری و القصیاب )   تباران توجهی نکیرده عنوان پژوهش به نقش سایر ایرانی
ییان در  ضمن بررسیی اجمیالی دالییل حضیور ایران    « تاریخ العرق الفارسی فی البحرین»مقاله 

پیذیری آنیان از انقیالب     تباران بحرین و همچنین تأثیربحرین، بیشتر به تغییرات زبانی ایرانی

بیا   التشیع فی البحرین؛ تاریخه و اهدافیه، ( در کتاب 5311اند. البدا  )اسالمی ایران پرداخته
در بحرین ِاول تاریخی، حضور تاریخی ایرانیان  آلود و بدون استناد به منابع دست نگاهی غرض

ویژه ایرانیان را دشمنان اصلی حاکمییت و میردم بحیرین معرفیی کیرده       را رد و شیعیان و به
( در مصاحبه خود با خبرنگار سعودی با موضیوع  5313است. عالمه شیخ عبدالعظیم بحرانی )

وضیعیت زبیان فارسیی در بحیرین را     « عجم البحرین نبذه من تیاریخهم الماضیی و الحاضیر   »
تباران در حفظ های مذهبی ایرانیدر خالل مصاحبه به نقش مساجد و تشکل بررسی نموده و

زبان فارسی و پیوندهای فرهنگی و مذهبی آنان با یکدیگر اشاره کرده است. برخیی از منیابع   
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عنیوان مثیال،    انید. بیه   زبان نیز اشاراتی به وضعیت ایرانییان در کشیور بحیرین کیرده     انگلیسی
ایرانییان در  »( در دانشگاه آریزونیا بیا نیام    5331) 1کویاریک مکنامه کارشناسی ارشد  پایان

، بیه  «بحرین و امارات متحده عربی؛ اقلیت، مهاجرت و هویت در کشورهای عربی خلیج فارس
عوامل مهاجرت ایرانیان به کشورهای عربی خلیج فارس از جملیه کشیور بحیرین پرداختیه و     

نامیه دکتیری از لیندسیی     اسیت. پاییان   چگونگی جیدایی بحیرین از اییران را بررسیی کیرده     

میرور مجیدد خلییج فیارس؛ گسیترش      »( در دانشگاه پرینستون بیا نیام   5311)  5استفنسون
تباران را در جامعه کیارگری  نقش ایرانی« م.1103تا  1133های ایرانیان مهاجر از سال شبکه

و منسیجمی   شود که تاکنون پژوهش جیامع  بنابر این مشخص میبحرین ارزیابی کرده است؛ 
تباران در تحوالت بحرین، قبل و بعد از استقالل آن کشور صورت نگرفتیه   در باره نقش ایرانی

است. پژوهش حاضر با استفاده از اندک شواهد و مدارک موجود تالش کرده است کیه عیالوه   

 تباران را در تحیوالت  بر بررسی علل مهاجرت ایرانیان به بحرین در دو سده اخیر، نقش ایرانی
سیاسی و فرهنگی این کشور، قبل و بعد از استقالل آن از ایران بررسی کند؛ امید اسیت ایین   

 تر در این زمینه باشد.های جامعمقاله آغازی بر پژوهش
 های زیر است: پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش

 چه عواملی سبب مهاجرت گسترده ایرانیان به بحرین در دو سده اخیر شده است   .1

های سیاسی، اجتمیاعی، فرهنگیی و    تباران ساکن بحرین چه نقشی در دگرگونی یرانیا .5
 اند م. داشته5353تا  1123های مذهبی بحرین در فاصله سال

  
 عوامل جاذبه و دافعه مهاجرت ایرانیان به بحرین

مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی ییا تحرک مکانی اسیت کیه بیین دو واحید جغرافییایی      
گیرد. ایین تحیرک جغرافییایی، تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل حرکت به مقصد ییا  صورت می

(. نخستین تبییین نظیری در بیاره قانونمنیدی مهیاجرت      1: 1010محل ورود است )زنجانی، 
تحیت عنوان قوانین مهاجرت مطر  شد که هی دو مقاله  0توسر ارنسیت جیورج راونشیتاین

چیاپ رسید. او با وضع قوانین جاذبه و دافعیه در مهیاجرت    م. به1111تا  1112های در سال
مدعی شد که عوامل جاذب اجتماعی، اقتصادی و فیزیکیی، فیرد را بییه مهییاجرت ترغیییب      

کنند. در مقابل، اوضاع نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی او را از سییرزمین مییألوف    می

 (.15: 1011کنند )راهشخو،  میرانیده و دفع 

                                                           
1. Eric Andrew McCoy 
2. Lindsey R. Stephenson 
3. E. G. Ravenstein     
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توان مهاجرت ایرانیان به بحیرین در دو سیده اخییر را تحلییل     اساس همین نظریه میبر  
کرد. مهاجرت افراد و اقوام در خلیج فارس از دیرباز دو جهت عمده داشته است: مهیاجرت از  

های جنوبی خلیج فارس به مناهق جنیوب اییران و بیالعکس یعنیی مهیاجرت از اییران       کرانه
کرانه جنوبی خلیج فارس مانند بحرین، قطر، کویت و... )انیوری،  خصوصاً نواحی جنوبی آن به 

(. یکی از مناهقی که همواره مهاجران بسییاری را از سیواحل شیمالی خلییج     11-13: 1013

فارس به خود جذب کرده، بحرین است که در ادامه به عوامل مهم جاذبیه و دافعیه مهیاجرت    
 ازیم.پردایرانیان به این سرزمین در دو سده اخیر می

 
 الف. عوامل جاذبه )بیرونی(

 پیوستگی تاریخی بحرین به ایران  .1

 نزدیکی جغرافیایی و اقلیمی بحرین با مناهق جنوبی ایران  .5

 کشف و استخراج نفت   .0

 

 پیوستگی تاریخی بحرین به ایران

رغم قرارگرفتن در حاشیه جنوبی خلیج فیارس، هیی قیرون متمیادی      الجزایر بحرین به مجمع
م. با گسیترش اسیتعمار انگلییس در    1153ش./ 1111شد؛ اما از ران محسوب میبخشی از ای

رنگ شد. با این حیال، اییران همیواره میدعی      خلیج فارس، حاکمیت ایران بر این سرزمین کم
موافقت خیود را در   پهلویم. دولت 1133ش./ 1001حاکمیت بر این منطقه بود. سرانجام در 
پرسی از مردم این منطقیه تحیت نظیر     ریق برگزاری همهباره تعیین تکلیف این سرزمین از ه
م. رأی بیه  1131اوت  10ش./  1023میرداد   50پرسیی در   سازمان ملل اعالم کرد. این همه
(. با 30: 1013همایون، نیز بالفاصله آن را پذیرفت )تکمیل پهلویجدایی از ایران داد و دولت 

اند حضور تاریخی آلود سعی کردهغرض وجود این، برخی از نویسندگان معاصر عرب با نگاهی
در بحرین انکار کنند. برای نمونه، البدا  حضور تاریخی ایرانیان در بحرین را منکر را ایرانیان 

ایرانیان در دو مقطع به سرزمین بحرین مهاجرت کردند. مرحله نخست »شده و نوشته است: 
مرحلیه دوم از سیال    1هیا بیود.  م. که این جزیره تحت اشیغال آن 1310تا  1355های  بین سال
ایین ادعیا بیا     .(03: 5311)البیدا ،  « م. آغاز شد و تا اواخر قرن گذشته ادامیه داشیت  1153

تصریی منیابع تیاریخی، سیرزمین بحیرین از دوران      های تاریخی در تضاد است؛ زیرا بهواقعیت

                                                           
  تحیت سیلطه  ، بانی بوشیهر  ات شیخ ناصر خانپس از وف الدی، منطقه بوشهر و جزیره بحرین. از اواسر سده هجدهم می1

 (125 ،1، جنگاهی به بوشهرایرج افشار، )مطاریش قرار داشت.   پسرش شیخ نصر خان رئیس قبیله
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و بیشییتر مورخییان  (McCoy, 2008: 72). باسییتان، بخشییی از قلمییرو ایییران بییوده اسییت
هیای مختلیف تیاریخی در بحیرین حضیور       نویسان نیز معتقدند کیه ایرانییان در دوره   جغرافی
عنوان نمونه، ناصرخسیرو قبادییانی )متیوفی     اند. به اند و بخشی از ساکنان بومی آن بوده داشته
م. از بحرین دیدن کرده بود، در باره اهیالی آن نوشیته اسیت:    1321ق./ 005ق.( که در 011

(. 113: 1002وماً آیین قرمطی داشیته و همگیی ایرانیی هسیتند )ناصرخسیرو،      مردم آنجا عم

اند؛ میثالً عبیدالرحمن العیانی در    برخی از نویسندگان منصف عرب نیز به این امر اذعان کرده
اول تیاریخی در ایین بیاره نوشیته     بع دسیت  ها من با استناد به ده بحرین در صدر اسالمکتاب 
دیگیر ماننید هجیر،    ور در جزیره بحیرین، در بسییاری از منیاهق    ایرانیان عالوه بر حض»است: 

ین تحیت نفیوذ و   قطیف، الزاره و الغابه سکونت داشتند. همچنین بسیاری از مراکز ساحلی بحیر 
شیدن حاکمییت اییران بیر      رنیگ  حتی بعد از کیم  .(21-31: 5333)العانی، « حضور ایرانیان بود

، قاجیار و سیپس پهلیوی بیرای اعیاده حاکمییت       های مرکزی ایران بحرین، یکی از دالیل دولت
هیای وقیت   ایران بر بحرین، حضور جمعیت چشمگیر ایرانیان در آن سرزمین بود. دولت  تاریخی
سادگی از حیق حاکمییت تیاریخی خیود بیر بحیرین بگذرنید. پیونیدهای          توانستند به ایران نمی

سیوم جمعییت    زمان حیدود ییک  نمود و در آن  فرهنگی و مذهبی ایران با بحرین انکارناپذیر می
دادنید کیه بخیش عمیده تجیارت آن       مذهب تشکیل میی  تبار، عمدتاً شیعه بحرین را افراد ایرانی

(. پیوسیتگی تیاریخی بحیرین بیا اییران      011-233: 1010منطقه را در دست داشتند )وثیوقی،  
رای کیار و  دانستند، بی   شد که بسیاری از ایرانیان که بحرین را بخشی از کشور خود میسبب می
 نکنند. بیگانگی دالیل دیگر به آن سرزمین مهاجرت کنند و در آنجا احساسبه تجارت یا 

 

 نزدیکی جغرافیایی و اقلیمی بحرین با مناطق جنوبی ایران 
هیر چیه فاصیله    هیوری کیه    بین مسافت و میزان مهاجرت رابطه بسیار عمیقی وجیود دارد، بیه  

آنکه بحیرین از نظیر    خصوص ؛ بهیابدمهاجرت افزایش می جغرافیایی کمتر باشد، میزان و انگیزه
هیای فراوانیی دارد. بسییاری از مردمیان     وهوایی با مناهق جنیوبی اییران مشیابهت    اقلیمی و آب

دلیل نزدیکی جغرافیایی و تشابهات اقلیمی بحرین با موهن خویش، ایین   مناهق جنوبی ایران به
دنبال گسیترش   ویژه در قرون اخیر به ب کردند؛ بهعنوان مقصد مهاجرت خود انتخا سرزمین را به

ای خیود،  دلیل موقعیت جزیره تجارت دریایی و بازشدن پای اروپائیان به خلیج فارس، بحرین به

شید تیا در سیده    العیاده یافیت. همیین امیر سیبب       در تجارت دریایی خلیج فارس اهمیتی فوق
 (.03: 5331رت کنند )عبداهلل، زیادی از ایرانیان به بحرین مهاج هجدهم میالدی تعداد
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اند؛ اما مهاجرت گسترده ایرانییان  اگر چه از دیرباز ایرانیان زیادی در بحرین حضور داشته
به بحرین در اواخر قرن نوزدهم میالدی و از نواحی جنوبی ایران اتفاق افتاد. الربیعی در ایین  

شمالی خلیج فارس و عمیدتاً   باره نوشته است: مهاجرت گسترده ایرانیان به بحرین از سواحل
از محدوده منطقه بوشهر تا بندر لنگه اتفاق افتاد و موجیب افیزایش جمعییت بحیرین در سیال      

هیای جغرافییایی    (. افشار سیستانی نیز بیا بررسیی نزدیکیی   121: 5315م. شد )الربیعی، 1112

لیت  ع بیه »آن بیر مهیاجرت بیه سیواحل جنیوبی خلییج فیارس نوشیت:           استان بوشیهر و تیأثیر  
ای از اهالی منطقه برای کار و معیاش  های خلیج فارس عدهنشین بودن این استان به شیخ نزدیک

: 1031)افشیار،  « اند.جنوبی خلیج فارس و دریای عمان مهاجرت کرده  به کشورهای واقع در کرانه
تیر اقتصیادی بحیرین    (. در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم میالدی وضیعیت مناسیب  000
تیر آن بیا بنیدرهای جنیوب     های خلیج فارس و پیوندهای تجاری وسییع نشین سبت به سایر شیخن

ایران سبب شد تا بسیاری از اهالی شهرهای جنیوب اییران ماننید شییراز، بییرم، جهیرم، گیراش،        
دار، لنگه، بردستان، مهر، الر، المیرد، بهبهیان، دوان، دشیت و    اشکنان، کازرون، بوشهر، میناب، گله

   (.3-1: 5313 برای کار و زندگی بهتر به بحرین مهاجرت کنند )البحرانی،اسیر 

 

 کشف و استخراج نفت
کشف و استخراج نفت در بحرین یکی از عوامل اصلی مهاجرت گسترده ایرانیان به بحرین در 

م. نخستین چاه نفیت در بحیرین کشیف شید؛ در     1100ش./ 1010سده اخیر بوده است. در 
های اقتصادی ناشیی  مندی از فرصت ردمان نواحی جنوبی ایران برای بهرهنتیجه، بسیاری از م

دولت بحرین نیز بیا  از تأسیس صنایع جدید نفتی در بحرین به آن سرزمین مهاجرت کردند. 
وییژه بیرای کیارگران     های شغلی را بیه توجه به جمعیت اندک کارگران بحرینی، امکان فرصت

تنها موجب مهاجرت عظیم  . کشف نفت در بحرین نه(111: 1135مهاجر فراهم نمود )غالب، 

ایرانی ساکن در آن  ایرانیان به بحرین شد، بلکه باعث تغییر شغل بسیاری از مهاجران قدیمی
ای در توسعه صنایع نوبنیاد نفتیی  کنندهتبار نقش تعیینسرزمین نیز شد. این مهاجران ایرانی

پیس از کشیف و اسیتخراج نفیت در     »اسیت:   در بحرین داشتند. الدیری در این بیاره نوشیته  
بحرین، مشاغل بسیاری از ایرانیان در آن سرزمین تغییر کرد. آنها و بیرادران عیرب از جملیه    

نقیش   1کسانی بودند که در پیشرفت و توسعه صنعت نفت و تأسییس شیرکت نفیت بحیرین    

 .(130: 5331)الدیری، « بسزایی داشتند
 

                                                           
1. Babco 
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 ب. عوامل دافعه )درونی(

 اجتماعی و مشکالت اقتصادی جنوب ایران -های سیاسیینابسامان .1
 گیرانه اجتماعی و اقتصادی دولت رضا شاه های سختسیاست .5

 

 مشکالت اقتصادی جنوب ایران  اجتماعی و -های سیاسینابسامانی
یکی از عوامل مهم مهاجرت مردم نواحی جنوبی ایران به بحیرین در دوره معاصیر، مشیکالت    

جنیگ  م.( و 1110-1111ناشی از اشغال ایران در جنیگ جهیانی اول )  اجتماعی و اقتصادی 
هرفیی دولیت اییران،     م.( بود. در این دو جنگ با وجود اعیالم بیی  1101-1102دوم )جهانی 

هیای  کشور از شمال و جنوب به اشغال متفقین درآمد. فقر، قحطی، گرسینگی و رواج نیاامنی  
بود. هی این دو جنگ، مناهق جنوبی ایران  در ایران ها اجتماعی از پیامدهای مهم این جنگ

هیای مقاومیت   ها درآمد. نیروهای اشغالگر انگلیسی بیرای سیرکوب هسیته   به تصرف انگلیسی

-نوای جنوب ایران میی  مردمی و همچنین تأمین آذوقه ارتش خود، ستم بسیاری به مردم بی

یگر شید. الیدیری بیه    های دزیادی از آنان به سرزمین کردند. همین امر موجب مهاجرت عده
مهاجرت بسیاری از مردم بوشهر به بحرین پس از جنگ جهانی اول اشاره کرده اسیت: در آن  

دلییل مسیائل سیاسیی و حفاظیت از جیان خیود در برابیر تعیدیات         ها مردم بوشیهر بیه  سال
بعد از جنگ جهیانی دوم نییز همیین    (. 11-53)همان:  ها به بحرین مهاجرت کردند انگلیسی

های خلیج نشین بسیاری از مردم مناهق جنوبی ایران به شیخ ،رار شد و در نتیجه آناتفاق تک
بندی موادغیذایی   فارس و خصوصاً بحرین رفتند؛ زیرا بحرین در آن زمان توانسته بود با جیره

 (. 112-113: 1033منفرد،   مقدم و الری )منصوری بر پیامدهای ناشی از جنگ غلبه کند
اجتمیاعی و اقتصیادی ناشیی از دو جنیگ جهیانی، تعیدی میأموران        عالوه بر پیامیدهای  

هیای خلییج   نشیین  ای از مردم جنوب به شییخ  حکومتی و خوانین محلی نیز در مهاجرت عده

دلیل ضعف دولت مرکزی، حکام و خیوانین محلیی    فارس نقش داشت. در اواخر دوره قاجار به
کردنید. سیقوط قاجارییه و    میی  اعمیال انواع ظلم و تعدی را در حق مردم تحت سیلطه خیود   

ش.( نیز اگر چه تا حدودی به سیلطه حکیام و خیوانین    1030کارآمدن سلطنت پهلوی ) روی
محلی پایان داد؛ اما بیدادگری مأموران دولت مرکزی جدید، جایگزین تعیدی خیوانین سیابق    

به مردم به قدری مأمورین دولتی  رضا شاه: نسبت »نژاد در این باره نوشته است:  قنبریشد. 

روی و ستمگری کردند که همه دارایان آن به اهراف و کشورهای همسایه  نواحی جنوب زیاده
های خالی زیادی وجود دارد که در حال مهاجرت کردند. اکنون در بیشتر مناهق جنوب خانه

هیای اجتمیاعی و مشیکالت    نیاامنی  .(12: 1011نژاد،  )قنبری« شدن به بیغوله هستند تبدیل
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ش. نیز باعیث شیروع   1053دوم در اشی از اشغال ایران توسر متفقین در جنگ جهانی اقتصادی ن
ای از میردم  های دیگر شد. اشاره الیدیری بیه مهیاجرت عیده     جدیدی از مهاجرت به سرزمین موج

(. 53: 5331م. مؤییید اییین مدعاسییت )الییدیری، 1103ش./ 1053جنییوب ایییران در اوایییل دهییه 
ی از جنیوب اییران بیه بحیرین، اغلیب واکنشیی بیه روییدادهای         ها در قرن بیستم میالدمهاجرت
 (Stephenson, 2018: 45). های اقتصادی ناشی از آن بوده استنظامی و پیامد -سیاسی

 

 پهلوی اولگیرانه اجتماعی و اقتصادی دولت  های سختسیاست 
شد. داره میدر دوره قاجاریه، بسیاری از مناهق جنوبی ایران توسر شیوخ و خوانین موروثی ا

دانسیتند؛ امیا در قلمیرو خودشیان     تابع دولت مرکزی اییران میی  این شیوخ و خوانین خود را 
کیرد  آزادی عمل فراوانی داشتند و دولت مرکزی قاجار نیز به اخذ مالیات از آنیان اکتفیا میی   

ورق برگشیت.   پهلیوی اول کارآمیدن   . با سقوط سلسله قاجار و روی(133-113: 1011فلور، )

شاه در راستای سیاست تقویت دولت مرکزی، قدرتمنیدان محلیی را در نیواحی مختلیف     رضا 
ش. ارتش 1013ایران سرکوب کرد و مناهق جنوبی ایران نیز از این قاعده مستثنا نبودند. در 

نوبنیاد رضاشاهی تمامی عشایر و قبایل جنوب ایران را خلع سال  کرد و سیزده تن از شییوخ  
 . (111همان: و به تهران فرستاد )کرد نطقه را دستگیر نفوذ م و خوانین صاحب

ای را بیه  گیرانیه  دولت برای بسر قدرت خود در سواحل جنوبی، مقررات گمرکیی سیخت  

. همیین  را فیراهم آورد ارضایتی بسییاری از میردم نیواحی سیاحلی     ناین اقدام  و اجرا گذاشت
هیای عربیی از   نشیین  شییخ  ها موجب مهاجرت بسیاری از تاجران جنوب ایران بهگیری سخت

هیای  عیالوه بیر سیاسیت   (Stephenson, 2018: 33). جملیه بحیرین، کوییت و دبیی گردیید      
گیرانه اجتماعی مانند سربازی اجبیاری   گیرانه اقتصادی و گمرکی، اجرای قوانین سخت سخت

و کشف حجاب اجباری نیز باعث شد تا بسیاری از مردم نواحی جنوبی جالی وهین کننید و   

 (.111: 1011خطیبی، ) های جنوبی خلیج فارس مهاجرت نمایندنهبه کرا
، کشیف حجیاب   گیرانه اجتماعی دولیت  های سخت شایان ذکر است که در میان سیاست 

های عربی خلییج  نشین اجباری نقش مؤثرتری در مهاجرت مردم مناهق جنوب ایران به شیخ
های تازه م. محدودیت1103و  1103های سالدر فارس داشت. پاتر در این باره نوشته است: 

هیای اروپیایی و کشیف     های سنتی خود و پوشیدن جامه و اجبار مردان و زنان به تغییر لباس

بسیاری تصمیم بگیرند ایران را ترک و فعالیت تجیاری خیود را بیه    که حجاب زنان سبب شد 
نخستین ه است: (. انوری نیز در این باره آورد531: 1010کشورهای عربی منتقل کنند )پاتر، 

مهیاجرت  واکنش به این دستور  کشف حجاب:، مهاجرت بسیاری از متدینانی بود که تمکین  



  019 های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بحرین  تباران در دگرگونیبررسی نقش ایرانی

های اصیل قدیمی کیه امکیان مهیاجرت را داشیتند،      را دارا بودند. بسیاری از تجار سرشناس و خانواده
قی نییز در  وثیو (. 033: 1013ها رهسپار شیدند )انیوری،   نشین سوی شیخجالی وهن کردند و غالباً به

« کشییف حجییاب  »فرمان »بیان علت مهاجرت بسیاری از اهالی بندر لنگه در آن زمان نوشته است: 
تناقضیی ایدئولوژیکی بود که جامعه بندر لنگه را تحت فشیار قیرار داد. فرمیان کشییف حجییاب بییا    

فرمیان و   ایدئولوژی مذهبی عمومی سواحل و بندرهای خلیج فارس در تنیاقض بیود. بیا صیدور ایین     

ای از سیاکنان بنیدر لنگیه و   مأموران در روستاها در اجرای آن، بخیش عمیده رویه های بی سختگیری
« جمعی مهاجرت و به ساحل جنیوبی خلییج فیارس کیوچ کردنید      صورت دسته  روستاهای ساحلی به

تبیاران و   قیانون کشیف حجیاب بیر مهیاجرت عیرب        آیید تیأثیر  (. به نظیر میی  031: 1011)وثوقی، 
هیا و شییعیان بیود؛ زییرا     های خلیج فارس بیشتر از غیرعربنشینمذهبان جنوب ایران به شیخ سنی

اینان اشتراک فرهنگی و مذهبی بیشتری با مردمان بومی سیواحل جنیوبی خلییج فیارس داشیتند و      

تر بود. الیدیری در ایین بیاره نوشیته اسیت:      های خلیج فارس برای آنان راحتنشینمهاجرت به شیخ
کار اهل سنت در ایران از ترس رضا شاه که زنان را مجبیور بیه    های مذهبی و محافظه اری خانوادهبسی

تباران سیاکن جنیوب    (. بسیاری از عرب11: 5331)الدیری،  کشف حجاب کرد، به بحرین فرار کردند
ج هیا پییش، از سیواحل جنیوبی خلیی     که قیرن  5و اعراب شیعه بحارنه 1ایران، اعم از اعراب سنی هوله

فارس به جنوب ایران مهاجرت کرده بودند، برای فرار از کشیف حجیاب زنیان خیود، اییران را تیرک       

 (.5/000: 5312های اجدادی خویش بازگشتند )الکرباسی، کردند و به سرزمین

 

 تباران بحرینپراکَنش جمعیتی ایرانی
ستند. البته هیچ ها(، دومین گروه بزر  جمعیتی بحرین هتباران )عجمیشود ایرانیگفته می

آمار دقیق و مستندی در باره تعداد آنان، پیش و پس از استقالل بحیرین از اییران در دسیت    
تبیار   سوم جمعیت آن را افراد ایرانی گفته وثوقی، پیش از استقالل بحرین حدود یک نیست. به

حیال  تبیاران در  (. هبق برخی آمار غیررسیمی، ایرانیی  011: 1010دادند )وثوقی،  تشکیل می
دهند. بر فرض صحت این آمار باید گفت درصد جمعیت بحرین را تشکیل می 1حاضر حدود 

انید،   شود که هویت ایرانی خود را حفظ کیرده  که آمار فوق، تنها شامل آن دسته از افرادی می
(. برخی نیز تعداد آنیان  510: 1033ای،  افجه تباران بحرین بیش از اینهاست )سیف وگرنه شمار ایرانی

                                                           
اعراب هوله مجموعه قبایلی شامل بنی مالک، بنی بُشر، بنی عُبیدل، بنی تمیم، بنی حماد، قَواسم، آل علیی، آل حیرم،   1. 

دالیلیی چیون قحطیی،    قمیری بیه  هجیری  ریق بودند. اینان در اواخر سده یازدهم و اواییل سیده دوازدهیم    و م زا آل نَصور
 (130 :1011 خطیبی،)ای به جنوب ایران مهاجرت کردند. های قبیلهخشکسالی و نزاع

 اعراب ساکن در نواحی جنوب ایران که اصالت بحرینی داشتند. 5.
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(. 10انید )همیان:   درصد شیعه( جمعیت فعلی بحرین برآورد کرده 15درصد سنی و  1درصد ) 53را 
تباران فعلی بحیرین حیدود سیصید هیزار نفیر جمعییت       توان ادعا کرد که ایرانیبر همین اساس، می

و استقالل این کشور از ایران، آنان را مخیر به پیذیرش تابعییت بحرینیی     از دولت بحرین پس 1دارند.
نشیدن از مزاییای اجتمیاعی کشیور نوتأسییس       یا اقامت در آن کشور نمود. اغلب آنان بیرای محیروم  

 .(12شوند )همان: بحرین، تابعیت آن را پذیرفتند و امروزه شهروند این کشور محسوب می
درصد  03درصد شیعه و  33های بحرین از نظر مذهبی به دو گروه شیعه و سنی )عجمی

تیوان از  تبیار در بحیرین میی   هیای معیروف شییعه ایرانیی     د. از خانیدان شیون سنی( تقسیم می
: 5311های کازرونی، بوشهری، دشتی، شیرازی، معروفی و بهبهانی نیام بیرد )البیدا ،     خاندان
هیای  تیوان بیه خانیدان   مذهب بحرین نییز میی  تبار سنیهای مهم ایرانی(. از خاندان00 و 03

رغیم اقامیت    هیا بیه  نجی و کوه جی اشاره کرد. این خاندانب ستَکی، عِوضی، فَخرو، شیراوی، خُ

هوالنی در بحرین، هنوز هم در منازل خود به زبان فارسی با لهجیه مرسیوم نیواحی جنیوبی     
 (. 10: 5313کنند )البحرانی،  ایران صحبت می

دلیل اشتغال به تجارت عمیدتاً در شیهرهای بیزر  بحیرین یعنیی       تباران بحرین بهایرانی
هیای ایین کشیور سیکونت دارنید )الیدیری،       ساکن هستند و کمتر در روسیتا  5مُح رَقمنامه و 
م. جمعیت ایرانیان ساکن در این شهر 1130(. لوریمر هی بازدیدش از منامه در 133: 5331

(. نادر کاظم مورخ بحرینیی نییز در بیاره    011: 5311نفر ذکر کرده است )المرشد،  1233را 
شیبِر،  های منامه در محیالت سینگکی، مُ  اکثر عجمی»شته است: نشین منامه نومحالت ایرانی

محله العوضیه تقریباً  .(10: 5311)کاظم، « الزَراریع سکونت دارند العِو ضیه، لَکی، خدار سون و
تبار بحرین که عمدتاً از نواحی عِوض، الرسیتان  تجار برجسته ایرانی و مجاور بازار منامه است

حله مشبر م(. 5331اند، در این محله ساکن هستند )خلیفه، کردهو ب ستَک به منامه مهاجرت 

منامه نیز در اوایل قرن نوزدهم میالدی توسر ایرانیان مقیم این شیهر تأسییس شید. محلیه     
 رود   شیمار میی   نیز در قلب منامه واقع شده است و از محالت بزر  پایتخت بحرین به 0لکی

.(Fuccaro, 2009: 74)  دهند و فقر عده می تباران تشکیل محله را ایرانیبیشتر ساکنان این

                                                           
 نفر است. 333/333/1ن م. جمعیت بحری5353هبق سرشماری سال  1.
 دومین شهر پرجمعیت بحرین و مرکز استانی به همین نام در شمال بحرین. 5.
معنای پارچه است. اهیالی   واژه لکی برگرفته از لک و یک کلمه فارسی به»خلیفه در باره وجه تسمیه آن آورده است:  آل .0

کردند، بیر همیین اسیاس، ایین       ف منازل خود آویزان میهایی را بر سق آن در فصل تابستان برای کاهش گرمای هوا پارچه
تبار بحرینیی نییز ضیمن تأییید     اکبر بوشهری، پژوهشگر و مورخ ایرانی ( علی110: 1111)خلیفه، « محله لکی نامیده شد.
م. 1133کیاظم بوشیهری در سیال     های الدوسری بودند که علیی  گوید: ساکنین اولیه این منطقه عرباین وجه تسمیه می

 .(1011اسفند  2بوشهری، مصاحبه، های ایرانی کرایه داد. ) وادهن زمین را از آنها خرید و به خانای
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تبار فخیراوی، قَنیاهی، ب ردِسیتانی،    های ایرانیها در آن ساکن هستند. خاندانکمی از بحرینی
های معروف ساکن ایین محلیه هسیتند    عسکری، محمود ریش، د یِری و سیّد جعفر از خاندان

تیوان بیه محیالت الب نع لیی،     حرق نیز مینشین شهر م(. از محالت ایرانی51: 5315سیف،  )آل
 (.132-133: 5331الم عاوِده، ابوماهر، عین سمادو، بوخمیس و الصنقل اشاره کرد )الدیری، 

 

 نقش ایرانیان در تحوالت سیاسی بحرین
آفرین بودند و پس از مهیاجرت   ایرانیان مقیم بحرین از دیرباز در تحوالت جامعه بحرین نقش

هیا بیشیتر    آفرینی های نوزدهم و بیستم میالدی، نقشاهق جنوبی در سدهگسترده ایرانیان من
هم شد. از آنجا که مهاجران اولیه اغلب برای کار و تجارت بیه بحیرین رفتیه بودنید، فعالییت      

اجتمیاعی   -سیی تحیوالت سیا   مرور، تحت تأثیر اجتماعی چشمگیری نداشتند؛ اما به -سیاسی
تبیاران بحرینیی کیه ناشیی از     ز شدند. تمکن مالی ایرانیی در این حوزه نی بحرین وارد فعالیت

 ها نیز بیشتر شود. گذاری های تجاری گسترده آنان بود، سبب شد تا تأثیرفعالیت
م. تیا  1131ش./ 1023از اییران در سیال    بحیرین گیذاری بیا اسیتقالل رسیمی      این تأثیر 

تقالل بحیرین از اییران   خلیفه، خاندان حاکم بحیرین بعید از اسی   رنگ شد؛ زیرا آلحدودی کم
برای این کشیور نوتأسییس ایجیاد کننید و پیونیدهای      « سنی -عربی»سعی کردند که هویت 

هیای سیاسیی،   رنگ نمایند. در همین راسیتا، فعالییت   تاریخی و فرهنگی بحرین با ایران را کم

ابیل، راه  تباران را به حداقل رساندند و در مقویژه ایرانی اجتماعی و حتی مذهبی شیعیان و به
هیای جامعیه بحیرین    های عرب و سینی در عرصیه  ها و گروهرا برای حضور گسترده شخصیت

تباران تا حدود زیادی به حاشییه رفتنید و دچیار    هموار کردند. بدین ترتیب، شیعیان و ایرانی
م. به این انفعال پایان داد 1131ش./ 1023انفعال شدند؛ اما پیروزی انقالب اسالمی ایران در 

تبیاران  مذهبی شیعیان در آن کشور شد. ایرانی -های سیاسیوجب رشد روزافزون فعالیتو م

نیز در این تحوالت نقشی مهم داشتند. البته نظام سلطنتی بحیرین کیه از گسیترش انقیالب     
کنید، از آغیاز    اسالمی در بحرین هراسان است و از دمکراسی شیعه ایرانی احساس خطیر میی  

 -های مختلف در صدد محدودکردن فعیاالن سیاسیی  شیوه تاکنون بهانقالب اسالمی در ایران 
  (McCoy, 2008: 72). ه استاجتماعی و مذهبی متأثر از انقالب اسالمی در بحرین برآمد

تیوان بیه دو دسیته    تباران بحرین را میهای سیاسی و اجتماعی ایرانیهور کلی، فعالیت به

 بندی کرد: تقسیم

 شکیالتی  های حزبی و تالف. فعالیت
 اداری  -ب. حضور در مناصب سیاسی
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 های حزبی و تشکیالتیالف. فعالیت

آفرینیی در   نقیش  بیه منظیور   ایرانیان بحرین پیش و پس از استقالل این کشیور از اییران  
های سیاسیی و اجتمیاعی مختلفیی را بیه     اجتماعی بحرین، احزاب و تشکل -تحوالت سیاسی

عبارت بودند از: حزب نجات، حزب کمونیست بحرین،  های مهم وجود آوردند. احزاب و تشکل
 البیت. اهل ةجمعی و حزب العمل االسالمی االخا  االسالمیه، ةجمعی

 
حزب نجات یکی از احزاب کهن سیاسی در بحرین است که توسر ایرانییان  : . حزب نجات0

م. 1155ش./ 1031ساکن در آن سرزمین تأسیس شد. این حزب را شیخ عبدالوهاب زییانی در  
تأسیس کرد. وی از اهالی فارس بود و از پیشوایان میذهبی مقتیدر شییعیان بحیرین بیه شیمار       

رفت. قصد برپاکنندگان این حزب، رفع تشتت و نفیاق مییان اهیالی بحیرین و تیالش بیرای        می
هیای  (. در منابع مختلف تاریخی اشاره چندانی به فعالییت 11: 1012الحاق به ایران بود )هالع، 

های بعد نشده است و حتی مشخص نیست که این حیزب تیا چیه سیالی در     در سالاین حزب 
 بحرین فعال بوده است.

 

حیزب تیوده اییران و      حزب کمونیست بحیرین، تحیت تیأثیر   : . حزب کمونیست بحرین3
توسر اعضای همین حزب در بحرین تأسیس شد. رهبران اصلی حزب همگی ایرانی بودنید و  

باد برادری  زنده»حتاً خواستار الحاق بحرین به ایران بود و شعار از بدو تأسیس، صرااین حزب 
را مطر  کرد. آنان حتی حمالتی را علیه جمعیت عرب بحرین انجام دادند و « ایران و بحرین

 .برای تقویت نفوذ ایران در این منطقه، خواستار مهاجرت بیشتر ایرانیان به آن منطقه شیدند 

تر، عمیدتاً از میردم   ین حزب کنار گذاشته شدند و رهبرانی معتدلتدریج رهبران ایرانی ا اما به
: 5333بومی بحرین جای آنان را گرفتند و مواضع آنها تا حدود زیادی تعدیل شید )الزییدی،   

م. همچنان در بحرین حضور و فعالیت داشیتند؛  1133(. رهبران این حزب تا دهه 033-033
شد. در حال حاضر، تمامی رهبران ایین حیزب در    اما بعد از مدتی فعالیت آنان بسیار محدود

 (.135: 1033ای،  افجه سوریه مستقر هستند )سیف

 
شیعی در کشور بحرین است  -االخا  یکی از جریانات اسالمی: االخاء االسالمیه ةجمعی . 3

تبار سیاکن شیهر محیرق تأسییس شید )السیبتی،       اجتماعی ایرانی -که توسر فعاالن سیاسی
ف دو حزب سابق، این جمعیت پیس از اسیتقالل بحیرین تأسییس شیده      (. برخال10: 5351

است. دعوت به اجیرای کامیل قیانون اساسیی و منشیور اقیدام ملیی، حماییت از همبسیتگی          
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های اجتماعی و دفاع از حقوق زنیان از اهیداف مهیم ایین تشیکل      اجتماعی، مبارزه با تبعیض
ری رئیس این جمعیت بیوده و در  اجتماعی است. در حال حاضر، موسی غلوم االنصا -سیاسی
های زیادی بیرای احقیاق حقیوق ایرانییان مقییم بحیرین داشیته اسیت         های اخیر تالشسال

 (.10: 5313)البحرانی، 
 

تباران بحرینی، حیزب العمیل االسیالمی    از دیگر احزاب ایرانی:ها. سایر احزاب و تشکل0
تند. این حزب در بحرین فعالییت  ها هسها و شیرازیاست. اعضای این حزب عمدتاً از مدرسی

محدودی دارد و هواداران چندانی ندارد. شاخه فرهنگی این حزب، به الرساله مشهور است. از 
البیت اشیاره کیرد. تأسییس    اهل ةجمعیبه  تواناجتماعی بحرین می -های سیاسیدیگر تشکل

ازی، مؤسیس آن  این جمعیت، ظاهراً حاصل اختالف شیخ عبدالعظیم المهتدی البحرانی شییر 
 (.1013)جعفریان،  استالعمل االسالمی  با رهبران حزب

هیای  های ورزشی ایرانیان مقییم بحیرین نییز در برخیی برهیه     شایان ذکر است که باشگاه
اند. بیرای نمونیه، چهیار باشیگاه ورزشیی      آفرین بودهتاریخی در امور سیاسی و اجتماعی نقش

م.( 1131پرسیی جیدایی بحیرین از اییران )    ان همیه ، تاج، االتفاق و الشیعاع در زمی  1فردوسی
 گذار بودند. الدیری در این باره نوشته است: تأثیر
گذارتر از احزاب سیاسی بودنید و سیازمان ملیل در جرییان رفرانیدوم       ها تأثیراین باشگاه 

هیا بیرای برگیزاری    استقالل این کشور از ایران از ظرفیت سیاسی و اجتماعی همیین باشیگاه  
خلیفیه بیا اسیتقالل      تبلیغات فریبنده آل  ی استفاده کرد. این چهار باشگاه تحت تأثیرپرسهمه

هیوری کیه یکیی از ایین     بحرین همراهی نمودند. البته این همراهی با تردید همیراه بیود. بیه   
خیواهیم بیدانیم میا     ها اعیالم نمیود کیه میا ضیمن اعتقیاد بیه اسیتقالل بحیرین میی           باشگاه
 (. 22-23: 5331گاهی در دولت آینده داریم  )الدیری، تباران: چه جای  ایرانی

 تبیار، فعالییت  های ایرانیی تباران بحرین نیز مستقل از احزاب و تشکلگفتنی است برخی از ایرانی
و خانم غاده جمشیر  5توان از نبیل رجب فعال و زندانی سیاسیسیاسی دارند. برای نمونه می

 (. 30: 1011رازمند، از فعاالن سرشناس حقوق زن نام برد )ف
 
 

                                                           
ش. در بحرین تأسیس کرد. وی از تجار برجسته بحیرین و فرزنید حیاج    1052این باشگاه را مرحوم حسین خوشابی در . 1

 ل داشت.کاظم خوشابی از بزرگان محله شنبدی بوشهر بود که به صنعت نجاری اشتغا
 بحرینی و مادر وی اصالتاً اهل بوشهر است.   -نبیل رجب، دورگه ایرانی 5.



000  0011زمستان ، 89، ش 33فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س 

   اداری -ب. حضور در مناصب سیاسی

های بهتیر اقتصیادی بیه    گفته شد که ایرانیان مهاجر اولیه، اغلب برای دستیابی به فرصت
رو، در  بحرین مهاجرت کردنید و بسییاری در بازارهیا و صینایع نفتیی مشیغول شیدند؛ ازایین        

اداری بحیرین   -اصیب سیاسیی  های هجدهم و نیوزدهم مییالدی حضیور چنیدانی در من     سده
رنگی در  ، حضور کم1نام مانند خاندان بوشهری های ایرانی صاحبنداشتند. تنها برخی خاندان

کاظم بوشهری سیالیان متمیادی در جرییان منازعیات و      اداری داشتند. علی -مناصب سیاسی
اینده دولت بحیرین،  عنوان نمها بهتباران یا منازعات میان آنها با بحرینیاختالفات میان ایرانی

میدت   ها بهم. از سوی انگلیسی1111ایفای نقش کرده است. حاج محمدامین بوشهری نیز از 
کاظم نییز از   عنوان معتمد محلی در بحرین منصوب شد. حسین بوشهری پسر علی دو سال به
(. 150-152: 1011منفیرد و دیگیران،    م. عضو شورای شهر منامه بیود )الری 1123تا  1153

بیرای  « سینی  -عربیی »ز استقالل بحرین نیز حکومت این کشور در راستای ایجاد هوییت  پس ا
تبیاران   کردن پیوندهای تاریخی آن با ایران، چندان توجهی به استفاده از ایرانی رنگ بحرین و کم

خلیفیه،    کارآمیدن شییخ حمید بین عیسیی آل      در مناصب مهم سیاسی و اداری نکرد؛ اما با روی
های وی برای انجام اصالحات سیاسیی در ایین کشیور،    م. و تالش1111ین در پادشاه فعلی بحر

ها و افراد توانمند فارغ از قوم، مذهب و جنسیت آنان در دستورکار استفاده از ظرفیت همه گروه

هیور کامیل اتفیاق نیفتیاد و      گزینی در عمل بهحکومت بحرین قرار گرفت. هر چند این شایسته
اجتمیاعی   -های سیاسی از اولویت بیشتری برای دستیابی به فرصتمذهب همچنان اعراب سنی

جیه نبیود. پیس از ایین اصیالحات،      نتی بهتر برخوردارند؛ اما اصالحات شیخ حمد چندان هم بیی 
ای از فعاالن سیاسی و اجتماعی غیرعرب و غیرسُنی توانستند به مناصیب مهمیی در دولیت     عده

تبیاران  قاعده مستثنا نبودند. البتیه در ایین مییان، ایرانیی    تباران نیز از این بحرین برسند. ایرانی

میذهب کیه مقبولییت بیشیتری نیزد حاکمییت بحیرین داشیتند، امکیان بیشیتری بیرای            سنی
دکتیر محمیدجابر االنصیاری، یکیی از     آوردن مناصب حکومتی پیدا کردند. برای نمونیه،   دست به

بودن توانسته است به مناصب فرهنگیی   مذهب و سنی 0زبان دلیل عرب به 5متفکران نامدار بحرین
مهمی در بحرین دست یابد. وی مشاور فرهنگی پادشاه بحرین، استاد مطالعات تمدن اسیالمی،  
رئیس دانشکده تحصیالت تکمیلی دانشگاه الخلییج  الفارسیی: و عضیو شیورای ملیی فرهنیگ،       

م. تیاکنون،  5313از ادبیات و هنر بحرین است. دختر وی یعنی خانم هاله جیابر االنصیاری نییز    
                                                           

 م. از بوشهر به بحرین مهاجرت کرد.1133کاظم بوشهری در  بزر  این خاندان، علی 1.

حییا  تیراث   ، الفکرالعربی و صراع االضداد، هل کانوا عمالقیه، ا 5333عبارتند از: العالم و العرب سنه  آثار مهم علمی وی 5.
 البحرین االدبی، تحوالت الفکر و السیاسه فی الشرق العربی، العرب و السیاسه: این الخلل  جذر العطل العمیق.

 اجداد وی از اعراب هوله ساکن جنوب ایران بودند.0. 
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تبیاران  با درجه وزیر است. سوسن خواجه تقوی نیز که از ایرانی 1دبیرکل شورای عالی زنان بحرین
م. عضو مجلس نمایندگان این کشیور بیوده اسیت.    5310تا  5313های مذهب است، در سال سنی

عنیوان   ارنید. بیه  تباران شیعی، هیچ نقشی در حکومت بحرین ندالبته به این معنی نیست که ایرانی
تبار بحیرین اسیت؛   مثال، وزیر نفت فعلی بحرین، دکتر عبدالحسین بن علی میرزا از شیعیان ایرانی

 (.30: 1011)فرازمند،  وی پیش از وزارت نیز مناصب مهمی در این کشور داشته است

 

 مذهبی   -های فرهنگیفعالیت

ضییور چشییمگیری در اجتمییاعی، ح -هییای سیاسیییایرانیییان بحییرین عییالوه بییر فعالیییت
انید. تأسییس میدارس، بنیای مسیاجد و       های فرهنگی و مذهبی جامعه بحرین داشیته  فعالیت
تبار در محافل فرهنگی و مذهبی بحرین از جملیه  گذار ایرانی های تأثیرحضور چهره و 5هاماتم

 های مهم آنها در بحرین است. فعالیت
 

تبیاران بحیرین، تأسییس    نگی ایرانیهای مهم فرهیکی از فعالیت :الف. تأسیس مدارس

زبانان بحیرین چنید دبسیتان     مدارس آموزشی نوین بود. در اوایل قرن بیستم میالدی، فارسی
نوین از جمله مدارس احمدیه، اتحادیه ایرانییان و تربییت )مدرسیه بوشیهری( را در بحیرین      

م. از 1101که در  ترین و ماندگارترین این مدارس، مدرسه اتحاد ملی بود تأسیس کردند. مهم

ادغام دو مدرسه اتحادیه ایرانیان و تربیت به وجود آمد. این مرکز آموزشی، نخسیت از سیوی   
(. معلمیان نخسیتینِ ایین    05: 1033ای،  شد )سییف افجیه   انجمن سعادت در بوشهر اداره می

مدرسه اغلب از معلمان و مربیان مدرسه سعادت بوشهر بودند که بیرای تیدریس در مدرسیه    
اد ملی به بحرین دعوت شدند. مدرسه اتحاد ملی که به مدرسه العجم نیز شهرت داشیت،  اتح

اعضیای    (Stephenson, 2019: 15, 22).رودنخستین مدرسه نوین در بحرین بیه شیمار میی   

تبار ساکن بحرین از جمله حاج عبیدالنبی کیازرونی،   مؤسس این مدرسه، اغلب از تجار ایرانی
اج میرزا دشتی، ابوالقاسم شیرازی، کَل )کربالیی( عباس بوشیهری  حاج عبدالنبی بوشهری، ح

(. هدف آنان از تأسیس این مدرسیه، عیالوه بیر    30: 5311و میرزا علی دشتی بودند )البدا ، 
های تاریخی، زبانی و فرهنگی فرزنیدان خیود بیا اییران بیود.      فراگیری علوم نوین، حفظ پیوند

                                                           
عهیده دارد،  بخشیی و توانمندسیازی زنیان را بیر     یکی از نهادهای مهم مدنی متعلق به زنان در بحرین که وظیفه آگاهی. 1

سیبیکه بنیت ابیراهیم     م. به دستور پادشاه بحرین و ریاست همسیر نخسیت پادشیاه،   5331شورای عالی زنان است که در 
   (.123 :1033منفرد،  مقدم و الریمنصوری) تشکیل شد

ی، هیای علمی   های میذهبی شییعیان و همچنیین فعالییت     هایی که در آن مناسبت . ماتم یا حسینیه عبارت است از مکان5
 معنای غم و عزاست.. اصل این واژه فارسی و به(35 :5311، البدا )شوند   فرهنگی و اجتماعی برگزار می
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ان ایرانی ساکن در بحرین با هدف ظاهری گسترش علیم  البدا  در این باره نوشته است: تاجر
تبیاران سیاکن در   و معرفت، اما با انگیزه و هدف اصلی حفظ و حراست از زبان و هویت ایرانی

 .  (  بحرین این مدرسه را برای فرزندان خود تأسیس نمودند )همان
و زبیانی  منظور گسسیتن پیونیدهای تیاریخی     پس از استقالل بحرین، دولت این کشور به

رو، مدرسه زیر نظیر   تباران بحرین با ایران، اجازه ادامه فعالیت این مدرسه را نداد؛ ازاینایرانی

عنیوان مدرسیه آمیوزش فرزنیدان کارمنیدان       سفارت ایران در بحرین قرار گرفیت و از آن بیه  
شید. بیا کیاهش روزافیزون سیطی      سفارت ایران و متخصصان ایرانی مقیم آن کشور اسیتفاده  

م. 5330ش./ 1010بر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان اییران و بحیرین، سیرانجام در    روا
سفارت ایران، ساختمان این مدرسه را فروخت و وجوه حاصل را بیه خزانیه وارییز کیرد؛ ایین      

 (.151: 1011منفرد و دیگران،  پایان کار مدرسه اتحاد ملی بود )الری

 

تبیاران بحیرین،   مذهبی ایرانی -های مهم فرهنگییکی دیگر از فعالیت ها: ب. مساجد و ماتم

های مذهبی عیالوه بیر   های متعدد در بحرین است. این مکان ها یا حسینیهتأسیس مساجد و ماتم
تبیاران و حفیظ و   برگزاری مراسم مذهبی، نقشی مهم در ایجاد همبستگی اجتماعی مییان ایرانیی  

انید. تیا قبیل از اسیتقالل بحیرین، در      شیته گسترش ارتباهات فرهنگی و مذهبی آنان بیا اییران دا  

ویژه محرم و صفر، واعظان زیادی از ایران برای سیخنرانی بیه ایین     های مختلف مذهبی بهمناسبت
خوانی نییز در  زنی و روضه شدند. امروزه نیز بسیاری از مراسم مذهبی مانند سینهها دعوت میماتم

تیوان بیه میاتم    تباران بحرین میی های ایرانیحسینیهشود. از ها به زبان فارسی برگزار میاین مکان
، میاتم دشیتی، میاتم عبییداهلل تُیرک و میاتم احمید عبدالرسییول       1العجیم الکبییر، میاتم الج هرُمیییه   

در منامه و میاتم سییّد محمیود،     0عصر)عج( ، حسینیه ولی0، حسینیه سید جعفر )آغا(5)خدارسون(

 اله در محرق اشاره کرد.  ها، ماتم شهابی، ماتم و مسجد الح ماتم گراشی
تباران بحرین و دومین حسینیه بزر  این ماتم العجم الکبیر، مشهورترین حسینیه ایرانی 

م. در منامیه تأسییس   1111ش./ 1533کاظم بوشیهری ایین حسیینیه را در    کشور است. علی

                                                           
هیای مقییم بحیرین در     محمد و جمعی از جهرمی این ماتم در محله مخارقه در منامه قرار دارد و توسر حاج میرزا علی .1

 .(130: 5313)آل سیف، م. تأسیس شده است.1151
 عبداهلل ترک و ماتم خدارسون در محله قضیبیه منامه قرار دارند.ماتم  5. 
م. در محله مشبر منامه تأسیس کرد و اکنون نیز تولییت آن  1105زاده در  این حسینیه را مرحوم آغا سید جعفر هاشم0. 

 زبان این حسینیه در حال حاضر، سید محمد هاشمی است.بر عهده نوادگان وی است. واعظ مشهور فارسی
در حال حاضر، تولیت این مکان بر عهده حاج عبدالجلیل ابوالقاسم است. شیخ حسن رضائی، شییخ الییاس جعفیری و     0. 

 زبان این حسینیه هستند. سیّد محّمد هاشمی، واعظان فارسی
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لعجیم  همین دلیل در ابتدا، ماتم بوشهری نامیده شد؛ اما بعد از ییک سیال بیه میاتم ا     کرد، به
م.( 1131(. تیا قبیل از اسیتقالل بحیرین )    150: 1011منفرد و دیگیران،   تغییر نام داد )الری

روحانیان بسیاری از قم، شیراز، بوشهر و دیگر شهرهای ایران برای سخنرانی به این حسیینیه  
ویژه در محرم و صیفر و مراسیم تیالوت هفتگیی      برگزاری مراسم عزاداری بهشدند. دعوت می
های مهم مذهبی این ماتم اسیت کیه بیا حضیور پرشیور      های پنجشنبه از برنامهبقرآن در ش

 (.   150-150)همان:  شودتباران بحرین برگزار میایرانی
 

هیای  عبیدالکریم فخیراوی یکیی از شخصییت    های فرهنگـی و مـذهبی:    ج. شخصیت

دسیتان بوشیهر   تبار در بحرین است و خاندان فخراوی اصیالتاً اهیل ب ر  برجسته فرهنگی ایرانی
هستند. وی از مؤسسان روزنامه الوسر و صاحب انتشارات فخراوی در منامه است. انتشیارات  

ویژه شهید مطهری را بیه عربیی ترجمیه و     نام ایرانی بهفخراوی آثار برخی از متفکران صاحب
گفته رسول جعفریان، مکتبه الفخیراوی بییش از    (. به133: 1013منتشر کرده است )صدقی، 

(. یکیی  1013عنوان کتاب از فارسی به عربی ترجمه و منتشر کیرده اسیت )جعفرییان،     523
م.( از 1120اکبر بوشهری  )متولید   تبار بحرین، علیهای مهم فرهنگی ایرانیدیگر از شخصیت

ها و مقاالت بسیاری در باره تاریخ بحرین تیألیف کیرده   مورخان برجسته بحرین است و کتاب

 (. 00: 5333)ابو اصبع،  1م.( است1115) دن دیلمونتم، ترین آن که مهم
شییخ حسیین   توان به تبار بحرین میهای مهم فرهنگی و مذهبی ایرانی از دیگر شخصیت

خلیفه در بحیرین بیوده و در مییان     نجاتی اشاره کرد. وی یکی از منتقدان مشهور حکومت آل
شییخ  »باره وی نوشیته اسیت:    شیعیان عرب بحرینی نیز هواداران بسیاری دارد. جعفریان در
های شییعه بحیرین بیه او احتیرام     حسین نجاتی از علمای شیعه عجمی بحرین است که عرب

خواند و نماینیدگی مراجیع اییران و عیراق را هیم       گذارند. ایشان هم نماز جمعه می فراوان می
 (.1013)جعفریان،  «دارد.

مدار مذهبی و فرهنگی بحیرین  های ناشیخ عبدالعظیم المهتدی البحرانی نیز از شخصیت
ایرانی بوده و میادر وی اصیالتاً از اهیالی منطقیه گیراش در       -های بحرینیاست. وی از دورگه

هیای امیام   (. وی از رهیروان اسیتوار اندیشیه   10: 5313استان فارس ایران اسیت )البحرانیی،   

ییل محکیوم   دل م. بیه 1113ن است. در خمینی)ره( و از مدافعان سرسخت انقالب اسالمی ایرا
جنگ عراق علیه ایران، بازداشت و به ایران تبعید شد. در دوران تبعید، تحصیالت دینیی   کردن

                                                           
 م.1110د دلمون تبعیث مین جدیی   .، م1113فارسی: الدیگر آثار مهم وی عبارتند از: التاریخ القدیم للبحرین و الخلیج   1.

   00 ،صناعه التاریه بالتاویلحمام توفیق ابواصبع، 
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م. مجیدداً بیه   5331خود را تا مرحله خارج فقه در قم ادامه داد. با آغیاز اصیالحات سیاسیی در    
رآن البیت، کتابخانه غریب اللطف و مرکز حفیظ قی   اهل ةجمعیبحرین بازگشت و اقدام به تأسیس 

هیای زییادی منتشیر    االنبیا  در شهر عیسی نمود. وی کتیاب  و حوزه علمیه خاتم ةالعتر  کریم در 

حقائق للتامل، الحسین االجبال، رساله االخوت و التألیف، العلیم  کرده است که اهم آنها عبارتند از: 
و عبیر. برخیی از    و العلما  فی الکتاب و السنه، احکامک فی البالد االجنبیه، علما  البحیرین دروس 

 (.155: 1013اند )صدقی،  های فارسی، اردو و انگلیسی نیز ترجمه شدهآثار وی به زبان
 

 گیری نتیجه

ها هستند. اینان فرزنیدان و  تباران یا عجم گذار در جامعه بحرین، ایرانی های تأثیریکی از گروه
اوایل سده بیستم مییالدی   نوادگان مهاجران ایرانی هستند که عمدتاً در اواخر سده نوزدهم و

دالیل مختلفی چون پیوستگی تیاریخی بحیرین بیه اییران، نزدیکیی جغرافییایی و اقلیمیی         به
-هیای سیاسیی  بحرین با مناهق جنوبی ایران، کشف و استخراج نفیت در بحیرین، نابسیامانی   

گیرانه اجتمیاعی و اقتصیادی    های سختاجتماعی و مشکالت اقتصادی جنوب ایران، سیاست
ت رضا شاه، از ایران به بحرین مهاجرت کردند. آنان بیا وجیود چنیدین دهیه سیکونت در      دول

م.( همچنیان  1131بحرین و پذیرش شیهروندی ایین کشیور پیس از اسیتقالل آن از اییران )      
اند و حتی بسیاری از آنان همچنیان در  پیوندهای فرهنگی و زبانی خود را با ایران حفظ کرده

 53تباران بحرین امروزه حیدوداً  گویند. ایرانیبه فارسی سخن می ها و مراکز تجمع خودخانه

گیذار ایین کشیور در     دهنید و از اقشیار مهیم و تیأثیر    درصد جمعیت بحیرین را تشیکیل میی   
تبیار در سیالیان هیوالنی حضیور خیود در      های گوناگون هستند. این مهیاجران ایرانیی   عرصه

اجتمیاعی،   -های سیاسیاحزاب و تشکل بحرین، پیش و پس از استقالل این کشور با تأسیس
 کیه  انید ها و مراکز نشر کتاب سیعی کیرده  ها یا ماتمتأسیس مدارس، بنای مساجد و حسینیه

هیای سیاسیی، اجتمیاعی و فرهنگیی بحیرین، پیونیدهای       آفرینی در دگرگیونی عالوه بر نقش

 .حفظ کنند تاریخی و زبانی خود را با ایران
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