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 چكیده 
هاي اند و حکومتهاي دور تاكنون مورد توجه بودهگذشتههاي آبي جهان از شاهراه

گوناگون سعي در نفوذ و تسلط بر آن و برقراري ارتباط با كشورهاي همجوار مناطق فوق 
هاي اند. يکي از اين مناطق استراتژيک، خليج فارس است كه همواره مورد توجه حکومتداشته
ويه، توجه كشورهاي مختلف جهان به اين اي بوده است. در دورة صفاي و فرامنطقهمنطقه

هاي جهاني و كوشش براي نفوذ  منطقه دو چندان شد. در اين دوره، گذشته از توجه حکومت
كوشيدند نفوذ و تسلط خود را بر سواحل و بنادر خليج فارس  هاي محلي نيز مي در آن، قدرت

ي محلي منطقة ها درتقو همچنين تجارت اين منطقه بسط دهند. رقابت بين نظام جهاني و 
هاي محلي، اعراب يعاربه يا اعراب عمان بودند  خليج فارس از دورة صفويه آغاز شد. از قدرت

هاي پاياني حکومت صفوي و آگاهي از ضعف دروني حکومت مركزي در  زمان با سال كه هم
ون افزايش قدرت و حضور روزافزصدد تسلط بر بنادر، سواحل و تجارت اين منطقه برآمدند. 

هاي تجاري خليج فارس را كاهش داد، بلکه با  اعراب عمان در خليج فارس، نه تنها فعاليت
اختالل در مسيرهاي تجاري جنوب به اصفهان و تأثير مستقيم و غيرمستقيم آن بر فرآيند 
مسير تجارت زميني ايران با شرق و شمال شرقي، زمينة كاهش و سقوط تجارت دريايي 

 آورد.  حکومت صفوي را فراهم

 
 گان کلیدی:  واژ 

 صفويه، شاه سلطان حسين، خليج فارس، اعراب عمان
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 مقدمه

سلطان نشین عمان، کشوری است در جنوب غربی آسیا و شرق شبه جزیرة 

عربستان و پایتخت آن مسقط است. این کشور، از منظر جغرافیایی از سه طرف به آب و 

شواهد و مدارک این منطقه از دوران  شود. بر اساساز یک طرف به بیابان منتهی می

 80های یافت شده در آن محل، مربوط به سالباستان جزو قلمرو ایران بوده است. سکه

های  ( که در دوره16: 1384ای از تعلق آنجا به پادشاهی اشکانی است )اقبال،  ق.م. نشانه

جزئی از قلمرو بعد نیز ادامه یافت. در دورة اسالمی و در زمان ملوک هرمز نیز عمان 

ایشان بود. قلهات در عمان، از نیمة دوم قرن هفتم به عنوان شهری بزرگ و آباد در 

وگو  (. این موضوع، در گفت20: 1380شد )وثوقی و آذر قلمرو ملوک هرمز شناخته می

میان حاکم کیش و ملوک هرمز مشهود است. پادشاه هرمز خود را از پادشاهان قدیمی 

« اندهایی صاحب منصب بودهزاده در عمان همیشه نجیب»گوید:  کند و می معرفی می

 (.24-23)همان: 

 در منابع تاریخی دورة صفویه در توصیف عمان آمده است:

بالد عمان، مملکتی است واقع در جنوب بحر فارس که آن را بحر عمان نیز »

ز طرف بحر گویند. حد شرقی آن، کوه رأس الحد باشد متصل به بحر هند و حدّ جنوبی ا

به بنادر بالد یافع و واقع بین بالد عمان و یمن است و از طرف براری یمن و حد غربی 

آن متصل به بالد نجد و یمامه و ... و حد شمال به دریای فارس... در زمان خلفای 

عباسی بعضی از اعراب که مذهب اعراب داشتند، از توابع محمد بن زید اباضی که او از 

اب بود، به بالد عمان آمده ساکن شدند... و به مرور ایام و دهور، مردم جمله رؤسای اعر

 .(32-33: 1362)مرعشی صفوی، « آن بالد همگی منتقل به مذهب اباضیه گردیدند

تجاوز و  یرحم ی، بیگریوحشاند، خُلق و خویی که برای آنان برشمردهاز جمله 

 (.97: 1388)لوریمر،  پرداختند یم، به غارت اموال دیگران به جای تجارتبود و اینکه 

معرفی « اع الطریق بحرقطّ»و « اعراب»غالباً مردم عمان نیز  الهیجی حزین ةدر سفرنام
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ها بر مذهب خوارج (. بنا بر منابع، اگر چه عمانی189: 1375)حزین الهیجی،  اند شده

نداشتند  شدند، جرأت بودند، اما به سبب سلطة ملوک هرموز که از اهل سنت شمرده می

 (.328: 1376حرمتی کنند )ابن بطوطه،  به امام علی )ع( بی

ی الملل نیبی و ا منطقهدر تحوالت سیاسی، نظامی و اقتصادی خلیج فارس، عوامل 

متعددی مؤثر بودند. از آن جمله باید به قبائل و طوایف موجود در منطقه اشاره کرد. در 

مهم خلیج فارس، اعراب عمان بودند و  یرهایمتغی پایانی عصر صفوی، یکی از ها دهه

اقتصادی خلیج فارس در دورة شاه  -عملکرد آنان از عوامل مؤثر در تحوالت سیاسی

تواند بخشی از تاریخ خلیج فارس  سلطان حسین بود و بررسی و مطالعة این موضوع می

 را در این دوره روشن کند. 

اد تاریخی و تحقیقات، در پژوهش کنونی کوشش شده است تا با استناد به اسن

 ی خلیج فارس بررسی شود.تجارفرآیند عملکرد اعراب عمان در تحوالت سیاسی و 

 

 تأثیر حضور اعراب عمان در تحوالت خلیج فارس

 اعراب عمان از فتح هرمز تا بر تخت نشستن شاه سلطان حسین

کاهش نظارت ایران بر  ،شاه عباس اول به دستمدت فتح هرمز بلند  از نتایج

آنها به بنادر  ،از هرمز ها یپس از اخراج پرتغال زیرا ؛جنوبی خلیج فارس بود یها بخش

ایران  ترتیب از قدرتمسقط پناهنده شدند و بدین  و یعنی قلهات ،جنوبی خلیج فارس

به امور مسقط چندان  ،شد. پادشاهان صفوی پس از فتح هرمز کاستهاین مناطق  در

 پیشوایان اباضیّه،برای را شرایط  ،خالء قدرت سیاسی ،و در این مناطق کردند نمیتوجه 

از سال  ء. این امرارا تصرف کنندتا نواحی ساحلی عمان  آوردفراهم  خوارجاز  یا شاخه

)حبیبی و وثوقی،  م. در این نواحی حکومت کردند1744تا 1620 /.ق1157تا  1033

 (.203: 1384؛ وثوقی، 32: 1387

اع مسقط و قدرت امامان یعاربه، مطلب از امامت ناصر در منابع، هنگام سخن از اوض

م. به امامت 1624ق./ 1033بن مرشد آغاز شده است. ناصر بن مرشد یعربی در سال 
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(. او فردی متعصب 93: 1384؛ اقبال آشتیانی، Lorimer, 1915: 400)اعراب عمان رسید 

شیعی تنفر بسیار  هایی مسیحی و ایرانیها یپرتغالبود و به سبب مذهب خارجی، از 

داشت. در زمان امامت وی که بیست و شش سال طول کشید، ابتدا بر بیشتر طوایف عرب 

عمان غلبه یافت و پس از آن، حمله به قالع نظامی مسقط و جلفار را آغاز کرد. اگر چه 

ق./ 1035هایی را به وی تحمیل کردند، اما سرانجام در سال ها شکستها و پرتغالیایرانی

م. به صحار دست یافت و پنج سال پس از آن نیز به قالع پرتغالی حمله برد )وثوقی، 1624

(. ناصر بن مرشد یک 145-146: 1426؛ عاشور، 93: 1384؛ اقبال آشتیانی، 204: 1384

ها را در عمان به تصرف در آورد و تنها مسقط و قلعة سال پیش از مرگ، متصرفات پرتغالی

ق./ 1059قی ماند. قلعه و شهر مسقط نیز پس از مرگ او در سال ها باآن در دست پرتغالی

ها از ها در آمد. بدین ترتیب، پرتغالیم. و با امامت سلطان بن سیف، به تصرف عمانی1648

: 1384ماند )وثوقی،  آنهاخلیج فارس و دریای عمان رانده شدند و تنها کنگ در دست 

ق./ 1060دوم در سال  عباس حکومت شاه (. همزمان با94: 1384؛ اقبال آشتیانی، 204

 استعمار سالة یکصد و پنجاه استیالی عمان، به مردم استعماری ضد م، جنبش1650

 هایدولت مفرط ضعف و دریایی سایة قدرت در یعاربه آل سلسلة نوبنیاد و داد پرتغال پایان

: 1393)چمنکار، کردند  تشدید بنادر ایران را و جزایر و سواحل به تجاوز و مرکزی، حمله

م. از رئیس نمایندگی هلند و 1656ق./ 1066-7(. حاکم بندرعباس در سال 68و  70

نمایندة انگلیس تقاضای کشتی کرد، ولی عمالً اقدامی صورت نگرفت. آنچه سبب شد تا 

ها و اختالفات میان شاه جهان بیمار و شاه عباس دوم از این هدف دست بردارد، نزاع

 (.53-54؛ 1380و بود )لوفت، پسرهای نافرمان ا

ها در حکومت چهل و یک سالة سلطان بن سیف، دورة توسعة کامل قدرت عمانی

(. به نوشتة مورخان، پس از آن 205: 1384خلیج فارس و شرق آفریقا بود )وثوقی، 

صاحب جهاز گردیده بنحوی در جهازرانی و »ها و سایر اروپاییان اعراب نیز مانند پرتغالی

ها هیچ جهازی از فرنگیان را یارا نبود در ا ماهر شدند که در زمان تسلط آنجنگ دری
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ها[ به زور برابر جهاز آنها تواند آمد و سالی نبود که چهار پنج جهاز از پرتگیش ]پرتغالی

 (. 35-36: 1362)مرعشی صفوی، « نگیرند

زرگانان در قدرت امامان عمان چندان افزایش یافت که موجب آزار و اذیت تجار و با

حتی به مذهب و دین مالکان و حامالن اموال توجه نداشتند و  آنهابنادر و سواحل شد. 

. بردند یمو اموال ایشان را به غارت  کشتند یمشدند، مردم را به هر جا که وارد می

پذیرفت که به عنوان تاجر، دریانورد و  ها یعمانتوان گواهی منابع را در بارة بنابراین، می

 (. 37: 1369ان دریایی مشهور بودند )بگلریو، دزد

تجارت  ،و در حقیقت این عوامل همزمان بودبندرعباس  با دورة افول موضوع،این 

 . برد یتحلیل م رو به بندرعباس را

شاه سلیمان در چنگ اعراب گرفتار  های دورههایی که در جنگیکی از پرتغالی

عراب مسقط را بسیار وخیم توصیف کرده است؛ شد و نزد آنها به اسالم گروید، اوضاع ا

ها و های طوالنی مدت خسته شده و خواستار توقف جنگچندان که همة اعراب از جنگ

به زودی در مسقط شورشی صورت »و احتمال آن بود که  اند بودهبرقراری دوبارة تجارت 

توانستند آن ، اگر چه که به نوشتة او، شهر در وضعیتی بود که سی مرد جنگی می«گیرد

گیری مستعمرات خود استفاده  ها از این فرصت برای بازپسرا تصرف کنند، اما پرتغالی

مهم  یو نقش بودبندری آباد  هادر زمان پرتغالیمسقط  (.73-75: 1387نکردند )کاره، 

سقوط مسقط  ةپرتغالی در بار یبه طوری که مورخ، کردمی ءدر مبادالت تجاری ایفا

 :نوشته است

تسخیر که فقط به دلیل  ز دست دادن مسقط، بازاری به آن زیبایی و غیرقابلا»

ژنرال فرانسیسکو تاورآ فردی خشن، ستمگر و زورگو »گناهان ما و یا با فرماندهی 

  (.352: 1382)آقامحمد زنجانی،  «توانست از دست برود می

ان دیدن نویسان دورة شاه سلیمان که از بنادر جنوبی ایر به نوشتة سفرنامه

در خلیج  ها یپرتغالهایی بین اعراب مسقط و  گاه درگیری ، در این دوره، گاه و بیاند کرده

ها به . در این نبردهای فرسایشی، گاه اعراب مسقط و گاه پرتغالیگرفت یمفارس در 
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ها بود رسیدند، اما نتیجة این برخوردها، اختالل در روند تجارت پرتغالیپیروزی می

 (.58-75: 1387)کاره، 

 

 شاه سلطان حسین و تجاوزات اعراب عمان

ق./ 1104-1123در اوایل دورة شاه سلطان حسین و با امامت سیف بن سلطان )

م.(، تجاوز و غارت اعراب عمان بر بنادر و سواحل افزایش یافت و این 1710-1694

ی، ترین چالش امنیتی ایران در منطقة خلیج فارس تبدیل شد )مت موضوع به بزرگ

(. از زنگبار تا سواحل هند غربی و سراسر دریاها و بنادر اقیانوس هند را 230: 1393

ها به سواحل ایران بین تعرضات عمانی ،منابع فارسیوحشت فرا گرفته بود. به روایت 

 در سال(. 152: 1373)نصیری،  شدت یافت م.1693-1697ق./ 1103-1107های سال

پنج کشتی بزرگ و حدود  بادریایی تبدیل شده بودند آنها به دزدان  م.1695 ق./1106

 (.97: 1388)لوریمر،  مرد 1500

آنچه سبب کاهش قدرت ایران در خلیج فارس شد، به شاه سلطان حسین 

مردی سلیم النفس و راحت دوست بود و از »گشت که به نوشتة مرعشی صفوی  بازمی

(. 31: 1362عشی صفوی، )مر« بهرهخبر و بیتدابیر امور سلطنت و پادشاهی بی

شد. شاید قدرت  بنابراین، به مسائل خلیج فارس و تجاوزات اعراب عمان عمالً توجه نمی

دانست یا اساساً از رخدادهای خلیج فارس آگاه نبود؛ به طوری که آنها را در این حد نمی

ترین رجال دربار  حیرت آفرید و مهم»هنگام رسیدن اخبار حمالت آنها به اصفهان 

فرستادند تا از جریان واقعی امور در  وکران خود را همه روزه به مرکز بازرگانی هلند مین

(. به نوشتة مرعشی صفوی، درباریان به 127: 1371)فلور، « خلیج فارس آگاه شوند

همچشمی یکدیگر و بعضی دیگر به سبب مشغولی به لهو و لعب و فسق و فجور »سبب 

)مرعشی صفوی، « دادن به این اخبار را نداشتند چه از خود و چه از شاه فرصت گوش

های کفایتی شاه و درباریان، ترک عملیات نظامی طی سال(. غیر از بی39-38: 1362

طوالنی سبب شده بود تا از نظر نظامی نیز ایران توانایی مقابله با اعراب را نداشته باشد. 
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: 1362)مرعشی صفوی، از علل دیگر، تغییرات پی در پی صاحب منصبان دولتی بود 

(. عالوه بر اینها اجاره دادن بنادر جنوب از سوی دولتمردان 22: 1365؛ فلور 48-49

ایرانی به اعراب نیز سبب افزایش نفوذ و قدرت آنها در منطقة خلیج فارس در اواخر دوره 

 صفویه شد.

 

 کنگ و سلسله تجاوزات اعراب عمان 

( و در 23: 1387اس واقع شده )کاره، بندر کنگ در فاصلة سه روزه از بندر عب

حدود چهار مایلی شرق بندر لنگه و در طول و عرض بیست و شش درجه و سی و سه 

: 1387دقیقة شمالی و پنجاه و چهار درجه و پنجاه و سه دقیقه شرقی قرار دارد )کاره، 

، م. ده هزار نفر جمعیت شامل مورها )مغربی(1694ق./ 1105(. بندر کنگ در سال 134

 (.7: 1357ها داشت )اوبن، ها و ارمنیها، اعراب، یهودیهندی

م. صورت گرفت که آن محل 1695ق./ 1106اولین حملة اعراب به کنگ در سال 

های پر از امتعة ارمنی را تصرف کردند؛ ارزش کاالهای غارت را غارت و یکی از کشتی

  ةحمل. از آنجا که خطر (87: 1387شد )اسدپور،  تومان بالغ می 60000شده به حدود 

آنها به گمبرون وجود داشت، حاکم این بندر از کاپیتان برانگوین نمایندة کمپانی 

قرار دهد، اما او  ها یرانیاهایش را در صورت حملة اعراب در اختیار خواست تا کشتی

 (.342: 1383ی انگلیسی نشده  بودند )الکهارت، ها یکشتنپذیرفت، زیرا اعراب مزاحم 

  ةاز اراد م.1697ق./ 1107در ذکر وقایع سال  نصیری نیالعابد نید ابراهیم زمحم

 (.152: 1373)نصیری،  تسخیر عمان و مسقط و گوشمالی امام خارجیان یاد کرده است

پیش از حمله به کنگ و بندرعباس با  ، احتماالًامام مسقط دهد کهاین موضوع نشان می

شاه که نیروی دریایی در اختیار . بودرت داده گوهایی صوو قبایل و طوایف آنجا گفت

( خواست تا با 152: 1373بود )نصیری، « از کاپیتان فرنگ که در بندر کنگ»نداشت، 

چند کشتی، نیروهای شاهنشاه را به همراه تنی چند از نیروهای خود به جنگ اعراب 

اندة سپاه ایران در (. فرم153: 1373)نصیری، « یم وجود به کنار اندازد»ببرد و او را از 
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کوهگیلویه نیز انتخاب شده  این نبرد، علی مردان خان، پیش از این به عنوان بیگلربیگی

بود. وی پس از رفتن به محل مأموریت، ایالت فارس و کوهگیلویه را دچار قحطی و 

استطاعت سفر نخواهند »دید و به این نتیجه رسید که « انواع شدت و عنا»خشکسالی و 

دست »(، بنابراین، جنگ را به سال بعد موکول کردند تا 153: 1373نصیری، « )داشت

ه انبتت حبّمرحمت الهی، صفحات مزارع و مراعی را از انبات غلّه و گیاه مصدوقة کم ل 

: 1373)نصیری، « سبع سنابل فی کل سنبله مائه حَبّه واهلل یضاعف لمن یشاء سازد

بنادر که در دست اروپاییان بود، حمله بردند  (. پس از آن، اعراب مسقط به یکی از153

را در محاصره گرفتند، اما اروپاییان موفق شدند محاصره را بشکنند و اعراب را  آنهاو 

 فراری دهند. 

در پاییز سال بعد، علی مردان خان از کوهکیلویه به بندر دیلم رفت، تا اعراب 

بخواند. گویا اعراب آن ناحیه با وی  خلفات و آل زعاب و آل ابومهیر را به همکاری با خود

همکاری کردند، اما در این هنگام، دستور پادشاه مبنی بر تعویق حمله، به دست علی 

استبداد و استیهاج موادّ فتنه و فساد مانع »مردان خان رسید. به نوشتة نصیری، سبب 

، و «ذربایجانایمان در آ عصیان و طغیان سلیمان بی»بود و « در الکاء عربستان و توابع

حفظ بیضة اسالم و دفع ضرر دشمن خانه را از گوشمال آن خارجی گمنام »اینکه شاه، 

 ها شورشدانست و حل این موضوع را به پس از دفع طغیان و  می تر مهم« و خصم بیگانه

میان اولیای دولت »موکول کرده بود. گویا روابط با دولت پرتغال نیز چندان حسنه نبود: 

پادشاه پرتگال، روابط دوستی منظور نیست و در صدد خفت و نقصان زوال و  بی

 (. 155: 1373)نصیری، « پرتگالند

م. به کنگ صورت 1707ق./ 1120حملة دیگر از سوی سیف بن سلطان در سال 

به محض »گرفت و از آنجا که داروغة شهر بیش از سی چهل کس در اختیار نداشت 

و گویا تمام شهر تا سه « حم ایشان نتوانست شدورود لشکر عمانی هیچکس مانع و مزا

(. به نوشتة منابع، قریب 36: 1362روز دستخوش غارت گردید )مرعشی صفوی، 

(. ظاهراً این 96: 1384تومان اموال تجار را غارت کردند )اقبال آشتیانی،  60000
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 حمالت به تحریک و وسوسة فرقه هوله از اعراب ساکن سواحل فارس صورت گرفت. در

( و حاکم آن، در 8: 1357نشین الر و بندرعباس بود )اوبن،  آن دوران، کنگ جزء حاکم

با  زمان همزمان حمله اعراب در الر عباس قلی خان نام داشت. رسیدن او به بندر کنگ 

(. پس از رسیدن این خبر به 36: 1362بود )مرعشی صفوی،  نگخروج امام عمان از ک

دخان را برای تنبیه سیف بن سلطان گسیل داشت، اما او دربار، شاه مردی به نام جمشی

ها برای پس از رسیدن به کنگ درگذشت. این امر، دو تا سه سال موجب شد تا عمانی

حمله به کنگ فرصت مجددی به دست آورند. شاه پس از شنیدن خبر این حمله، محمد 

با سپاهی به بندر  مؤمن بیگ جهرمی را به عنوان خان الر و بندرعباس انتخاب کرد. او

کنگ رفت و چون نیروی دریایی در اختیار نداشت، مدتی در کنگ ماند و سپس 

: 1362متوجه بحرین شدند )مرعشی صفوی،  ها یعمانبازگشت. پس از رفتن او بود که 

37-36.) 

در  های اشخاص ساکن یا حاضر گزارشو  هاقدرت روزافزون امامان عمان از نوشته

با پنج کشتی و بیش از سی قایق  : اعراببه وضوح مشخص استمسقط و خلیج فارس 

که در  1کاپیتان چارلز الک یر (.29-30: 1365)فلور،  زدند یدر خلیج فارس گشت م

 :نوشته است ،م. در مسقط بود1706ق./ 1118سال 

ها گرفتند، چنان ترقی کرده ن را از دست پرتغالیآنکه اعراب آاین شهر بعد از »

اعراب در استفاده »افزاید که . وی می«اندبازرگانان هندی به وحشت افتادهاست که تمام 

های آنها به رنگ سرخ است و آن را به صورت نوارهای از باروت اسراف کارند؛ پرچم

همچنین کاپیتان (. 58: 1383)الکهارت، « آویزندها میهای بادبانباریک در روی میله

گوید  چنین می ن عمان در زمان سلطان بن سیف ثانیناوگا ةبار در ،2الکساندر همیلتون

 :که

                                                           
1. Charles Lakyer 
2. Alexandr Hamilton 
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م. ناوگان امام شامل یک کشتی با هفتاد و چهار توپ و دو کشتی 1715در سال »

سیزده توپ  دوازده یابا شصت توپ و یک کشتی با پنجاه توپ و هجده کشتی کوچک با 

 1کومورین ةز دماغو همچنین چند کرجی پارویی با چهار تا هشت توپ بود و با این قوا ا

 «انداخت ینشین را به وحشت م در شرق آفریقا تا دریای سرخ، تمام مردم ساحل

(. همچنین به نوشتة لوریمر، قدرت امام گاهی به جزیرة خوریا 58: 1383)الکهارت، 

. نکتة قابل ذکر در (lorimer, 1915: 403رسید )در سواحل حضر موت نیز می 2موریا

معتاد به سواری جهاز و صاحب وقوف جنگ »ا اینکه، اعراب عمان هبارة جهازات عمانی

(. سرزمین عمان به صورت تاریخی و سنتی، یکی 41: 1362)مرعشی صفوی، « دریااند

سازی و فنون دریانوردی در حوزة خلیج فارس و دریای عمان  از مراکز عمدة کشتی

زارها و به ویژه ناوگان شد و با تصرف قالع پرتغالیان، استحکامات، جنگ افمحسوب می

ساز قدرت دریایی آنان شد  آنان به دست امامان اباضی عمان افتاد و این امر زمینه

  (.7-8: 1393)چمنکار، 

امامت سلطان بن سیف  یعنی دوران م.1719تا  1711ق./ 1131تا  1123از سال 

 همچنان ثانی فرزند سیف بن سلطان حمله و غارت به سواحل و جزایر متعلق به ایران

؛ فلور، 63: 1373؛ الهی، 97: 1384و افزایش نیز یافت )اقبال آشتیانی،  ادامه داشت

این دوره با اواخر حکومت شاه سلطان حسین در (. 205: 1348، ویلسون؛ 19: 1365

 ،فرصت به جزایر بحرین با استفاده ازآنها نیز  .و اوضاع کشور آشفته بود زمان همایران 

؛ الهی، 97: 1384)اقبال آشتیانی،  حمله بردند و به غارت پرداختندخارک و هرمز  ،قشم

ها را از آنجا م. به کنگ، ایرانی1714ق./ 1126ها در حمالت سال  (. عمانی63: 1373

ها را در هم کوبیدند. به نوشتة راندند و شهر را تاراج کردند و اقامتگاه و کلیسای پرتغالی

هبی هم داشت، زیرا شایع شده بود که کردها، متی، این حادثه احتماالً جنبة مذ

 (.230: 1393اند )متی،  های سنّی مذهب را علیه ایران تحریک کرده عمانی

                                                           
1. Comorin 
2. kuria muria 
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 تقابل ایران و اعراب عمان در بحرین

در اواخر عصر صفوی انتظام دولت صفوی نه تنها در زمینة داخلی، بلکه در 

همجوار نیز با تهدیدها و  های آزادقلمروی سیاسی این دولت در مرزها و در آب

های مطلوب بیشتر  رو بود و دست تطاول نیروهای متخاصم به سرزمین تهاجماتی روبه

های عالی، رسید. در همین زمان، بحرین آبادترین و بهترین جزایر فارس از چشمه می

شمار برخوردار بود )مرعشی صفوی،  های جاری و نخلستان فراوان و زراعت بیآب

ها و مغاصات لؤلؤ اعراب اتباع سلطان بن سیف ثانی برای غارت دارالتجاره و( 37: 1362

یغمای آنجا منتظر فرصت مناسب  برایو  (159: 1316)فلسفی،  بحرین دندان تیز کرده

ق./ 1127در سال  اول بحرین حمله کردند: حملةبه  چندین بار . به همین سبب،بودند

، زیرا حاکم بحرین در برنیامدند آنجاتسخیر  ةداز عهها  یعمانصورت گرفت، اما  م.1714

این زمان، مهراب سلطان نام، به یاری مردم شهر به مقابله با اعراب پرداخت و آنها را 

گفتند:  بیرون راند. به نوشتة مرعشی صفوی، مردم بحرین در اشاره به این واقعه می

 (.37: 1362)مرعشی صفوی، « قتلت اهل عمان»

ها م. صورت گرفت. در این حمله، عمانی1715ق./ 1128بعد، حملة دوم در سال 

تجهیزات فراوان و هفت کشتی جنگی داشتند. مهراب سلطان چون نیروهای دشمن را 

دید، شخصی را به ریشهر فرستاد و از حاکم دشتستان تقاضای یاری کرد. حاکم 

ا از بحرین رانده ه یعماندشتستان نیز با سپاهی مجهز به یاری وی شتافت، این بار نیز 

 (.37: 1362شدند )مرعشی صفوی، 

م. 1716ق./ 1129ها به بحرین و موفقیت در تصرف آنجا به سال  یعمانحملة سوم 

رخ داد. شمار جهازات عمان در این حمله سه یا چهار برابر حمالت پیش بود. از جمله 

عزل مهراب سلطان اشتباهات دربار ایران در این زمان که به شکست ایرانیان منجر شد، 

از حکومت بحرین بود. هنوز حاکم جدید به بحرین نرسیده بود که اعراب عمان یورش 

بنی   ةفرقها در این نبرد این بود که گروهی از اعراب آوردند. از جمله علل پیروزی عمانی

های قطر در نزدیکی بحرین که برای تجارت به  یابانبعتیبه، از اعراب بدوی ساکن 
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ت و آمد داشتند، به سبب اختالفات مذهبی با اهالی بحرین، در صدد ضربه بحرین رف

ها را از آن سو  یعمانهای ورودی شهر آگاهی داشتند، برآمدند و چون از راه نهازدن به آ

ها به کنگ و قشم و الرک  یعمانبه داخل شهر هدایت کردند. همزمان با تصرف بحرین، 

هفت ماه در محاصره  -قلعة هرمز را شش آنهااریخی، تجاوز کرده بودند. بنا بر شواهد ت

شدگان آب و آذوقه رساند،  گرفتند، اما چون یعقوب سلطان حاکم بندرعباس به محاصره

توانستند مقاومت کنند؛ گو اینکه در دربار ایران، کسی گوشی برای شنیدن این خبرها 

ز عالمان بزرگ (. آمدن شیخ محمد بن ماجد ا38-39: 1362نداشت )مرعشی صفوی، 

ی از اهالی آنجا برای شکایت از اعمال اعراب عمان و آزار و اذیت ا عدهبحرین به همراه 

نسبت به مسلمانان و تجار به دربار شاه سلطان حسین، توجه شاه را به تحوالت جنوب 

خان خان عموی فتحعلیبرانگیخت. پس از آن بود که شاه تصمیم گرفت لطفعلی

(. 39: 1362اندهی سپاهی عظیم راهی بحرین کند )مرعشی صفوی، صدراعظم را به فرم

از یک سو، طول مدت صلح و دوری از میادین جنگ و از سوی دیگر، دریازدگی سربازان 

های بدون  یکشتآوری سپاهیان ایران بسیار کاسته بود. رها کردن  از نیروی جنگ

ایت موجب شکست سپاه ها، در نه یعمانها به دست  محافظ در ساحل و افتادن کشتی

 (.39-40: 1362ایران شد )مرعشی صفوی، 

بار دیگر بحرین را آماج حمالت خود قرار  ،اعراب عمان م.1718 ق./1130در سال

 ق./1130در اواخر سال  سرانجام ها(. عمانی97: 1388ناکام ماندند )لوریمر،  اما ،دادند

و دست به غارت  تسخیر کردندقلعه و ارگ منامه را  :م. بر بحرین دست یافتند1718

و  ءگناه و علما بی ساکنانو جمع ک یری از ساخلوی نظامی و  زدندشهر و کشتار مردم 

اعیان شیعه را کشتند و بحرین را با الرک و قشم و هرمز و کیش به عمان ضمیمه 

م. 1717ق./ 1129ها، تصرف الرک و قشم در سال بر اساس گزارش هلندی کردند.

مرد و یک  4000س از آن نوبت به هرمز رسید که تازیان مسقط با صورت گرفت. پ

(. به گواهی هلندیان، 126: 1371تاختند )فلور، قایق به آنجا می 40تا  30کشتی و 

ترسیدند که اگر هرمز نیز به وضع بازرگانی در بندرعباس سخت کساد شده بود و می
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(. این 125بیافتد )همان: دست اعراب عمان تسخیر شود، بازرگانی به رکود کامل 

حمالت ادامه یافت، تا زمانی که لطفعلی خان اعراب را از بحرین بیرون راند و آنان هرمز 

 (.126-140را نیز ترک کردند، اما الرک و قشم را همچنان در تصرف داشتند )همان: 

 :ال دولت ع مانی بودتحریکات عمّ ،ها اعراب در این قبیل خودسری سبب جسارت

اعراب را به . از این رو، دانستند یمبرای اهداف خود مناسب اوضاع ناگوار ایران را آنها 

و  ندکردند تا خود نیز فرصتی به چنگ آور دستبرد به جزایر و سواحل ایران تحریض می

)اقبال آشتیانی،  پس گیرند ،از دست داده بودنداول که در عهد شاه عباس  را والیاتی

1384 :98-97 .) 

های اعراب عمان در بحرین را چنین به نظم ، غارت و ویرانگری"مکافات نامه"نویسندة 

 در آورده است:
 

 

 ال عازمغپرت یاریخان و به امید سپاه ایران به فرماندهی لطفعلی در این سال،

این قدر وجه پرداخت »خان ، لطفعلیی پرتغالیها یکشتبا افزایش اجرت اما ، بحرین شد

 (107-108: 1383)طهرانی،  «صالح دولت شاه ال برای اجرت کشتیغبه دولت پرترا 

تر ارزد. این زر را به مهمی از این واجببحرین به این قدر وجه نمی» :ندانست و گفت

بحرین را به ما پس خواهد  ،جه را به امام مسقط دهیمصرف باید کرد و اگر همین و

که در ساحل لنگر  های پرتغالیکشتی ،بدین ترتیب (.45: 1382)کروسینسکی،  «داد

همزمان با آمدن لطفعلی  (.449: 1370)سدیدالسلطنه کبابی،  بازگشتند انداخته بودند،

 ،قرار دادند. در نتیجه تاز خود ها کرمان را مورد تاخت و افغان ،خان به نواحی جنوب

)اقبال  به سوی کرمان تاخت و سپاه ایران ناگزیر سواحل جنوبی را رها کرد ةفرماند

  (.159: 1316؛ فلسفی، 99-100: 1384آشتیانی، 

 ها به خون چون پنجة مرجان خضاب گشته مژگان مردم بحرین بس دیدند ظلام از خارجی

(177: 1372)جعفریان،   
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ها صلح کند؛ خان تصمیم گرفت با عمانیها از کنگ، لطفعلی یپرتغالپس از خروج 

دست از جزیرة  آنهابن سلطان بدهد و  بدین ترتیب که پنج هزار تومان به وکالی سیف

بحرین، قلعة قشم و قلعة الرک بردارند و این کار به ضمانت شیخ محمد بن ماجد صورت 

لطفعلی خان  م.1718اکتبر  ق./1130قعدة  ذی در (.44: 1362گرفت )مرعشی صفوی، 

 نیروهای مشترک ایرانی و اعزام خواهند کرد؛پنج کشتی  ها یخبر یافت که پرتغال

جزایر ایرانی را  ةهمم. 1719 ق./1131 و در راندندتازیان مسقط را عقب  ،الیغپرت

های آشفته پس از ترکتازی (. گویا بعد از آن در سال37: 1365)فلور،  پس گرفتندباز

که در ظاهر تابع ایران بود، توانست با استفاده از ار طاهری شیخ جبّافغانان در ایران، 

در آنجا را تا زمان نادرشاه  و کندرا تسخیر  عمان، بحرین شورش در بحرین ضد امام

 (.295: 1365فلور،  ؛90: 1371تصرف داشته باشد )گیالننتز، 

های شمالی خلیج فارس، در ادامة تجاوزات اعراب عمان به سواحل و جزایر کرانه

 . بیگلربیگی فارس در نبردیورش آوردندبه بندرعباس  م.1721ق./ 1134آنها در سال 

به دنبال آن،  (.294-295: 1384)وثوقی،  زمینی توانست آنها را از بندرعباس براند

امکان پادگان هرمز در برابر حمالت تازیان پایداری در  .اعراب به هرمز حمله کردند

الرک و هنگام  ،قشم ةاما آنها به محاصر ،شکسته شد هرمز ةمحاصراگر چه  وداشت 

داخلی ناشی  مشکالتهای جزئی و سقط به سبب شکستتازیان م سرانجام ادامه دادند.

از جمله مفاد قرارداد این بود که  خان پیمان صلح بستند.از جلوس امام جدید، با لطفعلی

تومان خراج به اصفهان بپردازند، در خلیج فارس  3000نقاط اشغالی را پس دهند، سالی 

ها را از کنگ برانند. تا پرتغالی اجازة تردد آزاد به دست آورند و به ایرانیان کمک کنند

در عوض، از پرداخت مالیات در کنگ معاف باشند و پایگاهی در قشم به دست آورند تا 

ای بر کاغذ فراتر نرفت  های خود را در آنجا تعمیر کنند. البته این معامله از نوشتهکشتی

از پذیرش بخشی از نیروهای مسقط به سبب مسائل داخلی  (، زیرا232: 1393)متی، 

که توافق نهایی صورت  م.1722 ق./1135 . این وضع تا سالخودداری کردنداین پیمان 

م. لطفعلی خان برای 1720ق./ 1133(. در سال 37: 1365)فلور،  ادامه یافت ،گرفت
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ها به حمله به عمان از اصفهان به بندر گمبرون آمد، اما ارادة او تحقق نیافت، زیرا غلزایی

 (.87: 1387ردند و او الجرم به اصفهان برگشت )اسدپور، اصفهان حمله ک

که در بخش  -و پس از مرگ سلطان بن سیف دوم م.1720/ ق.1133 از سال

های ها و نزاعجنگ ،سال سیبه مدت  -همکاری ایران و پرتغال به وی خواهیم پرداخت

این  وسخت ناآرام کرد جانشینی در مسقط اوضاع را در عمان  ةلأداخلی بر سر مس

موضوع، عالوه بر ناامنی و پریشانی اوضاع عمان، همة قبایل را زیر نفوذ و هدایت دو 

چمنکار، ؛ lorimer, 1915: 403دستة بزرگ طوایف حناوی )هناوی( و غافری قرار داد )

 ،به دست آورده بودندامامان مسقط قدرت بسیاری  سبب، گرچههمین (. به 71: 1393

 پریشانی اوضاع درسقوط صفویه و  ةهنگام و دربه بعد م. 1722/ ق.1135 از سال اما

و بدین ترتیب، فروپاشی سلسلة یعاربه تسریع  موقعیت بهره ببرند، نتوانستند از ایران

بیش از پیش قبایل عرب جنوب خلیج  بر جسارتهمین شرایط  ،از سوی دیگرشد. اما 

در صدد گسترش و  ،)جواسمی( قاسمی ةاعراب طایف ،همین دوره درو  افزودفارس 

برای ایران  یمشکالت فراوانهای بعد در سال موضوعی که ؛قدرت خود برآمدند ةتوسع

به سواحل جنوب،  ها یعمانبا وجود کاهش تجاوزات  (.295: 1384)وثوقی،  آورد پدید

اوضاع در خلیج فارس و نواحی مجاور آن همچنان ناآرام بود، زیرا دزدان دریایی سنگانی 

اقامت داشتند، در این منطقه مشغول فعالیت بودند  2و کوچ 1حل کاتیاورکه در سوا

 (.113: 1383)الکهارت، 

ی جنوبی خلیج فارس و دست اندازی آنها ا کرانه سحضور اعراب عمان در نواحی پ

زمان با  هم ،یکی از دالیل سقوط تجارت خلیج فارس توان یمبه جزایر و بنادر شمالی را 

 .نستصفوی دا ةسقوط سلسل

 

 

                                                           
1. Kathiawar 

2. Cutch 
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 ها در برابر اعراب کوشش شاه سلطان حسین برای اتحاد با اروپایی

افزایش قدرت اعراب عمان عالوه بر تهدید منافع تجاری ایران در خلیج فارس و 

ایجاد خطر برای بنادر ایران، زمینة نگرانی و اضطراب شاه سلطان حسین را نیز فراهم 

تا بتواند در برابر  ناوگان دریایی نداشتایران دولت (، اما 87: 1387آورده بود )اسدپور، 

و این خود یکی از عوامل افزایش قدرت اعراب عمان از خود دفاع کند  ها یتجاوزات عمان

برای مقابله با  بنابراین، دولت ایران، ؟آنها برآید ةاز عهد خواست یپس چگونه مبود. 

البته نداشتن ناوگان  .شدس حاضر در خلیج فار یها یدست به دامن کمپان ،امامان عمان

ای در امور دولت صفوی در خلیج فارس نبود، زیرا از ابتدای تأسیس  دریایی عامل تازه

سلسة صفوی این مشکل وجود داشت، اما حتی شاه عباس اول نیز برای تشکیل ناوگان 

دریایی قدرتمند کوشش چندانی به کار نبرد و به نوشتة سانسون، که در زمان شاه 

شاه ایران نیروی دریایی ندارد همین قدر که شاه آقای خلیج »در ایران بود،  سلیمان

باشد برای او کافی است. ایرانیان هرمز و خلیج فارس و دریای عربستان و بحر خزر می

کشتیرانی را دوست ندارند و از آن وحشت دارند و به همین جهت دریانوردان را ناخدا 

های موجود نیز بسیار بد  (. کشتی144: 1346ون، )سانس« خوانندیعنی خدانشناس می

 (.196: 1383ساخته شده بود و ایران اساساً کشتی جنگی نداشت )کارری، 

ها آمده است، حاضر نشد به کمپانی هند شرقی انگلیس بنا بر آنچه در گزارش

قط ها او را در تسلط بر مسیپیشنهاد کرد  انگلیسایران یاری رساند؛ حتی زمانی که شاه 

 .امتیازاتی مانند آنچه در بندرعباس به آنها تعلق گرفت، بدهد آنهانیز به  اویاری دهند تا 

و نخواست در  از دست نداداما کمپانی جانب احتیاط را  ،صورت گرفتهم گوهایی و گفت

های  دزدان دریایی به کشتی ،زیرا تا آن زمان ؛های عمان شرکت کنداقدام علیه عرب

 (.86: 1371دند )گیالننتز، رسان میانگلیسی آسیبی ن
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مأمور ایرانی گمرکات از نمایندگان کمپانی  ،اعراب مسقط به بندرعباس ةدر حمل

)لوریمر،  حمایت کند هاروز در بندر بماند و از آن 20 1کشتی انگلیسی ناسان خواست تا

نزدیکی به حاکم  درها  هلندی کوششها پیش از آنکه متوجه  یانگلیس (.97: 1388

تجارت انحصاری بندرعباس شوند، تا حدودی این پیشنهاد  ةبندرعباس برای کسب اجاز

هر چند  (.96-97: 1384)اقبال آشتیانی،  ، اما پس از آن کنار کشیدندندرا پذیرفت

اما انگلستان  کنند،راضی  کارانگلستان را به این  کوشیدند میکارمندان کمپانی در ایران 

 .پذیرفتنپیشنهاد را سرانجام این 

نماینده کمپانی در ایران  2برانگوینبا مالحظة این حوادث بود که کاپیتان 

 ،هاگونه که الجزایری همان ؛طاعونی در هند خواهند بود ،هاعمانی» کرد:بینی  پیش

احتمال بروز جنگ بین ایران و مسقط و کمک هلند به  چون .«طاعونی در اروپا بودند

از این جنگ کردند تا انگلستان را تشویق  ،پانی در ایراننمایندگان کم ،ایران پیش آمد

 ترجیح داد ناظر وقایع باقی بماند، زیراحاکم بمبئی  3اما سر جان گایر ،حمایت کند

دزدان  ،نآ. اگر چه پس از نکرده بودندانگلیس مشکلی ایجاد  یرانیها در راه کشت عرب

ار های تجّاز کشتی ها یعمانو  های مسقط مستولی شدنددریایی هندی بر یکی از کشتی

از جمله  ؛سیبی نرساندندآکمپانی  یها یبه کشت، اما باز هم غیرقانونی انتقام گرفتند

)فلور،  بود 4مورس کشتی کاپیتان ،انگلیسی که اعراب بر آن مستولی شدند یها یکشت

1365 :19.) 

شاه  ها نیز از رساندن کمک به ایران خودداری کردند. حتی در زمانهلندی

در  ها یهلنددانستند و دوست خود می نیتر بزرگسلیمان، اعراب مسقط هلندیان را 

کردند، با آنان همکاری داشتند و  ها فعالیت میابتدای کارِ امامان عمان که ضد پرتغالی

                                                           
1. Nassan 
2. Brangwin 
3. Sir John Gayer 
4  . Morrice 



 1396، پاییز 72، ش 18فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س /  64

( و به قول 96: 1384؛ اقبال آشتیانی، 36: 1333ند )مقتدر، فرستاد یمکمک  آنهابرای 

دیدند  تدارک می« مهمات، راهنمایی و پیشنهادهای سودمند»ها انیآبه کاره، برای عم

بود که توانسته بودند  آنهاة مردان آگاه مشاور(. همچنین به کمک و 118: 1387)کاره، 

به هند بفرستند. این ناوگان  ها یپرتغالناوگان قدرتمندی در مسقط تجهیز کنند و ضد 

به عنوان اسیر به  آنهاه را همراه با زن و فرزند زادبه قلعة آنها حمله کرد و چندین اشراف

 (. 118-119مسقط آورد )همان: 

 ،زمان با کاهش قدرت مرکزی همکردند، بلکه ها نه تنها کمکی به ایران نمیهلندی

اوضاع  غارت و و قدرت قبایل اعراب عمانافزایش ها و قبایل بلوچ و نفوذ و  هجوم افغان

ولی  کردند،موقتاً هرمز را تصرف بنادر را تصرف کنند. آنها قصد داشتند تجارت نابسامان 

 (.205 :1348، ویلسون؛ 96: 1384راندند ) اقبال آشتیانی، ها آنها را  یانگلیس

امنیت خلیج  ،های ایرانیاعراب عمان با افزایش قدرت دریایی و حمله به کشتی

خلیج فارس و  در تصادیکاهش فعالیت اقموجب  ،برده بودند. این امر میانفارس را از 

انگلیس و هلند که منافع خود را  سرانجامتجارت در خلیج فارس شد.  کاهش قابل توجه

اما چون  ببندند،با ایران پیمان همکاری سه جانبه قصد داشتند  ،دیدنددر خطر می

. از نتوانستند کاری از پیش ببرند ،و روابط آنها نیز با ایران تیره بود مردّد بودندها هلندی

ها منافع آنها را کردند، عمانیطرفی را حفظ می بی ،که هلند و انگلیس مادام ،دیگر سوی

ها در مسقط هم جایی برای خود دست و پا کرده بودند و انداختند. هلندی به خطر نمی

کوشید بین امام و سایر ملل اروپایی  فرماندة آنها خود را به امام نزدیک کرده بود و می

کرد که آنها را از تجارت ته و دردسر ایجاد کند و در همان حال کوشش مینفاق انداخ

(. اگر چه تهدیدهای اعراب عمان 52: 1369در مسقط دور و محروم نگاه دارد )بگلریو، 

با توجه به شرایط تجاری خلیج فارس  ها یهلند احتماالًی فراهم کرده بود که ا نهیزم

)اقبال آشتیانی،  بگیرند ایران رعباس را از شاهتجارت انحصاری بند ةقصد داشتند اجاز

های  انگلیسی»(، با این همه، 207: 1372؛ تاجبخش، 40: 1370؛ امین، 97: 1384
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های خود را از های کمپانی وری نیگد استیدیش کمککمپانی هند شرقی و هلندی

 (.12: 1357)اوبن، « دولت ایران که توانایی دفاع نداشت، دریغ داشتند

وص ارتباط ایران و فرانسه و اتحاد علیه اعراب عمان باید گفت که تماس در خص

حقیقی میان آنها در ربع دوم قرن هفدهم میالدی برقرار شد. اگر چه فرانسویان قبل از 

پایان قرن هفدهم توانستند در زمینة مذهبی و امور فرهنگی از تمام رقیبان خود در ایران 

با وجود کوشش بسیار نتوانستند به پایة انگلیس و هلند پیش افتند، اما در امور تجاری 

(. برقراری ارتباط بین ایران و فرانسه در تقابل با اعراب 373: 1383برسند )الکهارت، 

م. صورت گرفت، یعنی زمانی که شاه سلطان حسین به 1699ق./ 1110عمان در سال

فرانسه برای تصرف مسقط  پادشاه فرانسه نامه نوشت و در آن اشاره کرد که مایل است با

ای منعقد کند و برای تصرف آنجا به سی هزار سرباز فرانسوی و شماری کشتی عهدنامه

ها نیاز دارد. وی همچنین از دادن نیمی از غنایم و واگذاری دو بندر در مسقط به فرانسوی

اقدامی  م.1702ق./ 1114سخن به میان آورد، اما گویا این نامه به فرانسه نرسید و تا سال

(. سبب همکاری فرانسه با ایران چنانکه وقایع نگار 381: 1383صورت نگرفت )الکهارت، 

توانستند اعتبار ها در صورت موفقیت میها اشاره کرده است، این بود که فرانسویکرملیت

 ,A Chaonicle of the Carmelites In Persia و ارزشی در ایران به دست آورند )

م. شاه تصمیم گرفت هیأتی را به سفارت دربار 1704ق./ 1116سال(. در 477 :1939

(. پس 382: 1383ها جلوگیری کردند )الکهارت، ها و هلندیفرانسه بفرستد، اما انگلیسی

م. گرچه سفرایی از فرانسه به ایران آمدند، اما هیچ کدام 1708ق./ 1120از آن، تا سال 

فیر فرانسوی با اینکه توانست با ایران برای اتحاد به نتیجه نرسیدند؛ حتی میشل س

ها علیه اعراب مسقط از راه ای تجاری ببندد، اما در آن سخنی از کمک فرانسویمعاهده

(؛ اگر چه به طور شفاهی قول داده بود که 395: 1383دریا به میان نیامد )الکهارت، 

بدهد )الکهارت، ها علیه اعراب مسقط از راه دریا  ترتیبی برای رسانیدن کمک فرانسوی

سفیری دیگر از سوی ایران به نام  م.1714 ق./1126 در سال(. آنگاه 392: 1383
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بود که  آنفرستادن این سفیر  سببشد.  1راهی دربار ورسای محمدرضا بیگ کالنتر ایروان

 ،به ایران رسیده بود. از سوی دیگر 3و دنن 2خبر فتوحات لویی چهاردهم در مارشین

و  ها میلی انگلیسی بیقط در خلیج فارس و بدرفتاری با ایرانیان و اعراب مس اتتجاوز

شاه را هر چه بیشتر به برقراری ارتباط با فرانسه و درخواست  ،آنها ةفتن رفعها در هلندی

زیرا  حاصل بود، بیسرکوب اعراب عمان  برایاما سفارت وی نیز واداشت. مساعدت از آنها 

شعبان  13شنبه  سه قراردادی یازده بندی در تا شدموفق  گچند محمد رضا بی هر

با فرانسویان منعقد کند  م.1708 ق./1120 تکمیل قرارداد م. در1715اوت  13 ق./1127

اما در  داده شد،آزادی بیشتری به تابعین فرانسه برای تجارت در ایران  و بدین ترتیب،

نیامد. انعقاد این یان از مسقط و کمک فرانسه برای سرکوب اعراب آن به م سخنیعهدنامه 

عدم صالحیت محمدرضا  ةشاه نیز به بهان صورت گرفت وبدون دستور شاه  قرارداد ظاهراً

فرانسویان در تجارت با ایران  به دست نیامد وای نتیجهبنابراین، بیگ آن را لغو کرد. 

: 1369؛ مهدوی، 44-45: 1317؛ پرویز، 6/257: ج1388)فریر،  دیدندجذابیتی نمی

 (.400-403: 1383؛ الکهارت، 137-134

 ق./1130در سال های پادری که  کوششدر اواخر دوره صفوی با فرانسویان 

راضی شده بودند که به شرط واگذاری جزیرة بحرین به  وارد ایران شده بود، م.1718

: 1317)پرویز،  برای سرکوب اعراب مسقط به ایران یاری رسانندمنظور صید مروارید، 

در این باب میان پادری و گاردان سفرای فرانسوی اختالف بود: اولی موافق اما  (،46

کرد، زیرا به نظر او، اعراب در  ها بود و دومی مخالفت میکمک به ایران علیه عمانی

های فرانسه دست به کار صورت اطالع از این قرارداد، احتماالً علیه منافع و کشتی

م. قرارداد بسته نشد و پس از عقد 1722/ ق.1134خواهند شد. به هرحال، تا سال 

: 1383ای نداشت )الکهارت، ها به ایران حمله کردند و معاهده فایدهقرارداد نیز افغان

407-408.) 
                                                           

1. Versay 
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 را بازرگانی در خلیج فارس توانستند یاگر فرانسویان در زمان شاه سلطان حسین م

کند ان تحمیل یسییان و انگلخود را بر هلند ةاراد توانست میدربار ایران  ،آغاز کنند

 (.22: 1365)فلور، 

 ،به انگلستان، هلند و فرانسه روی آورددر تقابل با اعراب عمان شاه سلطان حسین 

کاهش و این خود، سبب  (29-30)همان:  برندباما آنها نیز نتوانستند کاری از پیش 

 (.27: 1317ود )پرویز، در ایران ب ها یاعتبار این کمپان

هایی بودند که در تقابل با اعراب عمان با ایران همکاری  ا تنها اروپاییهپرتغالی

های عبور و مرور این بندر بر سر راهو آن نیز به سبب از دست دادن مسقط بود.  کردند

بود که مسیر خلیج فارس به اقیانوس هند یا جنوب شرقی آفریقا را واقع هایی کشتی

 ،ها در آن بندرپس از استقرار پرتغالیبود.  هایو ایستگاه اصلی توقف کشت مودندیپ یم

یافت )وثوقی، بنادر از جمله قلهات و صحار  دیگرموقعیت بهتری نسبت به مسقط 

به کنگ روی دوباره مجبور شدند  ها یپرتغال ،مسقط رفتنبا از دست  (.376: 1390

تصمیم گرفت به  شد. کسی که میایران بیشتر  دربار تفاهم آنها با بدین ترتیب، ردند.آو

ها در خلیج فارس جانی تازه دهد و خطر ناوگان عمان را از بندر مومباسا حضور پرتغالی

شاه ایران  (.12: 1357بود )اوبن،  1السلطنة پرتغال، کنت دو ویال ورد منحرف کند، نائب

هر آنچه را که جناب »تصریح کرد  ،ارسال داشت السلطنه بیپاسخی که برای نادر 

 (.13: 1357)اوبن،  «کافی است که مرا از آن مطلع سازد ،از من بخواهد لطنهالس بینا

با هدف عقد قرارداد  م.1696 /ق.1108در سال  2پریرا فیدالگو به همین سبب،

(. پیش از آمدن فیدالگو به 16: 1357)اوبن،  راهی ایران شد ،مشترک علیه عمان ةحمل

 ای او صادر کرد:السلطنه دستورالعمل زیر را بر ایران، نایب

بگو که  آنهابه تو پیشنهاد صلح دادند، به  ها عرباگر در هنگام رسیدن به تنگه، »

ما  ها عربخواستار کمک به دوستمان شاه ایران در نبرد با شما هستیم و اگر 

                                                           
1. Comte de vila verde 
2. Pereira fidalgo 
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: 1382)آقامحمد زنجانی، « [ را راضی نکنند، صلح و آرامش نخواهد بودها یپرتغال]

355-354.) 

ها در ایران، گرگوریو پریرا فیدالگو، نگار کرملیت ات کتاب وقایعطبق مندرج

م. به اصفهان رسید. نویسنده 1696ها در سال فرستادة سیاسی ویژة غیرنظامی پرتغالی

ها دالیل وی را فردی مغرور و متکبر معرفی کرده است. به نوشتة وی، اگر چه پرتغالی

ه با اعراب عمان دارند، اما من شک دارم که بسیاری برای اتحاد با ایران در جهت مقابل

(. در نهایت نیز، A Chaonicle of the Carmelites In Persia, 1939: 477بپذیرند )

 ای نداشت. آمدن این سفیر نتیجه

هایی به  ها بدانجا رسید که امام مسقط فرستادهدرگیری اعراب عمان و پرتغالی

فرستاد تا اعراب این مناطق ی خلیج فارس مینخیلو، عسلو و دیگر جاها در سواحل شمال

ها، فرانسوی»( و اینکه 118: 1387ها همراه کند )آبه کاره، را با خود علیه پرتغالی

ها[ از  کردار ]پرتغالی ها برای هالکت و اخراج این مردم زشتها و هلندیانگلیسی

ق. 1120ی پس از ها(. در سال119)همان، « هندوستان باید به یکدیگر ملحق شوند...

از به کار بردن عنوان  ای برای شاه سلطان حسین فرستاد که در آن،امام عمان نامه

 خود را مطرح کرده بود. بنا بر ةو سه خواستکرده برای سلطان حسین خودداری  "شاه"

 :سه خواستة مذکور این بوداسناد کمپانی هند شرقی انگلیس 

را در ایران ببندد؛ دوم اینکه شاه ایران یکی از شاه ابتدا تمام دفاتر تجاری پرتغال »

، تحویل دهد و سوم اینکه شاه هاست یاتباع عربِ او را که مظنون به همکاری با پرتغال

کند. در مقابل او  ءداده است، به او اعطا ها یامتیازاتی که پیش از این به پرتغال ةکلی

رس را تأمین کند. او در پایان که با بیست فروند کشتی، امنیت خلیج فا شود یمتعهد م

بندرعباس را ویران خواهد  ،ها برآورده نشود تهدید کرده بود که چنانچه این خواسته

متوجه منظور او  توان یامام مسقط م نوشتةاز این (. 34: 1387)حبیبی و وثوقی،  «کرد

 بندر تجارتی در خلیج فارس به جای نیتر مسقط به عنوان مهمکردن برای جایگزین 

 (.294-295: 1384)وثوقی،  بندرعباس شد
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شاه سلطان م. 1718 ق./1131 در سالها در پی تقاضا برای اتحاد با پرتغالی

خواست: پرتغالی کمک ة را به گوا فرستاد و از فرماندتهمورث بیگ نام سفیری  ،حسین

 1500بعد از سه سال از سفر پرتگال مراجعت نمود و چهار جهاز کشتی... و قریب »

(. در درگیری میان 42: 1362را با خود آورد )مرعشی صفوی، « ولداد )سرباز(ص

از »کرد، اما ها و خوارج عمان، هر یک از دوطرف خود را پیروز میدان معرفی می پرتغالی

اطوار پرتگیش معلوم گردید که مردم بسیاری از آنها در این جنگ به قتل رسیدند و 

وپ معیوب شده بود و بر همگان ظاهر شده بود که های ت جهازات ایشان از ضرب گلوله

(. هر چند 43: 1362)مرعشی صفوی، « های گزاف پرتگیشان مبنی بر اصلی نیستالف

ها را در دو نبرد در نزدیکی کنگ و جلفار شکست دهند و این  ها توانستند عمانیپرتغالی

هایی ه، شورشموجب تضعیف موقعیت امام عمان، سلطان بن سیف دوم شد و این حادث

ها برای حملة (، اما پس از آن، پرتغالی206: 84را به دنبال داشت )وثوقی، زمستان 

خان تا هشت هزار تومان هزار تومان مطالبه کردند، ولی لطفعلی 50ها مجدد به عمانی

شبی از »ها بیشتر راضی نشد. در نتیجه، این اتحاد نیز به سرانجام نرسید و پرتغالی

« رخصت بر جهازات خود سوار شده لشکر کشیده از میان بدر رفتند ها بدون شب

 (.43-44: 1362)مرعشی صفوی، 

در روابط ایران و پرتغال، اگر چه مسلمانان ساکن نواحی جنوب امیدوار بودند کار 

ها کردند و هلندیها علیه آنها اقدام میها و انگلیسیبه نتیجة مطلوب برسد، اما فرانسوی

نادرستی وزیران »ها سبب را (. البته پرتغالی29-30: 1357کردند )اوبن،  اقدامی نمی

های مسقط فروخته بودند و میان که خود را در مقابل پول به عرب»دانستند،  می« ایرانی

 (. 34: 1357)اوبن، « آنها بیگ اعظم یا فرماندة کل قوا نیز بود

های میلی کمپانی ایران و بی با توجه به آنچه بیان شد، فقدان نیروی دریایی دولت

های خارجی به سبب تهدید اعراب عمان به قطع روابط تجاری و حمله به کشتی

این  (.97: 1384اروپایی، سبب افزایش قدرت هر چه بیشتر اعراب شد )اقبال آشتیانی، 

تأثیر داشت: هلند، انگلستان و فرانسه نه تنها در یاری  ها یکمپانتهدیدات بر تصمیمات 
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گاه از در پشتیبانی از اعراب عمان در  آنها، بلکه برخی از کردند اندن به ایران تعلل رس

بیشتر در صدد بودند که منافع و تجارت خود را از خطر دور کنند و  آنهاآمدند، زیرا 

وجود ایرانِ ضعیف را بر حضور ایرانِ  آنهای هم به همکاری با ایران نداشتند: ا عالقه ضمناً

گفت که تنها پرتغال با  توان یمدادند. بنا بر این، بر خلیج فارس ترجیح میقوی و مسلط 

 ایران در این زمینه همکاری داشت و آن هم بیشتر برای انتقام بود.

 

   آثار تجاوزات اعراب عمان بر تجارت دریایی ایران

امامان مسقط رقیب اصلی تجاری ایران در خلیج فارس  ،در قرن دوازدهم هجری

های ایرانیان (. یکی از نگرانی299: 1384؛ وثوقی، 113: 1365)فلور،  شدند یممحسوب 

از افزایش قدرت روزافزون اعراب عمان در خلیج فارس این بود که مبادا آنها در 

بندرعباس ماندگار شوند و دولت ایران را از حقوق گمرکی قابل مالحظة آنجا محروم 

ناحیه از طریق غارت و دزدی دریایی روزگار  (. اعراب این102: 1383کنند )الکهارت، 

وحشت دائمی مردم از  ةدر نتیجکردند،  گذراندند و به سواحل و بنادر تجاوز میمی

 شدهرکود و کساد کامل دچار  اعراب، بازرگانی و تجارت خلیج فارس غاراتحمالت و 

 کردند یم تصاحب راهلندی و انگلیسی  یها یتازیان هر قایق و کشتی به جز کشت .بود

طلبی  (. اعراب عمان در فرآیند توسعه97: 1384؛ اقبال آشتیانی،36: 1365)فلور، 

هایی مهم از نواحی غربی اقیانوس هند و شرق آفریقا مانند بندر دیو،  توانستند بخش

مانگلور، سالست، الدامان و بارسلور در هند، همچنین مومباسا و زنزیبار در آفریقا را به 

 (.95: 1393د )چمنکار، تصرف در آورن

بر اثر تجاوزات اعراب عمان به بنادر و سواحل، درآمد بنادری همچون بندرعباس 

م. 1721ق./ 1134رسید، در تومان می 40000که به گواهی فرانسویان، در سال به 

(. اگر چه 90: ص1371هزار تومان کاهش یافته بود )گیالننتز،  17اجاره سالیانة بندر به 

م. 1720ق./ 1133-4ها که در دیگر را نیز در نظر گرفت؛ از جمله حملة بلوچباید علل 

 (. 353-354: 1383تا الر و گمبرون پیش آمدند و آنجا را غارت کردند )الکهارت، 
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بدون تردید، کاهش درآمد گمرکات ایران یکی دیگر از آثار غیرمستقیم تجاوز 

ها به ت اعراب عمان و حملة افغانها و تجاوزااعراب عمان بود. همزمان با آشفتگی

نیز با استفاده از آشفتگی اوضاع  -روسیه و ع مانی -های همسایه پایتخت صفویان، دولت

این در  اه ع مانیدر مرکز و جنوب ایران، به نواحی غربی و شمالی کشور حمله کردند. 

جزایر و بنادر هم در داخل و هم در  ،سفیری به ایران فرستادند تا از وضعیت ایرانزمان 

(. 89: 1371و احتماالً در صورت امکان، مناطقی را تصرف کنند )گیالننتز، آگاه شوند 

م. از جانب حسن پاشا حاکم 1722ژانویه  26 /.ق1134ی سال ال ان عیرب 9دوشنبه  در

جلوس تا  آمدبا یکصد و بیست تن همراه به اصفهان به نام ع مان آقا  سفیری ،بغداد

رویدادهای  ةبار در 1زف اپی سالیمانووی از ژا در اصفهان تبریک بگوید. محمود افغان ر

ها به  ع مانی  ةحمل موجبزیرا  نگفت،ژوزف به او واقعیت را اما  وجو کرد، پرساصفهان 

م الً وی در  (.89-90: 1371شد )گیالننتز،  میای خلیج فارس  کرانه ایران و جزایر پس

تومان  15000رسید، پاسخ داد: پیش از آن بیش از جواب او که از درآمد بندرعباس پ

درآمد داشت، اما در هنگامة این تهاجمات، بسته شده و چندان کشتی به آن رفت و آمد 

 کند )همان(. نمی

توان به افزایش قیمت طال اشاره کرد، زیرا از دیگر آثار تجاوزات اعراب عمان می

(. در دروة 115: 1382ست )متی، جنگ و آشوب سیاسی همواره مایة افزایش قیمت طال

صفویه کشور ایران شبیه کاروانسرای بزرگی بود که دو دروازه داشت: یکی در طرف 

شد و دیگری گمبرون یا ع مانی که از طریق آن پول از طرف غرب وارد ایران می

(. از آنجا 110بندرعباس در خلیج فارس که محل خروج پول به طرف هند بود )همان: 

توانست سبب قطع رفت و آمد و حرکت ناوگان کشتیرانی به هند یا ها میکه آشوب

یافت. حرکت ناوگان ها هر چند به صورت موقت افزایش میع مانی شود، قیمت

داد و از همین رو بر کشتیرانی به هند در بهار همواره رقابت بر سر شمش را افزایش می

ها هند را ترک از آنکه کشتی گذاشت. برعکس، پسقیمت شمش در اصفهان تأثیر می
                                                           

1. Joseph epithelial Saleman 
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یافت )همان:  ها کاهش میگشتند، قیمتکردند و هیچ کدام تا فصل آینده بازنمیمی

ای به یک اندازه ای و فرامنطقه(. البته افزیش یا کاهش قیمت طال به حوادث منطقه116

 وابسته بود. 

س پدید هایی که اعراب در خلیج فارسرانجام باید گفت که با وجود آشفتگی

ی هلندی و انگلیسی به خلیج فارس و گمبرون رفت و ها یکشتآوردند، بسیاری از  می

م. در حدود هجده تا بیست کشتی انگلیسی 1720ق./ 1133آمد داشتند؛ م الً در سال 

(، اما اقتصاد دریایی و خشکی در قیاس با 353: 1383به این بندر وارد شدند )الکهارت، 

 شت.گذشته رونق چندانی ندا

 

 نتیجه

ة صفویه، افزایش قدرت اعراب عمان و دوراز جمله رخدادهای مهم در تاریخ پایانی 

تجاری خلیج فارس بود. با به سلطنت رسیدن  -در امور سیاسی آنهادخالت روز افزون 

جانشینان شاه عباس اول و بروز ضعف در ساختار سیاسی و همچنین عدم توجه شاهان 

های داخلی، زمینة حات جنوبی ایران همزمان با بحرانمتأخر صفوی به تحوالت صف

 تجاوز اعراب به سواحل و بنادر ایران را فراهم آورد. 

جا رسید که توانستند ن م. تا بدا1650ق./ 1060افزایش قدرت اعراب در سال

ها را از مسقط برانند و قلعه و اموال آنان را تصرف کنند. پس از آن بود که پرتغالی

توجهی شاه و  ی گرفت. نابسامانی داخلی و بیتر عیوسراب دامنة سرزمینی تجاوزات اع

درباریان به امور کشور، دخالت و تجاوز هر چه بیشتر به سواحل و بنادر ایران را در پی 

گذاری را سبب  آورد. تجاوزات اعراب، عدم امنیت، انبار شدن سرمایه و رکود سرمایه

 را با کندی رو به رو کرد.گردید تا جایی که تجارت خلیج فارس 

گذشته از عواملی چون ناتوانی و ضعف داخلی، ناکارآیی سپاه ایران، نداشتن ناوگان 

قدرتمند دریایی و انعقاد پیمان صلح بلندمدت سبب گردید تا شاه ایران برای جلوگیری 

های اروپایی حاضر  جویی به سوی دولت از پیشروی اعراب به مناطق ساحلی، دست یاری
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ی تجاری که در صدد ت بیت ها یکمپانی اروپایی و کشورهاخلیج فارس دراز کند.  در

 اتیعملنفوذ سیاسی و اقتصادی خود در خلیج فارس بودند، علی رغم تمایل ایران برای 

اعراب عمان، اقدام نظامی مؤثر و مفیدی انجام  ژهیبه ومشترک به منظور سرکوب اعراب 

محلّی در  عواملعناصر و  دادند یمن نظام جهانی ترجیح ندادند. در این دوره، کارگزارا

ی خارجی فراهم روهایننزاع میان خود، یکدیگر را تضعیف و زمینة الزم را برای حضور 

کنند. در این میان، عالوه بر منافع مشترک که از سرکوب اعراب عمان عاید حکومت 

برای خود در سواحل ایرانی، جویی و یافتن جای پایی  شد، حس انتقامایران و پرتغال می

نمایندگان این کشور را برای همکاری در سرکوب متجاوزان به حاکمان واپسین صفوی 

توجهی مضاعف حاکمیت مرکزی به نزدیک کرد، اما قدرت فزاینده اعراب عمان و بی

ی جنوبی خلیج فارس، سبب تهاجم مکرر اعراب عمان به ها کرانهسواحل شمالی و 

و بنادر خلیج فارس از جمله بحرین و بندرعباس شد. این مشکالت  ، جزایرها یکشت

ة افول صفویه از میان دورخلیج فارس را در   ةمنطقهمراه فعالیت دزدان دریایی، امنیت 

 بُرد و ناامنی، تکاپوهای تجاری این منطقه را از رونق انداخت.
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 منابع و مآخذ
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، تاریخ ایران)پژوهش دانشگاه کمبریج(، 4، چ6، جتجارت در دوره صفویه، 1388فریر، رانلد، 
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تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان  ،1369عبدالرضا هوشنگ، مهدوی، 
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