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نژاد مرتضی دهقان
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  چکیده
فتنه و آشوب سراسر ایران  ،م1779ق/1193به سال  خان زندبا مرگ کریم

سواحل آن تسلط و اقتدار ایران بر خلیج فارس واز  نایبنابر را فرا گرفت.

از قبایل ساکن در جنوب شرقی  ،عتوبآل از سوي دیگر، .کاسته شد

استفاده  از فرصت،ایمبدان پرداخته که در این پژوهش عللیبه  ،عربستان

توانست ساکن شد و  (کویت کنونی)خلیج فارس غربی هايکرد و در کرانه

ه اهمیت بدولت انگلیس  .یابدبر بحرین تسلط  زندیه ةدر پایان دور

آکنده به سرزمین يمعبر نفوذ منزلهبه  ،خلیج فارس ۀمنطقالجیشیسوق

هااز شیوخ کرانهو با حمایت همه جانبه بود پی برده  ،هندوستان از ثروت

اندکی پس از مهاجرت این  .سازد هرچه بیشترکرد نفوذ خود را  تالش می

، »خلیفهآل«معروف به  ،اي از آنانههاي خلیج فارس، تیرطوایف به کرانه

ها کشمکش و درگیري و توانست پس از سال تچشم طمع به بحرین دوخ

وایف آل مذکور و ، از جمله طن بومی و حکام محلی خلیج فارسابا ساکن

چندین  تاریخ طی. بحرین کندتثبیت  منطقهتسلط خود را در آن  صباح،آل

مار شبهی از خاك ایران ئجز ،ی بسیاریفراز و فرودهابا ، هزارسالۀ خود

این منطقه را تحت نفوذ خود دراعراب مهاجرکه  هنگامی؛ اما از رفتمی

و این روند را تا د شدن سیاسی آن نظام، عامل تغییرات اساسی در دآوردن

. این پیش گرفتندم1971ش/1349جدایی نهایی از سرزمین ایران در 

  به سه پرسش مهم زیر پاسخ دهد:مقاله بر آن است تا 

 نقش اساسی را هاي خلیج فارسبه کرانه مهاجرت اعرابچه عواملی در  .1

، زمینه ردیگ چگونه شرایط حاکم بر ایران به همراه عوامل.2داشته است؟

. واکنش دربار 3کرد؟را براي تسلط هر چه بیشتر خاندان آل خلیفه فراهم 

  شود؟استقرار آنان در منطقه چگونه ارزیابی می ایران در قبال

  

.بحرین، خلیج فارس، مهاجرت، نجدآل خلیفه، آل عتوب،: واژگان کلیدي
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  مقدمه

از  م19و  18هاي نفارس، قرخلیج جنوبیهاي در بررسی تاریخی کرانه

اقتصادي و  و سیاسی تحوالتترین مهم زیرا؛روندشمار میقرون به سازترین سرنوشت

  .است روي داده در این عصر استعمار انگلیس ۀدر سای ویژهبهفرهنگی، 

کوتاه زندیه، انتقال و  ةار در تحوالت سیاسی ایران در دورگذمهم و اثر رخدادهاياز 

به  کشور گوناگونقدرت حکومت مرکزي ایران در مناطق  اي ازجایی بخش عمدهجاب

 م،1747/ق1160ویژه پس از قتل نادرشاه درهساي قبایلی بود که از دوران صفویه، بؤر

فرصت ، هاي پس از قتل نادرشاهاندیشیدند و سالقدرت خویش میۀتدریج به توسعبه

هاي محلی در متحکو ؛ در واقعبه شمار می رفتمناسبی براي نیل به این هدف 

شگفتی نادرشاه افشار به چنان قدرت و استقاللپس از قتل  هاي خلیج فارسکرانه

مبناي آن قادر شدند با تکیه بر درآمدهاي تجاري و مناسبات دست یافتند که بر

آوري مالیات، اخذ به جمع یه بر قدرت دریایی و ناوگان خویشبازرگانی خود و نیز با تک

هاي هاي دیگر و ازجمله قدرتن و برقراري ارتباط با قدرتوانیعوارض، وضع ق

  بپردازند. 2و واك 1اي مثل ایکهاي فرامنطقهاي در ایران و قدرتکرانهپس

جدیدي از کشمکش قدرت میان جانشینان وي و  با مرگ کریم خان زند، دورة

ایران را واحی جنوب اي از نو ناامنی و آشوب بخش عمده آغاز شدغامحمدخان قاجار آ

حکام محلی و ضعف و ناتوانی در  گیري دوبارةقدرت ۀ چنین رونديبر گرفت؛ نتیجدر

ز قبایل در خطوط ساحلی گیري کمربندي ابه شکل ة متمرکز امور بود کهادار

 هاییمهاجرت همچنین کشور با احی بحرین تا بندر عباس انجامید.نو در فارس وخلیج

.گرفتمیفارس صورت به خلیج گوناگون از نواحی دوران زندیه طیکه  روبرو بود

________________________________________________________
  )E.I.C(کمپانی هند شرقی انگلیس با عنوان اختصاري ایک. 1

  )V.O.C(کمپانی هند شرقی هلند با عنوان اختصاري واك. 2
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ۀ خلیج فارس اقتصادي منطقـوالت فراوانی را در ساختار سیاسیتح هاي اخیرمهاجرت

که در سال  به همراه آوردند گرد عتوبیترین این تحوالت را قبایل بیابانایجاد کرد؛ مهم

زمان . هماستقرار یافتند یکویت کنونو در ندترك کردم نجد عربستان را 1716ق/1129

خلیج  شمالیهاي کرانه ویژهبه حکومت مرکزي بر مرزهاي کشورها، با مهاجرت عتوبی

 ن وابراي شورش مهاجر علتترین مهمین عامل افارس تسلط چندانی نداشت و 

شد.علیه حکومت مرکزي  ذکورقبایل م برخاستن

  

تا پیش از مهاجرتعتوب  آلاعراب 

و خاستگاهتبار 

تَب به معناي کوچ و جابجایی گرفته شده است ۀتوب از ریشعطوایف  چون،ع

بر  لقباین  ،ندکردمی نشینی زندگیو به صورت کوچ نددر گردش بود هموارهعتوب آل

).58: 1347االلوسی،؛505-1937:504:،1،ج(المنجدشداطالق  انآن

 ربیعه ۀوائل از قبیلبنی شایرعمنسوب به  ترین قبایل عرباز بزرگعتوب  آلۀقبیل

اعراب ). 1370:487،السلطنهسدید(2سیدربه اعراب عنیزه می ناو نسب آن1اندبوده

اعراب عنیزهسکونت داشتند. که در شمال عربستان  بودند جزء قبایل عدنانیخود عنیزه 

اند: آنان آوردهتوصیف ؛ از این رو در ندرانی مشغول بودچو شترگرديبه صحرا پیوسته

یر شتر و نان جوین اند و با شرحمی شهرهگردي و دلیري و بیاعراب عنیزه به بیابان«

________________________________________________________
بکر  ایل بنیترین بخش آن قبشدند؛ بزرگ قبایل ربیعۀ ساکن بخش شرقی عربستان به دو بخش تقسیم می. 1

بودند که در صدر ربیعهاي از قبیلۀ بزرگ بودند که در شمال شرق عربستان اسکان داشتند. بکر بن وائل شاخه

دعمی بن ساکن بودند. نسب این قبیله به بکر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصی بنالنهرینبینۀاسالم در منطق

  .رسد جدیله ابن أسد بن ربیعه بن نزار بن معد بن عدنان می

سر ،)1369(چالز بلگریو :کبراي اطالع بیشتر ند ( دانناي از یوعیوبیان میآنان خود را شاخهنویسد:می الخ. 2

  .آناهیتا :حسین ذوالقدر، تهران:هترجمارسکین الخ،
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وبی در زمان مهاجرت از سه عت ۀقبیل.)58: 1372زاده،(مجتهد»کنندامرار معاش می

با یکدیگر متحد شده بودند؛  هاي سیاسیشد که از طریق ازدواجایلی تشکیل می ۀاتحادی

ه ریاست جالهمه) بالهمه (بنیریاست شیخ سلیمان بن احمد، بنی ی صباح بهبنی ۀقبیل

: 1377(سیوري،خلیفه به ریاست شیخ خلیفه بن محمدشیخ بن جابر عتوبی و بنی

,Adamiyat؛140 1955: p33(.هاي شمالی و جنوبی خلیج فارس، استقرار آنان در کرانه

  ).1387:230اسدپور،(کردجاد تغییراتی را در ساختار سیاسی و اقتصادي منطقه ای

بنی صباح در  ۀقبیلاز یکدیگر جدا شدند و  از مهاجرت پسهاي عتوبی، اندکی تیره

ابتدا در االحساجاییهها پس از جابسال ،خلیفهیجالهمه در ابوظبی و بنبنیکویت،

و  ندبحرین را به اشغال درآورد (قطر)، سرانجام) سپس در زباره(منطقه شرقی عربستان

؛ 1384:833  (تیموري،در منطقه استقرار یافتندایران با اعالم تبعیت از حکومت مرکزي

Kelly, 1968: pp. 917,.(تحت عنوان بحرین،باب دوم،مفاتیح االدبالسلطنه در سدید

  :خلیفه را چنین بیان کرده استآل ۀریش

بوده است که دو پسر محمد پسر فیض از آل بو فالح و اهالی ظفره از توابع ابوظبی«

خلیفه و آل فاضل. هر دو آن دو مشهورند به آل ۀذریهاي فاضل و خلیفه؛داشته به نام

به یادگار برادر به کویت رفته به غواصی مروارید مشغول شدند و از خود دو پسر 

).487: 1370، السلطنه(سدید »محمد پسر خلیفه و خلیفه پسر فاضل[...]اند،گذاشته

 اعتباربهالبته  ،است در منابع به صورت یکسان ذکر نشدهاین طوایف،  ۀاولیخاستگاه 

؛ 1380:113نجـد عربسـتان اسـت (خورمـوجی،     خاسـتگاه نخسـتین آنهـا    اغلب منـابع 

جایی که امروزه مسکن قبایل دواسـر،  ،)487: 1370،سدیدالسلطنه؛1350:270نشات،

.استو مقر سیاسی اهل سنت سعودآل
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 ،هاي آنخلیج فارس و امارت،مذکور، محمدعلی جناب در کتاب خود برخالف منابع

م علیـه  1783/ق 1196اعراب عتـوبی کـه در سـال   : «نوشته استذیل توصیف االحسا 

 ۀآنهـا از همـین ناحیـ    أده و حکومت را به دست گرفتند منشـ ایرانیان در بحرین قیام کر

  .)1349:69(جناب،»االحسا بوده است

پـس از   را، مـذکور نخسـتین محـل اسـتقرار ایـن طوایـف       ةنویسندرسدبه نظر می

 ؛ همـان طـوري کـه سدیدالسـلطنه در کتـاب     است دانستهخاستگاه آنان  ،مهاجرت اولیه

را  یعتـوب  طوایفاز  دستهوي نیز آن  ،است ابوظبی آورده ۀخاستگاه آنان را منطق مذکور

.اکن شدندکه بعد از مهاجرت از نجد در ابوظبی س است در نظر گرفته

  

بفرهنگی آل عتو -اجتماعی  وضعیت

اي اجتماعی به صورت ایلی و قبیله لحاظ ساختاربهطوایف عرب ساکن در عربستان،

(قرار داشتن تحت ریاست پدر  شیخوخیتو سبک زندگی آنان به  ندکردزندگی می

 بهترین و چادرنشینی) 316: 1338، 1جنهرو،(لعلیس قبیله) معروف بودئخانواده و ر

  .به شمار می رفت و احوال جغرافیایی این منطقه با اوضاع روش سازگار

یکی حکمیت در دار بود؛اصلی را عهده ۀکه دو وظیف شدخوانده میرهبر قبیله شیخ 

چون جنگ و صلح با نیروهاي خارج از هم اموريقبیله در  درون قبیله و دیگري رهبري

انتخاب  ، شیخ رانامیدندمی "مجلس"که آن را  ،هاعضاي شوراي رهبري قبیل اغلب.قبیله

زندگی ایلی را حفظ کرده  ،زمان با مهاجرتآنها هم ،)34:1360،هالیدي(کردندمی

و پس از وي  گزیدندقامتبودند و تحت فرمان شیخ خود، احمد نامی، در خلیج فارس ا

 بارةدر.)1380:113(خورموجی،شد دار احمد سرپرستی آنان را عهده بننیز عبداهللا

اما با ظهور در دست نیست؛  اطالع چندانی (ص)تا قبل از نبوت پیامبر عتوب  آلمذهب 
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اسالم وارد  ، با پذیرفتننجدآنان نیز به همراه سایر طوایف ساکن در پیامبر اسالم، 

-، هم(ص)رسول خدابا رحلت .شدنداي از حیات سیاسی ـ اجتماعی خود تازه مرحلۀ

و  ویدندبه مذهب تسنن گرشیعه و سنی متعددگیري فرق و مذاهب زمان با شکل

.)1370:487(سدیدالسلطنه،روندبه شمار میمذهب سنیان مالکی چنان ازهم

  

دالیل مهاجرت آل عتوب

عربستان به وقوع  ةتحوالتی در شبه جزیر م،18در اواخر عصر صفویه و اوایل قرن

رین ت؛ مهمجاي گذاشتخلیج فارس بر لیشماهاي بر کرانه مهمی تأثیرپیوست که 

 شمالیهاي نجد به سواحل و کرانه ۀاز منطقعتوب  آلةمهاجرت گسترد تحول

  بود.فارس خلیج

 مهاجرت گسترده یکمنزلۀبه  را توان این موج مهاجرت از نجد و حجازدر واقع می

رزمین یعنی س ،ی به طرف شمال جزیرهگروهها؛ طی مهاجرتدانست از این سرزمین

 بودندعتوب  آلی به نواحی جنوبی و سرزمین یمن و گروهی که معروف به گروهسوریه، 

گزیدند. در این ادر بحرین سکن سرانجامو  قطرو سپس در  کویت ۀابتدا در منطق در

.پردازیممیها تأثیرگذار بوده است که به آنعاملجایی چندینجابه

  

علل طبیعی و جغرافیایی مهاجرت )الف

 یمهاجرت اقوام و قبایل سبب عربستان 1نجد هوایی و ساختار جغرافیاییوشرایط آب

هاجرت به نواحی اطراف را م ی به شرایط مطلوب و رونق اقتصاديکه به امید دستیابشد

شرایط را بیش از آنچه ط سخت و جانفرساي نجد ترجیح دادند.نبرد با محی بر ادامۀ

________________________________________________________
اکنون کلمۀ نجد به معناي زمین مرتفع است و مرکز نجد عربستان شهر ریاض از ناحیۀ عارض است که هم .1

  شور عربستان است.پایتخت رسمی ک
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و  دشوار به آب یابیدستکمبود مراتع و چراگاه و  پیش براي ساکنان نجد دشوار کرد

این روند  بود. با ادامۀ ضروريحیات ساکنان براي ادامۀکه بود هار چاهب نداشتن نظارت

جرت و ترك سرزمین عربستان الزم براي مها ، انگیزةهاو افزایش قحطی و خشکسالی

گرفتستان را فرانجد عرب اسرقحطی بزرگی سرم18ق/ 12قرن  فراهم شد. در نیمۀ

)(Adamiyat, شدقبایل ساکن در منطقه چپاولگري و اخاذي از که منجر به33 :1939

هاي ثروت ةآوازکه  ،هاعتوبیمهاجرت زمینه را براي  ۀ این روندادام ،)3:1360هالیدي،(

(کرزن،کرد را شنیده بودند، فراهم  خلیج فارسهايکرانه بازرگانی و صید مروارید از

1380:543.(  

عربستان ةاقدامات وهابیون در شبه جزیر )ب

نجد دروهابیت  ۀفرق و نفوذ ظهورعتوب  آلدر مهاجرت  مؤثراز دیگر عوامل 

تمام حکومت بر  ۀهابیت، شیوخ آل سعود در اندیشو ۀعربستان بود. با ظهور فرق

اردند.و به تبلیغ این آیین همت گم ندفرصت را غنیمت شمرد عربستان ةجزیرشبه

 ۀطلبانپیشبرد مقاصد توسعه برايـ نظامی ابزاري سیاسی در حکموهابیت را  سعودآل

را  هاعراب منطق ،فشار و زور چون،ايو با هرگونه حربه ندخود در منطقه به دست گرفت

. با )37: 1328؛ اقبال،1380:548،ن(کرزکردند لزم میم تعدیات خویشبه قبول 

هاي و کرانه ) به خلیج فارس 1380:113(خورموجی،عتوب  آلرِهزار خانوا4مهاجرت 

سعود قبایل مذکور در نجد تحت فشار روز افزون قبایل آل گفت توانمی، شمالی آن

اي دیگر قرار گیرند و توانایی خواستند تحت انقیاد طایفهنمی از آنجا که وندقرار گرفت

 منطقه را به مناطق دیگر که از آرامش کوچ ازدیدند،قابله با آنان را در خود نمیم

مقدم دانستند.برخوردار بود بیشتري
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ایـران   این سلسله در اشی حیات سیاسی، با افول اقتدار صفویه و فروپورود آل عتوب

ق 1129سـال  الخ.شـد زمان هاي شمالی خلیج فارس همآشفتگی در کرانهو در نتیجه

( الخ، دانـد ) مـی (منطقه شرقی عربسـتان  الحساها در ارا سرآغاز استقرار عتوبی م1716/

و در چنــدان بـــه درازا نکشـــید   در ایـــن منطقـــه حضـــور آنــان امــا  ؛ )202: 1369

، احسا را بـه مقصـد   آل خلیفه و آل جالهمه ، معروف بهآنان دو تیره ازم1783ق/1197

ـ اي بنا قلعه آنجاترك کردند و در  (بخشی از بحرین بري، قطر کنونی)زباره و بـه   دکردن

  ).1383:53؛ تکمیل همایون،202: 1369(الخ، بازرگانی و صید مروارید مشغول شدند

  

به بحرینعتوب  آلعلل مهاجرت 

:اختالفات مذهبی با طوایف آل کعب)الف
بـه  عتـوب   آلها پـیش از مهـاجرت   سال1

ط بـا  ارتبـا  ۀمنطقه استقرار یافتند که بـه واسـط  کعب در ، اعرابی به نام آلکنونی کویت

 ،بودنـد ن جدید منطقه اها که مهاجراما عتوبی ؛رویدندمذهب تشیع گ به شیعیان منطقه

 ايهـا در دوره بـا کعبـی   یسـن انهمجـواري عتوبیـ  . داشـتند از فقه مالکی  سنیمذهب

ها نآو کشمکشو سبب درگیري  کردطوالنی مشکالتی را براي هر دو گروه مهاجر ایجاد 

مهـاجرت  يدیگـر  ۀبـه منطقـ  ناگزیر عتوب  آلرپی داشت ورا د هاکعبیپیروزي  کهشد 

.)1350:647ین،ئ؛ را1370:487السلطنه،؛ سدید1328:117(اقبال ،کردند 

 ان،اي دیگر از عتوبیتیره ،آل صباح :منطقهمحلی اختالفات سیاسی با حکام )ب

به  ریدقدرت و ثروت حاصل از صید مروابا افزایش  آنان .گشتندحاکم بالمنازع کویت 

________________________________________________________
متحد کردن آنان برآمد. منظوربهخودکه کریم خان زند  هاي محلی بودحکومتترین بنی کعب از بزرگ ۀقبیل.1

آنها اند.راهزنی به خود گرفته سبباند و نام بنی خفاجه را به خفاجه بودههاي بنیاي از بدوياز نظر نژادي شاخه

هاي طایفگی به که به تدریج بر اثر وقوع جنگ انداي از بنی عقیلبودند و تیره قبل از اسالم در شرق مدینه ساکن

بنی کعب و بنی مزن داده است. ۀفرعی طایف ةبنی خفاجه به تدریج جاي خود را به دو تیرسوي شرق رانده شدند.

  kelly, 1968: pp38-39.؛ 243-242کریم خان زند، ترجمه: علی محمد ساکی،،)1368(: جان پريکن
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: 1370السلطنه،(سدیدمنطقه افتادند محلی فکر کسب استقالل و سرکشی علیه حکام

 ۀتوان ریشمی بنابراین ،ندتبار بود از یکو  دخویشاونانبا عتوبی آل صباح ).487

، یاز سوی.اي پیش از مهاجرت در عربستان جستهاي قبیلهاختالفات آنان را در نزاع

د را از شجاعت و دلیري به دور چون خواي دیگر همبیلهپذیرش برتري ق صباحبنی

.ندفترگپیشسري و نافرمانی را رو خوداین  از،دانستندمی

از محمد «[...]است: نوشتههاي نژادي آل خلیفه سدیدالسلطنه در ضمن بیان ریشه

، صباح در اند سر زدهصباح که حکومت کویت را داشتهآل پسر خلیفه خالفی نسبت به

محمد را به زندان فرستاد. خلیفه در خفا کشتی مخصوص حاضر کرده و عیال و حال 

ون آورده و در در آن کشتی حمل نموده و شبانه محمد را از زندان بیر اموال تماماً

  .)1370:233السلطنه،(سدید» اندجانب قطر شتافتهان برافراشته بهبادب،کشتی نشانیده

افیایی بر مناطق قبلی حرین از نظر اقلیم جغرب:شرایط مساعد حاکم بر بحرین)ج

هاي زراعی،هاي پربار خرما، زمیننخلستان،هاي آب شیرینچشمه ؛برتري داشت

اش سراسر جهان را فرا گرفته بود و صید مروارید نیز که که آوازه ،رونق آنرتجارت پ

اي مساعد براي به خود اختصاص داده بود، بحرین را به منطقه بازارهاي بزرگ جهانی را

: 1368امارات خلیج فارس و نفت،؛1366:361(اسعدي،اندازي تبدیل کرده بوددست

براي این منطقه دور بودن از حکومت مرکزي ایران بوده  ترین امتیازشاید مهم ،)40

 ندطغیان را در پیش گرفتسرکشی و است. همواره حاکمان مرزها و نواحی دور از مرکز،

ترین جنوبی بحرین، دندپرورانسرپیچی از حکومت را در سر می ي وسرو فکر خود

نبود و با توجه به اوضاع سیاسی  اتثناز این قاعده مس نیز حکومتی ایران ةمحدود

نافرمانی را به صدا  طبلضعف حکومت ایران باساکن بحرین ، اعرابایران ةزدبحران

 در بحرین به  خوداستقالل نسبی ها پس از . آنشدنداز ایران جدا و سرانجام وردند آدر
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را از این راه به دست آوردند و ناوگان  فراوانیو ثروت  ندت مروارید پرداختصید و تجار

دریایی کوچکی را براي خود به راه انداختند و در مبادالت دریایی منطقه فعاالنه شرکت 

  ).1402:119(محمد بن شیخ، جستند

کشور  ؛بررسی می شود نقش انگلیس،ردر کنار عوامل مذکو :نقش انگلیس )د

بود.خلیج فارس  ۀمنطق به دنبال کسب امتیاز براي نفوذ و تسلط براستعمارگري که

سرپیچی از فرمان حکام ها قبل ازفارس و سواحل و جزایر آن از مدت خلیج ۀمنطق

را به خود  توجه سیاسی انگلیس و دیگر دول اروپاییانقبل از حضور عتوبیایران و 

یدرسپادشاهان صفوي می ةدورآن به  به طمعۀسابق وجلب کرده بود

  ). 2: 1350مقامی،(قائم

انگلستان در خلیج فارس با هدف تبدیل ایران به  ریزي شدةو برنامهنفوذ تدریجی 

رؤساي قبایل عرب منطقه، به  امضاي قراردادها و معاهدات با ازطریق خود، نفوذ منطقۀ

ها آغاز وآمد کشتیارس براي تجارت و رفتایجاد امنیت در خلیج ف دزدي دریایی و بهانه

گیري هاي تجاري را پیفقط برنامهدولت انگلیس تا پیش از قتل نادرشاه افشار شد.

ها طلبانۀ هلنديهاي توسعهم، با توجه به برنامه1763- 1756هايسالکرد، اما درمی

از  ود را مبنی بر نفوذ در خلیج فارسهاي سیاسی خبراي دستیابی بر بحرین، برنامه

انگلیس براي  دولت ).212: 1371لور،(فکرد آغاز عتوب  آلشیوخ  طریق تحریک

به نام ایک ،اول مقر و دفتر نمایندگی شرکت خود خواسته، در وهلۀیابی به این دست

)E.I.C(، ،اسدپور) 258: 1387را از بندر عباس به بصره انتقال داد.(  

حاکم بوشهر  ،خانروابطی را با شیخ نصر م18دوم قرن  ۀز ابتداي نیمعمال انگلیس ا

تا از این رهگذر بتوانند مواضع خود را هم در بوشهر و هم در بحرین کردندآغاز 

قرارداد در  . نخستین)169-165: 1370؛ امین،100:1363،(دلدماستحکام بخشند
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 لیام پرایس، نمایندةو وی خانق میان شیخ سعدون، برادر شیخ نصر1177م/1763

 هاي مخفیانهگردید که با فعالیت در بوشهر منعقد )E.I.C(کمپانی هند شرقی

 انگلیس از دولت راي تغییر اهدافها زمینه را بنظر انگلیسیسعدون براي جلبشیخ

). در 222: 1387دپور،(اسنظامی فراهم آوردـاقتصادي به سیاسیـتجاري لحاظ

تحوالت سریع بندر ریگ،  ط تجاري میان دولت انگلیس و شیخ بوشهربرقراري رواب

تنگاتنگ  یپس از قتل میرناصر زعابی به دست پسرش میرمهنا، که در رقابت ویژهبه

شیخ  ،خان و جانشینانش). شیخ نصر373: 1378(اسدپور، بودند، سهم مهمی داشت

-درسیاسی و امنیتی و سپسهاي تجاري خان، بنابر انگیزهعبدالرسولشیخنصر دوم و 

  ند.رابطه با آنان بودبرقرارينظر مقامات انگلیسی و جلب پی

به دست م، 1776ق/1190آل عتوب، فتح بصره در عطف در تاریخ اقتصادي  نقطۀ

را به رکود اقتصادي بصره و رونق اقتصادي کویت آنخان زند بود که به واسطۀ کریم

: 1368(جان پري، به شمار می رفتگاه اعراب عتوبی چنان مقر و پایکه هم آورد ارمغان

به امور خلیج فارس، کمپانی ایک و  نایقاجار توجهیبی). با فروپاشی زندیه و 286

پاشی زندیه در خلیج فارس و ناشی از فرو انگلستان فرصت مناسبی را براي پرکردن خأل

و به  یل شدقدرت برتر تبدو رفته رفته انگلستان در این شرایط به  یافتندهاي آن کرانه

 انعقاد قراردادهاي از پیش ) و178- 177: 1370(امین، تحکیم موقعیت خود پرداخت

انگلیس در سال دولت  .کردهاي خلیج فارس آغاز را با شیوخ کرانه خود ةشدتنظیم

عتوب در کویت را به امضا رسانیدق قرارداد همکاري با شیوخ بنی1199م/1793

انگلیس مبنی بر  عمال با و این قرارداد آغاز پیوند عتوبیان )230: 1378(اسدپور،

ن تری؛ اما از مهمشودبه بحرین دانسته می اندازيدست خلیفه برايتحریک آل

صلح عمومی است که  خلیج فارس و انگلیس پیمانمحلی ین شیوخبهقراردادهاي منعقد
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مقاله بررسی  که در همین کندمیبیان خوبی به نیات استعمارگرانۀ انگلیس را در منطقه

  . شدخواهد 

ایب کنسولی در کنار حضور شخصیت نقاجار، ایران دورةتوجهموارد درخوراز 

سیاسی براي خلیج فارس  ابتدا کارگزار و بعدها کارگزار در االختیار بود کهمختار تاموزیر

ذف و به جاي هر حکارگزاري بوش م،1812در .)89:1383(رایت،شده است نامیده می

از میان آنها شد و مقرش در بوشهر بود.از حکومت هند تعیین می اي سیاسیهنمایند آن

شدند و بعدها انتخاب میکمپانی هند شرقی  گزارِخدمت افسران نیروي زمینی یا دریاییِ

ماي کردند و فرمانفرنمایندگان درجات نظامی خود را از ادارة سیاسی هند دریافت می

 وظایف آنها در وهلۀ اول حفظ منافع و مصالح دانستند.ان را مافوق خود میکل هندوست

در خلیج فارس از طریق انعقاد قراردادها با شیوخ مستقل و یاغی  انگلیس دولت

,69:1356Marlowe،واداال؛89: 1383، (رایتبود م1820فارس از خلیج 1962: pp

شرقی را تغییر داد و از این پس او  کمپانی هند نقش نمایندة م1820عهدنامۀ .)39

شد و او بعدي بود که با شیوخ عرب بسته میاین قرارداد و قراردادهاي  اصلیمسئول 

در بود که با کمک نیروي دریایی مستقربلکه شخصیت سیاسی مهمی  ،نه تاجر دیگر

، در نظر ایرانیان .)93:1383(رایت،اعمال کند قدرت خویش را توانستمی فارسخلیج

مور سیاسیتا مأ فرماندار مستعمراتی را داشتحکم  سیاسی بیشتر نمایندة

  ).89:1383(رایت،

انگلیس براي قدرت دادن ظاهري به شیوخ منطقه و واردکردن دولت ۀبنابراین نقش

در نظر بحرین به این بازي سیاسی جزء وظایف اصلی نمایندگان مقیم در خلیج فارس 

حمایت از قبایل و شیوخ عرب منطقه و تحریک آنان علیه با  دولت انگلیس گرفته شد و
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 ،»اختالف بینداز و حکومت کن« یعنی خود،استعماري  ۀترین نظریبا تکیه بر مهمایران

  .درآورد در اختیار خود وستانامن براي حفظ هند ايحاشیه به صورتکل منطقه را 

  

به بحرین و واکنش دربار زندیهعتوب  آلورود 

 پادشاهان زندیه کردند،کویت کنونی را به مقصد زباره ترك میانه عتوبیک هنگامی

 و فارسو از جانب حکومت مرکزي شیخ نصرخان آل مذکور بر کردندمیاداره  ایران را

از قبایل 1مذکورخاندان آل . )36:1354(نیبور،  کردمیبوشهر و دشتستان حکمرانی 

شناخته  کلی اعراب مطاریش(مکاریش) با عنوان بودند که عرب تابع دولت ایران

هاي به کرانه آنجااز  ق12در اوایل قرن  آنان بود و خاستگاه اولیۀ شدند و عمانمی

و در بوشهر اقامت گزیدند و توانستند ناوگان بودند  کردهمهاجرت شمالی خلیج فارس

قلم،زرین؛1377:166(سیوري،دریایی نادرشاه را از جانب وي در اختیار گیرند

از سراسر قلمرو تحت  آوري مالیاتجمع بوشهر،حکمران محلی از وظایف .)109:1337

، مالیات مربوط به ایالت فارس بالغ بر آمار دریافتی از دفاتر مستوفیان بود؛ طبق فرمان او

ه جزایر بحرین بوده مربوط ب2تومان بنیچه 20مبلغ تومان بوده و از این مقدار 235

آرامشی منطقه در تمامی دوران حکمرانی کریم خان زند).53: 1325است (گرکانی،

ویژه در هاقتدار ایران ب از و ؛ اما با مرگ وي اوضاع ایران برهم ریختداشتنسبی 

نشدنی جانشینان هاي تمام. نزاع و کشمکشکاسته شد سیارب،فارسهاي خلیجکرانه

بلکه زمینه را براي سرکشی  ،برده بودرا از بین  امنیت و ثباتنه تنها  ،خان زندکریم

در  مستقرویژه آل خلیفۀه، بدر این میان طوایف مهاجر آورد؛قبایل مرزي ایران فراهم 

________________________________________________________
  .108-77: 1386: نقش قبیلۀ آل مذکور در خلیج فارس در دورة زندیه،کبراي آگاهی بیشتر از این خاندان ن . 1

تعیین مالیات را  ۀاند بنیچه گویند؛ به کارگزارانی نیز که وظیفبستهمالیاتی را که بر اصناف و حرف و امالك می.2

  .شده استاطالق می ،اندداشته
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ۀ(فارسنامپرداختندمی(بحرین) به غارت و چپاول مناطق همجوار خود اًدائم ،منطقه

.)102: 1372، رساسناد خلیج فا ة؛ گزید503:1380خورموجی،؛1264:1382اصري،ن

محمدخان قاجار ادامه داشت و اغشاه ایران تا روي کار آمدن آنزاع بر سر تخت بی

تا جایی که  کردفراهم بحرین و جزایر آن چه بیشتر بر هر تسلطفرصت کافی را براي 

 ،عتوباي از آل. در این زمان تیرهسر پروراندنددر را آنخیال حکمرانی بر عتوبیان

و به قصد تصرف بحرین  ندماندن در زباره را جایز ندانست ،به آل خلیفهمعروف 

خان مرادحکومت مرکزي در دست علی هنگام. در این را به راه انداختند ي خودهاناوگان

دهد. آنان با حضور در سروسامانرا  مملکت خویشزند بود و هنوز نتوانسته بود اوضاع 

مور انتظام بحرین بودند أکه م را رانیو سربازان ای نددرآورد ها را به تصرفبحرین قلعه

).134:1353(میریان،شدندو خود بر منطقه مسلط  ندکشت

بن خلیفه قرار داشت. وي دستور داد تا دژها را رهبري این گروه در دست شیخ احمد

مسیر تاریخ  نو از این زما بپرهیزندو از دادن مالیات به حکومت مرکزي  کنندمستحکم 

-1349:183مجتهدزاده،؛94تا:بی ابراهیمی،؛109:1337قلم،رین(زبحرین تغییر کرد 

هـم مش و بدون بردر کویت تا زمانی که با آرا کزي با حضور عتوبیانحکومت مر.)184

که از خودسـري  الفتی نشان نداد؛ اما به محض اینکردند، مخزدن نظم منطقه زندگی می

هم جوارشان آگـاهی یافـت، از حکـام     و طغیان آنها و حمالت پی در پی آنان به مناطق

اختالفـات داخلـی    سـبب دربـار بـه   محلی بوشهر خواست تا به اوضاع سروسامان دهد و 

خان خـود  شـیخ نصـر   بنابراینخان را نداشت.اعزام نیرو براي کمک به شیخ نصرتوانایی 

 يسر جا بر ،خودسري پیش گرفته بودنددر االحسا که  ،را 1تصمیم گرفت تا اعراب هوله

________________________________________________________
اند. در که در سواحل شمالی خلیج فارس سکونت داشته شودهولی به طوایف گوناگون عرب اطالق می مفرد آن. 1

جایی و انتقال و هجرت از گذاري عرب هوله را تحریف کلمۀ الحوله به معناي جابهبرخی از متون علت نام
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بـه محاصـره    ،هم زده بودنـد بـر نظـم آن را   که آل خلیفـه  ،خود بنشاند؛ بنابراین زباره را

 اي به فرزنـد ولی شکستی سخت را متحمل گردید؛ حکمران شکست خورده نامه؛ درآورد

در بحرین دریایی (منامه) فرستاد و از او خواسـت تـا در برابـر یاغیـان و مهاجمـان       خود

خان بـه  شـیخ نصـر  ش بشـتابد. اایستادگی کند تا خود با نیرویی تازه از بوشهر به یـاري 

اما کسـی بـه درخواسـت او وقعـی      کرد،بوشهر بازگشت و از والی شیراز درخواست یاري 

زورقی که حامل  ی) و از سوی1333:18نفیسی، ؛1263: 1382، ناصري ۀ(فارسنامننهاد

افتاد و آنان با آگاهی از محتـواي نامـه    عتوب،آل صباح، تیره اي از آلنامه بود به دست 

نیروهـاي متخاصـم    میـان صلح  سرانجامنیروهایی را به یاري آل خلیفه عزیمت دادند و 

) و مطابق آن شیخ 1372:15مجتهدزاده،؛ 1382:1264ناصري ۀ( فارسنامشد برقرار 

مقـرر  ۀن نهاد و تعهد کرد مالیات سالیاناحمد خلیفه اطاعت از دربار مرکزي ایران را گرد

،م1794ق/1210ایـن وضـعیت تـا    )486: 1370، السلطنهسدید(کند پرداخت  را مرتب

با روي کار آمـدن  .ادامه یافت، محمدخان قاجاراغخان زند با آطفعلیآخرین نبرد ل زمان

انگلـیس در   گیریو حضور پن عتوبی رقم خورد اوضعیت بحرین به سود مهاجر یاناجارق

.کردزمانی به تثبیت آن کمک  ۀاین حیط

  

نایعتوبو  یانقاجار

واکنش دربار قاجار) الف

خان قاجار تاج پادشاهی را بر سر نهاد و زمام امور مملکت را محمداغپس از اینکه آ

؛ اما از برقرار کندتوانست آرامش را در سراسر منطقه  با کوشش بسیار،دست گرفت به

                                                                                                             
براي آگاهی  (است. لینو لفظ صحیح آن همان حوله به معناي متحو دانندالعرب به سواحل ایران میجزیره

  )141-140: 1377ي: سیوربیشتر نک
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 یۀن روسداخلی شد و نیروهاي متجاوز خارجی همچو هايقیامهمان آغاز ایران دچار 

هاي حکومت مرکزي با د تاخت و تاز قرار دادند. درگیريتزاري مملکت را از شمال مور

 اوضاع سامان دادن بهومحمدخان را در سراغدست آ ،مخالفان داخلی و تجاوزات خارجی

بازگرداندن حاکمیت حکومت مرکزي  برايهاي جنوبی بسته نگاه داشت و نتوانست کرانه

هاي حکام محلی کرانه توانست اینبا وجود ؛انجام دهد اقدامیهاي خلیج فارسانهبر کر

:1350(نشات،واداردجنوبی را به فرمانبرداري از خود و پرداخت مالیات و خراج ساالنه 

هاعتوبیایران که  ۀدر آن اوضاع آشفت .)118: 1372اسناد خلیج فارس ة؛ گزید491

لشکرکشی به بحرین  ،ندپذیرفته بودراایران تبعیت و فرمانبرداري از حکومت مرکزي

واگذار  ،آل مذکور دومشیخ نصر  ،به حاکم محلی منطقهلزومی نداشت و انتظام بحرین

بن جابر و ابتدا از طریق عبیداله را در ه مبلغی خراجسالهر خلیفهشیخ احمد آل و شد

(نشات،می فرستادبه دربار مرکزي ایران، حاج مشیرالملک شیرازي  سپس از طریق

و آنان از این  شان ندادحضور آنان مخالفتی ن درقبالبنابراین دربار قاجار  .)1350:472

 ۀروسی زمانی کهیت تا این وضع ؛کردندطریق جاي پاي خود را در بحرین مستحکم 

انگلیس دولت ،در این شرایط.رآورد، ادامه یافتتزاري شمال ایران را تحت تسلط خود د

ر داده هاي خلیج فارس را مطمع مقاصد استعماري خود قراها قبل کرانهنیز که از مدت

،اسعدي(کرد وادارو آنان را به نافرمانی از حکومت مرکزي  بود به تحریک شیوخ پرداخت

1366:365.(

  

  نایبا قاجار یانروابط عتوب)ب

پرداخت مالیات و هاایالت و فرمانبرداري اطاعتهاي انهیکی از نش تاریخ، طی در

خلیفه نیز از همان ابتداي تسلط بر بحرین، نه ؛ آلخراج به حکومت مرکزي بوده است
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چندگاهی هدایایی را به از بلکه هر کردند،میتنها مالیات مقرر را به دربار مرکزي ارسال 

فرستادندبه دربار مرکزي میمبنی بر تبعیت از حکومت مرکزي ،ايهمراه نامه

داخت مالیات مقرر به تعویق پر ،خانمحمداغدر اواخر حکمرانی آ). 472: 1350(نشات،

اما با روي کار آمدن فتحعلی شاه مالیات مقرر وصول  ؛شدو از پرداخت آن امتناع  افتاد

 و هاي مرواریدتسبیح اصیل، هاياسب چون هدایایی ،شدهن یوه بر مبلغ تعیو عال شد

: 1372اسناد خلیج فارس، ة؛ گزید472: 1350(نشات،شدفرستاده میگالب پاش 

پرداخت خراج بحرین متوقف و نافرمانی از حکومت  ،م به بعد1811ق/1218. از)113

م 1819ق/ 1234در سال «:تیموري نوشته است بیش از پیش آشکار شد. مرکزي

شاه ایران را متقاعد نماید، جزیرة بحرین را تصرف کند... و سلطان مسقط سعی کرده تا 

سراسر حاکی از گله و شکایت از عدم اجراي تعهدات دربار ایران نسبت  ،هاي اخیر اونامه

هاي گزافی است که وي براي تجهیز کشتی هایی که قرار بوده سپاه به بحرین و هزینه

حاکم شیراز امام مسقط همچنین اقدامات شاهزادة باشد.می ایران را انتقال دهد،

که همواره او را فریب داده و بیشتر در فکر عیش و  ،(حسینعلی میرزا فرمانفرما)

باشد تا حفظ مصالح پادشاه متبوع خود، شکایت و اعتراض کرده هاي خود میعشرت

حسینعلی میرزا  پس از آگاهی از این موضوعشاه ). فتحعلی832:1384(تیموري،»است

اجار خواست خان قخان پسر رضاقلیکرد. وي نیز از صادقمور بررسی اوضاع بحرین را مأ

اي هاي وي به نتیجه)؛ تالش1350:472( نشات، سامان بخشدتا به اوضاع منطقه سرو

مهم حسینعلی  نرسید و نتوانست کاري از پیش ببرد و از بحرین بازگشت. از اقدامات

ن به بحرین با هدف اي سیاسی از جانب ایرااش، اعزام نمایندهمیرزا در تاریخ حکمفرمایی

نخستین نمایندة را  ،العقوبیدمرسیدگی به امور منطقه بود. دل برايمشورت با شیخ
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گري حسینعلی میرزا دانسته است (دلدم،بحرین در دوران والی بهاعزامی ایران 

143:1363.(  

هایی که قواسم در کرانه هـاي شـمالی خلـیج فـارس بـه راه انداختـه       بهانۀ دزديبه

فرمانـده  1رق قرارداد صلحی میان سرویلیام گرانـت کـای  1235/م 1820ۀدر ژانویبودند، 

زاران انگلـیس بـا   در واقـع کـارگ   ؛رسید س و شیوخ پنج قبیله نشین به امضانیروي انگلی

و سیاسی این اقدام را انجام دادنـد و موفـق شـدند بـه     هاي فشار نظامی استفاده از اهرم

سـاي سـایر   ؤهند و این قرارداد بـه تـدریج بـا ر   تدریج آن را در سطح منطقه گسترش د

که به قـرارداد اساسـی معـروف     ،شد. پس از انعقاد قرارداد مزبور نیز منعقدطوایف عرب 

ــه  (شــد ــور در غــرب ب ــامســواحل مزب ــایی مشــهور شــدســواحل دزدان د ن ــود)ری ،ه ب

 9را در تاریخ  پیماناز بحرین این  خلیفهبن سید و سلیمان بن احمد آلسیدعبدالجلیل

شیوخ مذکور باید از تعـرض و   ،کردند. مطابق قرارداد اساسی ق امضا1235االول جمادي

در ،صـلح شـناخته شـد    پیمانند. هرچند این قرارداد به داشتبرمی دستتعدي در دریا

ششـم   ةطبق ماد.کردانگلیس می ۀالحمایرا تحت خلیج فارس ي کرانۀهانشینعرب واقع

دگان خود تا نماین نداموظفخلیج فارس  ۀهاي حاشیحکام و شیوخ سرزمین ،پیماناین 

داخلـی نـزد نماینـدگان سیاسـی      ةعمدمسائل هاي سیاسی در را براي اخذ دستورالعمل

انگلسـتان در  دولـت  . ) Mansfield,1973:192؛ 283:1366(ویلسـون، بفرستند یسانگل

امیـر عتـوبی    ،خلیفهشیخ سلمان آلایران، دولت قرارداد اساسی برخالف تعهدات خود با

با شـیخ رابطـۀ مسـتقیم برقـرار      اي به بحرینا شرکت داد و با فرستادن نمایندهبحرین ر

 جانـب این اقدام به معناي مسـتقل دانسـتن امیـر بحـرین از      .)134:1328(اقبال، کرد

نخسـتین بـار   «کند: این چنین به موضوع اشاره می انگلستان بود. ویلسون در کتاب خود

________________________________________________________
1 .William Kant Keir ،1جویالك، :کننظامی کانت کایر به اعراب جواسم ،  براي آگاهی از چگونگی حملۀ ،

1365 :145 -147  
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م1820گردید در سال سیس بحرین وارد ارتباط ه دولت انگلیسی با حکومت جدیدالتأک

ن انگلیسی مشغول مبارزه علیه دزدان دریایی بودنـد و شـیوخ   امورأیعنی زمانی بود که م

با مشایخ عمـان بسـته شـد شـرکت     م1820که به سالصلح عمومی  ةمعاهدبحرین در 

کردن شیخ بحرین در قـرارداد اساسـی نقـض حـق    وارد .)283:1366(ویلسون،»نمودند

.بودایران ةپا گذاشتن تعهدات انگلستان درباردیگر زیرازسويحاکمیت ایران بر بحرین و

لستان منعقد شد که انگ اي بین ایران وهاي ایران و روسیه، عهدنامهجنگ با زمانهم

 طبـق بسته شـد کـه    م1804/ق1227مجمل معروف است؛ این عهدنامه در  ۀبه عهدنام

  است.کید شده أحاکمیت ایران بر خلیج فارس ت ، برفصل نهم آن

معروف انگلیس،دولت ایران و  دولت تکمیلی بین ۀنامدوم عهد ةاز سوي دیگر در ماد

ی که بـین امـرا و سـرکردگان یـا طوایـف      در صورت :است شده نوشتهمفصل به عهدنامۀ

گـاه ایـن   انگلیس حق مداخلـه نـدارد و هر  ایرانی و حکام سرحدي نزاعی درگیرد، دولت 

قسمتی از خاك ایران را به انگلیس بدهند، دولـت   در قبال مساعدت ،حکام حاضر شوند

-م1814قرارداد -و در امور داخلی ایران دخالت نکند نپذیرد نگلیس چنین تقاضایی راا

یوخ و هـا بـا شـ   هایی که انگلیسیعهدنامهۀبراساس این ماده کلی .)1362:54وحیدنیا،(

.کردمیسلب  صراحتبهآنهادر آینده نیز این حق را از  و غوقبایل در سابق بسته بودند ل

د، دولـت  داشـته باشـ   نیـاز یازدهم: اگر دولت ایران در خلیج فـارس بـه کمـک    ةماد

دارد. مـی مخارج آن را دریافت  کشتی جنگی و دادن قشون ۀکان تهیانگلیس به شرط ام

عبور دارنـد و  نماید حق ولت ایران در خلیج فارس تعیین میها از نقاطی که داین کشتی

کرد کـه یازدهم ثابت می ةبدون اجازه حق عبور ندارند. ماد هاي دیگراز خورها و لنگرگاه

یـن حـق حاکمیـت را بـه رسـمیت      هـا ا سـی رس متعلق به ایـران اسـت و انگلی  خلیج فا
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:1348؛ بینـا، 1381:235ظهیرنـژاد ارشـادي،  ؛ 202-200: 1353(محمود،اندشناخته

284(.  

دولت انگلستان حق مذاکره و ایجـاد ارتبـاط    ،مجمل و مفصل ۀراساس مفاد عهدنامب

و حکومت والی فارس  ۀالحمایهاي تحتیکی از ایالت منزلۀبا حاکم بحرین به را مستقیم

هـاي  نشینالحمایگی در شیختحتقاجار نداشت. اما در قرارداد اساسی که به نوعی ایجاد 

باتوجه به اعتـراض ایـران بـه ایـن موضـوع کـه انگلسـتان از         و سواحل خلیج فارس بود

  .این اقدام را انجام داد ،کرده است سرپیچیتعهدات خود 

ه دولت انگلستان و حکومت بریتانیـا  هایی بود کترین علتقرارداد اساسی یکی ازمهم

 بـه پیمـان  ، معروفم1820/ق1237گذاشت تا در امضاي قرارداد  در هند را تحت فشار

تعهدات دیگري به ایران بدهد و دربار ایران را راضی کند کـه بحـرین    ،خانزکی ـ بروس

.شناسدبایران  ۀتابع را هنوز

زیر پرچم ایران  وارههم،داشتند یانعتوب گاهبههایی که گاهد سرکشی و نافرمانیباوجو

و براي اینکه بتوانند در مقابل متخاصمانی که چشم طمع بر  ندپرداختبه حکمرانی 

و از این  می دانستندخود را تابع حکومت مرکزي کنندبحرین دوخته بودند ایستادگی 

شدندخواستار حمایت حکومت ایران می رقیبان ۀطریق در صورت حمل

بر ایران شرایط حاکم .)118: 1372اسناد خلیج فارس، ة؛ گزید1350:17امی،مق(قائم

ناوگان  فقدانپادشاهان قاجار و  یکفایتبیناالیقی و با توجه به و  نبود زمان قاجار مساعد

تزاري در  ۀجهان و رقابت دو استعمارگر روسی دریایی نیرومند و اوضاع سیاسی حاکم بر

آوردن مستعمرات که خواهان به چنگ ،جنوب و فرانسه شمال و بریتانیاي کبیر در

فراهم منظور در اختیار درآوردن تمامی منطقه انگلیس به دولت زمینه براي ،انگلیس بود

در اواخر حکومت .شدحکومت فتحعلی شاه نیز مزید بر علت  ۀدوران آشفت.شد
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شد و دولت  آغازن اندازي بر نواحی شمالی و شمال غربی ایرادست ،خان قاجارمحمداغآ

توجهی به بی يمرکزي درگیر جنگ و نزاع بر سر مناطق اشغالی خود بود و نتیجه

انگلیس مقاصد استعماري خود را براي به دست آوردن  دولت فارس باعث شد تاخلیج

کند و این روند تا جایی ادامه پیدا کرد  آغازو تدریجی اقتدار در جنوب به صورت آرام

با  همبارز ۀمی خود را با شیوخ منطقه به بهانرس پیماننخستینم1820که توانست در 

کند. بنابراین ترغیب دزدي دریایی امضا کند و شیخ بحرین را نیز به امضاي آن معاهده 

انگلیس و شیوخ  میانرغم انعقاد قراردادهاي  به،ها با دربار مرکزي ایرانروابط عتوبی

 الحمایگی عمالًتحت امضاي قراردادهاي ۀنتیجا در ام ،برقرار بود همچنان ،محلی بحرین

با شیوخ محلی بحرین بسته نگاه همراهی  منظوربههرگونه اقدامی  برايدست ایران را 

  داشت.می

  

  نتیجه 

روند رو به  ،خان زندبا روي کار آمدن جانشینان کریم انزمهم،حیات سیاسی ایران

و آشوب و  یییان خاندان زند از سوگذاشت. نزاع و درگیري مضعفی را پشت سر می

هاي حکام محلی از سوي دیگر و سرپیچی آنان از حکومت مرکزي زمینه را درگیري

به عتوب  آل. مهاجرت اعراب کرداندازي به خاك ایران فراهم براي هرگونه دست

ر ساختار سیاسی ایران شد که فارس نیز منجر به تغییراتی دهاي جنوبی خلیجکرانه

ابتدا  در بخشی از سرزمین ایران بود. این طوایف که اي بر جداییمقدمه نآ ۀنتیج

هاي آن نهاده اقتصادي خلیج فارس پاي در کرانه یابی به ثروت و رونقدنبال دستبه

را در اختیار و  مناطق همجوار خود  ببرنداز شرایط حاکم بر ایران بهره  توانستندبودند، 

از سویی و موقعیت یجهانروابط آگاهی آنان ازناقاجار و . ناالیقی حکام و دربار ندیرگب
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از سوي  ،چون انگلیس بودکه مطمع نظر استعمارگرانی هم ،ارسخلیج ف الجیشیسوق

  .کردآنان فراهم  ۀگرانزمینه را براي پیشبرد اهداف غارتدیگر

از  هندوستان ،زرخیز خود درپی حفظ مستعمرة که در این زمان دولت انگلیس

 پیش گرفت. هاي خاصی در رابطه با ایران در، سیاستقیبان اروپایی بوددست ر

که از  ق) متعهد شدند1229ق) و مفصل (1227ها طی دو عهدنامۀ مجمل(انگلیسی

خالف تعهدات ، اما بریم با حاکمان ایاالت بپرهیزنددخالت در ایاالت ایران و ارتباط مستق

رس به نام قرارداد هاي خلیج فایخ نشیناي با شم معاهده1820/ق1235آنان در  ،خود

ها به یکدیگر و مقابله با نشیننکردن این شیخ که در ظاهر براي تعرض اساسی بستند

تحت کنترل درآوردن این  دزدي دریایی و حفظ صلح خلیج فارس بود، اما در اصل براي

 درت خود الحمایگی بود. دولت انگلستان برخالف تعهداتحت روشیها و نوعنشینشیخ

ی کرد، زیرا بحرین جزئشیخ بحرین را وارد قرارداد اساسی ،مجمل و مفصل قراردادهاي

این امر اعتراض دولت ایران را که رفتمیشماراز ایالت فارس و حکومت ایران به 

  .برانگیخت

در انهدام نیروي دریایی قواسم که به رهبري انگلستان صورت  عتوبیان ،مستقیم

دادن نیروي نظامی و دریایی خود در وضعیت بحرانی با از دست و تندشرکت داش ،گرفت

رو حاضر به ند، از ایندفاع دیدر مقابل تهاجمات احتمالی رقبا بیقرار گرفتند و خود را د

 ی شدند و پیمان صلح عمومی را با انگلیسپیشنهادهاي کارگزاران انگلیس پذیرش کلیۀ

  .کردندامضا 

خلیفه اطاعت و سرسپردگی به حکومت قاجار را جزء ن آلنوادگا درخور توجه آنکه

دانستند و از طریق پرداخت خراج و مالیات سالیانه و سیاسی خود میالینفک حیات

هاي این توطئه سرانجامداشتند؛ اما اعالم میاهداي هدایا  تبعیت از حکومت مرکزي را 
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تثبیت موقعیت   رین، سببچینی و نزدیکی به شیوخ بحانگلیس بود که با دسیسهدولت 

 ۀالحمایرا تحت آن منطقهمضاي معاهدات و قراردادهایی او پس از  آنان در منطقه شد

خود را تا جدایی  ۀخلیج فارس، حمایت همه جانب ۀو پس از خروج از منطق کردندخود 

و یک بار دیگر  اندندم به استقالل رس1971بحرین از ایران به کار بردند و سرانجام در 

را مورد خاك ایران گذشتهو همچونن استعمار بود که پیروزي را به دست آوردای

         .تاخت و تاز قرار داد

  

     منابع و مآخذ

  فارسی:

 ۀ، مجلزندیهة آل مذکور در دور ۀنقش قبیل)، 1386(ی غالمعلسیدهاشم و رجایی،آقاجري، 

  .48ة شماردوم، ةرادبیات و علوم انسانی، اصفهان: دو ةعلمی پژوهشی دانشکد

 ،فارس در عصر افشاریه و زندیهتاریخ اقتصادي و سیاسی خلیج)، 1378(حمیداسدپور،

.علوم انسانی ۀتحقیقات و توسع ۀسسؤتهران: ماول،.چ

ی.تهران: مرکز نشر دانشگاهچ اول، ،1ج:،جغرافیاي جهان اسالم)،1366(مرتضیاسعدي،

تهران: ،ر باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارسمطالعاتی د)،1328(عباساقبال،

مجلس. ۀچاپخان

  .ان تهران: بیخلیج فارس، ۀگروه مطالع،خلیج فارس (بی تا)، عبدالرضاامیر ابراهیمی،

امیرکبیر.تهران:علی رجبی،ترجمه:،منافع بریتانیا در خلیج فارس)،1370(عبداالمیرامین،

.دانشگاه تهران:تهرانخ سیاسی و دیپلماسی ایران،تاری)،1348(علی اکبربینا،

.تهران: نشر نو، ترجمه: علی محمد ساکی،کریم خان زند) ،1368(جانپري،

.هاي فرهنگیشدفتر پژوهتهران:، چ چهارم ،خلیج فارس،)1383( ناصرتکمیل همایون،
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انگلیس در  ةمبل نمایندکسرجان  ۀهاي روزانیادداشت: دوسال آخر)،1384(ابراهیمتیموري،

. .ندانشگاه تهراتهران:،2ج،1833-34هاي دربار ایران سال

.تهران: امیرکبیر، چ سوم،2، جناصري ۀفارسنام)،1382(حسنحسینی فسایی،

  .کوشش:تهرانچ اول، ،خارجیروابطتاریخ)،1381(عبدالرفیعحقیقت،

جا:بیعلی بیگدلی،ترجمه:چ اول،،رس و نفتامارات خلیج فا)،1368(سالمالجبیر الصباح،

.عات و انتشارات تاریخی میراث مللمطال ۀسسؤم

 .تهران: پدیده،هاي آنخلیج فارس وآشنایی با امارت،)1349(محمدعلیجناب،

سید علی  :تصحیح و تحقیق،نزهه االخبار)، 1380(میرزا جعفرخاننگار خورموجی،حقایق

 .زارت فرهنگ و ارشاد اسالمیداود، تهران: وآل

.انتشارات نوین ۀسسؤتهران: م،خلیج فارس)، 1363(اسکندردلدم،

 .سکه ۀچاپخانتهران:  ،2ج ،دریانوردي ایرانیان)، 1350(اسماعیلرائین،

   .غالم حسین صدري افشار، تهران: اخترانترجمه:،ها در ایرانانگلیسی)،1383(رایت، دنیس

 .تهران: چاپ هنربخش،بحرین از دوران باستان تا امروزسرزمین)، 1337(علیزرین قلم،

به تصحیح و ،بحرین و قطرتاریخ مسقط و عمان،)، 1370(محمدعلیسدیدالسلطنه مینایی،

 .تهران: دنیاي کتاب، احمد اقتداري :تحشیه

یان قرن خلیج فارس از دوران باستان تا پا)، 1377(بیجی.ام و کلی،راجرز.سیوري،

 .قم: همسایه چ اول، ، ترجمه: حسن زنگنه،هیجدهم

، اسنادي از روابط ایران و انگلیس در عهد محمدشاه قاجار،)1381(میناارشادي،نژاديظهیر

مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.تهران:

- 1786هاي ر سالمشاهدات سفر از بنگال به ایران د)،1358(ویلیامفرانکلین،

  تهران: بنیاد فرهنگ و هنر ایران، مرکز ایرانی تحقیقات تاریخی.،ترجمه: محسن جاویدان،1787
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.تهران: توسترجمه: ابوالقاسم سري،چ اول ، صنعتی شدن ایران)، 1371(ویلمفلور،

 .طهوري ۀ، تهران: کتابخانل خلیج فارسئبحرین و مسا، )1361(جهانگیرقائم مقامی،

تهران: علمی و دوم،ج غالمعلی وحیدمازندرانی، ترجمه:،ایران ۀایران و قضی)،1373(جرجکرزن،

 .فرهنگی

و سیاسیمطالعاتفتردتهران: واحد نشر اسناد، 1ج ،)1372(فارساسناد خلیج ةگزید

  .المللیبین

ترجمه: حسین ذوالقدر، ،چالز بلگریو :لیفأ، تدریایی الخ ۀسفرنام)،1369(سرارسکینالخ،

 .آناهیتاهران:ت

.تهران: امیرکبیر، 1ج ، ترجمه: محمود تفضلی،نگاهی به تاریخ جهان)،1338(جواهرلعل نهرو،

ترجمه: ،ژئوپولیتیک خلیج فارس ۀکشورها و مرزها در منطق)،1371(پیروززاده،مجتهد

  . چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ۀسسؤمتهران:حمیدرضا ملک محمدي نوري،

   .مطبوعاتی عطایی ۀسسؤمتهران:،هاي خلیج فارسشیخ نشین،)1349(_______

تهران:، 2و1ج،قرن نوزدهمتاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در،)1353(محمودمحمود،

  .شرکت نسبی اقبال وشرکا

  .قم:حمیدچ دوم،  ،تحول و ثبات در خلیج فارس)، 1369(محمدمسجدجامعی،

جا:بیسیاست انگلیس در خلیج فارس و جزایر بحرین،)،1325(عم.منشور گرکانی،

   .مظاهري ۀچاپخان

اسناد بریتانیا و ادعاي شیوخ بر جزایر تنب و مستعار( ۀمبالغ)،1380(محمدعلیموحد،

   .تهران:کارنامهابوموسی)،

   .نابیخرمشهر:،جغرافیاي تاریخی خلیج و دریاي پارس)،1363(عباسمیریان،

   .، تهران:شرکت نسبی کانون کتابتاریخ سیاسی خلیج فارس)،1350(ادقصنشات،

   .، تهران:کتاب فروشی طهوريایران ۀبحرین حقوق هزار و هفتصد سال)،1333(سعیدنفیسی،
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   .توکاتهران:پرویز رجبی،ترجمه:،نیبور ۀسفرنام)،1354(نیبور،کارستن

تهران:چ دوم، ،1ج ،اسیابیافربهرام:مهترج،سالطینعربستان بی)،1360(فردهالیدي،

  .سپهرۀچاپخان

قم: ترجمه: حسن زنگنه، چ اول، ،هاي متصالحدریاي پارس و سرزمین)، 1377(دونالدهاولی،

  .همسایهمرکز بوشهرشناسی،

   .ترجمه: شفیع جوادي، تهران: سحاب کتاب،خلیج فارس در عصر استعمار)،1356(رواداال،

   .تهران: سمت،خلیج فارس و ممالک همجوار )،1384(دباقرمحموثوقی،

  : موسسه مطبوعاتی عطایی.، تهرانها و قراردادهاقرار)،1362(الهسیفوحیدنیا،
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  .فرهنگیمحمد سعیدي، تهران: علمی وترجمه:،خلیج فارس)،1366(آرنولدویلسون،

  :عربی

.مصر،التحفه النبهانیه فی تاریخ الجزیره العربیه)،1402(محمدبن شیخ شیخخلیفه،
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سال دوازدهم، شمارة 46 ـ بهار 1390، صص 106-81

واکاوي مهاجرت آلعتوب به خليج فارس و تسلط بر بحرین

(1129-1196ق/1716-1783م)


                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سارا زمان نژاد بافراني


مرتضي دهقان نژاد


چكيده


با مرگ کريمخان زند به سال 1193ق/1779م، فتنه و آشوب سراسر ايران را فرا گرفت. بنابراين از تسلط و اقتدار ايران بر خليج فارس و سواحل آن كاسته شد. از سوي ديگر، آلعتوب، از قبايل ساکن در جنوب شرقي عربستان، به عللی که در اين پژوهش بدان پرداختهایم، از فرصت استفاده کرد و در کرانههاي غربي خليج فارس (کويت کنوني) ساکن شد و توانست در پايان دورۀ زنديه بر بحرين تسلط یابد. دولت انگليس به اهميت سوقالجيشي منطقۀ خليج فارس، به منزله معبر نفوذي به سرزمين آکنده از ثروت هندوستان، پي برده بود و با حمايت همه جانبه از شيوخ کرانهها تلاش ميكرد نفوذ خود را هرچه بيشتر  سازد. اندکي پس از مهاجرت اين طوايف به کرانههاي خليج فارس، تيرهاي از آنان، معروف به «آلخليفه»، چشم طمع به بحرين دوخت و توانست پس از سالها کشمکش و درگيري با ساکنان بومي و حکام محلي خليج فارس، از جمله طوايف آل مذکور و آلصباح، تسلط خود را در آن منطقه تثبيت کند. بحرين طی تاريخ چندين هزارسالۀ خود، با فراز و فرودهایي بسيار، جزئي از خاک ايران بهشمار میرفت؛ اما از هنگامی که اعراب مهاجر اين منطقه را تحت نفوذ خود در آوردند، عامل تغييرات اساسي در نظام سياسي آن شدند و اين روند را تا جدايي نهايي از سرزمين ايران در 1349ش/ 1971م پیش گرفتند. اين مقاله بر آن است تا به سه پرسش مهم زير پاسخ دهد:


1. چه عواملي در مهاجرت اعراب به کرانههاي خليج فارس نقش اساسي را  داشته است؟  2. چگونه شرايط حاکم بر ايران به همراه عوامل ديگر، زمينه را براي تسلط هر چه بيشتر خاندان آل خليفه فراهم کرد؟ 3. واکنش دربار ايران در قبال استقرار آنان در منطقه چگونه ارزيابي میشود؟

واژگان کليدي: آل خليفه، آل عتوب، بحرين، خليج فارس، مهاجرت، نجد.


مقدمه 


در بررسي تاريخي کرانههاي جنوبي خليج فارس، قرنهای 18 و 19م از سرنوشتسازترين قرون به شمار میروند؛ زیرا مهمترين تحولات سياسي و اقتصادي و فرهنگي، بهویژه در سايۀ استعمار انگليس در اين عصر روی داده است.

از رخدادهای مهم و اثرگذار در تحولات سياسي ايران در دورۀ کوتاه زنديه، انتقال و جابجايي بخش عمدهاي از قدرت حکومت مرکزي ايران در مناطق گوناگون کشور به رؤساي قبايلي بود که از دوران صفويه، بهويژه پس از قتل نادرشاه در 1160ق/1747م، بهتدريج به توسعۀ قدرت خويش ميانديشيدند و سالهاي پس از قتل نادرشاه، فرصت مناسبي براي نيل به اين هدف به شمار می رفت؛ در واقع حکومتهاي محلي در کرانههاي خليج فارس پس از قتل نادرشاه افشار به چنان قدرت و استقلال شگفتي دست يافتند که بر مبناي آن قادر شدند با تکيه بر درآمدهاي تجاري و مناسبات بازرگاني خود و نيز با تکيه بر قدرت دريايي و ناوگان خويش به جمعآوري ماليات، اخذ عوارض، وضع قوانين و برقراري ارتباط با قدرتهاي ديگر و ازجمله قدرتهاي پسکرانهاي در ايران و قدرتهاي فرامنطقهاي مثل ايک
 و واک
 بپردازند.


با مرگ کريم خان زند، دورۀ جديدي از کشمکش قدرت ميان جانشينان وي و آغامحمدخان قاجار آغاز شد و ناامني و آشوب بخش عمدهاي از نواحي جنوب ايران را در بر گرفت؛ نتيجۀ چنين روندي قدرتگيري دوبارۀ حکام محلي و ضعف و ناتواني در ادارۀ متمرکز امور بود که به شکلگيري کمربندي از قبايل در خطوط ساحلي خليجفارس و در نواحي بحرين تا بندر عباس انجامید. همچنین کشور با  مهاجرتهايي روبرو بود که طی دوران زنديه از نواحي گوناگون به خليجفارس صورت ميگرفت. مهاجرتهاي اخير تحولات فراواني را در ساختار سياسيـ اقتصادي منطقۀ خليج فارس ايجاد کرد؛ مهمترين اين تحولات را قبايل بيابانگرد عتوبي به همراه آوردند که در سال 1129ق/1716م نجد عربستان را ترک کردند و در کويت کنوني استقرار يافتند. همزمان با مهاجرت عتوبيها، حکومت مرکزي بر مرزهاي کشور بهویژه کرانههاي شمالي خليج فارس تسلط چنداني نداشت و اين عامل مهمترين علت براي شورش مهاجران و برخاستن قبايل مذکور عليه حکومت مرکزي شد.

اعراب آلعتوب تا پيش از مهاجرت

تبار و خاستگاه 

عُتوب از ريشۀ عَتَب به معناي کوچ و جابجايي گرفته شده است، چون طوايف آلعتوب همواره در گردش بودند و به صورت کوچنشيني زندگي ميکردند، اين لقب بر آنان اطلاق شد (المنجد،ج 1،:1937 : 504 -505؛ الالوسی،1347: 58).

قبيلۀ آلعتوب از بزرگترين قبايل عرب منسوب به عشاير بنيوائل از قبيلۀ ربيعه بودهاند 
و نسب آنان به اعراب عنيزه ميرسید
 (سديدالسلطنه،1370: 487). اعراب عنيزه خود جزء قبايل عدناني بودند که در شمال عربستان سکونت داشتند. اعراب عنيزه پيوسته به صحراگردي و شترچراني مشغول بودند؛ از اين رو در توصيف آنان آوردهاند: «اعراب عنيزه به بيابانگردي و دليري و بيرحمي شهرهاند و با شير شتر و نان جوين امرار معاش ميکنند» (مجتهدزاده،1372: 58). قبيلۀ عتوبي در زمان مهاجرت از سه اتحاديۀ ايلي تشکيل ميشد که از طريق ازدواجهاي سياسي با يکديگر متحد شده بودند؛ قبيلۀ بنيصباح به رياست شيخ سليمان بن احمد، بني يَلاهمه (بنيجلاهمه) به رياست شيخ بن جابر عتوبي و بنيخليفه به رياست شيخ خليفه بن محمد (سيوري، 1377: 140؛Adamiyat, 1955: p33 ). استقرار آنان در کرانههاي شمالي و جنوبي خليج فارس، تغييراتي را در ساختار سياسي و اقتصادي منطقه ايجاد کرد (اسدپور،1387 :230).

تيرههاي عتوبي، اندکي پس از مهاجرت از يکديگر جدا شدند و قبيلۀ بني صباح در کويت، بنيجلاهمه در ابوظبي و بنیخليفه، سالها پس از جابهجايي ابتدا در الاحسا (منطقه شرقی عربستان) سپس در زباره (قطر)، سرانجام بحرين را به اشغال درآوردند و با اعلام تبعيت از حکومت مرکزي ايران در منطقه استقرار يافتند (تيموري،  1384: 833 ؛ Kelly, 1968: pp. 917,). سديدالسلطنه در مفاتيح الادب، باب دوم تحت عنوان بحرين، ريشۀ آلخليفه را چنين بيان کرده است:

«محمد پسر فيض از آل بو فلاح و اهالي ظفره از توابع ابوظبي بوده است که دو پسر داشته به نامهاي فاضل و خليفه؛ ذريۀ آن دو مشهورند به آلخليفه و آل فاضل. هر دو برادر به کويت رفته به غواصي مرواريد مشغول شدند و از خود دو پسر به يادگار گذاشتهاند، محمد پسر خليفه و خليفه پسر فاضل[...]» (سديدالسلطنه، 1370: 487).

خاستگاه اوليۀ اين طوايف، در منابع به صورت يکسان ذکر نشده است، البته بهاعتبار اغلب منابع خاستگاه نخستين آنها نجد عربستان است (خورموجي،1380: 113؛ نشات،1350: 270؛ سديدالسلطنه،1370: 487 )، جايي که امروزه مسکن قبايل دواسر، آلسعود و مقر سياسي اهل سنت است.


برخلاف منابع مذکور، محمدعلي جناب در کتاب خود، خليج فارس و امارتهاي آن، ذيل توصيف الاحسا نوشته است: «اعراب عتوبي که در سال1196 ق / 1783م عليه ايرانيان در بحرين قيام کرده و حکومت را به دست گرفتند منشأ آنها از همين ناحيۀ الاحسا بوده است» (جناب، 1349: 69).

به نظر ميرسد نويسندۀ مذکور نخستين محل استقرار اين طوايف را، پس از مهاجرت اوليه، خاستگاه آنان دانسته است؛ همان طوري که سديدالسلطنه در کتاب مذکور خاستگاه آنان را منطقۀ ابوظبي آورده است، وي نيز آن دسته از طوايف عتوبي را در نظر گرفته است که بعد از مهاجرت از نجد در ابوظبي ساکن شدند.


وضعيت اجتماعي - فرهنگي آل عتوب

طوايف عرب ساکن در عربستان، به لحاظ ساختار اجتماعي به صورت ايلي و قبيلهاي زندگي ميکردند و سبک زندگي آنان به شيخوخيت (قرار داشتن تحت رياست پدر خانواده و رئيس قبيله) معروف بود (لعلنهرو، ج 1، 1338: 316 ) و چادرنشيني بهترين روش سازگار با اوضاع و احوال جغرافيايي اين منطقه به شمار می رفت.

رهبر قبيله شيخ خوانده میشد که دو وظيفۀ اصلي را عهدهدار بود؛ يکي حکميت در درون قبيله و ديگري رهبري قبيله در اموری همچون جنگ و صلح با نيروهاي خارج از قبيله. اغلب اعضاي شوراي رهبري قبيله، که آن را "مجلس" ميناميدند، شیخ را انتخاب ميکردند (هاليدي، 34:1360 )، آنها همزمان با مهاجرت، زندگي ايلي را حفظ کرده بودند و تحت فرمان شيخ خود، احمد نامي، در خليج فارس اقامت گزیدند و پس از وي نيز عبدالله بناحمد سرپرستي آنان را عهدهدار شد (خورموجي،1380: 113). دربارۀ مذهب آلعتوب تا قبل از نبوت پيامبر (ص) اطلاع چنداني در دست نيست؛ اما با ظهور پيامبر اسلام، آنان نيز به همراه ساير طوايف ساکن در نجد، با پذیرفتن اسلام وارد مرحلۀ تازهاي از حيات سياسي ـ اجتماعي خود شدند. با رحلت رسول خدا (ص)، همزمان با شکلگيري فرق و مذاهب متعدد شيعه و سني به مذهب تسنن گرویدند و همچنان از سنيان مالکي مذهب به شمار ميروند (سديدالسلطنه،1370: 487).

دلايل مهاجرت آل عتوب

در اواخر عصر صفويه و اوايل قرن 18م، تحولاتي در شبه جزيرۀ عربستان به وقوع پيوست که تأثیر مهمي بر کرانههاي شمالي خليج فارس برجاي گذاشت؛ مهمترين تحول مهاجرت گستردۀ آلعتوب از منطقۀ نجد به سواحل و کرانههاي شمالي خليجفارس بود.

در واقع ميتوان اين موج مهاجرت از نجد و حجاز را به منزلۀ یک مهاجرت گسترده از اين سرزمين دانست؛ طي مهاجرتها گروهي به طرف شمال جزيره، يعني سرزمين سوريه، گروهي به نواحي جنوبي و سرزمين يمن و گروهي که معروف به آلعتوب بودند در ابتدا در منطقۀ کويت و سپس در قطر و سرانجام در بحرين سکنا گزيدند. در اين جابه جایی چندین عامل تأثیرگذار بوده است که به آنها میپردازیم.


الف) علل طبيعي و جغرافيايي مهاجرت 

شرايط آبوهوايي و ساختار جغرافيايي نجد
 عربستان سبب مهاجرت اقوام و قبايلی شد که به اميد دستيابي به شرايط مطلوب و رونق اقتصادي مهاجرت به نواحي اطراف را بر ادامۀ نبرد با محيط سخت و جانفرساي نجد ترجيح دادند. آنچه شرايط را بيش از پيش براي ساکنان نجد دشوار کرد کمبود مراتع و چراگاه و دستيابي دشوار به آب و نظارت نداشتن بر چاهها بود که براي ادامۀ حيات ساکنان ضروری بود. با ادامۀ اين روند و افزايش قحطي و خشکساليها، انگيزۀ لازم براي مهاجرت و ترک سرزمين عربستان فراهم شد. در نيمۀ قرن 12ق/ 18م قحطي بزرگي سراسر نجد عربستان را فراگرفت ((Adamiyat, 1939: 33 که منجر به چپاولگري و اخاذي از قبايل ساکن در منطقه شد (هاليدي،  3:1360)، ادامۀ اين روند زمينه را براي مهاجرت عتوبيها، که آوازۀ ثروتهاي بازرگاني و صيد مرواريد از کرانههاي خليج فارس را شنيده بودند، فراهم کرد (کرزن،  1380: 543).

ب) اقدامات وهابيون در شبه جزيرۀ عربستان

از ديگر عوامل مؤثر در مهاجرت آلعتوب ظهور و نفوذ فرقۀ وهابيت در نجد عربستان بود. با ظهور فرقۀ وهابيت، شيوخ آل سعود در انديشۀ حکومت بر تمام شبهجزيرۀ عربستان فرصت را غنيمت شمردند و به تبليغ اين آيين همت گماردند. آلسعود وهابيت را در حکم ابزاري سياسي ـ نظامي برای پيشبرد مقاصد توسعهطلبانۀ خود در منطقه به دست گرفتند و با هرگونه حربهاي، چون فشار و زور، اعراب منطقه را به قبول تعديات خويش ملزم ميکردند (کرزن،1380 : 548؛ اقبال، 1328: 37). با مهاجرت 4هزار خانوارِ آلعتوب (خورموجي، 1380: 113 ) به خليج فارس و کرانههاي شمالي آن، میتوان گفت  قبايل مذکور در نجد تحت فشار روز افزون قبايل آلسعود قرار گرفتند و از آنجا که نميخواستند تحت انقياد طايفهاي ديگر قرار گيرند و توانايي مقابله با آنان را در خود نميديدند، کوچ از منطقه را به مناطق ديگر که از آرامش بیشتری برخوردار بود مقدم دانستند.

ورود آل عتوب، با افول اقتدار صفويه و فروپاشي حيات سياسي این سلسله در ايران و در نتيجه آشفتگی در کرانههاي شمالي خليج فارس همزمان شد. لاخ سال 1129ق /1716م را سرآغاز استقرار عتوبيها در الاحسا (منطقه شرقی عربستان) ميداند( لاخ، 1369: 202)؛ اما حضور آنان در اين منطقه چندان به درازا نکشيد و در 1197ق/1783م دو تيره از آنان، معروف به آل خليفه و آل جلاهمه، احسا را به مقصد زَباره (بخشي از بحرين بري، قطر کنوني) ترک کردند و در آنجا قلعهاي بنا کردند و به بازرگاني و صيد مرواريد مشغول شدند (لاخ، 1369: 202؛ تکميل همايون، 1383: 53).

علل مهاجرت آلعتوب به بحرين

الف) اختلافات مذهبي با طوايف آل کعب:
 سالها پيش از مهاجرت آلعتوب به کويت کنوني، اعرابي به نام آلکعب در منطقه استقرار يافتند که به واسطۀ ارتباط با شيعيان منطقه به مذهب تشيع گرویدند؛ اما عتوبيها که مهاجران جديد منطقه بودند، مذهب سني از فقه مالکي داشتند. همجواري عتوبيان سني با کعبيها در دورهای طولاني مشکلاتي را براي هر دو گروه مهاجر ايجاد کرد و سبب درگيري و کشمکش آنها شد که پيروزي کعبيها را درپی داشت و آلعتوب ناگزير به منطقۀ ديگری مهاجرت کردند (اقبال ،1328: 117؛ سديدالسلطنه،1370: 487؛ رائين، 1350: 647).

ب) اختلافات سياسي با حکام محلي منطقه: آل صباح، تيرهاي ديگر از عتوبيان، حاکم بلامنازع کويت گشتند. آنان با افزایش قدرت و ثروت حاصل از صید مروارید به فكر كسب استقلال و سركشي عليه حكام محلی منطقه افتادند (سديدالسلطنه، 1370: 487). آل صباح  با عتوبيان خويشاوند و از یک تبار بودند، بنابراین ميتوان ريشۀ اختلافات آنان را در نزاعهاي قبيلهاي پيش از مهاجرت در عربستان جست. از سویی، بنیصباح پذيرش برتري قبيلهاي ديگر همچون خود را از شجاعت و دليري به دور ميدانستند، از اين رو خودسري و نافرماني را پیش گرفتند.


سديدالسلطنه در ضمن بيان ريشههاي نژادي آل خليفه نوشته است:«[...]از محمد پسر خليفه خلافي نسبت به آلصباح که حکومت کويت را داشتهاند سر زده، صباح در حال محمد را به زندان فرستاد. خليفه در خفا کشتي مخصوص حاضر کرده و عيال و اموال تماماً در آن کشتي حمل نموده و شبانه محمد را از زندان بيرون آورده و در کشتي نشانيده، بادبان برافراشته بهجانب قطر شتافتهاند» (سديدالسلطنه، 1370: 233).

ج) شرايط مساعد حاکم بر بحرين: بحرين از نظر اقليم جغرافيايي بر مناطق قبلي برتري داشت؛ چشمههاي آب شيرين، نخلستانهاي پربار خرما، زمينهاي زراعي، تجارت پررونق آن، که آوازهاش سراسر جهان را فرا گرفته بود و صيد مرواريد نيز که بازارهاي بزرگ جهاني را به خود اختصاص داده بود، بحرين را به منطقهاي مساعد براي دستاندازي تبديل کرده بود (اسعدي، 1366: 361؛ امارات خليج فارس و نفت، 1368: 40)، شايد مهمترين امتياز براي اين منطقه دور بودن از حکومت مرکزي ايران بوده است. همواره حاکمان مرزها و نواحي دور از مرکز، سرکشي و طغيان را در پيش گرفتند و فکر خودسري و سرپيچي از حکومت را در سر ميپروراندند، بحرين جنوبيترين محدودۀ حکومتي ايران نیز از اين قاعده مستثنا نبود و با توجه به اوضاع سياسي بحرانزدۀ ايران، اعراب ساكن بحرين با ضعف حكومت ايران طبل نافرماني را به صدا درآوردند و سرانجام از ايران جدا شدند. آنها پس از استقلال نسبي خود در بحرين به  صيد و تجارت مرواريد پرداختند و ثروت فراوانی را از اين راه به دست آوردند و ناوگان دريايي کوچکي را براي خود به راه انداختند و در مبادلات دريايي منطقه فعالانه شرکت جستند (محمد بن شيخ، 1402: 119).

د) نقش انگليس: در کنار عوامل مذکور، نقش انگليس بررسی می شود؛ کشور استعمارگري که به دنبال کسب امتياز براي نفوذ و تسلط بر منطقۀ خليج فارس بود. منطقۀ خليج فارس و سواحل و جزاير آن از مدتها قبل از سرپيچي از فرمان حكام ايران و قبل از حضور عتوبيان توجه سياسي انگليس و ديگر دول اروپايي را به خود جلب کرده بود و سابقۀ طمع به آن به دورۀ پادشاهان صفوي ميرسید (قائممقامي،1350 : 2). 


نفوذ تدریجی و برنامهریزی شدۀ انگلستان در خلیج فارس با هدف تبدیل ایران به منطقۀ نفوذ خود، ازطریق امضای قراردادها و معاهدات با رؤسای قبایل عرب منطقه، به بهانه دزدی دریایی و ایجاد امنیت در خلیج فارس برای تجارت و رفتوآمد کشتیها آغاز شد. دولت انگليس تا پيش از قتل نادرشاه افشار فقط برنامههاي تجاري را پيگيري ميکرد، اما در سالهاي1756-1763م، با توجه به برنامههاي توسعهطلبانۀ هلنديها براي دستيابي بر بحرين، برنامههاي سياسي خود را مبني بر نفوذ در خليج فارس از طريق تحريک شيوخ آلعتوب آغاز کرد (فلور،1371: 212). دولت انگليس براي دستيابي به اين خواسته، در وهلۀ اول مقر و دفتر نمايندگي شرکت خود، به نام ايک (E.I.C)، را از بندر عباس به بصره انتقال داد (اسدپور،1387: 258).

عمال انگليس از ابتداي نيمۀ دوم قرن 18م روابطي را با شيخ نصرخان، حاکم بوشهر آغاز کردند تا از اين رهگذر بتوانند مواضع خود را هم در بوشهر و هم در بحرين استحکام بخشند (دلدم، 100:1363؛ امين، 1370: 165-169). نخستین قرارداد در 1763م/1177ق ميان شيخ سعدون، برادر شيخ نصرخان و ويليام پرايس، نمايندۀ کمپاني هند شرقي (E.I.C) در بوشهر منعقد گرديد که با فعاليتهاي مخفیانه شيخسعدون براي جلبنظر انگليسيها زمينه را براي تغيير اهداف دولت انگليس از لحاظ تجاري ـ اقتصادي به سياسيـ نظامي فراهم آورد (اسدپور،1387: 222). در برقراری روابط تجاري میان دولت انگليس و شيخ بوشهر تحولات سريع بندر ريگ، بهویژه پس از قتل ميرناصر زعابي به دست پسرش ميرمهنا، که در رقابتی تنگاتنگ بودند، سهم مهمی داشت (اسدپور، 1378: 373). شيخ نصرخان و جانشينانش، شيخ نصر دوم و شيخ عبدالرسولخان، بنابر انگيزههاي تجاري و سپس سياسي و امنيتي در پی جلبنظر مقامات انگليسي و برقراری رابطه با آنان بودند.


نقطۀ عطف در تاريخ اقتصادي آل عتوب، فتح بصره در 1190ق/1776م، به دست کريمخان زند بود که به واسطۀ آن رکود اقتصادي بصره و رونق اقتصادي کويت را به ارمغان آورد که همچنان مقر و پايگاه اعراب عتوبي به شمار می رفت (جان پري، 1368: 286). با فروپاشي زنديه و بیتوجهی قاجاریان به امور خليج فارس، کمپاني ايک و انگلستان فرصت مناسبي را براي پرکردن خلأ ناشي از فروپاشي زنديه در خليج فارس و کرانههاي آن یافتند و رفته رفته انگلستان در اين شرايط به قدرت برتر تبديل شد و به تحکيم موقعيت خود پرداخت (امين،1370: 177-178) و انعقاد قراردادهاي از پيش تنظيمشدۀ خود را با شيوخ کرانههاي خليج فارس آغاز کرد. دولت انگليس در سال 1793م/1199ق قرارداد همکاري با شيوخ بنيعتوب در کويت را به امضا رسانيد (اسدپور، 1378: 230) و اين قرارداد آغاز پيوند عتوبيان با عمال انگليس مبني بر تحريک آلخليفه براي دستاندازي به بحرين دانسته میشود؛ اما از مهمترین قراردادهای منعقده بین شیوخ محلیخلیج فارس و انگلیس پیمان صلح عمومی است که نیات استعمارگرانۀ انگلیس را در منطقه بهخوبی بیان میکند که در همین مقاله بررسی خواهد شد. 


از موارد درخور توجه ایران دورۀ قاجار، حضور شخصیت نایب کنسولی در کنار وزیرمختار تامالاختیار بود که در ابتدا کارگزار و بعدها کارگزار سیاسی برای خلیج فارس نامیده میشده است (رایت، 89:1383). در 1812م، کارگزاری بوشهر حذف و به جای آن نمایندهای سیاسی از حکومت هند تعیین میشد و مقرش در بوشهر بود. آنها از میان افسران نیروی زمینی یا دریاییِ خدمتگزارِ کمپانی هند شرقی انتخاب میشدند و بعدها نمایندگان درجات نظامی خود را از ادارۀ سیاسی هند دریافت میکردند و فرمانفرمای کل هندوستان را مافوق خود میدانستند. وظایف آنها در وهلۀ اول حفظ منافع و مصالح دولت انگلیس در خلیج فارس از طریق انعقاد قراردادها با شیوخ مستقل و یاغی خلیجفارس از 1820م بود (رایت، 1383: 89؛ وادالا ، 69:1356Marlowe, 1962: pp 39 ). عهدنامۀ 1820م نقش نمایندۀ کمپانی هند شرقی را تغییر داد و از این پس او مسئول اصلی این قرارداد و قراردادهای بعدی بود که با شیوخ عرب بسته میشد و او دیگر نه تاجر، بلکه شخصیت سیاسی مهمی بود که با کمک نیروی دریایی مستقر در خلیجفارس میتوانست قدرت خویش را اعمال کند (رایت،93:1383). در نظر ایرانیان، نمایندۀ سیاسی بیشتر حکم فرماندار مستعمراتی را داشت تا مأمور سیاسی (رایت،89:1383).


بنابراين نقشۀ دولت انگليس براي قدرت دادن ظاهري به شيوخ منطقه و واردکردن بحرين به اين بازي سياسي جزء وظايف اصلي نمايندگان مقيم در خليج فارس در نظر گرفته شد و دولت انگلیس با حمايت از قبايل و شيوخ عرب منطقه و تحريك آنان عليه ايران با تكيه بر مهمترين نظريۀ استعماري خود، يعني « اختلاف بينداز و حكومت كن»، كل منطقه را به صورت حاشيهای امن براي حفظ هندوستان در اختيار خود درآورد .

ورود آلعتوب به بحرين و واکنش دربار زنديه

هنگامی که عتوبيان کويت کنونی را به مقصد زباره ترک ميکردند،  پادشاهان زنديه ایران را اداره میکردند و از جانب حکومت مرکزي شيخ نصرخان آل مذکور بر فارس و بوشهر و دشتستان حکمراني میکرد (نيبور، 36:1354). خاندان آل مذکور
 از قبايل عرب تابع دولت ايران بودند که با عنوان کلي اعراب مطاريش(مکاريش) شناخته ميشدند و عمان خاستگاه اوليۀ آنان بود و در اوايل قرن 12ق از آنجا به کرانههاي شمالي خليج فارس مهاجرت کرده بودند و در بوشهر اقامت گزيدند و توانستند ناوگان دريايي نادرشاه را از جانب وي در اختيار گيرند (سيوري، 1377: 166؛ زرينقلم، 109:1337). از وظايف حکمران محلي بوشهر، جمعآوري ماليات از سراسر قلمرو تحت فرمان او بود؛ طبق آمار دريافتي از دفاتر مستوفيان، ماليات مربوط به ايالت فارس بالغ بر 235 تومان بوده و از اين مقدار  مبلغ 20 تومان بنيچه 
مربوط به جزاير بحرين بوده است (گرکاني، 1325: 53). در تمامي دوران حکمراني کريم خان زند منطقه آرامشي نسبي داشت؛ اما با مرگ وي اوضاع ايران برهم ريخت و از اقتدار ايران بهويژه در کرانههاي خليج فارس، بسیار کاسته شد. نزاع و کشمکشهاي تمامنشدني جانشينان کريمخان زند، نه تنها امنيت و ثبات را از بين برده بود، بلکه زمينه را براي سرکشي قبايل مرزي ايران فراهم آورد؛ در اين ميان طوايف مهاجر، بهويژه آل خليفۀ مستقر در منطقه، دائماً به غارت و چپاول مناطق همجوار خود (بحرين) ميپرداختند (فارسنامۀ ناصري، 1264:1382؛ خورموجي،503:1380؛ گزيدۀ اسناد خليج فارس،  1372: 102).

 نزاع بر سر تخت بيشاه ايران تا روي کار آمدن آغامحمدخان قاجار ادامه داشت و فرصت کافي را براي تسلط هر چه بيشتر بر بحرين و جزاير آن فراهم کرد تا جايي که عتوبيان خيال حکمراني بر آن را در سر پروراندند. در اين زمان تيرهاي از آلعتوب، معروف به آل خليفه، ماندن در زباره را جايز ندانستند و به قصد تصرف بحرين ناوگانهای خود را به راه انداختند. در اين هنگام حکومت مرکزي در دست عليمرادخان زند بود و هنوز نتوانسته بود اوضاع مملکت خويش را سروسامان دهد. آنان با حضور در بحرين قلعهها را به تصرف درآوردند و سربازان ايراني را که مأمور انتظام بحرين بودند کشتند و خود بر منطقه مسلط شدند (ميريان،134:1353).

رهبري اين گروه در دست شيخ احمدبن خليفه قرار داشت. وي دستور داد تا دژها را مستحکم کنند و از دادن ماليات به حکومت مرکزي بپرهیزند و از اين زمان مسير تاريخ بحرين تغيير کرد (زرينقلم، 109:1337؛ ابراهيمي، بیتا:94؛ مجتهدزاده، 1349: 183-184). حکومت مرکزي با حضور عتوبيان در کويت تا زماني که با آرامش و بدون بر هم زدن نظم منطقه زندگي ميکردند، مخالفتي نشان نداد؛ اما به محض اينکه از خودسري و طغيان آنها و حملات پي در پي آنان به مناطق هم جوارشان آگاهي يافت، از حکام محلي بوشهر خواست تا به اوضاع سروسامان دهد و دربار به سبب اختلافات داخلي توانايي اعزام نيرو براي کمک به شيخ نصرخان را نداشت. بنابراين شيخ نصرخان خود تصميم گرفت تا اعراب هوله
 را، که در الاحسا خودسري پيش گرفته بودند، بر سر جاي خود بنشاند؛ بنابراين زباره را، که آل خليفه نظم آن را برهم زده بودند، به محاصره درآورد؛ ولي شکستي سخت را متحمل گرديد؛ حکمران شکست خورده نامهاي به فرزند خود در بحرين دريايي (منامه) فرستاد و از او خواست تا در برابر ياغيان و مهاجمان ايستادگي کند تا خود با نيرويي تازه از بوشهر به يارياش بشتابد. شيخ نصرخان به بوشهر بازگشت و از والي شيراز درخواست ياري کرد، اما کسي به درخواست او وقعي ننهاد (فارسنامۀ ناصري ،1382: 1263؛ نفيسي، 1333: 18) و از سويی زورقي که حامل نامه بود به دست آل صباح، تيره اي از آلعتوب، افتاد و آنان با آگاهي از محتواي نامه نيروهايي را به ياري آل خليفه عزيمت دادند و سرانجام صلح میان نيروهاي متخاصم برقرار شد ( فارسنامۀ ناصري 1382: 1264 ؛ مجتهدزاده، 1372: 15) و مطابق آن شيخ احمد خليفه اطاعت از دربار مرکزي ايران را گردن نهاد و تعهد کرد ماليات ساليانۀ مقرر را مرتب پرداخت کند (سديدالسلطنه، 1370: 486) اين وضعيت تا 1210ق/1794م، زمان آخرين نبرد لطفعليخان زند با آغامحمدخان قاجار، ادامه يافت. با روي کار آمدن قاجاریان وضعيت بحرين به سود مهاجران عتوبي رقم خورد و حضور پیگیر انگليس در اين حيطۀ زماني به تثبيت آن کمک کرد .


قاجاریان و عتوبیان

الف) واکنش دربار قاجار

پس از اينکه آغامحمدخان قاجار تاج پادشاهي را بر سر نهاد و زمام امور مملکت را به دست گرفت، با کوشش بسیار توانست آرامش را در سراسر منطقه برقرار کند؛ اما از همان آغاز ايران دچار قیامهای داخلي شد و نيروهاي متجاوز خارجي همچون روسیۀ تزاري مملکت را از شمال مورد تاخت و تاز قرار دادند. درگيريهاي حکومت مرکزي با مخالفان داخلي و تجاوزات خارجي، دست آغامحمدخان را در سروسامان دادن به اوضاع کرانههاي جنوبي بسته نگاه داشت و نتوانست برای بازگرداندن حاکميت حکومت مرکزي بر کرانههاي خليج فارس اقدامي انجام دهد؛ با وجود اين توانست حکام محلي کرانههاي جنوبي را به فرمانبرداري از خود و پرداخت ماليات و خراج سالانه وادارد (نشات،1350: 491؛ گزيدۀ اسناد خليج فارس 1372: 118). در آن اوضاع آشفتۀ ايران که عتوبيها تبعيت و فرمانبرداري از حکومت مرکزي ایران را پذيرفته بودند، لشکرکشي به بحرين لزومي نداشت و انتظام بحرين به حاكم محلي منطقه، شيخ نصر دوم آل مذکور، واگذار شد و شيخ احمد آلخليفه هرساله مبلغي خراج را در ابتدا از طريق عبيداله بن جابر و سپس از طریق حاج مشيرالملک شيرازي به دربار مرکزي ايران، می فرستاد (نشات، 1350: 472). بنابراين دربار قاجار درقبال حضور آنان مخالفتي نشان نداد و آنان از اين طريق جاي پاي خود را در بحرين مستحکم کردند؛ اين وضعيت تا زماني که روسيۀ تزاري شمال ايران را تحت تسلط خود درآورد، ادامه يافت. در اين شرايط، دولت انگليس نيز که از مدتها قبل کرانههاي خليج فارس را مطمع مقاصد استعماري خود قرار داده بود به تحريک شيوخ پرداخت و آنان را به نافرماني از حکومت مرکزي وادارکرد (اسعدي، 1366: 365).

ب) روابط عتوبیان با قاجاریان

در طی تاريخ، يکي از نشانههاي اطاعت و فرمانبرداري ایالتها پرداخت ماليات و خراج به حکومت مرکزي بوده است؛ آلخليفه نيز از همان ابتداي تسلط بر بحرين، نه تنها ماليات مقرر را به دربار مرکزي ارسال میکردند، بلکه هراز چندگاهي هدايايي را به همراه نامهاي، مبني بر تبعيت از حکومت مرکزي به دربار مرکزي ميفرستادند (نشات،1350: 472). در اواخر حکمراني آغامحمدخان، پرداخت ماليات مقرر به تعويق افتاد و از پرداخت آن امتناع شد؛ اما با روي کار آمدن فتحعلي شاه ماليات مقرر وصول شد و علاوه بر مبلغ تعيين شده، هدایایی چون اسبهای اصيل، تسبيحهاي مرواريد و گلاب پاش فرستاده ميشد (نشات، 1350: 472؛ گزيدۀ اسناد خليج فارس، 1372: 113). از1218ق/1811م به بعد، پرداخت خراج بحرين متوقف و نافرماني از حکومت مرکزي بيش از پيش آشکار شد. تيموري نوشته است: «در سال 1234ق/ 1819م سلطان مسقط سعي کرده تا شاه ايران را متقاعد نمايد، جزيرۀ بحرين را تصرف کند... و نامههاي اخير او، سراسر حاکي از گله و شکايت از عدم اجراي تعهدات دربار ايران نسبت به بحرین و هزينههاي گزافي است که وی براي تجهيز کشتي هايي که قرار بوده سپاه ايران را انتقال دهد، ميباشد. امام مسقط همچنين اقدامات شاهزادۀ حاکم شيراز (حسينعلي ميرزا فرمانفرما)، که همواره او را فريب داده و بيشتر در فکر عيش و عشرتهاي خود ميباشد تا حفظ مصالح پادشاه متبوع خود، شکايت و اعتراض کرده است» (تيموري، 832:1384). فتحعليشاه پس از آگاهي از اين موضوع حسينعلي ميرزا را مأمور بررسي اوضاع بحرين کرد. وي نيز از صادقخان پسر رضاقليخان قاجار خواست تا به اوضاع منطقه سروسامان بخشد ( نشات،  1350 :472)؛ تلاشهاي وي به نتيجهاي نرسيد و نتوانست کاري از پيش ببرد و از بحرين بازگشت. از اقدامات مهم حسينعلي ميرزا در تاريخ حکمفرمايياش، اعزام نمايندهای سياسي از جانب ايران به بحرين با هدف مشورت با شيخ برای رسيدگي به امور منطقه بود. دلدم ،العقوبي را نخستين نمايندۀ اعزامي ايران به بحرين در دوران والي گري حسينعلي ميرزا دانسته است (دلدم، 143:1363).


به بهانۀ دزديهايي که قواسم در کرانه هاي شمالي خليج فارس به راه انداخته بودند، در ژانويۀ 1820 م/1235ق قرارداد صلحي ميان سرويليام گرانت کاير
  فرمانده نيروي انگليس و شيوخ پنج قبيله نشين به امضا رسيد؛ در واقع کارگزاران انگليس با استفاده از اهرمهاي فشار نظامي و سياسي اين اقدام را انجام دادند و موفق شدند به تدريج آن را در سطح منطقه گسترش دهند و اين قرارداد به تدريج با رؤساي ساير طوايف عرب نيز منعقد شد. پس از انعقاد قرارداد مزبور، که به قرارداد اساسي معروف شد (سواحل مزبور در غرب به نام سواحل دزدان دريايي مشهور شده بود)، سيدعبدالجليل بن سيد و سليمان بن احمد آلخليفه از بحرين اين پیمان را در تاريخ 9 جماديالاول 1235ق امضا کردند. مطابق قرارداد اساسي، شيوخ مذکور بايد از تعرض و تعدي در دريا دست برميداشتند. هرچند اين قرارداد به پیمان صلح شناخته شد، در واقع عربنشينهاي کرانۀ خليج فارس را تحتالحمايۀ انگليس ميکرد. طبق مادۀ ششم اين پیمان، حکام و شيوخ سرزمينهاي حاشيۀ خليج فارس موظفاند تا نمايندگان خود را براي اخذ دستورالعملهاي سياسي در مسائل عمدۀ داخلي نزد نمايندگان سياسي انگليس بفرستند (ويلسون، 283:1366؛ Mansfield,1973:192 ). دولت انگلستان در قرارداد اساسي برخلاف تعهدات خود با دولت ايران، شيخ سلمان آلخليفه، امير عتوبي بحرين را شرکت داد و با فرستادن نمايندهاي به بحرين با شيخ رابطة مستقيم برقرار کرد (اقبال، 134:1328). اين اقدام به معناي مستقل دانستن امير بحرين از جانب انگلستان بود. ويلسون در کتاب خود اين چنين به موضوع اشاره ميکند: «نخستين بار که دولت انگليسي با حکومت جديدالتأسيس بحرين وارد ارتباط گرديد در سال 1820م يعني زماني بود که مأموران انگليسي مشغول مبارزه عليه دزدان دريايي بودند و شيوخ بحرين در معاهدۀ صلح عمومي که به سال1820م با مشايخ عمان بسته شد شرکت نمودند» (ويلسون،283:1366). وارد کردن شيخ بحرين در قرارداد اساسي نقض حق حاکميت ايران بر بحرين و ازسويديگر زيرپا گذاشتن تعهدات انگلستان دربارۀ ايران بود.

همزمان با جنگهاي ايران و روسيه، عهدنامهاي بين ايران و انگلستان منعقد شد که به عهدنامۀ مجمل معروف است؛ اين عهدنامه در 1227ق/1804م بسته شد که طبق فصل نهم آن، بر حاکميت ايران بر خليج فارس تأکيد شده است.


از سوي ديگر در مادۀ دوم عهدنامۀ تکميلي بين دولت ايران و دولت انگليس، معروف به عهدنامۀ مفصل نوشته شده است: در صورتي که بين امرا و سرکردگان يا طوايف ايراني و حکام سرحدي نزاعي درگيرد، دولت انگليس حق مداخله ندارد و هرگاه اين حکام حاضر شوند، در قبال مساعدت قسمتي از خاک ايران را به انگليس بدهند، دولت انگليس چنين تقاضايي را نپذیرد و در امور داخلي ايران دخالت نکند - قرارداد 1814م- (وحيدنيا، 1362: 54). براساس اين ماده کليۀ عهدنامههايي که انگليسيها با شيوخ و قبايل در سابق بسته بودند لغو و در آينده نيز اين حق را از آنها بهصراحت سلب ميکرد. 

مادۀ يازدهم: اگر دولت ايران در خليج فارس به کمک نياز داشته باشد، دولت انگليس به شرط امکان تهيۀ کشتي جنگي و دادن قشون مخارج آن را دريافت ميدارد. اين کشتيها از نقاطي که دولت ايران در خليج فارس تعيين مينمايد حق عبور دارند و از خورها و لنگرگاههاي ديگر بدون اجازه حق عبور ندارند. مادۀ يازدهم ثابت ميکرد که خليج فارس متعلق به ايران است و انگليسيها اين حق حاکميت را به رسميت شناختهاند (محمود، 1353: 200-202 ؛ ظهيرنژاد ارشادي،1381: 235؛ بينا،1348: 284). 

براساس مفاد عهدنامۀ مجمل و مفصل، دولت انگلستان حق مذاکره و ايجاد ارتباط مستقيم را با حاکم بحرين بهمنزلۀ يکي از ايالتهاي تحتالحمايۀ والي فارس و حکومت قاجار نداشت. اما در قرارداد اساسي که به نوعي ايجاد تحتالحمايگي در شيخنشينهاي سواحل خليج فارس بود و باتوجه به اعتراض ايران به اين موضوع که انگلستان از تعهدات خود سرپيچي کرده است، اين اقدام را انجام داد.

قرارداد اساسي يکي ازمهمترين علتهايي بود که دولت انگلستان و حکومت بريتانيا در هند را تحت فشار گذاشت تا در امضاي قرارداد 1237ق/1820م، معروف به پیمان بروس ـ زکيخان، تعهدات ديگري به ايران بدهد و دربار ايران را راضي کند که بحرين را هنوز تابعۀ ايران بشناسد. 


باوجود سرکشي و نافرمانيهايي که گاهبهگاه عتوبیان داشتند، همواره زير پرچم ايران به حکمراني پرداختند و براي اينکه بتوانند در مقابل متخاصماني که چشم طمع بر بحرين دوخته بودند ايستادگي کنند خود را تابع حکومت مرکزي می دانستند و از اين طريق در صورت حملۀ رقيبان خواستار حمايت حکومت ايران ميشدند (قائممقامي،1350: 17؛ گزيدۀ اسناد خليج فارس، 1372: 118). شرايط حاکم بر ايران زمان قاجار مساعد نبود و با توجه به نالايقي و بیکفايتی پادشاهان قاجار و فقدان ناوگان دريايي نيرومند و اوضاع سياسي حاکم بر جهان و رقابت دو استعمارگر روسيۀ تزاري در شمال و بريتانياي کبير در جنوب و فرانسه، که خواهان به چنگآوردن مستعمرات انگليس بود، زمينه براي دولت انگليس بهمنظور در اختيار درآوردن تمامي منطقه فراهم شد. دوران آشفتۀ حکومت فتحعلي شاه نيز مزيد بر علت شد. در اواخر حکومت آغامحمدخان قاجار، دستاندازي بر نواحي شمالي و شمال غربي ايران آغاز شد و دولت مرکزي درگير جنگ و نزاع بر سر مناطق اشغالي خود بود و نتيجهي بيتوجهي به خليجفارس باعث شد تا دولت انگليس مقاصد استعماري خود را براي به دست آوردن اقتدار در جنوب به صورت آرام و تدريجي آغاز کند و اين روند تا جايي ادامه پيدا کرد که توانست در 1820م نخستین پیمان رسمي خود را با شيوخ منطقه به بهانۀ مبارزه با دزدي دريايي امضا کند و شيخ بحرين را نيز به امضاي آن معاهده ترغيب کند. بنابراين روابط عتوبيها با دربار مرکزي ايران، به رغم انعقاد قراردادهاي میان انگليس و شيوخ محلي بحرين، همچنان برقرار بود، اما در نتيجۀ امضاي قراردادهاي تحتالحمايگي عملاً دست ايران را برای هرگونه اقدامي بهمنظور همراهي با شيوخ محلي بحرين بسته نگاه ميداشت.

نتيجه 

حيات سياسي ايران، همزمان با روي کار آمدن جانشينان کريمخان زند، روند رو به ضعفي را پشت سر ميگذاشت. نزاع و درگيري ميان خاندان زند از سویی و آشوب و درگيريهاي حکام محلي از سوي ديگر و سرپيچي آنان از حکومت مرکزي زمينه را براي هرگونه دستاندازي به خاک ايران فراهم کرد. مهاجرت اعراب آلعتوب به کرانههاي جنوبي خليجفارس نيز منجر به تغييراتي در ساختار سياسي ايران شد که نتيجۀ آن مقدمهای بر جدایی بخشي از سرزمين ايران بود. اين طوايف که در ابتدا بهدنبال دستيابي به ثروت و رونق اقتصادي خليج فارس پاي در کرانههاي آن نهاده بودند، توانستند از شرايط حاکم بر ايران بهره ببرند و  مناطق همجوار خود را در اختیار بگیرند. نالايقي حکام و دربار قاجار و ناآگاهي آنان از روابط جهانی از سويي و موقعيت سوقالجیشی خليج فارس، که مطمع نظر استعمارگراني همچون انگليس بود، از سوي ديگر زمينه را براي پيشبرد اهداف غارتگرانۀ آنان فراهم کرد.

دولت انگلیس که در این زمان درپی حفظ مستعمرۀ زرخیز خود، هندوستان از دست رقیبان اروپایی بود، سیاستهای خاصی در رابطه با ایران در پیش گرفت. انگلیسیها طی دو عهدنامۀ مجمل(1227ق) و مفصل (1229ق) متعهد شدند که از دخالت در ایالات ایران و ارتباط مستقیم با حاکمان ایالات بپرهیزند، اما برخلاف تعهدات خود، آنان در 1235ق/1820م معاهدهای با شیخ نشینهای خلیج فارس به نام قرارداد اساسی بستند که در ظاهر برای تعرض نکردن این شیخنشینها به یکدیگر و مقابله با دزدی دریایی و حفظ صلح خلیج فارس بود، اما در اصل برای تحت کنترل درآوردن این شیخنشینها و نوعی روش تحتالحمایگی بود. دولت انگلستان برخلاف تعهدات خود در قراردادهای مجمل و مفصل، شیخ بحرین را وارد قرارداد اساسی کرد، زیرا بحرین جزئی از ایالت فارس و حکومت ایران به شمار میرفت که این امر اعتراض دولت ایران را برانگیخت.

عتوبيان ،مستقیم در انهدام نيروي دريايي قواسم که به رهبري انگلستان صورت گرفت، شرکت داشتند و با از دستدادن نيروي نظامي و دريايي خود در وضعيت بحراني قرار گرفتند و خود را در مقابل تهاجمات احتمالي رقبا بيدفاع ديدند، از اينرو حاضر به پذيرش کليۀ پيشنهادهاي کارگزاران انگليسی شدند و پیمان صلح عمومي را با انگليس امضا کردند.


درخور توجه آنکه نوادگان آلخليفه اطاعت و سرسپردگي به حکومت قاجار را جزء لاينفک حيات سياسي خود ميدانستند و از طريق پرداخت خراج و ماليات ساليانه و اهداي هدايا  تبعيت از حکومت مرکزي را اعلام ميداشتند؛ اما سرانجام اين توطئههاي دولت انگليس بود که با دسيسهچيني و نزديکي به شيوخ بحرين، سبب تثبيت موقعيت آنان در منطقه شد و پس از امضاي معاهدات و قراردادهايي آن منطقه را تحتالحمايۀ خود کردند و پس از خروج از منطقۀ خليج فارس، حمايت همه جانبۀ خود را تا جدايي بحرين از ايران به کار بردند و سرانجام در 1971م به استقلال رساندند و يک بار ديگر اين استعمار بود که پيروزي را به دست آورد و همچون گذشته خاک ايران را مورد تاخت و تاز قرار داد.       
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