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ش قـدرت  نیـز کشـمک   محوري در تجارت و سیاست و این شهر نقش. مکه بود رسیدن به در راه

م. بصره تحت سلطه حکومت مسـتقل  1512./ ق917در سال .کرد یمءوري عثمانی ایفااطرامپ میان دولت صفویه و

امـا   ،ادعاي تملک بر بصره را داشـت  شاه اسماعیل اول صفوي ظاهراً نخستین بار .شد یماداره  فقعربی به نام منت

ـاي عثمـانی    کی از سرکردهی م.1612ق./ 1021در سال را بر آن نواحی تثبیت نکرد.  خود هرگز تفوق ـاي نیروه بـا   ه

بـر بصـره حکـم     م.1669. / ق1080یان نهاد که تا سال حفظ مقیدات محلی، سلسله مستقلی به نام افراسیاب را بن

افراسیاب پاشا نیروهاي والی هـویزه را از   ؛ هنگامی کهشد ینمدخالت در امور بصره تنها به ایرانیان محدود  .راند می

امام قلـی خـان بـه بصـره     م. تحت فرماندهی 1620/ .ق1029سال اواخر درنیروهاي صفوي ،شهر بصره بیرون کرد

در صدد دفـاع از شـهر    ،کردند یما بصره سود سرشاري کسب باز تجارت  ها یپرتغالکه  اما از آنجایی .یورش بردند

ـاله در ایـن ناحیـه     10م. منجر به صـلح و آرامـش   1669. / ق1080ولت عثمانی در سال اقتدار مجدد د. برآمدند س

یلـه منتفـق از سـرگرفته    بـا قب به ویژه ها با قبایل عرب  جنگ م.1680. / ق1090دیگر از سالبار ، با این حالگردید

ـاکم صـفوي       طی .شد سلطنت شاه سلیمان صفوي تعدادي از والیان بصره به دولت ایـران پناهنـده شـدند و از ح

. نکـرد  کمـک  هـا  آناز  یـک قرارداد صلح بین دو کشور به هـیچ   اما شاه براي حفظ .تقاضاي کمک نظامی نمودند

ان ایرانی کلید طالیی دروازه شهر را به فرمانـده عثمـانی   سرانجام در دوره شاه سلطان حسین صفوي بود که پادگ

و قبایـل در   هـا  قـدرت این پژوهش تنها .شهر را ترك کردند م.1700/. ق1110سالدر  و نیروهاي ایران کردواگذار

ن سـده  پایـا بلکه جامعه بصره و مشکالت آن را از آغـاز سـده شـانزدهم تـا      کند،را بررسی نمی دوره مورد بحث

  .خواهد کشیدر صویبه ت هفدهم

  گان کلیدي:واژ
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  مقدمه

را در دست  آنکنترل ظاهري.م1546./ق953دولت عثمانی از سال شهر بصره که 

 تبـدیل  فـارس خلـیج در به یکی از شهرهاي بندري عمـده  میالدي هفدهم سدهطیداشت، 

 ،بغـداد وري عثمـانی از راه امپراطـ  مراکـز اصـلی  زمینی بـا  تجارت  از طریقاین شهر  ردید.گ

 هـاي  ینسـرزم تجارت دریایی با تمام  از طریقنیز و در قلمرو دولت صفویه اصفهانشیراز و 

بصـره  ،جدیـد در اوایـل دوران  .پیونـد داشـت  حوزه شرق اقیانوس هند از سورات تا الموخی 

ملبس به رداي سـیاه رنـگ    مسلمانِ فقیر از اعراب متشکل جمعیتی با بافت ي محصورشهر

(Teixeira,1902:28).داد یمتشکیل  خشک يطیر و خرمارا نان فقوت غالب آنان  که بود

و هـا  بخشـی از هنـدوها و ارمنـی    و1هاانیندیا منیئبصا قابل توجهی ازاقلیت شهراین در 

بـه صـرافی و مبادلـه ارز روزگـار     بـا اشـتغال   که  وجود داشتتعداد اندکی یهوديهمچنین

-3کـه در سـال  پدرو تکزیرا2(Anon,1939:114/ Hamilton,1727:55).دندیگذرانمی

را شـهر  ارگ و داخـل  اطـراف هـاي  تعداد خانه ،است ز بصره دیدن کردها .م1604/.ق1012

نفـر  000/50بـه تقریبـاً   جمعیت شـهر  ،فیوصتبا این .کند یمبرآورد  خانه000/10حدود 

بـه  زمـان  ایـن  فـارس در  خلـیج   بندر ینتر بزرگتا  داد یمو این امکان را به بصره  رسید یم

  3د.شمار آی

تعداد ساکنین شـهر را   ،ساکن در بصره یکار ملروحانیون.م1660/.ق1071سال در 

 NA,dell’Annunziata,1660:OCD)انــد دانســتهنفــر  000/60تــا 000/50بــین 

241a/Anon:1148).   قابـل توجـه، بصــره مرکـزي بـزرگ بــراي      صـرف نظـر از ایـن آمــار

خرما و بیشـترین  بصره صادراتی محصول ینتر مهم. شد یممحسوب تجاري نیز  هاي یتفعال

دولت عثمـانی بـراي    منسوجات هندي بود. به میزان فراوانیاقالم وارداتی آن شکر و قهوه و

ال و نقـره بـه آن   طـ از  ییها سکهمش و ش مقادیري ،تجاري خود با هندوستان تنظیم موازنه

                                                            
  کردند. نوسی بودند که یحیی تعمید دهنده را تکریم میاین گروه پیرو آئین گ. 1
 .رسـید مـی هزار نفر 9هزار تا 8شمار صابئین در بصره و پیرامون آن بین  .م1600سال 60در دهه ون نآ تخمینبنابر  .2

هـا و  دربـاره وجـود هنـدي   مرجعـی بـراي آگـاهی   "گزارش جدید از هندیان شـرق "کتاب الکساندر همیلتون با عنوان 

  .استهودیان در بصره ی
اي با عنوان خلیج بصره نوشته بی.جی. سالت در نقشه سده هفدهم خلیج فارس، ناحیه "اعراب خلیج"براساس کتاب. 3

  وجود داشت.
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دلـه  در مبا راینقش اصـل  ،به عنوان پایگاه عمدهشهر بصره ،در این میانو کرد یمسو روانه 

  .  کرد یمءایفاگران بهااین فلزات

انـدك   هفدهمسدهنقش محوري شهر بصره در  در بارهما  هاي یآگاهاین اهمیت، علی رغم 

قـرن   بصـره در  پیرامـون که  و نه چندان جامعی ین مطالعات پراکندهب ايهاي گستردهشکافاست. 

 (Grammont, Rahmé and Hamza,1996:58-96). موجـود اسـت   صـورت گرفـت،  شانزدهم 

شـهر بصـره را از سـال    بنـدر و  ،عبداهللا ثابت در کتـاب تـازه منتشـر شـده خـود در ایـن زمینـه       

سـال  تـا   یسانگلـ پـانی هنـد شـرقی   کمبرجاي مانده از  با تکیه بر اسناد.م1722/.ق1135

 نقش محوري خود را در تعیین سرنوشـت سال  در آننیروهاي محلی که .م1795/.ق1209

. اســـتبررســـی کـــرده ،از دســـت دادنـــد تجـــارت بنـــدر و بـــه ویـــژه ناحیـــه بصـــره

(Thabit,Albany.2001) در کتاب خود 1همسلی لونگریگ استفان ،دهه8پس از گذشت 

پرداختـه   ایـن دوران دربصـره  سیاسـی  به مطالعه تـاریخ "جدیدعراق سده ازچهار "ه نام ب

رکی و عربی نظیر بر پایه منابع دست اول ت این کتاب(Longrigg,1952 and2002). است

هـایی  یآگـاه "جدیـد  عـراق  سده ازچهار "است. کتاب نوشته شدهر المسافگلشن خلفا و زاد

ـ .دارد یمـ عرضه  یان و دولت عثمانیسیابپیرامون تاریخ بصره در دوره حکومت افرا گلونگری

 میزانـی کـه بـه    دهـد  یمـ ارائه  جزئیاتودر محتوا ناهمگوناما،جالب و متنوع يها گزارش

هاي تاریخ بصره در ایـن  هبسیاري از جنب.است مبهم و نامشخص داراي هیجان و تا حدودي

به که عرب و مورخان گلونگریارائه شده از سوي هاي یآگاهتنها بر اساس توان ینمرا  دوره

بـدون  ه ابراین تـاریخ ایـن دوره بصـر   و بنـ  نوشـت  ،دنبال نگارش تاریخ معاصر بصره هستند

  بررسی مانده است.

 .اسـت  بصـره  حـوادث و تحـوالت  کلیـاتی پیرامـون   دنبال فراهم آوردن به این مقاله

 یاز گزارشـ  شـتر بـه همـراه تفصـیالت بی   ؛آورد یمـ لونگریگ در کتاب خود که همانند آنچه 

نداشته یدسترس ها آنوي به  کهبر پایه منابعی در قرن هفدهمبصره  تاریخ سیاسی پیرامون

 هـاي  یختارمقیم بصره و به ویژه کمپانی هند شرقی عواملی،یهاي سفراي اروپانوشته.است

، اسـت  مکتوب متعددي که به واسطه همسایگی دولت عثمانی با صفویان به نگارش درآمده

 تـر  کاملاي آن است مطالعهاز منابع مهم در این باره به شمار آید. اما این نوشتار بر تواند یم

کـه لونگریـگ و دیگـر    ییهـا  جنبـه اند، بـا تکیـه بـر   از آنچه که محققان پیشین ارائه نموده

هـا  داده، بپـردازد. ایـن  اسـت  و بـدون بررسـی مانـده    انـد  ننمـوده توجـه   پژوهشگران به آن

                                                            
1 .Stephen Hemsley Longrigg
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به شناخت اینکه دولت عثمانی  و دهد یمحوادث شهر بصره افزایش  ا را در بارهم هاي یآگاه

                                                                                    .کند یمکمک ،چنان تسلطی بر شهر بصره نداشتآن

 اياي و فـرا منطقـه  منطقـه سـاخت  ویژگـی و  به دلیل بصره، محیط پیرامونیبا این 

 توانسـت  ینمـ باب عالی که بود مرزي یپایگاه مانند بهاین شهر است. نیازمند بررسی دقیق

 شـت اقامت دا خود سلطان در استانبول چرا که؛ اعمال کنداداره آن  بر ثريؤمچندان تمرکز 

بصـره و نـواحی    دردولـت عثمـانی   دائمـی اقتـدار استقرار ، پاشاي بغداد برايويو نماینده 

بـه ایـن    : نخست آنکـه گسـیل نیـرو   گانه این امر عبارتند از سهدالیل بود. ناتوانآن  اطراف

د.بسیار دشوار بـو موفقیت آمیز رکشیلشگحفظ پادگانی براي نیروها پس از سپس و نواحی

را در تقریباً یک فصل از سال  یاقدام چنیناز استانبول بود که  نیروستلزم اعزاماین اقدام م

، هاي غیر قابل عبورو باتالق با بیابان گرم و سوزان و محیط جغرافیایی ناسازگار برمی گرفت

ندان سـخت چشرایط را دودست عراق یینپامقابله با ساکنین  در این نیرو اجبارمچنین ه

Anon:1149/dellaValle,1665:253).کرد یم /Murphey,1992:24)1  

رودانبصـره و بخـش سـفالي میـان    بـاتالقی شـمال    هاي ینسرزمایل عربی که در قب

ـ  هـا  آناز مرکز بودند و بخشـی از تـرس   یروهاي گریز به عنوان ن ،زیستند یم بـاج  خـاطر  ه ب

سال در  انگلیسی کهتاجر2چرالف فیکهچنان .گرفتند یمها کاروانکه براي عبور  بودخواهی

ان عثمـانی قـادر بـه انقیـاد    ترکـ «:کند یمبیان  ،است هاز بصره دیدن کرد .م1584/.ق992

تصـرف  واقـع در رود فـرات را   از جزایر  شماري ها آنچرا کهنیستند؛  تعدادي از قبایل عرب

ایـن  .ز این جزایر در اختیـار ندارنـد  اراندن شان که ترکان نیروي کافی براي بیرون  انددهکر

در حال حرکت از یک نقطه بـه نقطـه   با عیال و احشام خود شین نبوده و دائماًیکجاناعراب

کـه آمـاده    پرتحـرك مسـتقل و بـا ایـن بـدویان     مواجهه(Fitch,1905-7:167). »دیگرند

دسـت انـدازي   هـا  آنبودند که به قلمـرو   نیروي بیگانه ايعلیه هر  خوديااستفاده از نیروه

عقب نشـینی  ها تاالبو  ها باتالقدر میان  توانستند یمدیگر بارا زیر،بود ياردشو کار ،نماید

و تنها از راه مـذاکره بـا    یافتند ینمدست . نیروهاي دولت عثمانی هرگز به این اعرابنمایند

                                                            
صـل بـا   : دولت عثمانی براي اعزام نیرو بـه سـوي ایـران صـفوي در یـک ف     نویسد م. می1625در سال  پیترو دالواله.1

(اتـراق   .هایی روبروست. براي نمونه این نیرو مجبور است زمستان را در شهر حلب یا بین النهرین سپري کندمحدودیت

هاي جنوبی همچون عوامل بیرونی توانایی اعمـال قـدرت و مـانور    آورد: حاشیه بیاباندرسخنی می رودس مورفیکند)

  .کندنظامی دولت عثمانی را محدود می
2. Ralph Fitch(1550 - 1611)
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تقریبـاً دو دولـت   د.ترتیبات در ایـن نـواحی ناپایـدار بـو     به طور کلید.در ارتباط بودن ها آن

    .کردند یمءبصره ایفا و چشمگیري در امور نقش عمدهبه موازات یکدیگر يعثمانی و صفو

و سراسـر   گرفـت  یمـ شـهر را در بـر   پیرامونی در ابتدا نواحی وسیع ایران دولت نفوذ 

دولت صفویه دوبار  .شد یمدست به دست  ها یعثمانو صفویان میانسده هفدهم شهر بصره 

و دیگـري دوره اي   .م1510/.ق915هیکی در ده؛ه دست گرفتاداره شهر بصره را بکنترل

حـوري و  روابط دولت صفویه بـا بصـره، نقـش م   در قبایل عرب م.جدهیکوتاه در آغاز قرن ه

در یان عمشعشاتحادیه قبایل شیعی در سده پانزدهم میالدي .کردند یمءرا ایفا یريانکارناپذ

این قبایل هرچنـد در   د.ند نهادپا به عرصه وجو خوزستان امروزي نواحی باتالقی در محدوده

 مند بهرهقابل توجهی  از استقالل خود در محدوده در واقعاما  ،ظاهر تابع دولت صفویه بودند

ایـران  يها دولتبین منطقه حائلمثابه به و نیز خود این قبایل ها آننواحی قلمروي بودند.

دولـت   1.(Caskel,1934:416/Soucek,1984:195-214). کردند یمو عثمانی نقش بازي 

از  نگرانـی خـاطر  ه باز این رو  .به مشعشعیان اعتماد داشته باشد توانست ینمهمواره صفوي 

امـا نظـر بـه اینکـه      بـود. هـا  آنبه طور مداوم مراقب عملکردبه عثمانی یششانگراتمایل و 

 ،ودشده ب با خطوط مشخصی ترسیمساخت یمرا به ایران مقید  ها آنترتیبات و قواعدي که 

اصلی منطقـه   قبیله - سودمندتر از آل علیانکه مشعشعیان براي دولت صفوي  داد یمنشان 

  . براي دولت عثمانی بودند ـ جزیره

امـا   ،بـود وابسته براي گردآوري نیروي نظامی به حاکم بغداد  سلطان عثمانی همواره

کـه بـه نـدرت     بـرخالف دولـت عثمـانی    داشت. با این حال، تکیهشیراز به حاکم شاه ایران

ی عقبایـل مشعشـ   حمایـت  از شـاه ایـران   ،کندز باکمک قبایل عراقی حساب  برتوانست یم

در هـا  آنو  بـود  منـد  بهره،کردند یمبه عنوان مدافعان منافع دولت ایران عمل  که خوزستان

  . رسانیدند یمبه دولت ایران یاري آالت مین ابزار و أنیروي کمکی و ت ارسالبا  بسیاري موارد

بـه   موضـوع  ایـن  کهبل صورت نگرفت؛به سادگی بصره در  و نفوذ دولت صفویهحضور

هاي پیچیده و با اهمیتزمینه

عباسـی در اواخـر   هاي دولت صفوي موسوم به پنج شاهی یـا  سکهگشت.میاقتصادي باز

).در شهر بصره رواج یافتنیمه دوم سده هفدهم میالدي Thevenot,1727:561-2)این  در

                                                            
واژه عربستان در عهد سلطنت شاه عباس اول به بخش جنوبی خوزستان اطالق شد. در دوره فرمانروایی نادرشاه ایـن  .1

ش. بـود  1302م/1923در سـال   رفت. تنهاهاي شمالی مانند شوشتر و دزفول به کار میاصطالح همچنین براي قسمت

  که این سرزمین نام خوزستان به خود گرفت.
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 و این اقدامآمد یمبه شمار عنوان پل ارتباطی براي صادرات طالي ایران شهر بصره به  ،برهه

هاي طـال  سکه موجب کمبود و کاهشسرزمین یعنی خارج کردن طالي دولت صفوي از آن 

کـه دولـت ایـران     مدتی پیش آمدز درا بحران اقتصادي، وضعیتی یندر چندر ایران گردید.

تجـار  هاي طال را ممنوع کـرد.  را داد و تجارت با سکه هاي نقرهکهستد با سودادتنها اجازه 

از سـر   را هـاي طـال  سکه مبنايصره بربا بت تجار.م1660/.ق1070در دهه یرانی بار دیگر ا

  (Matthee,2001:505-39).هایی وجود نداشتمحدودیتدر بصره چنین  زیرا،گرفتند

. زائـران در  بـود مکه و مدینه  به عزیمتراي بایرانی زائران محل تجمعبصره ،منظریکاز 

و بـراي   هعربستان عبور کـرد  يمرکز هاي ینسرزمسپس از ،افتادند یمراه  ءحساسوي االه ابتدا ب

از بصره در دوره شاه طهماسـب  رفت و آمد حجاج.رفتند یمجاز مدت سه هفته راه رسیدن به ح

، بارهـا  امنظم دولت عثمانی و صفوينهاي در دوره جنگ.متوقف شد ).م1524- 76/.ق930- 84(

ـاروان حجـاج در دمشـق    رفـتن حـج  بـراي  شـدند  یمـ ان ایرانی مجبور رزائ . ملحـق شـوند  بـه ک

(Faroqhi, اي یعنـی برهـه  .م1546/.ق953سال از این مسیر که رسد یمه نظر ب (1994:135

بسـته  ،عقـد شـد  پیمـان اسـتانبول من   که.م1591/.ق999فتح کرد تابصره راکه دولت عثمانی

,Mandaville,1970:498/McChesney).ماند 2003:129-56/ Faroqhi,2004:162-64)1  

 .ق1049محـرم 14در معاهده زهاب بین دو کشورصلح رسمی از پسو به ویژه  در قرن هفدهم

  .ئران ایرانی از بصره باز شدراه عبور زابار دیگر  .م1639/ مه 

در بصـره  حـج  يهـا  کـاروان اقتصـادي   هاي یتفعالت در و حیوانا ها انساناز  زیاديشمار

ئر ایرانی از هزار زا 10متوالی حدود  چندین سال طی در :آورد یمدر این باره اردنشد.بودندرگیر 

سـال  در  موران کمپـانی هلنـد  أبـر اسـاس گـزارش مـ     .اند کردهاماکن مقدس در عربستان زیارت 

 هـاي  ینسـرزم اقصـی نقـاط  ایران و زائر از 6000تا  5000هر ساله در حدود  .م1646/.ق1056

را بـا خـود بـه بصـره     شـتر  000/11تـا   000/10که در حالی ، آیند یمهم اسالمی در بصره گرد

 منـابع (Chardin,1810-11:135/ Dutch National Archives,1646:8unfol).آورنـد  یم

اکتبـر  ق. / اوایـل  1055سـال کـه در   کاروانی .کنند یمجزئیات بیشتري در این باره ذکر دیگر

در  (Riethoorn,1645:299 fol).شـتر بـود   2500متشکل از  ،بصره را ترك کرد .م1645

طبـق   .انـد سوي شـهر بصـره  ه که زائران ایرانی در حال حرکت ب شد یمگفته  .م1651اکتبر 

                                                            
هـایی از سـده   در برهـه  دولت صفوي و دولت عثمـانی ممکـن بـود   نویسد: در حقیقت مسیر عبور و مرور بین مک چسنی می. 1

زائـران  در دوره صـفوي  :ایـد افزو می عنا نیست که همیشه بسته باشد. اما این بدان مدهم میالدي به روي حجاج بسته باشدشانز

گزیدند. دولت عثمانی به زوار ایرانی با دیده شک مـی نگریسـت و   آسیاي مرکزي مسیر سرزمین ایران را براي رفتن به حج بر می

  در تالش بود که تماس آنها با متابعان سلطان را به حداقل ممکن برساند.
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شـتر   8000يداراکـه  بـرآورد شـد  نفـر   3000عداد افراد کاروان پس از یک ماه گزارشی، ت

,NA).کردند یمسرباز همراهی  200نان را د و آبودن Boudaen,1651:461-63)  در سـال

حـدود   بـه همـراه  نفـر  6000بـیش از   ئران ایرانی به بصره در بازگشت زا.م1659/.ق1069

,Anon).توقف کردندشتر در بصره 5000 op cit:1150)  

 بـه بنـا .آورد یمـ راه براي حاکمان بصره به همـ را سود سرشاري ،کاروان حجاجتجارت با 

کـه بـدانان نیـاز    بـه زائـران ایرانـی    را شـترانی اشاي بصره پ: «سیاح فرانسوي 1ونون دو تاروایت ژ

بـه بصـره    ایـن زائـران در بازگشـت   امـا  .فروخت یم،خواست یمبه هر قیمتی که مبرمی داشتند 

در  ،شـد  یمکه فروخته را ییها اسبفقطپاشا  .فروختند یمهمان شترها را به قیمت بسیار ارزان 

کـه عایـد   ازدحام حیوانات به دلیل سـود فراوانـی   .خرید یمبه همان قیمت  از سفر حج بازگشت

ـا سـی و      زگشت زائران بادر باپاشاي بصره تصور است.قابل  ،شد یمشهرنشینان  پرداخـت سـی ت

.»کـرد  یمـ اه کاروان ایرانـی همـر   ته سیصد نفري براي محافظت ازدس، هر نفردر ازايپنج دینار

آنچنـان   ،استدر شهر بصره  ئران ایرانیپول توسط زاجریان حرکت  حاکی ازبسیارييها گزارش

باشـد؛   ایرانـی  نهـایی زائـران   اینکه کدام یک از شهرها نقطه عزیمت که بین حاکمان بصره بر سر

در ونو مـدعی اسـت کـه پاشـاي بغـداد      دو ت .م1664/.ق1074سال در  پدید آمد.رقابت شدیدي 

ایـن  ، گرفـت  یمبر عهده بیست دوك مین امنیت زائران را تنها با پرداخت أتچندین نامه پیشنهاد 

در بغـداد گـردهم    ،بیشـتر پانزده دوك عدم پرداخت خاطر ه ب امر موجب شد تا بسیاري از زائران

Da Siena,1672:104/de).آیند Thevenot,opcit:321-2/Ja‘fariyan,1379:831)  

ارتبـاط برقـرار    اطـراف تـازه وارد بـه نـواحی    به آسانی با قبایـل  بصره از سویی مردم 

ـ   هـا  آنبه واسطهامنی و همواره از وقوع آشفتگی و نا کردند ینم .بردنـد  یمـ سـر  ه در رنـج ب

که چگونه از وجود قدرت صفویه در بصره جهت کـاهش   دانستند یمحاکمان بصره همچنین

 نشـان  پیرامون بصـره  در ادامه بحث بهره گیرند. بصره و افزایش استقالل دولت عثمانینفوذ 

دولت صفوي به یانتمایل بصر موجبکه چگونه فشار زیاد دولت استانبول،شد خواهد  داده

  .بودندبراي دخالت در امور بصره  دستاویزي به دست آوردن در انتظار گردید که

  

  بصره در سده شانزدهم میالدي

. راندنـد  یمـ فرمـان   یمغامسحاکمان محلی  از گروهیدر آغاز سده پانزدهم در بصره 

بین کوفـه و بصـره   عراق پایین دست نواحی دربودند که  اي از قبیله بنی منتفقشاخه ها آن

                                                            
1. Jean de Thevenot
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 در دورانچـرا کـه  ؛را از بـین نبـرد   موجود در بصره اضیانرنا این گروهحکومت  .زیستند یم

قویونلـو و آق  نـان قرا اکمتر ذرزودگ هايسلسله، بصره تحت نفوذ مغامسیخاندان یابی قدرت

بین کنترل واقعی بصره .ندسله تیموریان پدید آمدلکه به دنبال تجزیه سقرار گرفتقویونلو

 پیـدایش ال بعد با در سدر دست مشعشعیان بود. .م1436-1514/.ق840-914يها سال

و گــزار خــراجبصــره را،رکشــیبــا لشگ) .ق907-930(شــاه اســماعیل اول  ،دولــت صــفویه

شهر چندین سال دوام بر این صفویه  اکمیتحهرچند  یان را تابع دولت صفویه کرد.عمشعش

سـال  قـدرت خانـدان خـود را بـر بصـره در      بن مغامسمحمدکه رسد یمبه نظر  اما ،یافت

به جاي وي به رشید برادرش، پوشیده است بر مااي کهدر برهه. کرد ءاحیا .م1524/.ق930

  (Assawi,1372:49/Hamid1980:13).دقدرت رسی

جهت الحاق بصره بـه   ولت عثمانی نخستین تالش خود راد از این دوره زودگذر، پس

بغـداد را اشـغال کردنـد و    .م1534/.ق940سـال  نیروهاي عثمانی در قلمرو خود انجام داد.

سفیرانی از سوي امیران نواحی مختلف  .گزیدآن سال در آنجا اقامت سلطان سلیمان قانونی 

بـه سـلطان عثمـانی اظهـار      و بـه بغـداد آمدنـد    هویزه، قطیف و بحرینه ترتیب از جزیره، ب

هرچنـد  ،وفاداري کردسفیري اظهار  عزامنیز با ا د بن مغامسییرش وفاداري و بیعت نمودند.

 را به رهبـري پسـرش مـانی،    هیأتی داما حدود چهار سال بع .نسبت به سلطان تمکین نکرد

دولت عثمانی سلطه بهبراي اظهار فرمانبرداريکر خود ابوالفضل وزیرش محمد و قاضی عس

حاکمـان   باب عالی درخواست دست نشاندگی بصره را پذیرفت. و درنه روانه کردبر بصره به آ

طبه را در خنام وي  چنینسکه ضرب شود و هم نام سلطان عثمانیبه که  بصره قبول کردند

و از شـهر در برابـر    خـراج بپردازنـد   معهـودي  و سـالیانه بـه میـزان   نماز جماعت ذکر کنند

(Ali,1980:123,Hamid,Ibid:20-1).ندنمایدشمنان خارجی دفاع 

بود که  بخشی از فشارهاي بزرگتري ،اطاعت یرش تحت الحمایگی وپذ بصره بهاجبار

در جهـت دریـاي   دولت عثمانی  منافعتغییر در.آورد یمجنوب وارد  ه ناحیهدولت عثمانی ب

در سـال دولـت  ایـن  باعـث شـد کـه    سوي اقیـانوس هنـد  ه ب از آنجا و خلیج فارس سرخ و

-1551/.ق957-958يهـا  سـال تالشـی در   و طی را در اختیار بگیرد یمنکنترل .م1538

تحـت کنتـرل در   را نوار ساحلی خلیج فارسدر  ءترکان سعی کردند نواحی االحسا.م1550

گوناگون ارزیـابی شـده    يها شکله ب ان معاصراز سوي پژوهشگر دولت عثمانیف اهداآورند.

تجـاري بـا    يهـا  راهامنیـت  هـدف اصـلی دولـت عثمـانی حفـظ       به نظرمی رسـد  اما ،است

 ایـن  به میزانی تدافعی بود تـا تهـاجمی.   نهیامداخله گرا این امربه طور کلی .بود وستانهند
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 محـدوده  درو تجـار   زائـران آمد نسبت به رفت ودولت پرتغال يها چالشی به واکنش رفتار،

براي نفوذ در دریاي سرخ بود. آن دولت يها تالشو  شبه جزیره عربستان

کنتـرل دولـت    همچنان ، اماگذشتمیفتح بصره از سالدوازده .م1534/.ق940سال تا 

بـود کـه دولـت    .م1546/.ق953و تنهـا در سـال   ضـعیف و شـکننده بـود    شـهر  این برعثمانی 

قرارداد متارکه جنـگ   انعقادامکان  .به دست آوردرا  پیرامون آنو ر بصرهبواقعی استانبول تسلط 

و نفـوذ ایرانیـان بـر    کنترل استقرار موفقیت شاه طهماسب در ها،با هابسبورگ در یک سال پیش

,Posch).همـوار کـرد  را از آن پـیش کوتـاه  یدر مدتدزفول نواحی مجاور امـا بـا    (2000:27

بـه   آن و تسـلیم یانعاز مشعشـ  رویگردانـی بـر  مبنـی  زکیـه   قلعهفرمانده  سید امیر تصمیم

به ال سفیرارسهنگامی که نتیجه.ندپیش به جنگ برانگیخته شدبیش از  ، دو طرفعثمانی

 د امیر از اقدام خود پشیمان شـد. سی؛ به سرکردگی خرم بیگ انجامید بغدادنیرویی از  اعزام

 .نمـود کـرد و از آنـان درخواسـت کمـک نظـامی       یان برقرارعمشعش با ییها تماساو مجدداً 

متحـد  ،جانشین مانی شده بود که در این برههرهبر قبیله مغامسی یی همچنین با شیخ یح

بـه  و بالفاصـله   نمـود عدم وفـاداري و خیانـت   دولت عثمانی شیخ یحیی را متهم به .یدگرد

یان نیروهـاي  عمـک مشعشـ  و بـا ک  سرباز زدستانبول به ا فتنراز  وياما. خوانداستانبول فرا

ري جـرّار  گبا لشـ پاشا حاکم موصل از سوي دولت عثمانی  زایا عثمانی را از بصره بیرون راند.

ه ب .م1546/.ق953سال پاشا در اوایل تابستانزایابه راه افتاد.وي به اطاعت درآوردنبراي 

  ماه تالش به هدف خود نائل آمد.6پس از  و پیشروي کردسوي بصره 

ایاس پاشا به و دست نیروهاي عثمانی سقوط کردبصره به  .م1546سال  مبردر دسا

اي عثمانی را بر ها)(ینی چريتعداد قابل توجهی از جان نثاران در پادگانهنگام ترك بصره

گرفـت و  دولـت عثمـانی قـرار    و تحت قلمربصره و نواحی آن  گذاشت. در آنجاکنترل شهر 

و حـق   رسید بصره تموکبه حبیگ بالل محمد.بسته شدردیگ بر دولنفوذ هايتمام روزنه

:Ibid., 80–87; /Ali, 1983)   اده شددبه ويهاي دولت عثمانی ضرب سکه 124) .  

خشـک بـودن   و  کمبود الوارکه در بصره برپا کرد ـ   پایگاه دریاییدولت عثمانی یک 

در  از ایـن پایگـاه دوبـار   نی دولـت عثمـا   ـ  نمودثبات را ابودن آن  مؤثر یرغهواي این ناحیه

اسـتفاده   فـارس براي حمله دریایی به خلـیج .م1554/.ق961و .م1552/.ق959يها سال

، بصـریان طـی مـوافقتی حسـن نیـت خـود را بـه        در اقدامی براي از سر گیري تجارت. کرد

از  ،داشـت  یمکه بر تجار روا  ییها ستمخاطر ه بیگ را بو بالل محمد نشان دادند ها یپرتغال

باب را به امـارت  کو رمضان اوغلیه جاي وي ب .م1549/.ق956در سال شهر اخراج کردند و
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,Posch). برگزیدند Ibid:350)اداره راتـی در شـیوه  همچنین تصمیم به ایجاد تغیی بصریان 

. منسوخ کردند را تطابقی با شریعت نداشت گونه یچهکه هایی یاتمالدریافتشهر گرفتند و 

ـ یجـاد ، ابود برخوردار ع که در آن متولی از اختیار فراوانیام اقطایک نظ ها آن  بلکـه  د.نکردن

. بـود زمـین) (مالیـات  پیشرونده التـزام  نظامشبیه بهکهآوردند به وجودیک ساختار اداري 

(Ali, 1983:125-40)  
،چندان شایسته خود بر شهر بصره ادامه دادنده به حکمروایی ن یچند صباحبصریان

کنترل شـهر و نـواحی آن را   ختیار نداشتند که امنیت وارتش و نیروي مقتدري در ا هاگر چ

. م1549در سال  قبایل بومی نبودند. هاي یآشفتگقادر به جلوگیري از  و نیز دنیردر دست گ

که  قبایل داخلی بصره شورشی را به راه انداختندشدن بصره،  کمتر از دو سال پس از متحد

غـداد  بـین بصـره و ب   يهـا  کـاروان روند تجـارت  اختالل نیزو ور و مرور عب راه انسدادموجب 

یه جزیـره  اي مهم در ناحقبیله آل علیانشیخ قبیله و  رهبر قبایل شورشی علیان. ابن گردید

درویش پاشا حاکم شهر مجبـور  در این رویارویی،  .کردبود و در همان سال بصره را محاصره 

ـ  پاشــاعلـی  شـد از   متمــادي طــی سـالیان  علــی پاشـا  .نمایـد  اي کمــکی بغــداد تقاضـ وال

با بصریان به ظاهر و آل علیان انجام دادآوردن در  به اطاعتپی براي هاي پی دررکشیلشگ

حـاکم  بـاب کو رمضان اوغلـی بود که .م1553/.ق960سال و تنها در داد یمنشان همنوایی 

000/15راجی به میـزان  سالیانه خوي (Posch:352).مداین شدبزرگ بصره، جزیره و دژ 

  (Ibid:351).پرداخت یمسکه طال به دولت عثمانی 

بود کـه دولـت    سنگینی هاي یاتمالو سرمنشاءآبستن حوادث تازه.م1566/.ق973سال 

بار دیگر فرماندهی نیروهـاي شورشـی را بـه     آل علیان. کرد یمتحمیل  آل علیانقبیله بر  عثمانی

کـار  ه ب ها آنریایی خود را علیه ناوگان دسوي علیاي رود فرات دولت عثمانی در دو  عهده گرفت.

و صدها تفنگـدار و شـش هـزار     هاینی چريکشتی با نیروي دویست هزار نفره از  450و  انداخت

ـار  ،نیـرو  این تعـداد  نمایشسوي نواحی باتالقی جنوب عراق روانه نمود.ه و کرد ب عربنیروي  آث

در شورشـیان  کامل شکست ازخبر به بار آمده در روستاها  هايرابیخو شده قطعدرختان نخل 

,Imber).داد یم.م1567/.ق974تابستان  1996:60/Hamid, op.cit:45-56) ،با این حال

دخالت دولـت عثمـانی    بصره نشد.براي ایجاد تعادل در این اقدام منجر به تغییرات بنیادین

آن دولت براي تصـرف بحـرین    يها تالشو  بودناگهانی ن هجومفارس هرگز فراتر از یک در خلیج

نقطه عطفی در  .م1566سلطان سلیمان در سال  گمر .به جایی نرسید.م1558/.ق965سال در 

دولت اسـتانبول اسـتراتژي    ،اروپا درعثمانی  با درگیري .رود یمشمار ه سیاست خارجی عثمانی ب

  نمود. معطوف دیترانهاروپاي مرکزي و دریاي م به دیگرو بار داد تغییر را خود
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 ،ثبیـت شـده  ت بـه شـکل  را بر نواحی جنوبی عراقدولت عثمانی هرگز کنترل و سلطه خود 

ره شـکوفایی تجـاري بصـ   . باقی مانـد به قوت خود  موجود در بصرههاي یآشفتگاستقرار نبخشید و 

ه هـاي خـود   انکرپس اقتدار بر که زیرا ؛رسید ینمکافی به نظر تجارت شهربراي رونق بخشیدن به 

 دولـت عثمـانی  و در اواخر قرن شانزدهم داد یمآزار را بصریانمالیاتی فشار باررا از دست داده بود. 

دولـت عثمـانی    یـر گ دامـن .م1575/.ق983سال جریان گردش پول از  .مواجه بودپولی  مشکالت با

نوع کـردن ضـرب   با مم از بصره به هند ها سکهجریان برون ریزي  اندازي گردشبه  سیاستو شد

موفقیـت  .م1595/.ق1004و .م1579/.ق987يهـا  در سالصادرات  و منعنقره الريمحلی سکه 

کمبـود  در پـی  علی پاشا (Inalcik,1970:213/ Pamuk,1999:105).چندانی به بار نیاورد

ـ  و عدم  درآمد در شهر ـلط توانایی ب  .م1596/.ق1005تمـام نیروهـاي محلـی در سـال      بـر  راي تس

قیان بـه سـلجو   هـا  آنکه نسب  بود ياهافراسیاب رهبر خانواد فروخت.بصره را به افراسیاب حکومت 

کیلومتري شمال بصـره  45در شط العرب حدود  "دیر"و مأمن و مسکن اصلی شانرسید یمبصره 

سـه هـزار   یـک هـر  درکـه   سکه که افراسیاب پاشا با پرداخت هشت کیسه شود یمگفته  واقع بود.

ـا پـذیرش خوانـدن خطبـه      و شد یمکه س 24000اًمجموع د وسکه محمدي بو ـلطان    ب بـه نـام س

چنـد سـال  al-Ka‘bi,1377:17/ Longrigg:100(1(.بصره را به دست گرفـت  حکومت عثمانی،

درگیـري مـداوم بـین     بـر اثـر  در بصره تغییرات کلی از سیاح فرانسويتاورنیه ،پس از آن تاریخ

 نیروهاي قبایل عرب در حالی که  -مختلف عرب يها روهگپادگان بصره ونیروهاي ترك در 

، منی و وحشـت انـا از  وي با ابـراز ناخرسـندي  .کند یمیاد  -آمدند یمشهر به یاري ساکنین

نواحی تمندي از وبه مرد ثر پیاستر چهار هزاررا به قیمت  شهرپاشا حکومتمدعی است که 

ـ   ،ي حسـاب ببرنـد  براي اینکه مـردم از و  فروخته است که اخیراً بصره ه نیروهـاي قـابلی را ب

و علی پاشا به محض رسـیدن  خواند یمافراسیاب خود را حاکم بصره  ت در آورده است.خدم

,Tavernier).به استانبول خفه شد  لونگریگ اشاره دارد هیچ احتمالیکه  گونه همان(100

بـه خـوبی   ب را مطال پیشینحکایت دو در حقیقت، این گزارش وجود ندارد.  صحتبر  مبنی

مسئله اي است که محلی عرب،  يها گروهو نظامیان ترك  و وجود تنش میان کنند ینمبیان 

ه ببصره حکومتم. 1596-1668ق./1005-1078يها سالبین انعکاس یافته است.  همواره

  (Birken,1976:226). اخالف افراسیاب قرار گرفت در اختیارموروثی  طور

  

  

                                                            
  کند.کیسه  ذکر می 800مقدار را به اشتباه در اثر خود این  (Hamid)حمید. 1
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  ت افراسیابتحوالت سده هفدهم: حکوم

همـراه  او با عدالت حکمرانی شود یمو گفته  تحقق بخشیدافراسیاب صلح بر بصره را 

بع دولت عثمانی صورت اسمی خود را تاه و بحفظ کرد را با دولت عثمانیمناسبات بود. وي 

همچنـان از موفقیـت حکومـت وي در آن ناحیـه رضـایت       ها یعثمانبه دلیل اینکه .درآورد

بـه همـراه   خلعـت ا و سفرایی با هدایاي دورهگذاشتند و به شکل  به حال خوداو را،داشتند

سـال  در . کردنـد  یماعزام به عنوان پاشاي بصره  افراسیاب لواي حکومت مبنی بر شناسایی 

و نـواحی  بصـره  شـهر  ا عنوان حاکم مطلق العنانباواز یکار ملکشیشان .م1623/.ق1032

:Anon. Op.cit).اند کردهیاد  پیرامونی آن  274n)  

بودند که در آن زمان تحـت رهبـري    افراسیابايمنطقه رقیبانمده مشعشعیان ع

 .م1594/.ق1003در سـال  د مبارك سی. قرار داشتندد مبارك سیه نام یک رئیس محلی ب

که زیر سلطه دولت صـفویه قـرار داشـت، تحـت تملـک      را ، دزفول و شوشتردورق نواحی

، ناحیـه جزیـره   . با حملـه بـه  ش از پیش قلمرو خود را گسترش دادیاو بسال بعد.درآورد

که  را تعدادي از دژهایی همچنین کنترل و درآورد تصرفنام شاه عباس اول به ه را ب آنجا

را قـادر سـاخت    مشعشعیاناین امر  .به دست گرفت ،قرار داشتنددر فاصله کمی از بصره 

سـال  درد مبـارك  سـی  شـود  یمگفته .ایندنممالیات و باج و خراجی بر بصره تحمیل که 

  .(Mulla Jalal al-Din)غارت نمودرا  ءو االحسا نواحی پیرامون بصره.م1597/.ق1006

(Munajjim,1366:286/Kasravi,1362:58/Ali Shakir:127)ــی ــدر س ــارك آنق د مب

کـر  ذقلمـرو وي نـواحی   در زمرهراچانابرادروستاي،نقشه هاي قدیمی درکه نیرومند شد

یپیرامـون  تحوالت و اوضـاع مطابق با  خود را هاي یاستساو (Solt:Op.cit:119).کنند یم

و در بـین   عرب حفظ کـرد  يها گروهرا با  اش محرمانهيها تماسد مبارك سی.داد یمادامه  بصره

کمـک نظـامی    هـا  یپرتغالهمچنین از  وي انگیخت.را بر یضد عثمانو ضد تركاحساسات  ها آن

اعزام داشـت.  بندر گواه . سفرایی بم1608/.ق1016سال در  حتیو در این زمینه کردست درخوا

سـی هـزار    قول دادکشتی جنگیپانزده الی بیست گرفتن فت کمک و در اختیاردریا او در مقابل

. دهـد بهـا  یپرتغـال به  تسخیر آن شهردر صورت را گمرکات بصره از درآمدهاي و نیمی سارافین 

هرگـز موفـق بـه     اامـ  ،واقع در دهانه رود فرات بنا کند دژي در ناحیه خضر قول دادافزون بر آن

                                                                 (De Gouvea,1646:509-13/ Gulbenkian,1995:325-420).تسخیر بصره نشد

ناحیـه  و یـا  رآورده بودد مبارك به تصرف دکه سی ییها بخشگرفتنبراي افراسیاب 

؛کردنـد  یمـ عیان بر شهر تحمیـل  و همچنین براي پایان بخشیدن به باجی که مشعشجزیره 
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حیـه را  حـاکم آن نا  و درآوردنواحی دورق را تحت کنتـرل مشابه  اقدامیاو در  دست به کار شد.

 بصـره و میـان  روابـط  .م1616- 17/ق1025د مبـارك در سـال   پـس از مـرگ سـی   بیرون راند.

د نوه سی دید رشعلیه سیم.1619- 20./ق1028سال افراسیاب در  ،بنابراین .تیره شدمشعشعیان 

کـه   بـود  فضل طایفهاز  گروهیبر سرها یريدرگاز بخشی  .وارد جنگ شد و جانشین ويمبارك 

و مشعشعیان شکست شد  ور شعلهند و متعاقب آن آتش جنگ درآمده بود بصره به بیعت با حاکم

  (Iskandar Beg Munshi,1350:952).به قتل رسید د نیزیرشد سیخود  و خوردند

.پسرش علی به جانشینی وي رسیدو درگذشت.م1624/.ق1033سال افراسیاب در 

(Della Valle, ــا ســال  1(249 ــ .م1645/.ق1055علــی پاشــا ت ــان ران دبــر بصــره فرم

)Gulbenkian,382/Huwayzi,1380:47(2را ناحیه جزیـره  ،دخو ییار زمان فرمانروو د

و به حـوزه خـود    خارج کندحاکم بغداد  از تسلطرا کوت العمارهدکرد و سعی نمو تصرف

,Ka‘bi)د.منضم نمای Ibid:19)  ـ وفادار دولت عثمانی در این مدت به  ظاهراً بصره اقی ب

 Iskandar)   .سفرا به استانبول حفظ نمود اعزامبا  را ايعلی پاشا روابط دو سویه و ماند

Beg,1317:228/Hamid:62-5)ـا  کرد یمتالش  ي کسب استقالل از استانبول سختبرا اما ؛ ب

اخـذ  نام سلطان ه ب ها یاتمال.داشت ینمدور از نظر اندیشه اطاعت از باب عالی را همچنان  این همه

و  شـد  یمـ به باب عـالی ارسـال    پارچه و تحف ،لباس ،اسب هدایاي سالیانه عمدتاً شامل ،گردید یم

,NA).کـرد  ینمـ مشاهده رونددولت استانبول هرگز توقفی در این  Boudaen,1651:538)  دو

مدعی است که پاشاي بصره سالیانه خراجی به میـزان هـزار پیاسـتر    .م1665/.ق1075نو در سال تو

 شماري بـه دربـار  که وي هدایاي بی کند یمهمچنین بر این نکته پافشاري  .فرستد یمبه باب عالی 

ـا    و روابـط نزدیکـی داشـتند   خواجه سرایان و دیگر درباریـان بـا او   .کرد یمسلطان گسیل  ایـن تنه

,De Thevenot).ساخت یممطمئن از جایگاهش  اي بود که او راوسیله Ibid.566)  

، بصره بار دیگـر آمـاج تهاجمـات مسـتقیم     نشستپدري جابه هنگامی که علی پاشا 

 عتبـات  یگـر دمحاصـره بغـداد و    اندیشـه  در ادامـه باس اول شاه عگرفت.دولت صفویه قرار

هـدف وي  . شـد  یمبراي حمله به بصره آماده  .م1623/.ق1032سال متبرکه عراق در اواخر 

بود که بصره باعث  اندیشهمستقیم این  بود و اقدام او پیامد جنوب عراق به قلمرو خود الحاق

:گوید یمدالواله وکه پیتر گونه همان.استموقعیت تجاري بندرعباس گردیده  از رونق افتادن

                                                            
که حکومت پدرش به پایان برسد، حکومت را با زور و قدرت از آن خـود  کند که علی  پیش از اینه بیان میپیترودالوال. 1

  کرده بود.
در سـال   کـه سـن علـی    گویـد پایه استداللی میعلی برادر افراسیاب بود نه پسر وي. سولت بر برخی بر این باورندکه.2

.برادر افراسیاب باشد نه پسر وي کرد که.  اقتضاء میم1645
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رتمنـدان محلـی بصـره    با قد آنان کهچرا ،انگیزه داشت ها یپرتغالتضعیف پایگاه شاه براي"

را  آنـان  شـاه .نـد اهدر شهر به دست آورد بسیاري ازات تجاريند و امتیراي داروابط دوستانه

       ".فـارس اسـتفاده کننـد   ري در خلـیج عملیات تجا براي انجام از بنادر ایرانی مجبور کرد که

(Della Valle, Travels, 254) سـت از وفـاداري بـه دولـت     افراسـیاب خواسـت د  شاه از

در نمـاز  و ضـرب کنـد   سـکه   و به نـام شـاه  یرد ذو تابعیت دولت صفویه را بپداردعثمانی بر

و در مقابـل  گرفته نخواهـد شـد   از او هیچ خراجیدر عوض ، خواندبجمعه خطبه به نام وي 

از پذیرش پیشـنهاد  . وقتی که افراسیابکرد یمنیز شاه ادامه روند استقالل بصره را تضمین 

منـد  توانحـاکم  امام قلـی خـان   سفیر حاکم صفوي امتناع ورزید، نیروهاي ایرانی به رهبري 

 نیروهاي ایرانی به رهبري امام پیش از تسخیر شهر بصره سوي بصره به راه افتادند.ه ب فارس

تنبیـه و اخـراج   بـه  . امام قلی خـان تصـمیم  قلی خان وارد هویزه پایتخت مشعشعیان شدند

و  پرورانـد  یمـ از دولت صفویه در سـر   که هواي استقالل گرفت مطلببن منصور، رهبر آنان

 ازبـن مطلـب   بر این اسـاس منصـور  این امر باعث گردید که او به حاکم بصره نزدیک شود. 

به  آمدنشاه مبنی بر  فراخوان و به امتناع ورزیدي در تصرف بغداد نیروهاي صفو همکاري با

  . وقعی ننهاداصفهان

آنجـا   درو  یزه گریخت و به ناحیه نهـروان رفـت  هو ازنفر منصور در پاسخ با حدود پانصد

، محمدخان بن مبارك. را داد اقامت در مجاورت بصره اجازهو به او  وي آمداستقبالبه علی پاشا 

هـویزه  حکومـت  در دربار صـفویه سـپري کـرده بـود بـه       را اي یطوالنکه مدت زمان  صورنوه من

خود را به عنوان والی محقق ساخت و نیروهاي صفوي به مسافت یـک روز   منصوب شد و وظیفه

(Della Valle:249/Ranjbar,1382:322).از بصره عازم تسخیر دژ قبان شدند

براي حمایـت از   دومین حامی ب و قبیله منتفقپیوند زناشویی بین خانواده افراسیا با

. اما آنچه که شهر بصره را در برابر تجـاوز صـفویان   پدید آمدبصره در مقابل نیروهاي ایرانی 

,Von Oppenheim).بـود  ها یپرتغال؛ روابط تنگاتنگ بصره با کرد یممصون  1952:417)

وارد  نخستین بـار  براي ها یپرتغالکه می گشتباز ابط به اوایل سده شانزدهم میالديآغاز این رو

. در نیمـه دوم سـده   شـده بودنـد   دولت عثمـانی وارد میـدان   هو مستقیماً علیخلیج فارس شدند

تسـریع شـده   در فراینـدي کـه    بهبود یافت. 1تدریج روابط بین ترکان عثمانی و لوسوه ب شانزدهم

 هـا  یپرتغالدست کشیدن  به دنبال. وذ ایران را بر خلیج فارس گسترش دادبود؛ شاه عباس اول نف

بـه امیـد    هـا  آن.م1622/.ق1031سـال  در ]از هرمـز  هـا  یپرتغـال اخراج [ایرانیان  نفع هرمز به از

                                                            
1 .Luso شهري در پرتغال  



     113     اب، ترکان و ایرانیان بر سر بصرهکشمکش بین اعر

به گرمـی  در بصره  از آنان .افراسیاب ایجاد کردندروابط نزدیکی با  جاي هرمز،ه ببصره ی جایگزین

در غارت و  ءمداران االحسابصریان و قدرتبا  ها یپرتغالبعد،  يها سالعمل آمد و در ه استقبال ب

(Dunlop,1930:148).همکاري کردنـد به طور مشترك گیري بحرین پستهاجم به قطر و باز

رسـمی تبلیـغ عقایـد    نخستین نمایندگان  .م1624- 25/.ق1034سال در  یکار ملبا ورود گروه 

ــاري ن     ــن همک ــی از ای ــانگر بخش ــه بی ــت ک ــتقرار یاف ــره اس ــیحیت در بص ــت مس ــک اس .زدی

(Anon:274/Foster,1909:354) حقـوق ثـابتی از    در شـهر  ها یپرتغالنامال، عچهل سال بعد

(.De Thevenot, Suite du voyage, 354).کردند یمپاشا دریافت 

نیرو تقاضـا کـرد    به همراه کشتی 6ها یپرتغالحمله، افراسیاب از  ایرانیان براي با پافشاري

ـ      پیشنهاد کرد که کل هزیو  .طـول انجامـد، بپـردازد   ه نه این رویـارویی را تـا مـدت زمـانی کـه ب

(Boxer,1930:192)ن گنچالو  5ها یپرتغالبه درخواست پاشا،  در پاسخکشتی به فرماندهی د

ر نیروهـاي صـفوي را بمبـاران    پرتغـالی مقـ   هاي یکشت. ندگسیل کرد ها آنه یاري را ب 1داسیلورا

ایـن بـه   بردست نیروهاي ایرانی جلوگیري کرد و بناه بیه قبان از سقوط ناح کردند که این اقدام

در فصل  (Anon, A Chronicle:1127)2.کمک کرد .م1624/.ق1033سال نجات بصره در 

و تابعیت شاه عبـاس اول را   يگزار خراجزمانی که علی پاشا پیشنهاد احتماالً بهار سال بعد،

نمـود. در  بصـره  روانه  شهر نفر را براي تصرفارنپذیرفت، دولت ایران نیرویی بالغ بر سی هز

سوي ه ب ها آن. ندفرستاد ایرانیانبراي دفاع از شهر در مقابل  سه هزار نفر را ها یپرتغال، پاسخ

جایی که  کیلومتري شمال بصره واقع شده بود و75دژي که در حدود  ؛قرنه حرکت نمودند

بایـد   راجع به اهمیـت سـوق الجیشـی آن   و  پیوستبه هم میدو رود دجله و فرات در آنجا 

ر دست داشتن این ناحیه دجله و فرات بستگی به د ،بصره ،یت مناطق بغدادامن بیان کرد که

,Carré). اشتد 1948:86)

انان و صـائبیان بـراي   علی پاشا جمع شدند و نیروهایی از مسلم ان محلی پیرامونسر

 د، نیروهاي صفوي از رویـارویی منصـرف  از آنکه وارد جنگ شون قبل. وي فراهم کردند یاري

کـه شـاه   -فشار بیشتر به منظور حفظ قندهار براي ها آنشدند و عقب نشینی کردند. ظاهراً 

به عقب فراخوانـده   -(گورکانیان) در آورده بوداز چنگ مغوالن کبیر آن شهر را پیش از این

,Della Valle, Travels, 250/ Cordeiro). شدند 1898:77-81)

                                                            
1. Don Gonçalo da Silveira

  شد، سقوط قبان قطعی بود.کشتی براي دفاع از آن محل دست به کار نمی 20ها اگر اینبنا بر گزارش کارملی .2
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ایـن   .حرکـت کردنـد  نیروهاي ایرانی بار دیگر براي تسخیر بصره  .م1628/.ق1037سال در

ـا بـه      و  از سوي حاکم بصره همزمان بودیان لرکشی با سرکوب شورش آل علشگ ـام قلـی خـان بن ام

ـر  (Hamid,op. Cit: 74)حمایـت کـرد.    هـا  آناز علی پاشادر مقابل علیانآل درخواست یاري  ب

بخشـی از   ریانی از فـارس، سپاهیان ایرانی متشـکل از لشـگ   کندربیگ منشی،اس يها گزارشاساس 

قبایـل عـرب در طـول    به گفته همان منبع،نیروهاي سلطنتی و نیروهاي جنگجوي لر و کرد بودند. 

کـه   افزایـد  یمـ يو .ارائـه نمودنـد  و خدماتی ندفارس اظهار تابعیت کرد مسیر نسبت به بیگلربیگی

خاري و دیگر اقـالم  افت يها خلعتنقدي و  هدایاي ،ها آنهمکاري ه سبب ب فرمانده نیروهاي صفوي

  (Eskandar Beg Monshi,1978:1299). بخشید ها آنارزنده به 

را در موقعیـت برتـري بـراي تسـخیر      ایرانیان در مجاورت بصره،قالع تعدادي تصرف 

به زیـر آب بردنـد.    رااطراف  هاي ینزماز شهر با شکستن سدهادر دفاع اعراب . دادشهر قرار

ــف لشگ    ــب توق ــه موج ــه ک ــد،  آنچ ــی ش ــرگ رکش ــر م ــاس  خب ــاه عب ــال در اول ش س

امام قلی خـان محاصـره را رهـا کـرد و بـه       . به محض شنیدن خبر،بود م1629/هـ.ق1038

آل قبیله (Khvajigi Isfaharni,1368:48/Mulla Kamal,1326:78).گشتاصفهان باز

موجـب تسـلط علـی پاشـا بـر       هـا  آنسرانجام شکستو  نداز یاري ایرانیان نومید شدعلیان

  تجاري مواصالتی بصره با بغداد گردید.  يها راهنواحی جزیره و 

سـرانجام  افتخـاري؛  خلعـت  بـدل وردنیـز  مبنـی بـر حسـن نیـت و     پیام ارسالدر پی 

. پایان گرفـت  صلحیبا انعقاد.م1631/.ق1041سال بین علی پاشا و امام قلی خان در اختالفات 

 دي اسب عربی و مقدار فراوانـی تحـف  داهمراه با تع علی پاشا فرستاده اي پس از این،شش سال 

,Al-Huwayzi:31)فرستاد. ).م1629- 1642/.ق1038- 1052(نزد شاه صفی سال در  (36-7

ـلح  دولت عثمانی بر ثبات  به دنبال تسخیر قطعی بغداد از سوي.م1639/.ق1048 افـزوده  این ص

(قصـر  معاهـده زهـاب  بـه دنبـال   . منعقد گردیـد  عثمانی پیمان صلحصفویه و ت میان دولشد و 

این معاهده بـدون   بر اساس و همچنین شد و به رسمیت شناخته گردید مرزها مشخص شیرین)

دیگـر نقـاط قلمـرو عثمـانی      به عراق و عربستان و یا توانستند یمهیچ مانعی زائران ایرانی و تجار 

,Matthee). کنند و آمدرفت  خصـومت میـان دولـت     پایان این معاهده نشانه.(1998:97-126

  برجاي ماند.دوره صفویه پا آخرعثمانی و صفوي بود و نیز تا 

ــد   ــق ش ــکوفایی و رون ــون وارد دوره اي از ش ــره اکن ــ هبص ــود و اهمی ــاري ب و ت تج

نده شـده  که به دربار حاکم پناه -فتح اهللا کعبی افزایش یافته بود.  اقتصادي آن هاي یتفعال

 چرا که؛کرده است در دوره اوج آن تشبیه یدالرش هارونحکومت علی پاشا را با خالفت  -بود
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. قرین گشـته بـود  د و ادب و شعر در بصره با امنیت در پی علم اندوزي بودن آن شهر ساکنان

(al-Ka‘bi, Zad al-musafir, 18–19) . یـک مبلـغ مسـیحی    .م1635/.ق1045سال در

یـن شـهر   ا«: نویسد یم. او کند یمتمجیدنی از دیده هاي خود بیش از حد مقیم و شاهد عی

آن را بـا شـهر    توان یمکه  اند گرد آمدهاقالم و تجار زیادي بدانجا  بسیار ثروتمند شده است،

در،محقـق نکتـه سـنج   دینا ریزاك خـوري  به گفته  (Anon:1135). »بیزانس مقایسه کرد

هنگ درباري و ندر با ساخت قبیله اي به یک شهر با فربصره از یک بهفدهمقرنهاينیمه

جمعیـت بصـره   افزایش  که(Rizk Khoury,1991:60)یافت ءارتقا قبول ابلسنت ادبی ق

.م1590/.ق997تا .م1570/.ق977يها سالبین  ها یبررسبر اساس است. سخناین مؤید 

تخمـین زده   ر نفـر هـزا برهه معادل جمعیتـی قریـب بـه بیسـت      در آنن شهر تعداد ساکنی

شمار جمعیت سـاکن شـهر بـه     .م1650/.ق1060سال در (Barkan,1970:171). شود یم

  نفر رسید.هزار  پنجاهیعنی به حدود میزان بیش از دو برابر 

حسین پاشا پسـر علـی   تداوم پیدا کرد. صلح و ثبات حسین پاشاتا اوایل حکومت ها سال

  .د. اداره شـهر بصـره را عهـده دار گردیـ    م1645/.ق1055سـال  بـود کـه در    پاشا و جانشین وي

(Al-Huwayzi:7)1م1651/.ق1061سـال در زودي دگرگون شد. ه اوضاع ب،اما پس از این دوره .

) در امـان  .م1642- 1666/.ق1052- 1077(کشی شاه عبـاس دوم ربصره به سختی توانست از لشگ

امـا بـار    تهدید به اشغال کردند. را بصره، شهر جنوب غربی ه سمتببا حرکتایرانی بماند؛ سپاهیان

که دولت گورکانیان در صـدد تصـرف   دیگر حوادث قندهار توجه شاه صفوي را معطوف به خود کرد 

. خوانـد سوي بصره را بـه عقـب فرا  ه ب اعزامیيبه هر حال وي مجبور شد نیروها .آن برآمده بودند

(Floor and Faghfoory,2004:183-4)بـه معنـاي    نکردن دولت صفویهله حم اما با این حال

  شد. ور شعلهدر بصره  داخلی يها جنگسال بعد چرا کهصلح و آرامش به بصره نبود؛ اعاده

واله قزوینـی   از یروایت از جملهاست. بصره در دستترتیب حوادث  از یمختلف هاي یتروا

همچنـین از  و سـت  ثبت شده امعاصر دوره صفویه  دو اثرنویسندگان  3و وحید قزوینی 2اصفهانی

در  را حـوادث این یا پس از یک نسل  کار وي که "زادالمسافر"و صاحب کتاب بیالکعبی مرد اد

، سـبب تحریـک   حسـین پاشـا از قـدرت    هـاي  استفاده ء، سو. بر اساس این سه منبعگیرد یمبر 

                                                            
.شود که هنوز صلح بر بصره حکمفرما بودمیالحویزي به هنگام نگارش اثر خود یادآور .1
شاهدورانتاراوقایعوبودشاهیمکاتباتمنشیکتابلفؤم. استقزوینیوالهمحمدیوسفاثرخلدبرینکتاب.2

(مترجم)کرده است. البته در پایان کتاب مطالبی چند درباره شاه سلیمان صفوي وجود دارد.بیاندومعباس
ژه دوره شـاه عبـاس   قزوینی در باره تاریخ صفویه به وین آراي عباسی تألیف میرزا محمد طاهر وحید کتاب تاریخ جها. 3

دوم است. این کتاب بنا به درخواست خلیفه سلطان، وزیرشاه عباس دوم نگارش یافته است.(مترجم)
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طان و از سـل  دنـد کرو از وي شکایت  ندآقا و فاتحی بیگ به استانبول رفتاحمد .گردید عموهایش

جاي وي در بصره بنشـاند و حکومـت قطیـف و    ه خواستند که حسین پاشا را عزل و احمدآقا را ب

سـلطان بـا    1(De Thevenot, Travels, 159). واگـذار کنـد  را بـه فـاتحی بیـگ     ءاالحسـا 

و دستورات الزم را طی نامه اي  کرد و حکمی در این باره صادر نمود درخواست آنان موافقت

با این فرمان، احمدآقا و فاتحی بیگ همراه بـا سـپاه    .فرستاد حاکم بغداد ،مرتضی پاشا رايب

بـه   يپیام مسـالمت آمیـز  حسین پاشا طی ،این مطلب علی رغم بزرگی  به بصره بازگشتند.

وي حاضر است آنان را در اداره شـهر بـا   اگر خواهان کسب امتیازات هستند  که آنان نوشت

 شـان و بـا قتـل    را زندانی کـرد  حسین پاشا آن دو ،بصره عموها به با ورود .خود همراه کند

پاشا تصمیم از آن پس حسین را به اثبات رسانید و  تقسیم قدرت به نفع آنانممکن بودن نا

امـا آنـان    سوي هنـد روانـه کنـد.   ه کشتی ب یک به سوار کردنگرفت که عموزادگانش را با 

  (Qazvini Isfahani,1380:530). به بغداد رفتند ءو از راه االحسا ندگریخت

که ونوتدوبرمی دارد و نیز گزارش پرده بسیاري وقایعاز يهلند مورانأم يها گزارش

 هـا  گـزارش سـت. ایـن   ها آناي برتکمله،پس از این وقایع از بصره دیدن کرده استها سال

و ا جنگ داخلی بین حسین پاشجزئیات بیشتري درباره  همراه باها یترواکلیات  بر کیديأت

برانگیختگی  عامل کهحسین پاشا رفتار مستبدانهاز چگونگی ها آن. دهد یمارائه یشعموها

و  قطیـف  ،نتصاب به عنـوان حاکمـان بصـره   رفتن به استانبول و درخواست ا عموهایش براي

از چگونگی واکنش سلطان و فرمان وي به مرتضی  یژهبه و.پرده برمی دارند ،گردید ءاالحسا

 مطـالبی  داد مبنی بر گسیل سپاهی براي عزل حسین پاشا از حکومـت بصـره  پاشا حاکم بغ

در برابر حسین پاشا ایت مردمی در ورود عموها به شهر همچنین از حم ها آن.کنند یمبیان 

 پـذیرفت  موافقت کرد و یشانها خواستهکه حسین پاشا با تمام  افزایند یمو گویند یمسخن 

و را اما او آن د .دیگر بزرگتر بود نفروي از دو  چراکه ،ذاردحکومت شهر را به احمدآقا واگ که

بـر طبـق    .سوي هند فرسـتاد ه ب ،که عازم هندوستان بود زندانی کرد و سپس با یک کشتی

ـ  ه در سواحل عربستان پیاد ها آناین روایت  از رفتـار  ه اسـتانبول رفتنـد و   شدند و سـپس ب

همـراه  و پاشاي بغـداد  با برادرش را احمدبیگکردند. سلطان سپس  شکایت خویشاوند خود

 و با در دسـت داشـتن   تصرف کند که دژهاي جزیره، منصوریه و قرنه راو از او خواست  کرد

. حسین پاشـا بـه وي فشـار آورد   از سوي در صورت امتناع از اطاعت از این فرماناین دژها 

(NA, VOC 1208,1654:159)  کـه  کنند یمروایتواله قزوینی اصفهانی و وحید قزوینی

                                                            
  ف و االحساء نظارت داشتند.کند افرادي از سوي فاتحی بیگ برحکومت نواحی قطیدوتونو تنها منبعی است که ذکر می. 1
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 افـزایش  مرتضی پاشا این را فرصـتی بـراي  :نویسند یمشد و  اجرااین خواسته توسط حاکم بغداد

سـپاهی   .م1654/.ق1064سال این رو در  زا ؛دانست یمبصره بر اش سلطهو استقرار  ها یطلبجاه 

  .روانه کردبصرهبراي به اطاعت درآوردن شهر

  

  میالدي1654قمري/1065وقایع سال 

 روزانـه  هـاي  یادداشـت ز زمانی که نیروهاي مرتضی پاشا به شهر بصره نزدیـک شـدند، مـا    ا

کـه در ایـن    است از حوادثی منبع آگاهی بخشهلندیان مقیم بصره را در اختیار داریم. الیاس بودن

خبر پیشروي نیروهاي ترك در دوازدهم سپتامبر به بصره رسـید. بـودن    سال به وقوع پیوسته است.

ـید  یمـ به نظر مردد و در ظاهر کرد یماقدام با سرگشتگی تمامکه حسین پاشا  دنویس یم و بـه   رس

هـاي جدیـدي   هدرواز احداثاو دستور ،که در پیش داشت ايهمه اطرافیانش بدگمان بود. در هفته

ـزات   ،اسب ها آنمچنین به سپاهیان جدید بدگمان بود و در بین داد. وي ه را ـاس و تجهی توزیـع   لب

 :آورد یمـ طی یادداشتی 1سرامور.بودند هاي عرب نواحی شهر را تاراج کرده. در ضمن نیرودنمو یم

 سـوي ترك بـه   هايباعث پیشروي نیروبود،  که کرده سازشیبا فرمانده بزرگ نیروهاي حسین پاشا 

تونو شاهد عینـی وقـایع   دوچون(NA, VOC 1208.Boudaen,1654:254-6)بصره شده است

ـر اسـاس نوشـته   گیـري شـود.   پی ويهاي یادداشتبا  حوادث ه است که، شایستبصره بود  هـاي او، ب

ـانی از حلـب و بغـداد    ؛ زیرا آنان همه ترك ماد چندانی به نیروهاي خودي نداشتحاکم اعت  یـا فراری

در کـه  بودنـد ییهـا  عـرب یـا و  گشتند یمکه به دنبال فرصتی براي بازگشت به موطن خود  بودند

  (De Thevenot:567and 158). ري داشتندساد پذیمقابل پیشنهاد پول ف

شهر غرق درشدند،  تر یکنزدبر، هنگامی که نیروهاي ترك به بصره سپتام23روز 

 هـاي  یـی داراو  بـا خـانواده   توانایی داشتندکه کسانی ؛ انبوه جمعیت پناهندگان بود شمار

بود. یکی  ها آنجمله ازین پاشا حس که سوي رودخانه مرزي با ایران به راه افتادنده ب خود

آمـده  بـود کـه هـدف     که در آن  براي وي آورد از عموزادگانش ییها نامهاز افراد دربار او

بـرقالع منصـوریه،    دولـت عثمـانی  تسلط استقرار  ،سوي جنوبه باز حرکت  ها آننخست

ه دباعـث شـ   ها آناما بی حرمتی وي نسبت به است.  جزیره، قرنه و سویب در جنوب قرنه

 ،ورزیدنـد  یمـ امتنـاع   از دست یافتن به آن آنچه که به دنبال دستیابی بهدوباره  که است

پول بـه   خواستبصره در ويي عثمانی از پیشروي به سنیروهابراي آرام ساختن . او باشند

                                                            
1. Rumours
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ـ   هزار ریال نمود و 20مبلغ       .گـردن زده شـد   در ایـن موضـوع   خـاطر پافشـاري  ه سـفیر ب

(NA, VOC 1208, Boudaen, Basra .Daghregister, 23 Sept. 1654, fol. 258v)    
که در آن سال با هدف تجـارت وارد بصـره   جان نثارانیهمه دسامبر  26روز  حسین پاشا

بـا تسـلیم قـالع    فرمانـده نیروهـایش  که چگونـه   شکایت کرد ها آننزد  فرا خواند و را شده بودند

 خواسـت بـه او اجـازه دهنـد کـه      ها آناز  سپس و است به وي خیانت کردهبدون هیچ مقاومتی

شـهادت   هـا  آنمایل اسـت بـه    کهاعالم کرد نیز و زندگی خود را نجات دهد ترك کند وبصره را 

بـه  پذیرفتنـد و   با اصرار فـراوان  ها آنداوطلبانه مسند قدرت را ترك کرده است. هدهد کباي نامه

 برداشـتند و بـراي جلـوگیري از   سـالح  جان نثاران ،ه نشوداز عزیمتش آگا کس یچهکه شرطی

زنان، پسـران و  به همراه در همان روز حسین پاشاآماده شدند. در شهر شورش و بی نظمی وقوع

عـامالن  بـه ایـران آمـد.   و گریختـه  ن و ده تـا دوازده خـدمتکار   عبـدالرحم  ،اش نوازندهبندر و شه

 تهدیـد بـه قتـل   از چگونگی نیزو  "قلعه مناوي"ورود وي بهاز انعت مماز چگونگی  کمپانی هلند

را فرصـتی بـراي خالصـی از دسـت یـک حـاکم       اقدام که این مدافعان قلعه یلهبه وسوي در راه 

 ن رودخانـه حرکـت کـرد و پـس از    ییبـه پـا   سپس حسین پاشا .دهند یمخبر  ،دیدند یممستبد 

 بایـد کـه بـه احتمـال زیـاد      - دولت صفویهمتعلق به يبندر به پشت سر گذاشتن دژهاي متعدد

,NA, VOC 1208, Boudaen).رسید - بندر ریگ باشد برخالف وحید قزوینی  (258-60

 به هویزه و دورق نواحی عـرب نشـین   که حسین پاشا نخست ي می فشاردپا دیگران بر این نکته

 200دولت صفویه گریخت و سپس به بهبهان در ایالت کهگیلویـه کـه در فاصـله بـیش از      قلمرو

بـر طبـق   رفـت. نزد شاه عبـاس دوم   براي حضور و شرفیابیصره واقع است، کیلومتري از شرق ب

شاه بـه   ن را براي دریافت کمک ازعبدالرحمنام ه او یکی از خویشان خود ب نوشته وحید قزوینی؛

شـاه   گزار خراجآن شهر را  ،ظاهراً پیشنهاد کرد که پس از تسخیر بصره اصفهان فرستاد. در عوض

,Al-Ka‘bi).صفوي نماید Zad al-musafir :20/ Vahid Qazvini, ‘Abbasnamah, 178)

را سلطان مراد چهـارم پدرش و  بین.م1639/.ق1049سال شاه عباس دوم مایل نبود معاهده اما 

احمـدآقا و   بـه محـض آگـاهی    .گسیل نکرد از این رو نیرویی به یاري حسین پاشابگذارد، پا یرز

کـه در اختیـار    با نیروهـایی به نزدیکی شهر بصره آمدند وآن دو  ،فاتحی بیگ از فرار حسین پاشا

که فضاي شهر را  یند و با غارتگران عربنموداستوار پیرامون شهرنواحی تسلط خود را بر ،داشتند

  .جنگیدند،کرده بودنده و ملتهب آشفت

شـهر   نیروي جان نثار سپتامبر فرمانده نیروهاي بصري با شش تا هفت هزار28در 

شهر در  .شدند به همراهی مرتضی پاشا وارد آنجاو احمدآقا و فاتحی بیگ  کرد را محاصره

 از سـوي خواسـتار بـه عهـده گـرفتن قـدرت       بصـریان آشوب و بی نظمی فرو رفته بـود و  
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کشیدند و  دست از محاصره ،حاصره شهر را بر عهده داشتندسربازانی که م.بودنداحمدآقا 

ند، نمودها پسربچهرارت آمیزي چون تجاوز به زنان و شاعمال  و اقدام به وارد منازل شدند

 هايبه منظور دستیابی به اندوختهند. حاکمان جدید دهرچند که دست به قتل افراد نگشو

اقشـار  بـه اذیـت و آزار   ذخایر اطرافیان فاش کردن ساکنین و همچنین براي  و ثروتپول 

 30. در روز لـک خـود درآوردنـد   بـه تم امالك ثروتمندان شهر را  پرداختند و بیشترمردم 

.و احمدآقا به عنوان پاشاي جدید بصره انتخاب شد ندآوردرا گردان و اشرافیاع برسپتام

(NA, VOC 1208, Boudaen, Basra Daghregister. 1654, fols. 260–64)  
مرتضی پاشـا،   بدین جهت ،به معناي پایان آشوب و هرج و مرج نبود انتخاب احمدآقا

 جزیـره اي   -بـه قبـان   که براي دستگیري حسین پاشا فاتحی بیگ را متقاعد کرد احمدآقا و

کـه   هستندمعتمدي افراد تنها  ها آن. با این استدالل که بروند -بین بصره و دهانه رود فرات

بگیرند و با این اطمینان که خزانه خانوادگی حسین پاشا را در  بر عهدهاین سفر را  توانند یم

 ایی پرداخت خراج درخواسـتی سـلطان و نیـز   توان دستیابی به آنو با  ند کردآنجا پیدا خواه

آن  احمدآقا و فـاتحی بیـگ  ان اما همراه .و از سرگیري مبادالت را خواهند داشتراه اندازي 

بـه تحریـک    تأکید دارنـد کـه ایـن اقـدام    . کعبی و وحید قزوینیکردند و خفهدو را گرفتار 

. باشدو یگانه حاکم  بدون رقیبدر حکومت بصره  خواست یمگرفت؛ زیرامرتضی پاشا انجام 

(al-Ka‘bi:20/Vahid Qazvini:179)تحوالت بصـره   کمپانی هلند مأموران هاي یفتوص

این نقشه در واقع براي پایـان بخشـیدن بـه نفـوذ آل     ؛کشد یماي دیگر به تصویر ه گونهبرا 

تسلط دولت عثمـانی را بـر   شده بود و دان در بصره طراحی و از بین بردن این خان افراسیاب

وقـایع ایـن  شـاهد عامالن کمپانی که همچنان.نمودبصره یک بار دیگر براي همیشه تثبیت 

. دولت عثمانی کنترل شـهر را بـار   ندبود رسیدن به هدفاي براي وسیله صرفاًعموها؛بودند

بعد اجساد برهنـه آنـان   روز  یافته بود. برادر خاتمهاین دو  یدعمر مفدیگر به دست گرفت و 

توسـط   اینکـه ، بـراي  نیروهاي اشغالگر تـرك  .ي کاخ اقامت پاشا انداخته شددر میدان روبرو

از بازار و میدان اصلی بیرون کشیده شـدند و در نقـاط مختلـف     به کسی آسیب نرسد ها آن

یختـه  به دار آو ،انجام داده بودندشهرنشینان  نسبت به رفتارهایی ءکه سو ینی چري هاشهر 

 (NA, VOC 1208, Boudaen, Basra Daghregister, 1654, fols. 267–9). شـدند 

75حاکم جزیره، عبداهللا کاشـی   ،ساله70مصطفی بیگ مانند:  افراد دیگريروز ششم اکتبر

سـاله بـود، ابـراهیم بـن      25پسر عبداهللا سوار کـه جـوانی    عموي حسین پاشا، حمید ،ساله

در  ها آناجساد مثله شده  و رسیدند به قتل حاکم پیشین قبان،ساله و قدیربیگ30عثمان

  (Ibid, 7–8 Oct, fol. 271). و برزن در اطراف شهر رها شد هر کوي
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و قرنه که در ابتـدا  1فلوجا ،مانند جزیره یشد، دژهایهنگامی که اخبار این کشتار منتشر

استحکام بخشیدند. در تالشـی   را اعی خوددف برداشتند و موضع طغیانتسلیم شده بودند؛ سر به 

بـه   ورودبـه محـض    هـا  آناما  ،نفر به جزیره روانه کرد45مرتضی پاشا  ،طمیع این شهرهابراي ت

. نـد سوي جزیره و قرنه بـه راه افتاد ه در بصره بالفاصله ب نیروهاهمه و پیوستند شورشیانبه  شهر

از رود فـرات  یاري شورشـیان   با هدفقبایل عرب از نیروهاينفر 1200پس از گذشت چند روز

و باروت براي شورشیان  با فرستادن پولآمدند. حسین پاشا موفق شد جا گردعبور کردند و در آن

 (سرباز عثمانی) بـراي جان نثار400، در مقابل مرتضی پاشا کند یروزپرا بر مهاجمان  ها آنقبان، 

جـان  و شـب هنگـام کـه    رار گرفتندقنیروهاي شورشی  آنان مورد حمله . اماروانه کرد قبان فتح

جـان  400مرتضی پاشا مجبور شد  .شدند عامقتل مهاجموسیله نیروهاي ه ب ،خواب بودند نثاران

حـاکم  مردم بصره چون از رفتار نیروهـاي  (Ibid., fols 271–2).دکننثار دیگر روانه میدان 

و بـراي  بـا او هسـتند    هسین پاشا نوشـتند کـ  ح ؛ در پیامی محرمانه بهجستند یمجدید بیزاري 

نامه هـاي محرمانـه    حسین پاشا ،مقابله کند. در پاسخ ويو با  دبرگرد جنگ با پاشاي بغداد باید

انه و اسـت و حملـه شـب    الوقوع یبقرشان که آزادي شدفرستاد و در آن یادآور ها آنسوي ه اي ب

دي نگـران باشـند. حسـین    درباره غارت اموال و یا تجاوز بـه احـ  نباید و  زده خواهد شدشبیخون

بازگشـت  مقر خـود به با سرعت ويبتواند بصره را تصرف کند. یگربار دکه  کرد یماس سپاشا اح

س یک دسته از جنگجویان عـرب و دسـته نامشـخص چنـد هـزار نفـري از ایرانیـان کـه         أو در ر

یـن کـار   بـه ا  از سوي دربار اصفهان رود یمکه گمان قرار گرفت،کردند یمحمایت  احتماالً از وي

را در ایـن   اعـراب بـدوي  رهبـري   محمد رشید (Qazvini,1367:69-9)2. موریت یافته بودندأم

بـه پیـروزي امیـدوار     نی توپخانه عظیمی به همراه داشـتند و . نیروهاي عثماداشت بر عهدهحمله 

بصـره   مرتضی پاشا در تحمیل کردند. ها آنتلفات سنگینی بر  خود اما شورشیان با مقاومت ،بودند

تصـمیم  وي .ه بودبراي او راهی جز فرار نماند و نگریست یمآینده  حوادث مضطربانه بهنشست و

اما در آنجا شناخته شـد و   ،کردستان آمد از بصره به منظور برود و براي همینبه ایران  گرفت که

نتـرل  به قتل رسید. حسین پاشا سپس به بصره بازگشت و با عنوان پاشا در مقام پیشین خـود ک 

وزارت را از سلطان  مقامهدایایی به باب عالی فرستاد و به گفته کعبی  او دست گرفت.ه بصره را ب

  (Vahid Qazvini, ‘Abbasnamah, 179–80/ Anon, A Chronicle: 1142). خرید

                                                            
1. Falluja

نویسد: حسین پاشا بصره را با کمک شاه عباس دوم بار دیگر به تصرف درآورد.ابولحسن قزوینی در کتاب فوائد الصفویه می.2
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کیـد کردنـد   با تبادل سفرا تأ درباره پیامدهاي این ستیز،صفوي و عثمانی يها دولت

کلبعلـی  .اسـت  نشـده روابـط حسـنه میـان دو دولـت      تغییـري در موجـب اخیرکه مسائل 

ـ یبه استانبول رفت و با سف .م1655/.ق1065سال خان(سلطان) در  ه ري از دولت عثمانی ب

در یعثمـان  یرسـف ،منـابع صـفوي   به اظهـار  که بنابازگشت آقا متفرقه آقاسی نام اسماعیل 

توسـط  ،ین سفیر در اصفهان بیمار شـد هنگامی که ا .اي مواجه شدبا احترامات ویژهاصفهان 

,Valah Qazvini Isfahani). قرار گرفتمورد معالجه  طبیب مخصوص شاه 585-7)  

  

  دولت عثمانی بر بصرهمجدد تسلط 

عنـوان پاشـایی را   نیز اینکه دوم پاشایی خود آغاز کرد و  اي که حسین پاشا در دورهشیوه

ن از آن دارد که وضع موجـود اسـتمرار   ام گرفت؛ نشاکه اخیراً شکست داده بود، و هایی یعثماناز 

از این نکتـه  باشد. شده باعث ایجاد این اقدامموجود در بصره وضعیترسد یمبه نظر  یافته است.

سـال  . در شـود  یمـ نیـز گوشـزد   انـد  کـرده از بصـره دیـدن    هـا  سـال کـه در آن   انیسیاح سوي

اداره شـهر را کـامالً در   ،کـرد  یمبور بصره عکه از  1دو بورژه نام ب فرانسوي یک.م1661/.ق1071

 ، هرچنـد کـه  برد ینمنی فرمان ست حاکمان محلی دیده است. به گفته وي پاشا از سلطان عثماد

 همچنـین وي مطمـئن بـود کـه    .کنـد  یمارسال  براي سلطان پیشکشیانه هدایایی در قالب سال

را بـه   ها آننیاز، در صورتساخت یماو را قادر دارد که روابط حسنه خود را با اعراب اطراف شهر

,De Bourges). یاري فراخواند حـاکم   کـه  آورد یمـ هـاي خـود   داشتددر یا نووتدو(1666:52

بـر اسـتقالل    اذعـان براي  خراجپرداختمبنی بر  ثمانیاغلب در برابر خواسته هاي دولت عبصره 

  (.De Thevenot, 566).داد یممقاومت نشان  داخلی

مـردم مـدت  طـوالنی  جدیدو مشکالت  ها يدشواربر آغازي .م1665/.ق1075سال 

عدم به رسـمیت شـناختن    با ها یآشفتگکه این هستند مدعی  یکار مل. روحانیون بودبصره 

از سوي حسین پاشا شروع شد و در نتیجه دولت عثمانی نیروي عظیمی براي  قدرت سلطان

ایـن نافرمـانی خشـم سـلطان را     (Anon:1151). فرسـتاد  وي به بصرهبه اطاعت درآوردن 

شـهر حیـات و رونـق خـود را از دسـت داده بـود.       از زمان فتح بصره، که ه ویژهب ،برانگیخت

به شکایت از رفتار حسین پاشا به استانبول رفـت و  ءحاکم االحسا،محمد پاشا بن علی پاشا

لی براي حسـین پاشـا   اي مبنی بر اطاعت از باب عاابتدا نامه ان را برانگیخت کهاین امر سلط

                                                            
1. De Bourges
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بـراي   را ، دولت عثمانی نیروییسلطان اعتنایی نکردفرمان  بهاو کهسپس هنگامی .دبفرست

  (al-Ka‘bi:2/Murtada Afandi:265). راهی بصره نمودوي  یسرکوب

نیـروي عظیمـی از   مبنـی بـر حرکـت     شـایعاتی در شـهر  .م1665سال  پایان پس از

.جریـان یافـت   حسـین پاشـا   ، حاکم بغداد براي بیرون راندنعثمانی به رهبري ابراهیم پاشا

(NA, VOC 12511665,1552/ De Vogel,1666:1528) به دژ  پاشاحسین  ،در مقابل

راهـی آنجـا   سواره و پیـاده نفر  3000با  فرمانده قشون ،حاجی آقاقرنه رفت و به دنبال وي 

نفـر و یـا بـه قـولی    20000و بدین ترتیب شمار نیروهاي تحت فرمان حسین پاشا بـه   شد

و جلـوگیري از ورود نیـروي    شـهر  براي بسـتن و حفـظ دروازه  رسید. نیروهایی نفر  30000

 حسین پاشا تجـار را بـراي  .شهر گماشته شد نفري ابراهیم پاشا از سوي خشکی به12000

بـا   او.مجبـور کـرد  سـپاهیان خـود   منظور تقسیم بـین بازگشت به قرنه و پرداخت وجوه به

کامیابی د؛ اماکندریافت از آن منطقه ییها سالحایران سعی کرد  تادن پسرش به سويفرس

تـا   1000برادر ناتنی اش به همـراه او با ،دسامبرماه از بازگشت  در  پس ت.مشخص نیساو 

 . نیروي قبایل منتفق از بصره نیز به یاري حسین پاشا شتافتند.محلق شدبه پدرنفر 1200

نفري براي  900گروه س از پیشروي پشت دیوارهاي قرنه متوقف شدند و پنیروهاي عثمانی 

قبیلـه منتفـق از    نـد. امـا افـراد   گردیدتقویت نیروهاي محاصره کننده از بغداد روانـه بصـره   

. را تـا نزدیکـی کـوت العمـاره عقـب راندنـد       هـا  آننـد و  به قرنه جلوگیري کرد شانرسیدن 

(Caskel, Die Beduinenstämme, 417–18)
را  آن اسـتحکامات  عهده گرفـت و اداره شهر بصره را بربرادر زاده حسین پاشا  ،ابراهیم آقا

 ,NA, VOC 1251, Brouwer).عمیقی حفر نمـود  يها خندقو در اطراف شهر  کرد تقویت

Van Wyck, Gamron, مـردم و بـه    تـوده  و خشونت آمیز وي با شایسترفتار نا(1666:1561

وفـاداري مـردم را بـه آل    ، را نداشـتند که توانایی دفـاع از شـهر   خراج افرادي ادر شویژه سوء تدبیر

همـه تجـار را    کـه  ایـن بـود   حسـین پاشـا   ازافراسیاب سست کرد. از دیگر عوامل رویگردانی مردم 

ـپس و  کننـد از بصره به قرنه حمل  راها التجاره مالکرد یممجبور  و نمـود  یمـ ه را مصـادر  هـا  آنس

ایجـاد  موجـب  همه این عوامـل   .کردند یمآنجا را ترك دست خالی  ها التجاره لماصاحبان کشتی و 

خـود را بـه    وانستندتتعدادي از بصریان از این رو  .شورش عمومی بود شدن ور شعلهبراي ییها جرقه

حاکم جدیـدي بـراي بصـره     اعزامو خواستار  بخواهندیاري  ها آننزدیک کنند و از  نیروهاي عثمانی

نیروهـایی از قرنـه   حسین پاشا و در شهر به وقوع پیوست هایی یآشفتگاین حوادث نبال . به دشوند

از آغـاز سـال    پیش - دسامبر31روز که رویارویی رخ دهد، پیش از آناما فرستاد. ها آنیبراي سرکوب

ن به دنبـال آ  شهر را ترك کردند. ،تعدادي از ساکنان  شهبندر واتفاقبهآقاابراهیم- میالدي جدید
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مورین کمپانی هلنـد، علمـاي   أمطبق گزارش شد که حسین پاشا نیز قرنه را ترك کرده است. شایع

جامعـه   یینپار اقشااین امر امتیازي براي  که کردند یمحمایت از تسلط دولت عثمانی بر بصره شهر 

ـوان    سرانجام رخ داد که ییها شورشاقدام،به دنبال این  .آمد یمبه شمار   قلمـرو  شهر بصـره بـه عن

 ،تـاریخ علمـا   در ایـن  .تداوم یافت.م1666ژانویه 12تا  ها ینابسامانشد. این  شناختهسلطان عثمانی 

پاشاي بغـداد  از مداخله  ییها نشانهبرخی سپردند.  حکومت شهر را به تاجر ترك به نام حاجی مسلم

تصـریح  ود خـ  يهـا  گـزارش یکـی از  در مورین کمپـانی هلنـد   أمـ امـا  ،دیدند یمگزینش ويرا در 

کـه  کنند یمو استدالل دانند یمي محلی ابتکارآن را اً صرفر این مورد شک دارند و د«که:  کنند یم

».ه اسـت صـورت نگرفتـ   راه قرنـه  انسدادخاطره ب عثمانی و بصریان هاينیروتماسی بین گونه یچه

(NA, VOC 1251, Brouwer, Van Wyck, Gamron, 1666, 1559)    
 و قرنه توانایی جا به جا شدن نداشـت  حسین پاشا در ن ماه طول کشید.بست چندیاین بن

ویـران کـردن   بـراي  توپخانه که ازساخت یمپاشاي بغداد در برابر قادر به ایستادگی همین امر او را

بـراي   ،ی جنـگ بـین طـرفین   فروکشـ مـاه رمضـان و   یدنفرا رسبا .گردید یممند بهرهدیواره قلعه 

ر هفـتم مـارس   د از این رو.مذاکره پیش آمدگشودن باب  فرصتی جهتپاشا  اشا و حسینپ ابراهیم

ـا   بصره را به  اندان افراسیاب بار دیگر حکومتخ متارکه جنگ اعالم شد و دست آوردند. حسـین پاش

دسـت از حکومـت    به اجبـار و ن را به پسرش افراسیاب واگذار کردو آ نمود از حکومت کناره گیري

 70به شرط پرداخـت  نیروهاي عثمانی1.(Longrigg, Four Centuries, 115). برداشت ءاالحسا

خـود بـه بـاب عـالی بـه       خـواهر شوهرو فرستادن  به سلطان از سوي حسین پاشا یاییاسپانپیاستر

کـه   کنند یمکید أمقیم بصره ت انمحاصره بصره بردارند. هلندی از دست کهپذیرفتند، عنوان گروگان

 هـاي مـردم بـه شـدت رنجـور     انان و تـوده بازرگ تیجهو در نگردید حکومتبه اخاذي این امر منجر

بـاره نگـران بـه نظـر    در ایـن   ،داشـتند  مال و ثروتـی که ییها آنو به فقر و فالکت افتادند و شدند

(NA, VOC 1251, Brouwer, Wyck, Gamron 1666, fols 1562–3). رسـیدند  یمـ 

ـراي   حسین پاشا کارگزارانيجستجو مستقیم بهاي غیر به گونه در شهر یکار ملروحانیون  جمـع  ب

ـزار نیـرو  18ینه نگهداري مین هزأخارجی براي ت مقیمانو از شهرنشینان وجوهآوري  در پادگـان   ه

در سـال نیـز   خـود آن روحـانیون  (Anon:1153)اذعان دارنـد  ق.1076- 1077يها سالدر بصره 

  .نده شدبه حاکم بصرپرداخت هفتاد پیاستر مجبور بهق.1077

(Carmelite Archive, OCD 241d, Ange de Joseph, 24 May 1667.)
؛مـوقتی بـود   چنـد هر باشد،به بصره بازگشته  ی نسبیآرامشرسد یمبه نظر در این دوره 

دولت عثمانی از این فرصت سود.م1666/.ق1077سال یاندر پابا مرگ شاه عباس دوم چرا که

                                                            
  کنند.شاره نمیبخشی از این تحوالت از سوي لونگریک بیان شده است، در حالی که منابع هلندي به آن ا.1
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ره آغـاز کـرد و در   براي تسلط بی چون و چرا بر بصـ  را ايارهتالش دوب .م1667سال جست و در 

اقـدام و حملـه  تـدارك  به منظور بکر، حلب و ماردین براي پاشاي بغداد، دیار این زمینه فرمانی

 سفیرو  به عنوان نمایندهیحیی آقا برادر ناتنی حسین پاشا عزیمت به دنبال. صادر کردبصره علیه

عنـوان پاشـاي بصـره را    یانت کرد و زمینه حکومت خـود بـه   خن پاشا به حسی به ادرنه، ويپاشا

 بـه  را بـا طـرح رسـاندن یحیـی آقـا      قرامصطفی پاشاي جدید بغداد فرماندهی حملهفراهم آورد.

نیروهاي عثمانی از یاري قبایل منتفق  رسد یمنظر به بر عهده گرفت. در این برهه، حکومت بصره

و کنتـرل بـر بخشـی از ناحیـه      تسلط وعده ها آنلت عثمانی به یرا از سوي دوز؛اطمینان داشتند

(Chardin, Voyages, 80; Caskel, Die Beduinenstämme, 418)داده شده بود. جزیره

کـه او   شـد  یمـ حسین پاشا از خیانت برادرش خشمگین بود و گفته «که:  کند یملونگریک بیان 

کـرد و قصـر    سوي ایران روانـه ه زنانش را بي و، کرد یمعصبانیت خود را بر سر مردم بصره خالی 

(.Longrigg, Four Centuries, 116)خود را ویران نمود.

 ،بصره را به دولت ایران پیشـنهاد کـرد  است که حسین پاشا حکومت  ، بر این باور1ابی کاري

اي کـه بـر  هنگـامی جـدهم نـوامبر  یدر روز ه(Ibid., 116, n. 4). پیمودنـد  یمـ راه زوال  ها آناما 

سیاسـت   و دسـتور بـه تخلیـه شـهر داد    ،ه بـود دفاع از شهر باقی نماند حسین پاشا هیچ امیدي در

 نگ را در پیش گرفت. به همه اهـالی شـهر  به درازا کشاندن ج و سوخته هاي ینزمبرجاي گذاشتن 

سـوي  ه براي حرکت و مهاجرت بشان با همه اموالاي خود را هسه روز سکونتگاه طیگفته شد که 

کسـی در   است؛ واقعیتی است که رخ دادهید. این کنند و سپس شهر را نیز به آتش کشان ترك ایر

تبـدیل بـه    و پـس از آن  شدغارت  حسین پاشا  نیروهايوسیله ه ابتدا ب شهر.کرد ینمزندگی بصره 

بخشـی از ایـن    علماي شیعه جزیـره کـه شـاهد عینـی    از  نعمت اهللا جزایري.یدخاکستر گردتلی از 

انتقال سـاکنان بصـره   چگونگیوي.کند یمجزئیات بیشتري پیرامون این حوادث بیان  ،بود حوادث

ـ  دهد یمهویزه را شرح  ینزدیکدر 2"سحاب"به ناحیه  آنجـا حرکـت    سـوي ه . پاشاي هویزه خـود ب

و  نددژ قرنـه نزدیـک شـد    ي عثمـانی بـه  هـا ، اما سپاهیانش را در قلعه قرنه مسـتقر کـرد. نیرو  نمود

از  حسـین پاشـا   .م1668فوریه  23/ .ق1078رمضان 10ه طول انجامید. در ماه ب چهارمحاصره دژ

به محض رسیدن ایـن  ترس خیانت سپاهیان از شهر گریخت و به دورق در نواحی داخلی ایران آمد.

پس از طی مسافتی سه روزه  و جان فرسا بـه هـویزه   دم جزیره که در سحاب مانده بودند، اخبار، مر

از دورق بـا گروهـی از   حسـین پاشـا   که  گویند یمدیگر چنین  منابع (Stewart,1989:75). آمدند

                                                            
1. Abbe Carré
2. Sahab
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ـلیمان (دوران      ،نفر بودند 2000که مجموعاً ملتزمین - 1105سـلطنت  به شـیراز رفـت و از شـاه س

 بـه حکومـت بصـره توسـط     بازگشـت به امید  ويخواست یاري نمود.در).م1666- 1694/.ق1077

بـه خـرج و    بـراي مـدتی   در قلمرو دولت صـفوي وان حاکم ناحیه دیگريایرانیان و یا انتصاب به عن

و عثمـانی را بـه    میان دولت صفویهشاه سلیمان مایل نبود پیمان منعقده  .در شیراز ماند هزینه شاه

خواستار استرداد پناهنـدگان بـه ایـران شـده بـود و      سلطان محمد پنجم کهبه ویژه  ،مخاطره اندازد

  .اعزم شد بصره ست گرفتن قدرت بهي براي به دحاکم جدید

(India Office Records, London (1668, fol. 68/ NA, VOC 1268, 1668, fol. 
1369v/ VOC 1270, Goske)

1رافائـل دومـانس  ریشـارد  ایجاد کـرد.   تنشی میان دولتمردان ایرانی این درخواست

ي بصـره و همتـاي   پاشـا  زمان خان حاکم کهگیلویـه از  :که آورد یماز اصفهان طی گزارشی 

. کـرد  اظهـار ناخشـنودي  ه جاي دربار اوببه دربار صفوي  يسفیر خاطر فرستادنه ب خویش

اسـترداد   افرادي کـه در  بودند؛ لت صفوي به دو گروه تقسیم شدهدرباریان دو:افزاید یموي 

هـاي  خواسـته   ایستادگی در برابـر  که خواهان افراد دیگري و کردند یمپافشاري پناهندگان

نیرویـی بـه    نشـد و ایرانیـان   اجـرا هـا  ینـه گزاز  یـک یچهسرانجام نیز.بودنددولت عثمانی

بـه تجهیـز    اقـدام  تهدیـد در مواقع از این پس دولت صفوي فقط و  گسیل نکردندخوزستان 

نمود. حسـین پاشـا    ایرانحسین پاشا را مجبور به ترك سرزمین  ،صفوي . شاهکرد یمر لشگ

 و کـرد  کشتی به سوي سند حرکـت  شدن بها با سوارو از آنج یگ برگشترنومیدانه به بندر

سـال  درداد. ییهـا  وعـده حکومت بصـره   براي بازگشت بهها آندر مورد یاري  ها یپرتغالبه 

در آنجـا لقـب خـان    و گورکانیان هند درآمد حسین پاشا به دربار پادشاه .م1669/.ق1079

در هنـد   .م1676/.ق1086سـال  سـرانجام و گشـت به بصره بازن. او هرگزرومی دریافت کرد

                                                            (NA, 1270:968/ Nasrabadi:361). درگذشت

شهر به تصرف نیروهاي عثمـانی   ،محاصره از یک ماه پس .م1668/.ق1079سال در 

بـدون  شـهر را   ،ر اختیـار گرفتنـد  در آمد و متعاقب آن در ماه بعد تسلط کامل بر بصره را د

زسازي شهر نمودند. تالش و بدون جنگ و خونریزي دوباره اقدام به با تصرف کردندمقاومت 

کـه   دیگري را براي بازگرداندن جمعیـت بـه بصـره و نـواحی آن آغـاز نمودنـد و از کسـانی       

م جدیـد  و یحیی آقا به عنـوان حـاک  کردنداستقبال  ،خواستار بازگشت به موطن خود بودند

بـه   چهـار ماهـه  واسطه وي همه اعراب سریعاً بعد از یک دوره غیبـت   به. بصره شناخته شد

,Ambrosio).بصـره بازگشـتند   1938:58/NA, VOC 1255:740)  ن شـارد بـا اینکـه

                                                            
1. Richard Raphaël du Mans
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. شهرنشینان به بصـره  انجامید به طولشش ماه فرایند بازگشت بصریان در حدود «:کهنویسد یم

ودخـ در اوایل دوران حکومت افراسیاب پاشا انجام داده بودنـد؛  ها آنچه که و همانند آنبازگشتند 

ـا بـه   (.Chardin, .Voyages, V, 319–20).»دادنـد ار را تحت تابعیت دولت عثمـانی قـر   [ام

از سوي دولت عثمانی نسبت بـه جامعـه شـیعه نیـز انجـام       هایی ينظرهرحال در این بین تنگ 

نیروهـاي   «کـه:  آورد یمـ به فردي ثقه معـروف اسـت،    ها زارشگدر اخبار و که دومانسگرفت]. 

.(Du Mans, 218).»شیعه ساکن جزیره را قتل عام کردنـد  20000ترك دولت عثمانی حدود

و باال بردن  (Mandaville: 498).نداردیاذیت و آزار زائران شیعی با تشویق دولت عثمانی پایان

و اخـاذي از   امنیـت  فقـدان  ثري نیسـت. موی نیز حربههزینه سفر به وسیله حاکمان محلی ایران

 هـایی  یتممنوعبا  یگاه گهبه اماکن زیارتی  در این برهه باعث شد که مسافرت زائران ایرانی متابعان

سـاي  ؤر اقتصادي بـه  ضرر و زیانموجب ،پیامدهاي چنین وضعی بیش از دولت صفویه .همراه شود

ـر    آنچنان که پاشـاي .پرداختند یمه دادوستد زائران بدر طول مسیر  که شد یمیقبایل بصـره و دیگ

از سـوي   و خواستار تثبیـت مقـام خـود    فرستادند یممداران محلی اغلب سفرایی به اصفهان قدرت

سـال   سـفرا را در طـول دوازده   از ایـن نفـر  شاردن مدعی است که او چهار .شدند یمدربار اصفهان 

کـه در   بـرد  یمنام نام میرزا حافظ ه ب ها آنمونه از یکی از به عنوان ناست و  دیدهاقامت در اصفهان 

 وضـع کـرده   کـه یممنـوعیت  به اصفهان آمد و از شاه سلیمان تقاضا کرد تا.م1675/.ق1085سال 

و اذیـت   آزارتنبه وبیان کرد که متعرض  ،دست داشت در در حالی که نامه ايوي را لغو کند. است

 یحیـی آقـا یـک سـال پـس از     (Chardin, Voyages, III, 134–6). زائران ایرانی خواهند شـد 

بـه  صره ظاهر شد. تجارت شـهر س حکومت بأتصرف دوباره شهر بصره توسط نیروهاي ترك در ر

جار بومی بار دیگر تجـارت شـهر   ت ،مورین کمپانی هلندأبر اساس گزارش م سرعت رونق گرفت و

دندـصره شـتجارت وارد برايـب بندر سورات الی شانزده کشتی از پانزدهو تعداد  از سرگرفتندرا 

(NA, VOC 1270, Goske, Gamron to Batavia, 18 June 1669, fol. 967v).  ـ ه امـا ب

ـانی بـراي   استقالل باعث برانگیختـه شـدن    کسببه منظور یحیی آقايها تالشزودي   دولـت عثم

-دسته فقط تانبول نهدولت اس شهر بصره شد.کنترل خود در بر  تر تمامهرچه  تسلطتثبیت 

بلکـه یـک    ؛روانـه کـرد   هصرسوي به ب اوضاع شهر دست گرفتنه براي ب از جان نثاران را اي

زمانی که یحیـی  حاکم بصره فرستاد.قدرت کاهشبندر و یک دفتردار براي قاضی، یک شه

ي به جان نثاران خـوددار يپرداخت مقرر از برحذر داشت و دفتردار را از دخالت در امور، قاآ

را به داشـتن روابـط    یحیی آقا. دولت عثمانی در مرحله بعد علیه وي بپاخاستند ها آن،نمود

.م1669مـارس  . در نیرویی علیـه وي روانـه بصـره کـرد     وکرد دوستانه با دولت ایران متهم
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عزل کرد و در نتیجـه   ،بود دریافت گمرکات بندر بصرهکه مأمور  را بندر تركشهیحیی آقا، 

. یحیی آقا  به همـراه یکـی   درآوردندمحاصره  ثاران وي را در کاخ اقامتش تحتجان ن دسته

قـرار  جنگجویان عـرب    یاندر مشد تا  راهیو از آنجا  ایران گریختسوي ن به وندااز خویشا

بصـره  اسـترداد  عـازم   هزار نفـر 20تا 15همراه با نیرویی بین .م1669یلآور18در و  یردگ

مت نیروهـاي  و علی رغم مقاو ادامه داشتروز بر شهر بصره  10به مدتاین حمالت گردید. 

بـر  نیروهاي مهاجم موفـق شـدند   آوریل  29در ،بودند ترك که تدارکات الزم را فراهم کرده

بسـیاري از نیروهـاي تـرك و    ، در یورشی که به دنبـال آن رخ داد  نمایند و رخنهدیوار شهر 

اي دریـغ  ي مهـاجم از غـارت هـیچ خانـه    از دم تیـغ گذشـتند و نیروهـا    شهرنشینان بصري

از  طـی سـه روز غـارت    و جان خود را از دسـت دادنـد  نفر  5000در این عملیات .نورزیدند

              (Ambrosio, ‘Relatione’, 87). نکردندخودداري  اقدامیاب هیچ رتکا

فـراري  جان نثـاران   چرا که؛این پیروزي، یحیی آقا قرنه را به محاصره درآورددر پی 

، اما بـه زودي  وي مجبور به عقب نشینی شد ،لت پاشاي بغدادادخبا بدانجا پناه برده بودند.

شـهر را   .م1669سـپتامبر  6در او .یدشهر گردیحیی آقا مجبور به ترك  و تغییر کرد اوضاع

بصره  ریگ در ایران ترك کرد و نیروهاي ترك بار دیگر وارد شهر آسیب دیدهبه مقصد بندر

،به همه کسانی که از شهر گریختـه بودنـد  و را مستقر ساختند آرامش اکتبر 17در و  شدند

,Gollancz). برگردنـد  که به شهر شد هاجازه داد 1927:332/ Martineau, 1931:211) 

گویـاي  .م1669سـال  آمار و ارقام عثمـانی در   وارده به شهر با هاي یبآستوصیف چگونگی

بـا  و خانـه 5557راياشـهر بصـره د   هفـدهم سـده میانـه دردر این باره اسـت.  ها یتواقع

 جمعیت خوداز نفر 25000و شاید نفر 15000حداقل  بود که نفر35000حدود  جمعیتی

بعـدها  یکـار ملـ  ی از روحـانیون  یکـ که چنان(Abdullah: 25).را از دست داد آن برههدر 

-1665ق./ 1074-1075از سـال   بـه خصـوص  زمان حسین پاشا از که کند یمخاطرنشان 

جام تحـت تسـلط دولـت عثمـانی     سـران  و جنگآشوبپس از یک دوره شهر بصره م.1664

.اندرفتار و خشونت قرارگرفته ءمورد سواند و در این جااین مکان زیسته درپدران ما  درآمد،

(Carmelite Archive, OCD 241d) از شـهر   .م1672/.ق1082سـال  در  کـه  يابی کار

شـهر   سـال در ایـن چنـد  : «که نویسد یم، یک دوره سه ساله دیدن کرده است بصره پس از

مقدار تجارت شهر از دوره پیشین کمتر شده اسـت. شـهر بیشـتر     تغییر زیادي کرده است و

هایی از سوي نیروهاي غارت واخاذي و بر اساس گزارشی است جمعیت خود را از دست داده

شـورش اعـراب    از علل یکی ن اقدامات سوءایوي به گفته .»خورد یمبه چشم  ترك عثمانی
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ه صـح  موضـوع  ایـن بـر  منابع دیگر نیز  (Carré, Travels, I, 90). در این دوره بوده است

با اقداماتی که انجام داد، بر امنیـت  استانبول دولت کید دارند که أبر این نکته ت و گذارند یم

تحمیل فشار بار مالیـاتی   که معتقدندهاآناما  دیگر رونق بخشید.شهر افزود و تجارت را بار

ات تـأثیر و تعادل اقتصـادي شـد    خوردنباعث برهم از سوي دولت عثمانی انجام گرفت،  که

نیازهـاي   تـأمین که عمدتاً اقتصاد محلی ضـامن  جاي گذاشت، زیرانظام مالیاتی بر منفی بر

و  هـا  یـات مالایـن  راه رسـیدن  کـه  بـار یـک نمونـه  بـراي .آمد یمباب عالی به شمار  فوري

 هـایی  یقـانون دولت عثمانی شروع به از بین بردن بـی   ،مسدود شده بودبصره  بهها یشکشپ

. حسـن چلبـی، پاشـاي جدیـد     م1672سال . در رخ داده بودالنهرین ینبکه در مسیر  نمود

بـه نـواحی   مقصـود ایـن   دسـتیابی بـه   بـراي  نفري از جان نثاران را2000یک دسته بصره 

 هـا  ینـاامن ثعـ که با از راهزنان نفر . این بی قانونی با قتل دو الی سه هزارادفرستمختلف 

مسـیر   .، رفع شداعدام شدند همگی کهها آني هانفر از سردسته 15با دستگیري  و بودند

 NA, VOC 1279, De). مراجعـت کردنـد   بغداد امنیت یافت و تجـار بـه شـهر    تجاري

Haeze, Gamron to Heren XVII. 1672, fol. 1034)شـامل   یپادگـان  ،با این حال

مسـتقر   آنجـا شـهر در   ینظمـ  جلوگیري از بـی براي از جان نثاران نفر 3000یال2000

,De la Croix)شدند. به وضوح مشـخص   تجارتنتیجه این اقدام در فصول (1810:110

 15پیشـین   يهـا  فصلطیکه  است هآمدیدر گزارش.م1673/.ق1083سال . در اوایل شد

گلیسی و شماري انهلندي و هاي یکشتاین جداي از،اندتی بزرگ در بصره لنگر انداختهکش

,NA). بـود  تـاجران بـومی   کوچـک  هاي یققااز  VOC 1285, 1673, fol. 5)   امـا دولـت

وجه را بـه  کارایی و بیشترین مقدار که باالترین میزان  عثمانی مالیات سنگینی بر کشاورزان

 ,NA, VOC 1279, Report Willemsen). کـرد  یمـ تحمیـل  ،پرداختنـد  یمـ سـلطان  

Basra, 19 Nov. 1671, fol. 916v)  بـه   یک نماینده از سوي باب عـالی .م1673در ژانویه

اشا از سوي دربار عثمانی بـود  یید پأتبه مثابه  این اقدام .شد بصره وارد حکومت و لواي خلعتهمراه

ـوال  حاکم جدیـد بالفاصله . آمد یمبه شمار  لطان عثمانینیاز اقتصادي و مالی سپیامی مبنی بر و ام

گزاران رکاخزانه شهر را به همراه و  نمودرا آماده حمل به استانبول  ها آنو آوردگردرا متوفی پاشاي

ـیل کـرد       (NA, VOC 1304, 24 May 1674, fol. 439). پیشین حکـومتی بـه پایتخـت گس

جنـگ در اروپـا کـاهش    خـاطر  ه به ندرت ب خزانه پول«:نویسند یمباره هلندي در اینمأموران 

برهه در حال عبـور  که در این  يابی کار (NA, VOC 1304 1674, fol. 439).»یابد یم

از چگونگی انسداد مسیر حرکـت خـود در    ، جزئیات بیشتري در این زمینهبودالنهرین ینباز 
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وي .کنـد  یمـ بیـان  ادبـین بصـره و بغـد    ،آن سـو  هـاي  ینسرزمبه  .م1674/.ق1084سال 

همـه  کـه  گویـد  یمـ یگزارش طیو داند یماین نواحی  اعراب شورشخاطر ه برا  ها یآشفتگ

ایـن اتفاقـات بـا    ظـاهراً  شـده بـود.    مسدودجلوگیري از ورود نیروهاي ترك  به سبب ها راه

 ارتبـاط  .م1673نـوامبر   11در 1لهسـتان در نبـرد کـوتین   دولـت عثمـانی از   شکست اخیر 

 روانـه   پول و نیروي عظیمـی از هـر سـو   ،به دنبال این شکست:افزاید یمويدارد. مستقیم

اجحافـات   را بـا  تجـارت  هـا  آن، اقـداماتی با چنین .شدعثمانیسلطانرگاه و لشگ استانبول

:Carré).ندندبه نابودي کشانامعقول در سراسر کشور 840)  

  

  بصره واپسین تحوالت

آرام هبیسـت سـال  دوران "گ از آن بـا عنـوان:  لونگریـ که هبره باثبات پس از ایندو دهه 

(Longrigg, 119). بین قبایل بصره و بغـداد جنـگ روي داد  چندین بار؛ کند یمتعبیر  "دولت

بـه راهزنـی روي    ،ن مستقر بـود راای ي بامرزنواحی  قبیله بنوالم که در .م1678/.ق1089سال در 

بـراي   حاکم بغـداد عمرپاشاتحریک  این امر موجب اموال مسافرین گشود.و دست به غارت  آورد

این قبایل را پـیش از بازگشـت بـه     ها آنو به این نواحی شد  هنفر 5000تا 4000نیروییگسیل

,Afandi). شکسـت دادنـد  در نزدیکـی هـویزه   بغداد  Gulshan-i khulafa, سـال  در  (283

کـه:  دهـد  یمگزارش در این باره 2لفان دن هونام ه یکی از مأمورین هلندي ب.م1683/.ق1094

 و از حرکت تجار بصره به آن سو است روي داده هایی یآشفتگدر مجاورت بغداد  که ما شنیدیم«

امـا بـه   (NA, VOC 1373, Van den Heuvel, 1683, fol. 882v).»شد یمجلوگیري 

ش در این میـان حـاکم بصـره در تـال    سپري شد.  نسبی بیشتر این دوره در آرامشهر حال 

بـه  براي جذب تجـار   م. پاشا1681ق./ 1092در سال  براي احیاي موقعیت پیشین شهر بود.

با انتصاب یک مأمور عوارض گمرکی بر اقالم کمپانی شرقی هلند را کاهش داد و بصره بندر

، با این اطمینان از مناقصه این منصب جلوگیري کند تصمیم گرفتبندر شهمقام عثمانی به 

 ,NA, VOC 1355, Verdonck).پولی نخواهنـد پرداخـت   وجه مرسومتجار بیش از  که

Basra to Heren XVII,. 1681, fols 438–9).رو به وخامت گذاشت دیگر بار اوضاع اما

جریـان   و نیز علت آن کمبود نقره ایران به مرزها کشیده شد. دولت مشکالت مالی و پولی و

 NA, VOC 1333, Gamron to Batavia, 21).در ایـن شـهر بـود    کاهش ارزش سـکه 

                                                            
1. Khoczin(Chotin)
2. Van den Heuvel
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March 1679, fol. 695v.; VOC 1355)  ـ از سـویی بـه   ت اسـتانبول نیـازي مبـرم   دول

به حکومت بصره منصوب حسین پاشا .م1686/.ق1097اواخر سالدر درآمد داشت. افزایش 

. پاشـاي پیـر   درگذشت همراه با اجحاف و ستم حکومت چهار ماههیک دوره  پس ازاما ،شد

ه ، اما بـ کرد یمرفتار با مدارا به مردم بصره انتخاب شد. وي ابتدا نسبت به حکومت یگربار د

از و دارد را براي جنگ بـا اروپائیـان نیـاز    سلطان وجوه فراوانی کرداعالم پس از آنکهزودي

بـی   مـورد  ،را نمـود  چهار ماهدر ظرف تومان  5000پرداخت  درخواستتجار و کسبه محلی 

 NA, VOC 1425, Van Bullestraten, (Basra to).قـرار گرفـت  مهري و تنفـر مـردم   

Heren XVII. 1687, fol. 460v)  
ر شـرایط  د و مواجـه شـد  بـا رکـود   سده هفدهم آخرین دهه در دیگربصره بار شهر 

از هنـد وارد  شـانزده یـا هفـده کشـتی     . فقطم1690/.ق1101سال در . قرار گرفتدشواري 

Abdullah,Merchants)شد یمبصره بغـداد بـه بصـره     ري ازبیمـا  پـیش سـال  از و  (.61

در  یکـار ملـ  روحانیون مسیحی (Afandi, Gulshan-i khulafa, 298). ه بودسرایت کرد

مـه  ه چـرا کـه  ؛چیـزي در شـهر بخرنـد    توانند ینمکردند که  شکایتماه مارس همان سال 

شـهر را  هـا  یو پرتغـال ها يهلند، فرانسویان، ها یسیانگلازجمله اروپائیان .بسته بود ها دکان

خانـه و  ،داشـتند که توانایی چنین کـاري را   بصریان هر یک از به همان سیاق،.ترك کردند

,Carmelite Archive, OCD 184a).نمودنـد  یمـ کاشانه خود را رهـا   Annales de la 

mission de Bassorah, fols 54–5.)سـال  بهیهدربار صفودر  سفیر هلند1جان فان لین

در  واسـت  جاي مانـده بردر شهر بصره شنیده بود که تنها یک اروپائی  در اصفهان .م1690

(Valentijn,1727:55). جمعیـت شـهر وارد آمـده اسـت    بـه  فراوانـی  تلفـات  بیمـاري  اثر

، کند یمنماییو در بیان مسائل بزرگ است شاهد عینی وقایع نبودهکه  کسیهمیلتون،

یوع شـ «کـه:   دهـد  یمـ ، گزارش یرددر برگرا از بصرهر ناحیه فرات گزارش وي کهمگر این

 ییها آننفر به کام مرگ کشیده شدند و  80000که بیش از طاعون آن قدر مرگبار بود

 راي مدت سه سال بصره متـروك مانـد و  از شهر گریختند، آنچنان که بکه زنده ماندند 

نواحی مجاور گرد یابانباز سوي اعرابشهر سرانجام اما.بودو درندگان ددان  مأمن تنها

سـوي  نیـز از  هـا  آنو  اشـغال گردیـد   ،داشـتند در دست که آن را در حدود دوازده ماه 

بیـرون شـدند و بـه نـواحی مجـاور       ،نیروهاي ترك که تا بـه امـروز در شـهر مسـتقرند    

  (Hamilton, A New Account, I, 55).»برگشتند

                                                            
1. Johan Van Leene
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ب منتفـق بـه رهبـري شـیخ     عـر  ایلمیان قباي درجنگ و کشتار قبیلهسبب طاعون به 

دولت عثمانی  معضالت ینتر بزرگیکی از  امر این شیوع پیدا کرد. مانی بن مغامسنیرومندشان، 

ي بـرا  هـا  آناگرچـه   .می گشتبازمسائل پولی و مالی به ها یآشفتگریشه این  در اداره بصره بود.

اعـراب  ببرنـد، امـا   کشـت  یـر زبیماري و قحطـی  علت را به ها ینزمتوانستند ینممدت سه سال 

,Gaudereau). مالیات بودند بصره همچنان مجبور به پرداخت کلاطراف  شـورش (1979:62

امـا   ،بغـداد کنـد  اعـراب روانـه   یبـراي سـرکوب  سپاهیرا برانگیخت تا  دولت استانبول ها آن

 و و بصـره را مسـدود سـاختند   مسیرهاي منتهی به بغـداد   ،به این اقدام در پاسخشورشیان

بـه  به قصد غارت و چپـاول  عثمانی نیروهاي ترکان .عامه مردم بی خبر از این مسائل بودند

شـدند.   1فراریـان و پناهنـدگان بصـري وارد ناحیـه کونـگ      سوي بصره در حرکـت بودنـد و  

پـی  بصره در  وخالی شدن شهر از سکنه بود مردم و  از سوي منازلترك حاکی از ها گزارش

 هـا  آناز فـرار  گریختند، امـا   با اضطراب هرشگشت. ساکنان ه ویرانهبدیل بتخسارات وارده 

کنترل نواحی شـهر   تهدید قبایل بدوي کهمورد که خودشان -نیروهاي ترك عثمانی توسط

نیـروي کمکـی،    گـردآوري بـراي  جلوگیري شد. دولت استانبول  -. بودندرا در دست داشتند

جـان   سـرباز  14000بـا   و کرکوك موصلکر،ن بغداد، دیاربحاکماپاشاي جدیدي به همراه 

اکم جدید بصـره  . حاعزام کردبصره سوي مجدد آرامش بهاستقرار وبه منظور سرکشی  نثار

در  .طول انجامیـد ه بصره سه سال بشهر حکومت وي بر  ورا دریافت داشت  فرمان حکومت

ي از شورش قبایل براي جلوگیرها ینظامشبه  حکومتدوره بر بصره،  حکومت اوواقع دوران 

  (NA, VOC 1507, Gamron to Heren XVII, 1692, fol. 443v).عرب بود

، شرایط همچنان ملتهب و پر مخاطره مانـد.  براي پیشگیريها تالشعلی رغم این 

منتهـی بـه بغـداد ادامـه     مسـیرهاي  نیروهاي قبایل سرکش همچنان به مسدود سـاختن  

حاکم بغـداد و بصـره    است که از آنحاکی  .م1695/.ق1106در تابستان ها گزارشدادند.

موفـق   يتـا حـد  و از سـرگیري رونـق دوبـاره تجـارت     به شهر و آرامش بازگرداندن نظمدر 

اي تبـدیل  ، قبیلـه منتفـق بـه قـدرت بـزرگ منطقـه      که متعاقب آن اي یزمانبرهه ند؛ابوده

  (NA, VOC 1571, Verdonck, Gamron to Batavia, 26 June 1695, fol. 167–8)شد

عقـب نشـینی شـیخ مـانی از بصـره      موجـب  ي عثمانی هاورود نیرو.م1693سال در 

در آن زمان دولت عثمانی درگیر  چرا که؛ دگرگون شد اوضاع.م1695. در اواخر سال گردید

شـیخ   ،قـرار داشـت   نیروهاي منتفق جنگ با دول اروپایی بود. در حالی که شهر در محاصره

                                                            
1. Kung
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 موفق بهبدون جنگ وي  ینبنابراد.گردیي ورود به شهر دعوت برااز سوي بصریان 1مانی

2.رانـد و نیروهایش را از شـهر بیـرون   شد و پاشاي عثمانی بصره بصره  حکومت یاراختدر 

(NA, VOC 1582, Verdonck, Gamron to Batavia, 1 Nov. 1695, fol. 16)
 ،نمـود  سال بر بصـره حکمرانـی  دمندانه مدت دو خر اند که با سلوکیدرباره شیخ مانی گفته

 سـاخت و مـردم در رضـایت و آسـایش     جـاري  ي حاکم بر بصـره آنچنان که صلح را بر فضا

  (.Gollancz (ed.), Chronicle of Events, 412–13). زیستند

بخشـی از   ، کهآندر مجاورت حج  يها کاروانغارت  وایرانی به حوادث بصره شاهان 

نـواحی  بود که و این زنگ خطري  دادند یممتر توجه نشان ک ،ي مرتبط با ایران بوددادهارخ

 هـویزه  والـی  ،فـرج اهللا مشعشـعی  .داد یمـ قرارشیخ مانی  هاي یطلبدر معرض جاه  ایران را

از مشعشعیان که  نفر 5000تعداد زیرار نگرانی از رخدادهاي آینده داشت، دالیلی براي اظها

محاصـره شـهر   پیوستند و در  عبه شیخ مان ودنداهللا ببرادرزاده شیخ فرجشیخ محمود، تابع 

و هـواداران مشعشـعی و    ینزاع بین شیخ مـان  قداماتپیامد این ادند.بصره به وي یاري رسان

 ینیروهاي وفادار به شیخ فرج اهللا بود که منجر به تصرف بصره در مرحله بعد و فرار شیخ مان

 (Gaudereau, 1694,62; Ranjbar, Musha‘sha‘iyarn, 330–31)از آن شهر گردید.

آشوب در بصره  فرج اهللا پایان ماجراينیروهاي شیخ از سوي و محاصره بصره  عفرار شیخ مان

خالـد، فضـل و   بنومانند نیروهایی با حمایت قبایل عرب موفق شد یگربار دنبود. شیخ مانی 

یزه حرکـت  مله به بصره و حتـی هـو  براي ح ساخت یمآورد که اکنون وي را قادر ربیعه گرد

مبنی بر اعزام فرمانی را به حاکم لرستان د. این تحوالت دربار صفوي را تحریک کرد که نمای

 .م1697مـارس  26روز  .نمایـد حـاکم کهگیلویـه ارسـال    علیمردان خـان به فرماندهینیرو 

درآوردنـد و علیمـردان خـان از سـوي دولـت ایـران بـه          اشـغال بـه  نیروهاي ایرانی بصره را 

به جاي علیمـردان  حاکم ناحیه دورق ابراهیم خان بعد سالمنصوب شد. یکه بصر تموکح

,Nasiri, Dastur-i (shahriyaran)(.ت بصره رسیدموکبه حان خ 1373:249)  

چگونگی اداره بصره تحت قلمرو دولت ایران به درستی مشخص نیست. منابع معاصر 

تأکید دارند کـه در   چنديشواهد اند. هو به آن نپرداخت آورند ینمزبان در این باره سخنی بر 

ر دو حاکم ایرانی با مـردم  ه رو به بهبودي رفت ووضعیت شهر بصره زمان حکومت ایرانیان 

حکومـت  شـهر در زمـان    ،بصره یکار ملروحانیون  . به نوشتهکردند یمرفتارعدالت  بصره به

                                                            
در منابع به شکل شیخ مانع ذکرشده است. (مترجم) (Mani)نام شیخ مانی.1
و ظاهراً قصد داشت کـه بـراي نمایانـدن خـود بـه       رفتن به استانبول به ایران گریخت در حاکم عثمانی از ترس جان.2

  اي به استانبول بفرستد.عنوان سفیر از شاه بخواهد که به مناسبت تبریک جلوس سلطان مصطفی سفیر فوق العاده
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(.Anon. A Chronicle of the Carmelites, 1170 ff). شـکوفا شـد   حکمرانان ایرانـی 

و دورانکنـد  یمـ حاکمان ایرانی بصره براي تشویق و ترغیب تجارت تمجیـد   همیلتون نیز از تالش 

ـفت   کمان تركاحبا در مقایسه را ها آن . کنـد  یمـ بیـان  "صـر بـراي تجـارت بـا خارجیـان     م"بـا ص

(Hamilton, A New Account, I, 82–4.)   م1700/.ق1110سـال  از سوي دیگر هلنـدیان در .

نق پیشین خـود را از  رو ،است قرارگرفته کردند که بصره  از زمانی که تحت حکومت صفویه شکایت

و  انـد  کردهکه بسیاري از تجار بندر را ترك  آورند یمی گزارش عامالن هلندي طی ودست داده است 

  (.NA, VOC 1614, Hoogcamer, Batavia, 1700, fol. 1131v). به زوال استتجارت رو

اي مشـخص تثبیـت   شـهر بـه گونـه    اما تسلط خود را بر آن ،دندنمونیان بصره را تصرف ایرا

پیمـان   در مـورد  نگرانی شاه سلطان حسین بر این شهر پرهیز کردند.قدرت کامل انقیادنکردند و از 

 ،منعقد کرده بودند و محتاطانه آن را حفظ کـرده بودنـد   م.1639پیشینیان وي در سال که صلحی

پـیش   يهـا  چـالش بـا  نگرانی شـاه   .ي نیز در این باب نقشی اکراه آمیز به نمایش گذاردباعث شد و

تصـرف بـا سـلیمان بابـا    به رهبري شورشیان کردستان.م1697سال در ؛ زیراتشدید شده بودآمده 

قـرار  در معـرض تهدیـد   در نواحی مرزي با دولـت عثمـانی  اقتدار صفویه را ارومیهدژواردالنشهر

ـ بود داده .(NA, VOC 1611, 2nd fasc., Hoogcamer, Batavia, 1698, fol. 7).دن

 ایرانی نیروهايتسلط فهم این نکته کهوآگاهی از ضعف قواي ایران  دولتمردان صفوي بای] از سوی[

در بیـرون از   شـهر  آنموقعیـت نیز [از سـوي دیگـر]   وخواهد بود  یدارو ناپاشکننده  ،بصره شهربر

 وازه شهر بصرهرکلیدهاي دشاه سلطان حسین بر این تصمیم بود. عاملیخود  يمرزهاي دولت صفو

ـلطان    سفیر خود رستم خان زنگنه توسط،ساخته شده بودطالي خالص  از که را براي تحویل بـه س

سـال  . در حقیقـت در اواخـر  به استانبول فرستاد ،بود به دولت عثمانیعرضه شهر نشانهعثمانی که

فرج اهللا در این زمان شیخ جدید قوا کرد و دشمنی دیرینه خود را از سر گرفت.شیخ مانی ت.م1697

ـته اي  گري هویزه از مقام والی نزدیکـی دژ  در  نیروهـاي ایرانـی را  از برکنار شده بود. شیخ مانی دس

.عدادي از فرمانـدهان ایرانـی را بـه اسـارت در آورد    تو و بسیاري را به قتل رساندخومه شکست داد

(Afandi, (Gulshan-i khulafa, 307/ NA, VOC 1611, Batavia, 1698, fol. 19)) در

دولت  طرف ه ازصد نفرکه نیرویی چهار خبر رسیدایران  به.م1698/.ق1108تابستان سال 

ـ    ه در اختیار گرفتن شهر بصره بعثمانی به منظور سـوي بصـره در   ه نـام سـلطان عثمـانی ب

,NA, VOC 1611)حرکت است. 1698, fol, 37)

بـا  کردنـد و   اسـتقبال به گرمی . م1699یلآورو  م.1698در دسامبر ایرانیان از این افراد

 بـه شـاه   عثمـانی  رغم نامه سلطانعلی شدند. اما ها آنبه  بصرهکمال میل خواستار تحویل شهر 
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بـه حـاکم بغـداد فرمـان      سلطان،در عوض .نشده بودبیان از سوي سلطان عپاسخی قاط،صفوي

همچنـان بـه   کـه سـلیمان بابـا   کردکه نسبت به تصرف دوباره شهر اقدام کند و شایعه  ده بوددا

 ,NA, VOC 1603, Batavia, , fol. (1851v; VOC 1626)دهـد  یمخود ادامه  يها تالش

.Casteleyn, Isfahan to Hoogcamer, Gamron1699, fol. 98))    چنـدین سـال زمـان

شـیخ  .م1700/.ق1110سـال  در اوایـل  . الزم بـود  بصرهدولت عثمانی بر تسلط کامل براي

تومـان از ابـراهیم    500و درخواست اخذ گردید بصره ظاهر یبار دیگر در صحنه سیاسمانی 

بـه   تومـان 300حـدود   ابتـدا  نداشـت، در اختیار  چندانیابراهیم خان که نیروي  .خان نمود

امـا   یت موقعیت خود پرداخت،از کهگیلویه به تقونیرو  6000داد و سپس با دریافت دشمن

ـ    ،سـال بعـد  شاه تسخیر شهر ادامه دادند.  به پافشاري برنیروهاي عرب  ه ابـراهیم خـان را ب

را بـه حکومـت   ، حاکم پیشین قرنه جاي وي داودخانه و بفراخواند به اصفهان خاطر اقداماتش 

ره حکومـت داودخـان،  در دواعراب .نامد یمرا سگ  او یکار ملبلغی از فرقه م .دکربصره منصوب 

ــد شــهر  ــه محاصــره درآوردن ــن اقــدام موجــببصــره را ب ــروز و ای        .گردیــدشــهر قحطــی در ب

(Nasiri, Dastur-i shahriyaran, 257; Gollancz, Chronicle of Events, 418–20)
جهـت   نیروي ایرانی6000یافت. در فوریه همان سال در سال بعد نیز ادامه اوضاعی چنین

اخبـار  رسـیدن  به علت دریافت حقـوق کـم و   ها آناما ،ندشد در شهر پراکنده ز بصرهدفاع ا

 منـازل دست به چپاول امـوال  شتاب با و خود را باختند روحیه  نزدیکی لشگر عظیم عثمانی

بـراي  دولت عثمانی در حقیقت (Gollancz, Chronicle of Events, 427–8). گشودند

هـدف  ه بـود و  چشمگیري را ترتیب داد حملهراق، سرکوب شورش قبایل نواحی مرکزي ع

 ،ایـن  بـا وجـود  .واقـع شـده بـود   که مورد تهدید قبایـل خزائیـل   بوده حلّشهر  ها آنمهم 

حرکت کردند فرات  یینپاهبو  در شهر البیرا گردآمدند ،گریخته بودند با قایقفراریانی که 

عـازم  سوي بصـره  ه از بغداد بینیروی. براي دفاع از حله حرکت نمودندنیروهاي عثمانی و 

دلتابان مصطفی پاشا،  1701مارس نهم در(Caskel, Die Beduinenstämme, 419).شد

. دشـ  آنبـه  ورودراي ب شهر و خواهان دریافت کلیدبصره ظاهر شد بر صحنهبغداد حاکم

اده شدند که آمهایی یبر کشتو نیروهاي ایرانی سوار  کردتسلیم  شهر را به وي داود خان

حاکمان به همراه حاکم منتصب از سوي دولت عثمانیعلی پاشا  عدو روز بترك بصره بود 

                              . وارد بصره شدنفر هزار 30، کرکوك و نیرویی در حدود بغداد، سیواس

)(NA, VOC 1626, fol. 98; VOC1603, fol. 1851v  
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  نتیجه گیري

که است شهر بصره ياز رخدادها گثق لونگریمو يها ارشگزپایهبرعه پیش رو مطال

بر آناین شهرتاریخ سیاسی پرآشوب سده هفدهم  پیرامون دیگرمهم موضوعات از بسیاري 

سـتیز  جنـگ و  اطـراف آن بصـره و   شـهر  کـه بـر ایـن اعتقادنـد    منـابع  .است افزوده شده

دروندر قابل تصوري گونهه ب.م1546/.ق953سال . بصره از ندگذراندرا از سرمدتیطوالنی

در تأییـد   و شـد  آغـاز  گلونگریـ  يهـا  گـزارش و هـا  نوشـته مطالـب بـا    .ادغام شددولت عثمانی 

تسلط دولـت  .شداستفاده  ها آناهی از مقاله گ تدوینو در  ارائه گردیدییها مصداقهاي اونوشته

بـورس  .رسـید  یمـ ه به نظـر  سست و بی پایحالتدر بهترین ی،زمان برهه در آنبر بصره عثمانی

بـه طـور شایسـته نتوانسـت از آشـوب و بـروز      عثمـانی   دولـت :نویسـد  یمـ در این زمینهمسترز

,Masters).بازرگانی کمپانی لوانت جلوگیري کنـد در مسیر ها یآشفتگ ـ (1988:13 ماننـد هب

پذیرفتـه  سلطه دولت عثمانی را در ظاهرکه حاکمان محلی گذشت یمشمال آفریقاآنچه که در

ـ نیـز   خانـدان مغـامس و افراسـیاب    ؛دادند یمبه حکومت خود ادامه  مستقل به طوربودند، اما ه ب

 گـاهی  یحتـ  و بردنـد  یمـ نسبت به دولـت اسـتانبول سـود     داخلی اي از استقاللشکل گسترده

  .پروراندند یمرا در سر اندیشه تسلط کامل بر بصره 

را در برمـی گیـرد   و نیروهـایی   رود یماترفر منابعاز حوزه  این پژوهش مطالعه دامنه

 برتـري  کهاست نکتهدرصدد بیان این [از سویی این جستار]وکردند یمعمل  ثابت یرغکه 

 ی قلمـرو داخلـ  در نـواحی  انکـاري قابل ثیر مخرب غیرأت، مرکزعملکرد این نیروهاي گریز از

. کـرد  یمیران شدت پیدا ا نامنظم دولتيها دخالتبا  گاهیکه گذاشت یمبر جاي  عثمانی

تصور  حدتوجه به امور بصره شدیدتر و پایدارتر از  عالیق دولت ایران و،در این برههه ویژهب

بیشتري داشت تا بـا اسـتانبول و    عراق با دولت اصفهان احساس نزدیکی  . نواحی جنوبیبود

اريبودنـد و از سـویی رونـق تجـ     صـفویه  دست عربسـتان مطیـع   یینپاهاي ینسرزمی حت

باعث تحریک دولت صفوي براي به  نیز آنشیعه ساکنان بصره و اکثریت شهر  وسوسه انگیز

  .  گردید یمآن شهرچنگ در آوردن 

فعـل و  کـه   دهـد  یمـ نشـان   حاضر ، مطالعهوسیعبصره در یک بافت شهر با بررسی

را  دخـو  کـه  بـود  یسر قدرتبر ی پیچیدهجنگدر درگیرعوامل چندگانه بین انفعاالت واقعی

 سـر بصـره  . نزاع بـر گذاشتبه نمایشنواحی مرزي  در رمتغیو قابل نفوذ  حوزهبیرون از  در

بـاز  بـه ایـن شـهر     بود، ها آنمحلی و نمایندگان  يها گروهکه شامل  دو یا چهار گروه راپاي

به شهر  ها آن. را شکل دادندگروه افراسیاب نخستین  قبیله مغامس و سپس خاندان.کرد یم
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در بیـرون از   ها یلهقباز نفوذ و قدرت سایر  نداما با این حال نتوانست ،واقعی داشتند یوابستگ

را تشـکیل  در شـهر   قـدرت  دومین گـروه بـازیگران   ها یناکه دنجلوگیري کنمحدوده شهر 

این قبایـل . نام برد یانقبیله مشعشعمنتفق و  ،علیانآل از  توان یمها آن. از جمله دادند یم

مسـتقل از   اینـان در واقـع  کـه  آنویـژه  ه ببودند؛ ه به دو دولت عثمانی و صفويوابست ظاهراً

. هرچند که در مورد مشعشعیان، ایـن آزادي  کردند یموري عثمانی عمل طحوزه اقتدار امپرا

 .پرداختنـد  یمبه والی هویزه  آن را که به دولت صفوي بود مقرر محدود به دادن خراجعمل

.کردنـد  یمـ ءایفـا د دولت عثمانی نقش محـوري  راتژي و راهبرنیروهاي محلی قبایل در است

بـه عنـوان    ها آنیکی و جاسوسی، از لجست هاي یتفعالکه بسته به  گروهی بودندسوم دسته

 . ضـعف بردنـد  یمـ بهـره  سویه اي دودر رابطهنیروي کمکی براي حمایت از نیروهاي نظامی

 هـا  آنهاي محلی را در پـی داشـت و   نیروافزایش قدرت ، صفوي و عثمانیيها دولتنظامی 

قبایل مورفی  سودر. به گفتهجستند یمسودنهایت از این امر در راه کسب استقالل درنیز 

دو دولـت عثمـانی و   ساکن بودند و عثمانی وريامپراطصفویه و دولت نواحی مرزي رد در ک

 .گرفتنـد  یمقرار رو در روي همدر آن نواحی اقتدار خودبه نسبت با از دست دادن صفوي 

. ماندندقدرت میسربر  ،دادندها انجام میوريبراي امپراط که خدماتیدر قبال قبایل مرزي 

(Murphey,  از نواحیبودند که  ییانیسرانجام گروه چهارم که شامل اروپا(2003:151-70

 بصـریان ی به عنوان حام بسته به منافع خود نخست ها یپرتغالبصره شده بودند. بیرونی وارد 

: اینکـه از عبـارت بودنـد  ؛یـان بـود  یهـا بـه اروپا  این گروهتوسل شدند و آنچه محرك ظاهر

و  بودندها آنرزمیبه دلیل توان باالي به دنبال حمایت خارجی  اينیروهاي محلی و منطقه

 خـود یـا  اي منطقـه علیه رقباي  ها آناز را نیروهایی موزواقع لدر م توانستند یماز سویی  نیز

  .کار گیرنده ب دولت مرکزي

قـدرت و  دسـتیابی بـه    براي تالشانگیخت،می بر در این میان آنچه که آتش نزاع را

هـاي قـومی   دشـمنی یگـاه  گهاما،رسید یمبه نظر مفید  گاهیاتحاد این نیروها  .بود ثروت

تعـادل   حفـظ نقش حاکمان محلی بصـره در همـه حـال،    . کرد یمور شعله را و اعرابترکان 

خاندان افراسیاب بسیار کوشید تا نیروي دولت عثمانی را تا جایی .بیرونی بود نیروهايیانم

کارگیرد. تصمیم علی پاشا مبنی بر حفظ بی طرفی در نـزاع  ه که بتواند علیه دولت صفوي ب

توسـط  در جنگ میان دو دولت بر سر بغداد منجر به تسـخیر شـهر    دولت صفوي و عثمانی

و  محلـی بصـره بـود    سـران نوعی رویکرد از سوي  م. گردید که1638سالدولت عثمانی در 

. طراحی شده بـود  دو دولت همسایهروابط حسنه با  برقراريبراي  همچنین سیاستی آگاهانه



     137     اب، ترکان و ایرانیان بر سر بصرهکشمکش بین اعر

به همین نحو، پاشاي بصره سالیانه خراجی از ده تا دوازده اسـب بـه دربارهـاي اسـتانبول و     

  (De la Boullaye,1657:163/ NA,1188, 1651 544v).کرد یماصفهان روانه 

و  کردنـد  یمصرف را در این راهبخشی از توان خود  ایران و عثمانی دو دولت مرکزي

بصره حاکمیت بر تمایل نداشتبود که دولت دیگر هاي یطلببرابر جاه هشداري در  این امر

ــواحیو  ــد دیگــري دســتدررا آن ن NA, VOC).ببین 1188, Boudaen, Basra 

Daghregister, 14 Jan. 1652. fol. 467; and Chardin, Voyages, X, 79) پس از

در  دولـت اسـتانبول دسـت بـاالتر     .م1639/.ق1049سـال  صلح ایران با دولـت عثمـانی در   

 به مدت چنـدین دهـه پـس از   اما ، دست آورده ب را تسلط بر جنوب عراق و تمایلمناسبات

 ی از سوي دربـار اصـفهان بـه عنـوان    حمایتم اهربههمچنان حاکمان بصره انعقاد این صلح،

 اواخر سـلطنت تا اینکه در  چشم دوخته بودنددر برابر فشارهاي دولت استانبول وزنه تعادلی

از ایـن حیـث کـه ممکـن بـود       به خـود گرفـت؛  ی کارآمد شکلاین سیاست  شاه عباس دوم

  استقالل بصره را تأمین نماید.

ـ  .م1669/.ق1079سال ر ددیگرکه دولت عثمانی بارزمانیحتی  ه کنترل بصره را ب

 از دست رفته پایان نیافت. دولت عثمانی تصمیم داشت رونقبصره دست گرفت، نزاع بر سر 

 بـه وسـیله   دولت عثمـانی بـدین جهـت،    يها تالش. بازگرداند شهر را به آنو حیات پیشین 

هـر  بـه  د.چار رکود کررا دبا نیاز مبرم براي کسب درآمد، اقتصاد  مبتنی بر مالیات یومتحک

به فالکـت   نیازهاي واقعی شهر برآورده نشد، ساکنان محلی تحت نظام مدیریتی جدید حال

ســال شــیوع بیمــاري در برابــر ایــن فشــارها آرام نماندنــد. اي درافتادنــد و جوامــع قبیلــه

و زمانی وارد آورد بصره جان ضربات مهلک بیشتري بر جسم خسته و بی.م1690/.ق1101

نمایی بـراي  بار دیگر به قدرت راند، مدعیان گوناگون قدرتذاین مصیبت را از سرگ هرش که

.پرداختندآنتسلط بر 
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چکیده

بصره ایستاری
  در راه رسیدن به مکه بود. این شهر نقش محوری در تجارت و سیاست و نيز کشمكش قدرت میان دولت صفویه و امپراطوری عثمانی ایفاء میکرد. در سال 917ق./ 1512م. بصره تحت سلطه حكومت مستقل عربي به نام منتفق اداره میشد. ظاهراً نخستين بار شاه اسماعيل اول صفوي ادعاي تملك بر بصره را داشت، اما هرگز تفوق خود را بر آن نواحي تثبيت نكرد. در سال 1021ق./ 1612م. يكي از سركردههاي نيروهاي عثماني با حفظ مقيدات محلي، سلسله مستقلي به نام افراسياب را بنيان نهاد كه تا سال 1080ق. / 1669م. بر بصره حكم ميراند. دخالت در امور بصره تنها به ایرانیان محدود نمیشد؛ هنگامی که افراسياب پاشا نيروهاي والي هويزه را از شهر بصره بيرون كرد، نيروهاي صفوي در اواخر سال 1029ق./ 1620م. تحت فرماندهي امام قلي خان به بصره يورش بردند. اما از آنجایی که پرتغالیها از تجارت با بصره سود سرشاری كسب میکردند، در صدد دفاع از شهر برآمدند. اقتدار مجدد دولت عثماني در سال 1080ق. / 1669م. منجر به صلح و آرامش 10 ساله در اين ناحيه گرديد، با این حال بار ديگر از سال 1090ق. / 1680م. جنگها با قبايل عرب به ويژه با قبيله منتفق از سرگرفته شد. طي سلطنت شاه سلیمان صفوی تعدادی از والیان بصره به دولت ایران پناهنده شدند و از حاکم صفوی تقاضای کمک نظامی نمودند. اما شاه برای حفظ قرارداد صلح بین دو کشور به هیچ یک از آنها کمک نکرد. سرانجام در دوره شاه سلطان حسین صفوی بود که پادگان ایرانی کلید طلایی دروازه شهر را به فرمانده عثمانی واگذار کرد و نیروهای ایران در سال 1110ق. / 1700م. شهر را ترک کردند. این پژوهش تنها قدرتها و قبایل در دوره مورد بحث را بررسي نميكند، بلکه جامعه بصره و مشکلات آن را از آغاز سده شانزدهم تا پایان سده هفدهم به تصویر خواهد كشيد.

واژگان كليدي:

ايرانيان، تركان، اعراب، صفويه، امپراطوري عثماني، بصره، کشمکشها 

مقدمه

شهر بصره که دولت عثمانی از سال 953ق./ 1546م. کنترل ظاهری آن را در دست داشت، طی سده هفدهم ميلادي به یکی از شهرهای بندری عمده در خلیجفارس تبديل گردید. این شهر از طریق تجارت زمینی با مراکز اصلی امپراطوری عثمانی از راه بغداد، شیراز و اصفهان در قلمرو دولت صفویه و نیز از طريق تجارت دریایی با تمام سرزمینهای حوزه شرق اقیانوس هند از سورات تا الموخی پیوند داشت. در اوایل دوران جدید، بصره شهري محصور با بافت جمعیتی متشكل از اعراب فقیر مسلمانِ ملبس به ردای سیاه رنگ بود که قوت غالب آنان را نان فطیر و خرماي خشک تشکیل میداد. (Teixeira,1902:28) در اين شهر اقلیت قابل توجهی از صائبین یا مندانیها
 و بخشی از هندوها و ارمنیها و همچنین تعداد اندکی یهودی وجود داشت که با اشتغال به صرافی و مبادله ارز روزگار میگذرانیدند. (Anon,1939:114/ Hamilton,1727:55)
 پدرو تکزیرا که در سال 3-1012ق./1604م. از بصره دیدن کرده است، تعداد خانههای اطراف و داخل ارگ شهر را حدود 000/10 خانه برآورد میکند. با این توصيف، جمعیت شهر تقریباً به 000/50 نفر میرسید و این امکان را به بصره میداد تا بزرگترین بندر خلیج فارس در اين زمان به شمار آيد.
 

در سال 1071ق./1660م. روحانیون کار ملی ساکن در بصره، تعداد ساکنین شهر را بین 000/50 تا 000/60 نفر دانستهاند(NA,dell’Annunziata,1660:OCD 241a/Anon:1148). صرف نظر از این آمار قابل توجه، بصره مرکزی بزرگ برای فعالیتهای تجاری نیز محسوب میشد. مهمترین محصول صادراتی بصره خرما و بیشترین اقلام وارداتی آن شکر و قهوه و به میزان فراواني منسوجات هندی بود. دولت عثمانی برای تنظیم موازنه تجاری خود با هندوستان، مقادیري شمش و سکههایی از طلا و نقره به آن سو روانه میکرد و در اين ميان، شهر بصره به عنوان پایگاه عمده، نقش اصلی را در مبادله این فلزات گران بها ایفاء میکرد. 

علی رغم این اهمیّت، آگاهیهای ما در باره نقش محوری شهر بصره در سده هفدهم اندک است. شکافهای گستردهای بین مطالعات پراکنده و نه چندان جامعی که پیرامون بصره در قرن شانزدهم صورت گرفت، موجود است. (Grammont, Rahmé and Hamza,1996:58-96) عبدالله ثابت در کتاب تازه منتشر شده خود در این زمینه، بندر و شهر بصره را از سال 1135ق./1722م. با تکیه بر اسناد برجای مانده از کمپانی هند شرقی انگلیس تا سال 1209ق./1795م. که نیروهای محلی در آن سال نقش محوری خود را در تعیین سرنوشت تجارت بندر و به ويژه ناحیه بصره از دست دادند، بررسی کرده است. (Thabit,Albany.2001) پس از گذشت 8 دهه، استفان همسلی لونگریگ
 در کتاب خود به نام "چهار سده از عراق جدید" به مطالعه تاریخ سیاسی بصره در این دوران پرداخته است. (Longrigg,1952 and2002) اين کتاب بر پایه منابع دست اول ترکی و عربی نظیر گلشن خلفا و زادالمسافر نوشته شده است. کتاب"چهار سده از عراق جدید" آگاهیهایی پیرامون تاریخ بصره در دوره حکومت افراسیابیان و دولت عثمانی عرضه میدارد. لونگریگ گزارشهای جالب و متنوع، اما ناهمگون در محتوا و جزئیات ارائه میدهد که به میزانی داراي هيجان و تا حدودي مبهم و نامشخص است. بسیاری از جنبههای تاریخ بصره در این دوره را نمیتوان تنها بر اساس آگاهیهای ارائه شده از سوی لونگریگ و مورخان عرب که به دنبال نگارش تاریخ معاصر بصره هستند، نوشت و بنابراین تاریخ این دوره بصره بدون بررسی مانده است. 

این مقاله به دنبال فراهم آوردن کلیاتی پیرامون حوادث و تحولات بصره است. همانند آنچه که لونگریگ در کتاب خود میآورد؛ به همراه تفصیلات بیشتر از گزارشی پیرامون تاریخ سیاسی بصره در قرن هفدهم بر پایه منابعی که وی به آنها دسترسی نداشته است. نوشتههای سفرای اروپایی، عوامل کمپانی هند شرقی مقیم بصره و به ویژه تاریخهای مکتوب متعددی که به واسطه همسایگی دولت عثمانی با صفویان به نگارش درآمده است، میتواند از منابع مهم در این باره به شمار آید. اما این نوشتار بر آن است مطالعهای کاملتر از آنچه که محققان پیشین ارائه نمودهاند، با تكيه بر جنبههایی که لونگریگ و دیگر پژوهشگران به آن توجه ننمودهاند و بدون بررسی مانده است، بپردازد. این دادهها آگاهیهای ما را در باره حوادث شهر بصره افزایش میدهد و به شناخت اینکه دولت عثمانی آن چنان تسلطی بر شهر بصره نداشت، کمک میکند.                                                                                                                                                                     

با این محیط پیرامونی، بصره به دلیل ویژگی و ساخت منطقهای و فرا منطقهای نیازمند بررسی دقیق است. این شهر به مانند پایگاهی مرزی بود که باب عالی نمیتوانست تمرکز چندان مؤثری بر اداره آن اعمال کند؛ چرا که خود سلطان در استانبول اقامت داشت و نماینده وی، پاشای بغداد براي استقرار اقتدار دائمی دولت عثمانی در بصره و نواحی اطراف آن ناتوان بود. دلایل سه گانه این امر عبارتند از: نخست آنکه گسیل نیرو به این نواحی و سپس حفظ پادگانی برای نیروها پس از لشگرکشی موفقیت آمیز بسیار دشوار بود. این اقدام مستلزم اعزام نیرو از استانبول بود که چنین اقدامی تقریباً یک فصل از سال را در برمی گرفت و محیط جغرافیایی ناسازگار با بیابان گرم و سوزان و باتلاقهای غیر قابل عبور، همچنین اجبار این نیرو در مقابله با ساکنین پایین دست عراق شرایط را دو چندان سخت میکرد. (Anon:1149/dellaValle,1665:253 /Murphey,1992:24)


قبایل عربی که در سرزمینهای باتلاقی شمال بصره و بخش سفلای میانرودان میزیستند، به عنوان نیروهای گریز از مرکز بودند و بخشی از ترس آنها به خاطر باج خواهي بود که برای عبور کاروانها میگرفتند. چنانکه رالف فیچ
 تاجر انگلیسی که در سال 992ق./1584م. از بصره دیدن کرده است، بیان میکند: «ترکان عثمانی قادر به انقیاد تعدادی از قبایل عرب نیستند؛ چرا که آنها شماری از جزایر واقع در رود فرات را تصرف کردهاند که ترکان نیروی کافی برای بیرون راندن شان از این جزایر در اختیار ندارند. اين اعراب یکجانشین نبوده و دائماً با عیال و احشام خود در حال حرکت از یک نقطه به نقطه دیگرند». (Fitch,1905-7:167) مواجهه با این بدویان مستقل و پرتحرک که آماده استفاده از نیروهای خود علیه هر نیروی بیگانه ای بودند که به قلمرو آنها دست اندازی نماید، کار دشواری بود، زیرا بار دیگر میتوانستند در میان باتلاقها و تالابها عقب نشینی نمایند. نیروهای دولت عثمانی هرگز به اين اعراب دست نمییافتند و تنها از راه مذاکره با آنها در ارتباط بودند. به طور کلی ترتیبات در این نواحی ناپایدار بود. تقریباً دو دولت عثمانی و صفوی به موازات يكديگر نقش عمده و چشمگیری در امور بصره ایفاء میکردند. 

نفوذ دولت ایران در ابتدا نواحی وسیع پیرامونی شهر را در بر میگرفت و سراسر سده هفدهم شهر بصره میان صفویان و عثمانیها دست به دست میشد. دولت صفویه دوبار کنترل اداره شهر بصره را به دست گرفت؛ یکی در دهه 915ق./1510م. و دیگری دوره ای کوتاه در آغاز قرن هيجدهم. قبایل عرب در روابط دولت صفویه با بصره، نقش محوری و انکارناپذیری را ایفاء میکردند. در سده پانزدهم میلادی اتحادیه قبایل شیعی مشعشعیان در نواحی باتلاقی در محدوده خوزستان امروزی پا به عرصه وجود نهادند. این قبایل هرچند در ظاهر تابع دولت صفویه بودند، اما در واقع در محدوده خود از استقلال قابل توجهی بهرهمند بودند. نواحی قلمروی آنها و نیز خود این قبایل به مثابه منطقه حائل بین دولتهای ایران و عثمانی نقش بازی میکردند. (Caskel,1934:416/Soucek,1984:195-214).
 دولت صفوی همواره نمیتوانست به مشعشعیان اعتماد داشته باشد. از این رو به خاطر نگرانی از تمایل و گرایششان به عثمانی به طور مداوم مراقب عملکرد آنها بود. اما نظر به اینکه ترتیبات و قواعدی که آنها را به ایران مقید میساخت با خطوط مشخصی ترسیم شده بود، نشان میداد که مشعشعیان برای دولت صفوی سودمندتر از آل علیان - قبیله اصلی منطقه جزیره ـ برای دولت عثمانی بودند. 

سلطان عثمانی همواره برای گردآوری نیروی نظامی به حاکم بغداد وابسته بود، اما شاه ایران به حاکم شیراز تکیه داشت. با اين حال، برخلاف دولت عثمانی که به ندرت میتوانست بر کمک قبایل عراقی حساب باز کند، شاه ایران از حمایت قبایل مشعشعی خوزستان که به عنوان مدافعان منافع دولت ایران عمل میکردند، بهرهمند بود و آنها در بسیاری موارد با ارسال نیروی کمکی و تأمین ابزار و آلات به دولت ایران یاری میرسانیدند. 

حضور و نفوذ دولت صفویه در بصره به سادگی صورت نگرفت؛ بلکه این موضوع به زمينههاي پیچیده و با اهميت

اقتصادی بازمیگشت. سکههای دولت صفوی موسوم به پنج شاهی یا عباسی در اواخر نیمه دوم سده هفدهم میلادی در شهر بصره رواج یافت. ( Thevenot,1727:561-2) در اين برهه، شهر بصره به عنوان پل ارتباطی برای صادرات طلای ایران به شمار میآمد و این اقدام یعنی خارج کردن طلای دولت صفوی از آن سرزمین موجب کمبود و كاهش سکههای طلا در ایران گردید. در چنین وضعيتي، بحران اقتصادی دراز مدتی پیش آمد که دولت ایران تنها اجازه داد و ستد با سکههای نقره را داد و تجارت با سکههای طلا را ممنوع کرد. تجار ایرانی بار دیگر در دهه 1070ق./1660م. تجارت با بصره بر مبنای سکههای طلا را از سر گرفتند، زیرا در بصره چنین محدودیتهایی وجود نداشت. (Matthee,2001:505-39)

از یک منظر، بصره محل تجمع زائران ایرانی برای عزیمت به مکه و مدینه بود. زائران در ابتدا به سوی الاحساء راه میافتادند، سپس از سرزمینهای مرکزي عربستان عبور کرده و برای رسیدن به حجاز مدت سه هفته راه میرفتند. رفت و آمد حجاج از بصره در دوره شاه طهماسب (84-930ق./76-1524م.) متوقف شد. در دوره جنگهای نامنظم دولت عثمانی و صفوی، بارها زائران ایرانی مجبور میشدند برای رفتن حج به کاروان حجاج در دمشق ملحق شوند. (Faroqhi, 1994:135)  به نظر میرسد که اين مسير از سال 953ق. /1546م. یعنی برههای که دولت عثمانی بصره را فتح کرد تا 999ق./ 1591م. که پیمان استانبول منعقد شد، بسته ماند. (Mandaville,1970:498/McChesney, 2003:129-56/ Faroqhi,2004:162-64)
 در قرن هفدهم و به ویژه پس از صلح رسمی معاهده زهاب بین دو کشور در 14محرم 1049ق. / مه 1639م. بار دیگر راه عبور زائران ایرانی از بصره باز شد.

شمار زیادی از انسانها و حیوانات در فعالیتهای اقتصادی کاروانهای حج در بصره درگیر بودند. شاردن در این باره میآورد: در طی چندین سال متوالی حدود 10 هزار زائر ایرانی از اماکن مقدس در عربستان زیارت کردهاند. بر اساس گزارش مأموران کمپانی هلند در سال 1056ق./1646م. هر ساله در حدود 5000 تا 6000 زائر از ایران و اقصی نقاط سرزمینهای اسلامی در بصره گردهم میآیند، در حالی که 000/10 تا 000/11 شتر را با خود به بصره میآورند. (Chardin,1810-11:135/ Dutch National Archives,1646:8unfol) منابع ديگر جزئیات بیشتری در این باره ذکر میکنند. کاروانی که در سال 1055ق. / اوايل اکتبر 1645م. بصره را ترک کرد، متشکل از 2500 شتر بود. (Riethoorn,1645:299 fol) در اکتبر 1651م. گفته میشد که زائران ایرانی در حال حرکت به سوی شهر بصرهاند. طبق گزارشی، تعداد افراد کاروان پس از یک ماه 3000 نفر برآورد شد که دارای 8000 شتر بودند و آنان را 200 سرباز همراهی میکردند. (NA, Boudaen,1651:461-63) در سال 1069ق./1659م. در بازگشت زائران ایرانی به بصره  بیش از 6000 نفر به همراه حدود 5000 شتر در بصره توقف کردند. (Anon, op cit:1150)

تجارت با کاروان حجاج، سود سرشاری را برای حاکمان بصره به همراه میآورد. بنا به روایت ژان دو تِونو
 سیاح فرانسوی: «پاشای بصره شترانی را به زائران ایرانی که بدانان نیاز مبرمی داشتند به هر قیمتی که میخواست، میفروخت. اما این زائران در بازگشت به بصره همان شترها را به قیمت بسیار ارزان میفروختند. پاشا فقط اسبهایی را که فروخته میشد، در بازگشت از سفر حج به همان قیمت میخرید. ازدحام حیوانات به دلیل سود فراواني که عاید شهرنشینان میشد، قابل تصور است. پاشای بصره در بازگشت زائران با پرداخت سی تا سی و پنج دینار در ازای هر نفر، دسته سیصد نفری برای محافظت از کاروان ایرانی همراه میکرد». گزارشهای بسیاری حاکی از حرکت جریان پول توسط زائران ایرانی در شهر بصره است، آنچنان که بین حاکمان بصره بر سر اینکه کدام یک از شهرها نقطه عزیمت نهایی زائران ایرانی باشد؛ رقابت شدیدی پدید آمد. در سال 1074ق./1664م. دو تِونو مدعی است که پاشای بغداد در چندین نامه پیشنهاد تأمین امنیت زائران را تنها با پرداخت بیست دوک بر عهده میگرفت، این امر موجب شد تا بسیاری از زائران به خاطر عدم پرداخت پانزده دوک بیشتر، در بغداد گردهم آیند.(Da Siena,1672:104/de Thevenot,opcit:321-2/Ja‘fariyan,1379:831) 

از سویی مردم بصره به آسانی با قبایل تازه وارد به نواحی اطراف ارتباط برقرار نمیکردند و همواره از وقوع آشفتگی و ناامنی به واسطه آنها در رنج به سر میبردند. همچنین حاکمان بصره میدانستند که چگونه از وجود قدرت صفویه در بصره جهت کاهش نفوذ دولت عثمانی و افزایش استقلال بصره بهره گیرند. در ادامه بحث پیرامون بصره نشان داده خواهد شد که چگونه فشار زیاد دولت استانبول، موجب تمایل بصریان به دولت صفوی گردید که در انتظار به دست آوردن دستاویزی برای دخالت در امور بصره بودند.

بصره در سده شانزدهم میلادی

در آغاز سده پانزدهم در بصره گروهی از حاکمان محلی مغامسی فرمان میراندند. آنها شاخهای از قبیله بنی منتفق بودند كه در نواحی پایین دست عراق بین کوفه و بصره میزیستند. حکومت این گروه ناراضیان موجود در بصره را از بین نبرد؛ چرا که در دوران قدرتیابی خاندان مغامسی، بصره تحت نفوذ سلسلههای زودگذر ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو قرار گرفت که به دنبال تجزیه سلسله تیموریان پدید آمدند. کنترل واقعی بصره بین سالهای 914-840 ق. /1514-1436م. در دست مشعشعیان بود. در سال بعد با پیدایش دولت صفویه، شاه اسماعیل اول (930-907ق.) با لشگرکشی، بصره را خراجگزار و مشعشعیان را تابع دولت صفویه کرد. هرچند حاکمیت صفویه بر این شهر چندین سال دوام یافت، اما به نظر میرسد که محمد بن مغامس قدرت خاندان خود را بر بصره در سال 930ق./1524م. احیاء کرد. در برههای که بر ما پوشیده است، برادرش رشید به جای وی به قدرت رسید. (Assawi,1372:49/Hamid1980:13) 

پس از این دوره زودگذر، دولت عثمانی نخستین تلاش خود را جهت الحاق بصره به قلمرو خود انجام داد. نیروهای عثمانی در سال 940ق./1534م. بغداد را اشغال کردند و سلطان سلیمان قانونی آن سال در آنجا اقامت گزید. سفیرانی از سوی امیران نواحی مختلف به ترتیب از جزیره، هویزه، قطیف و بحرین به بغداد آمدند و به سلطان عثمانی اظهار وفاداری و بیعت نمودند. رشید بن مغامسی نیز با اعزام سفیری اظهار وفاداری کرد، هرچند نسبت به سلطان تمکین نکرد. اما حدود چهار سال بعد هیأتي را به رهبری پسرش مانی، وزیرش محمد و قاضی عسکر خود ابوالفضل برای اظهار فرمانبرداری به سلطه دولت عثمانی بر بصره به آدرنه روانه کرد و باب عالی درخواست دست نشاندگی بصره را پذیرفت. حاکمان بصره قبول كردند که به نام سلطان عثمانی سکه ضرب شود و همچنین نام وی را در خطبه نماز جماعت ذکر کنند و سالیانه به میزان معهودی خراج بپردازند و از شهر در برابر دشمنان خارجی دفاع نمایند. (Ali,1980:123,Hamid,Ibid:20-1) 

اجبار بصره به پذیرش تحت الحمایگی و اطاعت، بخشی از فشارهای بزرگتری بود که دولت عثمانی به ناحيه جنوب وارد میآورد. تغییر در منافع دولت عثمانی در جهت دریای سرخ و خلیج فارس و از آنجا به سوی اقیانوس هند باعث شد که این دولت در سال 1538م. کنترل یمن را در اختیار بگیرد و طي تلاشی در سالهای 958-957ق./1551-1550م. ترکان سعی کردند نواحی الاحساء در نوار ساحلی خلیج فارس را تحت کنترل در آورند. اهداف دولت عثمانی از سوي پژوهشگران معاصر به شکلهای گوناگون ارزیابی شده است، اما به نظرمی رسد هدف اصلی دولت عثمانی حفظ امنیت راههای تجاری با هندوستان بود. به طور کلی این امر مداخله گرایانه به میزانی تدافعی بود تا تهاجمی. این رفتار، واکنشی به چالشهای دولت پرتغال نسبت به رفت و آمد زائران و تجار در محدوده شبه جزیره عربستان و تلاشهای آن دولت برای نفوذ در دریای سرخ بود.  

تا سال 940ق./1534م. دوازده سال از فتح بصره میگذشت، اما همچنان کنترل دولت عثمانی بر اين شهر ضعیف و شکننده بود و تنها در سال 953ق. /1546م. بود که دولت استانبول تسلط واقعی بر بصره و پیرامون آن را به دست آورد. امکان انعقاد قرارداد متارکه جنگ در یک سال پیش با هابسبورگها، موفقیت شاه طهماسب در استقرار کنترل و نفوذ ایرانیان بر نواحی مجاور دزفول در مدتی کوتاه پیش از آن را هموار کرد.(Posch, 2000:27)  اما با تصمیم سيّد امير فرمانده قلعه زکیه مبنی بر رویگردانی از مشعشعیان و تسلیم آن به عثمانی، دو طرف بیش از پیش به جنگ برانگیخته شدند. هنگامی که نتیجه ارسال سفیر به اعزام نیرویی از بغداد به سرکردگی خرم بیگ انجامید؛ سیّد امیر از اقدام خود پشیمان شد. او مجدداً تماسهایی با مشعشعیان برقرار کرد و از آنان درخواست کمک نظامی نمود. همچنین با شیخ یحیی رهبر قبیله مغامسی که در این برهه جانشین مانی شده بود، متحد گردید. دولت عثمانی شیخ یحیی را متهم به عدم وفاداری و خیانت نمود و بلافاصله به استانبول فراخواند. اما وی از رفتن به استانبول سرباز زد و با کمک مشعشعیان نیروهای عثمانی را از بصره بیرون راند. ایاز پاشا حاکم موصل از سوی دولت عثمانی با لشگری جرّار برای به اطاعت درآوردن وی به راه افتاد. ایاز پاشا در اوایل تابستان سال 953ق./1546م. به سوی بصره پیشروی کرد و پس از 6 ماه تلاش به هدف خود نائل آمد.

در دسامبر سال 1546م. بصره به دست نیروهای عثمانی سقوط کرد و ایاس پاشا به هنگام ترک بصره در پادگان تعداد قابل توجهی از جان نثاران (ینی چریها) عثمانی را برای کنترل شهر در آنجا گذاشت. بصره و نواحی آن تحت قلمرو  دولت عثمانی قرار گرفت و تمام روزنههای نفوذ بر دول دیگر بسته شد. بلال محمد بیگ به حکومت بصره رسید و حق ضرب سکههای دولت عثمانی به وی داده شد     (Ibid., 80–87; /Ali, 1983: 124) .

دولت عثمانی یک پایگاه دریایی در بصره برپا کرد ـ که کمبود الوار و خشک بودن هوای این ناحیه غیر مؤثر بودن آن را اثبات نمود ـ دولت عثمانی از این پایگاه دوبار در سالهای 959ق./ 1552م. و 961ق./ 1554م. برای حمله دریایی به خلیجفارس استفاده کرد. در اقدامی برای از سر گیری تجارت، بصریان طی موافقتی حسن نیت خود را به پرتغالیها نشان دادند و بلال محمد بیگ را به خاطر ستمهایی که بر تجار روا میداشت، از شهر اخراج کردند و در سال 956ق./1549م. به جای وی رمضان اوغلی کوباب را به امارت برگزیدند. (Posch, Ibid:350) بصریان همچنین تصمیم به ایجاد تغییراتی در شیوه اداره شهر گرفتند و دریافت مالیاتهایی که هیچگونه تطابقی با شریعت نداشت را منسوخ کردند. آنها یک نظام اقطاع که در آن متولی از اختیار فراواني برخوردار بود، ایجاد نکردند. بلکه یک ساختار اداری به وجود آوردند که شبیه به نظام پیشرونده التزام (مالیات زمین) بود. (Ali, 1983:125-40) 

بصریان چند صباحی به حکمروایی نه چندان شایسته خود بر شهر بصره ادامه دادند، اگر چه ارتش و نیروی مقتدری در اختیار نداشتند که امنیت و کنترل شهر و نواحی آن را در دست گیرند و نیز قادر به جلوگیری از آشفتگیهای قبایل بومی نبودند. در سال 1549م. کمتر از دو سال پس از متحد شدن بصره، قبایل داخلی بصره شورشی را به راه انداختند که موجب انسداد راه عبور و مرور و نیز اختلال روند تجارت کاروانهای بین بصره و بغداد گردید. ابن علیان رهبر قبایل شورشی و شیخ قبیله آل علیان قبیلهای مهم در ناحیه جزیره بود و در همان سال بصره را محاصره کرد. در این رویارویی، درویش پاشا حاکم شهر مجبور شد از علی پاشا والی بغداد تقاضای كمك نماید. علی پاشا طی سالیان متمادی لشگرکشیهای پی در پی برای به اطاعت در آوردن آل علیان انجام داد و به ظاهر با بصریان همنوایی نشان میداد و تنها در سال 960ق./1553م. بود که رمضان اوغلی کوباب حاکم بزرگ بصره، جزیره و دژ مداین شد. (Posch:352) وی سالیانه خراجی به میزان 000/15 سکه طلا به دولت عثمانی میپرداخت. (Ibid:351)

سال 973ق./1566م. آبستن حوادث تازه و سرمنشاء مالیاتهای سنگینی بود که دولت عثمانی بر قبیله آل علیان تحمیل میکرد. آل علیان بار دیگر فرماندهی نیروهای شورشی را به عهده گرفت. دولت عثمانی در دو سوی علیای رود فرات ناوگان دریایی خود را علیه آنها به کار انداخت و 450 کشتی با نیروی دویست هزار نفره از ینی چریها و صدها تفنگدار و شش هزار نیروی عرب و کرد به سوی نواحی باتلاقی جنوب عراق روانه نمود. نمایش این تعداد نیرو، آثار درختان نخل قطع شده و خرابیهای به بار آمده در روستاها خبر از شکست کامل شورشیان در تابستان 974ق./1567م. میداد. (Imber, 1996:60/Hamid, op.cit:45-56) با این حال، این اقدام منجر به تغییرات بنیادين براي ایجاد تعادل در بصره نشد. دخالت دولت عثمانی در خلیجفارس هرگز فراتر از یک هجوم ناگهانی نبود و تلاشهای آن دولت برای تصرف بحرین در سال 965ق./1558م. به جایی نرسید. مرگ سلطان سلیمان در سال 1566م. نقطه عطفی در سیاست خارجی عثمانی به شمار میرود. با درگیری عثمانی در اروپا، دولت استانبول استراتژی خود را تغییر داد و بار دیگر به اروپای مرکزی و دریای مدیترانه معطوف نمود.

دولت عثمانی هرگز کنترل و سلطه خود را بر نواحی جنوبی عراق به شکل تثبیت شده، استقرار نبخشید و آشفتگیهای موجود در بصره به قوت خود باقي ماند.  شکوفایی تجاری بصره برای رونق بخشیدن به تجارت شهر کافی به نظر نمیرسید؛ زیرا که اقتدار بر پس کرانه های خود را از دست داده بود. فشار بار مالیاتی بصریان را آزار میداد و در اواخر قرن شانزدهم دولت عثمانی با مشکلات پولی مواجه بود. جریان گردش پول از سال 983ق./1575م. دامنگیر دولت عثمانی شد  و سیاست به گردش اندازی جریان برون ریزی سکهها از بصره به هند با ممنوع کردن ضرب سکه محلی نقره لاری و منع صادرات در سالهای 987ق./1579م. و 1004ق./1595م. موفقیت چندانی به بار نیاورد. (Inalcik,1970:213/ Pamuk,1999:105) علی پاشا در پي کمبود درآمد در شهر و عدم  توانایی برای تسلط بر تمام نیروهای محلی در سال 1005ق./1596م. حکومت بصره را به افراسیاب فروخت. افراسیاب رهبر خانوادهای بود که نسب آنها به سلجوقیان بصره میرسید و مأمن و مسکن اصلی شان "دیر" در شط العرب حدود 45 کیلومتری شمال بصره واقع بود. گفته میشود که افراسیاب پاشا با پرداخت هشت کیسه سكه که در هر یک سه هزار سکه محمدی بود و مجموعاً 24000 سکه  میشد و با پذیرش خواندن خطبه به نام سلطان عثمانی، حکومت بصره را به دست گرفت. (al-Ka‘bi,1377:17/ Longrigg:100)
 چند سال پس از آن تاریخ، تاورنيه سیاح فرانسوی از تغییرات کلی در بصره بر اثر درگیری مداوم بین نیروهای ترک در پادگان بصره و گروههای مختلف عرب - در حالی که  نیروهای قبایل عرب به یاری ساکنین شهر میآمدند- یاد میکند. وی با ابراز ناخرسندی از ناامنی و وحشت، مدعی است که پاشا حکومت شهر را به قیمت چهار هزار پیاستر به مرد ثروتمندی از نواحی بصره فروخته است که اخیراً برای اینکه مردم از وی حساب ببرند، نیروهای قابلی را به خدمت در آورده است. افراسیاب خود را حاکم بصره میخواند و علی پاشا به محض رسیدن به استانبول خفه شد. (Tavernier, 100) همانگونه که لونگریگ اشاره دارد هیچ احتمالی مبنی بر صحت این گزارش وجود ندارد. در حقیقت، دو حکایت پیشین مطالب را به خوبي بیان نمیکنند و وجود تنش ميان نظامیان ترک و گروههای محلی عرب، مسئله ای است که همواره انعکاس یافته است. بین سالهای 1078-1005ق./1668-1596م. حکومت بصره به طور موروثی در اختیار اخلاف افراسیاب قرار گرفت. (Birken,1976:226)

تحولات سده هفدهم: حکومت افراسیاب

افراسیاب صلح بر بصره را تحقق بخشيد و گفته میشود حکمرانی او با عدالت همراه بود. وی مناسبات با دولت عثمانی را حفظ کرد و به صورت اسمی خود را تابع دولت عثمانی درآورد. به دلیل اینکه عثمانیها همچنان از موفقیت حکومت وی در آن ناحیه رضایت داشتند، او را به حال خود گذاشتند و به شكل دورهای سفرایی با هدایا و خلعت به همراه لوای حکومت مبنی بر شناسایی افراسیاب  به عنوان پاشای بصره اعزام میکردند. در سال 1032ق./1623م. کشیشان کار ملی از او با عنوان حاکم مطلق العنان شهر بصره و نواحی پیراموني آن  یاد کردهاند. (Anon. Op.cit: 274n)

مشعشعیان عمده رقیبان منطقهای افراسیاب بودند که در آن زمان تحت رهبری یک رئیس محلی به نام سیّد مبارک قرار داشتند. سیّد مبارک در سال 1003ق./1594م. نواحی دورق، دزفول و شوشتر را که زیر سلطه دولت صفویه قرار داشت، تحت تملک درآورد. سال بعد او بیش از پیش قلمرو خود را گسترش داد. با حمله به ناحیه جزیره، آنجا را به نام شاه عباس اول به تصرف درآورد و همچنین کنترل تعدادی از دژهایی را که در فاصله کمی از بصره قرار داشتند، به دست گرفت. این امر مشعشعیان را قادر ساخت که مالیات و باج و خراجی بر بصره تحمیل نمایند. گفته میشود سیّد مبارک در سال 1006ق./1597م. نواحی پیرامون بصره و الاحساء را غارت نمود(Mulla Jalal al-Din). 

(Munajjim,1366:286/Kasravi,1362:58/Ali Shakir:127) سیّد مبارک آنقدر نیرومند شد که در نقشه های قدیمی، روستای براداچان را در زمره نواحی قلمرو وی ذکر میکنند. (Solt:Op.cit:119) او سیاستهای خود را مطابق با تحولات و اوضاع پیرامونی بصره ادامه میداد. سیّد مبارک تماسهای محرمانهاش را با گروههای عرب حفظ کرد و در بین آنها احساسات ضد ترک و ضد عثمانی را برانگیخت. وی همچنین از پرتغالیها کمک نظامی درخواست کرد و در این زمينه حتی در سال 1016ق./1608م. سفرایی به بندر گوا اعزام داشت. او در مقابل دریافت کمک و در اختیار گرفتن پانزده الی بیست کشتی جنگی قول داد سی هزار سارافین و نیمی از درآمدهای گمرکات بصره را در صورت تسخیر آن شهر به پرتغالیها بدهد. افزون بر آن قول داد دژی در ناحیه خضر واقع در دهانه رود فرات بنا کند، اما هرگز موفق به تسخیر بصره نشد. (De Gouvea,1646:509-13/ Gulbenkian,1995:325-420)                                                                 


افراسیاب برای گرفتن بخشهایی که سیّد مبارک به تصرف درآورده بود و یا ناحیه جزیره و همچنین برای پایان بخشیدن به باجی که مشعشعیان بر شهر تحمیل میکردند؛ دست به کار شد. او در اقدامی مشابه نواحی دورق را تحت کنترل درآورد و حاکم آن ناحیه را بیرون راند. پس از مرگ سیّد مبارک در سال 1025ق /17-1616م. روابط میان بصره و مشعشعیان تیره شد. بنابراین، افراسیاب در سال 1028ق./20-1619م. علیه سیّد رشید نوه سیّد مبارک و جانشین وی وارد جنگ شد. بخشی از درگیریها بر سر گروهی از طایفه فضل بود که به بیعت با حاکم بصره درآمده بودند و متعاقب آن آتش جنگ شعلهور شد و مشعشعیان شکست خوردند و خود سیّد رشید نیز به قتل رسید. (Iskandar Beg Munshi,1350:952) 

افراسیاب در سال 1033ق./1624م. درگذشت و پسرش علی به جانشینی وی رسید. (Della Valle, 249)
 علی پاشا تا سال 1055ق. /1645م. بر بصره فرمان راند (Gulbenkian,382/Huwayzi,1380:47)
 و در زمان فرمانروایی خود، ناحیه جزیره را تصرف كرد و سعی نمود کوت العماره را از تسلط حاکم بغداد خارج كند و به حوزه خود منضم نماید. (Ka‘bi, Ibid:19) ظاهراً بصره  در این مدت به دولت عثمانی وفادار باقی ماند و علی پاشا روابط دو سویهای را با اعزام سفرا به استانبول حفظ نمود.    (Iskandar Beg,1317:228/Hamid:62-5) اما برای کسب استقلال از استانبول سخت تلاش میکرد؛ با این همه اندیشه اطاعت از باب عالی را همچنان از نظر دور نمیداشت. مالیاتها به نام سلطان اخذ میگردید، هدایای سالیانه عمدتاً شامل اسب، لباس، پارچه و تحف به باب عالی ارسال میشد و دولت استانبول هرگز توقفی در این روند مشاهده نمیکرد. (NA, Boudaen,1651:538) دو تِونو در سال 1075ق./1665م. مدعی است که پاشای بصره سالیانه خراجی به میزان هزار پیاستر به باب عالی میفرستد. همچنین بر این نکته پافشاری میکند که وی هدایای بی شماری به دربار سلطان گسیل میکرد. خواجه سرایان و دیگر درباریان با او روابط نزدیکی داشتند و این تنها وسیلهای بود که او را از جایگاهش مطمئن میساخت.  (De Thevenot, Ibid.566)

هنگامی که علی پاشا به جای پدر نشست، بصره بار دیگر آماج تهاجمات مستقیم دولت صفویه قرار گرفت. شاه عباس اول در ادامه اندیشه محاصره بغداد و دیگر عتبات متبرکه عراق در اواخر سال 1032ق./1623م. برای حمله به بصره آماده میشد. هدف وی الحاق جنوب عراق به قلمرو خود بود و اقدام او پيامد مستقیم این اندیشه بود که بصره باعث از رونق افتادن موقعیت تجاری بندرعباس گردیده است. همانگونه که پیترودلاواله میگوید: "شاه برای تضعیف پایگاه پرتغالیها انگیزه داشت، چرا که آنان با قدرتمندان محلی بصره روابط دوستانهای دارند و امتیازات تجاری بسیاری در شهر به دست آوردهاند. شاه آنان را مجبور کرد که از بنادر ایرانی برای انجام عملیات تجاری در خلیجفارس استفاده کنند."       (Della Valle, Travels, 254) شاه از افراسیاب خواست دست از وفاداری به دولت عثمانی بردارد و تابعیت دولت صفویه را بپذیرد و به نام شاه سکه ضرب کند و در نماز جمعه خطبه به نام وی بخواند، در عوض هیچ خراجی از او گرفته نخواهد شد و در مقابل نیز شاه ادامه روند استقلال بصره را تضمین میکرد. وقتی که افراسیاب از پذیرش پیشنهاد سفیر حاکم صفوی امتناع ورزید، نیروهای ایرانی به رهبری امام قلی خان حاکم توانمند فارس به سوی بصره به راه افتادند. پیش از تسخیر شهر بصره نیروهای ایرانی به رهبری امام قلی خان وارد هویزه پایتخت مشعشعیان شدند. امام قلی خان تصمیم به تنبیه و اخراج رهبر آنان، منصور بن مطلب گرفت که هوای استقلال از دولت صفویه در سر میپروراند و این امر باعث گردید که او به حاکم بصره نزدیک شود. بر این اساس منصور بن مطلب از همکاری با نیروهای صفوی در تصرف بغداد امتناع ورزید و به فراخوان شاه مبنی بر آمدن به اصفهان وقعی ننهاد. 

منصور در پاسخ با حدود پانصد نفر از هویزه گریخت و به ناحیه نهروان رفت و در آنجا علی پاشا به استقبال وی آمد و به او اجازه اقامت در مجاورت بصره را داد. محمدخان بن مبارک، نوه منصور که مدت زمان طولانیای را در دربار صفویه سپری کرده بود به حکومت هویزه منصوب شد و وظیفه خود را به عنوان والی محقق ساخت و نیروهای صفوی به مسافت یک روز از بصره عازم تسخیر دژ قبان شدند. (Della Valle:249/Ranjbar,1382:322)

با پیوند زناشویی بین خانواده افراسیاب و قبیله منتفق دومين حامي برای حمایت از بصره در مقابل نیروهای ایرانی پدید آمد. اما آنچه که شهر بصره را در برابر تجاوز صفویان مصون میکرد؛ روابط تنگاتنگ بصره با پرتغالیها بود. (Von Oppenheim, 1952:417) آغاز این روابط به اوایل سده شانزدهم میلادی بازمی گشت که پرتغالیها برای نخستین بار وارد خلیج فارس شدند و مستقیماً علیه دولت عثمانی وارد ميدان شده بودند. در نیمه دوم سده شانزدهم به تدریج روابط بین ترکان عثمانی و لوسو
 بهبود یافت. در فرایندی که تسریع شده بود؛ شاه عباس اول نفوذ ایران را بر خلیج فارس گسترش داد. به دنبال دست کشیدن پرتغالیها از هرمز به نفع ایرانیان [اخراج پرتغالیها از هرمز] در سال 1031ق./1622م. آنها به امید جایگزینی بصره به جای هرمز، روابط نزدیکی با افراسیاب ایجاد کردند. از آنان در بصره به گرمی استقبال به عمل آمد و در سالهای بعد، پرتغالیها با بصریان و قدرت مداران الاحساء در غارت و تهاجم به قطر و باز پس گیری بحرین به طور مشترك همکاری کردند. (Dunlop,1930:148) با ورود گروه کار ملی در سال 1034 ق./ 25-1624م. نخستین نمایندگان رسمی تبلیغ عقاید مسیحیت در بصره استقرار یافت که بیانگر بخشی از این همکاری نزدیک است. (Anon:274/Foster,1909:354) چهل سال بعد، عاملان پرتغالیها در شهر حقوق ثابتی از پاشا دریافت میکردند. (De Thevenot, Suite du voyage, 354.)

با پافشاری ایرانیان برای حمله، افراسیاب از پرتغالیها 6 کشتی به همراه نیرو تقاضا کرد و پیشنهاد کرد که کل هزینه این رویارویی را تا مدت زمانی که به طول انجامد، بپردازد. (Boxer,1930:192) در پاسخ به درخواست پاشا، پرتغالیها 5 کشتی به فرماندهی دُن گنچالو داسیلورا
 را به یاری آنها گسیل کردند. کشتیهای پرتغالی مقر نیروهای صفوی را بمباران کردند كه این اقدام از سقوط ناحیه قبان به دست نیروهای ایرانی جلوگیری کرد و بنا بر این به نجات بصره در سال 1033ق./1624م. کمک کرد. 
(Anon, A Chronicle:1127) در فصل بهار سال بعد، احتمالاً زمانی که علی پاشا پیشنهاد خراجگزاری و تابعیت شاه عباس اول را نپذیرفت، دولت ایران نیرویی بالغ بر سی هزار نفر را برای تصرف شهر روانه بصره نمود. در پاسخ، پرتغالیها سه هزار نفر را برای دفاع از شهر در مقابل ایرانیان فرستادند. آنها به سوی قرنه حرکت نمودند؛ دژی که در حدود 75 کیلومتری شمال بصره واقع شده بود و جایی که دو رود دجله و فرات در آنجا به هم میپیوست و راجع به اهمیت سوق الجیشی آن بايد بيان كرد كه امنیت مناطق بغداد، بصره، دجله و فرات بستگي به در دست داشتن این ناحیه داشت. (Carré, 1948:86)

سران محلی پيرامون علی پاشا جمع شدند و نیروهایی از مسلمانان و صائبیان برای یاری وی فراهم کردند. قبل از آنکه وارد جنگ شوند، نیروهای صفوی از رویارویی منصرف شدند و عقب نشینی کردند. ظاهراً آنها برای فشار بیشتر به منظور حفظ قندهار- که شاه آن شهر را پیش از این از چنگ مغولان کبیر (گورکانیان) در آورده بود- به عقب فراخوانده شدند. (Della Valle, Travels, 250/ Cordeiro, 1898:77-81)

در سال 1037ق./1628م. نیروهای ایرانی بار دیگر برای تسخیر بصره حرکت کردند. این لشگرکشی با سرکوب شورش آل علیان از سوی حاکم بصره همزمان بود و امام قلی خان بنا به درخواست یاری آل علیان در مقابل علی پاشا از آنها حمايت كرد. (Hamid,op. Cit: 74) بر اساس گزارشهای اسکندربیگ منشی، سپاهیان ایرانی متشکل از لشگریانی از فارس، بخشی از نیروهای سلطنتی و نیروهای جنگجوی لر و کرد بودند. به گفته همان منبع، قبایل عرب در طول مسیر نسبت به بیگلربیگی فارس اظهار تابعیت کردند و خدماتی ارائه نمودند. وی میافزاید که فرمانده نیروهای صفوی به سبب همکاری آنها، هدایای نقدی و خلعتهای افتخاری و دیگر اقلام ارزنده به آنها بخشید. (Eskandar Beg Monshi,1978:1299)

تصرف تعدادی قلاع در مجاورت بصره، ایرانیان را در موقعیت برتری برای تسخیر شهر قرارداد. اعراب در دفاع از شهر با شکستن سدها زمینهای اطراف را به زیر آب بردند. آنچه که موجب توقف لشگرکشی شد، خبر مرگ شاه عباس اول در سال 1038هـ.ق/1629م بود. به محض شنیدن خبر، امام قلی خان محاصره را رها کرد و به اصفهان بازگشت. (Khvajigi Isfaharni,1368:48/Mulla Kamal,1326:78) قبیله آل علیان از یاری ایرانیان نومید شدند و سرانجام شکست آنها موجب تسلط علي پاشا بر نواحي جزيره و راههای تجاري مواصلاتي بصره با بغداد گرديد. 

در پي ارسال پیام مبنی بر حسن نیت و نيز رد و بدل خلعت افتخاری؛ سرانجام اختلافات بین علی پاشا و امام قلی خان در سال 1041ق./1631م. با انعقاد صلحی پایان گرفت. شش سال پس از این، علی پاشا فرستاده ای همراه با تعدادی اسب عربی و مقدار فراواني تحف نزد شاه صفی(1052- 1038ق./1642-1629م.) فرستاد.  (Al-Huwayzi:31, 36-7) در سال 1048ق./1639م. به دنبال تسخیر قطعی بغداد از سوي دولت عثمانی بر ثبات اين صلح افزوده شد و میان دولت صفویه و عثمانی پیمان صلح منعقد گرديد. به دنبال معاهده زهاب (قصر شیرین) مرزها مشخص گرديد و به رسمیت شناخته شد و همچنین بر اساس این معاهده بدون هیچ مانعی زائران ایرانی و تجار میتوانستند به عراق و عربستان و یا دیگر نقاط قلمرو عثمانی رفت و آمد کنند. (Matthee, 1998:97-126). این معاهده نشانه پایان خصومت میان دولت عثمانی و صفوی بود و نیز تا آخر دوره صفویه پا برجای ماند.

بصره اکنون وارد دوره ای از شکوفایی و رونق شده بود و اهمیت تجاری و فعالیتهای اقتصادی آن افزايش يافته بود.  فتح الله کعبی- که به دربار حاکم پناهنده شده بود- حکومت علی پاشا را با خلافت هارونالرشید در دوره اوج آن تشبيه کرده است؛ چرا که ساکنان آن شهر در پی علم اندوزی بودند و ادب و شعر در بصره با امنیت قرین گشته بود. (al-Ka‘bi, Zad al-musafir, 18–19). در سال 1045ق./1635م. یک مبلغ مسیحی مقیم و شاهد عینی از دیده های خود بیش از حد تمجید میکند. او مینویسد: «این شهر بسیار ثروتمند شده است، اقلام و تجار زیادی بدانجا گرد آمدهاند که میتوان آن را با شهر بیزانس مقایسه کرد. »(Anon:1135) به گفته دینا ریزاک خوری محقق نکته سنج، در نیمه هاي قرن هفدهم بصره از یک بندر با ساخت قبیله ای به یک شهر با فرهنگ درباری و سنت ادبی قابل قبول ارتقاء یافت (Rizk Khoury,1991:60) که افزایش جمعیت بصره مؤید این سخن است. بر اساس بررسیها بین سالهای 977ق./1570م. تا 997ق./1590م. تعداد ساکنین شهر در آن برهه معادل جمعیتی قریب به بیست هزار نفر تخمین زده میشود. (Barkan,1970:171) در سال 1060ق./1650م. شمار جمعیت ساکن شهر به میزان بیش از دو برابر یعنی به حدود پنجاه هزار نفر رسید.

سالها تا اوایل حکومت حسین پاشا صلح و ثبات تداوم پیدا کرد. حسین پاشا پسر علی پاشا و جانشین وی بود که در سال 1055ق./1645م. اداره شهر بصره را عهده دار گرديد.   (Al-Huwayzi:7)
 اما پس از این دوره، اوضاع به زودی دگرگون شد. در سال 1061ق./1651م. بصره به سختی توانست از لشگرکشی شاه عباس دوم (1077-1052ق./1666-1642م.) در امان بماند؛ سپاهیان ایرانی با حرکت به سمت جنوب غربی، شهر بصره را تهدید به اشغال کردند. اما بار دیگر حوادث قندهار توجه شاه صفوی را معطوف به خود کرد که دولت گورکانیان در صدد تصرف آن برآمده بودند. به هر حال وی مجبور شد نیروهاي اعزامی به سوی بصره را به عقب فراخواند. (Floor and Faghfoory,2004:183-4) اما با این حال حمله نكردن دولت صفویه به معنای اعاده صلح و آرامش به بصره نبود؛ چرا که سال بعد جنگهای داخلی در بصره شعلهور شد.

روایتهای مختلفی از ترتیب حوادث بصره در دست است. از جمله روایتی از واله قزوینی اصفهانی
 و وحید قزوینی
 نویسندگان دو اثر معاصر دوره صفویه ثبت شده است و همچنين از الکعبی مرد ادیب و صاحب کتاب "زادالمسافر" که کار وی یک نسل یا پس از اين حوادث را در بر میگیرد. بر اساس این سه منبع، سوء استفاده های حسین پاشا از قدرت، سبب تحریک عموهایش گردید. احمدآقا و فاتحی بیگ به استانبول رفتند و از وی شکایت کردند و از سلطان خواستند که حسین پاشا را عزل و احمدآقا را به جای وی در بصره بنشاند و حکومت قطیف و الاحساء را به فاتحی بیگ واگذار کند. (De Thevenot, Travels, 159)
 سلطان با درخواست آنان موافقت نمود و حکمی در این باره صادر کرد و دستورات لازم را طی نامه ای برای مرتضی پاشا، حاکم بغداد فرستاد. با این فرمان، احمدآقا و فاتحی بیگ همراه با سپاه بزرگی  به بصره بازگشتند. علی رغم این مطلب، حسین پاشا طی پیام مسالمت آمیزی به آنان نوشت كه اگر خواهان کسب امتیازات هستند وی حاضر است آنان را در اداره شهر با خود همراه کند. با ورود عموها به بصره، حسین پاشا آن دو را زندانی کرد و با قتل شان ناممکن بودن تقسیم قدرت به نفع آنان را به اثبات رسانید و از آن پس حسین پاشا تصمیم گرفت که عموزادگانش را با سوار کردن به یک کشتی به سوی هند روانه کند. اما آنان گریختند و از راه الاحساء به بغداد رفتند. (Qazvini Isfahani,1380:530)

گزارشهای مأموران هلندی از وقایع بسیاری پرده برمی دارد و نیز گزارش دوتونو که سالها پس از این وقایع از بصره دیدن کرده است، تکملهای بر آنها ست. اين گزارشها تأکیدی بر کلیات روایتها همراه با جزئیات بیشتری درباره جنگ داخلی بین حسین پاشا و عموهایش ارائه میدهد. آنها از چگونگی رفتار مستبدانه حسین پاشا که عامل برانگیختگی عموهایش برای رفتن به استانبول و درخواست انتصاب به عنوان حاکمان بصره، قطیف و الاحساء گرديد، پرده برمی دارند. به ویژه از چگونگی واکنش سلطان و فرمان وی به مرتضی پاشا حاکم بغداد مبنی بر گسیل سپاهی برای عزل حسین پاشا از حکومت بصره مطالبی بیان میکنند. آنها همچنین از حمایت مردمی در ورود عموها به شهر در برابر حسین پاشا سخن میگویند و میافزایند که حسین پاشا با تمام خواستههایشان موافقت کرد و پذیرفت كه حکومت شهر را به احمدآقا واگذارد، چراکه وی از دو نفر دیگر بزرگتر بود. اما او آن دو را زندانی کرد و سپس با یک کشتی که عازم هندوستان بود، به سوی هند فرستاد. بر طبق این روایت آنها در سواحل عربستان پیاده شدند و سپس به استانبول رفتند و از رفتار خویشاوند خود شکایت کردند. سلطان سپس احمدبیگ را با برادرش و پاشای بغداد همراه کرد و از او خواست که دژهای جزیره، منصوریه و قرنه را تصرف کند و با در دست داشتن این دژها در صورت امتناع از اطاعت از این فرمان از سوی حسین پاشا به وی فشار آورد. (NA, VOC 1208,1654:159) واله قزوینی اصفهانی و وحید قزوینی روايت میکنند که این خواسته توسط حاکم بغداد اجرا شد و مینویسند: مرتضی پاشا این را فرصتی برای افزایش جاه طلبیها و استقرار سلطهاش بر بصره میدانست؛ از این رو در سال 1064ق./1654م. سپاهی برای به اطاعت درآوردن شهر بصره روانه کرد.

وقایع سال 1065قمری/ 1654میلادی

از زمانی که نیروهای مرتضی پاشا به شهر بصره نزدیک شدند، ما یادداشتهای روزانه هلندیان مقیم بصره را در اختیار داریم. الیاس بودن منبع آگاهی بخش از حوادثی است که در این سال به وقوع پیوسته است. خبر پیشروی نیروهای ترک در دوازدهم سپتامبر به بصره رسید. بودن مینویسد که حسین پاشا با سرگشتگی تمام اقدام میکرد و در ظاهر مردد به نظر میرسید و به همه اطرافیانش بدگمان بود. در هفتهای که در پیش داشت، او دستور احداث دروازههای جدیدي را داد. وی همچنین به سپاهیان جدید بدگمان بود و در بین آنها اسب، لباس و تجهیزات توزیع مینمود. در ضمن نیروهای عرب نواحی شهر را تاراج کرده بودند. رامورس
 طی یادداشتی میآورد: فرمانده بزرگ نیروهای حسین پاشا با سازشی که کرده بود، باعث پیشروی نیروهاي ترک به سوی بصره شده است (NA, VOC 1208.Boudaen,1654:254-6) چون دوتونو شاهد عینی وقایع بصره بود، شایسته است که حوادث با یادداشتهای وي پیگيري شود. بر اساس نوشتههای او، حاکم اعتماد چندانی به نیروهای خودی نداشت؛ زیرا آنان همه ترک یا فراریانی از حلب و بغداد بودند که به دنبال فرصتی برای بازگشت به موطن خود میگشتند و یا عربهایی بودند که در مقابل پیشنهاد پول فساد پذیری داشتند. (De Thevenot:567and 158)

روز 23 سپتامبر، هنگامی که نیروهای ترک به بصره نزدیکتر شدند، شهر غرق در شمار انبوه جمعیت پناهندگان بود؛ كساني که توانايي داشتند با خانواده و داراییهای خود به سوی رودخانه مرزی با ایران به راه افتادند كه حسین پاشا از جمله آنها بود. یکی از افراد دربار او نامههایی از عموزادگانش برای وی آورد که در آن آمده  بود که هدف نخست آنها از حرکت به سوی جنوب، استقرار تسلط دولت عثمانی برقلاع منصوریه، جزیره، قرنه و سویب در جنوب قرنه است. اما بی حرمتی وی نسبت به آنها باعث شده است که دوباره به دنبال دستیابی به آنچه که از دست یافتن به آن امتناع میورزیدند، باشند. او برای آرام ساختن نیروهای عثمانی از پیشروی به سوي بصره درخواست پول به مبلغ 20 هزار ريال نمود و سفیر به خاطر پافشاری در این موضوع گردن زده شد.     (NA, VOC 1208, Boudaen, Basra .Daghregister, 23 Sept. 1654, fol. 258v)  

حسین پاشا روز 26 دسامبر همه جان نثارانی که در آن سال با هدف تجارت وارد بصره شده بودند را فرا خواند و نزد آنها شکایت كرد که چگونه فرمانده نیروهایش با تسلیم قلاع بدون هیچ مقاومتی به وی خیانت کرده است و سپس از آنها خواست به او اجازه دهند که بصره را ترک کند و زندگی خود را نجات دهد و نيز اعلام كرد که مایل است به آنها شهادت نامهای بدهد که داوطلبانه مسند قدرت را ترک کرده است. آنها با اصرار فراوان پذیرفتند و به شرطی که هیچ کس از عزیمتش آگاه نشود، جان نثاران سلاح  برداشتند و برای جلوگیری از وقوع شورش و بی نظمی در شهر آماده شدند. در همان روز حسین پاشا به همراه زنان، پسران و شهبندر و نوازندهاش، عبدالرحمن و ده تا دوازده خدمتکار گریخته و به ایران آمد. عاملان کمپانی هلند از چگونگی ممانعت از ورود وی به"قلعه مناوی" و نیز از چگونگی تهدید به قتل وی در راه به وسیله مدافعان قلعه که این اقدام را فرصتی برای خلاصی از دست یک حاکم مستبد میدیدند، خبر میدهند. سپس حسین پاشا به پایین رودخانه حرکت کرد و پس از پشت سر گذاشتن دژهای متعدد به بندری متعلق به دولت صفویه - كه به احتمال زیاد باید بندر ریگ باشد - رسید. (NA, VOC 1208, Boudaen, 258-60) وحید قزوینی برخلاف دیگران بر این نکته پای می فشارد که حسین پاشا نخست به هویزه و دورق نواحی عرب نشین قلمرو دولت صفویه گریخت و سپس به بهبهان در ایالت کهگیلویه که در فاصله بیش از 200 کیلومتری از شرق بصره واقع است، برای حضور و شرفیابی نزد شاه عباس دوم رفت. بر طبق نوشته وحید قزوینی؛ او یکی از خویشان خود به نام عبدالرحمن را برای دریافت کمک از شاه به اصفهان فرستاد. در عوض ظاهراً پیشنهاد کرد که پس از تسخیر بصره، آن شهر را خراجگزار شاه صفوی نماید.(Al-Ka‘bi, Zad al-musafir :20/ Vahid Qazvini, ‘Abbasnamah, 178) اما شاه عباس دوم مایل نبود معاهده سال 1049ق./1639م. بين پدرش و سلطان مراد چهارم را زیر پا بگذارد، از این رو نیرویی به یاری حسین پاشا گسیل نکرد. به محض آگاهی احمدآقا و فاتحی بیگ از فرار حسین پاشا، آن دو به نزدیکی شهر بصره آمدند و با نیروهایی که در اختیار داشتند، تسلط خود را بر نواحی پیرامون شهر استوار نمودند و با غارتگران عربی که فضای شهر را آشفته و ملتهب كرده بودند، جنگیدند.

در 28سپتامبر فرمانده نیروهای بصری با شش تا هفت هزار نیروی جان نثار شهر را محاصره کرد و احمدآقا و فاتحی بیگ به همراهی مرتضی پاشا وارد آنجا شدند. شهر در آشوب و بی نظمی فرو رفته بود و بصریان خواستار به عهده گرفتن قدرت از سوی احمدآقا بودند. سربازانی که محاصره شهر را بر عهده داشتند، دست از محاصره کشیدند و وارد منازل شدند و اقدام به اعمال شرارت آمیزی چون تجاوز به زنان و پسربچهها نمودند، هرچند که دست به قتل افراد نگشودند. حاکمان جدید به منظور دستیابی به اندوختههاي پول و ثروت ساکنین و همچنین برای فاش كردن ذخایر اطرافیان به اذیت و آزار اقشار مردم پرداختند و بيشتر املاک ثروتمندان شهر را به تملک خود درآوردند. در روز 30 سپتامبر اعیان و اشراف را گرد آوردند و احمدآقا به عنوان پاشای جدید بصره انتخاب شد. (NA, VOC 1208, Boudaen, Basra Daghregister. 1654, fols. 260–64)

انتخاب احمدآقا به معنای پایان آشوب و هرج و مرج نبود، بدین جهت مرتضی پاشا، احمدآقا و فاتحی بیگ را متقاعد کرد که برای دستگیری حسین پاشا به قبان- جزیره ای  بین بصره و دهانه رود فرات- بروند. با این استدلال که آنها تنها افراد معتمدی هستند که میتوانند این سفر را بر عهده بگیرند و با این اطمینان که خزانه خانوادگی حسین پاشا را در آنجا پیدا خواهند کرد و با دستیابی به آن توانايي پرداخت خراج درخواستی سلطان و نيز راه اندازی و از سرگیری مبادلات را خواهند داشت. اما همراهان احمدآقا و فاتحی بیگ آن دو را گرفتار و خفه کردند. کعبی و وحید قزوینی تأکید دارند که این اقدام به تحریک مرتضی پاشا انجام گرفت؛ زیرا میخواست در حکومت بصره بدون رقیب و یگانه حاکم باشد. (al-Ka‘bi:20/Vahid Qazvini:179) توصیفهای مأموران کمپانی هلند تحولات بصره را به گونهای دیگر به تصویر میکشد؛ این نقشه در واقع برای پایان بخشیدن به نفوذ آل افراسیاب و از بین بردن این خاندان در بصره طراحی شده بود و تسلط دولت عثمانی را بر بصره یک بار دیگر برای همیشه تثبیت نمود. همچنانکه عاملان کمپانی شاهد این وقایع بودند؛ عموها صرفاً وسیلهای برای رسیدن به هدف بودند. دولت عثمانی کنترل شهر را بار دیگر به دست گرفت و عمر مفید این دو برادر خاتمه یافته بود. روز بعد اجساد برهنه آنان در میدان روبروی کاخ اقامت پاشا انداخته شد. نیروهای اشغالگر ترک، برای اینکه توسط آنها به کسی آسیب نرسد از بازار و میدان اصلی بیرون کشیده شدند و در نقاط مختلف شهر ینی چری ها که سوء رفتارهایی نسبت به شهرنشینان انجام داده بودند، به دار آویخته شدند. (NA, VOC 1208, Boudaen, Basra Daghregister, 1654, fols. 267–9) روز ششم اکتبر افراد دیگری مانند: مصطفی بیگ 70 ساله، حاکم جزیره، عبدالله کاشی 75 ساله، عموی حسین پاشا، حمید پسر عبدالله سوار که جوانی 25 ساله بود، ابراهیم بن عثمان 30 ساله و قدیربیگ، حاکم پیشین قبان به قتل رسيدند و اجساد مثله شده آنها در هر کوی و برزن در اطراف شهر رها شد. (Ibid, 7–8 Oct, fol. 271)

هنگامی که اخبار این کشتار منتشر شد، دژهایي مانند جزیره، فلوجا
 و قرنه که در ابتدا تسلیم شده بودند؛ سر به طغیان برداشتند و موضع دفاعی خود را استحکام بخشیدند. در تلاشی برای تطمیع این شهرها، مرتضی پاشا 45 نفر به جزیره روانه کرد، اما آنها به محض ورود به شهر به شورشیان پیوستند و همه نیروها در بصره بلافاصله به سوی جزیره و قرنه به راه افتادند. پس از گذشت چند روز 1200 نفر از نیروهای قبایل عرب با هدف یاری شورشیان از رود فرات عبور کردند و در آنجا گرد آمدند. حسین پاشا موفق شد با فرستادن پول و باروت برای شورشیان قبان، آنها را بر مهاجمان پیروز کند، در مقابل مرتضی پاشا 400 جان نثار (سرباز عثمانی) برای فتح قبان روانه کرد. اما آنان مورد حمله نیروهای شورشی قرار گرفتند و شب هنگام که جان نثاران خواب بودند، به وسیله نیروهای مهاجم قتل عام شدند. مرتضی پاشا مجبور شد 400 جان نثار دیگر روانه میدان کند. (Ibid., fols 271–2) مردم بصره چون از رفتار نیروهای حاکم جدید بیزاری میجستند؛ در پیامی محرمانه به حسین پاشا نوشتند که  با او هستند و برای جنگ با پاشای بغداد باید برگردد و با وی مقابله کند. در پاسخ، حسین پاشا نامه های محرمانه ای به سوی آنها فرستاد و در آن یادآور شد که آزادی شان قریبالوقوع است و حمله شبانه و شبیخون زده خواهد شد و نبايد درباره غارت اموال و یا تجاوز به احدی نگران باشند. حسین پاشا احساس میکرد که بار دیگر بتواند بصره را تصرف کند. وی با سرعت به مقر خود بازگشت و در رأس یک دسته از جنگجویان عرب و دسته نامشخص چند هزار نفری از ایرانیان که احتمالاً از وی حمایت میکردند، قرار گرفت که گمان میرود از سوی دربار اصفهان به این کار مأموریت یافته بودند. 
(Qazvini,1367:69-9) محمد رشید رهبری اعراب بدوی را در این حمله بر عهده داشت. نیروهای عثمانی توپخانه عظیمی به همراه داشتند و به پیروزی امیدوار بودند، اما شورشیان با مقاومت خود تلفات سنگینی بر آنها تحمیل کردند. مرتضی پاشا در بصره نشست و مضطربانه به حوادث آینده مینگریست و برای او راهی جز فرار نمانده بود. وي تصمیم گرفت كه به ایران برود و برای همین منظور از بصره به کردستان آمد، اما در آنجا شناخته شد و به قتل رسید. حسین پاشا سپس به بصره بازگشت و با عنوان پاشا در مقام پیشین خود کنترل بصره را به دست گرفت. او هدایایی به باب عالی فرستاد و به گفته کعبی مقام وزارت را از سلطان خرید. (Vahid Qazvini, ‘Abbasnamah, 179–80/ Anon, A Chronicle: 1142)

دولتهای صفوی و عثمانی درباره پیامدهای این ستیز، با تبادل سفرا تأکید کردند که مسائل اخیر موجب تغییری در روابط حسنه میان دو دولت نشده است. کلبعلی خان(سلطان) در سال 1065ق. /1655م. به استانبول رفت و با سفیری از دولت عثمانی به نام اسماعیل آقا متفرقه آقاسی بازگشت که بنا به اظهار منابع صفوی، سفیر عثمانی در اصفهان با احترامات ویژهای مواجه شد. هنگامی که این سفیر در اصفهان بیمار شد، توسط طبیب مخصوص شاه مورد معالجه قرار گرفت. (Valah Qazvini Isfahani, 585-7)

تسلط مجدد دولت عثمانی بر بصره

شيوهاي که حسین پاشا در دوره دوم پاشایی خود آغاز کرد و نيز اينكه عنوان پاشایی را از عثمانیهایی که اخیراً شکست داده بود، وام گرفت؛ نشان از آن دارد که وضع موجود استمرار یافته است. به نظر میرسد وضعیت موجود در بصره باعث ایجاد این اقدام شده باشد. این نکته از سوی سیاحانی که در آن سالها از بصره دیدن کردهاند نیز گوشزد میشود. در سال 1071ق./1661م. یک فرانسوی به نام دو بورژ
 که از بصره عبور میکرد، اداره شهر را کاملاً در دست حاکمان محلی دیده است. به گفته وی پاشا از سلطان عثمانی فرمان نمیبرد، هرچند که سالیانه هدایایی در قالب پیشکش برای سلطان ارسال میکند. همچنین وي مطمئن بود که روابط حسنه خود را با اعراب اطراف شهر دارد كه او را قادر میساخت در صورت نیاز، آنها را به یاری فراخواند. (De Bourges, 1666:52) دوتونو در یادداشتهای خود میآورد كه حاکم بصره اغلب در برابر خواسته های دولت عثمانی مبنی بر پرداخت خراج برای اذعان بر استقلال داخلی مقاومت نشان میداد. (De Thevenot, 566.)  

سال 1075ق./1665م. آغازی بر دشواریها و مشکلات جدید طولانی مدت مردم بصره بود. روحانیون کار ملی مدعی هستند که این آشفتگیها با عدم به رسمیت شناختن قدرت سلطان از سوی حسین پاشا شروع شد و در نتیجه دولت عثمانی نیروی عظیمی برای به اطاعت درآوردن وی به بصره فرستاد. (Anon:1151) این نافرمانی خشم سلطان را برانگیخت، به ویژه که از زمان فتح بصره، شهر حیات و رونق خود را از دست داده بود. محمد پاشا بن علی پاشا، حاکم الاحساء به شکایت از رفتار حسین پاشا به استانبول رفت و این امر سلطان را برانگیخت که ابتدا نامهای مبنی بر اطاعت از باب عالی برای حسین پاشا بفرستد. سپس هنگامي که او به فرمان سلطان اعتنایی نکرد، دولت عثمانی نیرویی را برای سرکوبی وی راهی بصره نمود. (al-Ka‘bi:2/Murtada Afandi:265) 


پس از پایان سال 1665م. در شهر شایعاتی مبنی بر حرکت نیروی عظیمی از عثمانی به رهبری ابراهیم پاشا، حاکم بغداد برای بیرون راندن حسین پاشا جریان یافت. (NA, VOC 12511665,1552/ De Vogel,1666:1528) در مقابل، حسین پاشا به دژ قرنه رفت و به دنبال وی حاجی آقا، فرمانده قشون با 3000 نفر سواره و پیاده راهی آنجا شد و بدین ترتیب شمار نیروهای تحت فرمان حسین پاشا به 20000 نفر و یا به قولی 30000 نفر رسید. نیروهایی برای بستن و حفظ دروازه شهر و جلوگیری از ورود نیروی 12000 نفری ابراهیم پاشا از سوی خشکی به شهر گماشته شد. حسین پاشا تجار را براي بازگشت به قرنه و پرداخت وجوه به منظور تقسیم بين سپاهیان خود مجبور کرد. او با فرستادن پسرش به سوي ایران سعی کرد سلاحهایی از آن منطقه دریافت كند؛ اما كاميابي او مشخص نیست. پس از بازگشت  در ماه دسامبر، او با برادر ناتني اش به همراه 1000 تا 1200 نفر به پدر محلق شد. نیروی قبایل منتفق از بصره نیز به یاری حسین پاشا شتافتند. نیروهای عثمانی پس از پیشروی پشت دیوارهای قرنه متوقف شدند و گروه 900 نفری برای تقویت نیروهای محاصره کننده از بغداد روانه بصره گردیدند. اما افراد قبیله منتفق از رسیدن شان به قرنه جلوگیری کردند و آنها را تا نزدیکی کوت العماره عقب راندند. (Caskel, Die Beduinenstämme, 417–18)

ابراهیم آقا، برادر زاده حسین پاشا اداره شهر بصره را بر عهده گرفت و استحکامات آن را تقویت كرد و در اطراف شهر خندقهای عمیقی حفر نمود.  (NA, VOC 1251, Brouwer, Van Wyck, Gamron, 1666:1561) رفتار ناشایست و خشونت آمیز وی با توده مردم و به ویژه سوء تدبیرش در اخراج افرادی که توانایی دفاع از شهر را نداشتند، وفاداری مردم را به آل افراسیاب سست کرد. از دیگر عوامل رویگردانی مردم از حسین پاشا این بود که همه تجار را مجبور میکرد مالالتجارهها را از بصره به قرنه حمل کنند و سپس آنها را مصادره مینمود و صاحبان کشتی و مالالتجارهها دست خالی  آنجا را ترک میکردند. همه این عوامل موجب ایجاد جرقههایی برای شعلهور شدن شورش عمومی بود. از این رو تعدادی از بصریان توانستند خود را به نیروهای عثمانی نزديك كنند و از آنها یاری بخواهند و خواستار اعزام حاکم جدیدی برای بصره شوند. به دنبال این حوادث آشفتگیهایی در شهر به وقوع پیوست و حسین پاشا نیروهایی از قرنه برای سرکوبی آنها فرستاد. اما پیش از آنکه رویارویی رخ دهد، روز 31دسامبر- پيش از آغاز سال میلادی جدید- ابراهیم آقا به اتفاق شهبندر و  تعدادی از ساکنان، شهر را ترک کردند. به دنبال آن شایع شد که حسین پاشا نیز قرنه را ترک کرده است. طبق گزارش مأمورین کمپانی هلند، علمای شهر از تسلط دولت عثمانی بر بصره حمایت میکردند كه این امر امتیازی برای اقشار پایین جامعه به شمار میآمد. به دنبال این اقدام، شورشهایی رخ داد که سرانجام شهر بصره به عنوان قلمرو سلطان عثمانی شناخته شد. این نابسامانیها تا 12ژانویه 1666م. تداوم یافت. در اين تاریخ علما، حکومت شهر را به تاجر ترک به نام حاجی مسلم سپردند. برخي نشانههایی از مداخله پاشای بغداد را در گزینش وی میدیدند، اما مأمورین کمپانی هلند در يكي از گزارشهای خود  تصریح میکنند كه: «در این مورد شک دارند و صرفاً آن را ابتکاری محلی میدانند و استدلال میکنند كه هیچگونه تماسی بین نیروهاي عثمانی و بصریان به خاطر انسداد راه قرنه صورت نگرفته است.» (NA, VOC 1251, Brouwer, Van Wyck, Gamron, 1666, 1559) 

این بن بست چندین ماه طول كشيد. حسین پاشا در قرنه توانایی جا به جا شدن نداشت و همین امر او را قادر به ایستادگی در برابر پاشای بغداد میساخت که از توپخانه برای ویران کردن دیواره قلعه بهرهمند میگردید. با فرا رسیدن ماه رمضان و فروکشي جنگ بین طرفین، برای ابراهیم پاشا و حسین پاشا فرصتي جهت گشودن باب مذاکره پیش آمد. از این رو در هفتم مارس متارکه جنگ اعلام شد و خاندان افراسیاب بار دیگر حکومت بصره را به دست آوردند. حسین پاشا از حکومت کناره گیری نمود و آن را به پسرش افراسیاب واگذار كرد و به اجبار دست از حکومت الاحساء برداشت. (Longrigg, Four Centuries, 115).
 نیروهای عثمانی به شرط پرداخت 70 پیاستر اسپانیایی از سوی حسین پاشا به سلطان و فرستادن شوهر خواهر خود به باب عالی به عنوان گروگان، پذیرفتند که دست از محاصره بصره بردارند. هلندیان مقیم بصره تأکید میکنند که این امر منجر به اخاذی حکومت گرديد و در نتیجه بازرگانان و تودههای مردم به شدت رنجور شدند و به فقر و فلاکت افتادند و آنهایی که مال و ثروتي داشتند، در این باره نگران به نظر میرسیدند. (NA, VOC 1251, Brouwer, Wyck, Gamron 1666, fols 1562–3) روحانیون کار ملی در شهر به گونهای غیر مستقیم به جستجوي کارگزاران حسین پاشا برای جمع آوری وجوه از شهرنشینان و مقیمان خارجی برای تأمین هزینه نگهداری 18هزار نیرو در پادگان بصره در سالهای 1077-1076ق. اذعان دارند(Anon:1153) خود آن روحانیون نیز در سال 1077ق. مجبور به پرداخت هفتاد پیاستر به حاکم بصره شدند.

(Carmelite Archive, OCD 241d, Ange de Joseph, 24 May 1667.)

در این دوره به نظر میرسد آرامشی نسبی به بصره بازگشته باشد، هر چند موقتی بود؛ چرا که با مرگ شاه عباس دوم در پایان سال 1077ق./1666م. دولت عثمانی از این فرصت سود جست و در سال 1667م. تلاش دوبارهای را برای تسلط بی چون و چرا بر بصره آغاز کرد و در این زمينه فرماني برای پاشای بغداد، دیار بکر، حلب و ماردین به منظور  تدارك حمله و اقدام علیه بصره صادر کرد. به دنبال عزیمت یحیی آقا برادر ناتني حسین پاشا به عنوان نماینده و سفیر پاشا به ادرنه، وی به حسین پاشا خیانت کرد و زمینه حکومت خود به عنوان پاشای بصره را فراهم آورد. قرامصطفی پاشای جدید بغداد فرماندهی حمله را با طرح رساندن یحیی آقا به حکومت بصره بر عهده گرفت. در این برهه، به نظر میرسد نیروهای عثمانی از یاری قبایل منتفق اطمینان داشتند؛ زیرا از سوی دولت عثمانی به آنها وعده تسلط و کنترل بر بخشی از ناحیه جزیره داده شده بود. (Chardin, Voyages, 80; Caskel, Die Beduinenstämme, 418) لونگریک بيان میکند كه: «حسین پاشا از خیانت برادرش خشمگین بود و گفته میشد که او عصبانیت خود را بر سر مردم بصره خالی میکرد، وی زنانش را به سوی ایران روانه كرد و قصر خود را ویران نمود. (Longrigg, Four Centuries, 116.)

ابی کاری
، بر این باور است که حسین پاشا حکومت بصره را به دولت ایران پیشنهاد کرد، اما آنها راه زوال میپیمودند. (Ibid., 116, n. 4) در روز هيجدهم نوامبر هنگامي که برای حسین پاشا هیچ امیدی در دفاع از شهر باقی نمانده بود، دستور به تخلیه شهر داد و سیاست برجای گذاشتن زمینهای سوخته و به درازا کشاندن جنگ را در پیش گرفت. به همه اهالي شهر گفته شد که طی سه روز سکونتگاههای خود را با همه اموال شان برای حرکت و مهاجرت به سوی ایران ترک کنند و سپس شهر را نیز به آتش کشید. این  واقعیتی است که رخ داده است؛ کسی در بصره زندگي نمیکرد. شهر ابتدا به وسیله نیروهای حسین پاشا  غارت شد و پس از آن تبدیل به تلی از خاکستر گردید. نعمت الله جزایری از علمای شیعه جزیره که شاهد عینی بخشی از این حوادث بود، جزئیات بیشتری پیرامون این حوادث بیان میکند. وی چگونگی انتقال ساکنان بصره به ناحیه "سحاب"
 در نزدیکی هویزه را شرح میدهد. پاشای هویزه خود به سوي آنجا حرکت نمود، اما سپاهیانش را در قلعه قرنه مستقر کرد. نیروهای عثمانی به دژ قرنه نزدیک شدند و محاصره دژ چهار ماه به طول انجامید. در 10 رمضان 1078ق./ 23 فوریه 1668م. حسین پاشا از ترس خیانت سپاهیان از شهر گریخت و به دورق در نواحی داخلی ایران آمد. به محض رسیدن این اخبار، مردم جزیره که در سحاب مانده بودند، پس از طی مسافتی سه روزه  و جان فرسا به هویزه آمدند. (Stewart,1989:75) منابع ديگر چنين میگویند که حسین پاشا از دورق با گروهی از ملتزمین که مجموعاً 2000 نفر بودند، به شیراز رفت و از شاه سلیمان (دوران سلطنت 1105-1077ق./1694-1666م.) درخواست یاری نمود. وی به امید بازگشت به حکومت بصره توسط ایرانیان و یا انتصاب به عنوان حاکم ناحیه دیگری در قلمرو دولت صفوی برای مدتی به خرج و هزینه شاه در شیراز ماند. شاه سلیمان مایل نبود پیمان منعقده میان دولت صفویه و عثمانی را به مخاطره اندازد، به ویژه که سلطان محمد پنجم خواستار استرداد پناهندگان به ایران شده بود و حاکم جدیدی برای به دست گرفتن قدرت به بصره اعزم شد.

(India Office Records, London (1668, fol. 68/ NA, VOC 1268, 1668, fol. 1369v/ VOC 1270, Goske)


این درخواست تنشی میان دولتمردان ایرانی  ایجاد کرد. ریشارد رافائل دومانس
 طی گزارشی از اصفهان میآورد که: زمان خان حاکم کهگیلویه از پاشای بصره و همتای خویش به خاطر فرستادن سفیری به دربار صفوی به جای دربار او اظهار ناخشنودی کرد. وی میافزاید: درباریان دولت صفوی به دو گروه تقسیم شده بودند؛ افرادي كه در استرداد پناهندگان پافشاری میکردند و افراد ديگري که خواهان ایستادگی در برابر خواسته های دولت عثمانی بودند. سرانجام نيز هیچ یک از گزینهها اجرا نشد و ایرانیان نیرویی به خوزستان گسیل نکردند و از این پس دولت صفوی فقط در مواقع تهدید اقدام به تجهیز لشگر میکرد. شاه صفوي، حسین پاشا را مجبور به ترک سرزمین ایران نمود. حسین پاشا نومیدانه به بندر ریگ برگشت و از آنجا با سوارشدن به کشتی به سوی سند حرکت کرد و به پرتغالیها در مورد یاری آنها برای بازگشت به حکومت بصره وعدههایی داد. در سال 1079ق./1669م. حسین پاشا به دربار پادشاه گورکانیان هند درآمد و در آنجا لقب خان رومی دریافت كرد. او هرگز به بصره بازنگشت و سرانجام سال 1086ق./1676م. در هند درگذشت. (NA, 1270:968/ Nasrabadi:361)                                                          

در سال 1079ق./1668م. پس از یک ماه محاصره، شهر به تصرف نیروهای عثمانی در آمد و متعاقب آن در ماه بعد تسلط کامل بر بصره را در اختیار گرفتند، شهر را بدون مقاومت تصرف کردند و بدون جنگ و خونریزی دوباره اقدام به بازسازی شهر نمودند. تلاش ديگري را برای بازگرداندن جمعیت به بصره و نواحی آن آغاز نمودند و از كساني که خواستار بازگشت به موطن خود بودند، استقبال کردند و یحیی آقا به عنوان حاکم جدید بصره شناخته شد. به واسطه وی همه اعراب سریعاً بعد از یک دوره غیبت چهار ماهه به بصره بازگشتند. (Ambrosio, 1938:58/NA, VOC 1255:740) با اینکه شاردن مینویسد که: «فرایند بازگشت بصریان در حدود شش ماه به طول انجامید. شهرنشینان به بصره بازگشتند و همانند آنچه که آنها در اوایل دوران حکومت افراسیاب پاشا انجام داده بودند؛ خود را تحت تابعیت دولت عثمانی قرار دادند.» (Chardin, .Voyages, V, 319–20.) [اما به هرحال در این بین تنگ نظریهایی از سوی دولت عثمانی نسبت به جامعه شیعه نیز انجام گرفت]. دومانس که در اخبار و گزارشها به فردی ثقه معروف است، میآورد كه: « نیروهای ترک دولت عثمانی حدود 20000 شیعه ساکن جزیره را قتل عام کردند.» (Du Mans, 218). اذیت و آزار زائران شیعی با تشویق دولت عثمانی پایانی ندارد. (Mandaville: 498) و بالا بردن هزینه سفر به وسیله حاکمان محلی ایرانی نیز حربه موثری نیست. فقدان امنیت و اخاذی از متابعان ایرانی در این برهه باعث شد که مسافرت زائران به اماکن زیارتی گهگاهی با ممنوعیتهایی همراه شود. پیامدهای چنین وضعی بیش از دولت صفویه، موجب ضرر و زیان اقتصادی به رؤسای قبایلی میشد كه در طول مسیر زائران به دادوستد میپرداختند. آنچنان که پاشای بصره و دیگر قدرت مداران محلی اغلب سفرایی به اصفهان میفرستادند و خواستار تثبیت مقام خود از سوی دربار اصفهان میشدند. شاردن مدعی است که او چهار نفر از این سفرا را در طول دوازده سال اقامت در اصفهان دیده است و به عنوان نمونه از یکی از آنها به نام میرزا حافظ نام میبرد که در سال 1085ق./1675م. به اصفهان آمد و از شاه سلیمان تقاضا کرد تا ممنوعیتی  که وضع کرده است را لغو کند. وی در حالی که نامه ای در دست داشت، بیان کرد که متعرض تنبه و آزار و اذیت زائران ایرانی خواهند شد. (Chardin, Voyages, III, 134–6) یحیی آقا یک سال پس از تصرف دوباره شهر بصره توسط نیروهای ترک در رأس حکومت بصره ظاهر شد. تجارت شهر به سرعت رونق گرفت و بر اساس گزارش مأمورین کمپانی هلند، تجار بومی بار دیگر تجارت شهر را از سرگرفتند و تعداد پانزده الی شانزده کشتی از بندر سورات بـرای تجارت وارد بـصره شـدند  (NA, VOC 1270, Goske, Gamron to Batavia, 18 June 1669, fol. 967v). اما به زودی تلاشهای یحیی آقا به منظور کسب استقلال باعث برانگیخته شدن دولت عثمانی برای تثبیت تسلط هرچه تمامتر بر کنترل خود در شهر بصره شد. دولت استانبول نه فقط دستهای از جان نثاران را برای به دست گرفتن اوضاع شهر به سوی بصره روانه کرد؛ بلکه یک قاضی، یک شهبندر و یک دفتردار برای كاهش قدرت حاکم بصره فرستاد. زمانی که یحیی آقا، دفتردار را از دخالت در امور برحذر داشت و از پرداخت مقرری به جان نثاران خودداری نمود، آنها علیه وی بپاخاستند. دولت عثمانی در مرحله بعد يحيي آقا را به داشتن روابط دوستانه با دولت ایران متهم كرد و نیرویی علیه وی روانه بصره کرد. در مارس 1669م. یحیی آقا، شهبندر ترک را که مأمور دریافت گمرکات بندر بصره بود، عزل کرد و در نتیجه دسته جان نثاران وی را در کاخ اقامتش تحت محاصره درآوردند. یحیی آقا  به همراه یکی از خویشاوندان به سوی ایران گریخت و از آنجا راهی شد تا در میان جنگجویان عرب  قرار گیرد و در 18 آوریل 1669م. همراه با نیرویی بین 15تا 20 هزار نفر عازم استرداد بصره گردید. این حملات به مدت 10 روز بر شهر بصره ادامه داشت و علی رغم مقاومت نیروهای ترک که تدارکات لازم را فراهم کرده بودند، در 29 آوریل نیروهای مهاجم موفق شدند بر دیوار شهر رخنه نمایند و در یورشی که به دنبال آن رخ داد، بسیاری از نیروهای ترک و شهرنشینان بصری از دم تیغ گذشتند و نیروهای مهاجم از غارت هیچ خانهای دریغ نورزیدند. در این عملیات 5000 نفر جان خود را از دست دادند و طی سه روز غارت از ارتکاب هیچ  اقدامي خودداری نکردند. (Ambrosio, ‘Relatione’, 87)            

در پي این پیروزی، یحیی آقا قرنه را به محاصره درآورد؛ چرا که جان نثاران فراری بدانجا پناه برده بودند. با دخالت پاشای بغداد، وی مجبور به عقب نشینی شد، اما به زودی اوضاع تغییر کرد و یحیی آقا مجبور به ترک شهر گردید. او در 6 سپتامبر 1669م. شهر را به مقصد بندر ریگ در ایران ترک کرد و نیروهای ترک بار دیگر وارد شهر آسیب دیده بصره شدند و در 17 اکتبر آرامش را مستقر ساختند و به همه کسانی که از شهر گریخته بودند، اجازه داده شد که به شهر برگردند. (Gollancz, 1927:332/ Martineau, 1931:211) توصیف چگونگی آسیبهای وارده به شهر با آمار و ارقام عثمانی در سال 1669م. گویای واقعیتها در این باره است. در میانه سده هفدهم شهر بصره دارای 5557 خانه و با جمعیتی حدود 35000 نفر بود كه حداقل 15000 نفر و شاید 25000 نفر از جمعیت خود در آن برهه را از دست داد. (Abdullah: 25) چنانکه یکی از روحانیون کار ملی بعدها خاطرنشان میکند كه از زمان حسین پاشا به خصوص از سال 1075- 1074ق./ 1665- 1664م. شهر بصره پس از یک دوره آشوب و جنگ سرانجام تحت تسلط دولت عثمانی درآمد، پدران ما در این مکان زیستهاند و در این جا مورد سوء رفتار و خشونت قرارگرفتهاند. (Carmelite Archive, OCD 241d) ابی کاری که در سال 1082ق./1672م. از شهر بصره پس از یک دوره سه ساله دیدن کرده است، مینویسد که: «در این چند سال شهر تغییر زیادی كرده است و مقدار تجارت شهر از دوره پیشین کمتر شده است. شهر بیشتر جمعیت خود را از دست داده است و بر اساس گزارشی غارت واخاذیهایی از سوی نیروهای ترک عثمانی به چشم میخورد.» به گفته وی این اقدامات سوء یکی از علل شورش اعراب در این دوره بوده است. (Carré, Travels, I, 90) منابع دیگر نیز بر این موضوع صحه میگذارند و بر این نکته تأکید دارند که دولت استانبول با اقداماتی که انجام داد، بر امنیت شهر افزود و تجارت را بار دیگر رونق بخشید. اما آنها معتقدند كه تحمیل فشار بار مالیاتی که از سوی دولت عثمانی انجام گرفت، باعث برهم خوردن تعادل اقتصادی شد و تأثیرات منفی بر نظام مالیاتی بر جای گذاشت، زیرا که عمدتاً اقتصاد محلی ضامن تأمین نیازهای فوري باب عالی به شمار میآمد. برای نمونه یک بار که راه رسیدن این مالیاتها و پیشکشها به بصره مسدود شده بود، دولت عثمانی شروع به از بین بردن بی قانونیهایی نمود که در مسیر بینالنهرین رخ داده بود. در سال 1672م. حسن چلبی، پاشای جدید بصره یک دسته 2000 نفری از جان نثاران را برای دستیابی به این مقصود به نواحی مختلف فرستاد. این بی قانونی با قتل دو الی سه هزار نفر از راهزنان که باعث ناامنیها بودند و با دستگیری 15 نفر از سردستههاي آنها که همگي اعدام شدند، رفع شد. مسیر تجاری بغداد امنیت یافت و تجار به شهر مراجعت كردند. (NA, VOC 1279, De Haeze, Gamron to Heren XVII. 1672, fol. 1034) با این حال، پادگانی شامل 2000 الی 3000 نفر از جان نثاران برای جلوگیری از بی نظمی شهر در آنجا مستقر شدند.  (De la Croix, 1810:110) نتیجه این اقدام در فصول تجارت به وضوح مشخص شد. در اوایل سال 1083ق./1673م. در گزارشی آمده است که طی فصلهای پیشین 15 کشتی بزرگ در بصره لنگر انداختهاند، این جدای از کشتیهای هلندی و انگلیسی و شماری از قایقهای کوچک تاجران بومی بود. (NA, VOC 1285, 1673, fol. 5) اما دولت عثمانی مالیات سنگینی بر کشاورزان که بالاترین میزان کارایی و بیشترین مقدار وجه را به سلطان میپرداختند، تحمیل میکرد. (NA, VOC 1279, Report Willemsen, Basra, 19 Nov. 1671, fol. 916v) در ژانویه 1673م. یک نماینده از سوی باب عالی به همراه خلعت و لوای حکومت وارد بصره شد. این اقدام به مثابه تأیید پاشا از سوی دربار عثمانی بود و پیامی مبنی بر نیاز اقتصادی و مالی سلطان عثمانی به شمار میآمد. بلافاصله حاکم جدید اموال پاشای متوفی را گرد آورد و آنها را آماده حمل به استانبول نمود و خزانه شهر را به همراه کارگزاران پیشین حکومتی به پایتخت گسیل کرد. (NA, VOC 1304, 24 May 1674, fol. 439) مأموران هلندی در این باره مینویسند: «خزانه پول به ندرت به خاطر جنگ در اروپا کاهش مییابد.» (NA, VOC 1304 1674, fol. 439) ابی کاری که در این برهه در حال عبور از بینالنهرین بود، جزئیات بیشتری در این زمينه از چگونگی انسداد مسیر حرکت خود در سال 1084ق./1674م. به سرزمینهای آن سو، بین بصره و بغداد بیان میکند. وی آشفتگیها را به خاطر شورش اعراب این نواحی میداند و طی گزارشی میگوید كه همه راهها به سبب جلوگیری از ورود نیروهای ترک مسدود شده بود.  ظاهراً این اتفاقات با شکست اخیر دولت عثمانی از لهستان در نبرد کوتین
 در 11 نوامبر 1673م. ارتباط مستقیم دارد. وی میافزاید: به دنبال این شکست، پول و نیروی عظیمی از هر سو روانه  استانبول و لشگرگاه سلطان عثمانی شد. با چنین اقداماتی، آنها تجارت را با اجحافات نامعقول در سراسر کشور به نابودی کشاندند.  (Carré: 840)

واپسین تحولات بصره

دو دهه باثبات پس از این برهه که لونگریگ از آن با عنوان: "دوران بیست ساله آرام دولت" تعبیر میکند؛ چندین بار بین قبایل بصره و بغداد جنگ روی داد. (Longrigg, 119) در سال 1089ق./1678م. قبیله بنولام که در نواحی مرزی با ایران مستقر بود، به راهزنی روی آورد و دست به غارت اموال مسافرین گشود. این امر موجب تحریک عمرپاشا حاکم بغداد برای گسیل نیرویی 4000 تا 5000 نفره به این نواحی شد و آنها این قبایل را پیش از بازگشت به بغداد در نزدیکي هویزه شکست دادند. (Afandi, Gulshan-i khulafa, 283) در سال 1094ق./1683م. یکی از مأمورین هلندی به نام فان دن هول
 در این باره گزارش میدهد كه: «ما شنیدیم که در مجاورت بغداد آشفتگیهایی روی داده است و از حرکت تجار بصره به آن سو جلوگیری میشد.» (NA, VOC 1373, Van den Heuvel, 1683, fol. 882v) اما به هر حال بیشتر این دوره در آرامش نسبي سپری شد. در این میان حاکم بصره در تلاش برای احیای موقعیت پیشین شهر بود. در سال 1092ق./ 1681م. پاشا برای جذب تجار به بندر بصره عوارض گمرکی بر اقلام کمپانی شرقی هلند را کاهش داد و با انتصاب یک مأمور عثمانی به مقام شهبندر تصمیم گرفت از مناقصه این منصب جلوگیری کند، با این اطمینان که تجار بیش از وجه مرسوم  پولی نخواهند پرداخت.(NA, VOC 1355, Verdonck, Basra to Heren XVII,. 1681, fols 438–9). اما اوضاع بار دیگر رو به وخامت گذاشت و مشکلات مالی و پولی دولت ایران به مرزها کشیده شد. علت آن کمبود نقره و نیز جریان کاهش ارزش سکه در این شهر بود.(NA, VOC 1333, Gamron to Batavia, 21 March 1679, fol. 695v.; VOC 1355) از سویی دولت استانبول نیازي مبرم به افزایش درآمد داشت. در اواخر سال 1097ق./1686م. حسین پاشا به حکومت بصره منصوب شد، اما پس از یک دوره چهار ماهه حکومت همراه با اجحاف و ستم درگذشت. پاشای پیر بار دیگر به حکومت بصره انتخاب شد. وی ابتدا نسبت به مردم با مدارا رفتار میکرد، اما به زودی پس از آنکه اعلام کرد سلطان وجوه فراواني را برای جنگ با اروپائیان نیاز دارد و از تجار و کسبه محلی درخواست پرداخت 5000 تومان در ظرف چهار ماه را نمود، مورد بی مهری و تنفر مردم قرار گرفت.(NA, VOC 1425, Van Bullestraten, (Basra to Heren XVII. 1687, fol. 460v)

شهر بصره بار دیگر در آخرین دهه سده هفدهم با رکود مواجه شد و در شرایط دشواری قرار گرفت. در سال 1101ق./1690م. فقط شانزده یا هفده کشتی از هند وارد بصره میشد (Abdullah,Merchants 61.) و از سال پیش بیماری از بغداد به بصره سرایت کرده بود. (Afandi, Gulshan-i khulafa, 298) روحانیون مسیحی کار ملی در ماه مارس همان سال شکايت کردند که نمیتوانند چیزی در شهر بخرند؛ چرا که همه دکانها بسته بود.  اروپائیان ازجمله انگلیسیها، فرانسویان، هلندیها و پرتغالیها شهر را ترک کردند. به همان سیاق، هر یک از بصریان که توانایی چنین کاری را داشتند، خانه و کاشانه خود را رها مینمودند.(Carmelite Archive, OCD 184a, Annales de la mission de Bassorah, fols 54–5.) جان فان لین
سفیر هلند در دربار صفویه به سال 1690م. در اصفهان شنیده بود که تنها یک اروپائی در شهر بصره بر جای مانده است و در اثر بیماری تلفات فراواني به جمعیت شهر وارد آمده است. (Valentijn,1727:55) همیلتون، کسی که شاهد عینی وقایع نبوده است و در بیان مسائل بزرگ نمایی میکند، مگر اینکه گزارش وی ناحیه فراتر از بصره را در برگیرد، گزارش میدهد كه: «شیوع طاعون آن قدر مرگبار بود که بیش از 80000 نفر به کام مرگ کشیده شدند و آنهایی که زنده ماندند از شهر گریختند، آنچنان که برای مدت سه سال بصره متروک ماند و تنها مأمن ددان و درندگان بود. اما سرانجام شهر از سوی اعراب بیابانگرد نواحی مجاور که آن را در حدود دوازده ماه در دست داشتند، اشغال گردید و آنها نیز از سوی نیروهای ترک که تا به امروز در شهر مستقرند، بیرون شدند و به نواحی مجاور برگشتند.» (Hamilton, A New Account, I, 55)

طاعون به سبب جنگ و کشتار قبیلهای در میان قبایل عرب منتفق به رهبری شیخ نیرومندشان، مانی بن مغامس شیوع پیدا کرد. این امر یکی از بزرگترین معضلات دولت عثمانی در اداره بصره بود. ریشه این آشفتگیها به مسائل پولی و مالی بازمی گشت. اگرچه آنها برای مدت سه سال نمیتوانستند زمینها را به علت بیماری و قحطی زیر کشت ببرند، اما اعراب اطراف بصره همچنان مجبور به پرداخت كل مالیات بودند. (Gaudereau, 1979:62) شورش آنها دولت استانبول را برانگیخت تا سپاهی برای سرکوبی اعراب روانه بغداد کند، اما شورشیان در پاسخ به این اقدام، مسیرهای منتهی به بغداد و بصره را مسدود ساختند و عامه مردم بی خبر از این مسائل بودند. نیروهای ترکان عثمانی به قصد غارت و چپاول به سوی بصره در حرکت بودند و فراریان و پناهندگان بصری وارد ناحیه کونگ
 شدند. گزارشها حاکی از ترک منازل از سوی مردم و خالي شدن شهر از سكنه بود و بصره در پي خسارات وارده تبدیل به ویرانه گشت. ساکنان شهر با اضطراب  گریختند، اما از فرار آنها توسط نیروهای ترک عثمانی- که خودشان مورد تهدید قبایل بدوی که کنترل نواحی شهر را در دست داشتند. بودند- جلوگيري شد. دولت استانبول برای گردآوری نیروی کمکی، پاشای جدیدی به همراه حاکمان بغداد، دیاربکر، موصل و کرکوک با 14000 سرباز جان نثار به منظور سرکشی و استقرار مجدد آرامش به سوی بصره اعزام کرد. حاکم جدید بصره فرمان حکومت را دریافت داشت و حکومت وی بر  شهر بصره سه سال به طول انجامید. در واقع دوران حكومت او بر بصره، دوره حکومت شبه نظامیها برای جلوگیری از شورش قبایل عرب بود. (NA, VOC 1507, Gamron to Heren XVII, 1692, fol. 443v)

علی رغم این تلاشها برای پیشگیری، شرایط همچنان ملتهب و پر مخاطره ماند. نیروهای قبایل سرکش همچنان به مسدود ساختن مسیرهای منتهی به بغداد ادامه دادند. گزارشها در تابستان 1106ق./1695م. حاکی از آن است که حاکم بغداد و بصره در بازگرداندن نظم و آرامش به شهر و از سرگیری رونق دوباره تجارت تا حدی موفق بودهاند؛ برهه زمانیای که متعاقب آن، قبیله منتفق به قدرت بزرگ منطقهای تبدیل شد(NA, VOC 1571, Verdonck, Gamron to Batavia, 26 June 1695, fol. 167–8) 

در سال 1693م. ورود نیروهای عثمانی موجب عقب نشینی شیخ مانی از بصره گردید. در اواخر سال 1695م. اوضاع دگرگون شد؛ چرا که در آن زمان دولت عثمانی درگیر جنگ با دول اروپایی بود. در حالی که شهر در محاصره نیروهای منتفق قرار داشت، شیخ مانی
 از سوی بصریان برای ورود به شهر دعوت گرديد. بنابراین وی بدون جنگ موفق به در اختیار حکومت بصره شد و پاشای عثمانی بصره و نیروهایش را از شهر بیرون راند.
 (NA, VOC 1582, Verdonck, Gamron to Batavia, 1 Nov. 1695, fol. 16) درباره شیخ مانی گفتهاند که با سلوکی خردمندانه مدت دو سال بر بصره حکمرانی نمود، آنچنان که صلح را بر فضای حاکم بر بصره جاری ساخت و مردم در رضایت و آسایش زیستند. (Gollancz (ed.), Chronicle of Events, 412–13.)

شاهان ایرانی به حوادث بصره و غارت کاروانهای حج در مجاورت آن، که بخشی از رخدادهای مرتبط با ایران بود، کمتر توجه نشان میدادند و این زنگ خطری بود که نواحی ایران را در معرض جاه طلبیهای شیخ مانی قرار میداد. فرج الله مشعشعی، والی هویزه دلایلی برای اظهار نگرانی از رخدادهای آینده داشت، زیرا تعداد 5000 نفر از مشعشعیان که تابع  شیخ محمود، برادرزاده شیخ فرج الله بودند به شیخ مانع پیوستند و در محاصره شهر بصره به وی یاری رساندند. پیامد این اقدامات نزاع بین شیخ مانی و هواداران مشعشعی و نیروهای وفادار به شیخ فرج الله بود که منجر به تصرف بصره در مرحله بعد و فرار شیخ مانی از آن شهر گردید.  (Gaudereau, 1694,62; Ranjbar, Musha‘sha‘iyarn, 330–31) فرار شیخ مانع و محاصره بصره از سوي نیروهای شیخ فرج الله پایان ماجرای آشوب در بصره نبود. شیخ مانی بار دیگر موفق شد نیروهایی با حمایت قبایل عرب مانند بنوخالد، فضل و ربیعه گرد آورد که اکنون وی را قادر میساخت برای حمله به بصره و حتی هویزه حرکت نماید. این تحولات دربار صفوی را تحریک کرد که فرماني را به حاکم لرستان مبنی بر اعزام نیرو به فرماندهی علیمردان خان حاکم کهگیلویه ارسال نماید. روز 26 مارس 1697م. نیروهای ایرانی بصره را به اشغال درآوردند و علیمردان خان از سوی دولت ایران به  حکومت بصره منصوب شد. یک سال بعد ابراهیم خان حاکم ناحیه دورق به جای علیمردان خان به حکومت بصره رسید. ((Nasiri, Dastur-i (shahriyaran, 1373:249) 

چگونگی اداره بصره تحت قلمرو دولت ایران به درستی مشخص نیست. منابع معاصر در این باره سخنی بر زبان نمیآورند و به آن نپرداختهاند. شواهد چندی تأکید دارند که در زمان حکومت ایرانیان  وضعیت شهر بصره رو به بهبودی رفت و هر دو حاکم ایرانی با مردم بصره به عدالت رفتار میکردند. به نوشته روحانیون کار ملی بصره، شهر در زمان حکومت حکمرانان ایرانی شکوفا شد. (Anon. A Chronicle of the Carmelites, 1170 ff.) همیلتون نیز از تلاش  حاکمان ایرانی بصره برای تشویق و ترغیب تجارت تمجید میکند و دوران آنها را در مقایسه با حاکمان ترک با صفت"مصر برای تجارت با خارجیان" بیان میکند. (Hamilton, A New Account, I, 82–4.) از سوی دیگر هلندیان در سال 1110ق./1700م. شکايت کردند که بصره  از زمانی که تحت حکومت صفویه قرارگرفته است، رونق پیشین خود را از دست داده است و عاملان هلندی طی گزارشی میآورند که بسیاری از تجار بندر را ترک کردهاند و تجارت رو به زوال است. (NA, VOC 1614, Hoogcamer, Batavia, 1700, fol. 1131v.)

ایرانیان بصره را تصرف نمودند، اما تسلط خود را بر آن شهر به گونهای مشخص تثبیت نکردند و از انقیاد کامل قدرت بر این شهر پرهیز کردند. نگرانی شاه سلطان حسین در مورد پیمان صلحی که پیشینیان وی در سال 1639م. منعقد کرده بودند و محتاطانه آن را حفظ کرده بودند، باعث شد وی نیز در این باب نقشی اکراه آمیز به نمایش گذارد. نگرانی شاه با چالشهای پیش آمده تشدید شده بود؛ زیرا در سال 1697م. شورشیان کردستان به رهبری سلیمان بابا با تصرف شهر اردلان و دژ ارومیه اقتدار صفویه را در نواحی مرزی با دولت عثمانی در معرض تهدید قرار داده بودند. (NA, VOC 1611, 2nd fasc., Hoogcamer, Batavia, 1698, fol. 7). [از سویی] دولتمردان صفوی با آگاهی از ضعف قوای ایران و فهم این نکته که تسلط نیروهای ایرانی بر شهر بصره، شکننده و ناپایدار خواهد بود و نیز [از سوی دیگر] موقعیت آن شهر در بیرون از مرزهای دولت صفوی خود عاملی بر این تصمیم بود. شاه سلطان حسین کلیدهای دروازه شهر بصره را که از طلای خالص ساخته شده بود، توسط سفیر خود رستم خان زنگنه برای تحویل به سلطان عثمانی که نشانه عرضه شهر به دولت عثمانی بود، به استانبول فرستاد. در حقیقت در اواخر سال 1697م. شیخ مانی تجدید قوا کرد و دشمنی ديرينه خود را از سر گرفت. شیخ فرج الله در این زمان از مقام والی گری هویزه برکنار شده بود. شیخ مانی دسته ای از نیروهای ایرانی را در نزدیکی دژ خومه شکست داد و بسیاری را به قتل رساند و تعدادی از فرماندهان ایرانی را به اسارت در آورد. (Afandi, (Gulshan-i khulafa, 307/ NA, VOC 1611, Batavia, 1698, fol. 19)) در تابستان سال 1108ق./1698م. به ایران خبر رسید که نیرویی چهار صد نفره از طرف دولت عثمانی به منظور در اختیار گرفتن شهر بصره به نام سلطان عثمانی به سوی بصره در حرکت است.(NA, VOC 1611, 1698, fol, 37) 

ایرانیان از این افراد در دسامبر 1698م. و آوریل 1699م. به گرمی استقبال کردند و با کمال میل خواستار تحویل شهر بصره به آنها شدند. اما علی رغم نامه سلطان عثماني به شاه صفوي، پاسخی قاطع از سوی سلطان بیان نشده بود. در عوض، سلطان به حاکم بغداد فرمان داده بود که نسبت به تصرف دوباره شهر اقدام کند و شایعه كرد که سلیمان بابا همچنان به تلاشهای خود ادامه میدهد(NA, VOC 1603, Batavia, , fol. (1851v; VOC 1626, .Casteleyn, Isfahan to Hoogcamer, Gamron1699, fol. 98)) چندین سال زمان برای تسلط کامل دولت عثمانی بر بصره لازم بود. در اوایل سال 1110ق./1700م. شیخ مانی بار دیگر در صحنه سیاسی بصره ظاهر گردید و درخواست اخذ 500 تومان از ابراهیم خان نمود. ابراهیم خان که نیروی چندانی در اختیار نداشت، ابتدا حدود 300تومان به دشمن داد و سپس با دریافت 6000 نیرو از کهگیلویه به تقویت موقعیت خود پرداخت، اما نیروهای عرب به پافشاري بر تسخیر شهر ادامه دادند. شاه سال بعد، ابراهیم خان را به خاطر اقداماتش به اصفهان فراخواند و به جای وی داودخان، حاکم پیشین قرنه را به حکومت بصره منصوب كرد. مٌبلغی از فرقه کار ملی او را سگ مینامد. اعراب در دوره حکومت داودخان، شهر بصره را به محاصره درآوردند و این اقدام موجب بروز قحطی در شهر گردید.       (Nasiri, Dastur-i shahriyaran, 257; Gollancz, Chronicle of Events, 418–20) چنین اوضاعي در سال بعد نیز ادامه یافت. در فوریه همان سال 6000 نیروی ایرانی جهت دفاع از بصره در شهر پراكنده شدند، اما آنها به علت دریافت حقوق کم و رسیدن اخبار نزدیكي لشگر عظیم عثمانی روحیه خود را باختند و با شتاب دست به چپاول اموال منازل گشودند. (Gollancz, Chronicle of Events, 427–8) دولت عثمانی در حقیقت برای سرکوب شورش قبایل نواحی مرکزی عراق، حمله چشمگیری را ترتیب داده بود و هدف مهم آنها شهر حلّه بود که مورد تهدید قبایل خزائیل واقع شده بود. با وجود این، فراریانی که با قایق گریخته بودند، در شهر البیرا گردآمدند و به پایین فرات حرکت کردند و نیروهای عثمانی برای دفاع از حله حرکت نمودند. نیرویی از بغداد به سوی بصره عازم شد. (Caskel, Die Beduinenstämme, 419) در نهم مارس 1701 دلتابان مصطفی پاشا، حاکم بغداد بر صحنه بصره ظاهر شد و خواهان دریافت کلید شهر برای ورود به آن شد. داود خان شهر را به وی تسلیم کرد و نیروهای ایرانی سوار بر کشتیهایی شدند که آماده ترک بصره بود و روز بعد علي پاشا حاکم منتصب از سوی دولت عثمانی به همراه حاکمان بغداد، سیواس، کرکوک و نیرویی در حدود 30 هزار نفر وارد بصره شد.                             


((NA, VOC 1626, fol. 98; VOC1603, fol. 1851v

نتیجه گیری


مطالعه پیش رو بر پایه گزارشهای موثق لونگریگ از رخدادهای شهر بصره است که بسیاری از موضوعات مهم دیگر پیرامون تاریخ سیاسی پرآشوب سده هفدهم این شهر بر آن افزوده شده است. منابع  بر اين اعتقادند که شهر بصره و اطراف آن جنگ و ستیز طولانیمدتی را از سر گذراندند. بصره از سال 953ق./1546م. به گونه قابل تصوری در درون دولت عثمانی ادغام شد. مطالب با نوشتهها و گزارشهای لونگریگ آغاز شد و در تأیید نوشتههای او مصداقهایی ارائه گردید و در تدوین مقاله گاهی از آنها استفاده شد. تسلط دولت عثمانی بر بصره در آن برهه زمانی، در بهترین حالت سست و بی پایه به نظر میرسید. بورس مسترز در این زمینه مینویسد: دولت عثمانی به طور شايسته نتوانست از آشوب و بروز آشفتگیها در مسیر بازرگانی کمپانی لوانت جلوگیری کند. (Masters, 1988:13) به مانند آنچه که در شمال آفریقا میگذشت که حاکمان محلی در ظاهر سلطه دولت عثمانی را پذیرفته بودند، اما به طور مستقل به حکومت خود ادامه میدادند؛ خاندان مغامس و افراسیاب نیز به شکل گستردهای از استقلال داخلی نسبت به دولت استانبول سود میبردند و حتی گاهی اندیشه تسلط کامل بر بصره را در سر میپروراندند.

دامنه مطالعه این پژوهش از حوزه منابع فراتر میرود و نیروهایی را در برمی گیرد که غیر ثابت عمل میکردند و [از سویی این جستار] درصدد بیان این نکته است که برتری عملکرد این نیروهای گریز از مرکز، تأثیر مخرب غیر قابل انکاری در نواحی داخلی قلمرو عثمانی بر جای میگذاشت که گاهی با دخالتهای نامنظم دولت ایران شدت پیدا میکرد. به ویژه در این برهه، علایق دولت ایران و توجه به امور بصره شدیدتر و پایدارتر از حد تصور بود. نواحی جنوبی عراق با دولت اصفهان احساس نزديكي  بیشتری داشت تا با استانبول و حتی سرزمینهای پایین دست عربستان مطیع صفویه بودند و از سویی رونق تجاری وسوسه انگیز شهر بصره و اکثریت ساکنان شیعه آن نیز باعث تحریک دولت صفوی برای به چنگ در آوردن آن شهر میگردید. 

با بررسی شهر بصره در یک بافت وسیع، مطالعه حاضر نشان میدهد که فعل و انفعالات واقعی بین عوامل چندگانه درگیر در جنگی پیچیده بر سر قدرتی بود که خود را در بیرون از حوزه قابل نفوذ و متغیر در نواحی مرزی به نمایش گذاشت. نزاع بر سر بصره پای دو یا چهار گروه را كه شامل گروههای محلی و نمایندگان آنها بود، به این شهر باز میکرد. قبیله مغامس و سپس خاندان افراسیاب نخستین گروه را شکل دادند. آنها به شهر وابستگی واقعی داشتند، اما با این حال نتوانستند از نفوذ و قدرت سایر قبیلهها در بیرون از محدوده شهر جلوگیری کنند که اینها دومین گروه بازیگران قدرت در شهر را تشکیل میدادند. از جمله آنها میتوان از آل علیان، منتفق و قبیله مشعشعیان نام برد. این قبایل ظاهراً وابسته به دو دولت عثمانی و صفوی بودند؛ به ویژه آنکه اینان در واقع مستقل از حوزه اقتدار امپراطوری عثمانی عمل میکردند. هرچند که در مورد مشعشعیان، این آزادی عمل محدود به دادن خراج مقرر به دولت صفوی بود که آن را به والی هویزه میپرداختند. نیروهای محلی قبایل در استراتژی و راهبرد دولت عثمانی نقش محوری ایفاء میکردند. دسته سوم گروهی بودند که بسته به فعالیتهای لجستيکی و جاسوسی، از آنها به عنوان نیروی کمکی برای حمایت از نیروهای نظامی در رابطهای دو سویه بهره میبردند. ضعف نظامی دولتهای صفوی و عثمانی، افزایش قدرت نیروهای محلی را در پی داشت و آنها نیز در نهایت از این امر در راه کسب استقلال سود میجستند. به گفته رودس مورفی قبایل کرد در  نواحی مرزی دولت صفویه و امپراطوری عثمانی ساکن بودند و دو دولت عثمانی و صفوی به نسبت با از دست دادن اقتدار خود در آن نواحی رو در روی هم  قرار میگرفتند. قبایل مرزی در قبال خدماتی که برای امپراطوریها انجام میدادند، بر سر قدرت میماندند. (Murphey, 2003:151-70) سرانجام گروه چهارم که شامل اروپاییانی بودند که از نواحی بیرونی وارد بصره شده بودند. پرتغالیها بسته به منافع خود نخست به عنوان حامی بصریان ظاهر شدند و آنچه محرک توسل این گروهها به اروپاییان بود؛ عبارت بودند از: اینکه نیروهای محلی و منطقهای به دنبال حمایت خارجی به دلیل توان بالای رزمی آنها بودند و نیز از سویی میتوانستند در مواقع لزوم نیروهایی را از آنها علیه رقبای منطقهای خود یا دولت مرکزی به کار گیرند.

آنچه که آتش نزاع را در این میان برمی انگیخت، تلاش برای دستیابی به قدرت و ثروت بود. اتحاد این نیروها گاهی مفید به نظر میرسید، اما گهگاهی دشمنیهای قومی ترکان و اعراب را شعلهور میکرد. نقش حاکمان محلی بصره در همه حال، حفظ تعادل میان نیروهای بیرونی بود. خاندان افراسیاب بسیار کوشید تا نیروی دولت عثمانی را تا جایی که بتواند علیه دولت صفوی به کارگیرد. تصمیم علی پاشا مبنی بر حفظ بی طرفی در نزاع دولت صفوی و عثمانی در جنگ میان دو دولت بر سر بغداد منجر به تسخیر شهر توسط دولت عثمانی در سال 1638م. گردید که نوعی رویکرد از سوی سران محلی بصره بود و همچنین سیاستی آگاهانه برای برقراری روابط حسنه با دو دولت همسایه طراحی شده بود. به همین نحو، پاشای بصره سالیانه خراجی از ده تا دوازده اسب به دربارهای استانبول و اصفهان روانه میکرد. (De la Boullaye,1657:163/ NA,1188, 1651 544v)

دو دولت مرکزی ايران و عثماني بخشی از توان خود را در این راه صرف میکردند و اين امر هشداری در برابر جاه طلبیهای دولت دیگر بود که تمایل نداشت حاکمیت بر بصره و نواحی آن را در دست دیگری ببیند.(NA, VOC 1188, Boudaen, Basra Daghregister, 14 Jan. 1652. fol. 467; and Chardin, Voyages, X, 79) پس از صلح ایران با دولت عثمانی در سال 1049ق./1639م. دولت استانبول دست بالاتر در مناسبات و تمایل تسلط بر جنوب عراق را به دست آورد، اما به مدت چندین دهه پس از انعقاد این صلح، حاکمان بصره همچنان به اهرم حمایتی از سوی دربار اصفهان به عنوان وزنه تعادلی در برابر فشارهای دولت استانبول چشم دوخته بودند تا اینکه در اواخر سلطنت شاه عباس دوم این سیاست شکلی کارآمد به خود گرفت؛ از این حیث که ممکن بود استقلال بصره را تأمین نماید.

حتی زماني که دولت عثمانی بار دیگر در سال 1079ق./1669م. کنترل بصره را به دست گرفت، نزاع بر سر بصره پایان نیافت. دولت عثمانی تصمیم داشت رونق از دست رفته و حیات پیشین شهر را به آن بازگرداند. تلاشهای دولت عثمانی بدین جهت، به وسیله حکومتی مبتنی بر مالیات با نیاز مبرم برای کسب درآمد، اقتصاد را دچار رکود کرد. به هر حال نیازهای واقعی شهر برآورده نشد، ساکنان محلی تحت نظام مدیریتی جدید به فلاکت افتادند و جوامع قبیلهای در برابر این فشارها آرام نماندند. شیوع بیماری در سال 1101ق./1690م. ضربات مهلک بیشتری بر جسم خسته و بی جان بصره وارد آورد و زمانی که شهر این مصیبت را از سرگذراند، مدعیان گوناگون قدرت بار دیگر به قدرت نمایی برای تسلط بر آن پرداختند.
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�. به معني جايگاه


�. این گروه پیرو آئین گنوسی بودند که یحیی تعمید دهنده را تکریم میکردند. 


�. بنابر تخمین آنون در دهه 60 سال1600م. شمار صابئین در بصره و پیرامون آن بین 8 هزار تا 9 هزار نفر میرسید. کتاب الکساندر همیلتون با عنوان "گزارش جدید از هندیان شرق" مرجعی برای آگاهی درباره وجود هندیها و یهودیان در بصره است.


�. براساس کتاب "اعراب خلیج" نوشته بی.جی. سالت در نقشه سده هفدهم خلیج فارس، ناحیهای با عنوان خلیج بصره وجود داشت.


�. Stephen Hemsley Longrigg


�. پیترو دلاواله در سال 1625م. مینویسد: دولت عثمانی برای اعزام نیرو به سوی ایران صفوی در یک فصل با محدودیتهایی روبروست. برای نمونه این نیرو مجبور است زمستان را در شهر حلب یا بین النهرین سپری کند. (اتراق کند) رودس مورفی درسخنی میآورد: حاشیه بیابانهای جنوبی همچون عوامل بیرونی توانایی اعمال قدرت و مانور نظامی دولت عثمانی را محدود میکند.


�. Ralph Fitch(1550 - � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/1611" \o "1611" �1611�)


�. واژه عربستان در عهد سلطنت شاه عباس اول به بخش جنوبی خوزستان اطلاق شد. در دوره فرمانروایی نادرشاه این اصطلاح همچنین برای قسمتهای شمالی مانند شوشتر و دزفول به کار میرفت. تنها در سال 1923م/1302ش. بود که این سرزمین نام خوزستان به خود گرفت.


�. مک چسنی مینویسد: در حقیقت مسیر عبور و مرور بین دولت صفوی و دولت عثمانی ممکن بود در برهههایی از سده شانزدهم میلادی به روی حجاج بسته باشد. اما این بدان معنا نیست که همیشه بسته باشد و میافزاید: در دوره صفوی زائران آسیای مرکزی مسیر سرزمین ایران را برای رفتن به حج بر میگزیدند. دولت عثمانی به زوار ایرانی با دیده شک می نگریست و در تلاش بود که تماس آنها با متابعان سلطان را به حداقل ممکن برساند.


�. Jean de Thevenot


�. حمید (Hamid) در اثر خود این مقدار را به اشتباه 800 کیسه  ذکر میکند.


�. پیترودلاواله بيان ميكند كه علی  پيش از اینكه حکومت پدرش به پایان برسد، حکومت را با زور و قدرت از آن خود کرده بود.


�. برخی بر این باورندکه علی برادر افراسیاب بود نه پسر وی. سولت بر پایه استدلالی میگوید كه سن علی در سال 1645م.  اقتضاء میکرد که برادر افراسیاب باشد نه پسر وی.


�. Luso شهری در پرتغال


�. Don Gonçalo da Silveira


�. بنا بر گزارش کارملیها اگر این 20 کشتی برای دفاع از آن محل دست به کار نمیشد، سقوط قبان قطعی بود.


�. الحویزی به هنگام نگارش اثر خود یادآور میشود که هنوز صلح بر بصره حکمفرما بود.


�. کتاب خلدبرین اثر محمدیوسف واله قزوینی است. مؤلف کتاب منشی مکاتبات شاهی بود و وقایع را تا دوران شاه عباس دوم بیان کرده است. البته در پایان کتاب مطالبی چند درباره شاه سلیمان صفوی وجود دارد. (مترجم)


�. کتاب تاریخ جهان آرای عباسی تأليف میرزا محمد طاهر وحید قزوینی در باره تاریخ صفویه به ویژه دوره شاه عباس دوم است. اين کتاب بنا به درخواست خلیفه سلطان، وزیرشاه عباس دوم نگارش یافته است.(مترجم)


�. دوتونو تنها منبعی است که ذکر میکند افرادی از سوی فاتحی بیگ برحکومت نواحی قطیف و الاحساء نظارت داشتند.


�. Rumours


�. Falluja


�. ابولحسن قزوینی در کتاب فوائد الصفویه مینویسد: حسین پاشا بصره را با کمک شاه عباس دوم بار دیگر به تصرف درآورد.


�. De Bourges


�. بخشی از این تحولات از سوي لونگریک بيان شده است، در حالی که منابع هلندی به آن اشاره نمیکنند.


�. Abbe Carré


�. Sahab


�. Richard Raphaël du Mans


�. Khoczin(Chotin)


�. Van den Heuvel


�. Johan Van Leene


�. Kung


�. نام شيخ ماني(Mani) در منابع به شكل شيخ مانع ذكرشده است. (مترجم)


�. حاکم عثمانی از ترس جان در رفتن به استانبول به ایران گریخت و ظاهراً قصد داشت كه برای نماياندن خود به عنوان سفیر از شاه بخواهد كه به مناسبت تبریک جلوس سلطان مصطفی سفیر فوق العادهای به استانبول بفرستد.







