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اقیانوس هند، دریاي سـرخ  هاي آببه  شانیان و ورودئر زدن دماغه امید نیک توسط اروپادو

 هـا آنورود  زیـرا  ،اي شدبا فرمانروایان منطقه هانآی ئرویاروسبب دریاي عمان و خلیج فارس 

حـوزه  این انتقال تجارت این نواحی و به ها پرتغالیورود کرد. مختل را  تتجارسنتی سیستم 

در حقیقت مسیرهاي که یفرمانروایان مناطق موجب واکنش دوران کهن به دوران جدیداز ها 

مبـادالت شـرق و غـرب    از را از سود حاصل گردید ، چرا که آنها اصلی تجارت سنتی بودند،

و مغـوالن   هـا  توان به صفویان، عثمانیاز جمله فرمانروایان این مناطق میساخت. محروم می

توجـه  هاي داخلـی  به دلیل درگیريخود  گیريقدرتصفوي در ابتداي دولت هند اشاره کرد. 

 م.1622/.ق 1032را در سـال   هانآزمان شاه عباس اولاینکه در  تانداشت به این امرچندانی 

ها پرتغالیاز همان ابتداي ورودکه دولت عثمانی اما ،ها از هرمز بیرون راندبه کمک انگلیسی

 نزدیک هاآن از هرمز به پرتغالی ها نه شد، پس از بیرون رانده بودرآمدبا آنها ب رقابتدر صدد 

 در .از شدسمشکل راي ایران ببصره و بحرین مانند در نواحی دیگري از خلیج فارسو  گردید

شاه سلطان  ورهصفوي در د سلسلهشاه عباس اول تا سقوط  از دورهاین مسئله  حاضر پژوهش

  رفت .مورد بررسی قرار خواهد گ حسین

  نبحری، بصره،خلیج فارسصفویه، عثمانی، ایران ، : کلیدي واژگان
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  همقدم

دوره هـا در خلـیج فـارس از    عملکرد عثمـانی  محور اصلی این پژوهشاز آنجا که 

ورود  ابتـدا الزم اسـت بـه    ،گیـرد صـفویه را در بـر مـی   سلسـله شاه عباس اول تا سقوط 

 از حکومـت شـاه عبـاس   منطقـه، قبـل   این ت آنان درو اقداما ها به خلیج فارسالیپرتغ

طریق خشـکی خـود را بـه شـرق و خلـیج      از  پیش از این نیز افرادي اگر چهاشاره شود.

 امیـد نیـک   با دور زدن دماغـه  زمین شرقمدرها پرتغالیحضور ، امافارس رسانده بودند

قـرار  حکمرانان منطقه رو در روي ،به اقیانوس هند و خلیج فارس . آنان با ورودآغاز شد

صـدد برآمدنـد از   بودند که در انمخالفان جدي حضور اروپائیجملهاز هاعثمانیگرفتند.

به سود حاصل از ترانزیت کاالهاي شرق و غرب در این مناطق  ینیروهاي اروپائیابیدست

 ،بود کـه پـیش از ایـن    سبببه خلیج فارس بدین در حقیقت ورود آنها جلوگیري کنند.

از  هـا  و عثمـانی  رسیدبیروت و دمشق میر هندي به قاهره، اسکندریه،اتوسط تج یهادو

هـا بـر ایـن مسـیر     از تسلط پرتغالی پساما .ندآوردبه دست میفراوانی این تجارت سود 

دیگـر در  سـوي  از  کـاهش یافـت و  به این مناطق ادویهواردات حجم سوی، از یک ئدریا

باعث شد تـا   ، کردندهند و خلیج فارس مسافرت می خطر قرار گرفتن جان زواري که از

 تجـاري  هـاي راهو گشـایش و خلـیج فـارس   تأمین امنیت دریاي سرخ براي ها عثمانی

  ).Tabakoglu, 1988: N.3د. (نچاره اندیشی کن

یوري، (سـ ، در حوزه رقابت با پرتغال قرار گرفـت  با فتح مصر عثمانیوري امپراط

وس قیانا ها بهورود عثمانی اما)1388:213اینالجق،  /1390:226وثوقی،/ 1377:48

(کـالیکوت) در  گجـرات اي از سـوي  گرفت که نماینـده ی به خود ئاجراشکل هند زمانی 

ت سدرخوا هاپرتغالیقابله با براي م هانآو از  باب عالی راه یافت. به م1537/.ق943سال 

 ها وارد عمل شوند از ایـن ا علیه پرتغالیها که مترصد فرصتی بودند تکمک کرد. عثمانی

سـلطان کـالیکوت و سـلطان    و  قـانونی  بین سـلطان سـلیمان  و  نداستفاده کردت موقعی

ها در این مناطق ناراضـی بودنـد   که هر دو از حضور و عملکرد پرتغالی1مسلمان کامباي

ـ ءبراي مقابله با دشمن مشترك امضـا  ايتوافقنامه /1341:38میرفندرسـکی،  د. (نمودن

به دنبال این توافق سه جانبه سلطان سلیمان قـانونی بـه سـلیمان    )1390:171،یوثوق

                                               
دري در خلیج سورات در غرب هندنب .1
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ها را از مرزهاي آبـی هنـد   پرتغالی وندپاشا در مصر دستور داد تا از دریاي سرخ عبور ک

سلیمان پاشا حاکم )1332:103رید بیگ، د. (فنمایعدن و یمن را تصرف  د وسازخارج 

ت عبود به سـر  ضادها در اقیانوس هند در تکه منافع او با منافع پرتغالیمصر نیز از آنجا 

با هـدف کوتـاه کـردن     .م1537/.ق944هفتاد کشتی در و با  ساختاین فرمان را عملی 

ائم د. (قـ از مسقط و خلیج فارس، از دریاي سرخ به اقیانوس هند آمـ  پرتغالعمال دست 

همچنـین نتوانسـت بـا    آذوقه روبـرو شـد و    اما از آنجا که با کمبود)1369:57مقامی، 

پورگشـتال، (1.بدون نتیجه به مصر بازگشتسلطان کالیکوت متحد شود،  یئایدرينیرو

1367:1124(  

دو قـدرت   بایدپرتغال و عثمانی  هاي درگیريرقابت و کهرسد اگر چه به نظر می

نامنسـجم بـودن    اما ،دشمن خارجی متحد سازدو علیه کند نزدیکشرقی را به یکدیگر 

موجب عکس ربو از بین برد این فرصت را  آن زماندر  )عثمانی و (صفویهی جوامع اسالم

بدین ترتیـب شـاه اسـماعیل در     منطقه گردید. يها حکومتها علیه با پرتغالی هااتحاد آن

 ،مفـاد قـرارداد  جملـه  کرد از منعقد هاآنفرمانده  آلبوکرك ها وی که با پرتغالیئقراردادها

آقامحمد زنجـانی،  /1384:188لکهارت، /82-83: 1377ی، ئنوا(.حاد علیه عثمانی بودات

  )33-1369:34مقامی،قائم /1382:27

بـه خلـیج    هـا آنورود رسـمی   .م1534/.ق941در  هـا  عثمانیبغداد توسط  با فتح

خلیج فارس از طریـق  اي از کاالهاي بخش عمده زیرا،اي به خود گرفتفارس شکل تازه

بـا اسـتقرار    کـه  دشحلب و از آنجا به سواحل دریاي مدیترانه حمل می و ه به بغدادبصر

)226-1390:228ثـوقی، ت. (وگرفـ قـرار   هـا نآدر بغداد این مسیر در اختیـار   ها عثمانی

بغداد، یمـن،  ، ها که بر بصرهخلیج فارس و بحر احمر از سوي پرتغالی بسته شدن دهانه

 هـا آنبنابراین آمد.می شمار سیاسی و اقتصادي بهاي ، ضربهراندندحجاز و مصر حکم می

ایـن  پـی  درو رأس خلیج فارس افزایش دهنـد.  سعی کردند نفوذشان را در مسیر بصره 

هـا منقـوش   نام سلطان عثمانی بـر روي سـکه   .م1538/.ق945در سال اقدامات بود که

بصـره   .م1546/.ق953ل بصره خوانـده شـد و در سـا    هاي نماز جمعهگردید و در خطبه

موجـب  ایـن امـر   که )48-1377:49یوري،(سوري عثمانی گردیدطامپرا رسماً ضمیمه

در صدد برآمدند بـا شـاه    ها پرتغالیدر نتیجه  .دشها ها و همچنین ایرانینگرانی پرتغالی

                                               
مارتین دو سوزا شدند و در نتیجه از بین رفته بودند.هاي جنگی وي مجبور به نبرد بام. کشتی1538/.ق945یرا درز .1
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 اعالم تحت الحمایگیحاکم قطیف  .م1550/ق.957در سال  زیرا،متحد شوند طهماسب

هـا بـا   حاکم بصره خلع شد و براي مقاومت در برابر عثمـانی  وعثمانی کرد هو وفاداري ب

، دریاي مدیترانهبر ها سلطه عثمانی رسدیمدر واقع به نظر .تماس برقرار کرد ها پرتغالی

توجـه شـاهان آن   ،تا در پـی حـس جهـانگیري    سبب گردیدو دریاي سیاه دریاي سرخ 

بـه  دریاها این گونه که اروپائیان را در همانرا زی د.دولت به خلیج فارس نیز معطوف شو

قـدرتش را در خلـیج فـارس نیـز      بایـد ، خود کشـانده بـود   یرون رانده بود و به زیر یوغب

سـیاه و مرمـره    ،سـرخ  ،هـاي مدیترانـه  تا بتواند قدرت خود را در دریايداد گسترش می

و نی چـه در غـرب  توان کلید حفظ منافع عثماحفظ کند. در حقیقت خلیج فارس را می

کاهش قـدرت عثمـانی در خلـیج    چرا که ،آسیا و چه در شرق اروپا دانستجنوب غربی 

  داد. تحت تأثیر قرار میبه شدت پا و شمال آفریقا نیزوفارس قدرتش را در ار

بـه وقـوع   .م1550/ق.957سال ال عثمانی و پرتغال در خلیج فارسنخستین جد

 /1382:236قـا محمـد زنجـانی،   (آدنـد. نمورا فـتح   بصره و قطیف  ها پرتغالیپیوست و 

سـیوري،  /139-1348:140ویلسـون،   /1377:111هاولی،  /172-230: 1390،وثوقی

آمده است که: تجارت بـین هرمـز و بصـره     .م1551/.ق958ل در اسناد سا. )1377:49

دلیـل ایـن امـر مسـلماً حضـور      )1382:236قـا محمـدي زنجـانی،    (آ.ممنوع شده بود

ها از آن جهت کـه قطـع روابـط بـین هرمـز و      پس از آن عثمانی د.بو در بصره ها ثمانیع

در صـدد برآمدنـد هرمـز را تصـرف      ،استبصره به معناي قطع روابط هندوستان و بصره 

  )1285:507نجم باشی، (مکنند.

ی را بـه فرمانـدهی پیـري بیـگ     ئهـا کشـتی ها . عثمانیم1553/ .ق960در سال 

/1377:111هـاولی،  /1390:172ثـوقی، (و.خلـیج فـارس کردنـد    روانـه امیرالبحر مصر 

طـرف   وي با سی فروند کشتی و شانزده هزار نفر مـرد جنگـی بـه   )1377:49سیوري،

. نمـود جـده روز مقاومـت تسـخیر    یپـس از ه شهر مسـقط را   وکرد خلیج فارس حرکت 

اي نتیجه ،توپ بستندو به  کردند با اینکه شهر را محاصره و  رفتندز هرمسوي به سپس

. بـا آمـدن   ندآوري غنایم بازگشـت به جزیره قشم رفتند و پس از جمعبنابراین د.ننگرفت

ز و قشـم را از  ترس اینکه مبـادا غنـایم مسـقط، هرمـ    از بیگ پیري1ناوگان پرتغال از گوا

بـه اسـتانبول احضـار و     هـا  پرتغالیبه دلیل شکست از اما دست بدهد به مصر فرار کرد. 

                                               
1. Goa
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:1377،اوزون چارشــلی /49: 1377ســیوري،/172-173: 1390ثــوقی، (وعــدام شــد.ا

  )1367:1289پورگشتال، /426

 بـه  مـراد رئـیس  اعـزام  ،ها براي به دست آوردن هرمزثمانیع هاي تالشاز دیگر 

این تالش نیز با شکست مواجه شد. پس از آن در  که نبرد با نیروهاي پرتغالی بود منظور

موصل و بغداد به بصره  ،از راه حلبسید علیی به فرماندهی ئنیرو .م1554/.ق961سال 

بـه کلـی از بـین     1منـزیش دوفرنانآمد. اما نیروهاي او در برابر نیروهاي تحت فرماندهی 

ــد ــلط  رفتن ــب تس ــدین ترتی ــال. ب ــایپرتغ ــد   ه ــترده ش ــارس گس ــیج ف ــر خل وزون (ا.ب

ی ضربه مهلکـی بـر تجـارت    ئدریاپی در پی هاي جنگو حمالت  )1377:428چارشلی،

:1390وثـوقی،  (ز گردیـد. خت و باعث رکود شـدید اقتصـادي هرمـ   وارد ساس خلیج فار

  )2536:587رائین،  /175ص

با تثبیت قـدرت   ها پرتغالیبا کاهش قدرت  زمان همدر قرن شانزدهم و ها عثمانی

نفـوذ کننـد.    اي عمـان نیـز  در خلیج فارس و دریـ خود در دریاي سرخ در صدد برآمدند 

بیگی حسا به بحرین حملـه کـرد و   رمصطفی پاشا بیگل. م1556/.ق963در سال  بنابراین

نیز مجبور شدند بـا ایـن امـر موافقـت کننـد.      ها پرتغالیبه تصرف خود درآورد و آنجا را 

)Tabakoglu, 1988: 161(  

یـز  ها حتی به مناطق جنوب شـرقی آسـیا ن  و پرتغالی هایعثماندرگیري و رقابت 

سـفیري بـه    از آچه در سوماتراي اندونزي. م1563/ ق.973ل به طوري که در سا ،رسید

تقاضاي کمک کردنـد  ها پرتغالیدست راي تصرف ماالکا از باز باب عالی واستانبول آمد

صورت پذیرش این تصمیم از سوي باب عالی چنـدین حکمـران غیـر     شدند درمتعهد و 

 هـا  عثمـانی سـال  و تا د با این حالپذیرند. بدین خود  نعنوااسالم را به ،مسلمان منطقه

سـلطان سـلیمان درگذشـت و از    از یک سـو   چرا که،هیچ تصمیمی در این باره نگرفتند

مصمم ال بعد از دو س .نمود را به خود مشغول ها عثمانیسوي دیگر جنگ در مجارستان 

ـ  نجـا انـه آ و ملزومـاتی را رو  تسـهیالت و تجهیزات، به یاري مردم آچه شدند امـا   د.کردن

، بنـابراین  تغییر مسیر دادند تا شورش یمن را سرکوب کننـد هدر بین را ها کشتیبیشتر 

سـلطان   .م1567/.ق975ل در سـا ،اقـدام  ایـن  . در ادامـه تنها دو کشتی به آچه رسـید 

اسب و  ،صادرات اسلحه اي اجازهبه بازرگانان آچه عثمانی به حکمران مصر دستور داد تا

                                               
1. Fernando Domenzish
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پاشاي بغـداد اسـکندر    ،همچنین سلطان عثمانی)1294:25شیروانی، (.دهدبروت را با

مأمور تصرف جزایري از خلیج فارس نمود و بدین گونـه  .م1567/.ق975در سال  را پاشا

تهدیدآمیز به سوي فرمانروایان آن نواحی فرسـتاد   ايی کاردان را همراه با نامهئوي سفرا

مبلـغ  و ذیرفتند که تحت فرمان سـلطان عثمـانی باشـند   پ مناطقو شیوخ و رؤساي آن 

:1382مـی،  (قهزار فلوري به خزانه عثمانی بفرستند که معادل هزار و صد تومـان بـود.  

546(  

طوري کـه   ،نهاده بودعثمانی پس از مرگ شاه سلیمان رو به افول  یئایدرقدرت 

ـ فرم بـه . از ناوگـان مسـیحی   م1571/ق.979ل در سا1جنگ لپانتودر  2انژدون  دهیان

  )1346:36نیچ، یوس /1388:74ق،اینالج(اتریشی به سختی آسیب دید.

در ایـن زمـان   . درآمـد اسـپانیا   به تصرف کشـور  .م1580/ق.988پرتغال در سال 

را بـه   صـفویه حکومت فیلیپ دوم سفیري را به ایران فرستاد تا  ،اسپانیاـپادشاه پرتغال

. یکـی از  م1581/ق.989ل در سـا )2-1342:11، لسفی(ف.ترکان تحریک کند باجنگ 

غـارت و   دریاي سرخ موردطریق از  مسقط را عثمانی به سرکردگی علی بیگ هاي کشتی

شـهر عقـب نشـینی کنـد. سـپس      داخل مجبور شد به پادگان پرتغالی و چپاول قرار داد

و  3وادرگـ  به جاي آن انبارهـاي توشـه  اما  ،سپاهی از هرمز براي گوشمالی علی بیگ آمد

ـ .را در ساحل مکـران ویـران کردنـد    4تیس  /1348:142ویلسـون،   /1388:45وریمر،(ل

ها علیه مواضع پرتغال رسد این آخرین حمله عثمانیبه نظر می)50-1377:51،سیوري

  .عرصه اقتصادي خلیج فارس بود درورود رقیب جدید یعنی انگلستان  زاشپی

-که تغییر وضع سیاسـی تالش کرد اسپانیا اه پادش با حاکمیت اسپانیا بر پرتغال،

در  به همین دلیل .در شرق نشود آنها موقعیتموجب از دست رفتن نظامی خلیج فارس 

دستور پرتغال در هند السلطنه نایب5فرانسیسکو ماسکارینا وندبه  م.1582/.ق990سال 

ایـن کشـور   آزادي مسـیحیان در  براي جلب نظر حکومت ایران به منظور داد سفیري را 

                                               
: سه جنگ در طول تاریخ به جنگ لپانتو معروف شده است. Battle of Lepantoلپانتو در خلیج یونان است.  .1

ها به پایان  که این نیز با پیروزي عثمانی 1500در سال  -2ها پیروز میدان بودند.که عثمانی 1499در سال  -1

  شکست مواجه شدند.که عثمانی ها در این نبرد با  1571در سال  رسید. آخرین آنها
2. Don Juan 

3.Gwadar .؛ بندري در جنوب غربی بلوچستانِ پاکستان بر ساحل مکران  
  کیلومتري چابهار 8آبادي قدیم بر ساحل مکران ایران در » تسا«یا)This» (تیز«یا » تیس«.4

5. Don Francisco Mascarina 
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در  اسـپانیا و  پرتغالتقویت حضور . این سفیر وظیفه داشت جهتسازددربار ایران روانه

.به دست آوردایران  ابدر امر بازرگانی  يمزایاي بیشتربراي تجار این کشور خلیج فارس 

  )558: 1369ائم مقامی،(ق

دشـمنان   سو مـورد حملـه   از دو نارای،با روي کار آمدن شاه عباس اول زمان هم

 کردنـد و تاخـت و تـاز مـی    ز غرب و ازبکان از شرقها ابه طوري که عثمانیت.قرار داش

در  هـا  عثمانیشدند.درگیر میگاهی با عثمانی ها بود که گهدر دست پرتغالی جنوب نیز

 .یافتنـد  ءبر بخش بزرگی از سرزمین ایران استیالی شاه عباس،ئرمانرواخالل دوره اول ف

 1009سـال  زاپـس  .بـود نهاونـد در شـرق کرمانشـاه     تبریز و ،مل تفلیساین اراضی شا

ر شاه عباس سپاهی ترتیب داد تا اراضی از دست رفتـه را بـاز سـتاند. وي د    .م1600/.ق

.  م1603/.ق1012ل در ساو  کندبیرون نهاوند را از  ها عثمانیتوانست . م1602/.ق1011

 .م1605/.ق1014بـه سـال   سـرانجام  د.زسـا آزاد تبریـز را  سال  18پس از نیز قادر شد

  )52: 1388لوریمر،(درآورد. به تصرفو کند توانست ایروان و بغداد را محاصره

،کـان ترجلب همکاري پادشـاهان مسـیحی بـراي جنـگ بـا       با هدف شاه عباس

در ایـن دوره،  .بودنـد  رابـرت شـرلی  آنتـونی و  از جمله  که را به اروپا روانه نمود یئسفرا

به طوري که کشـورهاي دیگـر    ،بسیار گسترده شدن در جنوب ایرای ئبط با دول اروپاروا

این امر باعث شد  .ندگردیدخلیج فارس  وارد انگلستان و هلند و بعدها فرانسهمانند  اروپا

پـس از ورود   زیـرا ،پـذیر شـود  ضـربه  فـارس  هـا در خلـیج  امنیتـی پرتغـالی   سیستمتا 

ــران مناســبات  برقــراري هــا وانگلیســی ــا ای ــه کمــک  ،ب ــا در ســال شــاه عبــاس ب آنه

کـه  رسـد  ز هرمز و خلیج فارس اخراج کرد. به نظـر مـی  ارا  هایپرتغالم. 1622ق./1032

هـا را  نو خصـومت میـان آ  ها به عثمـانی شـد   ننزدیکی آموجب ها از هرمز اخراج پرتغالی

جلـوگیري از  ها به عثمـانی بـراي   یشاهد این امر کمکی است که پرتغال.کمرنگ ساخت

ل سـا در شـاه عبـاس   اي شـد تـا  زمینـه ایـن امـر   .تعرض ایران به بصـره انجـام دادنـد   

ی از جملــه ئشــهرهاو  و بغــداد را اشــغال کنــد نمایــد . عــراق را فــتحم1623/.ق1033

بـر آن  .م1638/ق.1048ل و تـا سـا   و حلّه را بـه تصـرف در آورد  نجف  کاظمین، کربال،

توانسـت آنجـا را از تعـرض     هاالی بصره به کمک پرتغالیوسرانجام  د.داشته باش ءاستیال

مـاده کـرده   آهـا  ها پنج کشتی براي کمک به عثمـانی پرتغالی .ایرانیان در امان نگه دارد

سپاه ایـران از   .م1625مارس  23/ق.1034ل سا جمادي الثانی 14ناگهان درما ، ابودند

س یعنی زمـان بـازپس   اه عبایقت دوره شدر حق)65:مان(ه.حمله به بصره منصرف شد
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ی اروپـائ با تحرکات کشورهاي  زمانف شده ایران از عثمانی همي تصرهاگیري سرزمین

دریـاي   ،دریاي سـرخ شامل وري عثمانی هاي حیاتی امپراطبراي چنگ اندازي به شریان

هـا خواهـان حاکمیـت    عثمانیبه همین دلیل بود که شاید .است سیاهمدیترانه و دریاي 

ر این را دی نیروهاي اروپائ توانستندیمدرانه خلیج فارس بودند، زیرا با حضور مقتبر  خود

  منطقه تحت فشار قرار دهند.

 ي ایران و عثمـانی بایـد بـه مسـئله    هادر بررسی خصومتاین در حالی است که 

غـداد و عـراق توسـط سـلیمان اول     فتح باز بصره پس اگر چه بصره توجه شایانی داشت.

در اوایل قرن هفدهم یکی از بومیـان   اما ،افتاد ها تركبه دست  ).م1534/.ق941ال(س

پـس از  به نام خود ایجاد نمـود.   اي سلسلهکرد و استقالل اعالم آنجا موسوم به افراسیاب 

به  و ها هلنديسپس، ها پرتغالیابتدا  د.ها باز شروي تجارت اروپائیه بندرگاه بصره ب ،آن

. بعـدها بـر سـر    آغاز شدتجاري مراودات و راه یافتند  آن منطقه هب ها یانگلیسدنبال آن

  )1348:78یلسون،(و.و ایران رخ داد تصرف بصره زد و خوردهاي طوالنی بین عثمانی

  

  اهشاه عباس و عثمانی

بـراي   متوجـه ایـن مسـئله شـد کـه     م. 1613/.ق1022پس از صـلح  شاه عباس 

ضـمن آنکـه بـر ایـن      د.اهمیـت دا  تصادپیشرفت کشور و کسب سود باید به تجارت و اق

و  گیـرد تجارت ایران با اروپا از طریق عثمـانی صـورت مـی    موضوع نیز آگاهی داشت که

 ایران تحمیـل  تجار و بازرگانانی بر گمرکات سنگین با استفاده از این موقعیت ها عثمانی

صـیب  نآن سـود حاصـل از    تـا بنـابراین تـالش نمـود   )1384:95الوالـه،  (د.ندکردمی

مـا  ، اتر از خلیج فـارس بـود  نیمت کاالها در بندر مدیترانه گرااگر چه ق .ها نشود عثمانی

  ی گسترش دهد.ئراه خلیج فارس با کشورهاي اروپا خواست تجارت را از شاه می

احیـاء تجـارت و دریـانوردي ایـران در خلـیج      ان شاه عباس دور هدر حقیقت دور

هـا از   اندن پرتغـالی بیرون ر ؛مان او در خلیج فارسمهم زرویدادهاي فارس بود. از جمله 

ال کـردن سیاسـت   ها و هلنـدیان و دنبـ   یی بندر گمبرون، حضور انگلیسئهرمز و شکوفا

ی و بازرگـانی  ئنهایت توجه ویژه شاه عباس بـر راههـاي دریـا   ها و در نها توسط آ پرتغالی

بـه  ود کاالهـاي شـرق   ی و جلـوگیري از ور وري عثمـان طارپی به منظور دور زدن امئدریا

ســال رابـرت شـرلی در   بـر همـین اسـاس   . بـود  عثمـانی و بـه خصـوص ابریشـم ایـران     

/پرویز1388:235فریر، /1348:149یلسون،(و.گردید. رهسپار اروپا م 1608/.ق1017
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هدف اصلی شاه عباس این بـود کـه   اند:قین گفتهاز محق اگر چه برخی)1317:12-7،

ی منقـرض کنـد و قلمـرو مملکـت خـود را تـا مجـاورت ممالـک         دولت عثمانی را به کل

از  اوهـدف  میئبگـو کـه   دینمایمتر حیصحاما )1348:149ویلسون،(.مسیحی برساند

تعرضات عثمانی را بـه قلمـرو    خواستیمتنها  ؛کامل دولت عثمانی نبود نابودي این کار

ه بیان هدف شـاه عبـاس بـه    در ادام.دبرقرار سازو راههاي تجاري را کند صفوي محدود 

براي جلـوگیري از کـاهش نقـره و طـال در ایـران و      کرد که وي باید اشاره این مورد نیز

بـه توسـعه   اسـت،   تر ارزانبهاي ابریشم زمانی که از طریق دریا به اروپا صادر شوداینکه 

یثـان اليجمـاد 7خاي به تـاری  در نامه) 1388:80اینالجق،(.ی اهتمام نمودتجارت دریائ

نائب السلطنه هند بـه فیلیـپ    1از طرف فرانسیسکو داگاما. م1599دسامبر  24/.ق1008

بـا  هـا   ها به شاه ایران آمده اسـت کـه انگلیسـی    تحرکات انگلیسیمورد مطالبی در  ،دوم

ها به عنوان ی براي مقابله با تركئو امپراطوران و حکمرانان اروپاهدف جلب حمایت پاپ 

ها را بـر هـم   ند و تأکید نمایند که شاه ایران قصد دارد صلح با تركوسفیر ایران اعزام ش

 هـا  ها و هیئت این سفارت توان اذعان داشتمیاما )1382:270آقامحمد زنجانی،(.زند

ي ارتبـاطی  هاراهعلتزیرا به ،نکرد ءعلیه ترکان نقشی کارآمد و مؤثر ایفا در اتحاد اروپا

کشـورهاي  آنعـالوه بـر    .و گـذرا بـود   زمانمندد طرفین زیاد اعتما هاياصلهف طوالنی و

ریـر،  (ف.نماینـد قربانی فرضیه اتحـاد بـا ایـران     را عثمانیتجارت با خواستند ی نمیئاروپا

1388 ،235(  

کنت دون فرانسیسکو داگاما رئیس شـوراي هنـد در مـورد نقـش رابـرت      دیدگاه 

تو در نقطه نظرات ره دون روبی کئها تمامی سرفصل«:بیان شده است که  گونه نیاشرلی 

گردند: نخست تشـویق   در دو مسئله اصلی خالصه می بود گسترده خویش پیشنهاد کرده

کـه از   بـود  يهـاي تجـار  فعالیتجلوگیري از تمامی  و ها حضرت براي جنگ با ترك اعلی

ی را در سـقوطره قـرار   ئو اینکـه نیـروي دریـا    شـد طریق دریاي سرخ در هند انجام مـی 

باشم چرا که با توجه به این دو نکته،  به همین دلیل با پیشنهاد شرلی مخالف می... ددهی

.»خوب به نظر آیـد باعـث نـابودي کامـل و شکسـت مـا خواهـد شـد         در ظاهر هر چند

فیلیپ دوم به آنتونیا گوویـا رسـید    از اي که نامهدر اما )1382:288آقامحمد زنجانی،(

دربار ایران انتخاب شده به  عنوان سفیر براي آمدنبه ي دربرگیرنده این مطلب بود که و

                                               
1. Francisco Dagama



1391بهار ، 50، ش 13، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ    10

هـم پیمـانی و مـودت بـین ایـران و      پـروژه  و همچنین دربرگیرنده موضوعاتی چون بود 

  )296همان:(ها بود. پرتغال و ضرورت انجام جنگ با ترك

 4/.ق1025القعـــدهيذ26ربـــا ورود نخســـتین گـــروه از تجـــار انگلیســـی د

سفیر انگلـیس در دربـار مغـوالن کبیـر      1س روسر توما ،کبه بندر جاس. م1616امبرسد

راي افتد و ب ها به خطر می اعالم کرد که با استقرار تجارت انگلیس در ایران منافع عثمانی

بـین  تجـارت  زنند. وي در این فکر بـود کـه    ی دست میئها جلوگیري از آن به ضد حمله

اه عالیق خود را از جنـوب ایـران   ایران و عثمانی باید به مجاري سنتی خود بازگردد و ش

هنوز وضعیت به حالت عادي برنگشته بـود و ارزش پـول نیـز     به این دلیل کهقطع کند. 

ي با اروپا را مسدود ساخته و جنگ ایران و عثمانی روابط تجارو شدیداً کاهش یافته بود 

  )1388:236فریر،  /157: 1348یلسون،(و.م و پارچه در ایران کمیاب شده بودابریش

از جملـه   عثمـانی علیـه  ياز رفتن رابرت شرلی به اروپا جهت یافتن متحـد پس 

اي  فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا بود. وي در نامه ندکه به این دعوت پاسخ مثبت داد انیکس

موافـق ادامـه جنـگ بـا     ...«. آورده است:م1610مارس  3/.ق1019الحجهيذ8خبه تاری

باشد و خسـارات زیـادي    یا مین مشترك ایران و اسپانها است از آن جهت که دشم ترك

از تمامی شاهزادگان مسـیحی خواسـت    پادشاه اسپانیا. همچنین است ها وارد نمودهبه آن

ت جهنزدیک اي  ها با ایران همکاري نمایند. وي بیان داشت در آینده تا در جنگ با ترك

اي را بـه   ، نماینـده هـا  دي تركیابی به طریقی براي نابوتپیوند دوستی با شاه ایران و دس

کـه اسـپانیا   آشـکار اسـت   )1382:287قامحمـد زنجـانی،  (آ.»ایران اعزام خواهد داشت

  و در پی تالفی بود.  خلیج فارس بسیار نگران اروپا و هاي عثمانی در همچنان از دخالت

سلطان احمد عثمانی به شاه عباس پیشنهاد پیمـان صـلح   این در حالی است که 

هـا کـه بـه ضـرر      بهتر است دو کشور مسلمان با هم در برابر منافع فرنگـی «:تداد و گف

شاه عباس با اینکه مایل بود دشـمنی  اما  ،.»شود دست دوستی دهند مسلمانان تمام می

خواسـت   چون از ضعف سلطان احمد آگاه بود می با این حال ،یابدمیان دو کشور خاتمه 

سـرانجام  یق بیندازد و باب عالی را در فشار بگذارد. تا مدتی انعقاد قرارداد صلح را به تعو

تی از ایران به ریاست قاضی خان مأمور سفارت شـد و دو  أهی .م1611/.ق1020سال در

باب عالی براي  مصطفی پاشا نماینده سفیر ایران به همراه .م1613/.ق1022سال بعد در 

                                               
1. Sir Thomas roe
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ی کـه شـاه   ئشـهرها  که کلیه. قرار بر این شد گردیدند اصفهان واردصلح  امضاي معاهده

عباس تصرف کرده بود را به ایران واگذار کنند و شاه عباس به عنوان هدیه دوسـتی هـر   

  )264-267: 1339یانی، (ب.م به دربار باب عالی بفرستدبار ابریش 200سال 

نظـامی  عثمـانی در    -سیاسـی  يها کنشکه  دهدیمنشان  یتاریخ يهایبررس

روابـط   موضوع اصـلی گی با منافع ایران در این منطقه داشت. خلیج فارس ارتباط تنگاتن

ایران از دوره شاه عباس تـا افـول دوره صـفویه     یایران و عثمانی در جنوب و جنوب غرب

  .گرفتقرار خواهدبررسیمورد که و دیگر بحرینیکی بصره حول دو محور بود:

  

    هس تا سقوط صفویایران و عثمانی براي تصرف بصره از شاه عبا يها چالش) الف

  لشاه عباس اودوره بصره در 

بصـره  : «کنـد  میشاه عباس را این گونه توصیف دوره بصره بازرگان روسی1کاتف

در نود کیلومتري خلیج فارس. این شـهر  شط العرب و  رودخانهشهر بزرگی است به کنار 

کـرد و بـر   . دولت عثمانی بصره را تسخیر م1538/.ق944ل به سا .در قرن هفتم بنا شد

  )1356:96کاتف، (»بود. جنگ ایران و دولت عثمانیبین اثر آن مدت زمانی 

و اقتصاديبصره رو به زوال سیاسی میالدي  /هفدهمهجريدر اوایل قرن یازدهم 

هاي متعدد اعـراب سـاکن در   توان به شورشاز جمله دالیل عمده این زوال می .گذاشت

و  ق.974در کـه  مدانی پیرو ابن علیـان حمـدانی   مانند اعراب ح د.اطراف بصره اشاره کر

تجـاري   هـاي  کاروانناامنی  اتقلعه رحمانیه در اطراف بصره را گرفتند و موجب ق.1005

ـ  هاي قلعهتصرف  ،. دلیل دیگرشدند  زکیـه غزنـه و  و اطراف بصره از جمله عمیق، عماد، اب

کومت شاه عباس که از اوضاع نابسامان سیاسی اوایل ح بود توسط سید مبارك مشعشی

سرکوب شـد بـه بصـره     .م1594/.ق1003ل رد و عالوه بر خوزستان که در سااستفاده ک

تـأثیرات نـامطلوب    تجـاري و اقتصـادي شـهر   نیز دست انداخت. این عوامـل بـر اوضـاع    

شهر را بـه افراسـیاب    .م1596/.ق 1005حاکم شهر در سال سرانجام علی پاشا. گذاشت

  )33-1382:36نظامی، (.دیري منشی سپاه واگذار کرد

                                               
) بازرگان روسی بود که شرح مشاهدات خود را در  Fedot Afanas Yevic Katof( کاتفیویچ  فدت آفاس.1

.تحریر درآورده است به رشته  ./هفدهم میالديقرن یازدهم هجري ایران در
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)(همـان .عوامل زوال بصـره بـود   از یکی دیگر کاهش معامالت اقتصادي و تجاري

آرامـش و امنیـت    شاه عباس هاي سیاستبه دنبال ایران زمانی که در اذعان داشت باید 

انحصـار   و در صدد گسترش روابط اقتصادي ایران با اروپـا برآمـد   شاه صفوي،برقرار شد

آسـیب وارد کنـد در   ی عثمـان را در دست گرفت و براي اینکه به اقتصـاد  تجارت ابریشم 

 هـاي و کشـتی خلـیج فـارس    از راهساطت عثمـانی ابریشـم ایـران را    و بدون برآمدصدد 

یا و  رفتیماز آن ابریشم ایران از بغداد و حلب به اروپا پیش کند. به اروپا صادر ی ئاروپا

عوارض گمرکی و راهداري سنگینی از  و عثمانیگردید میحمل از بصره به حلب و اروپا 

 هـاي هرایگزین ی جنوب ایران را جائدریا هايراهشاه عباس بنابراین  .گرفت میبازرگانان 

به اروپا براي نیل به این اهداف رابرت شرلی را  وکرد ران به مدیترانهکاروان رو زمینی ای

از . م1618/ق. 1027جام شاه در سران)7-1317:12،پرویز/235: 1388ریر،(ف.فرستاد

 خاك عثمانی جلوگیري کرد. طریق ی ازئاروپا صدور ابریشم به پرتغال و دیگر کشورهاي

در بوشـهر لنگـر انداختـه     هـاي ایـران  . کشتیم1614/ق.1023ل نیز در ساپیش از این 

کـه اولـی در دسـت    قطع کننـد  این هدف که ارتباط بین بندر بصره و هرمز را  اب؛ بودند

بصره از لحاظ  در نتیجه)1388:1754،لوریمر(.ها بودو دومی در دست پرتغالی ها ركت

آل افراسـیاب شـکوفا شـد.   تا اینکه دوبـاره در دوره  سیاسی و اقتصادي رو به زوال رفت

  )34-1382:35نظامی،(

بـه شـرط    ،که بصره را از علی پاشا به هشت کیسه پول خریـد آنافراسیاب پس از 

حکومـت بصـره را بـه     .م1596/.ق 1005ام سلطان عثمانی خطبه بخوانـد در  اینکه به ن

ـ   نیز دست گرفت و جانشینانش   بـه طـور نیمـه مسـتقل     بصـره  ربه مدت هفتـاد سـال ب

بـاب  بـه  امـا  ،بصره حکم سلطان عثمانی را داشتنداگرچه براي حکومت  .حکومت راندند

  )37:همان(.پرداختند نمیخراج  عالی

و باعث رونق بنـدر بصـره    ش بسیاري کردبصره تالاع نابسامان در بهبود اوضوي 

صـادرات بصـره در سـده یـازدهم      نیتر مهمچنانکه منابع اشاره دارند خرما از جمله شد.

که آن را به بغداد و بنـادر ایـران از جملـه هرمـز منتقـل       بودمیالدي شانزدهم/ هجري

و قطیف از طریق بندر هرمز ایران  ،که بیشترین تجارت بصره با بغداداین ضمنکردند. می

از جمله دالیل این )1757: 1388وریمر،(ل.گرفتصورت میها بود که در دست پرتغالی

ایـن امـر موجـب درگیـري ایـران و      )1759:همان(.ها در بصره بودرونق حضور پرتغالی

ان آسـیب  زیرا رونق تجارت بصره به تجارت بنـادر ایـر   .ه شدو حمله به بصر ابیافراسآل
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باعث شد تا شاه عباس بصـره   هانآبه بصره و فعالیت بازرگانی  ها پرتغالیرفتن .رساندیم

 هـا  فرانسـوي و  هـا  هلنـدي ،ها یانگلیسرا براي بنادر جنوب ایران که مشغول بازرگانی با 

دیگـر بصـره را قسـمتی از خـاك خـود       سـوي  از .قلمـداد کنـد  ، به عنوان رقیبـی بودند

و اکنون که بغداد و شهرهاي اطـراف آن   بوداشغال شده  ها عثمانیسط که تو دانست می

 هـا  عثمانیدر تصرف  طهماسبکه از زمان شاه ، بهتر است بصره را است را تسخیر کرده

  )101: 1369، مهدوي هوشنگ/39: مان(هکند. سخیرنیز تبود 

امـام  ،که پیش از این اشـاره شـد   گونه همان.م1624/.ق1033ل در سا بنابراین

 مراد چهـارم  ،عثمانیدولت قلی خان حاکم فارس را مأمور فتح بصره کرد. حاکم بصره از 

براي کمـک بـه بصـره     ي الزمنیروبه دلیل درگیري در اروپا هاآناما،کردتقاضاي کمک

وهـاي مشـترك حـاکم    نداشتند. نیروهاي ایران پیش از رسیدن به بصره مورد حملـه نیر 

مقصود خود صرف ن از ادر نتیجه سپاه ایرت.پرتغالی قرار گرف هايکشتی بصره و آتشبار

بـار  و تا زمان مـرگ شـاه عبـاس د   )367: 1382آقامحمد زنجانی،(.نظر کرد و بازگشت

موفـق بـه    یـک از ایـن حمـالت    اما در هـیچ  ،دیگر نیروهاي ایران به بصره حمله کردند

 /40-1382:41نظـامی،  /369-1363:370سدیدالسـلطنه کبـابی،   (تسخیر آن نشدند.

  )1759-1761:]بی تا[لوریمر /431: 1385حسینی منشی، /1382:1074ترکمان، 

  

  لاو شاه صفیدوره بصره در

شاه صفی توانست در سایه امنیتی که پدرش ایجاد کرده بـود   ،از شاه عباسپس 

.م1638/.ق1048ل توانستند در سـا (مراد چهارم) ها در زمان وي عثمانی د.نسلطنت ک

عـراق کـه    شـهرهاي بـزرگ   همچنین)1350:68کمپفر، (.ایران پس بگیرندز بغداد را ا

بـر آن شـهرها    .م1623/.ق1032سـال  ز هاست و ایرانیان امقدس شیعه در آنهاي مکان

. بـین ایـران و   م1639/.ق1049ل در سـا  ها افتـاد. یافته بودند، به دست عثمانی ءاستیال

حدود میان دو دولـت را  بسته شد که به طور کلی  زهابمعاهده) محمد چهارم(عثمانی 

هاي ایران و عثمانی در مورد حـدود مـرزي در   معین کرد و این معاهده اساس کشمکش

)67:]بی تا[وریمر(لآینده شد.

دسـت علـی پاشـا     بـه  شاه صفی در ایران و مراد چهارم در عثمانی دورهبصره در 

مد پسر سید مبارك مشعشعی و عمویش سید سید محاز اختالفات میاني. ودیري بود

حملـه   هـویزه منصور استفاده کرد و به تحریک اعراب آل کثیر پرداخت و قصد داشت به 
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در )42-43: 1382نظامی،(.اما با دخالت شاه صفی از تصمیم خود صرف نظر کرد .کند

رخوردار بودنـد  از امتیازات خوبی بدر بصره ها یانگلیسو ها فرانسوي،ها هلندياین زمان 

. م1643/ .ق1053سـال   رد هـا  یانگلیسـ )1370:38، مـین (ا.و با هم رقابـت داشـتند  

و هـم بـا    ند هم بـا بنـادر ایـران   مایل بود ها هلندي. را در آنجا ایجاد کردند اي تجارتخانه

تغییـر مسـیر   در همین دلیـل پیشـنهاد امیـر ودانـا     به .بصره روابط تجاري داشته باشند

یاي عمان و خلیج فارس به مسیر خشکی مسقط به بصره از طریق حواشـی  تجاري از در

بـه   هـا آنروبرو شـدند علیـه   ها یانگلیسجنوب خلیج فارس را نپذیرفتند و چون با رقابت 

فرسـتادند. و ناوگانی متشکل از هشـت فرونـد کشـتی بـه بصـره      نظامی پرداختنداقدام

  )1384:286،ثوقی(و

  

  مدوشاه عباس دوره بصره در 

تجار از  .از لحاظ تجاري پیشرفت بسیاري کرده بودشاه عباس دوم  دورهبصره در 

مـذهبی غیـر مسـلمان داراي     هـاي  اقلیـت و حضور داشـتند این شهر  مناطق مختلف در

به همراه استقالل از عثمانی بـا مـرگ علـی پاشـا در      ها ویژگیآزادي مذهبی بودند. این 

فرا  هاآندر زمان پسرش حسین پاشا روزگار زوال  وخاتمه یافت . م1652/ق.  1062سال 

سپاهی را براي تصـرف   ها عثمانی. م1665ق./1075سال  بهحسین پاشارسید. در زمان 

نتیجـه آن در دوره شـاه سـلیمان مشـخص     که  )56-59: 1350کمپفر،(بصره فرستادند

کردنـد کـه   ء امضـا  اي معاهدهبریتانیا و سلطان عثمانی  .م1661/.ق 1071ل در سا شد.

داراي پـرچم انگلـیس اجـازه تجـارت در قلمـرو عثمـانی را        هاي کشتیکلیهطبق آن به 

هـیچ ارزشـی بـراي بریتانیـا در بصـره       .م1675/.ق1086ل . اما این معاهده در ساداد می

  )1370:39مین، (ا.کردعمل میچون حاکم بصره مستقل از دولت عثمانی ،نداشت

  

  (صفی دوم)نشاه سلیمادوره بصره در 

ایران، عثمـانی و اروپـا اسـت.     روابطاي حساس در  دوره صفوي دوره شاه سلیمان

ی براي برقراري ارتباط با ایـران علیـه   ئهاي اروپاکه از سوي دولت یئتأکیدهاهمهزیرا با 

یـان  ئامـا اروپا د.دا گرفت، شاه سـلیمان بـه همـه آنهـا پاسـخ منفـی        ت میعثمانی صور

  .دندیورزیمبا عثمانی اصرار ا ایران براي مقابله همکاري بهمچنان به 
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 نیـز بـه  او نشسـت.   سـلطنت  تخـت  ر. بـ م1666/.ق1077سـال  درشاه سلیمان

 هـا  عثمـانی زمانی که مشاهده کـرد حکمران بصره معاهده زهاب وفادار بود. حسین پاشا 

و  امـا وي نپـذیرفت   طلـب یـاري نمـود.   در صدد حمله به بصره هستند از شاه سـلیمان  

حسین پاشـا بـه هنـد     . سرانجامبصره را مورد حمله قرار داد  ،مصطفی پاشا حاکم بغداد

نظـامی،   /69: 1350،کمپفـر (.فرار کرد و سلسله آل افراسیاب در بصره به پایـان رسـید  

1382 :61-60(  

شاه سلیمان به ایران مسـافرت کـرده    دوره سلطنتکه در  سیاح اروپائی آبه کاره

 تواننـد  نمـی ها کشتیدر تمام فصول «: دیگویمخلیج فارس ش تجارت درباره کاه،است

باید منتظـر بادهـاي مسـاعد باشـند و در نتیجـه فقـط در        زیرا،در آن رفت و آمد کنند

بـه  و این خود عاملی مؤثر در تجـارت اسـت کـه     کنند میاکتبر و نوامبر حرکت  هايهما

 در ادامه آورده است همین سیاح)1387:23اره، (ک».شود میرسد باعث کاهش نظر می

ت بـه دو سـال پـیش کـاهش     . تجارت بصره نسـب م1672/.ق 1082-1083در سال که

 اند کردهو غارت ترکان آنجا را ترك  ها اخاذيواسطهو بیشتر اهالی شهر به داشتبسیار

شـاید  )24: همـان (.گردیده است فتنه انگیز از سوي اعراب هاي شورشاین امر موجب و 

 همـین اوضـاع آشـفته آن    ،به تسخیر بصره نداشت اي عالقهاینکه شاه سلیمان نیز  علت

ظـامی، (ن.باشد و اینکه به دلیل این آشفتگی تجارت آنجا نیز رو به افول رفتـه بـود   شهر

هیأتی از طرف اعراب مقیم ساحل . م1684/.ق 1096ل به طوري که در سا)1382:65

و به او اظهار بنـدگی و انقیـاد    ضور شاه شرفیاب شوددجله به پایتخت ایران آمد تا به ح

با  د.خواست قبل از فرارش آنجا را به شاه ایران تحویل ده. زیرا حکمران بصره مینماید

ایـن پیشـنهاد را   صـفوي  اما شاه  ،ها نیز در اروپا مشغول جنگ بودندوجود اینکه عثمانی

  )1350:69مپفر،(کنپذیرفت.

 خـود  شرکت هند شرقی نماینده. دو م1671/ ق. 1082ل که در سانیز هلندیان 

بـه اروپـا    را هـاي پسـتی   و بسـته  هـا  نامـه بیشـتر   در ابتـدا  ،را به بصره فرستاده بودند

ند بود امیدوار هاآنهمچنین .تا اینکه به فعالیت تجاري جدي مشغول باشند فرستادند می

ی گردنـد. در  ئلل اروپادیگر م هاي مپیاو  ها بستهمانع از ارسال  توانندیمکه بدین طریق 

دیگـر ملـل    هاي پیامواقع هلندیان با حضور در بصره به دنبال این بودند که بر تجارت و 

از هندوستان بودند و پـیش   ها کشتیکنترل داشته باشند. هلندیان بسیار نگران نیامدن 

.ز اروپـا برسـد  بودنـد کـه قـرار بـود ا     یئهـا  بسـته منتظـر ورود   فراوان قرارياز آن با بی
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تـا نیمـه اول قـرن هیجـدهم در بصـره نماینـده سیاسـی         هـا  هلندي)24: 1387اره،(ک

. م 1672-74و 1669-70هـاي  سـال ها مـابین  رتغالیپو )39-1370:40امین،(ندداشت

  )63، 1387کاره، (اما موفق نشدند. ،تالش کردند که بصره را تصرف کنندطی دو نوبت 

شـاه عبـاس دوم و    ،از معاهده زهاب شـاه صـفی   پسبه رغم برتري تجاري بصره

بهبودي بنادر به منظور ر بودند و اقدامی علیه این شهر اوفادعهد نامه  شاه سلیمان به آن

نیز از آن جهت که در اروپا درگیر بودند بـه معاهـده    ها عثمانیو دادند نمیجنوب انجام 

از نظـر تجـاري بـراي    بندر بصره تا اواسط قرن هیجدهم )61-62:مان(ه.وفادار ماندند

  )39: 1370امین،(در مقایسه با بندرعباس در مقام دوم اهمیت قرار داشت.انگلستان 

  

    نشاه سلطان حسیدوره بصره در 

درگذشت و پسرش سلطان حسین میرزا م.1694/.ق1105سال شاه سلیمان در

پادشاه عثمانی دومچند ماه سلطان احمد  فاصلهبه به جاي او بر تخت سلطنت نشست. 

غییر پادشـاهان دو کشـور تحـول    ت د.و مصطفی خان دوم جانشین او گردیدرگذشت نیز

  اي در روابط فیمابین به وجود آورد. عمده

ها بر ایالت بصره متزلزل شده قرن هفدهم اساس تسلط عثمانی آخرهاي در سال

 هـا  انقالبثانیاً یک سلسله  ند.ی بودئها گرفتار جنگ با کشورهاي اروپازیرا اوالً ترك ،دوب

ثالثاً طاعون شـدیدي در   .رخ داده بود النهرین بینمحلی در نواحی جنوبی  هاي شورشو 

انی مقیم آن شـهر را هـالك   و قسمت اعظم پادگان و مأموران عثمپیدا کرد  بصره شیوع

  )130: 1369وشنگ مهدوي،(ه.کرد

.رد اختالف ایران و عثمانی بودمو مناطق شاه سلطان حسین نیز ازبصره در زمان 

. طاعون سختی در بصـره بـروز کـرد و بـه     م1695/.ق 1107که در سال  مسئله این بود

دخالـت او  اما  ،دنبال آن شیخ مانع بن مقامس رئیس عشیره منتفق بر بصره دست یافت

)18: 1363نـوائی،  /64: 1382ظامی،(ن.هم زده در امور خاندان مشعشع حکومت او را ب

روابـط رو   سید علیاش زادهجرا این بود که بین سید فرج اهللا حاکم خوزستان و برادر ما

سید علی بود. سید فرج اهللا تصـمیم گرفـت بصـره را از     حامیو مانع نیز  به سردي رفت

سـال   از دولت صفوي اجازه خواست و شاه سلطان حسـین در  بنابرایند.شیخ مانع بگیر

و  کنـد  و او توانسـت بصـره را تصـرف   داد يرا به و رکشیگفرمان لش .م1697/.ق 1109

فـراوان  شاه سلطان حسین نیز کلیدها را با هـدایاي   بفرستد،کلید آن شهر را به اصفهان 
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. بـدین ترتیـب بصـره در سـال     ارسـال نمـود  به دربار سلطان احمد ثالـث بـه اسـتانبول    

     )69-70: 1382ی،نظام/18-1363:19ی،ئوا(نبه دست ایرانیان افتاد. .م1697/.ق1109

شـاه   دهـد  مـی کـه نشـان    اسـت  ی اسنادي در کتاب خود آوردهئنواعبدالحسین 

قـدامی علیـه عثمـانی    او تصرف بصـره را   ن نیز به معاهده زهاب پایبند بودسلطان حسی

 . در ضـمن کند میرا براي سرکوب شورشیان آن منطقه بیان  عملبلکه این  ،ستدان نمی

و اصالً دستور حمله بـه بصـره از    استوار بود ن مراتب دوستیبین ایران و عثمانی همچنا

  )83-84و  128-129: 1363ی،ئوا(نسوي شاه صادر نشده است.

ــره    ــر بص ــان ب ــت ایرانی ــدت  حکوم ــه م ــال از ب ــار س ــ .م1697/.ق1109چه ا ت

»قرنـه «. نیروهاي عثمانی در م1701/ .ق1112در سال د.طول کشی.م1701/.ق1112

ارسال کردند که بصـره   اي نامهخان حاکم ایرانی بصره  داوودنی براي در شمال عثماواقع 

به  بود که بصره انجام نداد و این چنین العملی عکسشاه نیز  و پذیرفتاو .را تسلیم کند

از  ،که از اعراب بود منتفق قبیلهافتاد. پس از آن مانع بن مغامس رئیس  اندست عثمانی

  )72: 1382ظامی،ن(رسید.سوي دولت عثمانی به حکومت بصره 

  

    نایران و عثمانی بر سر بحری هايچالش)ب

    سشاه عبادوره تصرف بحرین در 

 است مشهور» بالد الهجر«و » اوال«جزیره بحرین به اسامی ، یئدر منابع جغرافیا

و شمار و محـل غـوص لؤلـؤ    هاي بی، نخلستانهاي خوشگوارچشمه«و از خصوصیات آن 

  )1383:150وحید قزوینی،  /45: 1387ی، ستوف(م».مرجان است

تـا زمـان    عصـفور در دست خاندان شیعه مـذهب بنـی  بحرین حاکمیت سیاسی 

بحـرین بـه    .م1521/ق. 927ل تا اینکـه در سـا  ها بر بحرین ادامه داشت.پرتغالی حمله

رسد خاندان فالی تا زمان شاه عباس . به نظر میشیعه مذهب درآمدفالی تصرف خاندان 

)181: 1364حسینی استرآبادي، (.یت سیاسی آنجا را بر عهده داشتندحاکم

بـه ایالـت   در فـارس  ایـران  سـپاه  قلیخان فرمانده مصفوي و اماتوجه شاه عباس 

بـین پسـران    اتی کـه ختالفـ ا .م1602/.ق1010ل گردد که در سابحرین به آنجا باز می

.  وردیخان در بحرین فراهم کرداهللارا براي دخالت  زمینه ،رخ داد-فرخ شاه-حاکم هرمز

وزارت بحرین را به بـرادر   او،بودفیروزشاه   یروزلطف اهللا  نیالد شرفرئیس در این زمان 
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 ضعف ملوك هرمـز در پی الدین مسعود حاکم بحرین رکن د.الدین مسعود سپرخود رکن

اخـتالف  بزرگان قوم خـود  با آن اي تحقق بر برآمد ورمز در صدد جدا کردن بحرین از ه

نجم (مـ .ها درخواسـت کمـک کردنـد   از پرتغالی قوم بزرگانمر،به دنبال این اپیدا کرد. 

هـا  از حمالت و قدرت پرتغالی اینکه به خاطرنیز مسعود  نیالد رکن)1366:209، یزدي

. ایـن در  یاري خواست دن فالی خووندابیمناك بود از اهللا وردیخان حاکم شیراز و خویشا

 بنـادر دیگـر تحـت سـلطه    هرمـز و  مترصد فرصتی بود. وي نیز ه عباس شاحالی بود که 

و بـه اهللا وردیخـان دسـتور داد تـا بـا       شمردیمبخشی از قلمرو ایران بر حکمران آنجا را 

فـالی   نیالـد  نیمعخواجه ن خا. اهللا وردیمسعود موافقت نماید نیالد رکنتقاضاي حمایت 

پـدرو  در همـین زمـان  )425:حسینی منشی(.فرستاداوبه یاري  را همراه تفنگدارانش

 نیالـد  شـرف را از راه دریا و  2حاکم پرتغالی سفیري به نام فرانچسکو دوستومایر1کوتین

لطف اهللا از مزدوران خود را از راه خشکی به بحرین فرستاد و مـردم و سـپاه قزلبـاش را    

  تحت فشار قرار داد.

ر ظـاهر بـراي پشـتیبانی از    کـه د پس از رسیدن بـه بحـرین    نیالد نیمعخواجه 

سوداي حکومـت و کسـب    کهبه خاطر ایندر باطن و گرفتمسعود صورت می نیالد رکن

ریان بحـرین  گسعود را به قتل رسانید. اگرچه لشم نیالد رکندر شبیخونی ، قدرت داشت

حاکم هرمز دست اما ،نیز به دلیل کمبود امکانات و نیرو نتوانستند وي را سرکوب نمایند

ـ   اهللا وردیخـان فرمانده بین قواي خواجه و  ت.برخاس هات از آنها به حمایده پرتغالینشان

سـپاه قزلبـاش بـا پشـتیبانی اهللا وردیخـان      در نهایت و جنگ درگرفت ـ  میر یوسف شاه

 او.دگردیـ بحـرین  اهللا وردیخـان روانـه   حاکم تعیین شده از سـوي  در نتیجه  .پیروز شد

1382:616رکمان،(ت.و مستحکم نماید قلعه را مرمت دخو پس از ورود که شتفرمان دا

از زیـر یـوغ   چهار سـال  از هشتاد وپس بحرین  بدین ترتیب)1364:150استر آبادي، /

بـراي تصـرف سـایر جزایـر     آغازي تصرف بحرین نقطه قتیدر حق.بیرون آمدها پرتغالی

درت و استیالي پرتغال امر بیانگر رکود قاین خلیج فارس از دست سلطه گر پرتغال بود. 

،اهللا وردیخان حکمران بالفصـل ایـاالت جنـوبی ایـران    ،با این فتحدر خلیج فارس بود.

  . دریاي عمان و جزایر بحرین شد،سسواحل خلیج فار

                                               
1. Pedro Cuttin
2. Franchesco Dostomayer
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اگر چـه مـردم    ،خلیج فارس هاي آباز  بخشی در ایام استیالي ترکان عثمانی بر

به استقالل برداشتند و موقتاً نسـبت بـه   ر بحرین براي نجات از تعدیات عمال پرتغالی س

شـیعی مـذهب   بیشـتر آنهـا   به این علت کـه  اما  ،ترکان عثمانی روي خوش نشان دادند

بود کـه  شان آن خواستند و میل غالب ت نمیمسرّه تسلط ترکان عثمانی را نیز ب ،بودند

 نـزد تدعا همین اس راينیز ب اي نمایندهتحت حمایت و سرپرستی دولت صفوي درآیند و 

اهللا بـه دسـتور   نیـز نیروهـاي ایـران    .م1602/.ق1010شاه عبـاس فرسـتادند. در سـال    

 /1377:53سـیوري،  /77: 1384قبـال آشـتیانی،   (ادنـد. خان بحرین را تصـرف کر وردی

  )1382:296آقا محمد زنجانی، /112: 1377ولی،اه

ر داد تا بصره حاکم شیراز دستو قلی خانشاه عباس به امام  ،پس از تصرف هرمز

بـا ایـن حادثـه     زمـان  همت.امیر بصره از اعراب بادیه نشین کمک گرف و را تسخیر کنند

 و نیـز دسـت از محاصـره برداشـته     هاآنشاه عباس به قشون ایران رسید. درگذشت خبر 

  )369-370: 1363،سدیدالسلطنه(بازگشتند.

، تـا  فتح گردیـد  دیخاناهللا وراول توسطشاه عباس  فرمانبه از اینکه بعد بحرین 

بحـرین از دوره شـاه   منابع درباره اوضـاع  گزارش چندي زیر سلطه حکمرانان ایرانی بود. 

ابع به ذکر نام حکمرانـان ایـن   و تنها برخی از من ناقص استصفی تا شاه سلطان حسین 

و پس از آن به بحث کنند اشاره می ،شدندکومت مرکزي منصوب میکه توسط حمنطقه 

دست اندازي اعـراب عمـان بـه ایـن     وضاع بحرین در دوره شاه سلطان حسین و در باره ا

  پردازند.منطقه می

  

  پس از شاه عباس اول تا بر تخت نشستن شاه سلطان حسین اوضاع بحرین

 ،بـزرگ فـارس بودنـد    هـاي  در دوره اهللا وردیخان و امام قلی خان که بیگلربیگی

/ .ق1011سـال  در به گفته منجم یـزدي  ند. شدها انتخاب مینحاکمان بحرین از سوي آ

نجم یـزدي، (مـ از سوي اهللا وردیخان حـاکم ایالـت بحـرین شـد.     بهزاد سلطانم. 1621

در دوره شـاه صـفی    ،اسـت  منابع دوره صفویه نگاشته شدهآنچه در  بر بنا)235: 1366

ـ .بحـرین و جـرون بـوده اسـت     ،الرامام قلی خان بیگلربیگی فارس، کوه گیلویـه،   ف مؤل

عـامره   تومـان بـه خزانـه    60000امام قلیخان هـر سـاله   «خالصه التواریخ نوشته است:

  )41: 1368خواجگی اصفهانی، (»پرداخته است.می
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.بحرین را دربار بـر عهـده گرفتـه بـود    انتصاب حاکمان  پس از مرگ امام قلیخان

توسـط   حکومـت بحـرین   قتل امام قلیخان و فرزنـدانش  ازپس چنانکه گفته شده است؛

.دار سـلطان ذوالقـدر واگـذار شـد    به برخـور م. 1631ق./ 1041در سال حکومت مرکزي

بـه  رسد کـه پـس از او حکومـت بحـرین     به نظر می)247: 1364،حسینی استرآبادي(

سپس در ،ق./ ادامه داشت1043و حاکمیت او تا سال  ه شدسندوك سلطان زنگنه سپرد

واله قزوینی اصـفهانی،   /148:همان(.شدتوسط حکومت صفوي از قدرت خلع  این سال

امیر تیمور گورکان که  رشمشی،از برکناريپس او در منابع آمده است که)150: 1380

بـه  را بحرین قرار داشـت در بود وآن نوشته شدهبر  آن پادشاه »اسم سامی و نام نامی«

مجـدد او   باعث روي کـار آمـدن  گویا همین امر )159:مان(هشاه صفی پیشکش نمود.

تا  م.1640ق./ 1050. وي از سال سندوك سلطان، باباخان به حکومت رسیدپس از شد.

بـه  ت بحـرین و بعـد از او حاکمیـ  داشتحکومت بحرین را در دست  م.1666ق./ 1077

 حکمرانـی  م. بـر تخـت  1688ق./ 1077در سال وي امیر سلطان بن قزلخان واگذار شد.

خـان  قلـی بعدي بحرین مهدي حکمرانت.علوم اسحکومتش نا ماما سال پایان ،نشست

از او قـزاغ  پـس  و اسـت  حاکمیـت او برقـرار بـوده    م.1700ق./1113گویا تا سال و بود

  )97: 1384قبال آشتیانی،(اسلطان بر تخت حکومت بحرین نشست.

  

  ندر زمان شاه سلطان حسیتصرف بحرین توسط خوارج عمان 

هـا و  بن سیف ثـانی بـراي غـارت دارالتجـاره     خوارج اتباع سلطانکه ها بود مدت

 یغماي آنجا منتظر فرصتی مناسب بودند به جهتمغاصات لؤلؤ بحرین دندان تیز کرده و 

تسـخیر آن   اول از عهـده در حملـه  .ردنـد کسه بـار بـه آنجـا حملـه     به همین منظور و 

ی ئن اردوچون شاه سلطان حسی .پرداختند دات خوتعرض به تجدیدبرنیامدند و سال بعد 

،یکی از خوانین رشت براي حفظ بحرین فرستاده بود از او شکسـت خوردنـد   به همراهی

از مـدتی  پـس  بر بحرین دسـت یافتنـد و    .م1717/.ق 1130در اواخر سال اما سرانجام 

و  زدنـد ر کردند و دست به غارت شهر و کشتار مردم یسختقلعه و ارگ منامه را محاصره 

عه را کشتند و بحـرین  و اعیان شی ءعلما،گناه بیسکنه،میجمع کثیري از ساخلوي نظا

امري که خوارج را در این قبیـل   .کیش و قشم به عمان ضمیمه کردند ،زهرم ،را با الرك

اوضـاع   هـا نآچـرا کـه   د.تحریکات عمال دولت عثمـانی بـو   ،جسور کرده بود ها خودسري

نمایند. از این بار صفوي ایجاد مشکل تا براي در دانستندیمزمان مناسبی ناگوار ایران را 
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تا خود نیز فرصتی  کردند میو سواحل ایران تحریض  به جزایردستبرد رايبخوارج را رو 

پـس   را از دسـت داده بودنـد  اول والیـاتی کـه در عهـد شـاه عبـاس      و نـد به چنگ آور

  )97-98: 1384اقبال آشتیانی،(بگیرند.

حسن پاشـا حـاکم بغـداد     سوياز  .م1722انویه ژ 26/.ق 1134یالثان عیرب9رد

جلوس محمود افغـان  تا اعزام شدند به اصفهان نفر و بیست  صد یکه همراهب اي فرستاده

دربـاره   1زف اپـی سـالیمان  ووي از ژ .عثمـان آقـا بـود    سـفیر نام ایـن  را تبریک بگویند. 

بیـان  تـز  نگیالن د.ت او را از حوادث جـاري آگـاه کنـ   رویدادهاي اصفهان پرسید و خواس

بـه ایـران و    هـا  عثمانیحملهباعث  زیرا ،استرا نگفته  ها تیواقعبه او  ژوزفکهد کن می

مربـوط بـه درآمـد   پاسـخ  دربه طـور مثـال   . گردیدمیخلیج فارس  اي کرانهجزایر پس 

به سالی پـانزده هـزار تومـان    این بندر درآمد  نظرمه ب«: گفته بودگمرکات بندر گمبرون 

در حال حاضر چندان کشتی به آن بندر رفت و آمد ندارد. بنـدر بسـته    ماا ،شود میبالغ 

. »گـردد یمـ نصیب ترکـان  و درآمد گمرکی  روند میبه بندر بصره  ها کشتیاست و همه 

،شـود  نمـی ز بحرین هیچ درآمـدي حاصـل   ا«بود: گفته مروارید بحرین نیز درباره ژوزف

مسـقط افتـاده اسـت. غواصـان     چندین سال است آن جزیره بـه دسـت اعـراب     چون که

 و و دیگر کسی نمانده است که به جسـتجوي مرواریـد بپـردازد    اند شدهمروارید پراکنده 

 ،نادرستی به فرستاده عثمانی داده شـد  يها پاسخ. با اینکه »ویران شده است هم بحرین

اضی بیان داشت که درآمد ایران زیاد است و حتماً سلطان عثمانی را ر این حالاما وي با 

-90(همـان:  .و ایران را تسخیر نمایدهزار سپاهی راهی ایران شود  16با  تاخواهد کرد

89(  

  

  

  

  

  

                                               
ولیک درآمده بود.او در اصفهان به عنوان ژوزف اپی  سالیمان  یکی از ارامنه اهل تفلیس بود که  به مذهب کات - 1

مترجم شرکت هند شرقی فرانسه خدمت می کرد .وي از جمله  شاهدان و منابع خبري جریان سقوط اصفهان 

  در باره  چگونگی تصرف اصفهان توسط افاغنه  را در اختیار گیالننتز قرار می دهد.  هاي خود است که آگاهی
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  گیري نتیجه

حکومـت   دریاهاي اطراف قلمـرو  بر توانسته بود اوج قدرت دولت عثمانی در دوره

هـاي  قلمرورا بیش از پیش گسـترش دهـد. یکـی از ایـن      شدست یابد و متصرفات خود

  بود.خلیج فارس ،نمود ف به دست آوردن آنصرخود را تالش ام که تم یئدریا

عباس شاه که  عثمانی قرار داشتوري امپراطن جهت مورد توجه آخلیج فارس از 

مسـیر  که از  -مسیر تجارت شرق به غرب رابراي ضربه زدن به منافع اقتصادي عثمانی 

بـه سـمت    نیز اي تجاريهکاروان ه بود وتغییر داد-گذشتعثمانی میزمینی و سنتی 

کشورهاي اروپائی حاضر در خلیج فـارس   .شدندیمهدایت خلیج فارس  سوي جنوب  به

، تجـارت  این فرایند. در پی اتفاق نظر داشتندبا ایران نیز براي مقابله با حکومت عثمانی 

ی خلیج فارس و دریاي عمان که از طریق دور زدن دماغه امید نیک به سمت اروپا دریائ

دو  دولـت عثمـانی بـه    براین. بناوري عثمانی خارج شد، از دست امپراطدیگردیمت هدای

  :نمایدمستحکم بر خلیج فارس را دلیل تصمیم گرفت تا تسلط خود

کنـد و سـود   خلـیج فـارس کوتـاه     ی را ازئاز آن جهت که دست  دول اروپا )الف

  تجارت آن را نصیب تجار و بازرگانان خود نماید. 

 يهـا  آبموقعیـت و قـدرت خـود در سـایر     تثبیت ت عثمانی براي دولاینکه )ب

امـا  . دیبخشـ یمنیز حاکمیت خویش را تحکیم هاي خلیج فارس آبباید بر اشمتصرفی

ن یک قدرت در خلیج فارس را به عنوا تشیموقعنتوانستهرگز  هاي اولیهتالشبا وجود 

ر چـالش بـا حضـور تـاریخی     ی دروپـائ بر مقابله با دول اافزون را . زیدبرتر به اثبات برسان

ود و هم با برخوردار بنیروي اقتصادي و فرهنگی بالقوه در منطقه از که هم  بود نیز ایران

عرصه را براي جوالن نیروهاي عثمانی تنگ ،اولاز شاه عباس  تجدید نیروي نظامی پس

در برخـی از   ی نه چندان مـؤثر ئهااین حضور تنها منتهی به دخالتدر نتیجه  نموده بود.

. بصـره نیـز بیشـتر حـاکمی     شـد  فارس از جمله بصره و تا حـدودي بحـرین  بنادر خلیج 

به در زمان شاه سلطان حسین و ها نبودمستقیم عثمانی سلطه خودمختار داشت و تحت

  ها افتاد.سال به دست ایرانی مدت پنج
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  و مآخذ عمناب

تـا   1500هاي  (ساللریخی ایران و پرتغااسناد روابط تا، )1382(يقا محمد زنجانی، مهدآ

  .) تهران: وزارت امور خارجه1758

  .، تهران: اساطیربحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس، )1384س (اقبال آشتیانی، عبا

  .علی رجبی یزدي، تهران: امیرکبیر ترجمه: ،فارس منافع بریتانیا در خلیج، )1370ر (میامین، عبداال

    .ایرج نوبخت، تهران: کیهان :ترجمه ،2ج ،تاریخ عثمانی، )1377(ییل حقاوزون چارشلی، اسماع

کیـومرث  ترجمـه : ، 1300-1600موري عثمانی عصر متقـد طامپرا، )1388ل (اینالجق، خلی

  قرقلو، تهران: بصیرت.

  .، تهران: انتشارات دانشگاه تهران1ج ، برتري و تفوق اسپانیا ،تاریخ عمومی، )1339ا (باببیانی، خان

  ، تهران: شرکت مطبوعات.تاریخ روابط ایران با اروپا در عهد صفویه)،1317(پرویز، عباس

میرزا زکی علی آبادي، بـه   :ترجمه ،2ج ،وري عثمانیطتاریخ امپرا، )1367ر (پورگشتال، هام

  .جمشید کیانفر، تهران: نشر زرین :ماهتما

  ایرج افشار، تهران: امیر کبیر. :حیصحت به، 2، ج عالم آراي عباسی، )1382گ (سکندر بی، اترکمان

از شیخ صفی تا شاه صفی یـا تـاریخ   ، )1364(یحسینی استرآبادي، سید حسن بن مرتضـ 

  ، تهران، علمی.سلطانی

ـ ریاض الفردوس خانی، )1385د (حسینی منشی، محمد میرك بن مسـعو  ایـرج   ه کوشـش: ، ب

  ر.افشار و فرشته صرافان، تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشا

:ترجمـه  چـاپ چهـارم   ،مربوط به ایرانبخش پیترو دالواله امهسفرن، )1384و (دالواله، پیتر

  شفا، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. نیالد شجاع

، تهـران 2ج ، دریانوردي ایرانیان از عصـر اسـتعمار تـا امـروز    ، )2536ل (رائین، اسـماعی 

  .چاپخانه زیبا:

بندرعباس و خلیج فـارس اعـالم النـاس فـی     ، )1363(یعلسدیدالسلطنه کبابی، محمد

  علی ستایش، تهران: دنیاي کتاب. :احمد اقتداري، به کوشش :تصحیحبه ، احوال بندرعباس

، حسـن زنگنـه  باستان تا پایان قرن هجدهم خلیج فارس از دوران، )1377ر (سیوري، راج

  مرکز بوشهر شناسی. ]بی جا[

    .میرزا محمد شیرازي، بمبئی :، به اهتمامسلطان نامه، )1294(د شیروانی، محمد عباس بن احم

ی فعلـی بـن میـرزا عبـدالباقی مسـتو      :، ترجمـه احسن التـواریخ ، )1332د (فرید بیگ، محمـ 

  .اصفهانی، تهران
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، تـاریخ ایـران دوره صـفویان پـژوهش دانشـگاه      تجارت در دوره صفویان، )1388د (فریر، رانل

  .یعقوب آژند، تهران: جامی:ترجمه چاپ چهارم، کمبریج،

  .جیبی يها کتابسازمان  :، تهرانویهسیاست خارجی ایران در دوره صف، )1342 (فلسفی، نصراهللا

  ، مجموعه مقاالتمسئله هرمز در روابط ایران و پرتغال، )1369ر (قائم مقامی، جهانگی

ـ و مطالعـات سیاسـی  خلیج فارس، تهران: مرکز مطالعات خلیج فـارس دفتـر    ـ ال نیب وزارت  یملل

  .امورخارجه

  .دانشگاه تهران :احسان اشراقی، تهران :تصحیحبه ، 1ج ، خالصه التواریخ، )1382د (قمی، قاضی احم

احمـد بازمانـدگان   ترجمه:،1672-1674ن سفرنامه آبه کاره در ایرا، )1387(کاره، بارتلمی

  خمیري، تهران: گلگشت.

  .کاووس جهانداري، تهران: خوارزمیکیترجمه: .2چ  ،سفرنامه کمپفر، )1350ت (کمپفر، انگلبر

 حملـه  نتـز دربـاره  نهـاي گیال  گزارش سقوط اصفهان، )1371س (گیالننتز، پطرس دي سرکی

امـور   ـ  هـا  محمد مهریـار، اصـفهان: انتشـارات گـل     ترجمه: ،دوم اپچ افغانان و سقوط اصفهان،

  .فرهنگی شهرداري اصفهان

عبـداهللا   :ترجمـه  ،بخش تـاریخ ایـران   ع نامه خلیج فارسوقای، )1388ن (جان گوردولوریمر، 

  .نیاد ایران شناسیهران: بت حسن حبیبی، :زیر نظرآیتی، 

القطر،  همکتب الصاحب السمو امیر دول:  ، ترجمه4، ج دلیل الخلیج، ]بی تا [ــــــــــــــــ 

  دوحه.

  .، تهران: اساطیرالقلوبهنزه، )1387 (، حمداهللامستوفی

  .مطبعه عامره :، استانبول3ج ، صحایف االخبار، )1285 (ی، احمدبن لطف اهللامنجم باش

 :، به کوششتاریخ عباسی یا روزنامه مال جالل، )1366د (محم نیالد جاللمنجم یزدي، مال 

  وحید. :تهران ،اهللا وحید نیاسیف

  .، تهران: ابن سیناومت صفويپیدایش و سقوط حک، )1341(یمیرفندرسک

هاي شمالی خلیج فارس در روابـط   نقش بصره و بنادر کرانه، )1382ن (حسی ظامی، غالمن

  .، بوشهر: انتشارات بوشهرو عثمانیایران 

 ، تهـران: 1135تا  1105اسناد و مکاتبات سیاسی ایران از سال ، )1363ن (ی، عبدالحسیئنوا

  .مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

  .تهران: سمت،قتصادي ایران در دوره صفویهروابط سیاسی و ا)،1377(ــــــــــــــ

  .، تهران: وزارت امور خارجهج فارسها در خلی پرتغالی، )1390ر (وثوقی، محمد باق

  .، تهران: سمتجوارمارس و ممالک هتاریخ خلیج ف، )1384(ـــــــــــــــ 
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د سعید سی :تصحیحبه ، تاریخ جهان آراي عباسی، )1383ر (وحید قزوینی، میرزا محمد طاه

  .اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگ :میر محمد صادق، تهران

  .کتابفروشی تهران :یل آذري، تهرانسه :، ترجمهوري عثمانیطتاریخ امپرا، )1346چ (نییوس

    .کتابمحمد سعیدي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر ترجمه: ، خلیج فارس، )1348د (ویلسون، آرنول

حسـن   ترجمـه:  ،هاي سواحل متصـالح آن  دریاي پارس و سرزمین،)1377د (هاولی، دونال

  مؤسسه فرهنگی همسایه. :زنگنه، قم

تاریخ روابط خارجی ایران از ابتداي دوره صفویه تـا  ، )1369ا (عبدالرضـ  ،مهدويهوشنگ 

.تهران: امیرکبیر، 4چ ، پایان جنگ دوم جهانی

  

Tabakoglu, Ahmet (1988): The Economic Importance of the [Persian] Gulf 
in the Ottoman Era, Istanbul, Annual, N.3
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال سيزدهم ، شماره 50 ـ بهار 1391، صص 25- 1

چالشهای ایران و عثمانی در خلیج فارس 

از شاه عباس تا سقوط صفویه


                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ       نصرالله پورمحمدی املشی


ندا سنبلی


چكيده

دور زدن دماغه اميد نيك توسط اروپائيان و ورودشان به آبهای اقيانوس هند، درياي سرخ درياي عمان و خليج فارس سبب روياروئي آنها با فرمانروايان منطقهاي شد، زیرا ورود آنها سیستم سنتی تجارت را مختل کرد. ورود پرتغالیها به اين نواحي و انتقال تجارت این حوزه ها از دوران کهن به دوران جدید موجب واكنش فرمانروایان مناطقی که در حقیقت مسیرهای اصلی تجارت سنتی بودند، گرديد ، چرا كه آنها را از سود حاصل از مبادلات شرق و غرب محروم میساخت. از جمله فرمانروایان این مناطق میتوان به صفویان، عثمانی ها و مغولان هند اشاره کرد. دولت صفوي در ابتداي قدرتگیری خود به دليل درگيريهاي داخلي توجه چنداني به اين امر نداشت تا اينكه در  زمان شاه عباس اول آنها را در سال 1032 ق./1622م. به کمک انگلیسیها از هرمز بیرون راند ، اما دولت عثماني که از همان ابتدای ورود پرتغالیها در صدد رقابت با آنها برآمده بود ، پس از بیرون رانده شدن پرتغالي ها از هرمز به آنها نزدیک گرديد و در نواحی دیگری از خلیج فارس مانند بصره و بحرین برای ایران مشکل ساز شد. در پژوهش حاضر این مسئله از دوره شاه عباس اول تا سقوط سلسله صفوی در دوره شاه سلطان حسین مورد بررسي قرار خواهد گرفت .   

واژگان كليدي:  ايران ،عثمانی، صفویه، خلیج فارس، بصره، بحرین

مقدمه

از آنجا که محور اصلی این پژوهش عملکرد عثمانیها در خلیج فارس از دوره شاه عباس اول تا سقوط سلسله صفویه را در بر میگیرد، ابتدا لازم است به ورود پرتغالیها به خلیج فارس و اقدامات آنان در اين منطقه، قبل از حکومت شاه عباس اشاره شود. اگر چه پیش از این نیز افرادی از طریق خشکی خود را به شرق و خلیج فارس رسانده بودند، اما حضور پرتغالیها در مشرق زمين با دور زدن دماغه امید نیک آغاز شد. آنان با ورود به اقیانوس هند و خلیج فارس، رو در روی حکمرانان منطقه قرار گرفتند. عثمانیها از جمله مخالفان جدی حضور اروپائیان بودند که درصدد برآمدند از دستیابی نیروهای اروپائی به سود حاصل از ترانزیت کالاهای شرق و غرب در این مناطق جلوگیری کنند. در حقیقت ورود آنها به خلیج فارس بدین سبب بود که پیش از این، ادویه توسط تجار هندی به قاهره، اسکندریه، بیروت و دمشق میرسید و عثمانی ها از این تجارت سود فراواني به دست میآوردند. اما پس از تسلط پرتغالیها بر این مسیر دریائی، از یک سو حجم واردات ادویه به این مناطق كاهش يافت و از سوي دیگر در خطر قرار گرفتن جان زواری که از هند و خلیج فارس مسافرت میکردند ، باعث شد تا عثمانی ها براي تأمین امنیت دریای سرخ  و خلیج فارس و گشایش راههای تجاری چاره انديشي كنند. ( Tabakoglu, 1988: N.3.) 

امپراطوری عثماني با فتح مصر در حوزه رقابت با پرتغال قرار گرفت ، (سيوري، 1377: 48 / وثوقي، 1390: 226/ اينالجق، 1388: 213) اما ورود عثمانیها به ا قیانوس هند زمانی شكل اجرائی به خود گرفت که نمایندهای از سوی گجرات (کالیکوت) در سال 943 ق./1537م. به باب عالی راه یافت و از آنها برای مقابله با پرتغالیها درخواست کمک کرد. عثمانیها که مترصد فرصتی بودند تا علیه پرتغالیها وارد عمل شوند از این موقعيت استفاده کردند و بین سلطان سلیمان قانونی و سلطان کالیکوت و سلطان مسلمان کامبای
 که هر دو از حضور و عملکرد پرتغالیها در این مناطق ناراضی بودند توافقنامهای برای مقابله با دشمن مشترک امضاء نمودند. (میرفندرسکی، 1341: 38/ وثوقي،1390: 171) به دنبال این توافق سه جانبه سلطان سلیمان قانونی به سلیمان پاشا در مصر دستور داد تا از دریای سرخ عبور کند و پرتغالیها را از مرزهای آبی هند خارج سازد و عدن و یمن را تصرف نماید. (فرید بیگ، 1332: 103) سلیمان پاشا حاکم مصر نیز از آنجا که منافع او با منافع پرتغالیها در اقیانوس هند در تضاد بود به سرعت این فرمان را عملی ساخت و با هفتاد کشتی در 944ق./1537م. با هدف کوتاه کردن دست عمال پرتغال از مسقط و خلیج فارس، از دریای سرخ به اقیانوس هند آمد. (قائم مقامی، 1369: 57) اما از آنجا که با کمبود آذوقه روبرو شد و همچنین نتوانست با نیروی دریائی سلطان کالیکوت متحد شود، بدون نتیجه به مصر بازگشت.
 (پورگشتال، 1367: 1124)

اگر چه به نظر میرسد كه رقابت و درگیریهای پرتغال و عثمانی بايد دو قدرت شرقی را به یکدیگر نزدیک كند و علیه دشمن خارجی متحد سازد، اما نامنسجم بودن جوامع اسلامی (صفویه و عثمانی) در آن زمان این فرصت را از بين برد و برعکس موجب اتحاد آنها با پرتغالیها علیه حکومتهای منطقه گردید. بدین ترتیب شاه اسماعیل در قراردادهائی که با پرتغالیها و آلبوكرك فرمانده آنها منعقد کرد از جمله مفاد قرارداد، اتحاد علیه عثمانی بود. (نوائي، 1377: 83-82/ لكهارت،1384: 188/ آقامحمد زنجاني، 1382: 27/ قائممقامی،1369: 34-33)

با فتح بغداد توسط عثمانیها در 941ق./1534م. ورود رسمي آنها به خليج فارس شكل تازهاي به خود گرفت، زیرا بخش عمدهاي از كالاهاي خليج فارس از طريق بصره به بغداد و حلب و از آنجا به سواحل درياي مديترانه حمل ميشد كه با استقرار عثمانیها در بغداد اين مسير در اختيار آنها قرار گرفت. (وثوقی،1390: 228-226) بسته شدن دهانه خلیج فارس و بحر احمر از سوی پرتغالیها که بر بصره ، بغداد، یمن، حجاز و مصر حکم میراندند، ضربهای سیاسی و اقتصادی به شمار میآمد. بنابراین آنها سعی کردند نفوذشان را در مسیر بصره و رأس خلیج فارس افزایش دهند. در پي این اقدامات بود که در سال 945ق./1538م. نام سلطان عثمانی بر روی سکهها منقوش گردید و در خطبههای نماز جمعه بصره خوانده شد و در سال 953ق./1546م. بصره رسماً ضمیمه امپراطوری عثمانی گردید (سیوری،1377: 49-48) كه این امر موجب نگرانی پرتغالیها و همچنین ایرانیها شد. در نتیجه پرتغالیها در صدد برآمدند با شاه طهماسب متحد شوند، زیرا در سال 957ق./1550م. حاكم قطيف اعلام تحت الحمایگی و وفاداري به عثمانی کرد و حاكم بصره خلع شد و براي مقاومت در برابر عثمانيها با پرتغالیها تماس برقرار كرد. در واقع به نظر میرسد سلطه عثماني ها بر دریای مدیترانه، دریای سرخ و دریای سیاه سبب گردید تا در پی حس جهانگیری، توجه شاهان آن دولت به خلیج فارس نیز معطوف شود. زیرا همان گونه که اروپائیان را در اين دریاها به بیرون رانده بود و به زیر یوغ خود کشانده بود، بايد قدرتش را در خلیج فارس نیز گسترش میداد تا بتواند قدرت خود را در دریایهای مدیترانه، سرخ، سیاه و مرمره حفظ کند. در حقیقت خلیج فارس را میتوان کلید حفظ منافع عثمانی چه در غرب و جنوب غربی آسیا و چه در شرق اروپا دانست، چرا که کاهش قدرت عثمانی در خلیج فارس قدرتش را در اروپا و شمال آفریقا نیز به شدت تحت تأثیر قرار میداد. 


نخستين جدال عثماني و پرتغال در خليج فارس سال 957ق./1550م. به وقوع پيوست و پرتغالیها  بصره و قطيف را فتح نمودند. (آقا محمد زنجاني،1382: 236/ وثوقي،1390: 230-172/ هاولي، 1377: 111/ ويلسون، 1348: 140-139/ سيوري، 1377: 49). در اسناد سال 958ق./1551م. آمده است که: تجارت بین هرمز و بصره ممنوع شده بود. (آقا محمدی زنجانی، 1382: 236) دلیل این امر مسلماً حضور عثمانیها در بصره بود. پس از آن عثمانیها از آن جهت که قطع روابط بین هرمز و بصره به معنای قطع روابط هندوستان و بصره است، در صدد برآمدند هرمز را تصرف کنند. (منجم باشی، 1285: 507)

در سال 960ق./ 1553م. عثمانيها كشتيهائي را به فرماندهي پيري بيگ اميرالبحر مصر روانه خليج فارس كردند.(وثوقي،1390: 172/ هاولي،1377: 111/ سيوري، 1377: 49) وي با سي فروند كشتي و شانزده هزار نفر مرد جنگي به طرف خليج فارس حركت کرد و شهر مسقط را پس از هيجده روز مقاومت تسخير نمود. سپس به سوي هرمز رفتند و  با اينكه شهر را محاصره كردند و به توپ بستند، نتيجهاي نگرفتند.  بنابراین به جزيره قشم رفتند و پس از جمعآوري غنايم بازگشتند. با آمدن ناوگان پرتغال از گوا
 پيريبيگ از ترس اينكه مبادا غنايم مسقط، هرمز و قشم را از دست بدهد به مصر فرار كرد. اما به دليل شكست از پرتغالیها به استانبول احضار و اعدام شد. (وثوقي، 1390: 173-172/سيوري، 1377: 49/ اوزون چارشلی، 1377: 426/ پورگشتال، 1367: 1289)  

از دیگر تلاشهای عثمانیها برای به دست آوردن هرمز، اعزام مراد رئیس به منظور نبرد با نیروهای پرتغالی بود كه این تلاش نیز با شکست مواجه شد. پس از آن در سال 961ق./1554م. نیروئی به فرماندهی سید علی از راه حلب، موصل و بغداد به بصره آمد. اما نیروهای او در برابر نیروهای تحت فرماندهی فرناندو منزیش
 به کلی از بین رفتند. بدین ترتیب تسلط پرتغالیها بر خلیج فارس گسترده شد. (اوزون چارشلی،1377: 428) حملات و جنگهای پي در پي دريائي ضربه مهلكي بر تجارت خليج فارس وارد ساخت و باعث ركود شديد اقتصادي هرمز گرديد. (وثوقي، 1390: ص175/ رائين، 2536: 587)

عثمانيها در قرن شانزدهم و همزمان با کاهش قدرت پرتغالیها با تثبیت قدرت خود در دریای سرخ در صدد برآمدند در خلیج فارس و دریای عمان نیز نفوذ کنند. بنابراین در سال 963ق./1556م. مصطفی پاشا بیگلربیگی حسا به بحرین حمله کرد و آنجا را به تصرف خود درآورد و پرتغالیها نیز مجبور شدند با این امر موافقت کنند. (Tabakoglu, 1988: 161) 

درگیری و رقابت عثمانیها و پرتغالیها حتی به مناطق جنوب شرقی آسیا نیز رسید، به طوری که در سال 973ق./ 1563م. از آچه در سوماترای اندونزی سفیری به استانبول آمد و از باب عالی برای تصرف مالاکا از دست پرتغالیها تقاضای کمک کردند و متعهد شدند در صورت پذیرش این تصمیم از سوی باب عالی چندین حکمران غیر مسلمان منطقه، اسلام را به عنوان دین خود بپذیرند. با اين حال تا دو سال عثمانیها هیچ تصمیمی در این باره نگرفتند، چرا که از یک سو سلطان سلیمان درگذشت و از سوی دیگر جنگ در مجارستان عثمانیها را به خود مشغول نمود. بعد از دو سال مصمم به یاری مردم آچه شدند و تجهیزات، تسهیلات و ملزوماتی را روانه آنجا کردند. اما بیشتر کشتیها در بین راه تغییر مسیر دادند تا شورش یمن را سرکوب کنند، بنابراین تنها دو کشتی به آچه رسید. در ادامه این اقدام، در سال 975ق./ 1567م. سلطان عثمانی به حکمران مصر دستور داد تا به بازرگانان آچهای اجازه صادرات اسلحه، اسب و باروت را بدهد.(شیروانی، 1294: 25)  همچنین سلطان عثمانی، پاشای بغداد اسکندر پاشا را در سال 975ق./1567م. مأمور تصرف جزایری از خلیج فارس نمود و بدین گونه وی سفرائی کاردان را همراه با نامهای تهدیدآمیز به سوی فرمانروایان آن نواحی فرستاد و شیوخ و رؤسای آن مناطق پذیرفتند که تحت فرمان سلطان عثمانی باشند و مبلغ هزار فلوری به خزانه عثمانی بفرستند که معادل هزار و صد تومان بود. (قمی، 1382: 546)

قدرت دریائی عثمانی پس از مرگ شاه سلیمان رو به افول نهاده بود، طوری که در جنگ لپانتو
 در سال 979ق./1571م. از ناوگان مسیحی به فرماندهی دون ژان
 اتریشی به سختی آسیب دید. (اینالجق، 1388: 74/ وسینیچ، 1346: 36)

پرتغال در سال 988ق./1580م. به تصرف کشور اسپانیا درآمد. در این زمان پادشاه پرتغال ـ اسپانیا، فیلیپ دوم سفیری را به ایران فرستاد تا حکومت صفویه را به جنگ با ترکان تحریک کند. (فلسفی، 1342: 11-2) در سال 989ق./1581م. یکی از کشتیهای عثمانی به سرکردگی علی بیگ مسقط را از طریق دریای سرخ مورد غارت و چپاول قرار داد و پادگان پرتغالی مجبور شد به داخل شهر عقب نشینی کند. سپس سپاهی از هرمز برای گوشمالی علی بیگ آمد، اما به جای آن انبارهای توشه گوادر
 و تیس
 را در ساحل مکران ویران کردند.(لوریمر، 1388: 45/ ویلسون، 1348: 142/ سيوري،1377: 51-50) به نظر میرسد این آخرین حمله عثمانیها علیه مواضع پرتغال پیش از ورود رقیب جدید یعنی انگلستان در عرصه اقتصادی خلیج فارس بود.

با حاکمیت اسپانیا بر پرتغال، پادشاه اسپانیا تلاش كرد که تغییر وضع سیاسی- نظامی خلیج فارس موجب از دست رفتن موقعیت آنها در شرق نشود. به همین دلیل در سال 990ق./1582م. به دون فرانسیسکو ماسکارینا
 نایبالسلطنه پرتغال در هند دستور داد سفیری را به منظور جلب نظر حکومت ایران براي آزادی مسیحیان در این کشور روانه دربار ایران سازد. این سفیر وظیفه داشت جهت تقویت حضور پرتغال و اسپانیا در خلیج فارس برای تجار این کشور مزایای بیشتری در امر بازرگانی با ایران به دست آورد. (قائم مقامی، 1369: 558)

همزمان با روی کار آمدن شاه عباس اول، ایران از دو سو مورد حمله دشمنان قرار داشت. به طوری که عثمانیها از غرب و ازبکان از شرق تاخت و تاز میکردند و جنوب نیز در دست پرتغالیها بود که گهگاهی با عثمانی درگیر میشدند. عثمانیها در خلال دوره اول فرمانروائی شاه عباس، بر بخش بزرگی از سرزمین ایران استیلاء یافتند. این اراضی شامل تفلیس، تبریز و نهاوند در شرق کرمانشاه بود. پس از سال 1009 ق./1600م. شاه عباس سپاهی ترتیب داد تا اراضی از دست رفته را باز ستاند. وی در 1011ق./1602م. توانست عثمانیها را از نهاوند بیرون کند و در سال 1012ق./ 1603م. نیز قادر شد پس از 18 سال تبریز را آزاد سازد. سرانجام به سال 1014ق./1605م. توانست ایروان و بغداد را محاصره كند و به تصرف درآورد. (لوریمر، 1388: 52)     

شاه عباس با هدف جلب همكاري پادشاهان مسيحي براي جنگ با ترکان، سفرائی را به اروپا روانه نمود که از جمله آنتونی و رابرت شرلی بودند. در این دوره، روابط با دول اروپائی در جنوب ایران بسیار گسترده شد، به طوری که کشورهای دیگر اروپا مانند انگلستان و هلند و بعدها فرانسه وارد خلیج فارس گرديدند. این امر باعث شد تا سیستم امنیتی پرتغالیها در خلیج فارس ضربه پذیر شود، زیرا پس از ورود انگلیسیها و برقراري مناسبات  با ایران، شاه عباس به کمک آنها در سال 1032ق./1622م. پرتغالیها را از هرمز و خلیج فارس اخراج کرد. به نظر میرسد كه اخراج پرتغالیها از هرمز موجب نزدیکی آنها به عثمانی شد و خصومت میان آنها را کمرنگ ساخت. شاهد این امر کمکی است که پرتغالیها به عثمانی برای جلوگیری از تعرض ایران به بصره انجام دادند. این امر زمینهای شد تا شاه عباس در سال 1033ق./1623م. عراق را فتح نمايد و بغداد را اشغال کند و شهرهائی از جمله کاظمین، کربلا، نجف و حلّه را به تصرف در آورد و تا سال 1048ق./1638م. بر آن استیلاء داشته باشد. سرانجام والی بصره به کمک پرتغالیها توانست آنجا را از تعرض ایرانیان در امان نگه دارد. پرتغالیها پنج کشتی برای کمک به عثمانیها آماده کرده بودند ، اما ناگهان در 14 جمادی الثانی سال 1034ق./23 مارس 1625م. سپاه ایران از حمله به بصره منصرف شد.(همان: 65) در حقیقت دوره شاه عباس یعنی زمان بازپس گیری سرزمینهای تصرف شده ایران از عثمانی هم زمان با تحرکات کشورهای اروپائی برای چنگ اندازی به شریانهای حیاتی امپراطوری عثمانی شامل دریای سرخ، دریای مدیترانه و دریای سیاه است. شاید به همین دلیل بود که عثمانیها خواهان حاکمیت خود بر خلیج فارس بودند، زیرا با حضور مقتدرانه میتوانستند نیروهای اروپائی را در این منطقه تحت فشار قرار دهند.

 این در حالی است که در بررسی خصومتهای ایران و عثمانی باید به مسئله بصره توجه شایانی داشت. اگر چه بصره پس از فتح بغداد و عراق توسط سليمان اول (سال 941 ق./1534م.) به دست ترکها افتاد، اما در اوايل قرن هفدهم يكي از بوميان آنجا موسوم به افراسياب اعلام استقلال كرد و سلسلهای به نام خود ايجاد نمود. پس از آن، بندرگاه بصره به روي تجارت اروپائيها باز شد. ابتدا پرتغالیها، سپس هلندیها و به دنبال آن انگلیسيها به آن منطقه راه يافتند و مراودات تجاری آغاز شد. بعدها بر سر تصرف بصره زد و خوردهاي طولاني بين عثماني و ايران رخ داد. (ويلسون،1348: 78)

شاه عباس و عثمانيها

شاه عباس پس از صلح 1022ق./1613م. متوجه این مسئله شد که براي پيشرفت كشور و كسب سود بايد به تجارت و اقتصاد اهميت داد. ضمن آنکه بر این موضوع نیز آگاهی داشت که تجارت ايران با اروپا از طريق عثماني صورت میگیرد و عثمانیها با استفاده از این موقعیت گمركات سنگينی بر تجار و بازرگانان ایران تحمیل میکردند. (دلاواله، 1384: 95) بنابراین تلاش نمود تا سود حاصل از آن نصيب عثمانیها نشود. اگر چه قيمت كالاها در بندر مديترانه گرانتر از خليج فارس بود، اما شاه میخواست تجارت را از راه خليج فارس با كشورهاي اروپائي گسترش دهد.


در حقيقت دوره شاه عباس دوران احياء تجارت و دريانوردي ايران در خليج فارس بود. از جمله رويدادهاي مهم زمان او در خليج فارس؛ بيرون راندن پرتغالیها از هرمز و شكوفائي بندر گمبرون، حضور انگلیسيها و هلنديان و دنبال كردن سياست پرتغالیها توسط آنها و در نهايت توجه ويژه شاه عباس بر راههای دريائي و بازرگاني دريائي به منظور دور زدن امپراطوري عثماني و جلوگيري از ورود كالاهاي شرق به عثماني و به خصوص ابريشم ايران بود. بر همین اساس رابرت شرلي در سال 1017ق./1608 م. رهسپار اروپا گردید. (ويلسون، 1348: 149/ فرير، 1388: 235/پرويز ، 1317: 12-7) اگر چه برخي از محققین گفتهاند: هدف اصلي شاه عباس اين بود كه دولت عثماني را به کلی منقرض كند و قلمرو مملكت خود را تا مجاورت ممالك مسيحي برساند. (ويلسون،1348: 149) اما صحیحتر مینماید که بگوئیم هدف  او  از این کار نابودي کامل دولت عثمانی نبود؛ تنها میخواست تعرضات عثمانی را به قلمرو صفوی محدود كند و راههای تجاری را برقرار سازد. در ادامه بیان هدف شاه عباس به این مورد نیز بايد اشاره کرد که وی برای جلوگیری از کاهش نقره و طلا در ایران و اينكه بهای ابریشم زمانی که از طریق دریا به اروپا صادر شود ارزانتر است، به توسعه تجارت دریائی اهتمام نمود. (اینالجق، 1388: 80) در نامهای به تاريخ 7جمادیالثانی 1008ق./24 دسامبر 1599م. از طرف فرانسيسكو داگاما
 نائب السلطنه هند به فيليپ دوم، مطالبي در مورد تحركات انگلیسیها به شاه ايران آمده است كه انگلیسیها با هدف جلب حمایت پاپ و امپراطوران و حکمرانان اروپائی برای مقابله با ترکها به عنوان سفیر ایران اعزام شوند و تأکید نمایند که شاه ایران قصد دارد صلح با ترکها را بر هم زند. (آقامحمد زنجاني، 1382: 270) اما میتوان اذعان داشت اين سفارتها و هیئتها در اتحاد اروپا عليه تركان نقشي كارآمد و مؤثر ايفاء نكرد، زیرا به علت راههای ارتباطي طولاني و فاصلههاي زياد اعتماد طرفين زمانمند و گذرا بود. علاوه بر آن کشورهای اروپائی نمیخواستند تجارت با عثمانی را قرباني فرضيه اتحاد با ايران نمایند.(فرير، 1388، 235)

ديدگاه كنت دون فرانسيسكو داگاما رئيس شوراي هند در مورد نقش رابرت شرلي اینگونه بيان شده است كه : «تمامي سرفصلهائی كه دون روبرتو در نقطه نظرات گسترده خويش پيشنهاد كرده بود در دو مسئله اصلي خلاصه میگردند: نخست تشويق اعلیحضرت براي جنگ با ترکها و جلوگيري از تمامي فعالیتهای تجاري بود كه از طريق درياي سرخ در هند انجام میشد و اينكه نيروي دريائي را در سقوطره قرار دهيد... به همين دليل با پيشنهاد شرلي مخالف میباشم چرا كه با توجه به اين دو نكته، هر چند در ظاهر خوب به نظر آيد باعث نابودي كامل و شكست ما خواهد شد.» (آقامحمد زنجاني، 1382: 288) اما در نامهای كه از فيليپ دوم به آنتونيا گوويا رسيد دربرگيرنده اين مطلب بود كه وي به عنوان سفير براي آمدن به دربار ايران انتخاب شده بود و همچنين دربرگيرنده موضوعاتي چون پروژه هم پیمانی و مودت بين ايران و پرتغال و ضرورت انجام جنگ با ترکها بود.(همان: 296) 

با ورود نخستين گروه از تجار انگليسي در 26 ذیالقعده 1025ق./4 دسامبر1616م. به بندر جاسك، سر توماس رو
 سفير انگليس در دربار مغولان كبير اعلام كرد كه با استقرار تجارت انگليس در ايران منافع عثمانیها به خطر میافتد و براي جلوگيري از آن به ضد حملههائی دست میزنند. وي در اين فكر بود كه تجارت بين ايران و عثماني بايد به مجاري سنتي خود بازگردد و شاه علايق خود را از جنوب ايران قطع كند. به این دلیل که هنوز وضعيت به حالت عادي برنگشته بود و ارزش پول نيز شديداً كاهش يافته بود و جنگ ايران و عثماني روابط تجاري با اروپا را مسدود ساخته و ابريشم و پارچه در ايران كمياب شده بود. (ويلسون، 1348: 157/ فرير، 1388: 236) 


پس از رفتن رابرت شرلي به اروپا جهت يافتن متحدی علیه عثماني از جمله كسانی كه به اين دعوت پاسخ مثبت دادند فيليپ دوم پادشاه اسپانيا بود. وي در نامهای به تاريخ 8ذیالحجه 1019ق./3 مارس 1610م. آورده است: «...موافق ادامه جنگ با ترکها است از آن جهت كه دشمن مشترك ايران و اسپانيا میباشد و خسارات زيادي به آنها وارد نموده است. همچنين پادشاه اسپانیا از تمامي شاهزادگان مسيحي خواست تا در جنگ با ترکها با ايران همكاري نمايند. وي بيان داشت در آیندهای نزديك جهت پيوند دوستي با شاه ايران و دستیابی به طريقي براي نابودي ترکها، نمایندهای را به ايران اعزام خواهد داشت.» (آقامحمد زنجاني،1382: 287) آشكار است كه اسپانيا همچنان از دخالتهای عثماني در اروپا و خليج فارس بسيار نگران و در پي تلافي بود. 


این در حالی است که سلطان احمد عثماني به شاه عباس پيشنهاد پيمان صلح داد و گفت: «بهتر است دو كشور مسلمان با هم در برابر منافع فرنگیها كه به ضرر مسلمانان تمام میشود دست دوستي دهند.»، اما شاه عباس با اينكه مايل بود دشمني ميان دو كشور خاتمه یابد، با اين حال چون از ضعف سلطان احمد آگاه بود میخواست تا مدتي انعقاد قرارداد صلح را به تعويق بيندازد و باب عالي را در فشار بگذارد. سرانجام در سال 1020ق./1611م. هيأتي از ايران به رياست قاضي خان مأمور سفارت شد و دو سال بعد در 1022ق./1613م. سفير ايران به همراه مصطفي پاشا نماینده باب عالی براي امضاي معاهده صلح وارد اصفهان گرديدند. قرار بر اين شد كه كليه شهرهائي كه شاه عباس تصرف كرده بود را به ايران واگذار كنند و شاه عباس به عنوان هديه دوستي هر سال 200 بار ابريشم به دربار باب عالي بفرستد.(بياني، 1339: 267-264) 


بررسیهای تاریخي نشان میدهد که کنشهای سیاسی - نظامی  عثمانی در خلیج فارس ارتباط تنگاتنگی با منافع ایران در این منطقه داشت. موضوع اصلی روابط ایران و عثمانی در جنوب و جنوب غربي ایران از دوره شاه عباس تا افول دوره صفویه حول دو محور بود: یکی بصره و دیگر بحرین كه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف) چالشهای ایران و عثمانی برای تصرف بصره از شاه عباس تا سقوط صفویه 


بصره در دوره شاه عباس اول

کاتف
بازرگان روسي بصره دوره شاه عباس را این گونه توصیف میکند: «بصره شهر بزرگی است به کنار رودخانه شط العرب و در نود کیلومتری خلیج فارس. این شهر در قرن هفتم بنا شد. به سال 944ق./1538م. دولت عثمانی بصره را تسخیر کرد و بر اثر آن مدت زمانی بین ایران و دولت عثمانی جنگ بود.»(کاتف، 1356: 96)

در اوايل قرن يازدهم هجري/هفدهم ميلادي بصره رو به زوال سياسي و اقتصادی گذاشت. از جمله دلايل عمده اين زوال ميتوان به شورشهاي متعدد اعراب ساكن در اطراف بصره اشاره كرد. مانند اعراب حمداني پيرو ابن عليان حمداني که در 974ق. و 1005ق. قلعه رحمانيه در اطراف بصره را گرفتند و موجبات ناامني کاروانهای تجاري شدند. دليل ديگر، تصرف قلعههای اطراف بصره از جمله عميق، عماد، ابو غزنه و زکیه توسط سيد مبارك مشعشي بود كه از اوضاع نابسامان سياسي اوايل حكومت شاه عباس استفاده كرد و علاوه بر خوزستان كه در سال 1003ق./1594م. سركوب شد به بصره نيز دست انداخت. اين عوامل بر اوضاع تجاري و اقتصادي شهر تأثيرات نامطلوب گذاشت. سرانجام علي پاشا حاكم شهر در سال 1005 ق./1596م. شهر را به افراسياب ديري منشي سپاه واگذار كرد.(نظامي، 1382: 36-33)

کاهش معاملات اقتصادی و تجاری يكي ديگر از عوامل زوال بصره بود.(همان) بايد اذعان داشت زماني كه در ایران به دنبال سیاستهای شاه عباس آرامش و امنيت برقرار شد، شاه صفوی در صدد گسترش روابط اقتصادي ايران با اروپا برآمد و انحصار تجارت ابريشم را در دست گرفت و براي اينكه به اقتصاد عثمانی آسيب وارد كند در صدد برآمد بدون وساطت عثماني ابريشم ايران را از راه خلیج فارس و کشتیهای اروپائی به اروپا صادر كند. پيش از آن ابريشم ايران از بغداد و حلب به اروپا میرفت و يا از بصره به حلب و اروپا حمل میگردید و عثمانی عوارض گمركي و راهداري سنگيني از بازرگانان میگرفت. بنابراين شاه عباس راههای دريائي جنوب ايران را جايگزين راههای كاروان رو زميني ایران به مديترانه كرد و رابرت شرلي را برای نیل به این اهداف به اروپا فرستاد. (فرير، 1388: 235/ پرويز، 1317: 12-7) سرانجام شاه در 1027ق. /1618م. از صدور ابريشم به پرتغال و ديگر كشورهاي اروپائي از طريق خاك عثماني جلوگيري كرد. پیش از این نیز در سال 1023ق./1614م. کشتیهای ایران در بوشهر لنگر انداخته بودند؛ با این هدف که ارتباط بین بندر بصره و هرمز را قطع کنند که اولی در دست ترکها و دومی در دست پرتغالیها بود. (لوریمر،1388: 1754) در نتيجه بصره از لحاظ سياسي و اقتصادي رو به زوال رفت تا اينكه دوباره در دوره آل افراسياب شكوفا شد. (نظامي، 1382: 35-34) 


افراسياب پس از آنكه بصره را از علي پاشا به هشت كيسه پول خريد، به شرط اينكه به نام سلطان عثماني خطبه بخواند در 1005 ق./1596م. حكومت بصره را به دست گرفت و جانشينانش نیز به مدت هفتاد سال بر بصره به طور نيمه مستقل حكومت راندند. اگرچه براي حكومت بصره حكم سلطان عثماني را داشتند، اما به باب عالی خراج نمیپرداختند. (همان:37) 

وي در بهبود اوضاع نابسامان بصره تلاش بسياري كرد و باعث رونق بندر بصره شد. چنانکه منابع اشاره دارند خرما از جمله مهمترین صادرات بصره در سده یازدهم هجري / شانزدهم ميلادي بود که آن را به بغداد و بنادر ایران از جمله هرمز منتقل میکردند. ضمن اینکه بیشترین تجارت بصره با بغداد، ایران و قطیف از طریق بندر هرمز که در دست پرتغالیها بود صورت میگرفت. (لوریمر، 1388: 1757) از جمله دلايل اين رونق حضور پرتغاليها در بصره بود. (همان: 1759) اين امر موجب درگيري ايران و آلافراسیاب و حمله به بصره شد. زیرا رونق تجارت بصره به تجارت بنادر ایران آسیب میرساند. رفتن پرتغالیها به بصره و فعاليت بازرگاني آنها باعث شد تا شاه عباس بصره را براي بنادر جنوب ايران كه مشغول بازرگاني با انگلیسيها، هلندیها و فرانسویها بودند، به عنوان رقيبي قلمداد كند. از سوي ديگر بصره را قسمتي از خاك خود میدانست كه توسط عثمانیها اشغال شده بود و اكنون كه بغداد و شهرهاي اطراف آن را تسخير كرده است، بهتر است بصره را که از زمان شاه طهماسب در تصرف عثمانیها بود نيز تسخیر كند. (همان: 39/ هوشنگ مهدوی، 1369: 101)

بنابراین در سال 1033ق./ 1624م. همانگونه که پیش از این اشاره شد، امام قلي خان حاكم فارس را مأمور فتح بصره كرد. حاكم بصره از دولت عثماني، مراد چهارم تقاضاي كمك كرد، اما آنها به دلیل درگیری در اروپا نيروی لازم براي كمك به بصره نداشتند. نيروهاي ايران پيش از رسيدن به بصره مورد حمله نيروهاي مشترك حاكم بصره و آتشبار كشتيهاي پرتغالي قرار گرفت. در نتيجه سپاه ايران از مقصود خود صرف نظر كرد و بازگشت. (آقامحمد زنجاني، 1382: 367) تا زمان مرگ شاه عباس دو بار ديگر نيروهاي ايران به بصره حمله كردند، اما در هيچ يك از اين حملات موفق به تسخير آن نشدند. (سدیدالسلطنه کبابی، 1363: 370-369/ نظامي،1382: 41-40/ ترکمان، 1382: 1074/ حسینی منشی، 1385: 431/ لوریمر]بي تا[: 1761-1759) 

بصره در دوره شاه صفي اول

پس از شاه عباس، شاه صفي توانست در سايه امنيتي كه پدرش ايجاد كرده بود سلطنت كند. در زمان وی عثمانیها (مراد چهارم) توانستند در سال 1048ق./1638م. بغداد را از ایران پس بگیرند. (کمپفر، 1350: 68) همچنین شهرهای بزرگ عراق که مکانهای مقدس شیعه در آنهاست و ایرانیان از سال 1032ق./1623م. بر آن شهرها استیلاء یافته بودند، به دست عثمانیها افتاد. در سال 1049ق./1639م. بین ایران و عثمانی (محمد چهارم) معاهده زهاب بسته شد که به طور کلی حدود میان دو دولت را معین کرد و این معاهده اساس کشمکشهای ایران و عثمانی در مورد حدود مرزی در آینده شد. (لوریمر]بي تا[:67) 

بصره در دوره شاه صفی در ایران و مراد چهارم در عثمانی به دست علي پاشا ديري بود. وي از اختلافات ميان سيد محمد پسر سيد مبارك مشعشعي و عمويش سيد منصور استفاده كرد و به تحريك اعراب آل كثير پرداخت و قصد داشت به هویزه حمله كند. اما با دخالت شاه صفي از تصميم خود صرف نظر كرد. (نظامی، 1382: 43-42) در اين زمان هلندیها، فرانسویها و انگلیسيها در بصره از امتيازات خوبي برخوردار بودند و با هم رقابت داشتند. (امين، 1370: 38) انگلیسيها در سال 1053ق./ 1643م. تجارتخانهای را در آنجا ايجاد كردند. هلندیها مايل بودند هم با بنادر ايران و هم با بصره روابط تجاري داشته باشند. به همين دليل پيشنهاد امير ودانا در تغيير مسير تجاري از درياي عمان و خليج فارس به مسير خشكي مسقط به بصره از طريق حواشي جنوب خليج فارس را نپذيرفتند و چون با رقابت انگلیسيها روبرو شدند عليه آنها به اقدام نظامي پرداختند و ناوگاني متشكل از هشت فروند كشتي به بصره فرستادند. (وثوقي، 1384: 286) 

بصره در دوره شاه عباس دوم

بصره در دوره شاه عباس دوم از لحاظ تجاري پيشرفت بسياري كرده بود. تجار از مناطق مختلف در اين شهر حضور داشتند و اقلیتهای مذهبي غير مسلمان داراي آزادي مذهبي بودند. اين ویژگیها به همراه استقلال از عثماني با مرگ علي پاشا در سال 1062 ق. /1652م. خاتمه يافت و در زمان پسرش حسين پاشا روزگار زوال آنها فرا رسيد. در زمان حسین پاشا به سال 1075ق./1665م. عثمانیها سپاهي را براي تصرف بصره فرستادند (کمپفر،1350: 59-56) كه نتيجه آن در دوره شاه سليمان مشخص شد. در سال 1071 ق./1661م. بريتانيا و سلطان عثماني معاهدهای امضاء  كردند كه طبق آن به کلیه کشتیهای داراي پرچم انگليس اجازه تجارت در قلمرو عثماني را میداد. اما اين معاهده در سال 1086ق./1675م. هيچ ارزشي براي بريتانيا در بصره نداشت، چون حاكم بصره مستقل از دولت عثماني عمل میکرد. (امين، 1370: 39) 

بصره در دوره شاه سليمان (صفی دوم)

دوره شاه سليمان صفوي دورهای حساس در روابط ايران، عثماني و اروپا است. زیرا با همه تأکیدهائی كه از سوي دولتهای اروپائي براي برقراري ارتباط با ايران علیه عثماني صورت میگرفت، شاه سليمان به همه آنها پاسخ منفي داد. اما اروپائيان همچنان به همکاری با ایران برای مقابله با عثمانی اصرار میورزیدند.

شاه سلیمان در سال 1077ق./1666م. بر تخت سلطنت نشست. او نيز به  معاهده زهاب وفادار بود. حسين پاشا حکمران بصره زمانی که مشاهده کرد عثمانیها  در صدد حمله به بصره هستند از شاه سليمان طلب یاری نمود. اما وي نپذيرفت و مصطفي پاشا حاكم بغداد، بصره را مورد حمله قرار داد . سرانجام حسين پاشا به هند فرار كرد و سلسله آل افراسياب در بصره به پايان رسيد.(كمپفر ،1350: 69/ نظامی، 1382: 61-60) 

آبه كاره سياح اروپائي كه در دوره سلطنت شاه سليمان به ايران مسافرت كرده است، درباره کاهش تجارت خلیج فارس میگوید: «در تمام فصول کشتیها نمیتوانند در آن رفت و آمد كنند، زیرا بايد منتظر بادهاي مساعد باشند و در نتيجه فقط در ماههای اكتبر و نوامبر حركت میکنند و اين خود عاملي مؤثر در تجارت است كه به نظر میرسد باعث كاهش میشود.» (کاره، 1387: 23) همین سیاح در ادامه آورده است كه در سال 1083-1082 ق./1672م. تجارت بصره نسبت به دو سال پيش كاهش بسیار داشت و بيشتر اهالي شهر به واسطه اخاذیها و غارت تركان آنجا را ترك کردهاند و اين امر موجب شورشهای فتنه انگيز از سوي اعراب گرديده است.(همان: 24) شايد علت اينكه شاه سليمان نيز علاقهای به تسخير بصره نداشت، همين اوضاع آشفته آن شهر باشد و اينكه به دليل اين آشفتگي تجارت آنجا نيز رو به افول رفته بود. (نظامي، 1382: 65) به طوری که در سال 1096 ق./1684م. هیأتی از طرف اعراب مقیم ساحل دجله به پایتخت ایران آمد تا به حضور شاه شرفیاب شود و به او اظهار بندگی و انقیاد نماید. زیرا حکمران بصره میخواست قبل از فرارش آنجا را به شاه ایران تحویل دهد.  با وجود اینکه عثمانیها نیز در اروپا مشغول جنگ بودند، اما شاه صفوی این پیشنهاد را نپذیرفت. (کمپفر،1350: 69) 

هلنديان نیز كه در سال 1082ق. / 1671م. دو نماینده شركت هند شرقي خود را به بصره فرستاده بودند، در ابتدا بیشتر نامه ها و بسته های پستی را  به اروپا میفرستادند تا اینکه به فعالیت تجاری جدی مشغول باشند. همچنين آنها اميدوار بودند كه بدين طريق میتوانند مانع از ارسال بستهها و پیامهای ديگر ملل اروپائي گردند. در واقع هلنديان با حضور در بصره به دنبال اين بودند كه بر تجارت و پیامهای ديگر ملل كنترل داشته باشند. هلنديان بسيار نگران نيامدن کشتیها از هندوستان بودند و پيش از آن با بيقراري فراوان منتظر ورود بستههائی بودند كه قرار بود از اروپا برسد. (کاره،1387: 24) هلندیها تا نيمه اول قرن هيجدهم در بصره نماينده سياسي داشتند(امين،1370: 40-39)  و پرتغاليها مابين سالهای 70-1669 و74-1672 م. طی دو نوبت تلاش كردند كه بصره را تصرف كنند، اما موفق نشدند.(كاره، 1387، 63)

به رغم برتري تجاري بصره پس از معاهده زهاب شاه صفي، شاه عباس دوم و شاه سليمان به آن عهد نامه وفادار بودند و اقدامي عليه اين شهر به منظور بهبودي بنادر جنوب انجام نمیدادند و عثمانیها نيز از آن جهت كه در اروپا درگير بودند به معاهده وفادار ماندند.(همان: 62-61) تا اواسط قرن هيجدهم  بندر بصره از نظر تجاری برای انگلستان در مقايسه با بندرعباس در مقام دوم اهميت قرار داشت.(امين،1370: 39) 

بصره در دوره شاه سلطان حسين 

شاه سلیمان در سال 1105ق./ 1694م. درگذشت و پسرش سلطان حسین میرزا به جای او بر تخت سلطنت نشست. به فاصله چند ماه سلطان احمد دوم پادشاه عثمانی نیز درگذشت و مصطفی خان دوم جانشین او گردید. تغییر پادشاهان دو کشور تحول عمدهای در روابط فیمابین به وجود آورد. 

در سالهای آخر قرن هفدهم اساس تسلط عثمانیها بر ایالت بصره متزلزل شده بود، زیرا اولاً ترکها گرفتار جنگ با کشورهای اروپائی بودند. ثانیاً یک سلسله انقلابها و شورشهای محلی در نواحی جنوبی بینالنهرین رخ داده بود. ثالثاً طاعون شدیدی در بصره شیوع پیدا کرد و قسمت اعظم پادگان و مأموران عثمانی مقیم آن شهر را هلاک کرد. (هوشنگ مهدوی، 1369: 130)

بصره در زمان شاه سلطان حسين نيز از مناطق مورد اختلاف ايران و عثماني بود. مسئله این بود كه در سال 1107 ق./1695م. طاعون سختي در بصره بروز كرد و به دنبال آن شيخ مانع بن مقامس رئيس عشيره منتفق بر بصره دست يافت، اما دخالت او در امور خاندان مشعشع حكومت او را به هم زد.(نظامي،1382: 64 / نوائي، 1363: 18) ماجرا اين بود كه بين سيد فرج الله حاكم خوزستان و برادر زادهاش سید علی روابط رو به سردي رفت و مانع نيز حامی سيد علي بود. سيد فرج الله تصميم گرفت بصره را از شيخ مانع بگيرد. بنابراین از دولت صفوي اجازه خواست و شاه سلطان حسين در سال 1109 ق./1697م. فرمان لشگركشي را به وي داد و او توانست بصره را تصرف كند و كليد آن شهر را به اصفهان بفرستد، شاه سلطان حسين نيز كليدها را با هداياي فراوان به دربار سلطان احمد ثالث به استانبول ارسال نمود. بدين ترتيب بصره در سال 1109ق./1697م. به دست ايرانيان افتاد.(نوائي،1363: 19-18/ نظامي،1382: 70-69)   

عبدالحسین نوائي اسنادي در كتاب خود آورده است كه نشان میدهد شاه سلطان حسين نيز به معاهده زهاب پايبند بود و تصرف بصره را اقدامي عليه عثماني نمیدانست، بلكه اين عمل را براي سركوب شورشيان آن منطقه بيان میکند. در ضمن بين ايران و عثماني همچنان مراتب دوستي استوار بود و اصلاً دستور حمله به بصره از سوي شاه صادر نشده است. (نوائي،1363: 129-128 و 84-83) 


حكومت ايرانيان بر بصره به مدت چهار سال از 1109ق./1697م. تا 1112ق./1701م. طول كشيد. در سال 1112ق./ 1701م. نيروهاي عثماني در «قرنه» واقع در شمال عثماني براي داوود خان حاكم ايراني بصره نامهای ارسال كردند كه بصره را تسليم كند. او پذيرفت و شاه نيز عکسالعملی انجام نداد و اين چنين بود که بصره به دست عثمانيان افتاد. پس از آن مانع بن مغامس رئيس قبیله منتفق که از اعراب بود، از سوي دولت عثماني به حكومت بصره رسيد.( نظامي،1382: 72)

ب) چالشهای ایران و عثمانی بر سر بحرین 


تصرف بحرين در دوره شاه عباس 


در منابع جغرافیائی ،جزیره بحرین به اسامی «اوال» و «بلاد الهجر» مشهور است و از خصوصیات آن «چشمههای خوشگوار، نخلستانهای بیشمار و محل غوص لؤلؤ و مرجان است».(مستوفی، 1387: 45/ وحید قزوینی، 1383: 150)

حاکمیت سیاسی بحرین در دست خاندان شیعه مذهب بنی عصفور تا زمان حمله پرتغالیها بر بحرین ادامه داشت. تا اینکه در سال 927ق. /1521م. بحرین به تصرف خاندان فالی شیعه مذهب درآمد. به نظر میرسد خاندان فالی تا زمان شاه عباس حاکمیت سیاسی آنجا را بر عهده داشتند. (حسيني استرآبادي، 1364: 181)

توجه شاه عباس صفوی و امام قلیخان فرمانده سپاه ایران در فارس به ایالت بحرین به آنجا باز میگردد که در سال 1010ق./ 1602م. اختلافاتی که بین پسران حاکم هرمز- فرخ شاه- رخ داد، زمینه را برای دخالت الله وردیخان در بحرین فراهم کرد. در این زمان رئیس شرفالدین لطف الله وزیر فیروزشاه  بود، او وزارت بحرین را به برادر خود رکنالدین مسعود سپرد. رکنالدین مسعود حاکم بحرین در پي ضعف ملوک هرمز در صدد جدا کردن بحرین از هرمز برآمد و برای تحقق آن با بزرگان قوم خود اختلاف پیدا کرد. به دنبال اين امر، بزرگان قوم از پرتغالیها درخواست کمک کردند. (منجم یزدی، 1366: 209) رکنالدین مسعود نیز به خاطر اینکه از حملات و قدرت پرتغالیها بیمناک بود از الله وردیخان حاکم شیراز و خویشاوندان فالی خود یاری خواست. این در حالی بود که شاه عباس نيز مترصد فرصتی بود. وی هرمز و بنادر دیگر تحت سلطه حکمران آنجا را بخشی از قلمرو ایران بر میشمرد و به الله وردیخان دستور داد تا با تقاضای حمایت رکنالدین مسعود موافقت نماید. الله وردیخان خواجه معینالدین فالی را همراه تفنگدارانش به یاری او فرستاد. (حسيني منشي: 425) در همین زمان پدرو کوتین
 حاکم پرتغالی سفیری به نام فرانچسکو دوستومایر
 را از راه دریا و شرفالدین لطف الله از مزدوران خود را از راه خشکی به بحرین فرستاد و مردم و سپاه قزلباش را تحت فشار قرار داد.


خواجه معینالدین پس از رسیدن به بحرین که در ظاهر برای پشتیبانی از رکنالدین مسعود صورت میگرفت و در باطن به خاطر اینکه سودای حکومت و کسب قدرت داشت، در شبیخونی رکنالدین مسعود را به قتل رسانید. اگرچه لشگریان بحرین نیز به دلیل کمبود امکانات و نیرو نتوانستند وی را سرکوب نمایند، اما حاکم هرمز دست نشانده پرتغالیها به حمایت از آنها برخاست. بین قوای خواجه و فرمانده الله وردیخان ـ میر یوسف شاه ـ جنگ درگرفت و در نهایت سپاه قزلباش با پشتیبانی الله وردیخان پیروز شد. در نتیجه حاکم تعیین شده از سوی الله وردیخان روانه بحرین گرديد. او فرمان داشت كه پس از ورود خود قلعه را مرمت و مستحکم نماید.(ترکمان،1382: 616 / استر آبادی،1364: 150) بدین ترتیب بحرین پس از هشتاد و چهار سال از زیر یوغ پرتغالیها بیرون آمد. در حقیقت تصرف بحرین نقطه آغازي برای تصرف سایر جزایر خلیج فارس از دست سلطه گر پرتغال بود. این امر بیانگر رکود قدرت و استیلای پرتغال در خلیج فارس بود. با این فتح ، الله وردیخان حکمران بلافصل ایالات جنوبی ایران، سواحل خلیج فارس، دریای عمان و جزایر بحرین شد. 


در ايام استيلاي تركان عثماني بر بخشي از آبهای خليج فارس، اگر چه مردم بحرين براي نجات از تعديات عمال پرتغالي سر به استقلال برداشتند و موقتاً نسبت به تركان عثماني روي خوش نشان دادند، اما به اين علت كه بيشتر آنها شيعي مذهب بودند،  تسلط تركان عثماني را نيز به مسرّت نميخواستند و ميل غالب شان آن بود كه تحت حمايت و سرپرستي دولت صفوي درآيند و نمایندهای نيز براي همين استدعا نزد شاه عباس فرستادند. در سال 1010ق./1602م. نيز نيروهاي ايران به دستور الله ورديخان بحرين را تصرف كردند. (اقبال آشتياني، 1384: 77/ سيوري، 1377: 53/ هاولي، 1377: 112/ آقا محمد زنجاني، 1382: 296)

پس از تصرف هرمز، شاه عباس به امام قلی خان حاكم شيراز دستور داد تا بصره را تسخير كنند و امير بصره از اعراب باديه نشين كمك گرفت. همزمان با اين حادثه خبر درگذشت شاه عباس به قشون ايران رسيد. آنها نيز دست از محاصره برداشته و بازگشتند. (سديدالسلطنه، 1363: 370-369)

بحرین بعد از اینکه به فرمان شاه عباس اول توسط الله وردیخان فتح گردید، تا چندی زیر سلطه حکمرانان ایرانی بود. گزارش منابع درباره اوضاع بحرین از دوره شاه صفی تا شاه سلطان حسین ناقص است و تنها برخی از منابع به ذکر نام حکمرانان این منطقه که توسط حکومت مرکزی منصوب میشدند، اشاره میکنند و پس از آن به بحث در باره اوضاع بحرین در دوره شاه سلطان حسین و دست اندازی اعراب عمان به این منطقه میپردازند.  

اوضاع بحرین پس از شاه عباس اول تا بر تخت نشستن شاه سلطان حسین

در دوره الله وردیخان و امام قلی خان که بیگلربیگی هاي بزرگ فارس بودند، حاکمان بحرین از سوی آنها انتخاب میشدند. به گفته منجم يزدي در سال 1011ق./ 1621م. بهزاد سلطان از سوی الله وردیخان حاکم ایالت بحرین شد. (منجم یزدی، 1366: 235) بنا بر آنچه در منابع دوره صفویه نگاشته شده است، در دوره شاه صفی امام قلی خان بیگلربیگی فارس، کوه گیلویه، لار، بحرین و جرون بوده است. مؤلف خلاصه التواریخ نوشته است: «امام قلیخان هر ساله 60000 تومان به خزانه عامره میپرداخته است.» (خواجگی اصفهانی، 1368: 41)

پس از مرگ امام قلیخان انتصاب حاکمان بحرین را دربار بر عهده گرفته بود. چنانکه گفته شده است؛ پس از قتل امام قلیخان و فرزندانش حکومت بحرین توسط حکومت مرکزی در سال 1041ق./ 1631م. به برخوردار سلطان ذوالقدر واگذار شد. (حسینی استرآبادی، 1364: 247) به نظر میرسد که پس از او حکومت بحرین به سندوک سلطان زنگنه سپرده شد و حاکمیت او تا سال 1043ق./ ادامه داشت، سپس در این سال توسط حکومت صفوی از قدرت خلع شد. (همان: 148/ واله قزوینی اصفهانی، 1380: 150) در منابع آمده است که او پس از برکناری، شمشیر امیر تیمور گورکان که «اسم سامی و نام نامی» آن پادشاه بر آن نوشته شده بود و در بحرین قرار داشت را به شاه صفی پیشکش نمود. (همان: 159) گویا همین امر باعث روی کار آمدن مجدد او شد. پس از سندوک سلطان، باباخان به حکومت رسید. وی از سال 1050ق./ 1640م. تا 1077ق./ 1666م. حکومت بحرین را در دست داشت و بعد از او حاکمیت بحرین به امیر سلطان بن قزلخان واگذار شد. وي در سال 1077ق./ 1688م. بر تخت حكمراني نشست، اما سال پایان حكومتش نا معلوم است. حکمران بعدی بحرین مهدی قلیخان بود و گویا تا سال 1113ق./1700م. حاکمیت او برقرار بوده است و پس از او قزاغ سلطان بر تخت حکومت بحرین نشست. (اقبال آشتیانی، 1384: 97) 

تصرف بحرین توسط خوارج عمان در زمان شاه سلطان حسين

مدتها بود که خوارج اتباع سلطان بن سيف ثاني براي غارت دارالتجارهها و مغاصات لؤلؤ بحرين دندان تيز كرده و به جهت يغماي آنجا منتظر فرصتي مناسب بودند و به همين منظور سه بار به آنجا حمله كردند. در حمله اول از عهده تسخير آن برنيامدند و سال بعد به تجدید تعرضات خود پرداختند. چون شاه سلطان حسين اردوئي به همراهی يكي از خوانين رشت براي حفظ بحرين فرستاده بود از او شكست خوردند، اما سرانجام در اواخر سال 1130 ق./1717م. بر بحرين دست يافتند و پس از مدتي محاصره قلعه و ارگ منامه را تسخير كردند و دست به غارت شهر و كشتار مردم زدند و جمع كثيري از ساخلوي نظامي، سکنه بیگناه، علماء و اعيان شيعه را كشتند و بحرين را با لارك، هرمز، كيش و قشم به عمان ضميمه كردند. امري كه خوارج را در اين قبيل خودسریها جسور كرده بود، تحريكات عمال دولت عثماني بود. چرا كه آنها اوضاع ناگوار ايران را زمان مناسبی میدانستند تا برای دربار صفوی ایجاد مشکل نمایند. از این رو خوارج را براي دستبرد به جزایر و سواحل ايران تحريض میکردند تا خود نيز فرصتي به چنگ آورند و ولاياتي كه در عهد شاه عباس اول از دست داده بودند را پس بگيرند.(اقبال آشتياني،1384: 98-97)

در 9 ربیعالثانی 1134 ق./26 ژانويه 1722م. از سوي حسن پاشا حاكم بغداد فرستادهای به همراه یکصد و بيست نفر به اصفهان اعزام شدند تا جلوس محمود افغان را تبریک بگویند. نام اين سفیر عثمان آقا بود. وي از ژوزف اپي ساليمان
 درباره رويدادهاي اصفهان پرسيد و خواست او را از حوادث جاري آگاه كند. گيلاننتز بيان میکند كه ژوزف به او واقعیتها را نگفته است، زیرا باعث حمله عثمانیها به ايران و جزاير پس کرانهای خليج فارس میگرديد. به طور مثال در پاسخ مربوط به درآمد گمركات بندر گمبرون گفته بود: «به نظرم درآمد این بندر به سالي پانزده هزار تومان بالغ میشود، اما در حال حاضر چندان كشتي به آن بندر رفت و آمد ندارد. بندر بسته است و همه کشتیها به بندر بصره میروند و درآمد گمركي نصیب ترکان میگردد». ژوزف درباره مرواريد بحرين نيز گفته بود: «از بحرين هيچ درآمدي حاصل نمیشود، چون که چندين سال است آن جزيره به دست اعراب مسقط افتاده است. غواصان مرواريد پراكنده شدهاند و ديگر كسي نمانده است كه به جستجوي مرواريد بپردازد و بحرين هم ويران شده است». با اينكه پاسخهای نادرستي به فرستاده عثماني داده شد، اما وي با این حال بيان داشت كه درآمد ايران زياد است و حتماً سلطان عثماني را راضي خواهد کرد تا با 16 هزار سپاهي راهي ايران شود و ایران را تسخیر نماید . (همان: 90-89)

نتیجه گيري

دولت عثمانی در دوره اوج قدرت توانسته بود بر دریاهای اطراف قلمرو حکومت خود دست یابد و متصرفاتش را بیش از پیش گسترش دهد. یکی از این قلمروهای دریائی که تمام تلاش خود را صرف به دست آوردن آن نمود، خلیج فارس بود.

خلیج فارس از آن جهت مورد توجه امپراطوری عثمانی قرار داشت که شاه عباس برای ضربه زدن به منافع اقتصادی عثمانی مسیر تجارت شرق به غرب را - که از مسیر زمینی و سنتی عثمانی میگذشت - تغییر داده بود و کاروان های تجاری نیز به سمت جنوب  به سوی خلیج فارس هدایت میشدند. کشورهای اروپائی حاضر در خلیج فارس نیز برای مقابله با حکومت عثمانی با ایران اتفاق نظر داشتند. در پي این فرایند، تجارت دریائی خلیج فارس و دریای عمان که از طریق دور زدن دماغه امید نیک به سمت اروپا هدایت میگردید، از دست امپراطوری عثمانی خارج شد. بنابراین دولت عثمانی به دو دلیل تصمیم گرفت تا تسلط خود بر خلیج فارس را مستحكم نماید: 

الف) از آن جهت که دست  دول اروپائی را از خلیج فارس کوتاه کند و سود تجارت آن را نصیب تجار و بازرگانان خود نماید. 

ب) اینکه دولت عثمانی برای تثبیت موقعیت و قدرت خود در سایر آبهای متصرفیاش بايد بر آبهای خلیج فارس نیز حاکمیت خویش را تحکیم میبخشید. اما با وجود تلاشهای اولیه هرگز نتوانست موقعیتش در خلیج فارس را به عنوان یک قدرت برتر به اثبات برساند. زیرا افزون بر مقابله با دول اروپائی در چالش با حضور تاریخی ایران نيز بود که هم از نیروی اقتصادی و فرهنگی بالقوه در منطقه برخوردار بود و هم با تجدید نیروی نظامی پس از شاه عباس اول، عرصه را برای جولان نیروهای عثمانی تنگ نموده بود. در نتیجه این حضور تنها منتهی به دخالتهائی نه چندان مؤثر در برخی از بنادر خلیج فارس از جمله بصره و تا حدودی بحرین شد. بصره نیز بیشتر حاکمی خودمختار داشت و تحت سلطه مستقیم عثمانیها نبود و در زمان شاه سلطان حسین به مدت پنج سال به دست ایرانیها افتاد.  
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�. Pedro Cuttin


�. Franchesco Dostomayer


� - ژوزف اپی  سالیمان  یکی از ارامنه اهل تفلیس بود که  به مذهب کاتولیک درآمده بود.او در اصفهان به عنوان مترجم شرکت هند شرقی فرانسه خدمت می کرد .وی از جمله  شاهدان و منابع خبری جریان سقوط اصفهان است که آگاهی های خود در باره  چگونگی تصرف اصفهان توسط افاغنه  را در اختیار گیلاننتز قرار می دهد. 





