بنیاد امامت و سلطنت خاندان ابوسعیدی مسقط و عمان و چالشهای
حکومت های ایران در حوزه خلی فارس و دریای عمان
(قرون  01-07میالدی)
محمدجعفر چمنکار



دریافت مقاله58/5/0 :
پذیرش مقاله58/12/8 :

چکیده
در بیستم محرم سال  1282هجری 00 /ژانويه  1852میالدی جنبش ضد استعماری مردم عمان به استیالی
يکصدوپنجاه استعمار پرتغال پايان داد و سلسله نوبنیاد آل يعاربه در سايه قدرت دريايی و ضعف مفرط
دولت های مرکزی ،حمله و تجاوز به سواحل و جزاير و بنادر ايران را تشديد کردند .بدين ترتیب ،تقابل
دو کشور بر تعامل و پیوند پیشین سايه انداخت .در سال 1800میالدی احمد بن سعید ابو سعیدی(-1858
1848م) ،با لقب االمام احمد بن سعید ،به رهبری مردم برگزيده شد .اين امامت و رهبری آغاز سلطنت
پادشاهان ابو سعیدی است که در قرون  14و  15میالدی عنصری تاثیرگذار در تحوالت سیاسی ،اقتصادی
و نظامی خلیج فارس محسوب شدند .تقابل امامان سلسله يعاربی و سالطین ابوسعیدی مسقط و عمان
با حکومتهای ايران و اجاره برخی از جزاير و بنادر ايران به وسیلة آنان ،بخش مهمی از تاريخ حوزه
خلیج فارس و دريای عمان است .بررسی چگونگی به قدرت رسیدن سالطین ال ابوسعید در عمانات،
تهاجم و استیالی آنان بر خطوط دريايی شمالی خلیج فارس و سیاست دستگاه حاکمه ايران در برخورد
با آنان ،هدف اصلی اين پژوهش است .در فرجام ،نگارنده بر اين باور است که اين امر ،توانمندی و تمرکز
سیاسی و اداری و میزان نقش آفرينی ايران را در کرانه های آبی جنوبی ،در خالل قرون 14تا  15میالدی
به چالش سختی کشانید.
کلید واژه :خلیج فارس و دريای عمان ،ايران ،سلسله ابوسعیدی ،مسقط و عمان ،قرون  14تا  15میالدی ،چالش.



استاديار دانشگاه ارومیه .پست الکترونیكsouthstar_boy@yahoo.com :
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با پیروزی حضرت علی (ع) در نبـرد نهـروان ( 5

سال  1800میالدی احمد بن سعید ابـو سـعیدی (

صفر 84هجری) ،خوارج بـه رهبـری عبـداخ بـن

1848 -1858میالدی) بـا لقـب االمـام احمـد بـن

فديك ،به عمـان گريختـه و بـه علـت دور افتـاده

سعید به رهبری مردم برگزيده شد .ايـن امامـت و

بودن ،آن را پايگاه خود قرار دادنـد .بـهتـدريج بـا

رهبری آغاز سلطنت پادشاهان ابو سـعیدی اسـت

استقبال مردم عمـان ،شـاخهای از خـوارج بـه نـام

که تا امروز نیز ادامه دارد .تقابـل امامـان عمـان بـا

فرقه اباضیه در اين سرزمین توسعه يافت .ابو بالل

حکومــتهــای ايــران از دوره صــفويه تــا عصــر

مرداس بن اديه تمیمـی از رهبـران نخسـتین ايـن

قاجاريه و اجاره برخی از جزاير و بنادر ايـران بـه

فرقه در سال  80هجری در جريـان يـك شـورش

وسیله آنان ،بخش مهمـی از تـاريخ حـوزه خلـیج

علیه حکومـت اسـالمی کشـته شـد و پـس از آن

فارس و دريای عمان است ،امری که توانمنـدی و

عبداخ بن اباض با کنارهگیری از صـفوف خـوارج

میزان نقش آفرينی ايران را به چالش کشانید.

افراطی ،چون ارازقه ،به رياست اين گروه منصوب

در اين پژوهش ،با تکیه بر منابع دست اول سعی

شد و نام فرقه يادشده از نام او شـد .وجـه تمـايز

شده است به اين سوال پاسخ داده شود که

اين گروه از ديگر خوارج آن بود کـه بـه مخالفـان

فرايند نفوذ و استیالی امرای آل ابوسعید در مناطق

خود چندان سخت نمی گرفتند .مهاجرت جابر بن

شمالی خلیج فارس و دريای عمان چگونه شکل

زيد از فقهای برجسته اباضی بصره به عمان ،نقش

گرفت و اين فرايند ،حاکمیت و نقش آفرينی

مهمــی در گســترش ايــن فرقــه در ايــن ســرزمین

ايران را با کدامین چالش ها و تقابل روبرو

داشت .همزمان با ظهور و تشکیل دولت صـفوی،

ساخت؟

تکاپوهای استعماری امپراطوری پرتغال در منطقـه
خلیج فارس ،تنزل حاکمیت ايران بـر عمـان را در

الف) روند به قدرت رسیدن امرای عمان و

پـی داشــت .پیـدايش عصــر طالئـی شــاه عبــاس،

مسقط

گسترش قـدرت دريـايی وی و تصـرف جزايـر و

ســرزمین دورافتــاده و کوچــك عمــان کنــونی

مناطق هرمز صحار و خورفکان معادلـه و موازنـه

روزگاری تأثیرات شگرفی بـر مجموعـه تحـوالت

قدرت را به نفع ايـران در حـوزه خلـیج فـارس و

منطقه خلیج فارس و دريای عمـان داشـته اسـت.

دريای عمان دگرگون ساخت .در زمـان حکومـت

( .) Risso, 1986 : 17ســرحدات عمــان ،در

شاه عباس دوم جنبش ضد استعماری مردم عمـان

دوران کهن ،بسیار پهناورتر از حال بود .حـدود آن

به اسـتیالی يکصـدوپنجاه سـالة اسـتعمار پرتغـال

از سمت غرب و جنوب به يمـن مـیرسـید و در

پايان داد و سلسـله نـو بنیـاد آل يعاربـه در سـايه

شمال ،شامل تمام امارات متحـده عربـی امـروزی

قدرت دريايی و ضعف مفرط دولت های مرکزی،

بود و بحرين را نیز در تملـك داشـت ( Brills ,

حمله و تجاوز خود را به سواحل و جزاير و بنادر

 .) 1987:4 – 9ساکنان اولیه عمان را هامی ها يـا

ايران تشديد کردند .بدين ترتیب ،تقابل دو کشـور

بنیاد امامت و سلطنت خاندان ابوسعیدی سقط و عمان و چالشهای حکومتهای ایران در حوزه...

مقدمه

بر تعامالت و پیوند های پیشین سايه انـداخت .در

 37دوفصلنامه پژوهشنامه تاریخهای محلی ایران ،سال دوم ،شماره سوم (پیاپی  ،)5پاییز و زمستان 0313

محمد جعفر چمنکار

نژاد آسیا فريقايی تشکیل میدادند که با نفوذ قبايل

هجری به حکومت عمان گمـارد .حضـرت علـی

سامی با تقسـیمات قحطـانی و عـدنانی بـه سـری

(ع) نیز يکی از سـران قبايـل را بـه عنـوان حـاکم

انقراض و نابودی رفتند .نام باستانی عمان ،ماگـان

عمان تعیین کرد .با پیروزی حضـرت علـی(ع) در

يا ماجان بودهاست که از تمام امارات خلیج فارس

نبرد نهروان ،خوارج به رهبری عبداخ بـن فـديك

معتبرتر بوده است و سلسله قديمی مقتدری بر آن

به عمان گريختند و ،بهتدريج ،فرقـه اباضـیه را در

حکومت می کرد ( صباح  .) 18 : 1884 ،پـس از

آنجا گسترش دادند؛ اما در سال  85هجـری ،عبـد

يك خالء ابهام آمیز جزئیات حاکمیت امپراطـوری

الملك بن مروان – خلیفه اموی – با جنـگ هـای

هخامنشی بر سرزمین عمان بـر مـا روشـن اسـت.

خونین ،عمان را تحت سیطره درآورد .بـر اسـاس

تسلط ايرانیان بر عمان تا پايان سلسـله ساسـانی و

تقسیمات اداری حکومت اسالمی ،عمان در عصـر

ظهور اسالم پايدار ماند .مهاجرت قبايل عـرب بـه

امويان و عباسیان ،تحت اداره بصـره بـود .مالیـات

عمان از اواخر قـرن دوم مـیالدی و دو سـه سـده

عمان در روزگار عباسیان معادل سیصد هزار دينار

پیش از اسالم آغاز شد .نخستین گـروه از اعـراب

برآورد شده است (زيدان  .) 8 :1885 ،در مـدت

شنوعه از يمن به حرکت درآمده و دو سـده پـیش

تسلط خلفا بر عمـان مشـاغل کـم اهمیـت ،ماننـد

از اسالم آغـاز شـد و در بخـش هـای کوهسـتانی

تحصیلداری ،به مأموران محلی واگذار می شد تـا

عمان و رأس المسندام سـکنی گزيدنـد ( .مجتهـد

اينکه سرانجام شخصی به نام جناح بن عید حنوی

زاده  .) 00:1888 ،قبیله آزد ،که از شـاخه کهـالن

به سمت والی عمان منصوب شد که از طايفه اواز

قحطانی بود ،به سرعت در عمان قدرت و توسـعه

از مهاجران اولیه به شمار مـیرفـت .سـپس مـردم

يافت (  .) Risso ,1998: .4عمان جزء نخسـتین

عمان در سال  851میالدی جلنده بن ابـن مسـعود

مناطقی بود که به قلمرو اسالم پیوست .پیامبر اکرم

را به امیری خـويش منصـوب و او را بـه عنـوان

در ذیالقعده سال هشـتم هجـری ،عمـربن عـاص

اولــین امــام بــر حــق عمــان انتخــاب کردنــد.

سهعی را برای اعالم رسالت آسمانی خود بـه نـزد

).(Britanica, 1990:69

جیغر – پادشاه عمان – و بـرادرش عیـاذ آزدی –
پسران جلندی ازدی -فرستاد که آن دو نیز اسـالم
را پذيرفته و زکات پرداختند (آيتـی 054 : 1885 ،
) .پس از درگذشت پیامبر طايفـه آزد بـه رهبـری
لقــیط بــن مالــك ذولتــاج از پرداخــت زکــات بــه
حکومت اسـالمی خـودداری ورزيدنـد و ابـوبکر
باگسیل سپاهی به فرماندهی عکرمه بن ابی جهـل،
آنان را شکسـت داد و عمـان را دوبـاره بـه انقیـاد
اســالم درآورد ( .فیــاض .) 101 : 1885 ،عمــر –
خلیفه دوم – عثمان بن ابیالعـاص را در سـال 15

ظاهراً اين جنبش استقالل طلبی زير نفوذ
تأثیرات مذهبی به وجود آمده بود؛ زيرا پیروان
اباظیه در سر تا سر عمان پراکنده شده بودند .از
اين تاريخ تا اواخر قرن  14میالدی ،به استثنای
مدت دويست و شصت سال سیطره طايفه نبهان،
حکومت عمان با اقتدار کامل نظامی ،سیاسی و
مذهبی امامان همراه بوده است .امامان غالباً از بین
طوايف عضدی ،صنوی ،کندی و يعاربه برگزيده
شده و در عمان داخلی مرکزيت داشتند .عمان نیز،
همچون ديگر مناطق راهبردی در سیاست توسعه
جهانی استعمار گران اروپايی ،جايگاه ويژه ای
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يافت که البته اين اهمیت ،پیامدهای مرگباری برای

و با مذهب اباضی و مشروعیت کامل حکومت می

آن به همراه داشت .استعمار پرتغال برای حفظ

کردند؛

هندوستان – مملکت ادويه – می بايست بر عمان

 .0خاندان آل ابوسعید که سلسلهای اباضی

و سواحل آن احاطه می داشت و در نتیجه آنجا را

مذهب هستند و از واپسین سال های نیمه نخست

تصرف کرد (اقتداری.)115 – 114 : ، 1805 ،

سده  10هجری  14 /میالدی تا به امروز ،بر عمان

با هفت فروند کشتی عمان را تسخیر کرد ،بنادر

 -0سلسله یعاربه

مسقط و قلهات را به آتش کشید و به قتل عام و

در سال  1820هجری1800 /میالدی دولت يعاربـه

مثله نمودن مردم پرداخت( .اقبال آشتیانی 1808 ،

به رياست امام ناصر بـن مرشـد الیعربـی تأسـیس

 .)112 – 125 :پرتغال از روزگار آلبوکرك تا

گرديــد (عبیــدلی ،)88-80: 1021 ،او بــا هــدف

زمان اخراج آنان ،حاکم مقتدر و مطلق عمان و

مبارزه با عناصر پرتغالی که بـر شـهرهای مختلـف

سواحل آن بود .رقابت بین ابر قدرتها ،گاه سبب

عمان استیال داشتند ،ضمن اتحاد طوايف مختلـف

ويرانی افزون تر اين سرزمین میشد .چنانکه در

به تأسیس يك نیروی دريايی پرداخت و در مدت

 1552میالدی عثمانیها چنین نمودند( .فلسفی ،

اندکی تعدادی از شهرهای ساحلی عمان از جملـه

. ) 00 – 01 :1800

جلفار ،دبا ،صحار ،مسقط ،قريـات و صـور را آزاد

سرانجام در 02محرم سال  1282هجری برابر

کرد( .شهاب و الرمجی 80: 1010،؛ محمد مرسی،

با  08ژانويه  1852میالدی ،سلطان بن يوسف –

 )10: 1010او از ســوی گــروه کثیــری از علمــای

امام قدرتمند عمان – به فرمانروايی پرتغالیها

اباضی در نواحی سمائل ،رستاق ،ظاهريه ،مسقط،

پايان داد .) Risso ,1998 :13 (.زوال استعمار

صحار ،جلفار ،صور ،قريـات و خربـت پشـتیبانی

پرتغال ،اوج گیری قدرت رقیبان ديگری چون

میشد( .السالمی ، 1580،جـزء اول )805:خمـیس

انگلیس ،فرانسه ،هلند و آلمان را در پی داشت و

بن سعید الشقصـی( )1255-1252صـاحب کتـاب

در اين میان ،امپراطوری انگلستان ،بهتدريج ،تسلط

منهج الطالبین و بال الـراغبین يکـی از ايـن افـراد

خود را بر تمامی سرزمین عمان تسری داد و مالك

بود .وی با ازدواج با مادر بیوه ناصر بن مرشد ،بـه

بی رقیب آن شد:

نــوعی ،پــدر خوانــده او نیــز محســوب مــیشــد.
(العبیدانی .)020:1540،پـس از مـرگ او در سـال

ب) شکلگیری خاندان حکومتگر در عمان و مسقط

1255هجری1805/میالدی ،امام سیف بـن سـلطان

دو سلسله عمده در تاريخ عمان پديد آورنده

الیعربی نبرد بـا پرتغالیـان را ادامـه داد و در سـال

تحوالت و دگرگونی های عمیقی بوده اند:

1805م بر مسقط استیال يافـت .بـا آزادی مسـقط،

 .1سلسله يعاربه ،که بر اساس امامت انتخابی

ساير پايگاههای پرتغالیان سرنگون شد و سـرانجام
در  02محرم سال 1282هجری 00 /ژانويه میالدی

1. Affonso de Albuquerque

به فرمانروايی  152ساله آنان بـر عمـان پايـان داده

بنیاد امامت و سلطنت خاندان ابوسعیدی سقط و عمان و چالشهای حکومتهای ایران در حوزه...

سردار آلفو نسو آلبرکرك 1پرتغالی در سال 1528

فرمانروايی کرده اند.
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شد .يعاربه عمـان پـس از ايـن فتوحـات ،ضـمن

داشت( .شاکر .) 880: 0222،پس از او ،سلطان بن

تعقیب عناصر پرتغالی ،سواحل هند ،ساحل شـرق

ســیف ( .)1814-1811بــه حکومــت پرداخــت (

آفريقا و اقیانوس هند را مـورد حملـه قـرار داده و

السعدون .)00 :0210،در دوران سلطان بن سـیف،

پس از تسخیر مومباسا در سال 1112هجـری10 /

بحــرين بــه تصــرف اباضــیان عمــان درآمــد

دسـامبر1854مــیالدی کــه پــس از حــدود  88مــاه

(شاکر .)885- 880: 0222،پس از مـرگ سـلطان،

محاصره قلعه پرتغالی ها بهنام يسـوع کبیـر انجـام

امــام يعربــی در ســال  1182تــا  1181هجــری/

گرفت (محمد مرسـی ،)10 :1010،در کرانـههـای

 1815 -1814میالدی ،نبرد قـدرت بـه مـدت 82

جنوبی افريقا پیشروی کرده و در آغـاز قـرن 10ه/

سال سبب شد تا ضمن ناامنی و پريشـانی اوضـاع

14م ،قلمرو خود را از دماغه کومورين تـا دريـای

عمان ،همه قبايل را زير نفوذ و هـدايت دو دسـته

سرخ و از بحرين تا جزاير کوريا موريـا گسـترش

بزرگ طوايف حنـاوی ( هنـاوی) و غـافری قـرار

دادند و حتی بر بخشهايی از نیمه شـمالی خلـیج

دهد و اين امر فروپاشی سلسله يعـاربی را تسـريع

فـــارس و بنـــدر عبـــاس نیـــز تســـلط يافتنـــد

کرد(الخصوصی 81: 1540،؛القاسـمی-05 :1545 ،

(شـــوقی .) 00،85،15 :1024،در نتیجــــه ايــــن

 .)08پس از سـلطان بـن سـیف دوم ،بـه ترتیـب،

فتوحــات ،نیــروی دريــايی نظــامی و اقتصــادی

سیف بن سـلطان دوم ( ،)1800-1815المهنـا بـن

نیرومنــدی تأســیس شــد و بــرای تحکــیم منــاطق

ســلطان بــن ماجــد( ،)1802-1815يعــرب بــن

متصرفی ،بهويژه در سرزمین اصلی عمان ،قـالع و

بلعرب( ،)1808-1800محمد بـن الناصـر(-1800

دژهای مستحکم نـزوی ،الحـزم ،حصـن جبـرين،

 ،)1804ســیف بــن ســلطان دوم(،)1808-1804

میرانی و جاللی شکل گرفت و توانمندی تجـارت

ابــوالعرب بــن حمیــر بــن ســلطان(،)1884-1880

دريايی امامان عمان گسترش فراوانی يافت .پس از

سلطان بن مرشد بـن عـدی سـوم(،)1808-1800

او بلعرب بن سـلطان الیعربـی ( )1852-1842بـه

سیف الثانی بن سلطان(حکومت اشتراکی با سلطان

امامت منصوب شد .مرکـز اصـلی حکومـت او در

بــن مرشــد ســوم) و بلعــرب بــن حمیــر بــن

نزوی و قلعه جبرين در ناحیه بهال بود .با آنکه در

ســلطان( )1804-1800بــه حکومــت آل يعاربــه

ابتدا وی از حمايت علمای دينـی از جملـه شـیخ

منصوب شدند.

خلف بن سنان برخوردار بود ،در انتهـا در رقابـت
با برادرش سیف بن سلطان قدرت را واگذار کـرد.

 -0سلسله ابوسعیدی

(ابن حبیب ،بـی تـا 108:؛ العبیـدانی.)054: 1540،

مقارن با اين تحوالت پیشین ،احمد بن سعید ابـو

سیف بن سلطان( ،)1811-1850ملقب به بـه قیـد

سعیدی ملقب به المتوکل على اخ ( 1848 -1858

االرض(زير زمین) يـا سـیف بـن سـلطان دوم بـا

میالدی) والی شهر صحار ،علیه دولت يعاربه قیـام

هدف حفظ مستعمره مومباسا با عناصـر پرتغـالی

کرد و با اتحاد مـردم صـحار و رسـتاق ،مخالفـان

مقابله کرد .او مقر حکومتی را در شهر نـزوی بـر

خود را شکست داد (قحطـانی.)080-028 :1002،

پا کـرد ،امـا بیشـتر مراکـز اداری در مسـقط قـرار

او در اجتماع رستاق در سال  1800میالدی با لقب
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اين امامت و رهبری آغاز سـلطنت پادشـاهان ابـو

ولی از آنجا که تنها  18سال داشت ،عمويش سـید

ســعیدی اســت کــه تــا امــروز نیــز ادامــه دارد

بــدربن ســیف در مقــام قــیم بــه تخــت حاکمیــت

(العیــدروس80 :0222،؛  .)122-55 :1554بعــد از

نشست .پس ازمرگ عمويش در تاريخ  81جوالی

انتخاب االمام احمد بن سعید البوسعیدی به امامت

 1428خواهر بزرگتر او به نام سـیده عايشـه ابـن

و رهبری ،واليت رستاق پايتخـت قـرار گرفـت و

سلطان زمام امور را بهدست گرفت کـه بـا صـدور

تاســیس يــك نیـروی دريــايی مــورد توجــه قــرار

اجازه از جانب خواهر ،سعید ابن سلطان بهعنـوان

گرفت .او با انتخاب مسقط بـه عنـوان يـك بنـدر

تنها پادشاه مسقط ،عمان و زنگبار بر تخت شـاهی

تجاری مهم صاحب نفوذ در محـدوده وسـیعی از

نشست .سعید ابن سلطان در سـال  1428بـر سـر

آبهای خلیج فارس و دريای عمـان تـا سـواحل

يك اختالف نظـر لقـب امـام را کنـار گذاشـت و

هند و شرق افريقا شد .سرکوبی دزدان دريايی کـه

سپس لقب سید به معنـای عالیجنـاب را بـر خـود

از مناطق ماالبار به خلیج فارس و دريای عمان می

نهاد ،تا ،بدينوسیله بتواند از ساير اعضای خانـدان

آمدند و کمك به والـی بغـداد در اعـاده امنیـت و

آل بوسعید متمايز شود .او در زمان فرمانروايی 50

فرونشـــاندن اعتراضـــات از ديگـــر اقـــدامات او

ساله خود پادشاهی وسـیعی را تشـکیل داد کـه از

محسوب می شود .احمد بن سعید با اعطای لقـب

سواحل عمان ،بندر گوادر ،مکران تا جزيره زنگبار

سید (صید) به فرزندان خود ،در حفظ مشـروعیت

و مومباسا (در ساحل شرقی افريقا) و کیپ دلگادو

دينی و پايگاه اجتماعی خاندان ابوسعیدی کوشید.

امتداد داشت .زنگبار رفته رفته از مرکـز معـامالت

(برگ نیسی ) 815 - 818 :1888 ،پس از او سعید

برده داری و مرکز کشت میخك به مرکز اقتصـادی

احمد بن سعید از سال  1885تا  1885میالدی بـر

ممالك افريقايی توسعه يافت .سعید ابن سلطان در

عمــان ســلطنت کــرد و در ســال  1885توســط

سال  1480پايتخـت حکـومتی خـود را بـه شـهر

برادرش سلطان بن احمـد خلـع شـد .او شـاعری

زنگبــار انتقــال داد و در  1402نیــز ايــن انتقــال را

خوش قريحه بود و اشعاری زيبا داشـت و بعـد از

رســماً اعــالم کــرد .او در ســال  1488روابــط

عمر طوالنی در سـال  1428در شهرسـتان رسـتاق

ديپلماتیك با اياالت متحده امريکا را آغاز و نیز در

درگذشت .در زمان سـلطان بـن احمـد (سـلطنت

سال  1402روابط ديپلماتیك با بريتانیای کبیر را از

1420 – 1850میالدی) ناوگان دريايی عمان به دو

ســر گرفــت .در ســال  1402م ـیالدی ســعید بــن

برابر افزايش يافت .با حکومت سعید بـن سـلطان

سلطان نماينده شخصی خـود «احمـد بـن نعمـان

بـــن احمـــد (( ،)1458 -1851ســـلطنت -1420

الکعبی» را به عنوان اولین سـفیر عـرب بـهوسـیله

1458میالدی) امامان عمان بـه اوج قـدرت دسـت

کشتی شخصی خود ،که بنام سفینة سلطانه معروف

يافتند .سعید ابن سلطان آلبوسعیدی ،در تاريخ 02

بود به نیويورك فرستاد .اين کشـتی اولـین کشـتی

نوامبر  1420بهعنوان جانشین سـلطان بـن احمـد

عربی بود که بـه نیويـورك مـیرفـت .سـعید بـن

( )1420_1850پادشاه مسقط شد .وی در ابتدا بـه

سلطان با اجاره بندر عباس ،قشم ،هرمز در خلـیج

بنیاد امامت و سلطنت خاندان ابوسعیدی سقط و عمان و چالشهای حکومتهای ایران در حوزه...

االمام احمد بن سعید به رهبری مردم برگزيده شد.

همراه برادرش سلیم به سمت حاکم برگزيده شـد؛
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فــارس ،انعقــاد پیمــان تجــارتی بــا دولــتهــای

بــود .دو تــن از پســران سیدســعید در زمــان پــدر

انگلستان ،فرانسه ،هلند ،پرتغـال و ايـاالت متحـده

درگذشــته بودنــد .ثــوينی در  ،1005هنگــام ســفر

امريکا و توسعه ناوگان نظامی بر قـدرت خـود در

پدرش به زنگبار ،جانشـین او در حکومـت عمـان

تأثیرگذاری بر تحوالت سیاسی ،نظامی و اقتصادی

شــد و از  1082رســماً حکومــت آنجــا بــه وی
شــد .سیدســعید در  1088هجــری

محمد جعفر چمنکار

منــاطق خلــیج فــارس و دريــای عمــان و نــواحی

تفــوي

پیرامونی آن افزود .او بیشتر اوقـات زنـدگیاش را

درگذشت .او چنـد سـال پـیش از مـرگ (،)1088

در سفر و برفراز آبهای دريا گذراند و در سفرهای

قلمروش را میان پسرانش تقسیم کرده بود؛ عمـان

دريايی اش در کشتی مخصوصش «شاه علم» جلـو

را بــه ثــوينی و زنگبــار را بــه خالــد و پــس از

قافله کشتیها پیش مـیرفـت و کشـتی مـیرانـد.

درگذشت او ،به ماجد واگذار کرده و خودش نیـز

ناوگان جنگی او متشکل از  42رزمناو بود کـه در

در زنگبار مستقر شده بود .ثـوينی بـه اسـتقالل در

میان آنها  02کشـتی مخصـوص و ويـژه عملیـاتی

عمان حکومت میکرد .ثوينی از اين پس به زنگبار

قرار داشت .در هر کشتی  10توپ قرار داشت .در

چشم داشت و میخواست آن را تابع عمان سازد؛

کشتیهای بادباندار موسـم بـه فرقـت 88 ،عـراده

از اين رو ،در پی توافقی قـرار شـد ماجـد سـاالنه

توپ جاسازی شـده بـود .کشـتی فرمانـدهی ايـن

چهـل هــزار کُــرن زنگبــار بــه عمــان بپــردازد کــه

ناوگان مجهز به توپ بود .اين ناوگـان سـنگین را

ســیدثوينی آن را نشــانة تابعیــت مــیدانســت .از

بیش از  122قـايق جنگـی کوچـك ،معـروف بـه

مجموع کشتیهـای پـدرش ده فرونـد بـه ماجـد،

مساند ،که در آن شش هزار نفر خدمت میکردنـد،

نوزده فروند به بیتالمال و هشت فروند به ثـوينی

حمايت میکرد .او بر خود لقـب – السـیدالبحار-

تعلق گرفت .همچنین  102عراده توپ به تصـرف

سرور درياها  -نهـاده بـود .امامـان اباضـی عمـان

ثوينی درآمد .چندی نگذشت که ماجد از پرداخت

بهوسیله ايـن توانمنـدی دريـايی محـدوه دريـايی

پول مقرر خودداری کـرد .ثـوينی در  1085قصـد

وسیعی از خلیج فارس تا دماغـه امیـد نیـك(راس

حمله به زنگبار را داشـت؛ امـا حـاکم زنگبـار بـه

الرجاءالصالح) را تحت نظارت خـود داشـتند و در

دولت بريتانیای هند متوسـل شـد و لـرد کانینـگ،

اين هنگام نیرومنـدترين قـدرت بحـری در خلـیج

نايب السلطنة هند ،وسـاطت کـرد و در  1088بـه

فــارس و دريــای عمــان محســوب مــیشــدند.

جدايی همیشگی دو قلمرو رأی داد به شرط آنکـه

(السیابی .)4-8 /0 :1015،سـعید بـن سـلطان بـن

ماجد ساالنه مبلر چهـل هـزار کـرن بـه ثـوينی و

احمد در سال  1458میالدی به هنگام مسـافرت از

جانشینان او بپردازد که اين مبلر بعدها بـه هشـتاد

مسـقط بــه زنگبــار( محــدوده دريــای سیشــل) در

هزار کرن رسید .اين پول ،نـه بـه عنـوان مالیـات،

کشتی مخصوص خود به نام ويکتوريا درگذشـت.

بلکه به اين منظور پرداخت میشد کـه میـراث دو

پس از او ثـوينی بـن سـعید بـن سـلطان (-1402

برادر برابر باشد؛ زيرا زنگبار از عمان غنیتـر بـود.

 1488میالدی) بـه حکومـت رسـید .وی سـومین

از اين تاريخ هر دو برادر سلطان لقب گرفتند .پس

پسر بازماندة سیدسعید ،سـلطان عمـان و زنگبـار،

از اين تقسیم ،قـوة مجريـة عمـان محـدود شـد و
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بريتانیا گشت و بندرعباس به مرکـز حمـل ونقـل

برای لشکرکشیهای او تهیـه کنـد .ثـوينی پـس از

مالالتجارة منطقه تبديل شـد و ،از ايـن رو ،لطمـة

عقد قرارداد بـا انگلـیس در  ،1041بـرای کشـیدن

مالی سختی به عمان خورد و اين شیخ نشین دچار

خطوط تلگراف ،کامالً به دولت انگلیس متکی شد

تنگنــای اقتصــادی گرديــد .در پــی آن ،مــديريت

و از آن پس به اين دولت اجازه داد در هر منطقـه

مناطق داخلی عمان ضعیف و جنـگهـای داخلـی

از عمــان ،عربســتان و مکــران کــه از نظــر آنهــا

شعله ور شد .از ايـن پـس ،تمـام دوران سـلطنت

ضرورت داشت ،خط تلگراف کشیده شود .همـین

ســلطان ثــوينی بــه مهــار شــورشهــا و اســتحکام

قرارداد سبب برخی تنشها با ايران شـد؛ از سـوی

موقعیتش گذشـت .در  1088هجـری ،قـیس بـن

ديگر ،لرد پلی در  1048هجری از سـلطان ثـوينی

عَزّان ،والی رستاق که از عموزاده های ثوينی بـود،

خواست با فیصل بن سعود بجنگـد؛ زيـرا دولـت

آل سعد ساکن باطنه را به شورش وا داشت؛ زيـرا

بريتانیا خواهان تصرف و نفـوذ بحـرين ،قطیـف و

ثوينی بر اثر تنگنای مالی ،مالیاتی را که پدرش بـه

احساء بود .سلطان ثوينی نیز به نجد لشـکر کشـید

آل سعد بخشیده بود بار ديگر برقرار کرده بود .در

و به جنگ وهابیهای مخالف خود رفت .پسـر او،

جنگی که در گرفت قیس بن عـزان کشـته شـد و

سیدســالم ،کــه مخــالف لشکرکشــی وی بــود ،بــا

پسرش ،عزان بن قـیس ،جانشـین او گرديـد .ايـن

عبداللّه بن فیصـل مـذاکره را آغـاز کـرد .علمـای

شورش ادامه داشت تا هنگامی کـه سـلطان ثـوينی

اباضی (خوارج ) ،سیدسالم را تأيید کردنـد و او را

مالیات را بخشود .در  1084هجری ترکـی ،بـرادر

برضد پدرش تحريك نمودنـد .سـلطان ثـوينی در

ثوينی و حاکم صحار ،نیز سر به شورش برداشـت

صحار بود که سیدسالم و چند تن ديگـر او را بـه

و خواهان جانشینی ثوينی و سـلطنت عمـان شـد.

قتل رساندند و در همـان ناحیـه دفـن کردنـد (11

سلطان ثوينی او را دستگیر کرد و به زنـدان افکنـد

فوريــــه 1488؛ ربیعــــی )50:1884،همچنــــین،

و پسر خود ،سالم ،را به جانشینی انتخاب کرد .در

نـــك:کیلـــی82 : 1585،؛ الســـعدون-02: 0210،

 1041هجری دشمنی عزان بـن قـیس بـا سـلطان

08؛الفارســی10-10 :1540،؛ بــدوی.)01 ،0228،

ثوينی باال گرفت و عزان از وهابیها برای تعـرض

سالم بن ثوينی بـن سـعید (حکومـت از  1458تـا

به حدود عمـان و سـواحل خلـیج فـارس کمـك

1488میالدی) ،مدت سلطنت رسمی و مسـتقل او

خواست .ثوينی نیز از بريتانیا کمـك خواسـت .بـا

دو ســال و هشــت مــاه بــود و در هندوســتان در

اتمــام حجــت دولــت بريتانیــا و میــانجیگری لــرد

گذشت .عزان بن قـیس بـن عـزان (1481 -1488

لويس پلی ،نمايندة دولت بريتانیا در خلیج فـارس،

میالدی) ،در سال  1045هجری قمری بعد از خلع

نمايندة عبداللّه بن فیصل در  1040به بوشهر رفت

ســلطان ثــوينی از طــرف مــردم در مســقط بیعــت

و متعهد شد به قبايل متحد بريتانیا ،بهويـژه قبايـل

گرفت ،رايتهای سپید که شـعار خانـدان او بـود

مستقر در عمان ،حملـه نکننـد .هـمزمـان بـا ايـن

برافراشته شد و در منابر وخطبه جمعه بـه «االمـام

قرارداد ،دولت بريتانیا توانست برای سلطان ثـوينی

عزان» از او ياد شد .امامت وی بیست وهشت ماه

بنیاد امامت و سلطنت خاندان ابوسعیدی سقط و عمان و چالشهای حکومتهای ایران در حوزه...

دولت آن ناچـار تـابع شـرکتهـای تجـاری هنـد

از سلطان ماجد کمك ساالنه بگیـرد و پـول کـافی
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و نیم بهطول انجامید .عزان با شورشیان جنگیـد و

حکومــتهــای ايــران از دوره صــفويه تــا عصــر

در مدتی کوتاه تمام مناطق ساحل عمـان را تحـت

قاجاريه و اجاره برخی از جزاير و بنادر ايـران بـه

نفوذ خود درآورد .مردم در عصر کوتـاه امامـت او

وسیله آنان ،بخش مهمـی از تـاريخ حـوزه خلـیج

در راحتی مـیزيسـتند .در اواسـط ايـام حکمـش

فارس و دريای عمان است ،امری که توانمنـدی و

ترکی بن سعید بن سلطان علیه او قیام کرد ،عـزان

میزان نقشآفرينی ايران را به چالش کشانید.

به قلعه مطرح پناهنده گشت ،در هنگام نبـرد بـین
شورشیان و سربازان ،عزان ،با اصـابت تیـر کشـته

ج) تقابل امرای ابوسعیدی با افشاریان

شد1048هجری؛ (نشـات .)054:1800،ترکـی بـن

.1توسعه تحرکات نظامی ايران در جنوب خلیج

ســعید بــن ســلطان (  1440-1480مــیالدی) در

فارس

محمد جعفر چمنکار

زنگبار زاده شد .دوران کـودکی و نوجـوانی را در

با ظهور نادر شاه افشـار ،کوشـشهـای دوبـاره

زنگبار گذرانـد ،سـپس بـه دسـتور پـدرش والـی

برای اعاده حاکمیت و نقشآفرينی ايران در منطقـه

صحار شد .در زمان امارت برادرزادهاش سالم بـن

خلیج فارس و دريای عمـان ،کـه پـس از سـقوط

ثوينی از واليت صحار برکنار شـد و در نتیجـه از

صفويان و ايام فترت تسـلط افغانـان بـه انحطـاط

عمــان مهــاجرت و در هنــد اقامــت کــرد و چــون

کامل رسیده بود ،آغاز شد .نادرشـاه بـرای دسـت

حکومــت بــه عــزان بــن قــیس رســید بــه مســقط

يابی به ايـن اهـداف برنامـه گسـترده ای را بـرای

بازگشت و گروهی از مردم نجد که در آنجا بودند

تشکیل نیروی دريای در اين حوزه آغـاز کـرد .در

از او پیروی کردند .آنگاه که عزان به قتـل رسـید،

سال 1108تا 1108هجری محمد خان بلـوچ والـی

او بر اکثر مملکت عمان مستولی شـد و مـابقی در

کوهگیلويه و عربستان با همراهی بـا شـیخ جبـاره،

دست کسانی که پیش از عـزان حاکمیـت محلـی

هولی کنگانی که بر جزاير بحرين اسـتیال يافتـه و

نیمه مستقل داشتند ،باقی ماند .پس از مرگ ترکـی

منافع ايران را در خلـیج فـارس تهديـد مـی کـرد،

بن سعید بن سلطان فرزندش فیصل بن ترکی بـن

سرکوب شد .در سال  1105هجری سپاهیان ايـران

سعید (سلطنت  1518- 1444میالدی) بـه عنـوان

به فرماندهی لطیف خـان جزيـره بحـرين را فـتح

سلطان عمان بر تخـت نشسـت و تـا سـال ،1518

کردند و آن را به واليت فارس الحاق نمودنـد .در

فرمـــانروای عمـــان بـــود( .کیلـــی82 :1585،؛

طی سالهـای  1105تـا  1150هجـری نیروهـای

السعدون08-02: 0210،؛ الفارسـی10-10 :1540،؛

ارتــش افشــاری بــرای تســخیر عمــان و مســقط

بدوی .)01 ،0228،در قرن هجدهم میالدی ،عمان

نیروهای ارتش افشاری اعزام شدند .مقارن با ايـن

موضوع رقابت بین فرانسه و انگلستان بود .امـا در

تحوالت سیف بن سـلطان دوم امـام عمـان کـه از

قــرن نــوزدهم ،حکومــت عمــان چنــدين معاهــدة

رقیب خود بلعرب بن حمیر شکست خورده بـود،

دوستی و امتیازات بازرگانی با انگلستان امضا کـرد

از نادرشاه درخواست کمك کرد .نادر شاه محمـد

که ،بـدين ترتیـب ،سـلطة انگلـیس بـر پادشـاهان

تقی خان والی فارس را مامور اين عملیـات کـرد.

عمّــانی افــزايش يافــت .تقابــل امامــان عمــان بــا

به فرمان والی فارس ،لطیف خان دريا بیگی در 11
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ذی القعده  ،1105ناوگان نظامی ايران را از پايگـاه

قلعه صحار را محاصره و تصرف کردند و پـس از

بوشهر به بندر عباس منتقل کرد .اين کشتیهـا بـه

مدتی بر مسقط نیز استیال يافتند (لکهارت: 1804 ،

اســـتعداد  5222نیـــرو و  1522اســـب در 11ذی

58-808؛ اقبـــــــال128 -121 :1804 ،؛ : 1815

الحجه  1105از بندرعباس حرکت کرده و پـس از

1184 -1158؛ اســـتر آبـــادی84 -584 : 1801 ،

چهار روز به خورفکان در ساحل عمـان رسـیده و

؛خجســــته8 :1884 ،؛ مــــروی501 /8 :1885 ،

پــس از تصــرف آن در منطقــه جلفــار پــیشروی

؛آرونووا و اشرفیان.)102 :1850 ،
خان گنجه لو را

خــورده و بیشــتر منــاطق تحــت حاکمیــت او بــه

سردار و صاحب اختیار فارس و بنادر و عمان کرد

تصرف نیروهای ايـران درآمـد .در  18ذی القعـده

و تحت فرامین او بحرين و مسقط را به تصرف

 1152نیروهای اعزامی ايران تحرکات خـود را در

خود درآورد( .مروی1885 ،؛  .)1188 /8عملیات

جنوب تنگه هرمز ادامه دادند .قلعه بهلـی از قـالع

نظامی نادرشاه در منطقه خلیج فارس و دريای

مستحکم عمان فتح شد؛ امـا بـا وجـود رخنـه بـه

عمان که عمدتاً در مناطق عمان و بحرين بود و

خطوط دفاعی مسقط ،اين شـهر بـه تصـرف آنـان

سبب نقش آفرينی دوباره ايران شد را می توان به

درنیامد .پس از ناکامی نیروهای ايـران ،کـه نتیجـه

مراحل زير تقسیم بندی کرد:

سوء مديريت نظامی و رقابـت میـان محمـد تقـی

الف) لشکر کشی به فرماندهی لطیف خان در

خان بیگلر بیگی فـارس و لطیـف خـان دريـادار

مارس  1888میالدی برای حمايت از سیف بن

ارتش نادرشاه بود ،تسلط عناصر ايرانی بر سواحل

سلطان دوم امام مسقط در رقابت با بلعرب بن

عمان کاهش يافت .پايگاههای نظامی ايران در اين

حمیر به استعداد  5222سپاهی و  1522راس

مناطق به علت عدم ارتبـاط بـا فرمانـدهان اصـلی

اسب و تصرف خورفکان و جلفار .اين عملیات

خود ،بدون برنامههای دراز مدت بوده و در نتیجه

پس از پنج ماه به اتمام رسید و بخش اعظم

ضــعف عملیــات پشــتیبانی ،از آذوقــه و امکانــات

نیروهای ايران بازگشتند اما واحد هايی از ارتش

مــادی محــروم ماندنــد .در نتیجــه ايــن وضــعیت،

نادری در پادگان های اين مناطق استقرار يافتند.

تهاجم اقـوام غـارتگر هولـه و خـوارج عمـان بـه

 -0اردو کشی در ژانويه  1884بـه فرمانـدهی

سرزمینهای شمالی و جنوبی خلیج فارس مجـدداً

محمــد تقــی خــان بــا اســتفاده از برخــی ناوگــان

آغاز شد ،چنانکه جزاير کیش ،قشم و بـا سـعیدو

انگلیسی و هلندی بـه اسـتعداد  8/222سـرباز .بـا

اماج تاراج قرار گرفت ،بحرين به مدت شـش روز

وجود دو دستگی او با لطیف خان ،به کمـك امـام

قتل عام و غارت شد و سـاخلوی ايـران محاصـره

سیف بنادر و مناطق جلفار ،عبره و بهلی (بهله) بـه

گرديد .اين وضعیت نابود کننـده تـا سـال  1155ه

تصرف نیروهـای ايـران درآمـد و بخـشهـايی از

ادامه يافـت .در رمضـان  1155هجـری نیروهـای

مسقط در اختیار آنان قرار گرفت .اين عملیـات بـا

ايران به فرماندهی کلب علی خان بـرادر زن نـادر

مسمومیت و مرگ لطیف خان ناکام ماند.

در سواحل عمان پیاده شـدند و بنـدرگاه جلفـار و

 -8لشکر کشی به فرماندهی کلب علـی خـان

بنیاد امامت و سلطنت خاندان ابوسعیدی سقط و عمان و چالشهای حکومتهای ایران در حوزه...

کردنــد .در صــفر  ،1152امــام يلعــرب شکســت

نادر شاه در اواخر عمر خلی
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محمد جعفر چمنکار

افشار بردار فتح علی خان کیانی پسر بابا علی بـك

خان قرقلو که پس از افزايش اختالفـات و رقابـت

افشار (آرونـووا و اشـرفیان )102 :1850 ،و بـرادر

میان تقی خان و کلـب علـی خـان و عـزل آنـان،

زن نادرشاه کـه بـه حکومـت گرمسـیرات فـارس

هدايت نیروهای ايـران را در اختیـار گرفتـه بـود.

مامور شده بود در سال  1800برای کمك بـه امـام

احمــد بــن ســعید کــه اکنــون در نتیجــه توســعه

سیف که در نتیجه شورش اعراب از امامـت خلـع

فعالیتهای اقتصادی و نظـامی بـر تحکـیم قـوای

شده و قدرت را به سلطان مرشد اعطا نموده بـود.

خــود افــزوده بــود ،بــه بهانــه پرداخــت مالیــات،

پس از مدتی محمد تقی خان بیگلر بیگـی فـارس

نیروهای ايران را به ناحیه برکه مقـر اصـلی خـود

نیز به همراه نیروهای خود در جلفار پیاده شـده و

کشانیده و آنان را به اسارت گرفت .سپس با لشکر

قراردادی را با امام سـیف منعقـد نمودنـد کـه بـر

کشی مسقط را فتح نمود و سپاهیان ايران بـا دادن

اساس آن دولت ايـران او را در رسـیدن بـه مقـام

تلفات مجبور به عقـب نشـینی گرديدنـد .تلفـات

امامت ياری می رساند ،مشروط بر اينکه او تحـت

ايران در اين مرحله از عملیات که در حدود سـال

حمايت و خراج گذار ايران باشد (اوتر -5 :1888

های  1158تا  1182ق به طـول انجامیـد بـیش از

 .)080محمد تقی خان به اتفاق سپاهیان امام سیف

 02هــزار کشــته دانســته انــد (رضــا زاده شــفق،

بر قالع مسقط استیال يافتند ،اما کلب علی خان که

 .)1885:180پس از اين رويداد احمـد بـن سـعید

قلعه مستحکم صحار را محاصره نمـوده بـود ،بـر

به صورت بال معارض بـه حکومـت در سـرزمین

اثر مقاومت شديد احمد بـن سـعید ابـو سـعیدی؛

عمــان و مســقط پرداخــت و تقــابالت آنــان بــا

موسس سلسله ابـو سـعیدی در عمـان (حکومـت

حکومت های ايران ،دور جديدی از خصومت هـا

 1154-1180ق  1848 -1805 /م) که بـه عنـوان

را موجب گشت .مجموعه اصـالحات او موجـب

مهمترين نیروی مقاوم در برابر سپاهیان افشـار بـه

توســعه قــدرت و نفــوذ او در منــاطق جنــوبی و

شمار می رفت ،بخش عمده ای از سـپاهیان خـود

شمالی خلیج فـارس و دريـای عمـان و سـرزمین

را از دست داد .نادر شاه به ناچـار قـوای ديگـر را

هــای مــاوراء گرديــد .او گــروه هــايی از بردگــان

برای تقويت آنان گسیل نمود .سرانجام احمـد بـن

آفريقايی را به عنوان يگان های اصلی وارد ارتـش

سعید با طوالنی گشتن محاصره و کمبـود نیـرو و

خـــود نمـــود .در ســـال  1188ق  1852 /م در

تدارکات مجبور به صلح گرديـد .بـر اسـاس ايـن

مستعمرات آفريقايی خود به ويژه مومباسا ،کلوه و

پیمان ( 1155ق  1800 /م) ،نیروهای عمان ايـران

زنگبار حکمرانان جديـد و کارآمـدی را منصـوب

را ترك کرده و تنها بر مسقط استیال مـی يافتنـد و

ساخت .در دوره او بازرگانی از امنیـت و اهمیـت

احمد بن سعید نیز به عنوان حاکم صـحار و برکـه

چشــمگیری برخــوردار گشــت .بازرگــانی عمــدتاً

(برکــا) خراجگــزار ايــران بــوده و مالیــات مــی

شامل بردگان ،عاج و الوار بود که در برابر خرما و

پرداخت( .رسائی ،بی تـا ،085-5 :تجلـی بخـش،

اقالم ديگر در عمان داد و ستد مـی گشـت .او بـا

.)188-0 :1808

اخذ مالیات بـه مقـدار  %5از بازرگانـان اروپـايی،

 -0لشکر کشی بـه فرمانـدهی محمـد حسـین

 %8/5از مســلمانان و  %5از يهوديــان و هنــديان،
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سالیانه معادل  122/222روپیه درآمد داشت .او بـه

تاريخ عمان ،قواسم تیره ای از اعراب هواله بودند.

انگلستان اجـازه تاسـیس نماينـدگی را در مسـقط

اين عنوان که عمدتاً به اعرابی که در سواحل ايران

نداد و حتی با تیپو سلطان حکمران میسور هند و

زندگی می کردند ،به خصوص از قرن  14میالدی

مخالف لنـدن در سـال 1152ق  1888 /م قـرارداد

به بعد به کرانه های غربی خلیج فارس مهاجرت

بازرگانی منعقد نمود (برگ نیسی.)815 :1888،

نمودند( .کلی )115 :1888 ،اقوام هواله مناطق

 -0هجوم قبايل قواسم به کرانههای شمالی
خلیج فارس و تسريع روند زوال ايران:
پیدايش قدرت نادر شاه که آرامش و ثبات را

جزاير لنگه ،قشم ،الفت و بخش های پسابندری
چون خنج را در شمال خلیج فارس تحت نظارت
داشتند.

گرداند ،حاکمیت ايران را در منطقه خلیج فارس و

از اواخر دوره صفويه و اوايل افشاريه ،روند

دريای عمان اعاده نمود .فتوحات افشاريان در

اسکان اقوام قاسمی در سواحل عمانات به ويژه

عمانات موجب توسعه نفوذ سیاسی اقتصادی،

در راس خیمه يا جلفا که به علت راهزنی های

نظامی ،فرهنگی ايران در جنوب تنگه هرمز

دريايی اين گروه به ساحل دزدان 1شهرت يافت،

گرديد .با مرگ نادرشاه در سال 1182ق  1808/م،

شدت گرفت.

نفوذ و حاکمیت ايران بر فعل و انفعاالت خلیج

در قــرن  14و اوايــل 15م تمــام گــروه هــای

فارس فرو کش نمود .در فضای سیاسی متشنج

راهزن دريايی در حدود عمان متصالح (محـدوده

حاصل از مرگ نادر شاه اقوام قواسم يا جواسم

عمان و امارات متحده عربـی کنـونی) در اسـناد و

تحرکات خود در منطقه را شدت بخشیدند .در

مدارك بريتانیا بـدون آنکـه تمـايزی میـان آن هـا

خصوص پیشینه ی تاريخی و خاستگاه قومی آنان

گذارده شود ،به عنوان جواسم و يا قواسم معرفـی

که عمدتاً در جنوب غربی عمان و در مسیر

شده اند .حوزه نفوذ قاسمی ها از راس الخیمـه تـا

حرکت سواحل جنوبی خلیج فارس به سوی

دبی بود در اين محدوده امـارات هـای ام القـوين،

غرب و شبه جزيره قطر فعالیت می نمودند ،ترديد

عجمــان و شــارجه قــرار داشــتند .در ســال 1818

وجود دارد .گروهی آنان را از اعقاب طوايفی می

میالدی قبايل قاسمی ،سلطان بـن سـیف دوم امـام

دانند که در قرون نخستین هجری از نجد به

مسقط را در فتح بحـرين يـاری نمودنـد و بـدين

سرزمین عمان مهاجرت کرده اند ،برخی نیز آنان

ترتیب برای نخستین بار خـود را بـه عنـوان يـك

را ساکنان سیراف کمن دانسته اند که پس از زوال

نیروی تازه نفس و تاثیر گذار در تحوالت سیاسـی

اين بندر به ساحل مقابل در مسقط و راس الخیمه

و نظامی خلیج فارس نشان دادند.

مهاجرت نمودند و تا مدت ها به نام بنی سیراف
شهرت داشتند.

در دهه  1802میالدی ،شیخ قاسمی با استفاده
از جو متشنج و عدم تمرکز قدرت در منطقه

به اعتقاد برخی از نويسندگان به ويژه سرهنگ
اس بی مايلز انگلیسی از متخصصین برجسته

1. pirdte coast

بنیاد امامت و سلطنت خاندان ابوسعیدی سقط و عمان و چالشهای حکومتهای ایران در حوزه...

پس از ايام فترت و رکود استیالی افغانان باز

سیر؛ شارجه ،راس الخیمه در جنوب و بنادر و
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بندرعباس استحکاماتی را در جزيره با سعید و

ترتیــب مقــارن بــا فروپاشــی افشــاريان و ظهــور

قشم بنا نهاد و سعی کرد بر تجارت اين خطه

زنديان ،توسـعه نفـوذ ،حاکمیـت و نقـش آفرينـی

تسلط يابد .اين سیاست که موجب نقصان درآمد

ايران در منطقه خلیج فـارس و دريـای عمـان بـه

کمپانی هند شرقی انگلستان گرديد ،خصومت میان

سختی به وسـیله ايـن گـروه از قبايـل بـه چـالش

آنان را افزايش داده و سرانجام لشکر کشی دراپر،

کشیده شد.

نماينده شرکت و نابودی مقر قواسم را در پی

محمد جعفر چمنکار

داشت .نیروهای ايران در سال  1888م تحرکات

د :عصر زندیه

توسعه طلبانه قواسم را در کرانه های شمالی خلیج

کريمخان زند در دوران سلطنت خود (-1188

فارس در هم کوبیدند ،اما پس از مرگ نادرشاه

1158ه -ق) بر خالف سیاست های تهاجمی و

اقدامات آنان از سر گرفته شد .مقارن با اين

درگیرانه نادرشاه ،دوستی و همکاری را با قبايل

تحوالت ،مال علی شاه حاکم بندر عباس و هرمز

عرب نژاد در دو سوی خلیج فارس دنبال نمود.

که برای پرداخت بقايای مالیات از سوی ناصرخان

ماليمت وی نسبت به اين طوايف سرکش ،قواسم

حاکم الر تحت فشار گذاشته شده بود شورش

را در مسیر قدرت گیری در موقعیت مطلوبی قرار

نمودند و از قبايل قاسمی درخواست کمك کرد.

داد .آنان با سازماندهی موثر در تجارت دريايی و

او دختر خود را به عقد شیخ راشد بن مطر رئیس

گسترش ناوگان نظامی ،در آستانه سده نوزدهم

قبیله قواسم درآورده و آنان نیز به بندر عباس

میالدی به قدرت قابل مالحظه ای دست

هجوم آورده و ضمن قتل و غارت ،لنگه و جزيره

يافتهبودند با وجود نزديکی شیراز مرکز حکومت

و کیش را نیز تصرف کردند(.مجتهد زاده:1885 ،

زنديان به کرانه های خلیج فارس ،اشتغال کريم

)151

خان به نبرد با رقیبان و جريانات مرکز گريزانه

از مهم ترين امرای قواسم شیخ رحمة بن مطهر

داخلی و ضعف شديد و سنتی نیروی دريايی،

(فوت 1854 :م  1181 /ه) ،شیخ راشد بن مطهر

مانع از نقش آفرينی موثر ايران گرديد .قبايل

(حکومت 1854-88 :م  1181 – 1152 /ه) ،صقر

قواسم و امامان عمان و با بهره گیری از اين

بن راشد القاسمی (1888-1428م1151-1014/ه)،

وضعیت آشفته و مبهم بر شدت تکاپوی توسعه

سلطان بن صقر اول ( 1428-1458م 1014-80/

طلبانه خود در مناطق ما بین ايران و عمانات

ه) بودند که به ترتیب حکومت نموده و عمدتاً در

افزودند .عبد الرزاق بیك دنبلی ،عمان را اخراج

تقابل با دولت های ايران بودند.

گذار ايران در اين هنگام دانسته است (دنبلی ،بی

در کنار قدرت دريايی قواسم ،قبايل بنـی يـاس

تا( ،)180 :چمنکار)80 :1840 ،

که در نبرد زمینی شهرت داشتند بـه سرپرسـتی آل

کريم خان در سال  1142ق به منظور مقابله با

نهیان در الظفره و ابوظبی تا حدود دبی فعالیت می

تهاجمات اعراب عمان و جلفار نیروهايی را با

کردند .عالوه بر بنی ياس ،قبايل المناصیر ،الظواهر

هدايت زکی خان زند که از سوی شیخ عبداخ

و العوامر نیز در اين منـاطق سـاکن بودنـد .بـدين

مقینی والی هرمز حمايت می گشت به بندر عباس

دوفصلنامه پژوهشنامه تاریخهای محلی ایران ،سال دوم ،شماره سوم (پیاپی  ،)5پاییز و زمستان 0313

اعزام کرد:
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فرسنگ مسافت را طی کـرده در محـازات مسـقط

خوارج ،تصرف و تذخر عمـان و تـدمیر و تحقیـر

برابر يکديگر ساخته و در هر يك از بروج کـه در

آن بی دينان منظور نظر آفتاب اثر و مکنون خاطر

جنبین مذکورين در محاذات هم وقوع يافته تـوپ

بروز کرده ،زکی خان امر مزبـور فرمودنـد و

جهانسوز نصـب نمـوده ،دخـول لشـکر بیگانـه و

روانه بندر عباس نموده و فـرامین مطاعـه و ارقـام

کشتی غريب از محاالت است .هـر دويسـت قـدم

الزم االطاعه در خصوص اجتماع سفاين و غرابات

تلی ساخته توپ می زنند و اساس کشتی را گر از

و جهازات به اطراف و جهات رفته شاه بنـدران و

آهن و خارا باشـد بـه ضـرب گلولـه در هـم مـی

ضابطان بنادر و سواحل از بندر عباس تـا دورق و

شکنند» (موسوی نامی  /اصفهانی)185 :1888 ،

حضار مکان مشايخ بنی کحـب شـروع بـه جمـع

«واليت عمان يك طرف آن بیابانی است غیر زرع

جهازات نمودند» (موسوی نامی اصـفهانی:1888 ،

که به وادی يمن پیوسته و سه طرف ديگر به

)188

دريای زخار متصل است و لنگر گاه سفاين و

فی

اين عملیات به علت شدت گرفتن اختالفات

زوارق و معبر غرابات و جهزات متردّده در اين

میان شیخ عبداخ معینی و زکی خان که موجب

بحر ناچار مسقط است و آن فی ما بین دو کوه

اسارت زکی خان گشت ،ناکام ماند (همان -8:

واقع است که تخمیناً به قدر يك فرسنگ کشتی را

.)188

از عبور بین الجبلین چاره نیست و فاصله میان آن

«بعد از تردد سفرا و تودّد امرا پسر عبـداخ بـن

دو کوه يك تیر پرتاب است که بايد سفاين آن

معین که در شیراز مرهون بود با خلعت فاخره بـه

مسافت را طی کرده داخل کوه شده ودر مجازات

هرموز بردند و سـردار کثیـر االقتـدار را بـه بنـدر

مسقط لنگر اندازند .و در اين عرض راه مذکور از

عباس آوردند .چون هنگام سفر دريا در گذشـته و

دو سوی بر دو کوه برج ها ساخته شده و توپ ها

فضیحتی چنین عارض گشـته سـردار و لشـکريان

نهاده آماده که بی استیذان حاکم مسقط و رود

الوار با طبل و نای و کوس و علم های رنگارنـگ

زورق بدان بندر در کمال صعوبت بلکه محال

مظفر و منصور به شیراز وارد شدند و به معاشرت

است» (میر خواند :1842 ،ج )8021 ،18

و معاقرت شواهد و امارد پرداختند»( .میر خوانـد،
 :1842ج.)8028 ،18

کريم خان در سال 1885م  1148 /ق خواسـتار
عودت کشتی ايرانی رحمانی که مدت ها به وسیله

تصرف بندر مسـقط بـه علـت شـرايط خـاص

احمد بن سعید حکمـران عمـان مصـادره شـده و

طبیعــی بــه دشــواری امکــان پــذير بــود« :مســقط

پرداخت مالیات های عقب افتاده از عصـر نـادری

بندريست از بالد عمان بعد از يك فرسـنگ طـول

گشــت .احمــد بــن ســعید از اجابــت هــر دو

دريا واقع شده و عرض فاصله جبلین به قـدر تیـر

درخواست سـرباز زده و تهديـد بـه انجـام جنـگ

پرتاب در کنار دريا واقـع .دو کوهسـت کـه بايـد

نمود .به دنبال اين تحـوالت روابـط دو کشـور رو

ســفاين و جهــازات در میــان آن دو کــوه يــك

به تیرگی نهـاد .کـريم خـان تعـدادی از نیروهـای

بنیاد امامت و سلطنت خاندان ابوسعیدی سقط و عمان و چالشهای حکومتهای ایران در حوزه...

«از آنجــا کــه اهــالی ايــران بدينســان جملگــی

لنگر افکنده ،برفراز هـر دو کـوه بـروج متعـدد در
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ايران را برای تصرف مسقط از پايگـاه بنـدر لنگـه

نمايد .در مقابل ناتوانی در توسعه نقش آفرينـی در

اعزام کرد .نیروهای عمان نیز به فرماندهی محمـد

صفحات جنوبی خلیج فارس ،تحکـیم قـدرت در

بــن خلفــان بــرای محاصــره ارتــش زنــد حرکــت

بخش هـايی شـمالی در دسـتور کـار ايـران قـرار

نمودند .نیروهای ايران مجبور به تسلیم شـده و بـا

گرفت .کريم خان زند با اعزام نیروهايی ،تحرکات

گرفتن امان بدون نتیجه به ايـران بازگشـتند .پـس

قبايل قاسمی را در حدود بندر لنگه و بندر عبـاس

حمالت حسین خان فرمانده ناوگـان ايـران بـه دو

ســرکوب ســاخت و بــا اعــاده امنیــت ،وابســتگی

کشتی متعلق به امام عمان که از بندر صـور عمـان

مالیاتی و اداری آنان را به ايران استمرار بخشید.

محمد جعفر چمنکار

حامل قهوه به بصره بود ،درگیری های دريـايی دو

در اواخر حکومت کريم خان ،رونـد مهـاجرت

طرف شدت گرفت و در پـی آن در سـال  1888م

قبايل عرب از جنوب تنگه هرمز به سرزمین هـای

ناوگان دريايی عمان با  5/222سرباز برای گـرفتن

شمالی خلیج فـارس تشـديد گشـت .ايـن قبايـل

غرامت به سـوی بنـدر بوشـهر حرکـت نمـوده و

تحت نظارت و حاکمیت دولت مردان ايـران قـرار

سپس به مسقط بازگشتند .مقارن با ايـن تحـوالت

گرفته و خراج گـذار ايـران زنديـه بودنـد .بـدين

کريم خان ،شیخ نصر آل مذکور حاکم بوشهر را به

ترتیب آنان که در ابتدا به سواحل ايران تجاوز می

فرماندهی تام االختیار جنگ و يا صلح با عمانیـان

نمودند با سیاست اسکان و نظارت کريم خـان در

منصوب کـرد .خانـدان نصـیری وابسـته بـه قبیلـه

مناطق اقامتی خود به کار ماهیگیری ،صید مرواريد

مطريش ،ال بومهیر و ال مذکور بودنـد کـه اصـالتاً

و تجــارت مشــغول شــده و بــه عمــران و آبــادی

ريشــه در ايرانیــان عمــان داشــتند .شــیخ نصــر آل

سواحل و بنادر کمك کردند و در نبرد بـا خـوارج

مذکور از برجسته ترين اعضای خاندان نصیری تـا

عمان و مسقط با ايرانیان همکـاری نمودنـد (نـور

زمان مرگ در سـال ( 1845م بـه مـدت  02سـال

بخش.)1885:185 ،

خراجگذار دولت زنديـه در بوشـهر بـود (کلـی و
سیوری.)188: 1888 ،

در اواخر سلطنت کريم خان ،شیخ صالح از
تیره اعراب قاسمی با هزار خانوار به ايران

شیخ نصر بر پرداخت خراج از سوی عمان

مهاجرت کرده و با اجازه خاندان زند در بندر لنگه

تاکید ورزيد .امام احمد بن سعید از پرداخت

سکونت کردند .آنان تابعیت ايران را پذيرفته و

مالیات و عقد هر گونه صلح با حاکم بوشهر خود

خواستار ضابطی ناحیه جهانگیريه در کرانه های

داری ورزيد و اعالم کرد که به هر گونه حمله

خلیج فارس گشتند (سلطان بهبانی.)005 :1801 ،

ايران پاسخ خواهد داد (استفان رای-8 :1884 ،

با قدرت گیری قواسم ،قبیله بنی معین که در اين

.)80

منطقه فعالیت می کردند ،مجبور به مهاجرت به

او رفت و آمد ناوگـان بازرگـانی عمـان را کـه

جزيره قشم شدند (سديد السلطنه)150 :1881 ،

صحنه تقابـل میـان ايـران و دولـت عثمـانی بـود،

بدين ترتیب قاسمی ها به مدت صد سال تا سال

افزايش داد و از انگلستان درخواسـت نمـود تـا از

 1448م به عنوان شهروندان ايرانی و ماموران

فروش کشتی جنگی بـه دولـت زنديـه خـودداری

اجرايی منصوب حکومت مرکزی در محدوده بندر
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لنگه فرمان راندند.
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آقــامحمــد خــان امتیــاز جمــعآوری مالیــات و

قدرت و توان نقش آفرينی ايران در منطقه خلیج

ازای تأمین امنیت سواحل و جزاير ايران ،بـه سـید

فارس و دريای عمان تسريع گشت .ضعف شديد

سلطان امـام مسـقط واگـذار کـرد .اجـاره سـالیانه

نیروی دريايی ،عدم تمرکز سیاسی و نظامی

 0222تومان بود(.فلور )1 :1858،اسـتقرار رسـمی

حاصل از جنگ های قدرت و جانشینی در زمان

نماينده عمـان در بنـدر عباسـی و جزايـر و بنـادر

زکی خان ،صادق خان ،ابو الفتح خان ،جعفر خان

شرقی ايران ،با اجاره گمرك بندرعباسـی و توابـع

و لطفعلی خان ( 1025 – 1028ق) و قدرت

آن در دوره قاجار از زمان پادشاهی آقامحمد خـان

گیری امامان عمان در تجهیز خود به ناوگان

در سال  1012قمری آغـاز شـد و تـا سـال 1048

تجاری و نظامی و اتحاد آنان با قبايل راهزن

قمری به مدت  88سال طول کشید .مقارن بـا ايـن

جواسم ،از علل عمده اين فرايند بود.

تحوالت در سال  1012ق اعـراب عتـوبی همـراه
پسر شیخ ناصر خان ال مذکور حـاکم بوشـهر ،بـر

د -سنت اجاره جزایر و بنادر خلی

فارس به

بحرين استیال يافتند و بدين گونه حاکمیـت ايـران

سالطین ابوسعیدی در عصر قاجار

بر يکی ديگر از مراکز قدرت خود در خلیج فارس

پــس از کشــته شــدن نادرشــاه و عــدم حکومــت

بـــه چـــالش جـــدی کشـــانده گشـــت( .اقبـــال

مرکزى مقتدر در ايران ،احمـد بـن سـعید سـلطان

آشــتیانی )118 :1804،زوال نظــامی و اقتصــادی

مسقط به بنادر و جزاير جنوب ايران حمله بـرده و

ايران زمینه های شکل گیـری چنـین پديـده ای را

بنادر چابهار و بندر عباس و بنـدر لنگـه و جزايـر

مهیــا نمــود .در  01شــعبان  1018ق  14 /ژانويــه

قشم ،هرمـز ،هنگـام و کـیش را تصـرف کـرد .در

 1422م قرارداد همکاری میان سـلطان بـن احمـد
1

انگلیسی منعقـد

همین ايام خـدادادخان ضـابط کـالت بلوچسـتان،

ابوسعیدی و کاپیتان جان مالکم

بندر گواتر در کرانـه دريـای عمـان را بـه سـلطان

گرديد و بدين ترتیب عمان نخسـتین سـرزمین از

عمان و مسقط بخشید .احمد بن سعید ابو سعیدی

بخش های جنوبی خلیج فارس بود کـه بـا دولـت

حکمران عمان در  15محرم  1154ق  15 /دسامبر

لندن روابط سیاسی برقرار کرد .سلطان بن احمد با

 1848م در رستاق مرکز خود در گذشت و انتقـال

حمايت عناصر انگلیسی ،دايره توسعه طلبی خـود

قدرت را در خاندان ابو سعیدی ارثی نمود .امامت

را در منطقه افزايش داد .او تالش گسترده ای را به

دنیوی او موجب افزايش توانمندی اين سلسـله در

منظور تسخیر جزايـر بحـرين و انحصـار تجـارت

عمان گشت .او با اعطـای عنـوان سید(صـید) بـه

مرواريد انجام داد که بـه نتـايج بسـنده ای دسـت

فرزندان خود ،آنان را از ديگـران ممتـاز سـاخته و

نیافت .حکمرانان ال خلیفه در بحـرين بـه منظـور

حکومت را در اين خانـدان تثبیـت نمـوده (بـرگ

کسب حمايت ايران ،نمايندگی را به دربـار قاجـار

نیســی .)815 :1888 ،در حــدود ســال  1855م،
1. john malcolm

بنیاد امامت و سلطنت خاندان ابوسعیدی سقط و عمان و چالشهای حکومتهای ایران در حوزه...

با مرگ کريم خان در سال  1558ق روند زوال

درآمدهای بندرعباس و جزاير وابسته بـه آن را در
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محمد جعفر چمنکار

اعــزام نمودنــد .در ســال 1015ق 1422 /م هجــوم

خود را از کمك انگلستان در اشـغال بنـدر عبـاس

وهابیون عربستان به مناطق عمانات آغـاز گشـت.

اعالم داشت .پس از به قدرت رسـیدن سـعید بـن

در اين زمان سپاه وهابی به فرماندهی الحـارق بـه

سلطان ( 1428 – 58م) تـالش گرديـد تـا ضـمن

بخش بـوريمی (سـرزمین مـرزی میـان عربسـتان

حفظ قشم ،هرمز ،بندر عبـاس ،گـواتر و چابهـار،

سعودی و سلطنت عمان کنونی) حمله ور شـده و

نفوذ مـذهبی و اقتصـادی در سـواحل ايـران نیـز

قبايل نعیم و بنی قتب و ساير قبايل منطقـه ظـاهره

افزايش يابد .مقارن با اين تحوالت ،سپاه وهابی به

را با خود متحد ساختند .سلطان بن احمد در نبـرد

فرماندهی مطلق مطیری ،عمـان را آمـاج حمـالت

با وهابیون و اخراج آنان ناکام مانده ،در نتیجـه بـا

خود قرار داده و مسقط را غارت نمودند .سعید بن

ارسال هیئتی به حضور شـیخ نصـر والـی بوشـهر،

سلطان پس از نا امیدی از دريافت کمك از سـوی

نامه و سفید مهری را فرستاد و هرگونه شـرطی را

انگلستان خواسـتار حمايـت ايـران گرديـد .او در

از جانــب ايــران بــرای اعــزام نیروهــای کمکــی

ســال  1005ق  1412 /م ،ســالم بــرادرش را بــه

پذيرفت .در سال  1420م امام سـلطان بـن احمـد

شیراز مقر حکومت حسن علی میرزا والـی فـارس

فرستاده ای به نام شیخ علی را در راس گروهی به

اعزام نمود .حسن علی میرزا با دريافـت فرمـان از

شیراز اعزام کرد و با اعطای هدايا ،حمايـت ايـران

فتح علی شـاه ،نیروهـايی بـه اسـتعداد  1522نفـر

در تصرف بحرين را کسـب نمـود .وی حکومـت

همراه با چند عراده توپ را بـه فرمانـدهی صـادق

ايران بر بحرين را پذيرفت و مقرر شد کـه خـراج

خان قاجار در اواخر اين سال به عمان گسیل کرد.

مورد توافق را پرداخت نمايد .پس از قتل سـلطان

نیروهای مشترك شهرهای نخـل ،دارت و حصـن

بن احمد در نبرد بـا وهـابیون (شـعبان  1015ق /

سمائل را تصرف کرده و مهاجمـان وهـابی را بـه

نوامبر  1420م) و بروز درگیری بر سـر جانشـینی

صورت موقت عقب رانندند اما پس از مدتی آنان

او در عمان ،قبايل قاسمی با حمايت هـم پیمانـان

بر اين نواحی مسلط گشـتند (خورمـوجی:1888 ،

خود در بندر لنگه ،جزاير هرمز و قشم را تصـرف

.)182 – 180

نمودند .مال حسین معینی از قبیله بنـی معـین نیـز

«در اين سال محمد صادق خان قاجـار کـه بـه

بندر عباس و توابـع آن را مـورد هجـوم قـرار داد.

حکم نواب شاهزاده حسین علی میرزا به اعانـت و

پس از به قدرت رسیدن بـدرين سـیف ،عمـان بـا

امداد امام مسـقط رفتـه بـود ،طايفـه وهـابی را در

حمايت انگلسـتان تـالش خـود را بـرای تسـخیر

برنجــد گوشــمالی بســزا داده ،جمعــی کثیــر از آن

مجدد اين مناطق آغاز کرد .در  8ژوئن  1425سپاه

جماعت را به ديار عدم فرستاد» (اعتمـاد السـلطنه،

مشترك انگیسـن و عمـان ،بنـدر عبـاس را گلولـه

 :1888ج  .)1522 ،8در ســال  1008ق  1410 /م،

باران نموده و به دنبال اين عملیات مـدافعان بنـدر

نیروهای ايران به فرمانـدهی سـعدی خـان قاجـار

عباس خود را بدون قیـد و شـرط تسـلیم کـرده و

ســپاهیان ســعید ب ـن ســلطان را در برابــر تهــاجم

بدين ترتیب بندر عباس بار ديگر به تصرف امامان

وهابیها ياری رسانیده اما اين اقـدامات بـه نتیجـه

عمان درآمد .حکومت ايـران مراقبـت ناخرسـندی

ای بسنده نرسید و امام عمان مجبور بـه پرداخـت
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سال  1408م تالش های ايران برای باز پس گیری

هراس بود جلوگیری شد( .اقبال .)181 :1804 ،بـا

مسالمت آمیز بندر عباس و محدود نمودن قـدرت

حکومــت ناصــر الــدين شــاه (1818- 1080ق) و

ماموران عمانی در اين مناطق افزايش يافت .بر اين

تدبیر امیر کبیر ،زمینه های اندك دستیابی ايران بـه

اساس حسین علی میرزا حـاکم شـیراز ،بـا اعـزام

قدرت نظـامی و توسـعه نقـش آفرينـی در منطقـه

میرزا باقر علی به مسقط ،خواستار گفتگو با سـعید

خلیج فارس و دريای عمان فراهم گشـت .مقـارن

بن سلطان برای خاتمه اجاره بندر عبـاس گشـت.

با اين تحوالت سعید بن سلطان که در سال 1004

همچنین فرستاده ديگری به شارجه اعـزام شـد تـا

ق  1480 /م پايتخت خود را به زنگبـار در شـرق

حکم انتصاب سلطان بن صقر بـه سـمت فرمانـده

آفريقا منتقل نموده و اداره بندر مسقط را به فرزند

عالی ناوگان ايران در خلیج فـارس بـه وی اعـالن

ثوينی سپرده بود از نظارت مستقیم بر اوضاع بندر

گـردد .سـلطان عمـان بـا پرداخـت  5/222تومـان

عباس و سرزمین های شمالی خلیج فارس نـاتوان

رشوه به زکی خان مامور دولت ايران اجـاره بنـدر

گشت .دولت ايران با اسـتفاده از فرصـت مـذکور

عباس را به مـدت دو سـال ديگـر تمديـد کـرد و

تصمیم بـه تصـرف کامـل بنـدر عبـاس و اخـراج

اجاره بهای آن ماهیانه  1/222تومان تعیین گرديـد

نیروهای عمانی گرفت .بر ايـن اسـاس طهماسـب

(اقبــال  )182-0 :1804بــه دنبــال ايــن قــرارداد

میرزا مويـد الدولـه حـاکم واليـت فـارس مـامور

موقعیت عمانی ها در جنوب ايران تحکیم گشـت.

اجرای اين ماموريت شد .نیروهای ايـران در اکتبـر

به دستور سلطان سـعید ،حاکمـان بنـدر عبـاس و

 1450پس از يك هفته نبرد بندر عباس را تصـرف

مینــاب را کــه دولــت ايــران را تشــويق بــه ســلب

نمودند( .حسـینی فسـائی :1840 ،ج ،)422-0 ،1

حاکمیت عمان بر اين مناطق کرده بودند ،دسـتگیر

(خورموجی)180-8 :1888 ،

و در مسقط زنـدانی کردنـد( .سـفارت جمهـوری

«قشونی که به کمك مشايخ آورده بودند چنان

اسالمی ايران )155 :1841 ،روابط ايران با عمان از

سراسیمه شدند که اغلب از بیم جان نتوانستند

سال  1405/1000بـا تقابـل شـیخ عبدالرسـول آل

خود را به بغله و جهاز برسانند و به دريا افتاده

مذکور ،حاکم بوشهر با سعید بن سلطان به تیرگـی

غرق شدند» (اعتماد السلطنه :1888 ،ج )1854، 8

رســید .حــاکم بوشــهر مخــالف جــدی پیونــدهای

پس از برقراری آرامش و انتصاب عباس خان به

فامیلی امام عمان با دولت مـردان ايـران بـه ويـژه

عنوان حاکم بندر عباس ،نیروهای اعزامی با

دختر حسین میرزا والی شـیراز بـود .از ديـدگاه او

هدايت مويد الدوله به شیراز مراجعت کرد.

هدف عمده از اين گونـه پیونـدها نفـوذ هـر چـه

«مويد الدوله به بندر عباس درآمد و مدت 52

بیشتر خوارج عمان در بخش هـای جنـوبی ايـران

روز اقامت کرده کار آن بلده را به نظام آورد و

بود .امام عمان در سال های  1481 ،1482و 1485

عباس خان همدانی را به حکومت بندر گذاشته،

به قصد حمله بـه بنـدر بوشـهر و نـابودی کامـل،

جماعتی از تفنگچیان را نزد او بازداشت و خود

ناوگانی را تجهیز کرد که هر بار با اقدامات دولـت

طريق مراجعت شیراز سپرد»( .سپهر :1805 ،ج)8

بنیاد امامت و سلطنت خاندان ابوسعیدی سقط و عمان و چالشهای حکومتهای ایران در حوزه...

 02/222ريال خراج و صـلح بـا آنـان گرديـد .در

انگلستان که از پريشانی اوضـاع خلـیج فـارس در
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سعیدبن سلطان به منظور اشغال مجدد بندرعباس

است و توقف اهالی يیالق در آن صعب و شاق،

از مستعمرات خود در زنگبار در  14آوريل 1450

سید ثوينی فرصتی کرده با جماعتی از احزاب

به مسقط بازگشت و سپاهی را با حمايت قبايل

اعراب به بندر ريخته شهر را متصرف شد»

الشرقیه ،جعالن و العوامر به فرماندهی سید ثوينی

(هدايت ،1842 ،ج .)4850 :15

فرزندش به سوی اين منطقه گسیل نمود .نیروهای

در دسامبر  ،1455نیروهای ايران به منظور

ايران در برابر سپاه  8222نفری عمان شکست

اعاده ی حاکمیت مجدد به فرماندهی عبدالباقی

خورده و با فرار عباس خان ،شهر به تصرف آنان

میرزا فرزند مؤيدالدوله حاکم فارس به حوالی

درآمد.

بندرعباس اعزام گشتند و پس از يك نبرد خونین

« بعد از فتح بندرعباس و فرار لشکر عرب ،امام
مسقط پای در دامن اصطبار کشید .اين هنگام پسر

در  11نوامبر  1455شهر تصرف گشت و بسیاری
از سپاه عمانی کشته و يا به اسارت درآمدند:

محمد جعفر چمنکار

خود سیدثوينی را با جماعتی از لشکر عرب مأمور

«چون لشکر عرب هزيمـت گرفـت ،لشـکريان

ساخت تا کشتی در آب رانده در بندر سردرکه نیم

تاختن کرده ،تیر و نیزه در ايشان نهادنـد و بسـیار

فرسنگی بندرعباس است درآمدند .چون اين خبر

کس را از پای در آوردند و بسیار کس از بیم خود

در بندرعباس سمر گشت ،قلیل جماعتی از لشکر

را بــه دريــا درانــداخت و غرقــه هــالك و دمــار

که در آنجا بود ،نیروی مدافعت در خود نديدند و

ساخت .بالجمله  8222کس از مردم عرب بعضـی

طريق فرار گرفتند .عباس خان نیز به اتفاق

بـه آتــش شمشــیر و گروهــی بــه آب دريــا نــابود

تفنگچی و فريدون يوزباشی راه فرار پیش داشت»

گشت».

(همان).

«سید ثوينی خان عرصه بر خود تنگ ديده

بر اساس منابع ،گرمای هوا کـه سـبب بیمـاری

عیال و اوالد خود برداشته از دروازه ای که به

سپاه ايران گرديده بـودو همـواره از ضـعف هـای

سوی بحر اقرب بود خود را به کشتی رسانیده،

عمده مدافعان اعزامی به ايـن منـاطق بـود ،سـبب

شراع فرار برکشید» (هدايت :1842 ،ج ،15

تســخیر دوبــاره شــهر گشــت« :در ايــام تابســتان

.)4855

حمالت مجدد عمانی ها به رياست سعید خـان و

ارنست اورسل (اورسل )05 :1858 ،و ياکوب

پسرش سید ثوينی که با لشـکری گـران بـه بنـدر

پوالك اروپايی که در اين زمان در ايران بودهاند،

عباس آمد آنجا را در اثـر شـدت گرمـا از عناصـر

از اين پیروزی و تلفات عناصر عمانی سخن گفته

ايرانی گرفتند» (خورموجی) 188: 1888،

اند .پوالك آلمانی پزشك مخصوص ناصرالدين

«امام مسقط دست طلب کشیده داشت تا آن

شاه قاجار از شرکت در يك مراسم رژه خبر می

هنگام که تابستان برسید و حد هوا سورت خويش

دهد که پوست های پر از کاه سر سربازان مسقطی

بنموده و لشکری که در بندرعباس اقامت داشتند

به نمايش گذاشته شده بود (پوالك.)08 :1884 ،

مري

و علیل شدند» (سپهر.)1805 :1888،
«چون بندرعباس در فصل تموز نظیر سعید

پس از شکست عمانی ها ،سعید بن سـلطان بـا
اعزام نمايندگانی ،مذاکراتی را برای تمديـد اجـاره
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بندرعباس و توابـع آن انجـام داد .ضـعف نیـروی

فرمانفرمای فارس باشد و نوشته خدمت به اولیـای

دريايی ايران ،انتقال وزارت از امیر کبیـر بـه میـرزا

دولت بسپارد که من تبعه ی دولت ايرانم».

آقاخــان نــوری ،درگیــری ايــران بــا انگلســتان در

در ماده ی چهارم قرارداد مدت اجاره  02سال

مسئلهی هـرات و کمبـود مـالی سـبب گرديـد تـا

تعیین گرديد که پس از انقضای آن دولت ايران در

سرانجام قرارداد جديد اجاره بنـدرعباس بـا میـرزا

تمديد يا اتمام آن صاحب اختیار بود:

در ســال هــای  1451تــا  1482م در دربــار ايــران

جناب امام مسقط و اوالد و امجاد او باشد و بعد

زندگی نموده و از طريق يك پزشك اروپايی مقیم

از انقضاء مدت بیست سال آنجاها را معمور و آباد

در شیراز به نام فاگوگرين از تحوالت ايـن جنـگ

به دولت واگذار نمايند .اگر در ثانی باز اولیای

به خوبی آگاه بوده است ،ضعف نیروی دريـايی و

دولت خواستند حکومت آنجا را به امام مسقط و

ناآشنايی سپاهیان ايران بـا شـرايط نامسـاعد آب و

اوالد او واگذار نمايند به اقتضای رأفت ،فرمان و

هوايی خلیج فارس که سبب مرگ تعـداد فراوانـی

دستورالعمل خواهند داد واال اختیار خواهند داشت

از اين گونه سربازان می گرديده را مهمترين علـل

که خود تصرف کرده حاکم ديگر بگمارند».

پذيرش مجدد اجاره نامه جديد می دانـد (پـوالك،
.)1884:088
سرانجام در ربیع االول  1080ق  /نوامبر 1455

عدم امکان واگذاری اين مناطق به عناصر
خارجی ،برافراشته بودن بیرق ايران و برقراری
امنیت و عدالت از ديگر مواد اين قرارداد بود.

م ،با فرمـان سـلطنتی اجـاره بنـادر جنـوب ايـران

(حسینی فسائی :1840 ،ج ،)428-8 : ،0

تمديد گشت .بر اساس پیمان رسمی کـه در ربیـع

(خورموجی( ،)180-4 : 1888 ،نیر نوری:1808 ،

االول  1088ق  /نوامبر  1458م منعقد گرديد و در

ش .)085-00 ،5

حقیقــت قــرارداد ســال  1455 / 1080را تکمیــل

در صورت تعهدنامه سعید بن احمد ،تابعیت و

مینمود ،مناطق شـمیل ،مینـاب ،بیابانـك ،قشـم و

فرمانبرداری او از حکومت ايران به روشنی بیان

هرمز نیز به اين اجاره افـزوده گشـت .قـرارداد 18

شده است:

ماده ای مذکور حاکمیت ايران را بر اين مناطق بـه

«بنده درگاه آسمان جاه ،سعید بن احمد ،خود

روشنی تأيید نمود ،وجه اجاره کـه در سـال 1088

را از تبعه ی دولت علیه ايران می دانم و حکومت

ق  1401 /م تنهــا  0222تومــان بــود بــه 18222

بندرعباس و جزيرتین قشم و هرموز و شمیل و

تومان افزايش يافت و امکان اخراج عناصر عمـانی

میناب و بیابان و عیسین و تازيان که واگذار به اين

را در صورت عدم پرداخت وجه االجاره و يا سوء

بنده درگاه آسمان جاه سلطانی شده است متعهد

رفتار مهیا می ساخت.

است که تنخواه قسط ديوانی بندرعباس و ساير را

 -1در ماده اول اين قرارداد آمده است:

موافق تشخیص در رقم مرحمت قسط به قسط

«آنکه حاکم بندرعباس بايـد تـابع ايـن دولـت

بدون تعطیل کارسازی نمايم و در سرپرستی رعايا

باشــد و مثــل ســاير حکــام فــارس در اطاعــت

و آبادانی آنجا کمال اهتمام را به عمل آورم و

بنیاد امامت و سلطنت خاندان ابوسعیدی سقط و عمان و چالشهای حکومتهای ایران در حوزه...

آقاخان نوری منعقد گردد .ادوارد پوالك آلمانی که

«مدت بیست سال اختیار حکومت آنجا با
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امری که منافی رأی اولیای دولت قاهره باشد بر

افزايش يافت .در آغاز فرمانروايی سالم بن ثـوينی،

آن اقدام نورزم» (خور موجی،)185 :1888 ،

دولت قاجار بندر عباس را به شـیخ سـعید حـاکم

(حسینی فسائی :1840 ،ج .)428 ،0

پیشین بندر عباس که از خاندان ابو سعیدی عمـان

پوالك آلمانی از سکه های طالی مارياترزا که

به شمار می رفت ،اجازه داد .در ايـن اجـازه نامـه

پس از تجديد اجاره بندرعباس به دولت ناصری

جديد شیخ سعید به عنوان يکـی از رعايـا و تبعـه

پرداخت شده ،سخن گفته است (پوالك:1884 ،

ايران محسوب شده و مبلر اجـاره نیـز از 18/222

.)088

به  02/222تومان افزايش يافت .پـس از تـاخیر در

محمد جعفر چمنکار

با مرگ سعید بن سلطان در  15اکتبر ،1458

پرداخت اجاره بهـا حسـام السـلطنه والـی شـیراز

فرايند زوال قدرت امامان عمان که همواره مانعی

فرمان هجوم به بندر عباس را صادر و شهر پس از

عمده در توسعه ی نقش آفرينی ايران در منطقه ی

تسلیم نماينده عمان و انتصاب يك ايرانی به جای

خلیج فارس و دريای عمان بودند ،آغاز گرديد.

وی بدون مقاومت به وسیله ی نیروهای ايـران بـه

قلمرو او در میان فرزندانش تجزيه گشت و

فرمانــدهی محمــد قلــی میرزاتصــرف گرديــد .در

درنتیجه سید ثوينی (حکومت  1080 – 1048ق /

فوريه  1484ناوگان عمانی به تالفی آن با حمله به

 1488-1458م) که پس از مرگ پدر به قدرت

سواحل شرقی ايران به محاصره راه های بازرگانی

رسید در عمان به حکومت پرداخت ،ماجد در

دريايی پرداختند .سـرانجام بـا وسـاطت و صـحنه

زنگبار و آفريقای شرقی به فرمانروايی مشغول

گردانی لوئیس بلی انگلیسی و با وجـود مخالفـت

گشت و صحار نیز به ترکی رسید (برگ نیسی ،

ناصر الدين بر اساس قرارداد ربیع الثانی 1045ق /

.)802 :1888

اوت  ،1484اجاره بندر عباس و توابع آن به مبلـر

ثوينی در  041ق  1480 /م پیمانی را با

 82/222تومــان و مــدت  4ســال تمديــد گشــت

بريتانیا منعقد نمود که براساس آن عناصر انگلیسی

(سفارت جمهوری اسالمی ايـران)184-5 :1841 ،

اجازه ساخت خطوط تلگراف را در هر نقطه از

بر اساس يکی از شروط اين قرارداد اجاره منـاطق

خاك مسقط و توابع آن به دست آوردند .بر اساس

فوق تنهـا مـی بايسـتی در تملـك سـید ثـوينی و

قرارداد ديگری در سال  1040ق  1485 /م امکان

فرزندان او باشد و در غیر اين صـورت قـرارداد از

برپايی خطوط تلگراف در مکران و سواحل دريای

اعتبار ساقط بود.

عمان نیز فراهم آمد .اين مسئله مشکالتی در مورد

بر اساس تکیه بر اين بند بود که پس از سقوط

مسائل مرزی میان ايران ،عمان و انگلستان به

حکومت سالم بن ثوينی و فرمان روايی عـزان بـن

وجود آورد.

قیس (حکومت 1044-1045 :ق 1481 – 1484 /

بــا حکومــت ســید ســالم (حکومــت – 1048

م) ايران اعـالم کـرد کـه قـرار داد مـذکور اعتبـار

 1045ق  1484 – 1488 /م) ،تــالش هــای ايــران

نداشته و تهران تعهـديی در برابـر پايبنـدی بـه آن

برای تحکیم موقعیت خود در بندر عباس و توابـع

ندارد .ايران نمايندگی های عمان در بندر عباس و

آن و محدود نمـودن قـدرت مـانور امامـان عمـان

مناطق تابعه آن را تصرف نمود ،عوامل آنـان را در
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 1485م اخراج کـرد و حـاجی احمـد خـان را از

به منظور تجارت به مستعمرات عمان در زنگبار

بمبی به سمت حاکم ايرانی بندر عبـاس گماشـت.

در شرق آفريقا رفتند و با اختالط نژادی در آن

نیروی دريايی عـزان بـن قـیس بـه منـاطق مـورد

محیط ،جامعه شیرازيان ،تانزانیا را بنیان نهادند.

مناقشه اعزام گشتند امـا بـه علـت عـدم حمايـت

(مجتهد زاده ،خرداد و تیر.)05-8 :1885 ،

انگلستان که در اين مقطع خواهان روابط نیکـو بـا
بهرهوری اقتصادی بیشـتر بـود و عـالوه بـر آن از

امامان اباضی عمان با وجود تضادهای مـذهبی ،از

افــزايش قــدرت امامــان عمــان و سیاســت هــای

دوران تشکیل حکومتهای ملیگرا متقارن تا آغاز

توسعهطلبانه آنان در هراس بود ،بـه اهـداف خـود

تجاوزات آنان به نیمه شمالی خلیج فارس ،تحـت

دست نیافتند.

نظارت و حاکمیت دولتهای ايران و ملوك تابعـه

پس از استیالی بر بندر عباس و تابعه ،ايران بر

آن به ويژه امرای هرمز قـرار داشـتند و پیونـدهای

بازپسگیری و حاکمیت بر کرانه های دريای عمان

سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی مســتحکمی میــان

و مکران به ويژه گواتر و بندر چابهار تاکید

طرفین برقرار بود .توسعه قدرت گروه های اباضی

ورزيد .بر اين اساس مقارن با فرمانروايی ترکی بن

مذهب در جنوب خلیج فارس و دريـای عمـان و

سعید (حکومت  1825 – 1044 :ق – 1481 /

چالش و تجاوزات آنان به جزايـر و بنـادر ايـران،

 1444م) که پس از عزان بن قیس در عمان به

يکی از رخدادهای مشخص و تاثیر گذار قرون 14

قدرت رسیده بود ،نیروهای ايران با اخراج عناصر

و  15میالدی می باشـد .در زمـان حکومـت شـاه

اداری و نظامی عبد العزيز برادر ترکی بن سعید،

عباس دوم جنبش ضد استعماری مـردم عمـان بـه

اين مناطق را تصرف کرده و برای همیشه اعاده

استیالی يکصدوپنجاه استعمار پرتغال پايـان داد و

حاکمیت نمودند (سفارت جمهوری اسالمی ايران،

سلسله نو بنیاد آل يعاربه در سايه قدرت دريايی و

 ،18ص ( ،)185برگ نیسی.)808 :1888 ،

ضــعف مفــرط دولــت هــای مرکــزی ،حمــالت و

پیوندهای تاريخی ما بین ايران و سرزمین مسقط و

تجاوزات خود را به سواحل و جزاير و بنادر ايران

عمان با وجود تالش های استعمار بريتانیا به

تشديد نمودند .بدين ترتیب تقابالت دو کشور بـر

جهت دور نمودن همکاری منطقهای همچنان ادامه

تعــامالت و پیونــد هــای پیشــین ســايه انــداخت.

يافت .تا اواسط قرن سیزدهم و اوايل قرن  15م

فروپاشی دولت دريايی پرتغال که يکـی از عوامـل

مکاتبات دربار رسمی عمان حتی به اشخاص

موثر محدود کننده تحرکات و نقش آفرينـی ايـران

غیر فارسی زبان به فارسی نوشته می شد .نمونه

در منطقه خلیج فارس بود ،بـا خشـنودی ايرانیـان

جالب سعید بن احمد در  5سپتامبر 05/ 1425

مواجه گشت .اما اين دگرگونی ديری نپائیـد و بـا

رجب  1000ق به آنرال گاردان به زبان فارسی

هجوم اباضیان عمان به جزاير و بنادر جنوبی و بـه

میباشد( .قائم مقامی )581-0 :1885 ،همچنین در

خصوص شمالی خلـیج فـارس و دريـای عمـان،

نیمه قرن  15بسیاری از ايرانیان به ويژه از شیراز

دولتهای ايران بـا يکـی از مهـمتـرين معضـالت

بنیاد امامت و سلطنت خاندان ابوسعیدی سقط و عمان و چالشهای حکومتهای ایران در حوزه...

دولــت ايــران و ثبــات خلــیج فــارس ب ـه منظــور

بحث و نتیجه گیری
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خود در ايـن منطقـه مواجـه گشـته کـه تـا دوران

سیاست تهـاجمی نظـامی در کرانـه هـای شـمالی

قاجاريه استمرار يافـت .اسـتقرار رسـمی نماينـده

خلیج فارس،ترويج زبان و فرهنگ و سـنت هـای

عمان در بندر عباسی و جزاير و بنادر شرقی ايران،

عربی ،گسـترش مـذهب تسـنن و اباضـی گـری،

با اجاره گمـرك بندرعباسـی و توابـع آن در دوره

امتزاج نژادی اعراب و تیـره پوسـتان زنگبـاری بـا

قاجار از زمان پادشـاهی آقامحمـد خـان در سـال

جمعیت بومی شمالی ،مهاجرت گسترده طوايف و

 1012قمری آغاز شد و تا سـال  1048قمـری بـه

قبائــل مختلــف از جملــه قواســم ،بنــی کعــب ،آل

مدت  88سال طول کشید .مجموعه عوامل به هـم

مذکور ،آل نصور ،آل عبیدلی از عمان ،عربسـتان و

پیوسته متعدد سیاسـی ،نظـامی ،اقتصـادی ،فراينـد

شرق افريقا به سواحل جنوبی ايـران نیـز از پیامـد

قدرت گیری خـوارج عمـان و فروپاشـی قـدرت

های مخـرب حضـور طـوالنی مـدت عناصـر ابـو

ايران را در خلیج فارس موجـب گرديـد .فسـاد و

سعیدی در جزاير و بنادر و مناطق پس کرانـه ای

انحطاط مقامات و رقابت درباريـان ،عـدم تمرکـز

ايران در طی قرون  14و  15م بود.

سیاسـی ،بـیکفـايتی حکومـتگـران ايـران ،عـدم
محمد جعفر چمنکار

شناخت کافی نسبت به منـاطق گرمسـیرات ،عـدم

منابع

وجود يـك ناوگـان نظـامی قدتمنـد کـه همـواره

آرونووا ،م.ر ،اشرفیان ،ك .ز .)1850( ،دولت نادرشـاه

دولتمردان ايران را در خلیج فارس دچار ضعف

افشــار ،حمیــد مــؤمنی ،تهــران ،دانشــگاه تهــران،

و ناتوانی میساخت ،ناآشـنايی سـپاهیان ايـران بـا

مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.

شــرايط نامســاعد آب و هــوايی خلــیج فــارس،
حضورگســترده اســتعمارگران اروپــايی بــه ويــژه
بريتانیا در کرانـه هـای جنـوبی و شـمالی خلـیج
فارس و مشغولیت حکـومتگران ايـران در سـاير
مناطق بحرانی کشور به ويژه در زمان جنگ های
دور اول و دوم با روسیه تزاری ،از عوامل موثر در
اين فرايند منفی بود .تجزيه سرزمینهـای سـاحلی
جنوبی و تقسیم آن میـان والیـان متعـدد نـا اليـق
ناآشنا با شرايط و جابجايی امرا و مسئوالن مـرتبط

آيتی،محمــد ابــراهیم  .)1885(،تــاريخ پیــامبر اســالم،
تهران ،دانشگاه تهران.

ابن حبیب ،مال اخ بن علی( ،بی تا) .مالمح من تـاريخ
عمــان ،ترجمــه محمــد محمــد الکامــل ،عمــان،
وزارةالتراث القومی والثقافه .

ابن قیصر،عبداخ بن خلفان .)0220(،سیره االمام ناصر
بن مرشد موسس دوله الیعاربه ،دارالحکمه عمان،
للطباعه و النشر و التوزيع.
استرآبادی ،مهدی خان .)1801( ،دره نادره ،به اهتمام
جعفر شهیدی ،تهران ،انجمن آثار ملی.

با تحوالت اين منطقه نیز ضمن کـاهش توانمنـدی

استفان رای ،گرومون .)1884( ،چالش برای قدرت و

نظارت و امکان تصمیمگیری واحد ،ضعف بیشـتر

ثروت در جنوب ايران از  1852تا  1452م ،

ايــران را بــه دنبــال داشــت .عــدم فرمــانبرداری از

حسن زنگنه ،قم ،همسايه.

فرامین حکومت مرکـزی ايـران ،ظلـم و سـتم بـر
ساکنان بومی منطقه ،افزايش خودسرانه مالیات(بنی
عباســـیان ،)008 :1885،در پـــیش گـــرفتن يـــك

اصف رستم الحکما،محمد هاشم .)1850(،رستم
التواريخ ،به اهتمام محمد مشیری،تهران،امیرکبیر.

اعتماد السلطنه ،محمدحسن .)1888( ،تاريخ منتظم
ناصری ،به اهتمام محمد اسماعیل رضوانی ،تهران،
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دنیای کتاب.

اقبال ،عباس .)1804( ،مطالعاتی در باب بحرين و
جزاير و سواحل خلیج فارس ،تهران ،چاپخانه
مجلس.

اقبال ،عباس« .)1808( ،قسمتی از ماجرای خلیج
فارس» ،يادگار ،س  ،0ش 1و ، 0شهريور و مهر.
اقتداری ،احمد . )1858( ،کشته خويش ،تهران ،توس.

الجبیر صباح ،سالم . )1884( ،امارات خلیج فارس و
مطالعات و انتشارات تاريخی ملل.

الخصوصی،بدر الـدين عبـاس .)1540(،دراسـات فـی
تـــاريخ الخلـــیج العربی(فارســـی) ،الحـــديث و
المعاصر،ج،1ط،8الکويت

السالمی،عبداخ بن حمید .)1580(،تحفه االعیان بسیره
اهل عمان ،القاهره ،مطبعة االمام.

السعدون ،خالد ( .)0210مختصر التاريخ السیاسی
للخلیج العربی منذ أقدم حضاراته حتى سنة .1581
جداول للنشر والتوزيع ،بیروت.

السیابی،سالم بن حمود بن شامس .)1015(،عمان عبر
التاريخ ،وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان.

العانی ،عبدالرحمن عبدالکريم .)1584( ،دورالعمانیین
فی المالحه و التجاره االسالمیه حتی القرن الرابع
الهجری ،عمان.

العبیدانی ،حمید بن محمد بن رزيق .)1540( ،الشعاع
الشائع باللمعان فى ذکر أئمة عمان ،مسقط ،وزارة
التراث و الثقافه.

العیــــدروس ،محمــــد .)1554( ،تــــاريخ الخلــــیج
العربی(فارســـی) ،المعاصـــر و الحـــديث ،عـــین
الدرســات و البحــوث االنســانیه و االجتماعیــه،
االهرام ،ط.0

العیدروس ،محمد .)0222( ،الحرب االهلیه العمانیه
 ،1814-1858مجله التاريخ العربی،عدد.18

الفارسی،عبداخ بن صالح .)1540(،البوسعیديون حکام

زنجبار،ترجمه محمد امین عبداخ ،عمان ،وزاره
التراث القومی و الثقافه.

.القاسمی،سلطان بن محمد،)1545(،تقسیم االمبراطوريه
العمانیه،موسسه البیان ،دبی.
اورسل ،ارنست . )1858( ،سفرنامه اورسل ،علی اصغر
سعیدی ،تهران ،زوار.
بدوی،محمد السعید .)0228(،دلیل اعالم عمان ،مسقط،
دانشگاه سلطان قابوس،مکتبه لبنان.

برگ نیسی،کاظم .)1888(،ابوسعید،دائره المعارف
بزرگ اسالمی ،تهران،مرکز دائره المعارف بزرگ
اسالمی،ج1

بنی عباسیان ،بستکی ،حمد اعظم .)1885( ،تاريخ
جهانگیريه و بنی عباسیان بستك ،به اهتمام عباس
انجم روز ،تهران ،بی نا.
پوالك ،ياکوب ادوارد . )1884( ،سفرنامه پوالك ،ايران
و ايرانیان ،کیکاوس جهانداری،تهران ،خوارزمی.
تجلی بخش ،سروش . )1808( ،نادرشاه ،تهران ،ابن
سینا.

چمنکار ،محمد جعفر « .)1840( ،روابط ايران و عمان
در دوره پهلوی » ،فصلنامه تاريخ روابط خارجی
وزارت امور خارجه ،سال  ،0شماره  ،18پايیز.

چمنکار ،محمد جعفر . )1848 (،بحران ظفار و رژيم
پهلوی ،تهران ،مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر
ايران.

حسینی فسائی ،میرزا حسن .)1840( ،فارسنامه
ناصری ،به اهتمام منصور رستگار فسائی ،تهران،
امیرکبیر.

خجسته ،مصطفی .)1884( ،بحرين در دو قرن اخیر،
شیراز ،چاپخانه موسوی.

خورموجی ،محمدجعفر .)1888( ،حقايق االخبار
ناصری ،حسین خديوجم ،تهران ،نشر نی.

دنبلی ،عبدالرزاق( ،بی تا)  ،تجربة االحرار و تسلیة
االبرار ،به اهتمام حسن قاضی طباطبائی ،تبريز،

بنیاد امامت و سلطنت خاندان ابوسعیدی سقط و عمان و چالشهای حکومتهای ایران در حوزه...

مسئله نفت ايران ،علی بیگدلی ،تهران ،مؤسسه
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دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبريز.
ربیعی ،منیژه .)1888( ،ثوينی بن سعید ،تهران ،دايره
المعارف اسالمی.

رسائی ،فرج اخ( ،بی تا) «  0522سال بر روی درياها،

الیعربی و تحرير عمان من البرتغالیین ،تاريخ
العرب و العالم 08،صفر ،1021ديسمبر.1542

فلسفی ،نصراخ . )1800( .سیاست خارجی ايران در
دوره صفويه ،تهران ،جیبی.

شماره ويژه پیك دريا » ،ستاد نیروی دريايی

فلور،ويلم .)1858( .مسقط اجاره دار بندر عباس،

شاهنشاهی به مناسبت دوهزار پانصدمین سال

ترجمه پايگاه کتابخانه و موزه و مرکز اسناد

بنیانگذاری شاهنشاهی ايران.

مجلس شورای ملی.

رضازاده شفق ،صادق . )1885( ،نادرشاه از نظر
خاورشناسان ،تهران ،انجمن آثار ملی.
زيدان،جرجی .)1885( ،تاريخ تمدن اسالم ،علی
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