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اهمیتت یافتنتد. بحترین از مراکتز مهتم  فتارس یخلبا یورش ماوالن، جزایتر  چکیده: 
های آن روز قترار گرفتت. اتابتک ابتوبکر تصادی و تجاری بود که متورد توجته قتدرتاق

ق( با تصرف جزیرة کیش و استتفاده از ضتعف دولتت عیتونی بحترین 352-326سلاری )
ق(، با یورش بحترین را تصتاحب کترد. ستلاریان در نهایتت زیتر فشتار قبایتل 030-363)

دیتدهای ماتوالن، از بحترین عقتب ق( و ته313-300عامر و ظهتور محمتود قلهتاتی )بنی
ق(. نوشتة پیش رو با استتفاده از 350عامر سپردند )نشستند و حکومت آنجا را به سران بنی

ای در پتی توصتیف شتیوة فتتح بحترین توستط تحلیلی و منابع کتابخانه -رویکرد توصیفی
کته در  دهتدنشینی آنها از آن سرزمین است. نتای  تحقیق نشتان میسلاریان و دالیل عقب

ای برآمتدن ملتوک جدیتد عتامر و در ستطح منطقتهسطح محلی وقایعی چتون رقابتت بنی
نشتینی المللی ناامنی بوم و بر ایتران بتر ا تر حمتالت ماتول، بته عقبهرموز و در سطح بین

 سلاریان فارس از بحرین منجر شد.
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Abstract: After the Mongol invasion, the islands of the Persian Gulf became more 

important. One of these islands was Bahrain, which was considered as one of the 

important economic and commercial centers by powerful countries. 
Atabak Abu Bakr Salghari (623-658) AH, was able to invade and conqure Bahrain, 

after capturing the Kish Island, benefiting from the weakness of the Oyuni 

government of Bahrain (469-636 AH). Ultimately, the Salgharis left Bahrain due to 

the pressure of the tribes of Bani Amer and Mahmud Qalahati (641-676 AH), and 

the threats of the Mongols. Then Bani Amer tribe (654 AH) became the rulers of this 

land. 
This paper intends to describe the conquest of Bahrain by the Salgharis using 

library resources and descriptive-analytical research methods and explains the 

reasons for their retreat. Studies show that different reasons, at different levels, have 

led to the departure of the Salgharis from Bahrain. At the local level, reasons such as 

the Bani Amer competition, at the regional level, the emergence of the king of 

Hormuz, and finally, at the international level, the insecurity of Iran after the 

Mongol invasions were such reasons. 
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 مقدمه
بدا  و دادنددبا قبول ایلی به حیدات خدود ادامده  ،پس از یور  مغوالن فارس سلغری اتابکان
 ،فدارسهدای خلدیجسدوی آب بده فدتح سدواحل در دو ،یط سیاسی موجوداز شراگیری بهره
قیصدر در نیمة قرن ششم قمری، ملوک بنی. شدندوال بحرین مشغول ا  ویژه جزیره کیش وبه

با تال  و در اختیدار داشدتن ناوگدان دریدایی کارآمدد، توانسدتند آن را بده مرکدز تجداری 
تاز مغدوالن  و د نسبی مسافت از میدان تاختعبحرین نیز به علت ب  فارس تبدیل کنند.خلیج

نقددش ارتبدداطی  مرواریددد و صددید مدداهی و و وفددور مندداب  اقتصددادی از قبیددل کشدداورزی و
نفدوذ بدر آن بده  تسلط و و داشتهای پیرامون، اهمیت خاصی عرب با سرزمین ةجزیرشبه

هدی بده عدرب منت ةجزیدرهای تجداری شدبهراه فارس وسواحل خلیج ةمعنای کنترل دوسوی
ثیر قبایدل قدرتمندد سداکن أسواحل بحرین بدود. اوضداع سیاسدی بحدرین همیشده تحدت تد

هدای آن این قبایل از هر فرصتی برای نفوذ به سواحل بحرین که از بیابان های آن بود وبیابان
 کردند.استفاده می ثروتمندتر بود،
دی حکومددت اتابددک ابددوبکر سددلغری، سددلغریان بددا درک اهمیددت اقتصددا ةدر دور

منطقده بده کدار گرفتندد و ایدن افزایش نفوذ خدود در  برایتمام تال  خود را  ،فارسخلیج
بر سواحل هند نیز اعمال نفدوذ کنندد. سدلغریان بدا شکسدت  ،فارسخلیج عالوه برتوانستند 
فدارس اعمدال نفدوذ در خلدیجبرای قیصر کیش، صاحب ناوگان دریایی مورد نیاز ملوک بنی
مزایدای  و دنددفارس را تحدت کنتدرل درآورهای تجاری خلیجراه ،نبا تصرق بحری شدند و

های آخر حکومت اتابک ابوبکر، ورق برگشدت ند. در سالداقتصادی مهمی به چنگ آور
 ظهدور رقبدای محلدی و های مکدرر وغارت ةو با بحرانی شدن اوضاع جنوبی ایران در نتیج

فداعی بده خدود گرفدت و نفدوذ نفوذ سدلغریان، حالدت د ةتوسع ای، سیاست بسط ومنطقه
 ویژه در بحرین کاهش یافت.سلغریان به

 های تحقیق حداکی از آن اسدت کده در مدورد چگدونگی وپرسش ضرورت، اهداق و
ابهامدات زیدادی  هندوز مسدائل و ،بحدرین در سلغریان فدارس نفوذ کاهش دالیل گستر  و

تری است تدا ابعداد گسترده هاییازمند بررسیپیشینه چنین پژوهشی ن وجود دارد. از این رو
حاضدر دو هددق عمدده در ایدن راسدتا  ةمقالددر  ،د. بر این اسداسشوگوناگون آن آشکار 

یکی بررسی چگونگی فتح بحرین توسدط سدلغریان بده رهبدری اتابدک  شده است.پیگیری 
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در ایدن ثر بدر کداهش نفدوذ سدلغریان در بحدرین. لعوامل م دیگری علل وو ابوبکر سلغری 
تحت چده شدرایطی و چگونده سدلغریان  پاسخ داده شده است که: هاپرسشین پژوهش به ا

ثر در کاهش نفدوذ سدلغریان فدارس بدر لعوامل م فارس توانستند بحرین را فتح کنند؟ علل و
 عوامل در این کاهش نفوذ چیست؟ ند؟ نقش این علل وابحرین کدام
ای و بدا کمدک مطالعدات نهگیری از مناب  کتابخاتحلیلی و با بهره -توصیفییکرد با رو
پاسخ به آنها، نخست باید نگداهی داشدت بده  های فوق وشناختی، برای بررسی پرسشباستان

های شدکل گرفتده در ایدن پیوستگی تاریخی بحرین با ایالت فارس تا اهمیت آن برای قدرت
 ی وبا نقدش مهدم اقتصداد ،بحرین به عنوان سرزمینی مجاور ،موردایالت روشن شود. در این 

قیصدر های متفاوتی چون ملوک بندیتجاری همیشه مورد توجه حکام ایرانی بود و در دوره
تدرین علدت های فراوان بحرین از جمله مهدم. ثروتبودگذار آنها مرای هرموز باجا  کیش و

های مداومی در پی داشدت. از ها به اعمال نفوذ در این سرزمین بود و نزاعگرایش این قدرت
خدارجی بحدرین بدود کده در  ثیر شرایط داخلی وأین اعمال نفوذ همیشه تحت تا، دیگر سو
کده ایدن تحدوالت  کدرد؛پیدا میضعف  های مختلف با توجه به همین شرایط شدت ودوره

 .گرفته استدر بخش دیگری از مقاله مورد ارزیابی قرار 
صدورت تحقیق حاکی از آن است که در مورد تداریخ بحدرین مطالعدات زیدادی  ةپیشین

ثر در ایدن لدالیل مد نفوذ سلغریان فارس وة انضمام آن به حوز شیوه فتح و ةگرفته، اما دربار
مطالعداتی تألیفداتی همچدون  ،ابهامات زیادی وجود دارد. با وجود ایدن هنوز مسائل و، نفوذ
های شمالی پیرامون سرزمیناز عباس آشتیانی؛  بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس درباب
 تنان مرواریدساز خلیج فارسنرمخان سدیدالسلطنه؛ از محمدعلی فارس و دریای عمانخلیج 

از  دریانوردی عرب در دریای هنداز گردون لوریمر؛  سواحل خلیج فارسپور؛ از مهدی تجلی
 .s.b نوشتة countries and trebes of the persiab gulfجرج حورانی و همچنین کتاب 

miles  تحوالت خلیج فارس وجود دارد، اما این تحقیقات به علت پرداختن در مورد تاریخ و
فارس در گسترة زمانی و مکانی گسترده، به برخی مناطق خلدیج به موضوعات عمومی خلیج

فدارس، از لحداظ اوضداع سیاسدی و فارس که در عین داشتن تشابهاتی با سدایر منداطق خلیج
اندد. در اینکده بده شدکل مختصدر پرداخته اند، نپرداختده و یداهایی داشدتهاجتماعی تفاوت

از ابدراهیم  هًًْهرمز العربید هًًْسلطنویژه تحقیقات جدید نظیر کتاب های عربی بهپژوهش
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 العرب فی قرن العشرین هًًْجزیرتألیف خلیل محمد محمود و کتاب  البحرین عرب خوری و
ود دارد، اما چدون ویژه دوره مورد بحث وجاز حافظ وهبه، مطالب مفیدی درباره بحرین به

گرایی قرار داشتند، با حواد  تاریخی های جدید قومینگارندگان این آثار تحت تأثیر اندیشه
اند. در مقالة حاضر که تنهدا بده دورة نفدوذ سدلغریان فدارس در دارانه برخورد کردهجانب

غرافیا و بحرین پرداخته شده، سعی شده است تحوالت این دوره با استفاده از کتب تاریخ و ج
 شناسی مورد بررسی قرار گیرد.های باستانشعر وگزار 

نفوذ سدلغریان فدارس در بحدرین و جایگداه سیاسدت نفدوذ در  ةبه دامندر این پژوهش 
اسدت کده گنجانددن  شدده ویژه اتابک ابوبکر سدلغری پرداختدهبه ،سلغریان فارس ةاندیش

 یابد.تعاریف زیر ضرورت می
افیایی است به معنای قلمروی که حق برتری سیاسدی یدا یک اصطالح جغر حوزه نفوذ:

اقتصادی یک دولت بر آن به رسمیت شناخته شده است؛ حتی اگدر مقددار کداربرد قددرت 
 (.  043: 0331آن دولت بر آن قلمرو اندک یا هیچ باشد )آشوری، 

 0«نآلفرد تدایر ماهدا»پردازان، نظریة قدرت دریایی با نام در میان نظریه قدرت دریایی:
هدزار سدال  شناخته شده است، اما اهمیت و نقش نیروی دریایی در تاریخ کشور مدا از پدنج

های گذشته تاکنون بر کسی پوشیده نیست. ژئوپلتیدک در نیمدة اول قدرن بیسدتم بدا نظریده
قددرت دریدایی آلفدرد ماهدان،  2هالفورد مکیندر،« قلب زمین»متعددی توسعه یافت. نظریة 

 4الکسداندر دسورسدکی« قدرت هوایی»و نظریة  3والس جان اسپایکمننیک« ریملند»نظریة 
هر یک به نحوی الگوهای فضایی خاصی را ارائه داده و بر تفسدیر و برداشدت از قددرت و 

(. مکینددر در نظریده خدود، بدر 24: 0331نیا و ربیعی، کنترل جهانی تأثیر گذاشتند )حافظ
-0133یه مکیندر، نیکدوالس اسدپایکمن )قدرت خشکی تأکید فراوان داشت. در ادامة نظر

( محدوده هالل داخلی و خدارجی را کده در نظریده مکینددر آمدده بدود، محددودة 0343
سرزمین حاشیه یا ریملند خواند که در محاصرة آبهاست. او بیشتر بر قدرت دریدایی تأکیدد 

-0141(. در برابدر مکینددر و اسدپایکمن، آلفدرد تدایر ماهدان )04: 0311کرد )عزتدی، می
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( به تئوری قدرت دریایی و تأکید بر آن پرداخت. وی توان دریدایی را اسداس قددرت 0304
ای بر قددرت ملدی و رشدد دانست. براساس این تحلیل، توان دریایی نقش تعیین کنندهملی می
 (.  mahan,1897: 148آن دارد )

وذ در آن و هاست و به همین دلیدل نفدفارس محل تقابل قدرتاز دیدگاه مکیندر، خلیج
فدارس در گستر  این نفوذ اهمیدت دارد. بدا توجده بده نظریدة دسورسدکی، منطقدة خلیج

فدارس را منطقدة درگیدری تدوان منطقدة خلیجگیدرد و میمحدوده منطقة تصمیم قدرار می
 (.06: 0331نیا و ربیعی، ها دانست )حافظابرقدرت

 ارسجغرافیایی و پیوستگی تاریخی بحرین با ایالت ف ۀزمین .1
از  فدارس وهدای خلدیجطرق شرق بده کنداره که از بود سرزمین وسیعی بحرین در گذشته

بدود جنوب به سدرزمین عمدان متصدل  ةناحی از شمال به بصره و از جهت غرب به یمامه و
عمدان از بدالد معمدور  یمامده و بحدرین را همدراه بدا یمدن و سهراب، .(23 :0332 )بکری،
نجدد  ةاسدتخری آن را بخشدی از ناحید .(46: 0323 اب،)سدهرداد جزیدره عدرب قدرار شبه
: 0333 علدی،جدواد ) بحرین از عدرو  شدمرده شدده اسدت اما در تحقیقات جدید ،دانسته
مناطق میان بصره تدا عمدان را  شهرها وهمة ای وسی  است که (. بحرین شامل منطقه0/064

 فارس میان بصدره ولیجسواحل خ ،به عبارتی. (0/044: 0313 حموی،یاقوت ) گیرددر برمی
(. امدروزه از لحداظ جغرافیدایی ایدن کدانون بدر 02: ق0366 )زمخشدری، اسدتبوده عمان 

قسدمت اعظمدی از امدارات مطابقدت دارد. امدروزه ندام  بحدرین و قطر، کشورهای کویت،
شود کده فارس اطالق میبحرین تنها بر مجموعه جزایر واق  در نزدیک سواحل عربی خلیج

تعدداد دیگدری  سدتره و، ام نعسان، محرقلهای اجزیره و (بحرین مرکز)نامه م ةشامل جزیر
 (.36-30: 0316 )وهبه،است  جزایر سنگیاز 

آب یکدی از  اسدتآورده  معجدم البلدداندر  حمدوی یداقوت تسدمیه آنوجه در مورد 
بده  و بوده، به رنگ سدبز تبددیل شدده اسدتهجر  و نزدیک إحساء که های بحرینروستا

 ةتسدمی وجههمدانی  لبته(. ا0/044: 0313 حموی،یاقوت ت بحرین نام گرفت )همین مناسب
 .(040: 0401 )همدانی، وجود دو نهر به نامهای محلم وعین الجریب دانسته استرا آن 

 هابه قدرت رسیدن عیونی زمانهای استقالل و وابستگی بحرین تا دوره. 2
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بحرین از توابد  حکومدت  ق(26-03) رعم و (ق03-00) ابوبکر زندگانی پیامبر و ةدر دور
 گاهی بحدرین را همدراه بدا عمدان تحدت فرمدان یدک والدی قدرار اسالمی در مدینه بود و

بحدرین بده بصدره  (ق36-24) خالفت عثمدان ة(. در دور33-32: 0311 )بالذری، ادنددمی
داشدت بحدرین والدی مسدتقلی  (ق41-36) )ع( یخالفدت امدام علد ةامدا در دور ملحق شد،

( بحرین از توابد  بصدره بدود و از ق032-40) مویادر عصر . (344 :[تابیریف الرضی، ]الش)
 والدیدر اداره امدور بده سداکنان آن  و شددندمیتعیدین  آن ةوالیدان بدرای ادار خلیفدهسوی 

بحرین به پایگداهی بدرای آنهدا ، ظهور خوارج با (.222: 0332 قتیبه،)ابن کردندمراجعه می
 نددخالفت جددا کرد ةبحرین را از بدن دادن خالفت اموی، ر فشار قراربرای زی تبدیل شد و

 .(3/213: 0366 اثیر،)ابن های منتهی به حجاز را قط  کردندراه و
 )یداقوت شدد بحرین به قلمرو خالفدت ضدمیمه (ق666-032) خالفت عباسی ةدر دور
چهدارم،  ةویدژه سددبده ق(446-321) آل بویه ة حکومتدر دور(. 2/444 :0313 ،حموی
(. بدا ضدعیف 41: 0364 بلخدی،)ابدن رسیدندفارس به اوج رونق خود سواحل خلیج جزایر و

 رهبدری ملدک قداورد بده سلجوقیان کرمدانسلطة فارس تحت خلیج، شدن قدرت آل بویه
 .(33: 0363 کرمانی،منشی ق( درآمد )442-466)

ه شدهرت یافتد ری، حکامی که از آن پدس بده حکدام عیدونیقمدوم سده پنجم  ةدر نیم
بدن محمددبن بدن علدیدولت محلدی در بحدرین شددند. عبدداهللیک موفق به تشکیل  ند،بود

هدای پایده قدرت را در احسداء بده دسدت گیدرد و .ق463موفق شد در سال  ابراهیم عیونی
 .ق636تدا سدال  یعندی سدال 061کده حددود  ریزی کنددر سرزمین بحرین پیحکومتی را 

 (.3/010: 0332 جوزی،)ابن یابددوام ت
بدرای تصداحب  را عدامرویژه بندیطم  برخی قبایل ساکن بحرین به ضعف امرای عیونی،

عدامر نفوذ بیشتر برانگیخت. قطیف اولین شهری بدود کده بده اطاعدت قبایدل بندی ثروت و
حکومدت آنجدا  .ق631در سال  بن محمدبن عمروبن سنانبن سرحانشیخ ابوعاصم درآمد و

 هدا،احسداء دومدین مرکدز قددرت عیدونی(. 0/002: 0412 حسایی،)اال را به دست گرفت
توسط یکی دیگر از رهبران همین قبایل بده ندام شدیخ عصدفوربن راشددبن عمیدره در سدال 

 بخش مهمی از بدالد بحدرین، با سقوط احساء (.001-006 همو، همان،)تصرق شد  .ق642
عامر با در اختیدار گدرفتن بنی (. قبایل2/014 :0311 )قلقشندی، به اشغال شیخ عصفور درآمد
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از زنددگی بیابدانگردی دسدت کشدیدند و بدا تددریج ، بهاحساء مراکز مهمی چون قطیف و
ها را به سدوی صید مروارید در سواحل بحرین، بیابان های ناشی از تجارت ومشاهده ثروت

 و به عنوان یک قدرت سیاسی در بحرین ظاهر شدند.ند این سواحل ترک کرد

 نفوذ ایالت فارسۀ عوامل تسلط سلغریان بر بحرین به عنوان حوز روند و. 9

در  ششدم قمدری قرن ةها بودند که در نیمگروهی از ترکمن ،اتابکان فارس یا سلغریان
حکومدت  ةقدرت را در فارس به دست گرفتندد. در دور ،زمان ضعف دولت سلجوقیان

سلغریان فارس یافدت. در سیاست  چشمگیریفارس اهمیت خلیج ،اتابک ابوبکر زنگی
در . شددق( 623-633)جانشین پدر خدود اتابدک سدعد  .ق621 در سال ابوبکر اتابک
شدکوفایی خدود  رشدد وحدد دولت سلغریان فارس بده بداالترین  ،فرمانروایی وی ةدور
الددین توانسدت سدیف ،کیش ترتیدب داد ةکه اتابک ابوبکر به جزیر ی. در یورشرسید

خود قرار  ةآن را دولتخان و ندکیش را تصاحب ک ةزیرج و هدامیر هرمز را شکست د
تحول مهمدی در رشدد  ه،کیش به عنوان دولتخان ةانتخاب جزیر .(33: 0313 ،آیتی) دهد
 پدس ازآنهدا . داشدتبده دنبدال فدارس سلغریان فارس در سواحل خلیجدولت  ةتوسع و

کده  کنبایدتو برای اولین بار به عنوان یک قدرت دریایی ظاهر شدند  ،تصاحب کیش
به تابعیدت و اطاعدت سدلغریان فدارس در سواحل هند قرار داشت، در پی همین تحول 

وار  ملدک  ،اتابدکاز این پس طغرای منشدور  (.2/014: 0310 ای،)شبانکاره درآمد
ابدوبکربن سدعدبن ناصدر  ،مظفر الدنیا و الدین، سلطان البر و البحر ،عادل جهان، سلیمان

 .(016: 0313 ،آیتی)شد عباداللّه الملمنین 
اوال  ةاولین یور  خود را بدرای تصدرق جزیدر .ق631در سال اتابک ابوبکر سلغری 

 ولی با مقاومت محمدبن محمد امیدر عیدونی ،مرکز بحرین بود، انجام داد در آن زمانکه 
از راه  .ق636سدال البته در یدور  دوم بده  (.233: 0301 مقرب،)ابنمواجه شد  ق(636)

اتابک ابوبکر سدلغری بدا در (. 33: 0313 ،آیتی) جزیره اوال را تصرق کند توانستدریا 
 اختیار گرفتن جزیره اوال که در ساحل بحرین بود، راه انتقال نیروهدایش را فدراهم کدرد.

(. 36: 0313آیتدی، ) اوال، بالفاصله تصمیم بده فدتح قطیدف گرفدت ةپس از فتح جزیر وی
 بده ندام شدیخ ابوعاصدم عدامرسای بندیؤز رحکومت قطیف در این زمان در دست یکی ا
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یکی از نیرومنددترین  قبایل ساکن قطیف و سرشناسانبزرگان و از  وی بود. ق(631-640)
 حکم قطیدف وسدتم . دژهدای اسدتوار و(2/020: 0311 )قلقشدندی، بدود این قبایدلسران 

ابدر در بر فراوانی مدافعان متشکل از قبایل عرب ساکن ایدن شدهر، مدان  از سدقوط شدهر
 (.2/266: 0312، )فسایی سلغریان شد

بدرادر  اتابک ابوبکردر این زمان که سپاهیان مغول به قلمرو سلغریان فارس رسیدند، 
بهدا بده اردوی خدان مغدول از جمله مرواریددهای گدران ،خود تهمتن را با هدایای نفیس

کر سدلغری به اتابک ابدوبلقب قتلغ . خان مغول پذیرفت و (013 :0316، )جوینیفرستاد 
در  یفرصت مناسدب .ق640در سال  ا فروکش کردن خطر مغوالن،. ب(33 :0313 ،داد )آیتی

این قلعده در و آنها موفق به تصرق قلعة تاروت شدند.  اختیار سلغریان فارس قرار گرفت
را متصدل بده آن  هدایواحده نقش حمدایتی از شدهر قطیدف وو شرق قطیف قرار داشت 
این شهر بده تصدرق  ت، راه فتح قطیف برای سلغریان باز شد وتارو ةداشت. با تصرق قلع
عناصدر  وشدد سدیس أت یهدایمستقیم این شدهر، پایگداه ةبرای ادار. سلغریان فارس درآمد

 (.  016همان، )قرار گرفتند سلغری در آن 
به سواحل شمالی نفوذ آنها  ة، حوزرا تصرق کردند سلغریان سرزمین بحرینپس از آنکه 
تجاری در اختیدار آنهدا تبادل های وسیعی از راه ةشبک و فارس گستر  یافتجو جنوبی خلی

که به سدواحل بحدرین را عرب  ةجزیرهای ارتباطی داخل شبهقرار گرفت. همچنین آنها راه
هدای نفوذ سلغریان بر سدرزمین ةتحت کنترل خود درآوردند. با این فتح، حوز شد،منتهی می

 فارس گستر  یافت.جزایر خلیج ای وکرانهسپ ای ووسیعی از مناطق کرانه

 عوامل و روند تاریخی زوال تسلط سلغریان بر بحرین. 4

 ،آیتدی)کردندد عامر بده مرکدز خدود در فدارس شدکایت از قبایل بنی ،سلغریان مقیم قطیف
عدامر بده رهبدری شدیخ عصدفور کده حضدور سدلغریان فدارس را قبایل بندی (.016 :0313
اداری سدلغریان فدارس  بر ضد مراکز نظامی ورا های متعددی یور  و تافتند، حمالتبرنمی
ایدن قبایدل  (.021: 2111 تدمری، )خوری و سازماندهی کردندوجود داشتند، در قطیف که 

در دوره قبل از حضور سلغریان در بحرین، با امدرای عیدونی بده رقابدت برخاسدته بودندد و 
عدامر و محدود کنند. این بار رقابت میان قبایدل بنیها را به جزیرة اوال توانستند نفوذ عیونی
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حکومت سلغریان در فارس را مجبور به ارسدال کمدک سلغریان حتمی شد؛ به همین دلیل 
انسانی زیادی بدرای تدداوم  های مادی و(. این شرایط هزینه21: 2100 )خلیل، کردندامداد  و

از در مالطفدت درآمدد و  اتابدک .در پدی داشدت بحرین سلغریان فارس بر قطیف و ةسلط
هزار دیندار مصدرى بده مشدایخ و امدرای مقرر کرد که هر سال هنگام چیدن خرما دوازده

عرب برساند و زیاده از این تعرضى نرسانند. اعراب راضى شدند و تا به امدروز آن رسدم بدر 
   (.016: 0313جاى است )آیتی، 

از آنها باج گرفتندد و آن را عامر به سبب حضور نیروهای سلغری در بحرین قبایل بنی
اتابدک  (.026 :0343 )قزویندی، انددانسدتهحق طبیعی خود در برابر وجود این نیروها می

عامر بده مرکدز سدلغریان ضررهایی که عصفوریان بنی نظامی و برای رهایی از بار مالی و
مدت حکو در برابر ارسال باجی ساالنه به خزانه خدود در فدارس، در قطیف وارد کردند،

وصاق نام دو تدن از سدران (. 016: 0313آیتی، ) عامر سپردقطیف را به رهبران قبایل بنی
بن ماجدبن عمیدره را بن علیشیخ مان  شیخ عصفوربن راشدبن عمیره و، یعنی عامرقبایل بنی
ادامده داشدته  زمان حیدات خدود نها بر بحرین تا آ ةکه سلطاست اضافه کرده  و آورده

 .جا(همان، همان) ستا
عامر، عصدفوربن راشدد بده عندوان رهبدر پس از واگذاری حکومت بحرین به قبایل بنی

سدعید بزرگ این قبایل توانست حکومت بحرین را در میان فرزندان خود موروثی کند. ابدن
: 0361 ،سدعید)ابدن ندباشمیبحرین  آنها اعراب یمامه و استعامر گفته در معرفی قبایل بنی

قددرت عصدفوریان  نفدوذ و بدارةسدعید دردون نیز همدین گدزار  ابدنخل(. ابن032-011
(. 0/361: 0363 خلددون،)ابدن استسعید نقل کرده عامر را به شکل دیگری از زبان ابنبنی

 ،قبایل سداکن بحدرین تهدیدهای ویورشها  فارسنامه و تاریخ وصاقجمله  مناب  ازدر برخی 
 پدس از بررسدی ، اماشده استیاد غریان از بحرین نشینی سلعلت عقبعامر ویژه قبایل بنیبه

دالیدل دیگدری نیدز  ،های مجداورسرزمین فارس وخلیج ةتحوالت معاصر این دوره در حوز
 که به شرح زیر است. یابنداهمیت می

 . یورش مغوالن4-1

هایی که از این یور  جان سالم به در بردندد پس از تهاجم مغول، از جمله اندک حکومت
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هدا در برابدر گدردن ات خود ادامه دادند، اتابکان سلغری فارس بودند. این حکومتو به حی
نهادن به سلطة مغوالن و پرداخت باج، به فرمانروایی خود ادامه دادند. بندا بده نقدل مللدف 

هزار ، اتابک ابوبکر سلغری بر سبیل خراج، هر یک سال در میدان رسدماً سدیتاریخ وصاق
افزود. هدر سدال رستاد و اندکی مروارید و سایر طرایف بر آن میفدینار رکنی برای خان می

 (.34: 0313فرستاد )آیتی، پسر خود اتابک سعد یا یکی از برادرزادگان را به حضرت می
نشانده، باسقاقانی مستقر بودند که به ظاهر وظیفة کمک به شداه در قلمرو شاهان دست

وظیفدة تحدت کنتدرل درآوردن او را برعهدده را برای دریافت مالیات داشتند، اما در بداطن 
(. ایدن امدر از دیدد 322: 0334داشتند و به همین سبب نیز محبوبیتی نداشتند )اقبال آشتیانی، 

شحنگان مغدول را بیدرون  اتابک ابوبکر پنهان نماند و به همین دلیل اقداماتی انجام داد. وی
مبادا بدر احدوال مملکدت اطدالع  تا با مردم ممانعت کردآنان از ارتباط  از شهر جای داد و

مقدر ، خطر مغوالن در کمدین سدلغریان بدود و اتابدک ابدوبکر در چندین وضدعی ، امایابند
 (.36: 0313 ،آیتی) حکومت را به باغ فیروزآباد منتقل کرد

خواهی مأموران مغولی، سلغریان را در شرایط سختی قرار داد. با وجود این، فشار و زیاده
نی دربارة تنزل اوضاع اقتصادی شیراز، مرکز حکومت سدلغریان آورده وصاق گزار  روش

است، اتابک ابوبکر انار اهلل برهانه با خواص دولت مشورت کرد که اکنون درآمد ملدک 
کند. در نتیجه به پیشنهاد عمادالددین میراثدی کفاق توقعات خواتین و امراء طمّاع مغول نمی

لیاتی وض  شد و به قول وصاق تا آنجا پدیش رفتندد که منصب انشاء داشت، قوانین جدید ما
آوری پرداختند، بر رعایا که در گرفتن مال دیوانی بر مردم اجحاق کردند. چون به کار جم 

سخت گرفتند و تا آخرین پشیز هر چه معین شده بود، به دیدوان اتابدک رسداندند. اتابدک 
 (.36: 0313، کم به ضبط امالک و اموال بزرگان کشور پرداخت )آیتیکم

 عامر. رقابت بنی4-2

های طبیعی بحرین، نفوذ تدریجی قبایل بیابانگرد به شهرها در شرایط خداص یکی از ویژگی
شرح داده، نفوذ صحراگردان نتیجة عامل یا عواملی بدود کده قددرت را  0که کوپربود. چنان

                                                 
1  COOPER 
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د کده رابطدة خدود را کرد. از بین این افراد، برخی رهبران قبایل بودنددر شهرها تضعیف می
با قبایل خود حفظ کردند و پس از سکونت در شهرها، بدا رهبدران تأثیرگدذار در حیدات 

هدا کشدیده شددند و در اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در ارتباط بودند و به اشکال به رقابت
 عدامر از میاندة قدرن ششدم،ها بر قبایل خود متکی بودند. این تصور بدر قبایدل بنیاین رقابت

منطبق است. آنهدا پدس از  ویژه پس از آنکه بادیه را رها کردند و در شهرها ساکن شدند،به
مهاجرت از سرزمین اصلی خود در نجد، به بحرین آمدند و متحد قرمطیدان بحدرین شددند. 

ها و نیروهای خالفدت کده بده یداری با ضعف قرامطة بحرین، در رکاب آنها بر ضد عیونی
عدامر بدر هدا بدر بحدرین، مدان  از تکداپوی بنیدندد. سدلطه عیونیآنها آمدده بودندد، جنگی

خواهی آنها نشد. عبداهلل عیونی برخالق قرمطیان با آنها جنگید و آنهدا را شکسدت داد باج
 (.633: 0301مقرب،عامر به بصره کوچ کردند )ابنو تعداد زیادی از بنی
اکمدان عیدونی بده جندگ عامر چندان طول نکشید و رقابت آنها بدا حضعف قبایل بنی
مقدرب شداعر عیدونی، پدر از اشداراتی دربدارة فعالیدت که دیوان شدعر ابنکشیده شد؛ چنان

ها روی داد و بارهدا قطیدف و احسداء را هایی است که میان آنها و عیونیعامر و جنگبنی
هدا همچدون قرامطده عامر اصرار داشتند عیونی(. بنی046: 0301مقرب،محاصره کردند )ابن

عدامر مقدرب سدرزمین بحدرین را ملدک بنیه آنها باج بدهند و در نتیجه موفق شددند. ابنب
(. 002-000: 0301مقدرب، دانسته است؛ زیرا آنهدا اهدل بادیده و نگهباندان آن بودندد )ابن

هدا در سدیطره بدر عامر، نشانة آشکاری بر نداتوانی عیونیسرسپردگی حاکمان عیونی به بنی
کردند. این امدر عامر پیروی میین دلیل از سیاست راضی نگه داشتن بنیعامر بود و به همبنی

عدامر مسدئولیت حمایدت از شدهرها و روسدتاها و گونه تعبیر کدرد کده بنیتوان اینرا می
های تجداری و حجداج را در قبدال دریافدت مدالی مشدخص از کشداورزان و تداجران و راه

عدامر بدا اقشدار مدردم   رابطدة قبایدل بنیحاجیان و حاکمان برعهده گرفته بودند. این وضد
بحرین را بیشتر کرد و در آینده آنها را قادر ساخت که ایدن روابدط را بده روابطدی سیاسدی 

عامر را در وضعی مادی قرار داد که بتوانندد دوسدتی تبدیل کنند. از طرق دیگر، رهبران بنی
نندد تدا آنهدا رهبدری ها جلدب کها و صلهرهبران قبایل کوچک دیگر را از طریق بخشش

های ارتباطی دست بکشند. این روند بده افدزایش اندازی به راهعامر را بپذیرند و از دستبنی
اثیدر و هدای ابنعدامر در صدحنة سیاسدی سدرزمین بحدرین کمدک کدرد. گزار نقش بنی
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ق. 611کده طدی سدال خلدون بر افزایش این نفوذ در پایان قرن ششدم داللدت دارد؛ چنانابن
عامر بصره را غارت کردند و دو قبیلة خفاجه و منتفق را که برای مقابلده بدا آنهدا ل بنیقبای

ق. نیدز تکدرار شدد کده 636و  633های هدا در سدالآمده بودند، شکست دادند. این یور 
حاکی از ضعف حکومت عیونی بود که خلیفه الناصر عباسی حمایدت اطدراق بصدره و راه 

 (.3/203: 0366اثیر، ؛ ابن3/631: 0363خلدون،ه بود )ابنحاجیان را به آنها موکول کرد

 . ظهور محمود قلهاتی4-9

مدرای ا گدذاروی خدراج امیر هرموز، رقیب جدیدی در برابر سلغریان بود.« محمود قلهاتی»
 ندداختحکام اطراق را بده وحشدت ا وترتیب داد  و ناوگان دریایی نیرومندی کرمان بود

تدا عمدان نیدز   قلمرو نفوذ و ه بودهرمز دست یافت ةبر جزیر وی که. (063 :0313 ،آیتی)
 فارس را بده دسدت گیدردو مدخل خلیج دهدنفوذ خود را گستر   ةرسید، تال  کرد دایر

فارس نه تنها سلغریان، بلکده شک ظهور این قدرت جدید در خلیج(. بی06: 0313 )نطنزی،
کدیش بده عندوان  ةبرای حفظ جزیدراتابک ابوبکر  وانداخت تمام اطرافیان را به وحشت 

کشتی آمداده  وجنگی برگ  ساز و سالح و سپاه و . اوبه واکنش شدوادار  ،خویش ةدولتخان
داد مدیویژه اگر این احتمدال را به ؛(063 :0313 ،آیتی) پیوسته مواظب آن حدود بود و کرد
عامر کده ایندک یمحمود برای رویارویی با سلغریان به عنوان دشمن مشترک، با قبایل بن که

 اوضداع واحتمداالً توان گفت بنابراین می شود.متحد  اند،مهم در بحرین تبدیل شده یبه قدرت
شده، علت چرخش سیاست اتابکان سلغری فارس به رهبری ابدوبکر زنگدی در  گفتهدالیل 

ه هرگوند ،آنهدا بدا ایدن اقددام عامر بدوده وتسلیم قدرت آنجا به قبایل بنی رابطه با بحرین و
   .شده استعامر بحرین خنثی قلهاتی امیر هرموز با قبایل بنیمحمود احتمال اتحاد 

 شناسی از روابط فارس و بحرین. شواهد باستان5

ویژه در شناسی دربارة ارتباط تاریخی بحرین با فدارس، بدهدر این بخش برخی شواهد باستان
 حرین ارائه شده است.شناسی بندر حریره کیش و قلعة ساحلی بهای باستانمحوطه

 . آثار باستانی جزیرۀ کیش5-1

پس از مهاجرت بازرگانان از بندر سیراق به منطقدة شدمالی جزیدره کدیش، بنیدان شدهری 
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محکم و استوار به همراه برج و بارو با وسعتی بیشتر از دوازده هکتار آغاز و بده ندام شدهر 
شناسددان، هددای باستانر (. بنددا بدده گددزا61-66: 0313فر، حریددره معددروق شددد )شایسددته

هایی است که جزیدره تحدت نفدوذ اتابکدان ترین دورة اسالمی کیش مربوط به سالپررونق
خصوص ابوبکربن سعد زنگی بوده و زمانی است که سعدی شاعر بزرگ از آنجدا فارس، به

 آورده است.  گلستاندیدن کرده و داستان مالقات خود با بازرگانان کیش را در کتاب 
هدای ویژه در محلشناسی صورت گرفته در جزیرة کیش، بدههای باستانال کاو به دنب

هدای تزئیندی و بریمعروق به ناحیه صنعتی و خانة اعیانی، آثاری چون وسایل سفالی و گچ
ویژه دورة انواع شیشه و سالدن یافته شده است کده همگدی مربدوط بده دوره اسدالمی، بده

(. با توجه به قطعدات اشدیای پراکندده 201: 0313حکومت سلغریان فارس است )موسوی، 
تدوان اسدتنباط کدرد در سطح محوطه و وسعت آن و همچنین تأسیسات آبی و معمداری می

 (.023: 0362که محوطه مربوط به یک بندر بوده است )کبیری و فرهنگی، 
در بندر حریره از پدیدة معماری منحصر به فردی پدرده برداشدته شدده کده تداکنون در 

دار هایی با کف شدیبچ جای ایران دیده نشده است. این نوع معماری عبارت است از اتاقهی
به شکل گرده ماهی که در مجموعة صنعتی ساحلی به تعداد زیادی کشف شدده اسدت. بندا 

شناس فرانسوی، این تأسیسات فقدط بده منظدور استحصدال باستان 0«رمی بوشارالت»به نظر 
فدارس بده دسدت آمدده اسدت آن در سدواحل جندوبی خلیج شیرة خرما بوده و شواهدی از

ها به سده (. همچنین مقدار زیادی سفال کشف شده است که این سفال206: 0313)موسوی، 
شوند و هر یک از آنها بدا توجده بده ندوع تدزئین، دار و سالدن تقسیم میگروه ساده، لعاب

قرمدز، نخدودی و خاکسدتری  اند. مقدار زیادی سفال سادة اسالمی بده رندگبندی شدهدسته
دار کیش، ندوع تزئیندات زیدر های لعابترین گروه سفالینهدار یافت شده است. از مهملعاب

فدارس و های مکشوفة سدواحل خلیجاز نوع سفال« پیتر فاریز»لعاب است که بنا به گزار  
 ویژه در محدل خاندةبدری یافدت شدده، بده(. همچنین قطعات گچ201بحرین است )همان، 

اعیانی بندر حریره که برای تزئین بنا استفاده شده، از اجدزای بسدیار هنرمندانده برخدوردار 
هدایی اسدت کده امدروزه بری در کیش است. نوع آن از گچبوده و نشان دهندة اوج هنر گچ
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شدود و در برابدر رطوبدت و گرمدا فارس اسدتفاده مینیز همچنان در سواحل و جزایر خلیج
ها به دست نیامده اسدت، ولدی بری. گفتنی است کتیبة کاملی از این گچمقاوم و استوار است

شدود. بدر روی یکدی از قطعدات، تداریخ برخی کلمات مثل االمور، الدوله و غیاثا مستفاد می
 (.  223)سبعمائة( مشخص است که با تاریخ بنا مطابقت دارد )همان، « سبعمه»

   . آثار باستانی جزیرۀ بحرین5-2

شدکل معیندی از  هدای داخدل قلعده وسدفال ة بحدرین،صورت گرفته در قلعهای در کاو 
دهدد شناسی نشدان مدیشواهد باستان است. (م660-224) ساسانی ةگواه دور ،رهای مدوّبرج

دوم قدرن سدیزدهم  ةقلعه توسط سدلغریان فدارس در نیمد ةبرداری دوباربهره که بازسازی و
ای بده وقفده و ایفا کدرده این قلعهتاریخ طوالنی  ای درتعیین کننده نقش بوده است و میالدی
حداکی از بازگشدت بحدرین  پایان داده و در استفاده از آن -به مدت ده قرن تقریباً-طوالنی 
 .Kervran & Hiebert & A) این اشغال بوده اسدت ةفارس در نتیجتجاری خلیج ةبه چرخ

Rougeulle, 2005: 283-284.) م0261 یبا که حددود سدالچهارضلعی از معماری ز ةقلع. 
جدا از سایر بنای قلعده  ،در دولت اتابک ابوبکر سلغری ششمین اتابک فارس بازسازی شده

محدل همزمدان بده عندوان انبدار این به شکل کامل ویران شده است.  تاریخی بحرین بوده و
خرمدا بدرای چنددین دهده مدورد اسدتفاده قدرار گرفتده بدود کده ة استحصال شیر تجاری و

Kervran  دانسدته و پدس از آن تداریخ، قلعده رو بده  .م0311تاریخ ترک این قلعه را سدال
دهد که این قلعه توسط سدلغریان آثار باقیمانده نشان می(. 323)همان،  ته استگذاشویرانی 

فلدزی یداد  ةدر کتاب خود از کشف تعدادی سدکه و وزند FRIFELT بازسازی شده است.
هدای سدکه رةدر تحقیق خود دربا 0نیکالس لوویک (.FRIFELT, 2001: 61کرده است )

دانسدته اسدت.  بحرین را محل ضرب سدکه متعلدق بده سدلغریان فدارس ةیافت شده، جزیر
دختدر اتابدک  «آبدش خداتون»های مسی یافت شده که نام سکه همچنین در جزیره بحرین
حددک شددده اسددت  م( آخددرین حدداکم سددلغری0216-0264) سددعدبن ابددوبکر زنگددی

(loweck,1974: 333; FRIFELT,2001: 61).  

                                                 
1  NICHOLAS LOVICK 



 ۲۱۵  نفوذ و تسلط سلغریان فارس ۀحوز قبض و بسطعلل 

شناسدان ترین بخش اسالمی قلعه مربدوط بده فضدایی اسدت کده از سدوی باسدتانقدیمی
در  ومتدر  3× 3 شدکل بده ابعدادهای مربعیکه در آن اتاق بازار تفسیر شده است دانمارکی

هدا شدوند. ایدن اتداقر بداز مدیفضداهای متعددد مددوّ سمت به شده و ساختهمجاورت هم 
 و داریانبدار سازی وسفال ویژه مسگری وبه ،ک فعالیت خاصیی ایی بوده که در هرهمحل
 لبتدها (.FRIFELT,2001: 48ده اسدت )شددادوستد می حتمالابه  گرفته وصورت میغیره 
مشابه موردی که دکتدر  سرایی بسته وبقایای کاروان آن را شناس فرانسویگروه باستانیک 

منقدو   هایی از نوع تولید محلدی وند و سفالاستهشان داده، داندر بندر سیراق ن 0وایتهاوس
در  (.LOMBARD, 2005: 48) انددایراندی یافتده یهاسفال های چینی وسالدن جلفاری و
های کدف اتاقبا های معماری بحرین تعداد زیادی از این پدیده ةقلع ناسیشهای باستانکاو 
کیدد أتشناسدان یافت شده اسدت کده باستانین های کاوشگری قلعه بحردر محوطه شیاردار
طدی قدرن  بحرین را برای تهیه شیره خرماة کنند اتابک ابوبکر سلغری هشت اتاق از قلعمی
ای است کده در بنددر مانند نمونه . این نوع معماری دقیقاً(24است )همان، کار برده ه ب .م03

   .حریره کشف شده بود
گرفدت، خرما صورت مدی و استحصال شیرةر کردن در این نوع معماری که همزمان انبا

آن در ایدن شدیارها ة بدا فشدرده شددن خرمدا شدیر که شتهداوجود کفی با شیارهای موازی 
بدا گذاشدتن  معمدوالً ند ودشدشیارها به یک شیار منتهی مدی ةهم. در نهایت، شدمیجاری 

د. بداالی ایدن ردندکآوری میجمد را خرمدا  ةشدیر سفالی بزرگ در گودی انتهای این شیار،
 تا ضمن باز نگه داشتن مسدیر ایدن شدیارهاپوشانند می درخت خرماهای هشیارها را با شاخ
(. 46: 2106، )حسدین کننددسدیب رطوبدت زمدین حفدظ آخرمدا را از برای خروج شیره، 

نفدوذ  ةبحرین به عنوان بخشدی از حدوز دهد که کیش وشناسی نشان میهای باستانگزار 
ثار بده جدای آشاهد عصر طالیی خود در سایه قدرت سلغریان فارس بودند.  سلغریان فارس،

حاکی از رشدد تجدارت  چینی ایرانی و، های محلیسفال نظیر های متنوعویژه سفالمانده به
 انبدار و نقدل و حمدل وبدا بحرین نقش مکملی در رابطه  سفال بوده و هر دو مرکز کیش و

-ن وجود معماری منحصر به فرد تهیده شدیره خرمدا اند. همچنیفرو  سفال داشته عرضه و
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جایگداه خرمدای بحدرین بدرای  اهمیدت و - ههم در بحرین یافدت شدد که هم در کیش و
 دهد.اتابکان سلغری فارس را نشان می

 گیرینتیجه

نشینی اتابکان سدلغری فدارس از بحدرین موجب عقب ،شبکه شامل سطوح مختلفی از دالیل
داشدت. وجدود عامر با سدلغریان فدارس عی چون رقابت قبایل بنیوقای ،شد. در سطوح محلی
بعد سلغریان فدارس بدر امدرای  قیصر کیش وضربات سهمگین ملوک بنی ةاین قبایل در سای

 ،هدایی از بحدرینتوانستند با سلطه بر بخدش نفوذ خود افزودند و عیونی بحرین، بر قدرت و
. آنهدا توانسدتند بدا اسدتفاده از ننددعمل ک رگذار در برابر سلغریانیثتأبه عنوان یک قدرت 

بدا ، نهایدتدر  و وندامی قبایل خود، در درآمددهای بحدرین بدا سدلغریان سدهیم شدظتوان ن
 ند.وسلغریان در بحرین، جانشین آنها ش ةتضعیف سلط

فارس ملوک جدید هرموز برای تصاحب بنادر و جزایدر تجداری ة خلیجدر سطح منطق
بده قددرت رسدیدن محمدود  ةویدژه در دوربده رقابت برخاستند؛ فارس، با سلغریان بهخلیج

بدا بسدط . ایجاد ناوگان دریایی به قدرت مهمی تبدیل شدند ةقلهاتی، ملوک هرموز در نتیج
اتابکان فارس یعندی کدیش در معدر  خطدر  ةدولتخان از هرموز تا سواحل عمان، آنهانفوذ 

 ور به ارسال نیرو و ادوات دفاعی شد.مجبآن، دفاع از  برایاتابک ابوبکر که قرار گرفت 
شحنگان  حمالت مغوالنی چون باسقاقان و ها والمللی باید به یور در سطح بینلبته ا

پا از حدد فراتدر  موران مالیاتی مغوالن،أشحنگان به عنوان م فارس اشاره کرد. باسقاقان و
 رکدود سداززمینه و ندداذی، مدردم را در فشدار قدرار داداخّد و با گرفتن مالیات و ندنهاد

سدلغریان کده بدرای راضدی نگده ها شدند. ویرانی آبادیکار و  تجارت و توقف کشت و
داشتن عناصر مغولی به دادن انواع هدیه و رشوه روی آورده بودند، با مقرر کردن مالیدات 

سداز تندزل اقتصدادی مرکدز جدید فشار زیادی بر مردم وارد کردندد و همدین امدر زمینه
 ی شیراز شد.سلغریان یعن
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   هاپیوست

 
هطا احطدا  قلعۀ تاروت که در جزیرۀ تاروت و شرق قطیف قرار داشت. این قلعه توسطط عیونی. 1تصویر 

 (162: 2001ها تجدید بنا شد )الدروره، و توسط پرتغالی
 

 
 دهدجهت یورش سلغریان به بحرین را نشان می عالمت. 2تصویر 
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 (Lombard, 2005: 17) خرما، یافته شده در قلعۀ بحرین . معماری استحصال شیرۀ9تصویر 

 

 

 
 (228: 1989. سازۀ استحصال شیرۀ خرما در بندر حریره )موسوی، 4تصویر 
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 ,Lombardهای دیگر قلعه بحرین ): بخشBسرا؛ قسمت : بخش بازار یا کاروانA. قسمت 5تصویر 

2005: 37 ) 
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