حکومت آلخلیفه و تاثیر آنها بر وضع اقتصادی شیعیان بحرین
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داریوش نظری

*

چکیده
شااه ههیی از قبیل ا «عُت ا » ک ا کااهک نجااع عستاااتهد ت نااع ،ت ا عللاای مهننااع
شککهلیههی مکاسّر و طبیعا تَعویشاهد ،ر قاسد هداعهم مای ی تا مناهط
گ نهگ نی مهننع عساق ،شهم و لیجفهرس ک چ کس نع .گسوهی از آناهد تا لایج فاهرس
رفتنع و ر ک ی جهی گسفتنع .مهننع «آل َلید »« ،آلصَبهح» و «آلجَ هم » .آل لید
پس از زمهنی ت ک ی قطس رفتنع و ر منطق «زُتهره» ر تخش غستی قطس ماتقس شعنع
تاه اینکا تا ت ااسی یا ر تس نااع ( 1783م) و تا کهکمیا «آلمَااوک ر» کهکمااهد
ا و تهسهگیاسی از زماهد
ک نشهنعة ایساد ،پهیهد ا ناع و تاه کیهکا ههی اه
منهکب ،تس آد کش ر چیسه شعنع .آل لید ت سی پس از قعرت یهفت  ،ام ک شیعیهد را
مصه ره و آنهد ت تیگهری گسفتنع .تنهتسای  ،شیعیهد از اکتخعام ر ا ارههه و مساکز مهام
م سوم و ت پس ا مهلیهتههی ظهلمهن ای وا ار شعنع و از ای رو ،ر پاهیی تسی رجا
هسَم اقتصه ی و کیهکی جهی گسفتنع .اص کهت ه وم قسد تیااتم و کهرهاهی کَمَاع
ت عیای ت کلمهد ( 1999م) تغییساتی ر وضع اقتصه ی شیعیهد پعیع آور  ،امه م جاب
نشع ک شیعیهد آد منطق ت کقا ق ا کا یهتناع .تناهتسای نه سکانعی آناهد از
کک م وام یهف  .ای پژوهش ت ع امل مؤثس ر پیسوزی آل لید ر تصسف ت اسی
میپس از و تأثیس آد را ر وضعی اقتصه ی جهمع شیعی آد کش ر ت ضیح می هع.
کلیدواژگان
ت سی  ،آل لید  ،شیعیهد ،اقتصه  ،غ اصی ،کشهورزی ،کهرگسی.

 .1تاریخ دریافت ،91/9/4تاریخ پذیرش .92/5/12
* دانشیار دانشگاه لرستان ،گروه تاریخ ،لرستان ،ایران.

dariushnazari76@yahoo.com

Downloaded from journal.isihistory.ir at 11:20 +0430 on Monday July 3rd 2017

فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال سوم ،شماره دوازدهم ،زمستان 1392
صفحات 112 - 89

مقصود از بحرین در این مقاله ،بحرین امروزی است نه بحرین تاریخی که افزون بـر
بحرین کنونی ،همه مناطق میان بصره تـا عمـان را حتـی کویـت ،احسـاء و قطـر را در
برمیگرفته است (العانی .)19 :2000 :بحرین تاریخی را در گذشته «اُوال» میخواندهانـد
(نافع الحمدانی .)17 :2010 :بحرین کنونی میان قطر و عربستان (با فاصـلهای کمـابیش
 32کیلومتری) (اسعدی و شهیدی )117 :1380 :و مساحتش  622کیلومتر مربـع اسـت.
جزیره بحرین (منامه) به تنهایی  598کیلـومتر مربـع گسـتره دارد و خـا

اصـلی ایـن

سرزمین به شمار میرود (الهـی .)127 :1387 ،بـر پایـه آمـار  1941مـیالدی ،جمعیـت
بحرین  89970نفر و بر پایه آمار  216303 ،1971نفر (رمیحـی )1387 ،31 ،و بـر پایـه
آمار  2000میالدی ،بیش از  691000نفر بوده است (الهی ،همان.)127 ،
بیش از  98درصد مردم بحرین مسلمانند ( .)Harald Hansen,1968: 48بنابراین ،دیـن
رسمی این کشور اسالم است و بیشتر جمعیت مسلمانان ایـن کشـور ،شـیعهاند (سـی
افجهای .)25 :1381 ،اهلسنت بحرین بیشتر مالکیمذهب ) (Ibid: 48و شمار انـدکی از
آنان ،حنبلیاند (اسعدی و شهیدی ،همان.)118 ،
اطلس جهانی ،میزان شیعیان این کشور را  75درصد و منابع گونـاگون دیگـر شـمار
آنان را  50تا  75درصد دانستهاند ،اما بیگمان بیش از نیمی از ساکنان ایـن سـرزمین از
شیعیانند (متقیزاده .)140 :1384 ،توال میگوید :اکنون  65درصد مردم بحرین شیعهاند
که بیشترشان از روستاییان و بادیهنشینان به شمار میرونـد (تـوال .)129 :1383 ،بیشـتر
مورخان و تاریخپژوهان معتقدند که تشیع در بحرین از صدر تـاریخ اسـالم پیـدا شـده
است .برای نمونه ،محمود بهجـت سـنان میگویـد :تـاریخ تشـیع در بحـرین از همـان
سالهای شکلگیری مذهب تشیع آغاز شده است (بهجتسنان .)156 :1963 ،نویسـنده
انوار البدرین در اینباره مینویسد :مردمان بحرین از زمانهای قدیم شیعه
واقعی و پیرو علی (ع) بودهاند .آنان در کارهای دینی متعصبند و علمای دینـی فراوانـی
92

نیز داشـتهاند (بالدیبحرانـی .)17 :1373 ،بیشـتر مورخـان خاسـتگاه تشـیع بحـرین را
قبیلههای عربی ساکن در آنجا میدانند .نویسنده خاستگاه تشیع در اینبـاره
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طرح مسأله

مینویسد:
عمدتاً بادیهنشین بودند ،مبدأ تشیع در این منطقه هسـتند و بعـدها کـه ایـن
قبایل گسترش پیدا کردند و به تدریج شهرنشین شدند ،تشـیع را بـه منـاطق
مجاور انتقال دادند .شیعیان امروزه منطقـه شـرع عربسـتان ،وارث آنـان بـه
شمار میآیند (اسالمی.)31 :1378 :

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

عبدالقیس از قبیلههایی است که در گسترش تشیع در بحرین بسیار مؤثر بـوده اسـت
(جعفریان .)134 :1387 ،عبداهلل مهدیتاجر معتقد است« :شیعیان بحرین از نسـل قبیلـه
عبـدالقیس میباشـند» ( .)al-tajir undated: 18شـیعیان بحـرین دوازدهامامیانـد (عـدنان
علیان )110 :2005 ،و آنان را «بحارنه» 1میخوانند(.رمیحی ،همان .)35 ،شـمار فراوانـی
از بحارنه پس از چیرگی آلخلیفه بر بحرین ،از این کشور هجرت کردند خل العبیدی،

تبار و پیشینه آلخلیفه

عرَبان از دید اصل و نسب بـه باقیـه و باهـده تقسـیم میشـوند .باقیـه قَحطانیهـا و
عَدنانیها را در برمیگیرید و عدنانیها خود به دو گروه ربیعه و مُضَر تقسیم میشوند و
ربیعه بنیکَعب و بنیاسد را در برمـیگیـرد و بنیاسـد نیـز بـه جَدیلَـه و عَنَـزَه تقسـیم
میشوند .عَنَزَه نیز تیرهای به نام جُمیله دارد «بَنیعُتو » شاخهای از آن به شمار مـیرود
(النبهانی.)80 :1986 ،
عُتو

در مرکز و شمال شبه جزیره عربسـتان و نـواحی شـرقی «نجـد» سـاکن بـود

(حسینمونس .)259 :1375 ،علت مهاجرت این قوم را از نجد ،عوامل زیر دانستهاند:
 .1خشکسالی ناحیه نجد (برگ نیسی)698 :1367 ،؛
 .2قحطی و درگیریهای قبیلهای در این مناطق (.)Rush,1991: 15
«آلعُتو » پس از تر

 .1بحارنه جمع بحرانی است

حکومت آلخلیفه و تاثیر آنها بر وضع اقتصادی شیعیان بحرین

.)110 ،2004

کردن نجد ،به قطر رفت که در آن زمان بنیخالد بر آن حکم

(.)Mahdi Abdalla al-tajir, undated: 17
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تشیع در بحرین منشأ عربی دارد و به طـور مسـلم قبایـل اصـیل عـر

کـه

صــبا »،
میرانــد (امــلابراهیم زیــانی .)41 :1973 ،قبیلــههای بنیعتــو ؛ یعنــی «آل َ
همان .)80 ،این سه گروه در کویت بر پایه توافقی ،کارهای را میان خود تقسیم کردنـد؛
آلصبا به کارهای حکومتی ،آلجالهمه به کارهای دریـایی و آلخلیفـه بـه بازرگـانی
پرداخت ( .)Rush, Ibid: 9آنان کمابیش پنجاه سال بـه ایـن توافـق پـایبنـد ماندنـد تـا
سرانجام آلخلیفه از دیگران کناره گرفت گرفت و به سوی «زُباره» قطر حرکـت کـرد و
به ریاست محمد بنخلیفه» در آنجا مستقر شد ( 1765م) (احمد یاغی.)87 :2003 ،
عوامل قدرتیابی آلخلیفه
 .1ازدواجهای سیاسی

رؤسای بنیعتو

در کویت از راه ازدواج با دختران رؤسای دیگر قبیلـههـا ،قـدرت

فراوانی بـه دسـت آوردنـد و از ایـنرو ،توانسـتند در برابـر بنیخالـد ایسـتادگی کننـد
(.)Rush, Ibid: 9
 .2موافقت پاشای عثمانی با استقرار آنان در کویت

بنیعتو

برای استقرار در کویت ،از والی بصره رخصت گرفتند که او تـابع عممـانی

بود .پاشای عممانی این درخواست را پذیرفت و این پذیرش زمینهای برای قدرتگیری
آنان فراهم آورد (عوضالعتبی.)58 :2004 ،
 .3ثروتمند شدن آلخلیفه در زباره

آنان پس از ورود به زباره (1766م) مرکزی تجاری پدیـدی آورنـد و پـس از انـد
زمانی ،به دارایی هنگفتی رسیدند (خوری .)40 :1983 :زندیه بصره را گرفت ( 1779م)
و این موجب شد که بازرگانان فراوانـی از آنجـا بـه زبـاره کـوچ کننـد و بـه تجـارت
بپردازند .آسانگیری آلخلیفه در صادرات و واردات ،جنگهـای بنیخالـد بـا وهابیـان
(خوری ،همان )42 ،و سرگرم شدن به تجارت مروارید (همان ،)87 ،مهمتـرین عوامـل
ثروتمند شدن آلخلیفه در زباره بودند.
 .4کاهش قدرت بنیخالد

94

همزمان با استقرار آلخلیفه در زباره ،دولت بنیخالد قـدرت خـود را از دسـت داده
بود و از اینرو ،شمار بسیاری از اتباع آن همچون آلصبا در کویت ،آلمسلم در قطـر
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«آلجَالهمه» و «آلخَلیفه» ،از قطر نیز کوچ کردند و به کویت رفتند ( 1716م) (النبهانی،

و آلخلیفه در زباره ،به استقالل رسیدند (احمدیاغی ،همان.)88 ،
پس از مرگ کریمخان زند ( 1779م) ،حاکمیت ایران در خلیجفارس سستی گرفـت.
برخی از علل این سستی چنینند:
درگیری قبیلههای ساکن خلیج فارس با یکدیگر (خوری ،همان)43 ،؛
درگیریهای لطفعلیخان زند با آقامحمدخان (پرتوی مقدم.)83 :1385 ،

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

جنگهای سرداران کریمخان زند با یکدیگر برای رسیدن به قدرت؛

 .6کاهش میزان چیرگی ایرران برر کرانرههرای آبهرا و
جزایر خلیج فارس

گرفتاریهای شاهان قاجـار در برخـورد سیاسـی و نیـامی بـا دولتهـای روسـیه و
انگلستان و پیدایی مدعیان داخلی حکومت و نبود کشتیهای جنگی و نیروهای دریایی،
موجب کاهش میزان چیرگی ایران بر ساحلها و جزایر خلـیج فـارس شـد و زمینـه را
 .7جلوگیری نکردن آلمذکور از ورود آلخلیفه به زباره

آلمذکور در دوره حکومت زندیه به نمایندگی ایران ،حاکم بحرین و بوشـهر بودنـد.
آنان پس از فتوحات نادر شاه در بحرین بـه حکومـت رسـیده بودنـد ( 1736م) (بـرگ
نیسی ،همان .)21 ،آلمذکور در آغاز از هدفهای آلخلیفه ناآگاه بودند و از ایـنرو ،از
ورود آنان به زباره جلـوگیری نکردنـد و زمـانی بـه رویـارویی بـا آنـان پرداختنـد کـه
دستاندازیشان به بحرین آغاز شده بود (پاکتچی.)489 :1381 ،
 .8کمک قبیلههای عربی ساکن قطر به آلخلیفره در فرت
بحرین

آلخلیفه قبایل عربـی سـاکن قطـر را بـا خـود همـراه کردنـد .ایـن همراهـی بـدین
شرط صورت پذیرفت که آنان را در غنایم پس از تصرف بحرین شریک کنند (خـوری،

حکومت آلخلیفه و تاثیر آنها بر وضع اقتصادی شیعیان بحرین

برای دستاندازی شیوخ قبیلههای عر

به آنجا فراهم آورد (همان).

همان.)43 ،
 .9اختالفهای مذهبی

ساکنان بحرین در آستانه حمله آلخلیفه بدانجا ،به اختالفهای مذهبی درگیر بودند.
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 .5اوضاع بیسامان ایران پس از مرگ کریمخان زند

گروهی به رهبری احمد بنماجد الـبالدی ،سـاکن منطقـه «بالدقـدیم» بـرای مقابلـه بـا
(خل

العبیدی ،همان.)23 ،

 .10پشتیبانی انگلستان

بحرین در برابر به دست آوردن حمایت بریتانیا ،قراردادهایی بـا ایـن کشـور بسـت.
قرارداد  1820میالدی ،سرآغاز ایـن وابسـتگی سیاسـی بـود .بـر پایـه قـرارداد دیگـری
(1861م) ،بحرین متعهد شد که به کارهای جنگی ،دزدی دریایی و تجارت برده نپردازد
(خوری ،همان .)52 ،انگلستان همچنـین بـه جنگهـای آلخلیفـه بـا دیگـر قبیلـههـا و
جنگهای داخلی میان افراد آلخلیفه ،پایان داد (همان.)50 ،
 .11سیاستهای آلخلیفه در برابر مخالفان

 .11-1آنان گاهی خواستههای دو قدرت را بـا یـکدیگـر متـوازن میکردنـد .بـرای
نمونه ،پرچم دو کشور را در یک زمان در بحرین برمیافراشتند (همان)51 ،؛
 .11-2شماری از آنان به ایران مالیات میدادند تا حمایت این کشور را برای مقابله با
دیگر کشورها به دست آوردند .البته ایران بر اثر ضع

نیروهـای دریـایی و نیـامیاش

نتوانست کارهای بحرین را به دست گیرد (زکریا قاسم)149 :1974 ،؛
 .11-3هر گاه حمله قدرتی را محتمَل میدیدند ،دستنشانده دولت دیگری میشدند
تا از حمله آنها جلوگیری کند ()cordesman,1997: 35؛
 .11-4هنگامی که دو گروه از مخالفانشان با یکدیگر میجنگیدند ،بـا یکـی از آنـان
متحد میشدند تا جنگ را پی بگیرد و آنان در این زمان ،به استوار کـردن پایـه قـدرت
خود بپردازند ()Ibid؛
 .11-5در یک زمان از حاکمیت دو قدرت پیروی میکردند ()Ibid؛
 .11-6آنان به توزیع غنایم میان همپیمانان خود مـیپرداختنـد .بـرای نمونـه ،احمـد
بنمحمد آلخلیفه (فاتح بحرین) برای تمبیت قدرت خویش ،بخشـی را از غنـایم میـان
همپیمانانش در جنگ تقسیم کرد (برگ نیسی ،همان)699 ،؛
96

.12مهارت در دریانوردی

بنیعتــو

از نیرومنــدترین و شایســتهتــرین دریــانوردان خلیجفــارس بودنــد کــه ا
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مخالفان خود ،از آلخلیفه یاری خواستند و آنـان را بـه آمـدن بـه بحـرین فراخواندنـد

ین مهارت نیز از دیگر سببهای توفیـق آنـان در تصـرف بحـرین بـود (حـاف وهبـه،

انگیزههای هجرت آلخلیفه از قطر به بحرین

درگیری با همسایگانشان در قطر ( ،)Rush, Ibid: 77جنگ آنان با عربـان بنیکعـب و
متحدانشان بر اثر مساهل تجاری (عوض العتبی ،همان ،)102 ،پاسخگو نبـودن زبـاره بـه

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

نیاز آنان ،دلبستگیشان به جنگ دریایی بـه پشـتوانه نیـروی دریـایی و امکانناپـذیریِ
گسترش قلمرو در خشکی پیرامون قطهر که وهابیان و بنیخالد آنجا را گرفتـه بودنـد

1

(همان) ،برانگیخته شدنشان به فتح بحرین پـس از پیـروزی بـر نیروهـای آلمـذکور در
جنگ زباره (زیـانی ،همـان ،)44 ،گـرایش آنـان بـه اسـتقالل و رسـیدن بـه حکومـت
(عبدالقادر جاسم و علی الشاعر ،)12 -11 :2000 ،درگیریهای پیشین با ساکنان بحرین
بر اثر اختالف مذهبی آنان با یکدیگر (اقبال ،)117 ،1328 ،داشتن انگیزه فـراوان بـرای
مسیر خلیجفارس ـ اقیانوس هند بود ،از انگیزههای هجرت آلخلیفه به بحرین به شمار
میروند .بحرین افزون بر داشتن منابع غنی ،از کانون درگیریهای خلیج فارس دور بود
و روابط آن با دیگر امارات منطقه گسترش مییافت (الصبا .)4 :1368 ،
چگونگی برخورد آلخلیفه با شیعیان پس از تصرف بحرین

آلخلیفه پس از گرفتن بحرین ،زمینهای شیعیان را میان خود تقسـیم کردنـد و هـر
کسی بر بخشی از آنها حاکم شد و از مردم زیردست خود مالیات میگرفت .افرادی کـه
با آنان همکاری کردند ،مالکیت زمینهای خود را حف کردند .مانند «آلجشی» از بـالد
قدیم و «آلمقابی» از روستای مقابله .البته اگر همین خانوادهها نیـز از پرداخـت مالیـات
گزاف امالکشان خودداری میکردند ،زمینهایشان مصادره میشد (خوری ،همـان-67 ،

حکومت آلخلیفه و تاثیر آنها بر وضع اقتصادی شیعیان بحرین

گرفتن بحرین که مرکز اصلی صنعت مرواریدسـازی و از مهمتـرین بنـدرهای تجـاری

 .)68آلخلیفه از صاحبان زمینهایی که با زور آنهـا را نگرفتـه بودنـد ،عامدانـه مالیـات
 .1پس از اینکه ایران بصره را گرفت ( 1779م) ،قومهـای گونـاگونی بـه زبـاره رفتنـد (خل العبیـدی،
همان.)22 ،

97

Downloaded from journal.isihistory.ir at 11:20 +0430 on Monday July 3rd 2017

.)102 ،1965

گزافی میستاندند تا صاحبانشان ناچار آنها را تر

کنند (رمیحی ،همـان .)65 ،شـیعیان

خُردی میپرداختند که ساماندهی آنها به مهارت خاصی مسـبوع نبـود و از ایـنرو ،بـه
شهروندان درجه دوم بدل شدند (همان.)34 ،
آلخلیفه بهرغم وهابیان ،به گستراندن باورهای خود نپرداختند و هیچگـاه از شـیعیان
نخواستند که مذهبشان را تغییر دهند ،بلکه تنهـا بـه دنبـال گـرفتن امـوال مـردم بودنـد
(حسین موسی .)9-7 :1984 ،آنان شیعیان را به بیگاری وامیداشتند .بیگاری هیچ قاعده
و قانون معینی نداشت و نامنیم صورت میگرفت؛ چنانکه در شمار بسیاری از جوامـع
قدیم و سنتی آفریقا صورت میپذیرفت (خوری ،همان .)79-78 ،افـزون بـر حاکمـان،
عامالن و فرزندان حاکمان نیز از حق بیگاری کشیدن از شیعیان برخـوردار بودنـد و بـه
آنان خورا ناچیزی میدادند (عبدالقادر جاسم و علی الشاعر .)55 :2000 ،این شیوه تا
دهه دوم قرن بیستم میالدی دنبال شد تا اینکه عیسی بنعلی در برابر فشـار انگلیسـیان،
اعالمیهای درباره لغو بیگاری شیعیان صادر کرد (همان.)44 ،
آلخلیفه ،از دید قبیلهای به حکومت مینگریستند و بـر قبیلـههـای مغلـو
میشدند .آنان نه تنها به تصرف امال

مسـلط

مخالفانشان کـه بـه مصـادره زنـان شـیعیان نیـز

میپرداختند (حسین موسی ،همان .)24 ،آلخلیفه خود را «فاتح» خواند؛ لقبی کـه بـرای
اشاره به چیرگی بر نامسلمانان به کار میرفت .این کاربرد تلویحی درباره مشروع بـودن
ریختن خون شیعیان و مصادره زمینهای آنان بود (فولر و فرانکه.)248 ،1384 ،
بر پایه قانون اسالم« ،فیء» و«غنمیت» از کفار گرفته میشـد (مـاوردی-111 :1327 ،
 ،)112اما آلخلیفه اموال شیعیان را به غنیمت ،میگرفتند .همچنین بهرغم فرمـان قـرآن
درباره گرفتن جزیه از نامسلمانان ،از شیعیان جزیه میگرفتند (ابویوسـ .)142 :1352 ،
حکومت بهرغم اینکه خود را االهی میدانست ،مردم را مستحق زندگی آرام نمیدانست
(محروس ،همان .)111 ،آنان بر همه چیز شـیعیان چیـره شـدند و جایگـاه آنـان را بـه
جایگاهی همچون جایگاه بردگان بدل کردند ( .)Lorimer,1908: 233-252آنـان شـیعیان
98

را حتی از حق صید محـروم کردنـد (حسینموسـی ،همـان .)9-7 ،سـتمهای آنـان بـر
شیعیان ،بهویژه بر کشاورزان و غواصان ،تحملناشدنی بوده است (شهابی.)10 :1996 ،
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پس از تصرف امالکشان برای برآوردن نیازهای زیستی خود ،ناگزیر به کارهای سـاده و

داشتن سال و اسب در نجد و دیگر مناطق عر نشین ،نشـانه مردانگـی بـه شـمار
مصادره کردن سال ها ،اسبها ،نخلستانها و منازل شیعیان افزون بر گرفتن مالیاتهای
ظالمانه از آنان ،به سخت شدن زنـدگی شـیعیان در آن سـامان انجامیـد (همـان.)259 ،
حکومت بحرین از پیشرفت شیعیان دانشآموخته دانشگاهها جلوگیری کرد .بر پایه این

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

سیاست ،آنـان را در مناصـب و مسـلولیتهای مهـم حکـومتی ماننـد ارتـش ،پلـیس و
دادگستری به کار نمیگرفتند و با فرض استخدام آنان ،در سنجش با دیگران دستمُـزد
(حقوع) کمتری به آنان میپرداختند .بنابراین ،شماری از شیعیان به کشورهای خـارجی
هجرت کردند (همان.)242 ،

افزون بر خانواده آلخلیفه ،افراد وابسته و بانفوذ در حکومت ماننـد مسـلوالن درجـه
دوم ،گیرندگان مالیاتها و شماری از قاضیان ،بـه شـیعیان سـتم میکردنـد (عبـدالقادر
ترکیب جمعیتی کشور ،از دیگر کارهای ضد شیعی حکومت بحرین بود .بـر پایـه ایـن
سیاست« ،دَواسِرها» را از عربستان و «شَمّار» را از سوریه به بحرین فراخواندند (اسحاع
نکاست .)93 :1387 ،دواسرها پس از عتو

بزرگترین قبیله سنیمذهب و در بحـرین

شبهمستقل بودند .آنان هرگز به حکومت مالیات نمیپرداختند و حکومت به خـوبی بـر
آنان مسلط نبود (شهابی ،همان.)34-33 ،
آلخلیفه دست دواسـرها را در حملـه بـه شـیعیان بـاز گذاشـتند .از ایـنرو ،بیشـتر
اموال و امال دواسرها از طریق غارت کردن اموال شیعیان فراهم آمده بود .نوکس مقیم
سیاسی انگلستان در خلیج فارس در آیین برکناری عیسی بنعلـی ،بـه دواسـرها چنـین
گفته است:
رهبران دواسرها باید بحرین را تر

کننـد و اگـر شـاهد مصـادره منـازل و

حکومت آلخلیفه و تاثیر آنها بر وضع اقتصادی شیعیان بحرین

جاسم و علی الشاعر ،همان .)92 ،فراخواندن قبیلههای سنیمذهب به بحرین برای تغییر

زمینهایتان هستید ،تعجب نکنید؛ چون بیشتر اموال و امال شـما از طریـق
غارت کردن شیعیان به دست آمده است (حمزه حسن.)181 :2010 ،

پس از اصالحات دهه دوم قرن بیستم ،شمار فراوانی از دواسرها از بحرین کوچیدند
و شیعیان از شرّ آنان آسوده شـدند (همـان .)184 ،کشـ

نفـت در بحـرین نیـز وضـع
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میرفت .آلخلیفه داشتن سال و اسب را برای شـیعیان ممنـوع کردنـد (همـان.)256 ،

اقتصادی شیعیان را تغییر نداد؛ زیرا حکومت آن را دستآوردی ملی بـه شـمار نیـاورد،
بحرین یک سوم درآمد نفت را به خزانـه اختصاصـیاش بـرد و مقـرری خویشـاوندان
بیشمار خود را از همان درآمد ،پرداخـت و دو سـوم مانـده را در بانکهـای انگلیسـی
سرمایهگذاری و در کارهای اجرایی و توسعه کشور صرف کرد (نکاسـت ،همـان.)84 ،
تنها حمد بنعیسی بنسلمان از حاکمان بحرین ( 1999م) ،به اصـالحاتی در زمینـههای
اقتصادی و سیاسی به سود شیعیان دست زد که چنین دالیل و عِللـی بـرای ایـن کارهـا
برشمردهاند:
 .1وی میدانست که اگر به خواستههای شیعیان توجه نکند ،شاید آنان مسـلله تغییـر
نیام را مطر کنند .بنابراین ،روز عاشورا ،برای همه دستههای عزاداران گوسفند و برنج
فراهم آورد (متقیزاده ،همان .)143 ،وی بهرغم حاکمان پیشین به شیعیان رخصـت داد
که در ادارات مهمی مانند ارتش استخدام شوند (نجفی ،بیتا)44 ،؛
 .2فشار طبقات متوسط و پایین جامعه که بیشترشان از شـیعیان بودنـد بـرای سـامان
دهی اصالحات (برزگر)747 :1380 ،؛
 .3پیدایی قشر جدیدی از نخبگان سیاسی در بحـرین و تـالش آنـان بـرای گـذار از
جامعه سنتی به جامعه مدرن (همان)749 ،؛
 .4حمد برای جذ

سرمایههای جدید خارجی به ثبات سیاسی کشور نیاز داشت که

یکی از راهبردهای آن ،راضی کردن شیعیان بود (لوهه)6 ،1382 ،؛
 .5او میخواست با مشارکت شیعیان در امور اقتصادی ،عدم مشارکت سیاسی آنان را
جبران کند (متقیزاده ،همان.)143 ،
زمینههای مالیات گرفتن آلخلیفه از شیعیان
 .1نخل (خرما)

آلخلیفــه بــر کــار زراعــت نخــل مســلط بودنــد

)Ibid: 37

 (Al-tajir,و از شــیعیان

سرگرم بدین کار ،نامنیم و بـر پایـه میـل حـاکم ،مالیـات میگرفتنـد (شـهابی ،همـان،
100

 .)52اصالحات دهه دوم قرن بیستم ،تغییراتی در این زمینه به سود شـیعیان پدیـد آورد
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بلکه آن را ثروت خاندان حاکم شمرد (حسین موسی ،همان)26-25 ،؛ چنانکـه حـاکم

()Al-tajir, Ibid: 52؛
این مالیات را نیز تنها از شیعیان میگرفتند

(37

 .)Ibid:بسـیاری از مـردم بحـرین بـه

ماهیگیری میپرداختند .صید ماهی سود فراوانی به حکومت نمیرسـاند .از ایـنرو ،آن
را کامل به حوزه سلطه خود نبردند

(52

 .)Ibid:نام دیگر ایـن مالیـاتَ « ،سـمّاکیه» بـود.

مالیات ماهی را به دو روش از شیعیان میگرفت:

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

دولت بحرین جایگاههای صید ماهی را مانند بستانهای نخـل ،سـاالنه اجـاره مـیداد و
 .2-1هنگامی که ماهیگیران شیعه پس از کار سخت به خانه برمیگشـتند ،مسـلوالن
مالیات سر راه آنان قرار میگرفتند و دو پنجم ماهیهای آنان را میگرفتند؛

 .2-2حکومت ،مسلولیت جمعآوری مالیـات مـاهی را در برابـر گـرفتن دسـتمـزد
معینی ،به تاجری اجاره میداد که به او ضامن میگفتند .ضامن به کمک ادارات محلی و
 .3ماه محرم

هیلتهای عزاداری شیعه در ماه محرَم ،میبایست به دولت مالیات میپرداختند .ایـن
مالیات مجوز برگزاری آیین ماه محرم بود (خوری ،همان)77 ،؛
 .4رَ
َقبیه

این مالیات را از مردان بالغ شیعه میگرفتنـد و میـزان آن بـه وضـع اقتصـادی افـراد
وابسته بود (همان)78 ،؛
 .5جهاد

این مالیات را از کسـانی میگرفتنـد کـه در جنگهـا شـرکت نمیکردنـد .حکومـت
عامدانه شیعیان به میدان جنگها نمیبرد تا از آنان مالیات بگیرد .این مالیـات از مالیـات
«جزیه» نیز گزافتر بود؛ زیرا جزیه را تنها مردان بالغ میپرداختند ،اما مالیات جهاد را از

حکومت آلخلیفه و تاثیر آنها بر وضع اقتصادی شیعیان بحرین

پلیس ،به گردآوری مالیات ماهی میپرداخت (حمزه حسن ،همان)273 ،؛

زنان و کودکان نیز میگرفتند .همچنین بهرغم جزیه که تنهـا یـک بـار در سـال گرفتـه
میشد ،این مالیات را چند بار در سال میگرفتند که خود دو نوع داشت« :مطبـوع» (دو
بار در سال) و «مربوع» (چهار بار در سال) .گرفتن این مالیات به اندازهای ظالمانـه بـود
که شماری از خانوادهها برای پرداخـت آن ،فرزنـدان خـود را بـرای فـروش بـه بـازار
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 .2ماهی

بردهفروشان میبردند .حتی شماری فراوانی از افراد بر اثر ناتوانایی در پرداخـت آن ،بـه
الروسـیه» بـود (حمزهحسـن،
ّ
را برای پرداخت آن میفروختند .نام دیگـر ایـن مالیـات «
همان)275-273 ،؛
« .6الدوب»

این مالیات را شیعیانی میبایت میپرداختند که از آ

برای آ یاری مزارعشان بهـره

میبردند .نام دیگر این مالیات« ،المیاه» بود (خوری ،همان)78 -77 ،؛
 .7زکات

شیعیانی که در کشتزارها و بستانها کار میکردند ،به پرداخت مالیات زکات موظـ
بودنــد و گرنــه ،داراییهایشــان مصــادره میشــد .حکومــت ،مــأمورانی را بــه مــزارع و
نخلستانها میفرستاد تا میزان زکات آنان را تعیین کنند .صـاحبان مـزارع و نخلسـتانها
ناگزیر بودند که پس از گردآوری محصوالتشان ،آن مالیات معین را بپردازنـد .مـأموران
همواره به بهانه اینکه کشاورزان چند روزی مالیات خود را دیـر پرداختهانـد ،هزینـهای
مضاف از آنان میگرفتند و حق داشتند منازل کشاورزان بدهکار را ویران کنند و آنان را
به زندان بفرستند (حمزه حسن ،همان)271-267 ،؛
 .8الخدمه

کسانی که به غواصی و تجارت مروارید سرگرم بودند ،هنگام اختالف بـا یـکدیگـر
به دادگاه «سلفیه» میرفتند و میبایست مالیاتی به نـام «خدمـه» مـیپرداختنـد (شـهابی،
همان)30 ،؛
 .9حیوانات

کسانی که حیواناتی را برای ذبح کردن به بحرین میآوردنـد ،پـنج درصـد بهـای آن
حیوانات را در قالب مالیات به حکومت میپرداختند (همان) .افزون بر شیعیان ،سـنیها
به پرداخت چنین مالیاتی موظ

بودند؛

 .10طراز

102

شیعیانی که هنگام غواصی در جایگاه «خدَمه» قایقها کار میکردند ،چنین مالیـاتی را
میبایست میپرداختند (.)Al-tajir Ibid: 105

Downloaded from journal.isihistory.ir at 11:20 +0430 on Monday July 3rd 2017

زندان میافتادند و حتی برخی از مردان ناگزیر لوازم خانوادگی ،زمینهـا و حیواناتشـان

میکردند؛ یعنی چنانکه آلسعود از شیعیان احسا و قطی

مالیات میستاندند ،آلخلیفـه

از شیعیان بحرین مالیات میگرفتند .مانند مالیات رقبیه یا بردگی (حمزه حسـن ،همـان،
 .)196شیعیانی که به کارهایی مانند زراعت نخل ،کاشت سبزی و صنایع برای آلخلیفه
سرگرم بودند ،از پرداخت برخی از مالیاتها مُعاف بودنـد؛ زیـرا درآمـد ایـن افـراد بـه

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

آلخلیفه میرسید (خوری ،همان.)77 ،

تأثیر اصالحات دهه دوم قرن بیستم بحرین در وضع اقتصاادی شایعیان ایان
کشور

انگلیسیها برای رسیدن به هدفهایشان در بحرین ،دهه دوم قرن بیست میالدی ،بـه
اصالحاتی در این کشور دست زدند که بر اثر آنها ،حکومت آلخلیفه از نیامی قبیلـهای
به نیامی متمرکز و جدید بدل گشت (همان .)171 ،شیعیان چنین اصـالحاتی را عامـل
خاندان حکومتی و همپیمانانشان ،این اصالحات را برنمیتابیدنـد؛ زیـرا قـدرت مطلقـه
آنان بر شـیعیان ،بـر اثـر ایـن اصـالحات از دسـت میرفـت و آنـان همچـون گذشـته
نمیتوانستند اموال شیعیان را غارت کنند (شهابی ،همان .)31 ،آن اصـالحات در بهبـود
وضع اقتصادی شیعیان تأثیر گذارد و تبعیض میان شیعیان و سنیها در پرداخت مالیات،
تا اندازهای کاهش یافت (همان .)74 ،همچنین به لغو بیگاری شیعیان انجامید (خـوری،
همان.)165 ،
شیعیان مناطق روستایی در سنجش با شیعیان شهری ،کـمتـر از اصـالحات بهرهمنـد
شدند؛ زیرا مدیریت در مناطق روستایی پس از اصالحات نیز به شـیوه سـنتی صـورت
میپذیرفت و رؤسای روستاها ،گماردگان حاکم بودند (.)Anthony,1975: 47

حکومت آلخلیفه و تاثیر آنها بر وضع اقتصادی شیعیان بحرین

رفع تبعیضها درباره خودشان میدانستند و از اینرو ،از آنها پشـتیبانی مـیکردنـد ،امـا

علل بیاعتنایی آلخلیفه به وضع اقتصادی شیعیان

آلخلیفه و دیگر حکومتهای سنیمذهب ،به علل زیر شیعیان را در تنگدستی نگـاه
میداشتند:
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آلخلیفه در بار کردن مالیاتهای گونـاگون بـر گـردِه شـیعیان ،از آلسـعود پیـروی

 .1آنان تشیع را فتنهای طراحی شده برای از میان برداشتن اسالم میدانستند (نـادری،
 .2از نیر نویسندگان قومیتگرای عر  ،تشیع جنبشی غیرعربی بـود کـه مسـلمانان
غیرعر

آن را ساخته و پرداخته بودند تا فرهنگ عر

و ویژگیهای عربی اسالم را به

حاشیه برانند (همان)؛
 .3شیعیان از دید اهل سنت ،به کشورشان وفادار نبودند؛ یعنی آنان به دلیل باورهـا و
پایبندی محتمَلشان به بیگانه ،بیوفا به کشور به شمار میرفتند (همان.)132 ،
منابع درآمد شیعیان
الف) کشاورزی

دستدرازی آلخلیفه به اموال و امال

شیعیان و دیگـر کارهـا و سیاسـتهای ایـن

خاندان موجب شد که شیعیان به کارهایی مانند کشاورزی بـرای آلخلیفـه ،غواصـی و
کارگری در شرکت نفت بپردازند .بحرین پیش از ورود آلخلیفه ،جامعهای بـا سـاختار
اقتصادی کشاورزی ،به شمار میرفت (رمیحی ،همان)64 ،؛ چنـانکـه در آن زمـان 313
روستا داشت و امروز ،تنها پنجاه روستا دارد (فولر و فرانکه ،همان .)248 ،این کشور در
گذشته در سنجش با وضع امروزش ،حاصلخیزتـر شـده اسـت و سـیاحان قـدیم نـام
باغهای بـومی بسـیاری را در آثارشـان آوردهانـد ( .)James Belgerave,1954: 59بیشـتر
منابع ،دست باال ده درصد کل مساحت بحرین را کشتپـذیر دانسـتهاند .بیشـتر منطقـه
کشاورزی بحرین در بخش شمالی این کشور است؛ زیـرا ایـن منطقـه چشـمههای آ
شیرین دارد (رمیحی ،همان .)64 ،شیعیان پـس از از دسـت دادن زمینهایشـان ،نـاگزیر
شدند که همان زمینها را بر پایـه قراردادهـایی اجـاره کننـد و در آنهـا بـه کشـاورزی
بپردازند (حمزهحسن ،همان .)257 ،مالکان در قراردادها ،شروط سـختی را بـر شـیعیان
تحمیل میکردند .مانند اینکه یک سوم محصولشان ،در قالب «بهـرة مالکانـه» بـه مالـک
زمین برسد (بلگریو .)166 :1369 ،مالکان ،کشاورزان را وامیداشتند که میـزان خاصـی
محصول تولید کنند و اگر محصول از این میزان کمتر میشد ،کشاورزان میبایست «مـا
104

به التفاوت» آن را از بازار میخریدند و آن را به مالک میدادنـد (رمیحـی ،همـان.)66 ،
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)131 :1386؛

اگر محصول تولید شده از میزان تخمینی فراتر میرفت ،مالک قرارداد پیشـین را لغـو و
از محصول به مالک میداد (خوری ،همان.)99 ،
کشاورزان شیعه در وضعی ظالمانه به سر میبردند؛ زیرا تنهـا تـا یـک سـال قـرارداد
میبستند و پس از این میبایست قرارداد دیگری مـیبسـتند ( .)Harrison, Ibid: 52آنـان

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

امنیت شغلی نداشتند؛ زیرا همواره به برکنار شدن از کار تهدید میشدند .آنان همچنـین
بیشتر به پذیرش شروطی ناگزیر میشدند که پیشتر درباره آنها توافقی صورت نپذیرفتـه
بود (حمزهحسن ،همان .)258 ،کشاورزان مشکالت دیگـری نیـز داشـتند .ماننـد اینکـه
حیوانات آلخلیفه بیشتر محصوالتشان را نابود میکردند یـا بـدویان آنهـا را بـه غـارت
میبردند و نوکران هر مالک و شیخی به آنان ستم میکردند (شهابی ،همان.)17 ،

بیشتر کشاورزان بحرین شیعه بودهاند؛ زیرا سنیها بـه کشـاورزی عالقـه نداشـتهاند.
یک عر

سنیمذهب در یک بـاغ یـا نخلسـتان مشـغول بـه فعالیـت باشـد» (بلگریـو،

همان.)166 ،
ب) غواصی برای صید مروارید

بحرین همـواره بـه جایگـاه صـید مرواریـد معـروف بـوده (خـوری ،همـان )75 ،و
صنعت مروارید ،منبع درآمد شـمار بسـیاری از مـردم ایـن کشـور بـه شـمار مـیرفتـه
( )Adamiyat, 1954: 3و افزون بر این ،مروارید بحرین بهترین نـوع مرواریـد در جهـان
بوده است( .رمیحی ،همان .)58 ،اقتصاد بحرین به اندازهای به مروارید وابسـته بـود کـه
اگر پس از رکود این صـنعت ،نفـت پیـدا نمیشـد ،اقتصـاد ایـن کشـور نـابود میشـد
(خل العبیدی ،همان .)65 ،بیشتر کارگران صـنعت مرواریـد از شـیعیان بودنـد کـه بـه
غواصی میپرداختند و از ناخداها آنان را در فصل غواصی به خدمت میگرفتند .بیشـتر

حکومت آلخلیفه و تاثیر آنها بر وضع اقتصادی شیعیان بحرین

الخ در اینباره میگوید« :شیعیان عر

کشاورز هستند و تا به حـال شـنیده نشـده کـه

یا همه ناخداها و تاجران صید مرواریـد ،سـنیمذهب و از همپیمانـان آلخلیفـه بودنـد
(هالیدی .)618 ،1358 :افزون بر شیعیان ،بردههای فراوانی که آنان را از آفریقا آوردنـد،
در غواصی به کار گرفته میشدند (نکاسـت ،همـان .)82 ،غواصـی کـار سـختی بـود و
غواصان به آسیبها و مشکالت گوناگونی دچار میشدند (شهابی ،همـان .)10 ،الخ در
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بر پایه قرارداد جدیدی با کشاورز رفتار میکرد؛ یعنی کشاورز میبایست میزان بیشـتری

اینباره مینویسد:
غواصی را رها میکرد .دیگر اینکه غواصان  4/5مـاه کـار میکردنـد و بقیـه
سال بیکار بودند (رمیحی ،همان.)55 ،

غواصان در فصلهای بیکاری برای برآوردن نیازهای زندگی خود نـاگزیر بودنـد در
خانههای دیگران و باغهای خرما کار کنند (بلگریو ،همان .)263-262 ،زندگی غواصان
از طریق وامهای ناخداها یا تاجران مروارید به آنان تأمین میشد .نام این وامهـا چنـین
بود« :سلفیه»« ،خرجیه» و «تسقام» .سلفیه پیش از آغـاز شـدن فصـل غواصـی ،خرجیـه
هنگام رسیدن فصل غواصی و تسـقام پایـان فصـل غواصـی بـه غواصـان داده میشـد.
ناخداها ،این وامها را با سود گزافی از آنان پس میگرفتند

(Ibid: 104

 .)Al-tajirکـمتـر

پیش میآمد که درآمد غواص از میزان وامش بیشتر باشد .از اینرو ،غواصان همواره بـه
ناخداها بدهکار بودند (خوری ،همان )100 ،و در وضع بدی میزیستند (رمیحی ،همان،
 .)60اگر غواص بدهکاری میمرد ،بدهکاریاش به خانوادهاش منتقـل میشـد و ناخـدا
حق داشت برای گرفتن طلبش ،با زن او ازدواج کند یا اموالش را ببرَد یا پسـرش را بـه
بیگاری بگیرد (خل العبیدی ،همان .)83 ،ناخداها مختـار بودنـد کـه غواصـان را تنبیـه
کنند ،شلّاع بزنند یا حتی آنان را برهنه در برابر گرمای آفتا

بگذارند و مانع خـوردن و

آشامیدنشان شوند ( )Al-tajir, Ibid: 108یا حتی آنان را محبوس کننـد (شـهابی ،همـان،
 .)84همچنین ناخداها به گزارش کردن مـرگ غواصـان هنگـام اجـرای کـار غواصـی،
موظ

نبودند ( .)Al-tajir, Ibid: 108ناخداها ،غواصان شیعه را روز دهـم محـرم هـم از

کار مُعاف نمیکردند (عبدالقادرجاسم و الشاعر ،همان.)81 ،
اصالحات دهه دوم قرن بیستم ،پیآمدهای بسیار خوبی برای غواصان داشت و مـانع
تنبیه ( ،)Al-tajir, Ibid: 126بیگاری (حسـین موسـی ،)25 ،1987 ،و گـرو گـرفتن آنـان
(احمدفخری ،بیتا )44 ،یا به ارث رسیدن بدهکاری غواصـان بـه خانوادههایشـان شـد
(خوری ،همان.)166 ،
106
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کار غواصی هیچگونه مزیتی نداشت .اگرغواص کار دیگـری پیـدا میکـرد،

ج) کارگری

این کشـور همچـون بیشـتر اعضـای دیگـر جوامـع قبیلـهای کشـورهای خلیجفـارس،
کارهــای جســمی را پَســت میشــمردند و بازگــاری یــا کارهــای دولتــی را دوســتتــر
میداشتند (گراهام فولر و فرانکه ،همـان .)250 ،چـارلز بلگریـو در ایـنبـاره میگویـد:
«بیشتر کارگران بحرین؛ چه در شرکت نفت و چـه در جاهـای دیگـر ،شـیعه میباشـند

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

( .»)Charles Belgrave, 1966: 65بیشتر شیعیان پس از ایجاد شرکت نفت ،برای کـار بـه
این شرکت روی آوردند؛ زیرا کار در شرکت نفت بهرغم کارهای کشاورزی و غواصی،
به درآمد منیمی میانجامید .همچنین در سنجش با کـارگری در شـرکت نفـت ،درآمـد
کمتری به بار میآورد و میتوان گفت بیگاری به شمار میرفت (رمیحـی ،همـان.)91 ،
افزون بر این ،شرکت نفت بحرین از ایجـاد چاههـای آ

بـرای کشـاورزی جلـوگیری

میکرد (زیانی ،همان.)24 ،

از آنِ کارگران بیگانه بود و بحرینیها بهویژه شیعیان را در کارهای پسـت و بـینیـاز از
مهارت و تخصص ،به کار میگرفتند؛ زیرا مدیران شرکت معتقد بودند که حضور شمار
بسیاری از کارگران محلی در شرکت ،زمینه را برای اعتصا

و اعتراض کارگران فراهم

میآورَد (حسین موسی ،همان )28 ،و آلخلیفه بر این بود که حضور کارگران خـارجی
در شرکت از ایجاد سازمانهای سیاسی و اتحادیـههای کـارگری در کشـور جلـوگیری
خواهد کرد (نکاست ،همان .)83 ،شمار کارگران بیگانـه در بحـرین هـر روز فـزونتـر
میشد؛ چنانکه از بیست درصد ( 1935م) ،به  41درصد ( 1965م) تـا شصـت (1995
م) و  65درصد ( 2002م) رسید (همان) .به هر روی ،شـیعیان حتـی بـا کـار کـردن در
شرکت نفت ،به وضع اقتصادی خوبی نرسیدند ،بلکه به دالیل زیر از کار در این شرکت

حکومت آلخلیفه و تاثیر آنها بر وضع اقتصادی شیعیان بحرین

بر پایه سیاست شرکت نفت بحرین درباره حقوع ،مزایا و استخدام ،اولویت گـزینش

خرسند نبودند:
 .1حضور کـارگران بیگانـه (اسـعدی )122 :1381 ،در بحـرین و اینکـه شـرکت در
سنجش با کارگران بومی ،آنان را مُمتازتر میداشت (شهابی ،همان)122 ،؛
 .2پایین بودن سطح دستمزدها (حسین موسی ،همان)45 ،؛
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شیعیان کمابیش نوَد درصد نیروی کار بحرین به شـمار مـیرفتنـد؛ زیـرا اهـلسـنت

 .3اوضاع کاری سخت؛
 .5محروم بودن از حق مرخصی؛
 .6افزایش نیافتن دستمزدها از  1932تا 1938میالدی؛
 .7فشار آوردن کارفرمایان محلی بر کارگران
شرکت نفت ،کارگرانی بومی را به پیمانکاران محلی میسپرد و آنان بیش از شـرکت
نفت ،بر کارگران فشار میآوردند (حسین موسی)29 :1987 ،؛
 .8ترجیح کارگران بیگانه بر کارگران بومی
هنگامی اختالفی میان کارگران بیگانه و کارگران بحرینی پدید میآمـد ،بحرینیهـا را
بیرون میکردند (شهابی ،همان.)122 ،
بر اثر سیاستهای آلخلیفه ،پیدایی نفت در بحرین ،در سنجش با عربستان و کویت،
به افزایش رفاه اقتصادی مردم و حل شدن مشکالت آنان بسیار تأثیر نگـذارد (رمیحـی،
همان .)213 ،شرکتهای نفتی آن کشورها در سنجش با بحرین ،دستمزد بیشـتری بـه
کارگران میپرداختند و همین عامل موجب هجرت شمار فراوانی از شـیعیان و سـنیها
برای کارگری به آن کشورها شد (خوری ،همان.)211 ،
یکسان نبودن وضع اقتصادی شیعیان

شیعیان بحرین وضع اقتصادی خوبی نداشتهاند ،اما همه آنان در این زمینه با یکدیگر
یکسان نبودند ،بلکه عواملی مانند تابعیت ،محل زندگی ،سطح سواد ،قومیت و نفوذ در
مراکز اداری و اقتصادی ،به تفاوتها آنان با یکدیگر میانجامیـد (سـازمان جغرافیـایی
نیروهای مسلح .)222 :1387 ،برای نمونه ،شیعیانی که نتوانسته بودند تابعیـت بحرینـی
داشته باشند و به «بیدونها» معروف بودنـد ،در سـنجش بـا دیگـر شـیعیان ،مشـکالت
بیشتری داشتند .حکومت «بیدونها» را نیز از یکدیگر متمایز میکرد؛ یعنی عربان آنـان
را برتر از غیر عربانشان میدانست ()Cordesman, Ibid: 76؛ چنانکه سـنیهای عـر
108

را

از سنیهای غیرعر  ،برتر میداشت .همچنـین شیعیانروسـتاها در سـنجش بـا شـیعیان
شهری ،مشکالت اقتصادی بیشتری داشـتند

(79

 .)Ibid:شـیعیان ایـن کشـور را از دیـد
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 .4نداشتن قرارداد رسمی استخدام؛

اقتصادی به چند گروه زیر میتوان تقسیم کرد:
شیعیان ایرانی شهری؛
شیعیان ساکن روستاها؛
شیعیان ساکن حاشیه شهرها (خوری.)222 :1983 :

مهمترین عوامل مؤثر در قدرتیابی آلخلیفه در بحرین چنینند:
رخصت دولت عممانی به آنان برای استقرار در کویت پس از کوچ از نجد؛
افزایش قدرت آنان بر اثر ازدواجهای سیاسی رؤسای قبیلههای بنیعتو

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

نتیجه

در کویت؛

اندوختن ثروت هنگفتِ برآمده از تجارت پس از هجرتشان به زباره؛

غفلت آلمذکور از آسیبها و هدفهای آلخلیفه و رخصـت دادن بـه آنـان دربـاره
اوضاع بیسامان ایران پس از مرگ کریمخان؛
درگیریهای آقامحمدخان قاجار با لطفعلیخان زند؛
پشتیبانی گسترده انگلستان از آنان؛
کمک قبیلههای ساکن قطر و تیرههای بنیعتو

به آنان هنگام فتح بحرین؛

اختالف شیعیان با یکدیگر در آستانه حمله آلخلیفه به بحرین؛
سیاستهای آلخلیفه در برابر دشمنان متحد نشدن مخالفان آنان.
آمدن آلخلیفه به بحرین و چیرگـی آنـان بـر شـیعیان موجـب شـد کـه شـیعیان در
زمینههای اقتصادی و سیاسی در پایینترین سطح جای گیرنـد و نـه تنهـا در اقتصـاد و
سیاست این کشور مؤثر نباشند کـه در فقـر و تنگدسـتی و وضـعی بـیسـامان از دیـد
اجتماعی به سر ببرند .آلخلیفه امال و اموالشان شیعیان را گرفتنـد و آنـان نـاگزیر بـه

حکومت آلخلیفه و تاثیر آنها بر وضع اقتصادی شیعیان بحرین

استقرارشان در زباره؛

کشاورزی (برای آلخلیفـه) ،غواصـی (بـرای تـاجران و ناخـداهای صـید مرواریـد) و
کارگری (در شرکت نفت و دیگر جایها) پرداختند .این کارها درآمـد بسـیار نـاچیزی
داشت و از اینرو ،بیشتر آنان از طبقات فقیر جامعـه بـه شـمار مـیرفتنـد .شـیعیان در
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شیعیان عر

شهری؛

سراسر دوره حکومت آلخلیفه ،وضع اقتصـادی درخـوری نداشـتهاند ،امـا دو نکتـه در
 .1شاخصهایی مانند محل سکونت ،سـطح سـواد ،میـزان نفـوذ در مراکـز اداری و
اقتصادی ،تابعیت و قومیت موجب شده است که شیعیان با یکدیگر یکسان نباشند؛
 .2وضع اقتصادی شیعیان در دوران حکومت آلخلیفه دگرگون شده است .بنـابراین،
دوران حکومت آلخلیفه را از این دید به سه دوره میتوان تقسیمبندی کرد:
از ورود آلخلیفه به بحـرین ( 1783م) تـا دهـه دوم قـرن بیسـت مـیالدی؛ از دهـه
دوم قرن بیستم میالدی تا 1999؛ از 1999م به بعـد .دوره نخسـتن بـدترین دوره بـرای
شیعیان بود؛ زیرا آنان در این دوره افزون بر از دسـت دادن دارایـیهایشـان ،نـاگزیر بـه
بیگاری ،تهیه علوفه ،سبزی و دیگر نیازهای مالکان و خاندان آلخلیفـه پرداختنـد .دوره
دوم برای شیعیان از دوره اول بهتر بود؛ زیرا آنان در این دوره و دوره سوم ،بـه اجـرای
کارهای یاد شده ناچار نبودند .دوره سوم از دو دوره قبلی برای ایشان بهتر بوده اسـت؛
زیرا حمد بنعیسی بنسلمان در این دوره به اصالحاتی در زمینههای اقتصادی ،سیاسی
به سود شیعیان پرداخت ( 1999م) که هیچ یـک از آنهـا در دورههـای پیشـین صـورت
نپذیرفته بود.
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اینبار مهم مینماید:

 .1ابویوس  ،یعقو

بنابراهیم ( ،)1352الخراج ،قاهره ،سلفیه.

 .2احمد فخری ،منیره (بیتـا) ،مشروع المجتم

المدنی التحول

الدمقراطی فی الوطن العربی ،قـاهره ،اصـدارات مرکـز ابـن
خلدون.
المعاصر ،چاپ دوم ،ریاض.
 .4اسعدی ،مرتضی ( ،)1381جهان اسالم ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.

 .5ــــــــــ؛ شهیدی ،عبدالحسین ( ،)1380دایرة المعیار
تشع  ،چاپ دوم ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

 .3احمــد یــاغی ،اســماعیل ( ،) 2003تییاریا العییالع العربییی

بیگر

 .6اسالمی ،رضا ( ،)1378خاستگاه تشیع در بحـرین ،هفت آسیمان ،سـال اول،

 .7اقبال ،عباس ( ،)1328مطالعاتی در باب بحیرین و خییع
فارس ،تهران ،چاپخانه مجلس.

 .8الهی ،همایون ( ،)1387خیع

فارس و مسائل آن ،چاپ دوم ،تهران،

نشر قومس.

 .9برزگر ،کیهـان ( ،)1380عوامل تأثعرگذار بیر سعاسیتهای
جدید بحرین ،سعاست خارجی ،سال  ،15شماره .3

 .10برگ نیسی ،کـاظم ( ،) 1367دایره المعار

بیگر

اسیالمی،

تهران.
 .11بالدی البحرانی ،علی ( 1407ع) ،انوار البدرین ،قم ،مکتبـه المرعشـی
النجفی.

یایی
یفرنامد دریی
 .12بلگریــو ،چــارلز (  ،)1369سی

حکومت آلخلیفه و تاثیر آنها بر وضع اقتصادی شیعیان بحرین

شماره دوم ،قم.

 ،ترجمــه حســین

ذوالقدر ،تهران ،انتشارات آناهیتا.
 .13بهجت سنان ،محمود ( ،) 1963البحرین دره الخیع  ،بیجا ،بینا.

111

Downloaded from journal.isihistory.ir at 11:20 +0430 on Monday July 3rd 2017

کتابنامه

 .14پاکتچی ،احمد ( ،)1381دایرة المعار

بگر

اسالمی ،تهران.

مطالعات تاریخی ،سال چهارم ،شماره .15
 .16توال ،فرانسوا ( ،)1383ژئوپولتعك شععد ،ترجمه کتایون باصـر ،تهـران،
انتشارات ویستار.
 .17جعفریان ،رسول ( ،)1387تعامل مذهبی ساکنان سـواحل جنـوبی و شـمالی خلـیج
فارس ،مجموعد مقا ت ،تهران ،انتشارات توسعه علوم انسانی.
 .18حسن ،حمـزه ( 2010م) ،الشععد فی الممیکید السیعودید،
بیروت ،دار الساقی.
 .19حسن ،یوسـ

(  1978م) ،موققنا تجاه الحرکات الدینعد

فی البحرین ،النه  ،قبرس ،سال چهارم ،شماره .15
 .20خلـــ

العبیـــدی ،ابـــراهیم ( 2004م) ،الحركییید الوطنعنییید

فيالبحرین ،چاپ دوم ،لندن ،دار لیلی.

 .21خــوری ،فــواد اســحق (  1983م) ،القبعییید و الدولیید فییی
البحرین ،بیروت ،بینا.

یی و
یکالت السعاسی
یرین ،مشی
 .22رمیحــی ،محمــد ( 1984م) ،البحی
ا جتماعی ،چاپ دوم ،کویت ،بینا.

 .23روشندل ،جلیـل؛ سـی زاده ،حسـین (  ،)1382تعارضیات سیاختاری
داخیی ،منطقدای و بعن المییی در خیع

فیارس،

تهران ،انتشارات کیهان.

 .24زکریــا قاســم ،جمــال ( 1974م) ،دراسیید التییاریا ا مییارات
العربعد ،چاپ دوم ،کویت ،بینا.
 .25زیانی ،امل ابراهیم (  1973م) ،البحرین ،بیروت ،بینا.

 .26سازمان جغرافیایی نیروهـای مسـلح ( ،)1387ژئوپولعتعی
112

منطقید

خیع فارس ،تهران ،انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 .27سی

افجهای ،معصومه ( ،)1381بحرین ،چاپ دوم ،تهـران ،انتشـارات وزارت
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 .15پرتــوی مقــدم ،عبــاس ( ،)1385بحــرین چــرا و چگونــه از ایــران جــدا شــد ،

امور خارجه.

 .29الصبا  ،سالم الجبیر (  ،)1368امارات خیع

فیارس و مسیهید

نفت ،ترجمه علی بیگدلی ،تهران ،موسسه مطالعات و انتشارات تاریخی.

 .30العانی ،عبدالرحمان عبـدالکریم ( 1421ع  2000 /م) ،البحرین فی صدر
تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

ا سالم ،بیروت ،بینا

 .31عبدالقادر جاسم ،محمد؛ علی الشاعر ،سوسن ( 2000م) ،البحیرین قهید
صراع سعاسی ،بیجا ،بینا.

یع
یذور التشی
 .32علیــان ،عــدنان (  2005م) ،جی

یع
یي الخیی
فی

الجگیره العربعد ،بیروت ،مؤسسه المعارف للمطبوعات.

 .33عوض العتبی ،غالب ( 2004م) ،دول الخیع

و الجگیره ،بیـروت،

 .34فولر ،گراهام؛ رحیم فرانکه ،رند ( ،)1384شعععان عیرب ،ترجمـه خدیجـه
تبریزی ،قم ،انتشارات شیعهشناسی.
 .35لوهه ،لورنس ( ،)1382/11/16آل خلیفه در لبـه تیـغ ،ترجمـه علـی عبدالمحمـدی،
روزنامد شرق.
 .36ماوردی ،ابوالحسن علی بنمحمـد ( ،)1327احکام السیطانعد ،مصـر،
مطبعة السعاده.

 .37متقیزاده ،زینـب ( ،)1384جغرافعای سعاسی شیعععان خییع
فارس ،قم ،مؤسسه شیعهشناسی.
 .38مجتهــدزاده ،پیــروز ( ،)1375جنبشهــای سیاســی بحــرین و ابعــاد منطقــهای آن،
سعاست خارجی ،سال دهم ،شماره .2

حکومت آلخلیفه و تاثیر آنها بر وضع اقتصادی شیعیان بحرین

بینا.

و

 .39محروس ،کریم ( 1418ع  1997 /م) ،البحرین ا صالد و مظاهر
التغععر السعاسی ،لندن ،بینا.

 .40المدیرس ،فـال ( 2000م) ،الحرکات و الجماعات السعاسعد
فی البحرین ،بیروت ،بینا.
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 .28شهابی ،سعید ( 1996م) ،البحرین ،1971-1920بیروت ،دارالکنوز.

 .41موسی ،حسین ( 1984م) ،مسعره القم

فیی البحیرین ،بیجـا،

ییوطنی و
ییال الی
ییرین الن ی
 .42ـــــــــــــ ( 1987م) ،البحی
الدیمقراطي ،بیجا ،بینا.
 .43مونس ،حسین ( ،)1375اطیس تاریا اسالم ،ترجمـه آذرنـوش ،تهـران،
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 .44نادری ،احمـد ( ،)1386گفتمان جنبش شععی عیراق ،تهـران ،نشـر
نزدیک.

 .45نــافع الحمــدانی ،طــارع ( 2010م) ،البحییرین فییی کتابییات
ّون ،بغداد ،بیت الوراع.
ّحالد ا ُوروبع
الر
 .46النبهانی ( ،)1986التحفد النبهانعد ،بیروت ،دار احیاء العلوم.
 .47نجفی ،مهدی ،بیتا ،وضعیت شیعیان در بحـرین ،ترجمان سعاسی ،شـماره
.191
 .48نکاست ،اسـحاع ( ،)1387شعععان در جهان عرب مدرن ،ترجمـه
رضا سیمبر ،تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادع(ع).
 .49وهبه ،حاف ( 1965م) ،جگیره العرب فی القرن العشیرین،
چاپ دوم ،قاهره ،بینا.
 .50هالیدی ،فرد ( ،)1358عربستان بیسیالطعن ،ترجمـه بهـرام افراسـیابی،
تهران ،کتا سرا.
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بینا.
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حکومت آلخلیفه و تاثیر آنها بر وضع اقتصادی شیعیان بحرین
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