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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 دوم و شماره هفتاد، هجدهمسال 

  6931 زمستان

 

 سُقُطره یرهجز یایو جغراف یختار

 

 21/1/2937: ییدتأ یختار  12/5/2935 :یافتدر یختار

 1عباس احمدوند  

 

جزیبره   سُقُطره یا سُقُطریِ کشور یمن که در میان شاخ آفریقا و شبهه  جزیره

کننده در مهادالت ی طوالنی و نقش تعیینعربستان قرار دارد، با وجود تاریخچه

م که برنامه جهبانی میبرا     8002های شرق و غرب، تا سال تجاری امپراتوری

ت خبود قبرار داد،   های حیوانی آن را در فهرسب طهیعی یونسکو، گیاهان و گونه

 شده نهود. چندان شناخته

پژوهش حاضر، بر آن است با تکیه بر منابع اصیل تاریخی و جغرافیایی، ببه  

ارائه گزارشی قابل اعتماد درباره موقعیبت جغرافیبایی اقمبیُ سُبقُطره، نخسبتین      

شبناختی آنهبا، رویبدادهای    های مبردم ساکنان آن و آداب و رسوم و دیگر جنهه

آن، جایگبباه راههببردی جزیببره در منطقببه و نیببز تبباری  ح ببور مهببُ تبباریخی 

  استعمارگران اروپایی در آن بپردازد.

 

 .یاییهند، تجارت در یانوسعرب، اق یایدر یمن، ی،سُقُطره/ سُقُطر: کلیدواژگان

                                              

.a.ahmadwand@gmail.com:یبهشتیددانشگاهشهیانوادیاتالهدانشکدهیعلمیئتعضوه.1
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 مقدمه

اسرا  نر ب بیر       های مختلف انسانی است که برر  بستر فعالیت ،مکان و محیط طبیعی

برر هیریا اسرا ، خر ا ت و معرفری       .گیررد م رد استفاده قرار مری  ،اعتقادی و فره گی

اسرت. ت یریفا     دانان بر ده  های مختلف، از دیرباز م رد ت جه م ر ان و جغرافیسرزمیا

هر م طقه، عالوه برر  سیاسی  و یا اجتیاعی، فره گی، ادبی، اقتصادیجغرافیایی، تاریخی، 

-ت انرد شمر   ک رد، مری  کیک مری سرزمیا یک ناحیه، م طقه و یا ای که به خ ا ت بهتر 

الیلل  اندازهای جدیدی را نیز به دست دهد که در مطالعا  تاریخی ر سیاسی و روابط بیا 

 امروزی س دم د است.

الیللری مر رد   رو، ضروری است م اطق استراتژیک جهان، به ع ر ان نیرازی بریا    ازایا

در ج ر    اورمیانره، از   « سُرقططره »بررسی و پژوه  قرار گیرد. در ایرا میران، جزیرره    

-نظیری بر  ردار است و در ط ل تاریخ، هی اره م رد طیع حک متم قعیت جغرافیایی ک 

خر د، مردن نظرر    ها ب ده است. از دیگر س ، با ت جه به اقلی  عجیبی که در آن مماهده می

سر ی  گردان و دانمی دان عل م طبیعی ب ده که بیمتریا فعالیت در ایرا زمی ره، از    جهان

 ها ب ده است.غربی

ها بسیاری از مسائل مرب ط به حیا  طبیعی،  سقطره، از جیله م اطقی است که تا مد 

فره گی، اقتصادی، تاریخی و سیاسی آن، بررای جهانیران مغفر ل مانرده بر د. ب رابرایا،       

سقطره، م قعیت اقلییی و ژئ پ ل تیرک آن، زبران، آدا  و رسر م،     ضرور  دارد از پیمی ه

خ اسی و نقمی که در م اسبا  سیاسی و اقتصادی جهانی در گذخته و حال داخته و  ممرد

 دارد، آگاه گردی . 

سؤال ایا پژوه ، آن است که تاریخ سقطره و مردمان آن، دقیقاً از شه زمانی خرکل  

بره تعبیرر دیگرر،     ؟گرفت؟ و م قعیت آن در م اسبا  جهانی در گذخته و امروزه کجاسرت 

ایرا جزیرره بررای     جانبه ه ، گردآوری م سج  اطالعا  و بررسی هیهمسئله ایلی پژو

ه بر  های جدید با ت جه به اهییت راهبردی ایا جزیره است. در ایا راستا،خدن افق روخا
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 ، مکران و محریط جغرافیرایی اسرت     گیردکه م رد بررسی قرار میلیا شیزی اون ،ط ر یقیا

  ت پر گرافی، اقلری    :عی و جغرافیرایی مان رد  خامل اوضاب طبی و قرار دارددر آن  سقطرهکه 

 دیرا  نخسرتیا سراک ان،    :چر ن هی خ اسری  مرردم مسرائل  خر د و سر، ،   گیاهان می و

، مر رد ت جره قررار گرفتره و در     شامعر های مردم برای امرار زبان و یا فعالیتو فره گ، 

تره  هرا بره آن، پردا   نهایت، به بررسی اهییت راهبردی ایا جزیره و شرایی ت جره غربری  

 خ د. می

گرفته ای م ردی را در م ض ب م رد نظر پی  ایا پژوه ، با روخی ت ییفی، مطالعه

در . ای برای مطالعا  وسیع بعدی م رد استفاده قرار گیرد ت اند به ع  ان زمی ه میاست که 

نامه و مقاال ِ مرتبط با م ض ب، اطالعا  ک ، ولی ارزخی دی ها، لغتمراجعه به کتابخانه

، در معاج  عربی فقط به ی ر  ک تاه به ایرا جزیرره اخراره خرده     خراج خد؛ از جیلهاست

 2هاست.است که خامل: م قعیت جغرافیایی، ساک ان و پ خ  گیاهی، حی انا  و حک مت

دانان در  گردان و تحقیقا  جغرافی در م ابع انگلیسی نیز اطالعاتی در قالب  اطرا  جهان

در ایا مقاله، از آنها استفاده خده است. البته خایان ذکر اسرت  م رد سقطره وج د دارد که 

در متا آنها، حدود پ جاه مقالره و برا   « سقطره»ی وج ی مقاال  با کلیدواژه که در جست

، شهل مقاله، استخراج و بررسی خد که بیمرتر بره تجرار  در ایرا     «س ق طره» کلیدواژه

و م قعیت جغرافیرایی آن در تجرار  از    م طقه ا تصاص داخت و تل یحاً به جزیره سقطره

ط رکه گفته خد، با ت جه بره ای کره در ایرا زمی ره      راه دریا اخاره خده ب د. ب ابرایا، هیان

وج ، مرور و  هایی پراک ده ی ر  گرفته، ج به جدیدب دن م ض ب پژوه ، جست پژوه 

، گیری نهایی در قالب یرک مقالره   نتیجه آمده، برای دست ب دی اطالعا ِ بهتجییع و دسته

 نطیاید. م اسب و خایسته می

                                              

1 همدانی، 39ص،العربرةجزیةصف. یاقوتحموی، البلدان؛ مادهمعجم ذیل مسعودی،«سقطری»، ؛
.994ـ993ص،1،جمروجالذهبومعادنالجوهر
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 موقعیت جغرافیایی

جزیره  تریا جزیره دریای عر  در میان خاخ آفریقا و خبه ، بزرگ«سقطری»یا « سقطره»

عربستان، در محل اتصال اقیان   ه د با دریای سرخ قرار داخته و تحت حاکییت کمر ر  

(، حدود 1جزیره عربستان )رَأ  فَرتَک کیل متر تا س احل خبه 983ایا جزیره،  2ییا است.

کیل متر تا ی عا پایتخت  2232در آفریقا و خهر حدیب  در آن و  9کیل متر تا رَأ  اَسیر 233

ییرا، فایرله دارد. سرقطره هیرراه برا عبردالک ری، دومریا جزیرره از حیر  مسراحت و           

غرر  سرقطره، و دَرسَره یرا دَرزَه واقرع در      تریا آنها به آفریقاست. سَیحَه واقع در  نزدیک

جزیرره سرقطره،    4ده رد. ج    غربی سقطره، با یکدیگر مجیع الجزائری را تمرکیل مری  

کیلر متر په را دارد؛ مسراحت     93کیل متر از خرق به غر  درازا داخته و حدود  213حدود 

 5کیل متر مربع است. 9333جزیره نیز بی  از 

 اقلیم سقطره

خ اسی و جغرافیایی، ممرابه خراخ آفریقرا اسرت؛ امرا از نظرر       نظر زمیا وضعیت سقطره از

ای و ک هستانی جزیره، تا حدی یخره 2فره گی، دارای ترکیبی از آفریقایی و عربی است.

                                              

1. Encyclopedia Americana, v25, p. 216. 

2. RasFartak. 

3. Cape Guardafui.  

4. Miller, Products of the Island of Socotra, p. 874; Western Arabia and the 

Red Sea, p. 609; Elie, The Waning of a Pastoralist Community : An 

Ethnographic Exploration of Soqotra As a Transitional Social Formation, p. 

6; van Rensburg, The Hawari of Socotra, Yemen, p. 99; The Times 

Comprehensive Atlas of the World, map 23. 
؛14ص،جمهورییمن.کریملو،5

Western Arabia and the Red Sea, p. 609; Elie, , The Waning of a Pastoralist 

Community: An Ethnographic Exploration of Soqotra As a Transitional 

Social Formation, p. 6. 

؛935ص،«سقطریوسکانهاةجزیر».6
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ترریا  مترر، مرتفرع   4333است. جَبَل حاجِر، تقریباً واقع در وسط جزیره، با ارتفاب بری  از  

ت ان از نظر آبادانی به شهرار  یا، جزیره سقطره را میهیچ  2رود.نقطه جزیره به خیار می

های م سیی، بخ  غربری  مرک    بخ  تقسی  کرد: خرقی سرسبز و پُرآ  در اثر بارش

که بیمتر فالتی س گ آهکی یا گرانتیتی است، ساحل ج  بی و دخت پاییا جَبَل حراجِر و  

مسک نی پُررونقی ش ن:  ، خهر مه  اداری و م اطق1نیز ساحل پست خیالیِ آباد که حَدیب 

  9م ری، دِهام و قطبا در آن است.

ها از ج    غربی سقطره، بادهرای  ها از خیال خرقی، و در تابستانبا آنکه در زمستان

اسرت. مقردار    4وزد، اما خرایط اقلییی جزیره بیمتر  مک و بریا گرمسریری   م سیی می

از جَبَل حاجِر نیز رودها و  5ن است.متر در ن سامیلی 133تا  99بارش ساالنه در جزیره، از 

نزدیکی محل  2ریزد.ج خد که بیمتر به خ زارهای نزدیک دریا میهای فراوانی میشمیه

                                                                                                          

Elie, , The Waning of a Pastoralist Community : An Ethnographic 

Exploration of Soqotra As a Transitional Social Formation, p. 6. 

1. Western Arabia and the Red Sea, p. 609. 
2 . Hadibu.  

3. Western Arabia and the Red Sea, p. 180, 609; 

نیزمقایسهشودبا:
Scholte, Paul: Peter de Geest , The Climate of Socotra Island (Yemen): A 

First- time assessment of timing of the Monsoon Wind Reversal and its 

Influence on precipitation and Vegetation Patterns, p. 2. 

کند.هایداخلیومناطقکوهستانیتقسیممیرسوبیساحلی،دشتکهجزیرهرابهسهمنطقه
4. Inter–Tropical. 

5. Western Arabia and the Red Sea, pp. 609-610; 

.595ص(،ةالیمنیة)عواملالتباینوالتآلففیالبیئةالیمنیةللجمهوریةالجغرافیاالعامحفیان،
؛934ص.جزیرهسقطرهوسکانها، 6

Western Arabia and the Red Sea, p. 610 
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خر د. برا    قرارگرفتا ک ه و دریا نیز باع  هدررفتا بخمی دیگر از ذ ایر آ  زیرزمی ی می

در حَردیب ،   ایا هیه، به سبب کیی جیعیت، تأمیا آ  در جزیره ش دان دخر ار نیسرت و  

 2رسد.آسانی به آ  می عیق به های ک شاه

هرای  های ک شک نرااما و کیریِ ب ردرگاه   به سبب وزش بادهای م سیی، وج د  لیج

سقطره، پ خ  گیاهی  اص و تا حدنی  1گیرند.ها کیتر در سقطره پهل  میم اسب، کمتی

سد که بر ری از آنهرا   ر گ نه می 192ممابه س مالی دارد و ت  ب پ خ  گیاهی در آن، به 

 9بدیا قرار است؛ عَ دَم،   ن سیاوخان، ک در و در ت یبر.

های حی انی آفریقایی و  اص   د نیز اسرت. در بخمری ج ر بی     سقطره، دارای گ نه

کماورزی سقطره  4هایی پُر از نخل و در ت تیر ه دی دیده می خ د.جَبَل حاجِر نیز وادی

                                              

1. Western Arabia and the Red Sea, p. 611; 

.جاهمان←،برایدشواریتأمینآبدرجاهایسنگی
2. Western Arabia and the Red Sea, p. 609; van Rensburg, The Hawari of 

Socotra, Yemen, p. 99. 

3. Miller , Products of the Island of Socotra, p. 875; 

ة)عاملالتباینوالتآلففیالبیئةالیمنیةللجمهوریةالجغرافیاالعام؛حفیان،144ص،جمهورییمنکریملو،
؛592ـ596ص(،ةالیمنی

Western Arabia and the Red Sea, p. 196, 207, 208, 209; Scholte, Paul: Peter 

de Geest , The Climate of Socotra Island (Yemen): A First- time assessment 

of timing of the Monsoon Wind Reversal and its Influence on precipitation 

and Vegetation Patterns, p. 1; Elie, The Waning of a Pastoralist Community : 

An Ethnographic Exploration of Soqotra As a Transitional Social Formation, 

p. 6; 

هایخاصدرعبدالکوری،مراجعهشودبه:برایبرخیگونه
Western Arabia and the Red Sea, p. 208. 

4. Miller , Products of the Island of Socotra, p. 875, 876; 

؛14ص،جمهورییمن؛کریملو،932ص،سقطریوسکانهارةجزی
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نیز که بیمتر تحت تأثیر کماورزی عیان، مثالً ت لیدک  ده قهر ه اسرت، تقریبراً ناخر ا ته     

 2مانده است.

 نخستین ساکنان سقطره

خر ا ت د و آن را برا همرت    ای سقطری یا أطسق طِره را مری دانان مسلیان تا اندازهجغرافی

 تررر  دهکررده و خررهر و نزدیررکفرسررخ مسرراحت، واقررع در ج رر   عَرردَن، دارای خرریاری 

کردند که بیمتر مردم آنجا از نصارای نسرط ری  جزیره عربستان دانسته و تأکید می به خبه

 کییررا  آن،  9و  رر ن سیاوخررانِ  1عررر  و ج گاورنررد. هیچ رریا، از در ررت یَرربر    

بر ی سقطره را تا قرن همت  مأما دزدان دریایی ه دی به خیار آورده  4گفت د. سخا می

ق.م( بره پیمر هاد   919رر 952اند که طی آن، اسک در مقردونی )حرک:   را آوردهو داستانی 

ارسط ، بر سقطره مسلط خد و ی نانیان را در آن اقامت داد. بر مب ای ایرا نظرر، آنران ترا     

امرا   5تریا گروه نژادی ی نرانی در جهران ب دنرد؛   ها در جزیره زندگی کردند و  الص مد 

                                                                                                          

Western Arabia and the Red Sea, p. 615; Scholte, Paul: Peter de Geest , The 

Climate of Socotra Island (Yemen): A First- time assessment of timing of 

the Monsoon Wind Reversal and its Influence on precipitation and 

Vegetation Patterns, p. 1. 

1. Western Arabia and the Red Sea, p. 492. 
2 . Aloe. 

3 . Dracaena Cinnabari. 

،والمسالکوالممالکأالکتابالعزیزی؛مهلبی،39ص،العربةجزیرةصفهمدانی،،ر.ک:.براینمونه9
ةمراصداالطالععلیاسماءاالمکن؛بغدادی،«سقطری»،ذیلمادهلدانمعجمالب؛یاقوتحموی،192ص

«.سقطری»،ذیلمادهوالبقاع
5 مسعودی، الجوهر. جمروجالذهبومعادن 993ص،1، 994ـ مقدسی، ةحسنالتقاسیمفیمعرفأ؛
النظارةتحف؛ابنبطوطه،51ـ54ص،1،جالمشتاقفیاختراقاآلفاقةنزه؛ادریسی،19ص،قالیماأل

،الفوائدفیاصولعلمالبحروالقواعدماجد،؛قس:ابن939ص،1،جنظارفیغرائباالمصاروعجائباأل
داند.یونانیمی،کهبازماندگانمسیحیسقطرهرابااحتمالیضعیف:135ص
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تغذیه و زندگی مردم سقطره گزارخی به دسرت داده،   که به ط ر  اص، از ن ب 2مارک پ ل 

بر ری دیگرر از    1  انرد. آنجا را محلّ تجار  دزدان دریایی با مردم و نه مرأما آنران مری   

اند که مدتی   ارج بر سقطره مسلط خده و سرانجام بره دسرت   دانان مسلیان، آوردهجغرافی

ییا در سقطره و  9از قبائل مَهرَه اند. هیچ یا، از سک نت گروهیمردم جزیره به قتل رسیده

عَفرار  ها به خرق، ب یظاهراً در آستانه ورود پرتغالی 4ک  د.مسجدِ جزیره در محلّ بازار یاد می

  2.کردند در سقطره حک مت می 5و پسران عبدال بی سلیانی/ سلییانی از مردمان مَهرَه

 سقطره، شاهراهی در تجارت شرق

ر مسیر ارتباط آبی اقیان   ه د، اهییرت راهبرردی فراوانری    سقطره، به علت قرارگرفتا ب

های مه ن خرق با یکدیگر و سرانجام با غرر  بر ده    داخت و مرکز تجار  میان ام،رات ری

س سکریت، بر ی دیگر از  8را دوی،ه س کتهره« سقطره»واژه   بر ی محققان، ریمه 7است.

                                              

1 . Marco Polo. 

2. The Book of Ser Marco Polo, v1, p. 407. 
،معجمالبلدان)یاقوتحموی،.رسدقضاعةمیبنالحافبنعمروبنحیدانبناییمنیاستکهبهمهرةقبیله.9

(599ص،5ج

.،ذیلمادهمعجمالبلدان؛یاقوتحموی،39و31ص،العربةجزیرةصف.همدانی،9
حضرموتیمنوسقطریسلطنتمهره،حکومتیبودکهپنجقرنقبلتوسطبنوعفراردرشهرقِشندر.5
همینهایجنوبعربستانمحسوبمیترینسلطنتریزیشدویکیازقدیمیپی اینحکومتتا شد.

جزءاستانعدن،پسازاتحادیمنشمالیوجنوبیمیالدی34تحتحمایتبریتانیابودودردهه،اواخر
.ازجمهورییمنقرارگرفت

ابن6 . الفوائدفیاصولعلم والقواعد،ماجد، اینحاکمانوبرایمشاورتابن.135صالبحر با ماجد
.136صهمان،،ر.ک:پذیریمردموخوینرمومهمانلقخُ

7. Elie, The Waning of a Pastoralist Community : An Ethnographic 

Exploration of Soqotra As a Transitional Social Formation, p. 6. 
8. DvipaSukhatara. 
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بردون ارائره هریو خر اهدی، آن را      تعبیر کرده و بر ری  2آن با واژه ی نانی دی سک رید 

پی  از اسرالم، سرقطره، مقصرد تراجران      1اند. ها دانستهممتق از س ق القَطرَه/ بازار قطره

مصری، ه دی، عر ، ی نانی، ایرانی و آفریقایی ب د و تجارتگراهی جهرانی، انبرار برزرگ     

 د به خریار  های سفرهای تجاری میان دریای سرخ و اقیان   هکاالها و یکی از ایستگاه

ها و آفریقاییان قررار  ها، ه دیرو، پی سته م رد هج م ملل دیگر از مصری ازایا 9رفت.می

ق.م( نیز آن 482ر553های پرس، لی ، داری ش )حک: گرفت؛ حتی ب ا بر یکی از کتیبهمی

ظراهراً در دوران ک سرتانتیا دوم )حرک:     5برای مدتی فتح کرده ب د. 4را با نام ایسک دورو

هرا نیرز   کلیساهایی را در حبمه تأسی  کررد و حبمری   2م(، تئ فیل   ای دو 943ر997

ک  تا قررن همرت  هجرری     را در جزیره رواج دادند که دست 7ن عی مسیحیت م ن فیزیت

                                              

1. Dioscorides. 

2. Western Arabia and the Red Sea, p. 492; 

فریجه ویران اطرافشهر در واقع صمغ و روغن و کهن بازار ر.ک:برای ،«سقطریوسکانهاةجزیر»،

.932ص

3. Hourani ,Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early 

Medieval Times, p. 22, 23, 29; Western Arabia and the Red Sea, p. 492. 

4. Iskuduru. 

5. Hourani ,Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early 

Medieval Times, p. 33, 41, 70, 80; Western Arabia and the Red Sea, p. 253, 

611; van Rensburg, The Hawari of Socotra, Yemen, there. 

6. Theophilos Indus. 

7. Monophysites. 

داراییکذاتوطبیعتمونوفیزیتیسمیاتک تنها گرایشیدرمسیحیتاستکهعیسیمسیحرا گرایی،

گرایی(،برآناستداند.درمقابل،دیوفیزیتیسم)دوطبیعتطبیعتـالهییاترکیبیازالهیوانسانیـمی

الهیوانسانیاست.کهعیسیمسیح،دارایدوطبیعت
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حتی در  1کرد؛ گاه، مثالً در قرن اونل میالدی، خاه حَضرَم   بر آن حک مت می 2دوام یافت.

از تجار ی نرانی در سرقطره اقامرت داخرته یرا در آن تجرار        هایی قرن خم  میالدی، گروه

 9.نی دند می

ها و  ها و ی نانیت ان گفت با وج د گی امی، سقطره پایگاه تیدنی ایرانیبر ایا اسا ، می

های گ ناگ ن و مقصد تاجران مصری، ه دی، عر ، ی نرانی، ایرانری و   محلّ تالقی فره گ

ای زمان، جزیره، پ اهگاه دزدان دریایی و م طقه است. ه آفریقایی و تجارتگاهی جهانی ب ده 

 رفت. ها نیز به خیار میهای مذهبی ن پدید مان د م ن فیزیتبکر برای رواج اندیمه

 موقعیت راهبردی سقطره و استعمارگران اروپایی

هرای خررق و غرر  بر د؛ در     سقطره، به دلیل م قعیت راهبردی   د، م رد ت جره قردر   

سقطره  4ها، به فرماندهی آلف نس  دی آلب  کرکم، نخستیا گروه از اروپایی2537ق/ 321
                                              

؛936ص،«سقطرهوسکانهاةجزیر».1
Western Arabia and the Red Sea, 228, 611, 612; Peutz , Shall I Tell You 

What Soqotra Once Was, p. 6; 

:،ر.کهایکلیساهایسُقُطرهبرایخرابه
Peutz , Shall I Tell You What Soqotra Once Was, there. 

:،ر.ککلیساهاییکهایرانیاندراینجاساختندبرای
Hourani ,Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval 

Times, p. 41. 

2. Western Arabia and the Red Sea, p. 224. 
3. Hourani ,Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early 

Medieval Times, p. 22-23, 33, 42; Cohen , Getzel M., The Hellenistic 

Settlements in Syria, the Red sea Basin and NorthAfrica, p. 49,326. 
4. Alfonso de Albuquerque. 

میالدیدرگوایهند1515میالدیدرآلهاندرایپرتغالودرگذشته1959مردیپرتغالی،زادهویدولت
اش،موقعیتاستعماریپرتغالدراقیانوسهندونیزخلیجفارسرابرقرارکردهاینظامیتاستکهفعالی

 نظامینامیدند.ها،ویرافاتحنابغهوبهدلیلهمینموفقیت
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را فتح نی دند و ساک ان مسیحی آن را سرک   کردند. آلب  کرک خهر حَدیب  را نیز تسخیر 

هرا بره علرت کیبر د     کرد و دژی را در آن ب ا نی د؛ اما ایا اخغال ش دان ن،ایید و پرتغرالی 

در  2م، مجب ر به ترک جزیره خردند. 2522ق/ 322کافی، در  ل گرگاه اما و عدم بهداخت

سقطره را به مثابه  1م نیز ناوگان کی،انی ه د خرقی، زیر فرمان ویلیام کیلی گ،2238سال 

پایگاهی برای رسیدن به َعَدن مر رد اسرتفاده قررار داد. دیگرر ملرل اروپرایی نیرز شر ن         

ها بخمی از قلیرو امام مسقط  ه، تا مد سقطر 9ها، برای مدتی در آن پیاده خدند.دانیارکی

ق/ 2132ر2173اما در دوره  دی  اسیاعیل )حک:  4ای قِما و سقطره خد؛و سلطان مَهرَه

هرا را بسریار    در نزدیکری سرقطره، انگلیسری    5ها بر ب در بِربرا م(، نف ذ مصری2873ر2829

م، 2872ق/ 2139هرا بر د کره در سرال     زیر فمار انگلیسی 2نگران سرن خت سقطره کرد.

سلطان مَهری پذیرفت با هیو دولتی جرز انگلسرتان متحرد نمر د. زمرانی کره نیروهرای        

انگلیسی عَدَن را اخغال کردند، انگلستان ابتدا در پی  ریداری سقطره برآمد؛ اما شر ن در  

الحیایگی انگلستان را امضا کرد و سقطره و سه  م، سلطان، عهدنامه تحت2882ق/ 2939

                                              

1. Western Arabia and the Red Sea, p. 259; van Rensburg, The Hawari of 

Socotra, Yemen, p. 100; Peutz , Shall I Tell You What Soqotra Once Was, 

there. 

2. William Keeling. 

3. Western Arabia and the Red Sea, p. 262, 265. 

4. Peutz , Shall I Tell You What Soqotra Once Was, there. 

:،ر.کهایفرانسویاندربارهجزیرهنیزبراینقشه

Wellsted, Travels to the City of the Caliphs , Along Shores of the Persian 

Gulf and the Mediterranean including a Voyage to the Coast of Arabia and 

Tour on the Island of Socotra, v2, p. 180. 

5. Berbera.  

6. Western Arabia and the Red Sea, p. 279. 
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م ک تررل  2397ق/ 2955ها در عَدَن خد. س، ، در سال  جزء قلیرو انگلیسی جزیره دیگر،

ق/ 2992رر 2991طین دوران ج گ جهرانی اونل )  2آن به اداره مستعیرا  ل دن س،رده خد.

در  1طلبانه نیروهای ایتالیرا تبردیل خرد.    م(، سقطره، به یکی از اهداف ت سعه2328ر2324

نیز قیی میت انگلستان در ایا م طقه، بره دو   م(2397ق/ 2955ج گ جهانی دوم ) آستانه

بخ  تقسی  خد؛ بخ  غربی، زیر نظر نیای ده انگلستان در عَدَن، و بخ  خررقی، زیرر   

و خی  ی ش ن سلطان مَهرَه و سقطره؛ اما  4باحاف 9نظر ط ایف محلی عبدال احد، بِئر علی،

های نظامی انگلسرتان   با وق ب ج گ جهانی دوم، سقطره، یکسره به خکل یکی از پادگان

م در دخرت  2343ق/ 2953ها نخسرتیا فرودگراه سرقطره را در    رو، انگلیسی ازایا 5درآمد.

م بازسازی 2342حَدیب  تأسی  کردند؛ ولی ورود ایتالیا به ج گ باع  خد که فرودگاه در 

تر در دخت ساحلی خریالی، حردود دو    م به زمی ی بزرگ2341ق/ 2922خ د و س، ، در 

م تسلط سرالطیا  2323ق/ 2973در اوا ر دهه  2ری غر  کَثط   م تقل گردد.سه کیل مت

م، جیهر ری دم کراتیرک مردمری ییرا     2327ق/ 2982مَهرَه بر سقطره پایان یافت و از 

                                              

1. Western Arabia and the Red Sea, p. 276, 277, 612; Elie, The Waning of a 

Pastoralist Community: An Ethnographic Exploration of Soqotra As a 

Transitional Social Formation, p. 21-22; Peutz , Shall I Tell You What 

Soqotra Once Was, there. 

2. Western Arabia and the Red Sea, pp. 307-308. 

3. Bir Ali. 

4. Bahf? 

5. Western Arabia and the Red Sea, p. 311. 

،همانجا؛جمهورییمن.کریملو،6

Western Arabia and the Red Sea, p. 614; 

:،ر.کهایایتالیاییبرایاستفادهازاینفرودگاهدرنبردبازیردریایی

Western Arabia and the Red Sea, there. 
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تأسی  خد و بر جزیره مسلط گمت؛ اما م قعیت راهبردی سقطره هیچ ان محرلّ ت جره   

های  ان ج گ سرد، به یکی از پایگاههای بزرگ جهان ب د. ب ابرایا، سقطره در جریقدر 

سازی استفاده از ه اپییاهای   خ روی برای آسان 2نظامی اتحاد خ روی سایق تبدیل خد.

ها در سقطره سا ت. آنان هیچ ریا،  در اقیان   ه د، فرودگاهی ممابه فرودگاه انگلیسی

ز  لیج فار  و پایگاهی دریایی در آن سا ت د. قرارگرفتا سقطره در مسیر انتقال انرژی ا

هرا   ای آه یا بکمد و جهان را تا مد دریای عر  نیز باع  خد خ روی روی جزیره پرده

 1از کسب هر ن ب اطالب از آن محروم سازد.

که  ایگ نه طلبان دور نیانده است؛ بهم قعیت راهبردی سقطره اک  ن نیز از نظر ت سعه

ایگاه دریایی   د را در ایرا جزیرره   تریا پ قصد دارد بزرگ با اخغال آن عربستان سع دی

مصالح بت ی و سییانی ی عتی وارد ایا جزیره کرده  فراوانیمیزان  ،بسازد و به هییا دلیل

 .است

 شناسی مردم

را  یآدا  و رس م و پ خ  گیاهی و جان ری میتاز و بکر زبان، ،گی امیسقطره، با وج د 

های مختلف در ادوار گذخرته بر ده،   از آنجا که سقطره محلّ حض ر ق میت رق  زده است؛

هرای عربری، ه ردی، بردویان ایریل، سیاه، سرتان       جیعیت آن نیز با ترکیبی از فره گ

ها و ارتفاعا  غربی جزیره، و ملرل  بدویان اییل در ک ه 9آفریقایی و بردگان فراری است.

                                              

1. Ehteshami and Murphy, The International Politics of the Red sea, p. 13. 

.15و19صهمان،،ر.ک:مریکاآوبرایاهمیتجزیرهدرنزاعشوروی
2. Hourani ,Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early 

Medieval Times, p. 7; 

.،ذیلمادهیاسالمدانشنامهنیز
3. Nature, No. 29, p. 576; Elie, Elie, The Waning of a Pastoralist Community 

: An Ethnographic Exploration of Soqotra As a Transitional Social 

Formation, p. 7. 
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اخرتغال  اند و به تجار ، ش پانی و ماهیگیری دائ  یا فصلی  مهاجر در ساحل خرقی ساکا

های دریایی، ساک ان به دلیل وج د ب ادری ش ن حَدیب  و کَثط   و سه لت دسترسی 2دارند.

ساحل خیالی بیمتر در م ری، دِهام و قطبا به ی ر  دائ  یا فصلی به تجار ، ماهیگیری، 

یید مروارید و وال اختغال دارند و مردمان ن احی ج  بی و دا لی به علت دخ اری حیرل  

و ضرور  استفاده از ختر در اتصال با ساحل خیالی، به دام،روری، ت لید  رما،  و نقل آبی

 1هایی شر ن یَربر و  ر ن سیاوخران و پررورش گیاهران اخرتغال دارنرد.         گردآوری ییغ

انرد و فقیرترریا مردمران     ها پری ، از عربسرتان بره جزیرره آمرده     ماهیگیران دائیی سال

ایا ترکیرب متفراو     9ا به تیلک   ی  درآورند.ت ان د زمی ی راند. آنان حتی نیی سقطره

خ د کره هریرک بره طر ر مت سرط،      تیره بزرگ و ک شک نیز تقسی  می 533جیعیتی، به 

روسرتاهای   4ترا جیعیرت دارد.   533تا ش د ید نفرند و ت ها ش د تیره بری  از   93خامل 

 گ سرخت یرا   هایی یک طبقه از سساحل خیالی، دارای ساک ان بسیار ب ده و عیدتاً  انه

خان یاف اسرت؛ امرا    خده و سقف بری و سفیدکاریهای بهتر، گو مرجان مرده دارد؛  انه

های فقرا، مدونر یا مستطیل و دارای سقفی از لیف  رمرا بر ده، مقرداری محصر ال       انه

های خیریا، کدو ت بل، ل بیا و ت باک ، در حیاط ک ار  زمی ی کماورزی خامل: حب با ، سیب

های تحتانی، در تان  رما هست د کره برا ذ یرره آبری کره       خ د. باغکمت میایا م ازل 

ها ترأمیا   های طبیعی و سیال  قسیتی از آن با بارش باران و قسیتی ه  از طریق شمیه

  5خ ند. گردد، نگهداری می می
                                              

1. van Rensburg, The Hawari of Socotra, Yemen, p. 100. 
2. Western Arabia and the Red Sea, p. 613, 614, 615; Elie, The Waning of a 

Pastoralist Community: An Ethnographic Exploration of Soqotra As a 

Transitional Social Formation, p. 7. 

3. van Rensburg, The Hawari of Socotra, Yemen, p. 100. 
4. Elie, The Waning of a Pastoralist Community : An Ethnographic 

Exploration of Soqotra As a Transitional Social Formation, p. 7. 

5. Western Arabia and the Red Sea, p. 614. 
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ترا قررن    2ت ان به: بَروَه، مَلتَده و مَ یسَه اخاره کررد.  تریا خهرهای سقطره می از مه  

تریا خهر جزیرره، تاماریردا/ َتیریردا در سراحل خریالی قررار داخرت کره          ده ، بزرگن ز

م، 2832ق/ 2125هرا در  های آ  در میانه ایا خهرِ سرسبز جریان داخت؛ اما وهنابی ج ی

هرا بری  از سراک ان و    آن را ویران کردند. در اواسط قرن ن زده ، در خرهر، خریارِ  انره   

ها از مرجان سا ته خده و در تاماریدا  انه 1گ و زیاد ب د.ها به ط ر ترس اکی بزرقبرستان

وکار قرار داخت. در ک رار    انه و پاییا، محلّ تجار  و کسبگاهی دو طبقه ب د؛ باال، حرم

کسی مرجعیتی قائل  مردم برای هیو 9هر  انه، باغی با مقداری ت باک  و سبزیجا  نیز ب د.

کردنرد و تر جهی بره    وقفره کرار مری   د. آنان بری خ ا ت  نب ده و خیخی را به رسییت نیی

هیسایگان نداخت د. هیچ یا، در معامله، بی  از هر شیز به عرضه کره، ع بر یا خراهب ی  

پ  از ویرانی تاماریدا، حَدیب   4دادند.پردا ت د و ت ها برای  رید زی رآال  زنان پ ل می می

خد. حَدیب  نیز با مرجان ب ا خرده   ایتریا خهر اداری سقطره و پایتخت سلطان مَهرَهمه 

ب د و سالطیا، مسجدی باخک ه و اقامتگاهی بررای اخرراف و عینرال حک مرت در خرهر      

هزار نفر سک ه دارد و حدود  53اک  ن خهر حَدیب  وارد دنیای مدرن خده و  5سا ته ب دند.

حَردیب ،  تازگی م طقه ساحلی  به 2است. درید کل جیعیت سقطره را در   د جای داده 23

                                              

.939ص،«سقطریوسکانهاةجزیر».1
2. Wellsted, Travels to the City of the Caliphs , Along Shores of the Persian 

Gulf and the Mediterranean including a Voyage to the Coast of Arabia and 

Tour on the Island of Socotra, v2, p. 181. 

3. Ibid, p. 182. 

4. Ibid, p. 182-183. 
5. Western Arabia and the Red Sea, p. 612; Elie, The Waning of a Pastoralist 

Community : An Ethnographic Exploration of Soqotra As a Transitional 

Social Formation, p. 16. 

6. Elie, The Waning of a Pastoralist Community : An Ethnographic 

Exploration of Soqotra As a Transitional Social Formation, p. 15, 16. 
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در خیال خهر و م طقه ج  بی آن به طرف دام ه جَبَل حاجِر، در حال ن سرازی بره خری ه    

  2اش هیچ ان پابرجاست.جدید است؛ اما م طقه مرکزی خهر، با کالبد که ه

است که یکی از خ  زبان رایج در  1زبان رایج در سقطره و سه جزیره دیگر، سقطری

خیار افرادی که به سقطری  9ید عربستان ج  بی است.های جدگروه زبانی م س م به زبان

البته زبران و   4خ د. گ ی د، تقریباً به هیان میزان جیعیت سقطره تخییا زده می سخا می

خد  تحت نف ذ فره گ و زبان عربی قرار گرفته و در آستانه نراب دی   فره گ سقطری به

اند و زبان عربی، به  گرفته های یی ی در سقطره سک نت زباناست. اک  ن بسیاری از عر 

ای نیز بره دلیرل نیراز بره     زبان رسیی و آم زخی سقطره تبدیل خده است. ج انان سقطره

یافتا کار، زبان عربی را به زبان سرقطری تررجیح داده و حتری زبران مرادری  ر ی  را       

 5آم زند.  بی نیی به

 شناسایی سقطره در عصر جدید

هرا گی رام براقی مانرده بر د، اک ر ن در حرال         سقطره و سه جزیرره دیگرر کره ترا مرد      

خدن است. آنچه به خ اسایی سقطره کیک کرد و نظرها را بره سر ی آن جلرب     خ اسایی

                                              

1.Ibid, p. 16. 

2 . Socotri. 

3. Western Arabia and the Red Sea, p. 613; Senelle, Soqotri Dialectology 

and the Evaluation of the Language Endangerment, p. 11; 

:،ر.کعبدالکوریهایغربوشرقسقطرهونیزتفاوتلهجهبرایتفاوتلهجه
Senelle, Soqotri Dialectology and the Evaluation of the Language 

Endangerment, p. 11. 

4. Senelle, Soqotri Dialectology and the Evaluation of the Language 

Endangerment, p. 11. 
5. Senelle, Soqotri Dialectology and the Evaluation of the Language 

Endangerment, p. 11; 

.9صهمان،،ر.ک:برایتعبیرسُقُطریعربی
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م، برنامره  1338در سرال   کره  ایگ نه بکر آن ب ده است؛ به پ خ  گیاهی و حی انینی د، 

 د قررار  های حیر انی آن را در فهرسرت  ر   ی نسک ، گیاهان و گ نه 2میراث طبیعی جهانی

از ایا پ  ب د که بر ی از کم رهای اروپایی و استرالیا نیز در پی انعقاد قراردادی با  1داد.

 9وزار  آم زش ییا، به آم زش زبان انگلیسی و کام،ی تر به ساک ان سقطره اختغال دارند.

های پراک رده مرردم سرقطره از سرال      از جیله تأثیرا  ایا ارتباطا  جهانی، وق ب خ رش

هرای   م، به  یابان1321م به اوج   د رسید؛ مردم در آغاز سال 1321م است که در 1322

حَدیب  ریخت د و   استار ایالحا  سیاسی و تغییرا  اداری خردند؛ حتری بر ری ج انران     

م، سقطره جزء اسرتان  1329در سال  4ای، از سق ط حک مت ییا نیز سخا گفت د. سقطره

یز ایا جزیره در جریان بیداری اسرالمی درگیرر خرده    اک  ن ن 5جدیدالتأسی  أَر َبیل خد.

 است.

  نتیجه

است که با وج د م قعیت راهبردی ای راهبردی در دریای عر  سُقططره یا سُقططری، جزیره

و تجاری و ت جه فاتحان و کم رگمایان تاریخ به آن، تا هییا اوا ر، گی ام براقی مانرده   

                                              

1. World Natural Heritage Program.  

2. Miller, Products of the Island of Socotra, p. 875, 876; 

کریملو،جمهورییمن،همانجا؛
Western Arabia and the Red Sea, pp. 615; Scholte, Paul: Peter de Geest, The 

Climate of Socotra Island (Yemen): A First- time assessment of timing of 

the Monsoon Wind Reversal and its Influence on precipitation and 

Vegetation Patterns, p. 1 

3. Elie, The Waning of a Pastoralist Community : An Ethnographic 

Exploration of Soqotra As a Transitional Social Formation, p. 18 

4. Peutz , Shall I Tell You What Soqotra Once Was, p. 15 

.1ص،عدنالغدروزنامه.5
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خد و پ خ  گیاهی و جان ری بکر جزیره میب د. در عیا حال، ایا گی امی م جب حفظ 

کرد تا ه  در سقطره پ اه گیرند و  مهاجران، فراریان و گاه حتی دزدان دریایی را کیک می

رو، سقطره،  ه  زبان، تاریخ، آدا  و رس م و ن ب زندگی  اص   ی  را ادامه ده د. ازایا

تی متفاو  از خاخ آفریقرا و  نخ رده و گاه ح فرد، دست زبان و آدا  و رس م بکر، م حصربه

داد. برا فررا رسریدن عصرر جدیرد، اسرتعیارگران       جزیره عربستان را در   د جای مری  خبه

تسلط  ر ی  را در دریرای عرر  و     گیری از م قعیت میتاز جزیره، زمی ه اروپایی، با بهره

را به ایا تدریج ت جه جهانیان  جزیره عربستان فراه  سا ت د. ورود اروپاییان، به ج    خبه

جزیره جلب کرد و پ خ  بکر گیاهی و جان ری آن، ت جه دانمی دان دنیرا را برانگیخرت.   

ت ان ادعا کرد خرایط جغرافیایی جزیره، عامل بسیار مهیی در معرفی و رخرد   ب ابرایا، می

که سرانجام در قرن بیست ، جزیره م رد خ اسایی کامل قرار  رود؛ ش دانجزیره به خیار می

انرد، برا اسرتفاده از مر ج بیرداری       خرده  ساک ان  که امروزه برای جهان خر ا ته   گرفت و

 اسالمی، در پی احقاق حق ق   ی  هست د.
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