
  

  

  

  

  

 فارس خليج اقتصادي بنادر ايراني ةنقش امنيت در توسع

   صفوية اسالمي تا ابتداي دورةاز ابتداي دور

  

  يابراهيم مراد

  ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالمئشناسي و عضو هي دكتراي باستان

  

  

  مقدمه

دي معروف بوده است رعنوان يك شاهراه بازرگاني و دريانو فارس از دوران باستان تاكنون به خليج

  . اندمين امنيت و ثبات آن ايفا نمودهأعنوان حاكمان اين ناحيه، نقش اصلي را در ت و ايرانيان به

هاي مختلف اسالمي از بنادر مختلف نويسان مسلمان كه در طول دورهمورخان و جغرافي  

بازرگاني بين شرق و اند، به توصيف اين بنادر كه مركز داد و ستد و  بازديد نمودهفارس خليج

هاي  ة بنادر و جزيرهكنون دربارمچنين مقاالت و كتابهاي زيادي تاه. انداند، پرداختهغرب بوده

ثبات سياسي، اقتصادي و (كنون كمتر به نقش امنيت با اين وجود تا. فارس نوشته شده است خليج

نده نظر نگار ه اينكه بهه ببا توج. گيري و رونق اين بندرها اشاره شده استدر شكل) اجتماعي

 مانند بصره، سيراف، كيش و فارس خليجگيري مراكز بازرگاني  امنيت يكي از عوامل اصلي شكل

 اسالمي بوده است، در اين نوشتار سعي بر آن است تا به نقش امنيت كه ةهرموز در طول دور

رگاني و همچنين به گيري اين مراكز بازهمراه با ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي است در شكل



 

  

  فارس زيست، تحوالت صنعتي خليج توسعه اقتصادي، محيط248

در ادامه به بررسي مراكز .  عدم امنيت در از بين رفتن اين مراكز بازرگاني پرداخته شودتأثير

  .شود تاريخي اشاره ميةبازرگاني مذكور به ترتيب دور

 

  بندر بصره

بود كه از زمان اشكانيان وجود داشت و » اُبله« به روزگار ساسانيان فارس خليجترين بندر  مهم

دجله  ة در دهانفارس خليجاُبله را در محل ريختن دجله به . شير بابكان آن را تجديد بنا كردارد

. ناميدند ة هند مييعني دهان» فرج الهند«سازي بود و آن را  هاي كشتي ساخته بودند و داراي كارگاه

گل نشستن، هايي بود كه خطر به اما اُبله بندري مطلوب نبود زيرا عمق آب آن كم و داراي گرداب

  )328: 1386سمسار، . (كردها را تهديد ميهميشه كشتي

اين بندر از طريق دو .  بنا گرديدق 17پس از فروافتادن ساسانيان، شهر بندري بصره در سال   

عنوان  رو به پيشرفت نهاد و به تدريج بهبصره به سرعت . گرديد رود متصل ميآبراه به اروند

سيوري و كلي، . (، جايگزين اُبله شدفارس خليجا در منتهي عليه هبندري عمده براي ورود كشتي

پيما را كه به هند و چين  هاي بزرگ اقيانوستوانست كشتي با اين وجود بصره نمي) 30: 1377

وه بر مركز تجارت، صنعت و بصره عال) 328: 1368سمسار، . (كردند در كنار خود بپذيرد سفر مي

. فكرانه نيز تبديل شده بود لي براي انجام مباحث ديني و روشن محهاي مالي و اقتصادي به فعاليت

  )34: 1377سيوري و كلي، (

هاي داخلي عباسيان و قيام  ثباتي حاصل از كشمكش كست كار بازرگاني بصره بر اثر بيش  

؛ 328: 1368سمسار، (. كه شورش بردگان را به همراه داشت، شدت گرفت» صاحب الزنج«

 بصره را غارت كردند  در اين قيام بردگان زنج در اواسط قرن سوم هجري)190: 1344نخجواني، 

در اواخر قرن سوم هجري نيز بصره توسط . اي از آن شهر در آتش سوزانده شد و قسمت عمده

بعد از اين دو فاجعه، بصره هرگز رونق پيشين خود را باز . مورد چپاول قرار گرفت» قرمطيان«

 در خالل قرن چهارم هجري فارس خليجوان بازاري بزرگ و عمده در عن را بهنيافت و جايگاهش 

  )34-35: 1377سيوري و كلي، . (داد» سيراف«به 
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  بندر سيراف

ويژه در زمان عضدالدوله و تبديل شيراز به مركز نظامي و سياسي، سيراف  قدرت يافتن آل بويه به

  )328: 1368سمسار،  (.را به بندر بازرگاني مطمئني تبديل كرد

قرون چهار و پنج  اين موقعيت ممتاز بندر سيراف در طول بهنويسان   و جغرافيمورخاناكثر   

شده  ة اردشير خوره محسوب مي ناحيء ساسانيان جزةاين شهر در دور. اند هجري اشاره كرده

ترين شهر اين ناحيه پس از شيراز بوده است كه حتي  و بزرگ) 35: 1370به، خرداد ابن (است

،  مردمبارةهمچنين در). 51: 1366حوقل،  ابن. (اند را با شهر شيراز نيز مقايسه كرده وسعت آن

؛ سيرافي، 51: 1366حوقل،  ابن. (ه شده استها و بازرگاني آن توصيفاتي ارائ بازار، مردم، خانه

؛ يعقوبي، 131: 1340العالم، ؤلف حدود؛ م113: 1340؛ استخري، 336: 1361؛ مقدسي، 33: 1325

دهد اين شهر از رفاه و ثروت زيادي در دوران آباداني  توصيفات مذكور نشان مي) 224 :2536

  .برخوردار بوده است

ويژه در دوران پادشاهي او از آباداني و ثروت و  هفارس تا به روزگار عضدالدوله ديلمي و ب  

همراه با داري او كه ة كشور عضدالدوله به آباداني فارس و شيوةعالق. امنيت برخوردار بود

آورد، فارس  ان و بزرگان علم و ادب به عمل ميآزادمنشي فكري بود و تشويقي كه او از دانشمند

 هاين امنيت و آزادي، خود رونق اقتصادي را به همرا. آورده بودة آبادترين اياالت ايران دررا در زمر

. برد رين سود را ميشتآمد از اين موقعيت بي شمار مي  سيراف نيز كه بندر اصلي فارس به.داشت

 سهمگيني ويران گرديد ولي دوباره توسط ة بر اثر زلزل367 يا 366 سيراف در سال )329: همان(

دتي به  با وجود ويراني ناشي از زلزله، سيراف تا م)67-366: 1361مقدسي، . (دشمردم بازسازي 

 ق372دالدوله به سال ثباتي سياسي و عدم امنيت، بعد از درگذشت عض كار خود ادامه داد ولي بي

  .و رويدادهاي پس از آن باعث گرديد كه سيراف به تدريج جايگاه خود را از دست بدهد

ة سرزمين بار شد كه پيامدهاي آن بر هم دوله آغاز يك كشمكش خونين و زيانمرگ عضدال  

ومت با مرگ عضدالدوله حك.  وارد آوردزيانويژه فارس و از همه شديدتر بر سيراف  ايران و به

هاي ة اسالمي كم مانند بود به واحدبويه كه در نوع خود از نظر گسترش در دور  آلةيكپارچ

ي هاي مستقل صفهان، عراق، ري و خوزستان حكومتدر فارس، كرمان، ا.  تقسيم گرديديكوچك
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 حكومت نيرومندتري چون غزنويان و سلجوقيان ةها طعم پديد آمد و هر يك از اين حكومت

 واپسين ،رحيم تا ورود طغرل به بغداد و سقوط ملك) ق 372( مرگ عضدالدوله ةدر فاصل. شدند

 سال جنگ خانگي بين بازماندگان آل بويه ادامه 75 يعني در حدود ق 447پادشاه آل بويه به سال 

  )329: 1368سمسار، . (داشت

گين و هاي سن ات اين آشفتگي طوالني، ناامني، بيداد نسبت به مردم، وضع ماليةدر فاصل  

. ويژه در فارس شد ه اقتصادي حكومت ديلميان بةناپايداري سياسي سبب از هم پاشيدگي شيراز

ناپذير كشمكش، فارس را رو به ويراني  ة پايانپس از آن هجوم سالجقه به فارس آغاز شد و دور

كشي، آشفتگي اوضاع سياسي و اجتماعي، عدم ثبات سياسي، جنگ و قتل و غارت و برادر. برد

گرفته بود قلمرو آنان را دربرهاي زير حكومت ديلميان را  ة سرزمينها كه هم امني شهرها و راهنا

 از همه سيراف زيان ديد و چون زندگي اين بندر به در اين ميان فارس و بيش.  ساختويران

 از جمله عوامل ديگري )30-329: همان. (بازرگاني وابسته بود، زودتر از ديگر نقاط ويران گرديد

سزايي داشت بايد به روي كار آمدن حكومت نيرومند  ه بتأثيركه در فرو افتادن موقعيت سيراف 

)  ق464-433(قاورد . كيش اشاره كردقيصر در  ة بني كرمان و همچنين حكومت طايفةسالجق

هدف او از اين كار نه تنها سياسي . كوشيد كه بر فارس نيز مسلط گردد پادشاه سلجوقي كرمان مي

تصادي نيز بود، او درآمدهاي اقتصادي حاصل از بندر سيراف را در نظر داشت، اما چون به كه اق

كوشيدند تا با كمك حكام ) ق 488 -477(ويژه تورانشاه  هاين هدف نرسيد، وي و جانشينانش ب

قيصر، كيش را جانشين سيراف سازند و از اين راه سود سرشار بازرگاني سيراف را به  محلي بني

چند براي حكومت كرمان آنچنان جاي سيراف هر جانشين ساختن كيش به. صاص دهندختخود ا

هاي  از نوشته) 330: همان. (كه بايد و شايد سودمند واقع نشد، اما سبب فروافتادن سيراف گرديد

 مشخص است كه سيراف در پايان قرن پنجم هجري قمري نويسان نيز كامالً  وجغرافيمورخان

  ).94: ق1376؛ حموي، 136: 1363بلخي،  ابن. ( از دست داده است اهميت خود راكامالً
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   كيشةجزير

قيصر  ة كيش با حكومت بني هجري قمري بندر سيراف از رونق افتاد و جزيرجم پنةدر پايان سد

گرفت و يا شروع  هاي دريايي به كيش پايان مي در اين زمان نه تنها راه. ق يافتشكوه و رون

» هزو« بازرگاني شيراز به سيراف نيز تغيير مسير داد و راه جديد متوجه شد بلكه راه بزرگ مي

  )163: 1370افشار سيستاني، . ( كيش بودةگرديد كه بندري در برابر جزير

 را تا مدتي قليل به كرمان فارس خليجقيصر ابتدا خراج و ماليات بحرين و جزاير  ة بنيطايف  

 را به فارس خليجاتابكان فارس درآمدند و خراج جزاير فرستادند ولي بعد از مدتي به تابعيت  مي

شيراز فرستادند و نيز از دربار اتابكان فارس تقاضاي اعزام حكمران به مناطق خود نمودند تا 

: 1369نوربخش،  (. به بعد به اين مقصود نايل آمدندق 543از سال » اتابك سلغر«باالخره در زمان 

139(  

 كيش و ساير جزاير ةاهي ملك دينارغز، شاه كرمان، بر جزير براي مدت كوتق 584در سال   

افشار سيستاني، . ( استيال يافت، اما دوباره اتابكان فارس قدرت را در دست گرفتندفارس خليج

1370 :166(  

قيصر رو به ضعف  الدين بر كيش، دولت بني روع حكومت ملك سلطان بن ملك قوامبا ش  

-658(ال خراج و ماليات به دربار اتابك ابوبكر بن سعد زنگي نهاد و سركشي آغاز كرد و در ارس

الدين ابانصر علي بن  امير سيف«بك ابوبكر، به رقيب وي رو اتا از اين. تعلل ورزيد) ق 623

. اي كمك كرد و دستور داد تا ملك سلطان را سركوب كند  معاهدهبراساسحاكم هرموز » قباد كي

قيصر   ملك سلطان غلبه يافت و دولت بني برق 626ر سال  كيش لشكر كشيد و دةاو هم به جزير

 سرزمين كيش را از آن ةنصر به عهد خود وفا نكرد و همالدين ابا اما سيف. را منقرض ساخت

اتابك سپاهي از كرد و لُر و . خود دانست و به همين دليل اتابك ابوبكر قصد سركوبي او نمود

الدين در اين نبرد كشته شد و  سيف. ة كيش ساختنالدين محمود لُر روا به سرداري صالحشول 

. اين فتح بر شوكت و جاه اتابك بيفزود.  كيش به تصرف اتابك درآمدة جزيرق 628در سال 

  )103 و 104: 1383آيتي، (
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الدين محمود پسر  شهاب« را به فارس خليجاز آن تاريخ اتابك ابوبكر حكومت جزاير   

اين نام تا آخر . نام نهاد» دولتخانه« كيش بود ةكه جزيرسپرد و نام مركز حكومت را » عيسي

  )66: 1317؛ زرين قلم، 40: 1369، نوربخش (.سلطنت اتابكان باقي بود

الدين، دختر بي ناصر دست همسرش بي ق به 641در سال » الدين محمود بن عيسي شهاب«  

الدين محمود  م ركناتابك ابوبكر، شخصي به نا. گذشتوم شد و درمسنصر مالدين ابا ملك سيف

افشار . (جاي حكمران متوفي گماشت بود، احضار كرد و به» قلهات«ندر قلهاتي را كه در ب

  )167: 1370سيستاني، 

از » سوقونجاق« توسط لشكريان هوالكوخان از بين رفتند و ق 662اتابكان فارس در سال   

ن محمود قلهاتي عليه الدي در اين هنگام ركن. فارس منصوب شدسوي هوالكوخان به حكومت 

ش رفت و بر او سوقونجاق نيز با لشكري براي سركوبي او به هرموز و كي. مغوالن طغيان كرد

الدين  پس از مرگ ركن.  چندي بعد درگذشتالدين محمود فرار كرد و غلبه يافت ولي ركن

ش به نام يكي از پسران. ته شد وضع جزاير هم آشفدرنتيجهمحمود، بين پسرانش اختالف افتاد و 

اه قراختايي پناه الدين سيورغتمش، پادش  به كرمان گريخت و به سلطان جاللالدين نصرت سيف

اما . الدين سرانجام بر هرموز استيال يافت و امير آنجا شد سيف. الدين كمك كرد وي به سيف. برد

ا كه ر» بانو«الدين مسعود بر او تاخت و سر از تنش جدا ساخت و همسرش بعد برادرش ركن

  )167: 1370افشار سيستاني، . (زني زاهد و پرهيزگار بود، نيز كشت

الدين   اياز پسر ديگر ركنبهاءالدينالدين مسعود هرموز را تصرف كرد، ملك چون ركن  

؛ 168: همان(الدين مسعود فرار كرد محمود قلهاتي با لشكري عازم سركوبي او شد ولي ركن

، پسر او را از بام قصر بهاءالدين. الدين افتادءدست بها  بهاش  اما خانواده)170: 1383آيتي، 

 از خدمت سلطان 692د در سال الدين مسعو  ركن.فروافكند و زنش را نيز اسير ساخت

 بهاءالدين.  اياز زد و دارايي او را غارت كردبهاءالدينالدين سيورغتمش لشكري آورد و بر  جالل

پناهنده  1الدين م كيش به نام ملك اسالم شيخ جمال كيش رفت و به حاكةبا چند كشتي به جزير

. الدين مسعود را شكست دهد الدين توانست ركن الدين اياز به كمك اسالم شيخ جمالءبها. گرديد

 اياز در هرموز مستقر شد و به نام ملك معظم الفخرالدين احمد بن ابراهيم بهاءالدينبعد از آن 
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هايي كه  در همين درگيري) 170: 1383آيتي، . (خطبه خواند و سكه زد) اسالمبرادر ملك (الطيبي 

الدين در اواخر قرن هفتم هجري   اسالم شيخ جمال اياز و ملكبهاءالدينالدين مسعود،  بين ركن

 ةها باعث گرديد كه جزير همين درگيري.  دو بار غارت گرديد كيشةبه وقوع پيوست، جزير

  . هرموز جايگزين آن گرددة را از دست بدهد و جزيركيش به تدريج اهميت خود

  

   هرموزةجزير

) جرون( هرموز ةترين عاملي كه باعث گرديد، از اوايل قرن هشتم هجري جزير در واقع مهم

 ق 699-700 مغوالن جغتايي در سال ة كيش و همچنين هرموز قديم شود، حملةجايگزين جزير

ت خود همه جا را ويران و غارت  در مسير حركبه خراسان، كرمان و فارس بود زيرا آنها

بنابراين .  مغوالن قرار داشتةدر اين زمان هرموز قديم نيز در معرض خطر جدي حمل. كردند مي

 از وحشت مغوالن هرموز قديم را ق 701كه حاكم هرموز قديم بود، در سال »  ايازبهاءالدينامير «

 جرون مهاجرت كرد و ة از ساكنين شهر به جزيررها كرده و به اتفاق عمال، سربازان و تعدادي

 نام »نو هرموز« جرون را ةپس از اسكان شهر جديدي ساختند و به يادگار زادگاه قديم خود جزير

  )39: 1338؛ اقبال، 128: 1376ور، دانشپور پر (.نهادند

داوم پيدا  جرون تة حكومتي هرموز قديم در جزيرة اياز سلسلبهاءالدينبنابراين از زمان امير   

كرد و از همين زمان موقعيت هرموز قديم متزلزل گشت و اعتبار بسيار درخشان پيشين را از 

: 1376دانشپور پرور، . ( هرموز باقي ماندة قدرت امراي جزيرةدست داد، ولي همچنان در حيط

 هرموز از اوايل قرن هشتم هجري قمري به بعد مراحل شكوفايي خود را طي كرده ة جزير)128

هاي تجاري   ارمنستان و مركز باراندازي كشتيو بازار مهم كاالهاي تجاري هند، ري، خراسان،

از اين . زودي توانست جاي هرموز قديم را بگيرده  گرديد و بفارس خليج جزاير و سواحل ةكلي

خوبي توانست  هزمان به مدت دو قرن اين جزيره مركز مهم تجاري بين شرق و غرب گرديد و ب

   )همانجا. ( تثبيت نمايدفارس خليج ةد را بر منطقنفوذ خو

هرموز (روي اين هرموز  هروب) جرون(هرموز جديد « :نويسد بطوطه در مورد هرموز مي ابن  

شهري است ) جرون(هرموز جديد . در ميان دريا واقع است و سه فرسخ با آن فاصله دارد) قديم
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هاي هندوستان  التجاره باشد و مال و سند ميهاي خوب كه بندرگاه هند نيكو و بزرگ داراي بازار

سكونت سلطان هرموز در اين محل . شود عراق و عراق عجم و خراسان حمل مياز اين شهر به 

  )333: 1370ابن بطوطه، . (»دارد

ة  هرموز به بندري آباد تبديل شود و جايگزين جزيرةدر واقع آنچه كه باعث شده بود جزير  

هاي هشتم و نهم هجري در اين جزيره ايجاد شده بود،   بود كه در قرندليل امنيتي كيش گردد به

  :چنانچه در وصف اين جزيره نوشته شده است كه. ناميدند  نحوي كه آن محل را داراالمان ميبه

تجار . و اين هرموز كه آن را جرون گويند در ميان دريا بندري است كه در روي زمين بدل ندارد«

ام و روم و آذربايجان و عراق عرب و عجم و ممالك فارس و خراسان و اقليم سبعه از مصر و ش

ءالنهر و تركستان و مملكت دشت قبچاق و نواحي قلماق و تمامي بالد شرق و چين و اماور

باليق روي توجه به آن بندر دارند و مردم دريابار از حدود چين و جاوه و بنگاله و ماچين و خان

ري و سقوطره و شهرنو و جزاير ويوه محل تا ديار مليبار و حبش و سيالن و شهرهاي زيربار تناص

زنگبار، بندرهاي بيجانگر و گلبرگه و گجرات و كنبايت و سواحل برّ عرب تا عدن و جده و 

ينبوع نفايس و ظرايف كه ماه و آفتاب و فيض سحاب آن را آب و تاب داده و بر روي دريا توان 

ه آرند در برابر هر چه خواهند  عالم از هر جا آيند و هر چآورد به آن بلده آرند و مسافران

زيادت جست و جوي در آن شهر يابند هم نقد دهند و هم معاوضه كنند و ديوانيان از همه  بي

چيز غير زر و نقره عشر ستانند و اصحاب اديان مختلفه بل كفار در آن شهر بسيارند و بيرون از 

ملق و به اين سبب آن بلده را داراالمان گويند و مردم بلده را تعدل با هيچ آفريده معامله ندارند 

  )547: 1370ابن خلدون، . (»عراقيان و تعمق هنديان باشد

در اين سال .  همچنان در اوج اعتال بود ق912ة هرموز تا سال موقعيت تجاري جزير  

ت به اهالي بومي و رحمي و اعمال خشون با بي» آلفونسود آلبوكرك« رهبري اشغالگران پرتغالي به

 را زير نظر فارس خليج سال امور تجاري 117ساكنين جزيره، آنجا را متصرف شدند و به مدت 

 كشور پرتغال و نيز گاهي به تبعيت از ةنشاند صورت حكام دست مين جزيره بهحاك. داشتند

  )129: 1376دانشپور پرور، ( .دادند ت ايران به حكمراني خود ادامه ميحكوم
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هاي  ه عباس اول و به كمك نيرو و كشتي سردار معروف شا،»خان امام قلي«ق 1031 در سال  

ها به اين جزيره كم چشم طمع انگليسيها را برچيد و كمانگليسي بساط ظلم و تجاوز پرتغالي

  )همانجا. (دوخته شد

  

  نتيجه

كه در محل ريختن بود » اُبله« پارت و ساساني بندر ة در دورفارس خليجترين بندر بازرگاني  مهم

 بندر ق17أسيس شهر بصره در سال  اسالمي و با تةدر اوايل دور.  قرار داشتفارس خليجدجله به 

امنيت شهر بصره و . اهميت خود را از دست داد و شهر بندري بصره جايگزين آن گرديد» اُبله«

هاي مالي و  وه بر مركز تجارت، صنعت و فعاليتثبات سياسي باعث گرديده بود كه بصره عال

قيام بردگان زنج در . اقتصادي به محلي براي انجام مباحث ديني و روشنفكرانه نيز تبديل شود

اواسط قرن سوم هجري در بصره و چپاول اين شهر توسط قرمطيان در اواخر قرن سوم هجري از 

ه يك سو و روي كار آمدن حكومت قدرتمند آل بويه از سوي ديگر باعث گرديد كه شهر بصره ب

 سيراف در طول قرن چهارم و پنجم قتدريج اهميت خود را از دست بدهد و شهر بندري 

 كشورداري او كه همراه با ة ديلمي به آباداني فارس و شيوة عضدالدولةعالق. جايگزين آن گردد

آورد، فارس  ان و بزرگان علم و ادب به عمل ميآزادمنشي فكري بود و تشويقي كه او از دانشمند

اين امنيت و آزادي خود رونق اقتصادي را به همراه .  آبادترين اياالت ايران درآورده بودةمررا در ز

. برد از اين موقعيت بيشترين سود را ميآمد  شمار مي ف نيز كه بندر اصلي فارس بهسيرا. داشت

بار پس از آن باعث آشفتگي  هاي خونين و زيان  ق و كشمكش372مرگ عضدالدوله به سال 

 و برادركشي، ناامني شهرها و ياسي و اجتماعي، عدم ثبات سياسي، جنگ و قتل و غارتاوضاع س

در اين ميان فارس و بيشتر از همه سيراف . هاي زير حكومت آنان گرديد  سرزمينةها و هم راه

از . زيان ديد و چون زندگي اين بندر به بازرگاني وابسته بود، زودتر از ديگر نقاط ويران گرديد

قيصر در كيش باعث گرديد  ة بنير روي كار آمدن حكومت سالجقه در كرمان و طايفطرف ديگ

ثبات و امنيت ناشي از .  جايگزين شهر بندري سيراف گرددق كيش از اواخر قرن پنجم ةكه جزير

قيصر در برقراري امنيت تجارت  ة بنيحكومت سالجقه در كرمان و فارس و همچنين اقتدار طايف
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 به مركز ة كيش از اواخر قرن پنجم ق تا اواخر قرن هفتم ق گرديد كه جزير باعثفارس خليجدر 

  .  تبديل گرددفارس خليجبازرگاني 

ابانصر حاكم هرموز و الدين  ق توسط سيف 626قيصر در سال  انحالل حكومت محلي بني  

 ةر و از آن پس تصرف جزيق 628الدين محمود لُر در سال  الدين ابانصر و صالح جنگ بين سيف

هاي   كيش در اواخر قرن هفتم هجري در درگيريةكيش توسط ايلخانان و همچنين غارت جزير

 كيش ةالدين باعث گرديد كه جزير لدين مسعود و ملك اسالم شيخ جمالا بين بهاءالدين اياز، ركن

جايگزين آن ) جرون( هرموز ةاهميت خود را از دست بدهد و از اوايل قرن هشتم هجري جزير

ها آن را به تصرف  ق كه پرتغالي 912 هرموز از اوايل قرن هشتم هجري تا سال ةزيرج. گردد

 ارمنستان و مركز باراندازي عنوان بازار مهم كاالهاي تجاري هند، ري، خراسان، درآوردند به

ة هرموز را داراالمان جزير. شد  محسوب ميفارس خليج جزاير و سواحل ةهاي تجاري كلي كشتي

  .گيري و رونق اقتصادي بنادر مذكور بوده است  و اين نشان از نقش امنيت در شكلناميدند نيز مي

سياسي، اقتصادي و اجتماعي هاي باال مشخص است، امنيت و ثبات  طور كه از نوشته همان  

گيري بنادر مذكور نقش اساسي داشته است و عدم امنيت و عدم ثبات سياسي، اقتصادي  در شكل

  . رفتن بنادر مذكور شده استو اجتماعي باعث از بين

  

  ها نوشت پي
 سال به مبلغ يكهزار تومان مغولي 4 را به مدت فارس خليجهاي  فارس و كرانهة ق تمام منطق692يخاتو در سال ك. 1
افشار سيستاني، (الدين واگذار كرده بود معروف به ملك اسالم جمال» ابراهيم محمد طيبي «\به اجار) ده هزار دينار(

 سال و 4 كيش به مدت ة ق دولتخان701 ق تا پايان سال 698همچنين از سال ). 140: 1369؛ نوربخش، 168: 1370
 .الدين واگذار شده بودخان به ملك اسالم جمالتوسط غازان) هفتصد هزار دينار( تومان ]هزار[هر سال به مبلغ هفتاد 

 )168: 1370؛ افشار سيستاني، 224 :1383آيتي، (
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