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  مقدمه

اين توجه به . مورد توجه اقوام قرار گرفت، از زمانهاي بسيار دور كه تمدنها شكل گرفتند  

 پل ارتباطي دريايي بين ممالك  موقعيت جغرافيايي خاص اين منطقه بود كه به عنوان يكةواسط

  . شد نهرين و درياي مديترانه محسوب ميال بينةشرق دور و منطق

وري متمركز حكومتي و نظامي شد و توانست تامنشيان كه ايران داراي يك امپرااز زمان هخ  

 و  از جهت نظامي و تجاري توجه نمودفارس نيزبه خليج، مستملكات خود را توسعه دهد

 همين ةتا جايي كه غربيان به واسط. را بر اين دريا تثبيت كردند يراني سيادت خودهاي ا كشتي

  . حضور اين دريا را به نام درياي پارس شناختند

تا جايي .  از هخامنشيان در مورد اهميت اين دريا ادامه داشتيهاي بعداين توجه در سلسله  

اردشير اول . رفتندبه دورترين نقاط ميهاي تجاري آنها  اشكانيان و ساسانيان كشتيةكه در دور

 كه هدف از تأسيس اين بنادر در فارس تأسيس كردرا در سواحل خليجساساني شهرهاي مختلفي 
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 و سيراف يكي از جلوگيري از نفوذ روميان بوده استدست داشتن كنترل بازرگاني در اين دريا و 

  . آن بنادر است

  تا قرون سوم وگرفت ايي از اين منطقه انجام ميدر دوران بعد از اسالم نيز تجارت دري  

 فريقا به داد آبا هند و چين و يا از رونق تجاري برخوردار بودند وچهارم شهرهاي ساحلي اين در

ر ضعيف قدرت بوببان داما تحوالت سياسي چون ت. يايي مشغول بودندستد و ترانزيت در و

، كاهش قدرت خلفاي عباسي، شاشات داخلياغت، دفارس بودن فارس كه حامي بنادر شمالي خليج

 هاي داخلي موجب تغييرات اقتصادي در منطقه  رقابت با عباسيان و شورشوظهور فاطميان مصر 

 فارس خليج درياي ةاي و افول ناحيه ديگري در حوز گرديد كه موجب رونق تجاري منطقه

  . گرديد

دمت سيراف به ها ق فسانهطبق ا. شد فارس محسوب مي سيراف از مهمترين بنادر خليج  

هند و سيالن در رفت و ، بازرگانان اين بندر به كشورهايي چون چين. رسد دوران پيشداديان مي

 هم اهميت تجاري  اسالميةدر دور،  و شعبات تجاري در آن نقاط احداث كردندآمد بودند

حاظ يرد و از ل و توانست گوي سبقت را از بنادر ابله و بصره بگسيراف حفظ گرديد

بيشترين ماليات را به ، گذاري موجود در اين شهر و گسترش روابط تجاري بازرگانان آن سرمايه

تغيير راه تجاري از سيراف ، تغييرات سياسي، بويهاما با سقوط آل. كردندواليان فارس پرداخت مي

گيري  رتساير نقاط و قدبه  زلزله و ويراني ناشي از آن و كوچ مردم، به شيراز به سود كرمان

اميران كيش منجر به كاهش جمعيت و ركود تجاري و اقتصادي سيراف شود و دست زمانه نيز 

  . اين شهر را دچار ويراني نمود

 در سياسي تحوالت اي به موقعيت تجاري واشاره،  كوتاه سعي شده استةدر اين مقال  

تا روي كار ، و پس از آن و رونق تجاري در اين منطقه در دوران پيش از اسالم فارس خليج ةحوز

اقتصادي و تجاري سيراف به عنوان يكي و افول و نيز علل شكوفايي آمدن صفويان داشته باشيم 

كاالهاي صادراتي و وارداتي سيراف داشته نگاهي به   بررسي كرده وفارساز مهمترين بنادر خليج

  . باشيم
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  فارس در تاريخ  خليج

گرفته شده است و نام ، كردندزندگي مي طوايفي كه در آن از نام اقوام و، نام بعضي از مناطق

بودند و توانستند حكومت   پارس كه از اقوام آرياييةفارس نيز از نام طايفدرياي پارس يا خليج

اين طايفه از استان فارس امروزي تا . گرفته شده است، تدري را در خاورميانه تشكيل دهندمق

اين ند و اين نام را يونانيان بر روي  حكومت مي كردفارس جخليهاي   كرانهخوزستان و عيالم و

را بر آن داشت تا نام اين دريا را كه راه يونانيان ، وسعت و شكوه امپراتوري ايرانيان، دريا نهادند

  . آبي مهمي در تجارت دريايي بين شرق و غرب بود را از نام پارسيان اخذ نمايند

، استرابن. اند ياد كردهپرس از اين دريا به نام استرابن  وگزنفننگاران يوناني چون جغرافي  

فارس ياد در كتاب خود از درياي جنوب ايران به نام خليج،  قبل از ميالد63نگار قرن  جغرافي

درياي ، درياي سرخ، بحر احمر( عرب كرده است و محل سكونت اعراب را در منطقة بين خليج

  . كند معرفي ميفارس خليجتا ) قلزم

) آبگير پارس (اكوارم پرسيسكو، پرسكوس ستيوس در منابع التيني به نامهاي فارس خليج  

رود  (نام نارمرتو آشوري به ة كتيبةاين دريا طبق نوشت، هااما قبل از تسلط آريايي. نيز آمده است

، ج پارس هرمز به نام خليةرود تا تنگة هخامنشيان اين دريا از ارونداما از دور. شد خوانده مي) تلخ

  1.  نام برده شده استخليج العجم و فارس خليج

يكي از مهمترين راههاي بازرگاني بين شرق و غرب ،  از زمانهاي دور تاكنونفارس خليج  

بوده و به عنوان پل ارتباطي بين شرق وغرب عمل كرده است و به همين جهت داراي اهميت 

) عمان (درياي مكرانفارس و  كه درياي خليجالبته بايد ذكر كرد. باشداستراتژيكي در منطقه مي

فارس و درياي عمان توأمان ياد يك درياي واحدي هستند و از آبهاي اين ناحيه با نام خليج

توأمان به نام درياي فارس استخري در مسالك و ممالك خود از درياي مكران و خليج. شود مي

   2. كند پارس ياد مي

 مهمترين زيرا از، راه دريايي ابريشم نيز معروف است ه ادويه واين آبراه تجاري با نامهاي را  

  . ابريشم چين بودند هند و  مناطقي چون اندونزي وةادوي، كاالهاي تجارتي اين راه

  



 

  

  فارس زيست، تحوالت صنعتي خليج توسعه اقتصادي، محيط58

   در دوران باستانفارس خليجتجارت 

  به دليل قرار گرفتن در مسير دريايي اقيانوس هند وفارس خليج: النهرين تجارت تمدنهاي بين

قديمترين متوني كه به تجارت . ست بوده ايباز محل تجارت درياي مديترانه از ديراي سرخ ودري

ها رفت و آمد بازرگاني از  طبق اين نوشته.  سومري واكدي استمتون،  اشاره داردفارس خليجدر 

عاج و ، بمردم از اين راه چو  برقرار بوده وفارس خليج سوم بيش از ميالد در ةاوايل هزار

 تجارت بين ةسابق، شناسي در بندر ريگ اما كاوشهاي باستان 3. كردند ي قيمتي وارد ميسنگها

 ششم قبل از ميالد النهرين را به هزاره هاي پنجم و  بين وفارس خليجسواحل شمالي و جنوبي 

هاي  بشتهعمان در گل ن  وفارس خليجتجاري بين درياي   فرهنگي وةارتباطات گسترد 4. رساند مي

 مردم  حضور داشتند وفارس خليجقيان در ينف. ة اورك چهار به ثبت رسيده استدورتصويري 

  5. كردند لنهرين در اين دريا رفت و آمد ميا بين

. شد  وارد بازارهاي بابل ميفارس خليجهند از راه   عربستان وةامتع، ة قدرتمندي بابلدور در  

 براي تايلوس صغيرالوارهايي از  ه وپنب. ادويه مصرف زيادي داشتند كاالهايي مانند بخور و

  6. سازي به بابل فرستاده مي شد زيرا بابل از نظر الوار در مضيقه بود  كشتيمصارف مردم و

 در دوران هخامنشي كه در ايران يك حكومت مركزي واحد و : هخامنشيانةتجارت دور

 كه خواستار گسترش داريوش بزرگ. به امر تجارت نيز توجه زيادي شد، قدرتمندي ايجاد گرديد

 فروند كشتي مأمور كشتيراني و 200 درياساالر يوناني خود را با اسكوالخ، روابط بازرگاني بود

باط دريايي بين تنيز ار،  هخامنشيان به بعدةدور  از7. فارس نموديافتن سواحل و جزاير در خليج

 تسلط آنها بر درياهاي و گيري روميان قدرتبعد از .  هند داير بوده است وفارس خليجبنادر 

شت كه از راه درياي در دست يونانيان و روميان قرار دا اروپا بيشتر بازرگاني بين هند و، شرقي

  8. گرفت سرخ انجام مي

داراي اهميت بود و ، اي فارس اشكانيان هم تجارت دريةدر دور : اشكانيانةتجارت دور

  9. رفتند ميهاي اشكاني تا جزيره سيالن كشتي

. فارس به كار بردندنيان نهايت سعي خود را در پاسداري ازعدم نفوذ روميان در خليجاشكا  

 كه فارس خليج جنگهاي پياپي با روميان را از محل درآمد بازرگاني دريايي و بنادر ةهزين، آنان
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تا بنادر چين  هاي ايراني در اين دورهكشتي. كردندتأمين مي، مركز فعاليتهاي تجاري بودند

ها تجارت كنند اما اشكانيان با  ة ايران با روميمند بودند بدون واسط هچينيان عالق. تندفر مي

 در اريثران ةطبق نوشت 10.  چين از سفر در درياي سرخ آنها را منصرف كردندةترساندن فرستاد

 الوار و صندل و  نيز متعلق به ايران بوده و كشتي هاي بزرگ با بارهاي مس وعمان، م؟80سال 

 قيمت و  از عمان نيز مرواريدهاي ارزان وارد عمان مي شده وكانعطريات از  ادويه و وس وآبن

  11.غالم به عربستان صادر مي شد طال و خرما و شراب و پارچه هاي معمولي و ارغوان و

 شده و فارس خليجها توانستند از طريق رود دجله وارد  با ضعف حكومت اشكانيان، رومي  

  . يم با ماوراءهند برقرار كنندتجارت دريايي مستق

تجاري  ساسانيان مانند اشكانيان براي مقابله با روميان و كنترل ارتباطات :سانيانة ساتجارت دور

و در شهر هرمز پايگاه تجاري برقرار .  هرمز توجه كردندةبين چين و هند با مديترانه به تنگ

 اين ةچندين بندر در كران، ردشير بابكانا. آوردندد درو اين منطقه را تحت نفوذ كامل خو نمودند

. سياسي بود اهداف اقتصادي و تجاري و رسيدن به، كه منظور از تأسيس اين بنادر، دريا بنا كرد

ان وي نيز اين سياست را دنبال نجانشي تجارت را در اين ناحيه گسترش داد و وي بازرگاني و

 ساني ديد كه روميان از راه دريا با جزايراما اردشير شاهنشاه سا ... :نويسد  ميعزيزي. كردند

 ة بحرية تجاري روم در سايةاند و بحريساحل هند روابطي برقرار كرده  وماالبار و انديپسر

بنابراين پيش از هر چيز ، ربايندستد را از دست ايرانيان مي و جنگي آن دولت رفته رفته زمام داد

ر راه  بياورد و حكومتهاي مسقط و الخضر را كه سفارس را به چنگهاي خليجالزم ديد كه كرانه

ها و بنادر متعدد ساخت و به تكميل گاه و تكيه ... دارد و چنين كردمقووي بودند را از ميان بر

ساخته   به همين جهت يازده شهر از هيجده شهري كه در زمان ساسانيان12. ايران پرداختةبحري

  . دهندشد را به اردشير اول نسبت مي

بحر اختيار اقيانوس هند، درياي عمان، صاحب ) م574(رانيان با تصرف يمن در سال اي  

نفوذي كه ايرانيان در اين درياها حاصل كردند يكي از عللي بود كه .  شدندفارس خليج احمر و

بايد ذكر كرد كه از  13.به كلي خاموش كرد شهرت روم را در درياهاي شرق متزلزل و قدرت و

اما اطالعات در اين مورد ناچيز . وجود نيروي دريايي قوي بود،  بر درياهاديگر عوامل تسلط
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ساسانيان براي ساختن سفاين تجاري و يا جنگي خويش احتياج به بنادري داشتند و . است

مراكزي براي ساخت و تعمير ه شمار مي رفتند، احتماالً بعضي از بنادر مهم كه مركز بازرگاني ب

  . ها نيز داشتند يكشت

 ةمصر به وسيل ستد كهن بين هند و موجب انتقال داد و، استقرار حكومت ايراني در يمن  

 حضور فارس خليجچين در   در اين دوره هنوز كشتيهاي بازرگاني ظاهرا14ً.دريانوردان ايراني شد

ايي با يگويد اما ارتباط تجاري در ضور ايشان در درياي پارس سخن نميكسي از ح نداشتند و

. گرفت  از ايران به چين انجام ميشايد اين سفرها يك سويه بوده و. ر بوده استچين برقرا

راجع به ، زيسته است مي) م535( ور رومتامپرا ژوستين مالح هندي كه در عصر، كوسماس

ها به كار تجارت   حبشيايرانيها و كه اعراب و. .. «:نويسد  با چين ميفارس خليج ةتجارت حوز

بوده است و چينيان به ) سرنديب( سيالن ةمعامالت ايشان جزير قي وو محل تال پرداختند مي

 به امر تجارت با چين  ايرانيان تا اواخر عهد ساساني نيز15.»عربستان راه نيافته بودند  وفارس خليج

) ايراني (ها نويسد كه فعاليت بازرگاني توسي نگار چيني مي وقايع، چوكو -او -چا. اند مشغول بوده

 16.آخرين سالهاي حكومت ساسانيان از شهرت زيادي برخوردار بوده است چين دردر بازار 

عتبه بن غزوان  مي نويسد كه بالذري. باشد ري نيز شاهدي بر اين ارتباطات ميهاي بالذ نوشته

 چينهند و  عمان و گاهي است كه از آنجا به بحرين وابله بندر«:  به عمر نوشتابله فاتح بندر

شرق دور از دوران ساساني  توان گفت كه تجارت دريايي با چين و  بنابراين مي17.»توان رفت مي

گونه سفرهاي دليرانه را فوري پس  داند كه ايرانيان اين  نيز بعيد ميجرج حوراني .شروع شده بود

دكتر  18.گونه سفرها از دوران ساساني آغاز شده بود اين از شكست از اعراب آغاز كرده باشند و

دل خاك خارج كرده است اعتقاد دارد با توجه به  شناسي كه سيراف را از ن باستاوايت هاوس

نتيجه گرفت كه ورود ظروف چيني به  آن پيدا نشده بايد ةاينكه بقاياي آثار چيني در اليه هاي اولي

 قرن دهم ميالدي و ظاهراً 19. بوده استفارس خليجدر ) ق184/م1800(طور ناگهاني در تاريخ  

تواند دال بر  عدم پيدا نشدن محصوالت چيني نمي.  استفارس خليجضور چينيان در سرآغاز ح

اظهارات  زيرا، باشد چين در قبل از قرن دهم ميالدي  وفارس خليجعدم ارتباط تجاري بين 
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  وفارس خليجمويد وجود مراودات تجاري بين  هاي چيني  طبري نوشتهافرادي چون بالذري و

  . م مي باشد پيش از اسالةدور چين در

النهرين تا شرق آسيا نيز  آفريقا و بين تجاري ساسانيان عالوه بر بيزانس و شرق ةتوسع  

  . ها و كاالهاي ساخت ايران در آن مناطق استهاي آن پيدا شدن سكهو نشانه. گسترده بود

عضي از كه قدمت ب،  فارسةجاي مانده در ناحي   راههاي باستاني به: ساسانيةبنادر دور راهها و

يكي از راههاي باستاني در . رسد به دوران هخامنشي و پيش از آن مي، اين راههاي مكشوفه

اين جاده در [. رفت ميفارس خليجبود كه از فيروزآباد به   كيلومتر250راهي بود به طول ، فارس

ساني اهميت اين راه در دوران سا ]ق و تا هنگام سقوط بندر سيراف راه تجاري بود 4/ م10قرن 

. شد  و تجارت دريايي ميفارس خليجبه اين علت بود كه باعث دسترسي آسان آنان به درياي 

 ةكاروانسراهايي وجود داشت كه حكايت از رونق و گستردگي تجارت در منطق، برسر اين راه

  . فارس در پيش از اسالم دارد

اي  ز طريق جادهو اين شهر ا. نام برده شده است) بوشهر( اردشير بابكان از اردشير ةدر كارنام  

يق اين جاده به ديگر نقاط و كاالهاي صادراتي از طر. شدبه كازرون وصل مي، كه قبالً اشاره رفت

  . شد حمل مي

و شهرهاي  بنادر و اسامي بعضي از  طوالني هستندةداراي سابق، ها در ساختن بندر ايراني  

  . به ما رسيده است اي مانده ازگذشتگاناز خالل اسناد و آثار بج فارس خليجباستاني سواحل 

يا  و اند صوص در عهد اردشير اول ساخته شدهاكثر اين بنادر در دوران ساساني و به خ  

اردشير اول اين شهرها را به جهت نظارت بر امر تجارت و گرفتن . رونق بيشتري يافتند توسعه و

از .  ايجاد كردفارس خليجسواحل در ، شد  عايد ميفارس خليجعايدات زيادي كه از راه تجارت 

، بندر ريگ، سي نيز، )مهروبان(مهرويان ، بايد به ابوال،  در اين دورهفارس خليجبنادر مهم تاريخي 

سيراف و هرمز اشاره كرد كه در ادامه مقاله به معرفي بيشتر ، بندر گناوه، )ليان، ري شهر( بوشهر

  . پرداخته خواهد شد، بنادر ذكر شده
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  اسالمي يايي در دورانتجارت در

 انتقال قدرت از ساسانيان به اعراب مسلمان تاثير چنداني بر :ة اسالمتجارت دريايي در قرون اولي

اعراب خود به اهميت تجاري  زيرا.  برجاي نگذاشتفارس خليج ةروند تجاري و اقتصادي ناحي

به بن غزوان فاتح عت، وان مثالبه عن، از آنان به نفع خويش استفاده نمودند اين بنادر واقف بودند و

توان به بحرين و عمان و هند  نويسد كه از اين بندر مي ة اهميت اين بندر به عمر ميباربندر ابله در

منظور وي استفاده از راه دريايي در امر تجارت و بدست آوردن سود و گسترش  و. چين رفت و

  . اسالم در بالد دور بود

 مسافر چيني در اي چينگ. هند ادامه پيدا كرد با چين وتجارت ،  اسالمةدر قرون اولي  

  20.م نوشته است كه تاجران ايراني را در سوماترا ديده است671/ ق51يادداشتهاي خود به سال 

 ساساني آغاز ةبه خصوص سيراف با چين كه از دور  وفارس خليج ستد بين بنادر و داد«  

) اعراب(شي -به توسط تا) ق169/م785( سال در) كانتون (شده بود به دنبال غارت كوانگ چو

بندر كانتون به روي ) ق176/م792(تا اينكه در سال  21.گرديد قطع ،انجام شد) ايرانيان (اوپوسي 

  22.»كانتون بار ديگر رونق گرفت -خط سيراف اعراب باز شد و ها و سيرافي

 در دوران فارس خليج در  ساساني همچنان به عنوان پايگاه تجارت درياييةبنادر ايراني دور  

 اين بنادر بايد به ةاز جمل. كنيم  مياسالمي نيز مطرح بودند كه به تعدادي از اين بنادر مشهور اشاره

. اين بندر يكي از مهمترين مراكز ترخيص كاالي تجاري با هند و ماوراءهند بود. اشاره كردبصره 

طبق فرمان  در زمان فتح ايران و جديد ة قديم در ساحل راست فرات قرار داشت و بصرةبصر

در ساحل دجله به عنوان پايگاه نظامي براي نظارت بر راه هند وعمان ساخته شد تا از ، عمر

اين شهر را به بغداد و ، دو ترعه. درخواست كمك ايرانيان از ممالك خارجي جلوگيري نمايند

 به صورت يكي از اين موقعيت مكاني به بصره كمك كرد كه كرد و  مرتبط ميفارس خليج

  .  مبدل شودفارس خليجدر ، شهرهاي مهم تجاري

 تجاري ايران بود كه از زمان ساسانيان به عنوان - نيز يكي از مهمترين شهرهاي بندري:ابوال  

محل تالقي راههاي   وفارس خليج ةاين بندر مخرج عمد. بندر تجاري براي بازرگانان شناخته بود

  . شد حل دجله محسوب مي ايران و عربستان بر ساةعمد
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مصب دجله به  ها وقتي از بصره و اه اولين بندري بوده است كه كشتياين لنگرگ :مهروبان  

شيراز به  سر راه تجاري اصفهان و  اين بندر بر23.قصد هند بيرون مي آمدند به آن مي رسيدند

شهر با  اين 24. استآن ياد شده هاي مختلف به آباداني از  در سفرنامه قرار داشته وفارس خليج

در اين شهر . اثر قيام قرمطيان ويران شد سپس بر و نيز به تدريج از رونق افتاد گيري بندر سي رونق

اين شهر وجود ) م1052(در . آن صادر مي گرديد ي خرماهاي كتاني خوب بافته شده و پارچه

  . داشته و اكنون از آن اثري نيست

تا پيش از رونق ساير بنادر بيشتر مبادالت تجار بين  و بود فارس خليج از بنادر بزرگ :نيز سي  

در  25.با قيام قرمطيان از رونق افتاد انجام مي شد و نيز  سيفالت مركزي ايران از طريق فارس و

  . هاي كتاني بافته و صادر مي شد آنجا انواع پارچه

اين شهر در زير  تاريخي ةقسمتي از محدود. كيلومتري بندر گناوه است25 در :بندر ريگ  

 پارتيان ة تجارت در اين مكان از دورةدهند نشان، بقاياي آثار كشف شده از درون آب آب است و

  . تا عباسيان است

 داراي قدمت چند ليان باستاني در نزديكي بوشهر امروزي قرار دارد و از :بندر ريشهر  

 تجاري ةنشانگر اهميت اين منطقآثار باستاني بجاي مانده از دوران ساساني  و باشد هزارساله مي

 با احداث بوشهر رو و ريشهر اهميت خود را از دست داد، با ظهور اسالم.  مذكور استةدر دور

  . از سنگ بناهاي آن براي ساخت بوشهر استفاده گرديد و به زوال رفت

 ة قديم در شمال گناوةگناو. غربي بوشهر قرار دارد كيلومتري شمال156در  :بندر گناوه  

ة آثار بجاي مانده از دور.  راه بوشهر به بندر ديلم قرار داشته استةدر ميان داشته و كنوني قرار

، جنفه، در كتب قديم نام آن به اسامي جنابه.  قدمت آن در پيش از اسالم استةدهند ساساني نشان

  . جنابا آمده است

پيشرفت زيادي  سعه وتجارت نيز تو، وسعت گرفتن قلمرو تمدن اسالمي با : عباسيانةدور  

صدور آن به  توليدات سرزمينهاي اسالمي و  صنايع وة تجارت دريايي موجب توسعةتوسع. كرد

انباشت خزاين حاكمان گرديد و بازرگانان در  ديگر نقاط جهان و كسب ثروت و موجب آباداني و

  . اقشار ثروتمند جامعه محسوب مي شدند تمدن اسالمي از
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 تجارت دريايي ةماجراجويي از عوامل مهم توسع اندوزي و ثروت، عاز رفع نياز جوام جدا  

 و ابوزيدهاي بجاي مانده از بازرگانان مسلماني چون  نوشته.  عباسيان محسوب مي شودةدور در

  . ها مي باشد گونه افراد در سفر به دوردست  ماجراجويي اينة نشانگر روحيسليمان سيرافي

 از جمله شورشهاي متعدد ،ياسي گسترده در منطقه بوددوران عباسي مصادف با تحوالت س  

تدريج منجر به كاهش قدرت ه هاي محلي كه ب ختلف اسالمي و افزايش قدرت سلسلهدر بالد م

  .  سرزمينهاي خالفت گرديدةتجزي سياسي خلفاي عباسي و در نهايت

به .  شدآمدن راههاي جديد تجاري تغييرات مذكور باعث پيدايش شهرهاي جديد و بوجود  

كاالهايي . گرفت اين شهر در موقعيت تجاري قرار، با انتقال پايتخت عباسيان به بغداد، عنوان مثال

از طريق راه بغداد به اروپا و ديگر بالد اسالمي  شد ابله مي، بصره، كه از شرق وارد بنادر سيراف

  .  مبدل شدارسف خليجالمللي در  نيز در پي اين تغيير به بندر بينسيراف . شدصادر مي

 ةدر ناحي معامالت انتقال كاالها و نيز همچنان نقش مهمي در، بوال اپرقدمت بندر  

سياح قرن چهارم ، خسروناصر. رونق و آباداني برخوردار بود از  به عهده داشت وفارس خليج

اين شهر در  26.معمور توصيف كرده است اين شهر را آباد و) ق435 /م1051(هجري در سال 

  .  ميالدي از اعتبار افتاد14قرن 

 اين .گرفت ريايي عراق از راه بصره انجام مي تجارت دةبخش عمد، در عهد خلفاي عباسي  

هاي ابريشمي و بازار   پارچهفلزات بود و و ستد سنگهاي معدني و شهر مهمترين بازار داد

گانان بالد ستد بازر اين شهر سه بازار بزرگ داشت كه داد و. فروشي آن معروف بودجواهر

  . مختلف در آن انجام مي گرفت

كه تاجران اسناد و يا اشياء قيمتي : در بصره مي نويسد و ستد  دادةناصرخسرو در مورد نحو  

يمت آن برات خرند بابت ق  بعد هرچه ميرند ويگ  رسيد ميخود را در نزد صرافان مي گذارند و

 27.برات انجام مي دهند  قبض وةه وسيل معامالت خود را بةتجار مقيم اين شهر كلي ند وهد مي

 دوم اهميت قرار ةبصره در درج،  گرديدفارس خليجپس از اينكه سيراف مهمترين بندر تجاري 

  . به ويراني رفت  مغول و انقراض عباسيان روةاين شهر پس از حمل. گرفت
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د  پيشرفت خوةتجارت در اين ناحيه به باالترين درج، هارم هجري چدر قرون سوم و  

كاالهاي لوكس براي عرضه در  و پارچه هاي ابريشمي،  ادويه،اين شاهراه تجاري از. رسيده بود

، سنگهاي قيمتي، صندل، كاالهايي مانند عنبر  مي شد وفارس خليجاروپا وارد  بازارهاي شرق و

 در مورد تنوع تجاري و محصوالت 28.شد انواع عطريات و چوب بامبو صادر مي، كاغذ، بنوسآ

 لعل و ياقوت و صيد مرواريد رواج دارد و انواع مرجان و: مسعودي مي نويسد، اي فارسدري

 اقسام عطريات و عمان استخراج مي شود و مس از كرمان و شود و  فيروزه يافت ميالماس و

  29.امثال آن تجارت مي شود  طبي وةادوي چوبهاي خوشبو و

چين بوده است و تجار ايراني و ، فارس خليجمهمترين شريك تجاري ،  عباسيانةدر دور  

سيراف ،  به چين و هندوستان مي رفتند و مهمترين بندر مبدا به اين سفرفارس خليجعراقي از راه 

  . ترين كاالي تجاري با چين ابريشم بوده است اساسي. بوده است

 ةسفرنام، نخستين منبعي كه به حضور ايرانيان در نواحي جنوب شرقي آسيا اشاره مي كند  

بندر كانتون از مراكز اصلي تجاري چين با تجار مسلمان و بويژه ايرانيان بود . سليمان سيرافي است

  30. مي نويسد كه در اين بندر تعداد ايرانيان زياد بوده استهاوليو 

 تجاري در اين ةقديمترين رابط بيشترين و،  تجاري دريايي با آسياي دورةبه غير از رابط  

اساس تجارت با هند بر ابريشم چين استوار . ط به تجارت با هند مي گرددشاهراه دريايي مربو

  31.»بود بندر هرموز مركز تجارت محصوالت هند«. بود

بنادر . شد  و بعد از آن انجام مي ساسانيان و پيشترةدور از فريقايي نيزآتجارت با كشورهاي   

فريقا آالنهرين به آسيا و شرق  ز بيني بودند كه افارس در اين دوره توقفگاهي براي كاالهاي خليج

 زنگباربخصوص ايرانيان در  همچنين وجود آثار تاريخي مربوط به مسلمان و 32.روان بودند

تجارت عربستان از . فريقايي استآفارس و كشورهاي  ليج تجاري بين خة رابطةنشانگر توسع

كشورهاي عربي  فريقا وآ با بيشترين روابط تجاري. طريق جده و به توسط ايرانيان انجام مي شد

  . از طريق بازرگانان سيرافي انجام مي گرفت

  : چين از سه راه صورت مي گرفت به هند وفارس خليج حمل و نقل از

   ؛سپس چين  ود از كرانه هاي ساحلي به هن-1«
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 ؛چين سيراف به هند و  از ابله و-2

 آب ةپس از ذخير رفتند و و مسقط مي ]ساحل شرقي عمان[  از سيراف مستقيم به صحار-3

33.»به چين مي رسيدند مستقيم از راه درياي هند به ماالبار جنوبي رفته
 

ود حاكمان مقتدر باعث در رونق و آباداني اين منطقه عناصر سياسي دخيل بودند و وج  

گذاري ايشان  ازرگاني و بازرگانان وحتي سرمايهرو و حمايت آنان از ب هاي كاروان امنيت جاده

 و به خصوص شهرهاي تجاري ساحلي و مراكز فارس خليج ةب رونق اقتصادي منطقموج

 فارس فرمانروايي ةكه با اقتدار در ناحي  خاندانهاي حكومتگر ايرانيةاز جمل. گرديد بازرگاني مي

  . كردند بايد به آل بويه اشاره كرد

ي برخوردار بود مربوط ترين دوران تجارت اين ناحيه كه از امنيت و آبادان درخشان :آل بويه  

، اقتدار اين خاندان. )ق447 -ق338(بر ايالت فارس است ) ديالمه(به حكومت آل بويه 

عمان و عربستان  و  فارس كه از عراق تا سندةفرمانروايان ديالم  ازعضدالدوله بخصوص در زمان

  . بودند اين خاندان خلفاي عباسي مطيع. يمن كشيده شده بود و

س پرداخت  مالياتي كه بنادر و به خصوص سيراف به واليان ايالت پاربا بررسي ميزان  

ابن بلخي ماليات سيراف . گرديم نق تجاري اين ناحيه در آن عهد ميكردند متوجه ثروت و رو مي

را برابر با مجموع ماليات واليات پارس وكرمان و عمان ) ق295-ق320(در زمان المقتدرباهللا 

  34.معرفي مي كند

 بوجود فارس خليج فارس و سواحل ةآرامي در ناحية نادو دور  ديلميةضدالدولبا مرگ ع  

، شود ز عوامل مهم رونق تجاري محسوب ميآمد كه موجب از دست رفتن امنيت در جاده ها كه ا

  .  قمري طول كشيد510 الي 455 اول از سال ةدور. گرديد

جنگ هاي بازماندگان اين  .جنگ بين بازماندگان خاندان بويه منجر به تضعيف آنان شد  

از يك سو و كشمكش بين سلجوقيان و آل  خانواده بر سر تصرف نواحي كرمان و فارس

 فارس و كرمان از سوي ديگر موجب عدم امنيت در جاده هاي بازرگاني اين ةسالجق شبانكاره و

ه استقرار آل شبانكاره در دابجرد و جدا شدن قسمت شرقي فارس ك ناحيه شد و مهاجرت و
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تحت  به كرمان و هرمز، رو شيراز ة كاروانزيرا جاد. دنبال داشته داراي اهميت تجاري بود را ب

  35.نان قرار گرفتآاختيار 

اين ايالت .  قمري به طول انجاميد543 الي 510 دوم اغتشاش در اين ناحيه از سال ةدور  

 ةوج سلجوقيان از ناحيدر نهايت منجر به خر  درگيري بين اتابكان سلجوقي و غزنويان وةصحن

تغيير مسير تجاري كه موجب رونق كرمان و مهمترين شهر بندري و تجاري اين ايالت . فارس شد

  . يعني هرموز گرديد به زيان سيراف تمام شد

در دوران حكومت اتابك . نژاد ادامه داشت ارس تا روي كار آمدن سلغريان تركناامني در ف  

فتح كيش و .  فارس دوره اي از امنيت و اقتدار را تجربه كرد)م1260-1226 /ق659-623( ابوبكر

اي از تالشهاي سلغريان در بدست گرفتن تجارت  ق نمونه633ق و 628اي بحرين در ساله

اين موجب نفوذ سلغريان در  كردند و  ايشان اطاعت ميامراي هرموز از. دريايي جنوب بود

  . تجارت اقيانوس هند مي گرديد

 آل شبانكاره از اطاعت آل بويه و سلجوقيان سرباز زدند كه ن ششم هجرية دوم قردر نيم  

ره باعث گرديد تا امراي شبانكا هاي سختگيري 36.يددباعث سقوط تجارت فارس و سيراف گر

هاي منتهي به كرمان را ترجيح دهند كه موجب شكوفايي كرمان گشت و ايالت  بازرگانان جاده

  . را به مدت يك قرن به نفع كرمان از دست دادفارس قدرت اقتصادي و سياسي خود 

م كرمان را 1141 -1104 /ق 536 -498 سلجوقيان كرمان بين سالهاي ةارسالن شاه از سلسل  

يزد تمام مسيرهاي تجاري جنوب ايران را بدست آورد  با تصرف شيراز و به اوج ترقي رساند و

اما هرموز هنوز تحت . ز رونق يافتني جيرفتن شهر آكنار   گرديد و درهرموزكه موجب رونق 

 فارس و دخالت اتابكان يزد و و ق 570با مرگ ارسالن در سال . قرار داشت كيش ةثير جزيرأت

استقرار  تصرف كرمان بدست غزنويان و. كرمان راه انحطاط را در پيش گرفت، ملوك شبانكاره

روز اختالفات قومي در ب امني در جاده ها و غرب موجب نانها در مسيرهاي تجاري جنوب وآ

اين حوادث موجب گرديد تا امراي هرموز خود را از استيالي امراي كرمان . اين منطقه شد

  . برهانند و شرايط مناسب را براي كسب استقالل اقتصادي و سياسي خويش فراهم كنند
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هاي داخلي  م و بروز مجدد جنگ1260/ق659 سال  فارس با مرگ اتابك ابوبكر درةدر ناحي  

كه سقوط سلغريان فارس را به همراه داشت اين ناحيه را نيز به مدت بيست وشش سال دچار 

  . نابساماني و درگيري كرد

 دوراني از جنگ و، ق7 مغوالن در قرن ة فارس از زمان انحطاط آل بويه تا زمان حملةناحي  

  . و گاه رونق و امنيت را تجربه كرد ناامني

  :به مناطق زير تقسيم شده بود ن يورش مغوالةفارس مقارن با دور

   ؛به مركزيت شيراز و نواحي شمالي:  فارس-1«

  ؛ تمامي نواحي شرقيمناطق همجوار كرمان و تقريباً: ة شبانكاره ناحي-2

  ؛نواحي جنوب شرقي و جاده هاي مسير سيراف وكيش): الرستان ( ابراهستان-3

  37.»كرانه  نواحي پس ملوك كيش و-4

ة هاي سياسي در عرص ة فارس بروز كشمكشالفات داخلي در ايران و ناحيبه غير از اخت  

ظهور فاطميان مصر در قرن چهارم هجري و . گذار بود اثرفارس  خليجالمللي نيز بر تجارت بين

. مصر تقسيم كرد رقابت سياسي آنان با خلفاي بغداد سرزمينهاي اسالمي را به دو قطب بغداد و

رسيده بود و آنان براي ضربه زدن به اقتصاد خالفت بغداد در صدد تغيير نفوذ فاطميان تا هند نيز 

 كه در حوالي سال : معتقد است كاهن38. به درياي سرخ برآمدندفارس خليجراه تجارت دريايي از 

به سمت   متوقف شد وفارس خليجق جريان حمل كاال از غرب به هند از طريق 391 /م100

 در مقابل قرمطيان امر به دليل مشكالتي بود كه آل بويه در عراقاين . درياي سرخ برگردانده شد

 بر آنان با قدرت تمام تسلط خود را.  شام با آن مواجه بودندةبر سر مسئل ها بحرين و فاطمي

  39.ها تثبيت كردند درياي مديترانه به كمك ونيزي

هاي  شهاجمات و كشمكاز گسترش ت م قمري نيز سواحل عمانجپن در قرون چهارم و  

هاي اباضي مستقردر عمان و سنيان مستقر در  درگيري بين خوارجي. نصيب نماند داخلي بي

سال بر اقتصاد اين ناحيه ضرباتي را وارد  35 بحرين به عمان طي ة قرامطةساحل عمان و حمل

اين بندر در قرن هفتم هجري از حيات اقتصادي  40.كرد و موجب ويراني در بندر صحار گرديد

 كه در صحار داراي اقتدار بودند جهت دستيابي »محمد درم كو«خاندان ايراني . خارج شدمنطقه 
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قرن  پس از دو  خاندان وي.]هجري قرن پنجم[به موقعيت تجاري بهتر عازم هرموز شدند 

توانستند نام خود را به عنوان بنيانگذار ملوك هرموز در تاريخ به ثبت رسانند و باعث حضور 

 كرمان در طي ةافول تجارت عمان باعث رونق تجارت ناحي.  اقيانوس هند گردندةايرانيان در حوز

  . ق گرديد5 دوم قرن ةنيم

قيانوس هند  و افارس خليجهاي تجاري در  از افول سيراف از مهمترين پايانه هرمز پس :هرموز

م بر  شرق فارس در دوران متحول قرون چهارم تا هفتةاين شهر نقش مهمي در تجارت ناحي. شد

  . عهده داشت

حيات اقتصادي آن با قرار گرفتن در مسير .  واقع شده بودفارس خليجهرمز قديم در كنار   

اين بندر به عنوان ايستگاهي براي ترخيص و . شود  و ابله به سوي هندوستان آغاز ميبصره

وان ق آن را به عن367ابن حوقل در در . گرفت ة آب مورد استفاده قرار ميبارگيري و ذخير

اين بندر در اين زمان به توسعه و اهميت قرون  41.بندرگاه و مركز تجارت كرمان معرفي مي كند

در اواخر قرن چهارم به علت تغيير مسير جاده هاي منتهي به . چهارم و پنجم هجري نرسيده بود

  . اقتصادي دست پيدا كرد مركز ايران و افول سيراف در قرن پنجم به تدريج به تدريج به رشد

 ةكو از شهر صحار عمان در نيم مرشد سريع اين ناحيه از زمان مهاجرت خاندان محمد در  

 ةنشاند دست، امراي هرمز تا سقوط سلغريان فارس. م هجري به اين شهر آغاز گرديدجدوم قرن پن

  . و حكمرانان كرمان بودند )فارس( اتابكان فرس

در زمان سلطنت بهاءالدين اياز نام  كه جرون ةمردم هرموز در قرن هشتم هجري به جزير  

  ) م1296/ق696( . مهاجرت كردند،هرمز به خود گرفت

) م1301( مغوالن ةحمل، ابوالفداء. در تاريخ علل مختلفي براي اين مهاجرت نقل شده است  

 نوشته اند كه تعداد زيادي از تركان جانواباروس و تيكشيرا. داند را علت اين مهاجرت مي به هرمز

ون هرموز در خطر بود امير هرمز با خريدن اين جزيره از چان به فارس حمله كرده و تركست

ة لشكريان جغتاي به نيز چون ابوالفداء حمل اشپولر 42.پادشاهي كيش مردمش را به آنجا انتقال داد

پادشاه كيش را  ملك اسالم ةهم ترس از حملنطنزي  43.داند شرقي ايران را عامل انتقال مي جنوب

اين انتقال باعث در امان ماندن از تهاجمات مغوالن و ديگر  44.ل مهاجرت معرفي مي كندعام
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اين شهر از . هاي بازرگاني از اين تنگه گرديد كنترل بيشتر بر عبور و مرور كشتيحاكمان و امكان 

 مهم تجاري ةق آباد بوده است به سه منطق4 كه در قرن بم غربي در جنوب نرماشيرطريق شهر 

  . شد از طريق جيرفت به كرمان متصل مي گاه مهم هند وبندر ديبل مركز سيستان و زرند

سياست فاطميان مصر در برتري تجارت درياي سرخ موجب تاثيرات منفي بر اقتصاد   

  . گشت و هرموز نيز نتوانست حداكثر استفاده را از آباداني كرمان ببردفارس  خليج

بندر تيز   از مسيرهاي شرقي به سمت مكران واستفاده،  اول قرن ششم هجريةنيم در  

،  دوم قرن ششم با آغاز ركود كرمانةفرصت مناسب را از دست هرموز خارج كرده بود اما در نيم

هاي فارس و تصرف كيش بدست اتابك ابوبكر مقدمات استقالل ملوك هرموز فراهم  ناآرامي

ز تجارت زميني در مسير كرمان و بندر گيري ا هرههرمز توانست با ب، به هنگام رونق سيراف. گشت

با افول سيراف اين شهر به عنوان پايگاهي در مسير . مهم كرمان به حيات تجاري خود ادامه دهد

با افول بندر تيز در مكران و تغيير مسيرهاي خشكي كرمان به . دريايي بصره به هند قرار گرفت

، ملوك هرمز در قرن هفتم هجريهرموز در قرن ششم و افول كيش و ضميمه شدن به حكومت 

 تجارت دريايي اقيانوس هند ة و حوزفارس خليجاين شهر ساحلي در موقعيت تجاري مهم در 

  45.كاالهاي هند از آنجا به عراق و عرب و عجم وخراسان حمل مي شد و قرار گرفت

ت دادن تامين امنيت تجاري و اهمي هرمز توانستند در قرن هشتم با اولويت قرار دادن ملوك  

 و اقيانوس فارس خليجامور تجاري  بر، همچنين تسامح مذهبي  روابط تجاري دريايي وةو توسع

   .هند مسلط شدند

گذاري كرده   ايشان در تجارت اين ناحيه سرمايهترين طرف تجاري هرمز هند بود وممه  

فتن گروههاي قدرتمند در هند و هرموز ضمن همكاري با يكديگر سعي در بدست گر. بودند

  . نمودند انحصار تجارت در اين ناحيه مي

روابط ، تيموريان و بعدها آق قويونلوها، فارس با كرمان و،  ق9 و 8ملوك هرموز در قرون   

اي  كرانه رري به قدرتمندان نواحي پسآنان با پرداخت مق.  سياسي ايجاد كرده بودندةحسن

  46.موجبات امنيت مسير هرمز را فراهم مي كردند



 

  

71   )از دوران باستان تا ظهور صفويان (تاريخارس و سيراف در ف تجارت در خليج

 از هند آنان به غير. كردند مور بازگاني با يكديگر فعاليت ميه و بازرگانان براي تسهيل اپادشا  

  . فريقا نيز روابط بازرگاني داشتندآرياي مديترانه و شرق با د

بين بازماندگان تيمور و پس از آن تركمان شرايط را  قرن نهم مصادف با جنگهاي مختلف  

سيده رهرمز در اين قرن به شكوه و ثروت .  را فراهم ساختهرمز  ايران در امورةبراي عدم مداخل

  . بود

مردمان آن . هرمز جديد مبدل به يك شهر جديدي گرديده بود، در قرن چهاردهم ميالدي  

بندري  آنجا تبديل به ادويه مشغول بودند و احجار قيمتي و، مرواريد، ديار به تجارت ابريشم

  . رونق گشته بودپر

  :ز حضور پرتغاليان عبارت بودند از هرمز تا قبل ارونق عوامل رشد و  

  ؛يالت فارس و متروك گشتن جاده هاي تجاري در غرب اين ناحيهابروز جنگ در  -1

  ؛افول سيراف -2

 ؛ اشراف و ثروتمندان اين شهر به هرموزةمهاجرت طبق افول بندر صحار و -3

 باعث تغيير مسير تجاري به طرف گيري آنان نسبت به بازرگانان ها و سخت حضور شبانكاره -4

 ؛كرمان شد

 ؛حمايت سلجوقيان كرمان از هرموز -5

 ؛قدرت آنان شد  مغوالن به فارس موجب استقالل وةحمل ضعيف سلجوقيان كرمان و ت-6

 ؛موجب انحطاط كيش به نفع خود شدند، در اختيار گرفتن تنگه  هرمز وةبا انتقال به جزير -7

 ؛ ايجاد تسهيالت تجاريهمكاري شاه و تجار در -8

 ايجاد امنيت در مسيرهاي تجاري؛ -9

 .گيري ديپلماسي مناسب در روابط خود با حاكمان اياالت مختلف ايرانبكار -10

در چين نيز ، همزمان با تحوالت سياسي داخل ايران در قرون هشتم ونهم هجري  

مغوالن از حاكميت چين  ،بعداز جنگ هاي بيست ساله، م14در قرن . ي انجام گرفتيدگرگونيها

آنان روابط نزديكي با . سال در چين به حكومت رسيد 300به مدت مين  ةكنار رفتند و سلسل

از راه ، مند بودند با نفوذ در تجارت جنوب شرقي آسيا هعالق بازرگانان شهرهاي ساحلي داشتند و
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 تجارت دريايي همت ةبه همين دليل به توسع هند كنترل تجارت درياي سرخ را بدست گيرند و

  . گماشتند

كه منجر به افول استيالي تركان بر مديترانه و تسلط آنان بر راه ترانزيت خشكي غرب  با  

 شف راه جديدك. آمدنده دنبال كشف راه جديدي به هند براروپائيان ب، ها گرديد تجارت ايتاليايي

 آنان را در اقيانوس هند و ةستردامكان حضور گ،  توسط پرتغاليان اميد نيكةدماغدريايي از طريق 

تجارت اين ناحيه را در دست  آنان قسمتي از هند را متصرف شدند و.  فراهم كردفارس خليج

زيرا اين جزيره بر ،  هرمز گرديدةمتوجه اهميت جغرافيايي تنگ، سردار پرتغاليآلبو كرك  .گرفتند

وي در سال . دار بود  را عهده هند وفارس خليجمركزيت تجاري   واقع بود وفارس خليج ةدهان

  . هرمز را تصرف كرد )م1506(

، شاه اسماعيل اولرغم اعتراض  علي هرمز بيش از اين تحت تابعيت ايران قرار داشت و امير  

 شاه اسماعيل به دليل نداشتن ناوگان دريايي و. هرمز تحت تبعيت پادشاهي پرتغال قرار گرفت

نتوانست اين جزيره را باز پس ، راني هاي بلوچستانشكست از تركان در چالدران و شورش مك

پادشاه اسپانيا براي حفظ متصرفات خود در هند به آلبوكرك دستور داد ) م1513(در سال . گيرد

هرمز را براي تسلط بر بصره همچنان حفظ   تصرف كند وباب المندبتا عدن را براي نگهداري 

اروپا شمرده  النهرين و  بين مهم بين شرق وهاي مذكور از راههاي تجاري زيرا تنگه، نمايد

آميز نبود اما هرمز تا زمان شاه عباس كبير در  دام آلبو كرك در تصرف عدن موفقيتاق. شدند مي

توانست ، شاه عباس كبير با استفاده از ديپلماسي اقتصادي .سپس اسپانيا باقي ماند اختيار پرتغال و

 پرتغال پس -از پادشاهي اسپانيا هرمز را خود نموده و اكمپاني هند شرقي را وادار به همكاري ب

  . بگيرد

 بر، كردند هايي كه از اين تنگه عبور مي الوه بر گرفتن حق گمركي از كشتيع، پرتغاليان  

 در دست آنان فارس خليج تجارت بين اقيانوس هند و. چگونگي صادرات كاال نيزنظارت داشتند

پرتغاليان كاالهاي خود را به راحتي . سرشاري بدست مي آوردنداز اين راه سود  قرار گرفته بود و

بازرگاني را هم كه با اروپا معامله داشتند را موظف كرده بودند كه  كردند و  ميفارس خليج وارد

  .  پرتغال به فروش رسانند-بنادر تحت نظارت پادشاهي اسپانيا  خود را درةامتع
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 پادشاهان با حمايت تورانشاه از  با سقوط سيراف وهرمز و يابي در دوران قبل از قدرت: كيش

مبدل به بندر تجاري در منطقه شد اين جزيره در زمان اسكندر اختصاص به الهه  سلجوقي كرمان

. گرفتند پهلو ميعربي در لنگرگاه آن  هاي هندي و  كشتي و47.ونوس و مركوري داشته است

رت هند از پشتيباني آنان بهره  تجاهايديم كاال سلجوقيان با تقحاكمان كيش در روزگار عباسيان و

  . بردند مي

اوالد قيصر كه ناخداي سيرافي بودند به : نويسد ة كيش مي علل توسعةبارتاريخ وصاف در  

بر كيش حكومت  به سمت تجارت با اقيانوس هند ثروتمند شدند و كيش مهاجرت كردند و

  48.يافتند

ا عمارات عالي معرفي مي كند كه تحت اختيار را ب اين شهر، ق13ياقوت حموي در قرن   

كيش را مركز تجاري براي بازرگانان ) م1164-1173 (ربي بنيامين. پادشاه عمان قرار داشت

شغل مردم نيز . كند كه كاالهاي خود را به آنجا صادر مي كنند  عربي توصيف ميايراني و، هندي

  .  خارجي بوده استةداللي امتع

جنگ بين  در اختالف و كردند و لخانان از حاكمان كيش حمايت مياي،  مغوالنةدر دور  

خاندان ملك  م1324/ق725م تا 1292/ق692از سال . گرفتند  هرمز جانب كيش را ميكيش و

الدين ابراهيم بن شيخ محمد طيببي  سالم جمالاال شيخ. اسالم در فارس و كيش حكومت كردند

د به كمك صدر جهان وزير گيخاتو از جانب الخانان به  اعراب بوةاز تير و ثروتمندان فارس از كه

بروبحر به او واگذار   ايلخانةامالك خالص لقب ملك اسالم ملقب شد و حكومت فارس و

وانست  وي ت49.فارس و كيش به مبلغ هزار تومان به مدت چهار سال به او مقاطعه دادند. گرديد

نادر مرفه يكي از بكيش را تبديل به ، ن قدرتمندو با تشكيل ناوگا مودهامنيت را در فارس برقرار ن

كه وزير يكي از ملوك هند  الدين بن محمد طيبي برادرش تقي. كرد فارس خليج اقيانوس هند و

شرق دور را   تجارت هند وةكلي و بود توانست از قدرتش در جهت اهداف برادرش استفاده كرده

خاندان ملك . شد فارس خليج ةدر ناحي تجاري ةسس سلسلؤوي م 50.به سمت كيش متمايل كند

اعتبار خود  اسالم در عصر ايلخانان در فارس و جزاير فارس از اهميت زيادي برخوردار بودند و

ق به چين 697سفرايي كه غازان خان در سال چنانكه در بين . را در نزد ايلخانان حفظ كردند
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 ةرئيس خانواد، براهيم سواميليفخرالدين احمد پسر شيخ االسالم جمال الدين ا، گسيل داشت

در  او در سر راه خود به چين در هند امتعه خريداري كرده و) 51( 51.سواميلي از ملوك كيش بود

  . معامالتي با دربار چين انجام داد ربار يوان چين به فروش رساند ود

 كيش  شكوفاييةعمد نمايندگان تجاري داشتند و چين پايگاه و خاندان سواميلي در هند و  

 تجارت دريايي خود را ةشبك، ايلخانان از طريق اين خاندان. به علت تجارت با چين بوده است

 كه فرمانروايان براي كسب سود و داد اين روابط نشان مي. چين توسعه دادند در اقيانوس هند و

ز از طريق در مقابل آنان ني دريانورد بوده اند و نيازمند خاندانهاي تاجر و، ارتباطات تجاري خود

آسياي  ساالري مغوالن و داشتن نمايندگيهاي تجاري در هند و  نفوذ در ديوانحمايت ايلخانان و

  . وردندآوجود  هالمللي تجاري ب ة بيندور شبك

. به امارت رسيد پسرش ملك عدل شيخ عزالدين عبدالعزيز، بعد از وفات ملك السالم  

كه جنگ خود   تجار و يكپارچگي مردم هرموزهدف او تسلط بر هرموز بود اما با حمايت شديد

و قرار شد كه  دملك عدل به مقصود خود نرسي، دانستند ع ايراني در مقابل نفوذ اعراب ميرا دفا

   52.پادشاه هرمز ساليانه مالي مقرر به عزالدين پرداخت كند

ير مسير هاي دريايي موجب تغيبا روي آوردن امراي كيش به راهزني و ايجاد امنيت در مسير  

در مسير تجارت مستقيم  در استان مكران واقع بود و بندر نيز. ها به مكران و بندر تيز گرديد تيشك

 به سمت ايران قرار داشت و هرمز را تحت تاثير خود قرار فارس خليجدريايي از سواحل جنوبي 

  . داده بود

ق به سبب 732ال در س.  هرمز از دست دادةاين شهر بعدها اهميت خود را به نفع جزير  

 از قطيف را  وبحرين چون،  پايگاههاي تجارتي خودةهم ايشان،  ملوك هرمز به كيشةحمل

  53.كيش امتياز تجاري خود را به هرمز سپرد،  حمالت ملوك هرمزةبا ادام د ودست دا

  

   باستانةسيراف در دور

 كيلومتري 300ر و شرقي بوشه كيلومتري جنوب240 ة به فاصلفارس خليجبندر سيراف در كنار 

  .  كيلومتر فاصله دارد240غرب بندر عباس جاي گرفته و تا شيراز 
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اين بندر در . دارد در نزديكي بوشهر و در كنار بندر طاهري قرار هاي سيراف قديم خرابه  

ة اين بندر مبدل به پايان.  تجاري و اقتصادي بوديقرون سوم و چهارم هجري در اوج شكوفاي

 پس از اسالم  پيش وةتجاري اين شهر به دو دور تاريخ.  گرديدفارس خليجي در المللي تجار بين

  . شود تقسيم مي

سيراف نيز يكي از اين بنادر باستاني بود كه به دليل جغرافيايي تبديل به يكي : دوران قبل از اسالم

و اكنون با .  گرديد و شكوه خود را تا قرنهاي زيادي حفظ كردفارس خليجاز بنادر مهم تجاري در 

  . دهدنام بندر طاهري در كنار سيراف قديم ويران شده به حيات خود ادامه مي

سيراف نام شهري است كه طبق اساطير .  ..:نويسد مي  اين شهرة گذشتةبارياقوت حموي در  

و چون آب و شير خواست و بدو دادند نام اين . به هنگام پرواز بر اين شهر افتادكاوس  كي ايراني

افزايد كه بندري در آنجا  وي مي 54.گويند شيالوبازرگانان آن را . آمد درشيالو و سراف اشهر ر

 است كه خليجي بين دو كوه )نابند(نابد اما در دو فرسخي آنجا مكاني موسوم به . وجود ندارد

  55.رساند ميدوران شاپور اول هاي شيالو قدمت اين شهر را به  آثار خرابه. باشد مي

 در دوران اردشير ساخته شده باشد زيرا به فيروز آباد اولين پايتخت ساسانيان شايد سيراف  

نزديك بوده است تا پادشاه ساساني بتواند به آساني امنيت منطقه را در مقابل تحريكات خارجي 

در هرحال آنچه مسلم است سيراف از . هاي حاكم بحرين تامين نمايد  ناآراميچون شورش و

اي كه در منابع پيش از اسالم از  مهمترين دوره.  بندري تجاري بوده استدوران قبل از اسالم

  .  ساسانيان استةدور، سيراف ياد مي شود

بندرهايي چون سيراف داشتند  ايرانيان براي گسترش تجارت خود احتياج به : ساسانيةدور  

 چهارم ةدر سد. ها و باراندازي و بارگيري كاالها باشدتوانست محلي براي توقف كشتي كه مي

 رونق زيادي فارس خليجرفت و آمد تجاري در ، آميانوس مارسلينوسميالدي طبق گزارش 

  . هره مي بردبسيراف نيز از اين تردد   و56داشت

بلكه به مناطق شرقي .  نبودفارس خليجهدف ايرانيان تنها تسلط بر ،  ششم ميالديةدر سد  

 ساسانيان با 57.شد  آنها و امپراتوري روم شرقي ميانو اين امر باعث كشمكش مي. نيز نظر داشتند

در بندر تانگ  ةنظير ظروف سلسل، ستد داشتند و پيدا شدن كاالهاي صادراتي از چين و چين داد
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  ساساني وة هرچند دكتر وايت هاوس تجارت در دور58.نشانگر اين ارتباط تجاري است، سيراف

  . قبل از آن را با چين رد مي كند

  

   اسالميةراف در دورتجارت سي

 باعث رشد سيراف گرديد و به تدريج ابله و بصره از 59دشواري ناوبري در ابله :ة عباسياندور

از بصره و بندرهاي ديگر ، هاي كوچكتركاالها را عموماً در كشتي: نويسد  حوراني مي60.رونق افتاد

اين .  ..بردندين ميهاي بزرگ به چآوردند و از آنجا روي كشتي به سيراف ميفارس خليج

سيراف در  61.اي رونق داشت كه سيراف را در ثروت رقيب بصره ساخته بودبازرگاني به اندازه

بلكه بزرگترين بندر ، بزرگترين بندر بازرگاني درياي پارس،  به مدت سه سده]اسالمي[اين دوران

، فارس خليجنوب وجود سيراف در بخش شمالي و صحار در ج. رفت شمار مي هبازرگاني خاور ب

  . ن داشته باشندآداد تا كنترل كامل را بر اين دريا و مسيرهاي منشعب از  اين امكان را به ايرانيان مي

طلس ه و اقيانوس انفعال با مديترا از تاجران يهودي در تجارت) م 848 -844(ن خرداد با  

هاي  سكه. گويد ار سخن مي زنگباستخري از ارتباط بازرگانان توانگر سيراف با هند و .نويسد مي

يد ارتباط وسيع بازرگانان اين ديار ؤبيزانس م، روم، اندلس، زنگبار، هند، سيرافي مكشوفه در چين

 ةگرفته تا دور.  ..اشكاني و، شوفه از دوران هخامنشيهاي مك  سكه62.با ساير نقاط عالم بود

  . است با چين و هند داشتهسيراف در قرن نهم روابطي . شود تيموريان را شامل مي، مغوالن

چنانكه قيام زنگيان و قرامطه در قرن سوم و ، تاثير از مسائل سياسي نبودند مسائل تجاري بي  

 گرديده بود بعضي از بنادر تجاري فارس خليجكه باعث ناامني در شمال ، اوايل قرن چهارم هجري

ارم قرن چه (يليان در مصراسماع گيري اما قدرت. نيز را از رونق انداخت چون مهروبان و سي

 آن تمركز ةالنهرين شد و نتيجكه منجر به ركود جريان اقتصادي و تجاري در بنادر بين) هجري

ذ سياست تغيير مسير تجاري دريايي به درياي بعدها فاطميان با اخ 63.تجارت در بندر سيراف شد

ه برت اين ناحيه و ضرسعي در منزوي كردن تجا كاهش واردات و صادرات از اين ناحيه و سرخ

منفي بر تجارت سيراف و مناطق اين مسئله تاثير .  بغداد بنمايندةبه قدرت اقتصادي خليف

  . كه پشتيبان اين بندر بودند بجاي گذاشت النهرين بين
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سيراف را يكي از مهمترين شهرهاي فارس ، )ق4(اصطخري هم در قرن دهم ميالدي   

كند كه محل تجارت بوده   را شهر بزرگي معرفي مي هم سيراف ابن بلخي64.كندمعرفي مي

هاي شيراز   آن را از كورهداند و ابن حوقل هم سيراف را از نظر وسعت مانند شيراز مي65.است

.  ثروت و رفاه ساكنان آن داردةدهند نشان، كندوي وصفي كه از منازل سيرافيان مي. كند معرفي مي

اين شهر رو به خرابي گذاشته )  ق4( در زمان مقدسي 66.ندكوي اهالي آنجا را بازرگان معرفي مي

  . و مردم اين شهر به مكانهاي ديگر كوچ كردند

و ناخدايان . در قرن چهارم هجري است،  اسالميةاوج شكوفايي بندر سيراف در دور  

معرف   كه نزد اروپائيان نيز به سليمان تاجر مشهور استسليمان سيرافيمعروف سيرافي چون 

آنان به جزاير .  با كشورهاي دور دست مي باشندفارس خليج سيراف وگستردگي تجارت شكوه

سفر كردند و عالوه بر تجارت با اين .  ..سيالن و، اندونزي، دور دست اقيانوس هند چون جاوه

هايي هم در باب رساله ايشان.  اسالمي را نيز بدانجا بردند-تمدن و فرهنگ ايراني، مناطق

   .ي آيندگان به جاي گذاشته انددريانوردي برا

تند و عالوه بر  از جمله سيراف به تجارت بين المللي اشتغال داشفارس خليجتاجران بزرگ   

  . راف به عنوان بندر بين المللي معرف بوديس. هاي تجاري بودند آن خود صاحب كشتي

 ان سيرافيسليم. چين بوده است، ترين شريك تجاري ايران به جز هند در اين دوره مهم  

 در فارس خليجديگر بنادر  عمان و و كاالهاي صادراتي از كشورهاي اسالمي از بصره :نويسد مي

نويسد كه براي رفتن به چين بايد از  مي يعقوبي هم 67.سيراف به سفاين چين انتقال داده مي شد

رگاه كند و به آن دسيراف را طرف تجاري چين معرفي مي، مقدسي 68.كشتي نشست سيراف بر

 70.كندهاي سيرافيان به چين حكايت ميرفت و كشتي نيز از آمد مسعودي 69.گويدچين مي

ف انجام ابريشم بود كه بعداز تنزل اقتصادي بصره و ابله از سيرا، مهمترين تجارت با چين

بنابراين يك راه دريايي [. ديگر كشورها خواهان زيادي داشت اين متاع در اروپا و گرفت و مي

   .]به نام راه ادويه معروف است البته بيشتر شم بود وابري

از چين  هاي پشمي و ماهوتهاي قرمز بود و پارچه، اسب، مرجان :صادرات سيراف به چين  

  . كردند  چاي وارد ميچيني و انواع داروها و، كاشي، هم ديبا
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خاك قرمزي ، رازت، فوطه :هاي صادراتي ديگر عبارت بودند ازكاال، به غير از اقالم ذكر شده  

سيراف بازاري . اي عباسي به كار مي رفت و بربهار كه براي ساختن مهر مخصوص خلفگلبه نام 

فريقاي شرقي نقش مهمي آسيرافي ها در تجارت با . شد مهم براي تجارت مرواريد شمرده مي

 ةكران ديگر نقاط ايران بخصوص شهرهاي پسي بود كه محصوالت سيراف بندر. داشتند

المللي انجام  ملي و بين،  منطقه ايةتجارت سيراف در سه حوز.  از آنجا صادر مي شدفارس خليج

  . شد مي

 ةتوانستند با تأمين امنيت در ناحي، آنان به نام ديالمه فارس اي ازشاخه، بويهدر دوران آل  

 ةمينز،  اقتدار خود از يمن تا هندةفارس و ايجاد مناسبات حسنه با قرامطيان و گسترش دامن

  را فراهم نمايند و بنادر درياي فارس از جمله سيراف رافارس خليجگسترش تجارت دريايي در 

راه ، داد پيوند ميبه درياي جنوب  از راه خشكي مهمترين راه تجارتي كه ايران را. فعال سازند

  . و اين شهر بعد از شيراز مهمترين شهر اين ايالت بود. سيراف به شيراز بود

ها  حق گمركي كشتي باعث گرديد، ارت و كثرت رفت و آمد دريايي به اين بندر تجةتوسع  

هاي  ه انضمام عوائد عشريه كه از كشتيسيراف ب 71.عشور گمرگي دريافت شود باال باشد و

  72.داشته است  دينار عايد مي253000گرفته است تجاري مي

ي از بازرگانان ليات زيادكه ما كرد چرا راف سود زيادي نصيب حكام فارس ميتجارت سي  

 /ق295-ق320(  المقتدرباهللاةدورن بلخي مقدار ماليات سيراف را در اب. كردند سيرافي دريافت مي

  73.كند  كرمان و عمان ذكر مي درصد ماليات مجموع واليات پارس و85/10را ) م908-م932

ابن حوقل . گشتباعث ثروتمندي اهالي سيراف   اكثر مردمان سيراف بود و آنةتجارت پيش  

در حدود نهصد هزار دينار بالغ از بازرگان سيرافي ياد مي كند كه ثلث مالش به هنگام وصيت 

  74.شد مي

  :كند چهارم هجري به داليل ذيل بيان ميعلل موفقيت سيراف در قرن ،  خودةنيا در مقال سعيدي

 و مطرح بودن به فارس خليج فارس به ةتباطي منطقارقرار گرفتن در مسير شاهراه تجاري و  -1«

  ؛فارس خليجيشم در رعنوان بندر مركزي راه دريايي اب
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رونق اقتصاد دريايي جهت تقويت  نياز به حمايت حاكمان وقت از موقعيت سيراف به دليل -2

  ؛اقتصاد داخلي

ه   به خصوص ايالت فارس در عهد آل بويه و بويفارس خليجاي  كرانه آباداني مناطق پس -3

  ؛هاي مختلف تجاري  و استقرار امنيت در راهضدالدولهع

دارابگرد و كازرون و مراكز داخلي ، آباداي قدرتمند چون فيروز كرانه ارتباط با شهرهاي پس -4

 ؛ايران چون اصفهان و خراسان

گيري نظام و  ة آنها به دليل شكلالتجار ر فئوداليسم از منافع تجار و مالحمايت ساختا -5

  ؛يتشكيالت تجاري رسم

  75.»پيشرفت علمي در امر دريانوردي -6

  . در اواخر قرن چهارم هجري به سر آمد،  سيراف از نظر تجاريةاين موقعيت ويژ

 آباد افول سيراف به عوامل متعددي وابسته بود كه در طول ساليان منجر به سقوط اين شهر  

 هجري 366 يا 367ة سال لمربوط به زلز، منابع يكي از داليل افول تجارت در سيراف را. گرديد

خيز بودن اين شهر   شد و مسعودي نيز اشاره به زلزلهدانند كه موجب ويراني زيادي در سيراف مي

. يك سال بعد از وي حادث شد بيست و، اي كه در قرن چهارم هجري رخ داد و زلزله76.دارد

 و 77.ها ندارد فتن كشتيگاه مناسبي براي پهلو گرياقوت حموي مي نويسد كه در زمان او شهر بندر

و . اين بدين معني است كه در قرن هفتم هجري قسمتي از اين شهر به زير آب فرو رفته بود

 قرن ةبه غير از زلزل 78.كاالهاي خود را در نابند در نزديكي سيراف ترخيص مي كردند سيرافيان

رج و مرج در فارس كه باعث شروع دوراني از ه را هم  ديلميةتوان مرگ عضدالدول مي، چهارم

  . از عوامل سقوط تدريجي سيراف معرفي كرد، رديدگ

كه مهمترين مركز تجارت دريايي [  و غارت كانتونهوانگ چائوشورش ، راجر سيوري  

حضور قرامطه در بحرين و فاطميان در   و]بخصوص با سيراف محسوب مي شد چين با غرب و

 از ،79 و رونق تجاري درياي سرخ شدفارس خليجكه باعث ركود تجارتي در )  هجري356(مصر 

  . كندعوامل انحطاط بازرگاني سيراف معرفي مي

  :كند في ميپرفسور هيكوئيچي عوامل توسعه وانحطاط سيراف را در فاكتورهاي زير معر



 

  

  فارس زيست، تحوالت صنعتي خليج توسعه اقتصادي، محيط80

   ؛هجري 5و  4تغييرات اجتماعي در قرون  -1«

 ؛سيرافي دريانوردان مهاجرت بازرگانان و -2

 سمرقندي تاثير داشته و  بر بازرگانان داخلي چون بازرگانان شيرازي ومهاجرت سيرافيان -3

80.»ايشان به تجارت اقيانوس هند روي نهادند
 

سيراف بودند و حمايت تورانشاه  مهاجرت بازرگانان سيرافي به كيش كه در رقابت با  

ادي اين يابي اقتص رونق تجاري و قدرت سلجوقي و سپس ايلخانان از امراي اين جزيره باعث

جزيره گرديد كه منجر به تغيير مسير بازرگاني و عدم توجه و كاهش رونق تجاري در سيراف 

اين مهاجرين در كيش و عدن قدرت گرفتند .  .. بعضي از مهاجرين به كيش و عدن رفتند.»گرديد

81.»و در رقابت با سيراف پيروز شدند
 

 ظهور قدرتهاي  فارس وةناحيهاي سياسي در  كشمكش، البته در افول تدريجي سيراف  

 غربي ةهاي تجارتي فارس به خصوص جاد ها كه باعث ايجاد ناامني در راه جديد چون شبانكاره

، دارابگرد، اتصال سيراف به مركز ايران بود و جنگهايي كه شهرهاي تجاري چون شيراز كه راه

را بايد در نظر  و برده بودنددر خود فر ستد با سيراف بودند و اصفهان را كه از مراكز داد، كرمان

  . گرفت

سيراف دچار انهدام شده بود و ) اوايل قرن سيزدهم ميالدي( ياقوت حمويدر زمان   

 كيش ةاز وقتي كه جزير.  ..:نويسد وي مي.  كيش از دست داده بودةموقعيت خود را به نفع جزير

ت و اعتبار قديم خود آباد و معمور گرديد هرمز مركز تجارت هندوستان شده است صيرف اهمي

 ... «:نويسد ميابن بلخي  82.كنند فقير زندگي ميةفعالً در آنجا چند خانواد. را از دست داده است

 قيس و ديگر جزاير بدست گرفتند و آن دخل كه ةبعد از پدران امير كيش مستولي شدند و جزير

   83.»بود بريده گشت و بدست ايشان افتادسيراف را مي

 و زمينه براي ركود اقتصادي و تجاري سيراف مهيا گرديد،  عواملي كه شمرده شدبا توجه به  

به ، جلوي ترانزيت كاال به سيراف گرفته شد و گسترش تجارت كيش، گيري اميران كيش با قدرت

اش به جاي مانده بود را به انحطاط  نچه را كه از شكوه اقتصادي گذشتهتدريج سيراف و هر آ
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انتقال  دادن حكام فارس به آباداني مجدد سيراف باعث پراكندگي مردمان وو عدم اهميت  كشاند

  .ثروت اين شهر به ديگر نقاط شد

  

  كاالهاي تجاري سيراف

 نيز تبديل به يك بندر تجاري و دوران اسالمي  ساسانيان داراي اهميت بودةسيراف در دور

از مهمترين . گرديد اين بندر ميفريقا وارد آو  المللي گشته بود وكاالهايي از هند و چين بين

، كارهاي دستي، بافهاي ابريشمي دست: مي توان به، شدكاالهايي كه در آن دوران وارد سيراف مي

چوبهاي ، عطر، ادويه: از هند و جاوه. شدكاغذ و ظرفهاي چيني كه از چين وارد مي، كافور، مشك

  . اشاره كرد 84عود و كافور و چوبهاي صنعتي خيزران و عاج، آبنوس، صندل

، فرش، هاي پشميپارچه، حوله، دستمال، لنگ، ايپنبه، هاي كتاني از سيراف هم انواع پارچه  

اي بسيار خوش نقش صاحبان تجار هسفره، گالب، عطر، طال و نقره، هاي فلزيساخته، مرواريد

تجاري و مراكز و ايرانيان شعبات . مناسبات تجاري ساسانيان با هند وچين گسترده بود 85.شد مي

  . تأسيس كرده بودند، بازرگاني در شهرهاي هند و شرق آسيا

همان كاالهاي نامبرده شده ، هاي اسالمي نيز كاالهاي صادراتي و وارداتي از سيرافدر دوره  

برد و بازرگانان اين خيزران و گياهان دارويي نام مي، جواهر، عنبر، استخري از عود. در باال است

 لسترنج سيراف را مركزي براي توزيع كاالها به ساير 86.كندهاي كالن معرفي ميمايهشهر را با سر

 نفيس و كمياب هندي كه در زبان عربي به ة در بازار سيراف امتع87.شماردنقاط تمدن اسالمي مي

 يكي از مهمترين صادرات سيراف نوعي 88.شدگفتند و مرواريد خريد و فروش ميآن بر بهار مي

 گل به جاي الك و مهر استفاده اين. گفتند ميالطين السيراف است كه به عربي آن را گل بوده

  90.گرفت مهرهاي خلفاي عباسي قرار مية و اين گل مورد استفاد89.شد مي

، كند كه مرجانشد و لوبون اشاره مياز سيراف به نقاط دوري مانند چين امتعه صادر مي  

 هادي حسن 91. اين كاالهاي صادراتي بودندةو اسب از جملهاي پشمي و ماهوتهاي قرمز  پارچه

 از سيراف به كشورهاي 92.نمايد اشاره ميفارس خليجهم بر تجارت ابريشم از چين به ايران از راه 

  93.عاج وبرده فرستاده مي شد، افريقايي و خاور دور عنبر
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  گيري نتيجه

 تجاري بوده است و به همين جهت باز داراي موقعيت استراتژيك سياسي و از ديرفارس خليج

دنياي شرق و غرب را از راه دريا ، اين دريا چون پلي. مورد توجه ملل مختلف قرار داشته و دارد

ايراني در جهت حفظ منافع بر اين اساس حكومتهاي مختلف . پيوند مي دهد به يكديگر

. اند دابير مختلفي اتخاذ كردهت، اين دريا  تجاري خود در اين منطقه و سيادت ايرانيان بر-اقتصادي

منطقه مديترانه و يا از جمله ايجاد شهرهاي ساحلي و بنادري براي باراندازي كاالهايي كه از 

  . شد  ميفارس خليجدستي چون چين وارد كشورهاي دور

هاي مختلف  ر دوره دفارس خليجباعث رونق و يا افول بنادر  يا طبيعي عوامل سياسي و  

از جمله عوامل رونق داشتن موقعيت مناسب جغرافيايي به جهت تجارت  .تاريخي بوده است

شد سود فراواني را  ي كه از طريق اين بنادر انجام ميتجارت. هاي تجاري بود امنيت راه، دريايي

حمايت  كرد به همين جهت به آباداني و  فرمانروايان مينصيب امراي فارس و، عالوه بر بازرگانان

  . شد ونه بنادر اهميت داده مياينگ مالي حكومت از

در چون سيراف را مبدل به يك بعضي از بنا، فارس خليجاي در  نطقهمة فراتجارت گسترد  

گذاري   سرمايهالمللي كرده بود و حضور بازرگانان خارجي و داخلي در اين شهر و بندرگاه بين

 ثروتمندي اين ناحيه باعث، گردش سرمايه هاي تجاري و يسيس نمايندگأت آنان در امر تجارت و

 ةبايد به تغيير راههاي تجاري در نتيج، بنادر چون سيراف از علل انحطاط بعضي از و. گرديده بود

جنگها و يا بالياي طبيعي چون زلزله كه موجب مهاجرت بازرگانان ، اسي و يا قوميياغتشاشات س

اي بدست آوردن ركمان بگرديد و مشغول بودن حا قاط ميبه ديگر ن و در نتيجه انتقال سرمايه

اشاره ، كه موجب عدم توجه كافي آنان به بعضي از بنادر بود قدرت سياسي و سيادت در منطقه

  . كرد

  

  ها نوشت پي
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  .91ص ، 1341مهر ، راديو
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