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  پرتغال بندر عباس توسط ان اشغالیپا
  صفوي ةبندر در دوراین و نقش آن در شکوفایی تجارت 
 ان پورید حاجیحم/  *يزینب ناصري لیراو**  

  دهكيچ
. ننـد ک می فایرا ا يها نقش بارز همواره در اقتصاد دولت ییایدرهاي  راهها به عنوان آب تنگه
آن را هرمز اد وطن خود یبه  هک ره جرونیجز ،د خودیتخت جدیز با انتخاب پاوهرم كملو
ره یاز تجارت پررونق جز یمورخان جملگ. نبض تجارت منطقه را به دست گرفتند ،دندینام

ن یتجارت ا یپرتغال كرکره هرمز توسط آلبویبا تصرف جز. دان هردکاد یهرمز با هندوستان 
را  هـا  یپرتغـال  ها یسیانگل کمکر با یبکشاه عباس  ، امانترل آنان قرار گرفتکمنطقه تحت 

در  را یبندر گمبرون نقـش فعـال   بعد از سقوط هرمز،. ردکرون یره بیاز جز، داده کستش
 :ه اوالًکست ها ن پرسشیا يبرا هایی افتهی ین پژوهش در پیا. ردکفا یا يمناسبات اقتصاد

 :اًیج فارس چگونه بوده است، و ثانیمنطقه خل یییاره و تنگه هرمز در تجارت درینقش جز
بنـدرعباس   يرشـد تجـار   :ن منطقه چه بود، ثالثـاً یف هرمز در اتصر ياقتصاد يآمدها یپ

   ؟ل گرفتکچگونه ش
 .يصفو، بندرعباس، ج فارسیخل، هرمز كملو، جزیره هرمز ،تنگه هرمز :ها کلیدواژه
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مهمقد  
خود توجـه   اقتصاد هاي هیاز پا ینکخ همواره به تجارت به عنوان ریها در طول تار ومتکح
ق تجـار و  یبـه تشـو   هـا  بـا سـاخت جـاده    داریوش کبیـر  ،دوران باستاندر . داشتند يا ژهیو

. به این مسئله توجـه کردنـد  ران یام اکز شاهان و حیبعد ن هاي در دوران. بازرگانان پرداخت
ز مورد توجه تجار و ین ییایراه در ،گذشت می رانیه از اکشم یجاده ابر کیعالوه بر راه خش

 يهـا  بوده است و دولت یکاستراتژ يا ران نقطهیخ ایتارطول  در فارس جیخل. بازرگانان بود
نبض تجـارت منطقـه را در دسـت     ،مهم ۀن نقطیار گرفتن ایدند با در اختیوشک میمختلف 

 .اسـت  داشـته ی شیالج و سوق یکیج فارس همواره نقش استراتژیره هرمز در خلیجز. رندیگ
آغـاز و   ییاروپا هاي تتوسط دول ییایتشافات جغرافکا ،يل دولت صفوکیقبل از تش اندکی 

ه دولت پرتغـال  یدر زمان صفو. شد منجر انوس هندیج فارس و اقیبه خل ها یبه ورود پرتغال
ت یـ موقع ،رهیـ جز نیـ بـرد و بـا تصـرف ا    یپـ در خلیج فارس ره هرمز یجز يدیلکبه نقش 

ت منطقـه  رد و توانست تجارکدا یمنطقه پ در ییاروپا هاي تگر دولید در مقایسه با يممتاز
هنـد   یمپانک کمکبا  شاه عباس اول صفويسرانجام . ردیار گیدر اخت يدیمدت مد يرا برا
ان یـ ن منطقـه پا یـ ها در ا یت پرتغالیمکبه حا ،دهکرس توانست هرمز را تصرف یانگل یشرق
 ،ياحان عصـر صـفو  یسـ  بیشـتر . ج فارس بـود یها درخل ین دوره، دوران افول پرتغالیا .دهد

بندرعباس بعـد از   يخود به رشد تجار هاي در سفرنامه پیترودالوالهو  تاورنیه، شاردنمانند 
س یانگلـ  یهند شرق یمپانکت یمقارن با توسعه فعال ،نیا. اند ردهکره هرمز اشاره یسقوط جز

 ياهـا یهـا بـه در   ییو ورود اروپـا  ییایتشافات جغرافکا پس ازدرواقع، . ج فارس بودیدر خل
ت یـ اهم يو اقتصـاد  يتجـار  هـاي  تیـ فعال يبـرا  ییایسواحل درر و یو جزا ها شرق، تنگه

ل کشـ  ییایـ مهـم در  هـاي  تسـلط بـر تنگـه    يبرا ییاروپا يها دولت افت و رقابتی ییبسزا
  . گرفت
بـا  . ننـد ک مـی  گر متصـل یدیکـ بدنه آب را به  ه دوکهستند  یعیطب هاي گذرگاه ها، تنگه 

ربـاز  یاز د ،ياقتصـاد  و ینظـام  ی،اسـ یس ی،ها در مسائل ارتباط ت و نقش تنگهیتوجه به اهم
به عنوان  یکاستراتژ هاي تنگه. اند بوده یو جهان يا نون از موضوعات مورد مناقشه منطقهکتا

، در موازنـه  یکیو ژئـوپلت  ینظـام  ،ياقتصاد ،یارزش ارتباط سبببه  و ییایعامل جغراف یک
م بـر تنگـه از آن   کحا هاي و قدرت ها دارند و دولت ينقش مؤثر یو جهاناي  قدرت منطقه
 زان قدرتیتنگه و م ياربرکن یب. نندک می خود استفاده یاست خارجیدر س يبه عنوان ابزار
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و تر  يتنگه، قو یهر قدر دولت ساحل یعنی ؛م وجود داردیز رابطه مستقیآن ن یشور ساحلک
اسـت  یسان استفاده از تنگه بـه عنـوان ابـزار و اعمـال     کقدرتمندتر باشد، به همان نسبت، ام

 علـت به  یبزرگ جهان هاي قدرت. شتر خواهدیش بیبرا یو جهان يا در امور منطقه یخارج
آن  یسـاحل  يشـورها کو  هـا بـر آن انـد   دهیوشکشه ی، همیکاستراتژ هاي ارزش و نقش تنگه

اي  ج فـارس و تنگـه هرمـز بـه گونـه     یخل ییایت و اوضاع جغرافیموقع 1.نترل داشته باشندک
اقتـدار  انـد   ردهکـ  یسـع هریـک   و به آن توجه داشته ها ومتکو ح اه ه همواره تمدنکاست 

واقـع شـدن    علـت است و به  یعیطب یگذرگاه . تنگه هرمزنندکن منطقه حفظ یخود را بر ا
ن به یو همچن یاست با منابع غن ییایه درکج فارس یبا خل يانه و همجواریدر منطقه خاورم

 ترانـه یبـا تمـدن هنـد و مد   ـ   نیژه چـ یبه وـ   نیمشرق زم هاي تمدنمیان  یمثابه پل ارتباط
 2.دیآ می به شمار يو شاهرگ اقتصاد یخیدر روزگاران گذشته و حال، گذرگاه تار. است

ره در تجـارت  یـ ن جزیـ هرمز و نقش ا یخینه تاریشین پژوهش به پیدر ا بر این اساس،
 يدوره صـفو  ت هرمـز در یـ ن اهمیـی تا بتوان به تب ج فارس پرداخته شدهیمنطقه خل ییایدر

گـر بنـادر   ید يژه در رشد تجاریوه ب ،سقوط هرمز را آثارتحوالت آن،  یپرداخت و با بررس
  .دکر یج فارس بررسیخل

و  رابطـه متقابـل دارد   یج فارس با اقتصاد جهـان یخلاي  ه اقتصاد منطقهکنیا ،گریته دکن 
ـ   ونـد  یپ ير برقـرار داي  ننـده ک نیـی تع ینقـش ارتبـاط   یالمللـ  نیتنگه هرمز به عنوان آبـراه ب

م یداشتن منابع عظ سببج فارس به یخل. ر نقاط جهان به عهده داردیمنطقه با سا يشورهاک
ز بـه علـت   یـ ن شـوند، و  مـی  شـناخته  یصـنعت  يایه دنکه به عنوان عناصر محرکنفت و گاز 

غـرب بـه    یصنعت يشورهاکژه یبه و ي،جامعه بشر ید صنعت و رفاه اجتماعیشد یوابستگ
ند و تنگه هرمز به منزله آئـورت  ک می فارس، به صورت قلب اقتصاد جهان عملج ینفت خل

ره کـ سراسـر   يهـا  امانـد   ه صنعت، بـه کمحر يرویو ن يانرژ ،ق آنیه از طرکن قلب است یا
  . ابدی می ن انتقالیزم

  يخينه تاريشيپ
ا قبـل  ن تنگه تیا. گوناگون خوانده شده است یبه اسام یخیتنگه هرمز در ادوار مختلف تار

ه از آن پـس هرمـز   (کـ ره جـرون  یـ به جز کیهنه در خشکاز هرمز هرمز  كاز مهاجرت ملو
آن متـأثر از   ینداشته و اسـام  یم، نام مستقلیقد ییایو جغراف یخیخوانده شد) در متون تار

 یج فـارس را بـه درسـت   یخل ه ظاهراًک هرودوت. عمان بوده است يایج فارس و درینام خل
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جـا   یـک انوس هند را یعمان و اق يایج فارس، دریرده و خلکتفا کتره ایبه نام ار ،شناخته ینم
داریـوش اول  . پارس و بحـر عمـان قائـل نشـده اسـت      يایدر يبرا يو حد یتره خواندهار

م) تنهـا بـه    ق 518ـ515انال سوئز به جا گذاشته (که از خود در اي ک بهیتکز در ین هخامنشی
 ییایـ جغراف هـاي  نقشـه . رده اسـت کن اي به تنگه هرمز اشاره رده وکپارس بسنده  ياینام در

آب در  یرفتگـ  شیج فارس را به صـورت پـ  یم) خل ق 500اتوس (کاز جمله نقشه ه ،هنک
  3.اند نام نبرده اما از تنگه هرمز ،دهد می نشان کیخش

، نـام و نشـان   یره هرمـز فعلـ  یـ جز بههرمز  كز تا قبل از انتقال ملوین یدر دوران اسالم
 آلبـوکرك  ،ن منطقـه یدر ا ها ینفوذ پرتغال به سبب. ج فارس استیگه هرمز مرهون نام خلتن

 یت تنگه هرمز پیه به اهمک آلبوکرك. ندک می ادیخود از تنگه هرمز  هاي از گزارش یکیدر 
نـام  ن به بعد یاز ا. سان باعث شهرت آن شد نید و بدیج فارس نامید خلیلکآن را  ،برده بود

 چون باب هرمز، بوغـاز هرمـز   ،یال مختلفکدر اش ییایو جغراف یخیمنابع تاردر تنگه هرمز 
از تنگـه   اشکال العالمتاب کدر  یهانیج 4رفته است. ارکق هرمز، تنگه هرمز به ی) مضیمغول(

 ،ستیخرد ن ییایبزرگ و در ییرمان جوکو در «: رده استکاد یره یت آن جزیهرمز و موقع
رسد و آب آن شور  می ا بدانجایدر یشتکآمده است تا هرمز و  یه شاخکفارس  يایمگر در

  5.»است
ه به صـورت ارمـز، ارمـوز، ارمـوص،     کهنه است کره هرمز برگرفته از نام هرمز ینام جز

 یبرخـ . دارد یمتفـاوت  ییلمه بـار معنـا  کن یا. و هرمز آمده استز وهرم ا،یرموزها  ا،یاورموز
هرمـز در  . ران باسـتان اسـت  یـ بـزرگ ا  يخدا ياهورامزدان نام برگرفته از نام یا که اند گفته

. ز آمـده اسـت  یز روز پنجشنبه نیو ن يدیروز اول هر ماه خورش ياران به معنیهن اکات یادب
ه کـ خود نوشته است  ۀدر سفرنام نئارك. پس و آرقانا استیاوگر ،رهین جزیا یباستان یاسام

در  6.ه موسوم بـه ارقانـا بـود   کده یه رسنکاز س یخال يا رهیبه جز یرانیشتکبعد از چند روز 
یـاد  یـره هرمـز   از جز ،فارس و بنادر آن پرداخته شـده  جیخ خلیتار یه به بررسکمنابع متنوع 

  :است شده
ـ ، چونانـد  هیناب حالیاب و میره هرمز است تیا معادل جزیدر موغ استان که در کناره و ه ک

ره مغ را یرمان و غکر نقاط از یو سا ها ینابیه هم مکنخلستان است، حال  یموغستان به معن
ـ  یلمه مغ چون بر انسان اطالق شود عبارت اسـت از انسـان  کند، و یبر نخل اطالق نما ه ک

 یکه از کند، چون یل مغ گوین دلین است، و درخت خرما را به همیننده جان و آئک تیترب
تابـت  کوس و ول و مشروب و ملبکانسان از مأ یه لوازم زندگانیلکن است کاصله نخل مم
  7.شود كره تداریرات و غکو خانه و مس
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ا خورمـغ  یـ ز آن را به صورت خورمـوز  ین یبرخ 8.ده استیموغستان نام را هرمز بطوطه ابن
ان یـ در م« رده اسـت: کـ اد یـ از هرمز بـا عنـوان جـوز     االرضةصوردر  حوقل ابن 9.اند آورده

امـا   10.»نامنـد  مـی  جـوز ه یـ ه آن را در زمـان مـا قر  کـ شهر هرمز شـاه اسـت    ،رفت و بمیج
نهنـد و سـاحل    مـی  رمـان ک کاز حساب ممالز موهر نیزم« نامد: می آن را نابنداي  ارهکشبان
 کو دارالملـ  يفراخ، آن را نابند گفتنـد  يشهر بوده و یماً بندرگاهیعمان است و قد يایدر

  11.»آنجا بود

  هرمز يخيتار يايجغراف
و  ییایـ ت جغرافیز موقعیآن، و ن یخیهرمز و قدمت تار ي، از بناییایمنابع جغراف یدر بررس

  . ان آمده استیم هرمز سخن به میحدود و اقل
اردشـیر  سـاخته شـده توسـط     يهرمز را جـزء شـهرها   القلوبۀنزهدر  حمداهللا مستوفی

دهـد:   مـی  ار ما قراریرا در اخت یخین شهر تاریقدمت ا ین گزارشا . در واقع،داند می بابکان
 "لـه "و عرضش از خط استوا  "صب"ر خالدات یطولش از جزا. م دوم استیلهرموز از اق«

  12». ...ر ساختهیاردش ،ریت گرمسیبر ساحل بحر فارس افتاده است و بغا
آن  يرمـان و بنـدرگاه تجـار   ک يهرمز را از شهرها یدوران اسالمنویسان  جغرافیر بیشت

 يهرمـز را از شـهرها  حوقـل   ابـن انـد.   ردهکـ  یگرم معرف يآب و هوا يدانسته و آن را دارا
ه کـ رجان اسـت  یرمـان، سـ  ک ين شهرهایتر ن و معروفیتر بزرگ«رده است: کرمان قلمداد ک

بـزرگ   يو شـهرها  ،(هرمزشـاه) اسـت   هرمـز  و رفت، بمیز جی) آنجاست و نیرسک(ۀ قصب
ق یـ رمان از طرکه ینکگرم و نامطبوع هرمز و ا ياز آب و هوا ياما استخر 13».ز داردیگر نید

  د:یگو می سخن ،ا بوده استیناره درک يهرمز دارا
هـا باشـد و    گونـه  ها همه وهیخته بود و از میهم آمدر یر هست، ور و سردسیرمان گرمسکبه 

شان باشـد و  یرمان افتد و آنجا فرضه اکا بر حد یناره درکاز  یر باشد و بعضیغالب گرمس
   14.ناخوش عفن يره و هوایو جرون و غ زموهر ر، همچویت گرمسیبه غا

ردن منازل خـود  ک کوه مردم در خنیرقابل تحمل هرمز و شیغ يبه گرما ییاحان اروپایو س
  اند: ردهکاشاره 

ن آن جـا  ینکسـا ، رو یـن باشـد، از ا  می رقابل تحملیه غکاد است یدر هرمز گرما چندان ز
  15.آورد می شانهای رون به درون خانهیان باد را از بیه جرکچون بادبزن دارند  یوسائل
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در  بطوطـه  ابن که اند، چنان توجه کردهره ین جزیا ییایت جغرافیموقعنیز به احان مسلمان یس
 میترسـ این گونـه  ره را یت جزید، موقعیم و جدین حد فاصل هرمز قدییخود با تع ۀسفرنام

  ند:ک می
ـ ا یاست بر ساحل در يهرمز شهر. ردمکت کهرمز حر ياز عمان به سو ـ ه موغسـتان ن ک ز ی

ا واقع است و سه فرسخ با آن یان درین هرمز در میا يرو هد روبیشود، هرمز جد می دهینام
سـلطان  . ز آن جـرون نـام دارد  که مرکد وارد شدم یهرمز جده ب ،من نخست. فاصله دارد

 انـدازه ه است به شهر جرون در آن واقع اي ک رهیجز. ونت داردکن محل سیز در ایهرمز ن
ـ است  کنم هاي وهکزار و  آن شوره هاي نیشتر زمیروز راه وسعت دارد و ب یک ه آن را ک
  16.نامند ی میداران کنم

ن یتـر  وتاهکلومتر و کی 5/7طول آن و  1آن ه قطرکاست  یضیب یبیل تقرکره هرمز به شیجز
ده شـده اسـت و   یمتر پوشـ  91به ارتفاع  هایی ره از تپهیسطح جز. لومتر استکی 5/5قطرش 

رسـد و   می متر 210ن قله آن به ارتفاع یتر ه مرتفعک است رهیدر وسط جز سنگی یوهستانک
قلمـرو   17.  ... شـود  ی میتر است و فقط در زمستان با رندگ میهرمز از بندرعباس مال يهوا
و از مشرق  ،یو از مغرب به بندر لنگه فعل ،الر رجان ویاز شمال به داراب و سهرمز  كملو

  18.شد می ختمو از جنوب به عمان و مسقط  ،به بلوچستان
ه کـ گر بوده اسـت  یت خود را مرهون تجارت با هندوستان و مناطق دیهرمز اهم ةریجز

  دارد: می انیهرمز را ب یژگین ویا بطوطه ابن. شد مییبش نص يسود سرشار ،ن راهیاز ا
باشد  می ه بندرگاه هند و سندکخوب  يبازارها يو و بزرگ و دارایکاست ن يجرون شهر

 ن شهر بعـراق عـرب و عـراق عجـم و خراسـان حمـل      یهندوستان از ا هاي التجاره و مال
  19.شود می

ج فـارس و  یانوردان نه تنها در خلیدر یان در دوران اسالمیبعد از سقوط ساسان یلکطور ه ب
 ،ردهکـ سراسـر جهـان مسـافرت     ياهایه از آنجا به درکبل ،ردندک می تنگه هرمز رفت و آمد

فنـون   یو حتـ  هیجـاد نمـود  و شـرق و غـرب آن ا  ن جهـان اسـالم   یرا بـ  یتجارت پررونق
ج فـارس چـون   یه از بنـادر خلـ  کـ انوردان مسـلمان  یتجار و در. را توسعه دادند يانوردیدر

 ،از سمت شرق به سواحل غـرب هندوسـتان   ،ردندک میت کراف و هرمز حریس ،بصره، لنگه
انتون در کـ ، بنـدر  يو مـالز  يونزاند  ریالن، بنگالدش، جزایوت، سیکالک، یامبکج یچون خل

قـا،  یافر یمـن، سـاحل شـرق   ین، و از سـمت غـرب بـه    یپـ یلیره و ژاپن و فکن، سواحل یچ
اال کـ تجـارت و مبادلـه    يترانـه و اروپـا بـرا   یمد سرخ، مصـر،  يای، دریار، سومالکماداگاس



  ۱۳۹ يصفو ةتجارت بندرعباس در دور ييوفاكو نقش آن در ش ان اشغال پرتغاليپا

 یو جهـان  يا منطقـه  يهـا  ه به عنوان قـدرت کران یا يبعد يها سلسله 20.ردندک می مسافرت
 نتــرل آنک يو بــرا هت آبراهــه تنگــه هرمــز واقــف بــودیــبــه اهم یمطــرح بودنــد، جملگــ

در دوران خـود بـه تجـارت     یان فـارس همگـ  کـ ان و اتابیان و سـلجوق یغزنو. دندیوشک می
  21.مبذول داشتند ین آبراهه توجه خاصیاز ا یخارج

  گان اطرافيز و ارتباط آنان با همساوهرم كملو
 یه ارتباط تجـارت خـارج  ک بود یران به نقطه مناسبیفالت ا ازیشهر هرمز، ن يعلت وجود
و در  کنـد ی و هندوسـتان برقـرار   و جنـوب  یشـرق  يایترانه و آسـ یمد يه تجارکآن را با شب

 مند هرهب یمناسب ییایانات جغرافکه هم از وسعت و امکد شبنا اي  شهر هرمز در نقطه ،جهینت
اال کـ حمـل   هاي اروانکو  يتجار یرانیشتکخطوط  یانون تالقکه کبود و هم بر تنگه هرمز 

هرمز در  ،گریاز طرف د نظارت داشت. آمد، می به حساب یجنوب شرق ياین اروپا و آسیب
گاه یجا ،گریبه عبارت د. ران قرار داشتکرمان و مکر یمس یعنیران، یفالت ا يمدخل ورود

 ؛یـا بـود  ل درستم حمـل و نقـ  یو س کیستم حمل و نقل خشیهرمز منطبق بر نقطه اتصال س
یران و فالت ا یجنوب يایاروپا و آس يتجار يداشت و محورها یه حالت سه راهاي ک نقطه

بـا   یه اسـالم یـ در قـرون اول هرمز  يات اقتصادیح 22.ردندک می گر را قطعیددر آن نقطه هم
 ن آغـاز یهندوسـتان و چـ   ج فـارس بـه سـمت   یاز خل يرانه نوردکر یقرار گرفتن آن در مس

و رونـق بصـره و ابلـه و سـپس      یبا توجه به آبـادان ي سه قرن اول هجر یطهرمز  .شود می
نتوانسـت   ،شدند می محسوب ییایتجارت در يها گاه ن توقفیتر ه به عنوان بزرگکراف یس

آغـاز رونـق   . نـد کفـا  یا ییسزایانوس هند نقش بج فارس و حوزه اقیخل يدر صحنه اقتصاد
  23.دانست يدوم قرن چهارم هجرمه یتوان در ن می راهرمز  يو تجار ياقتصاد

الـدین   شهابو  شاهنشاه، محمود، عیسی ،کیقباد، لشکري، عیسی، سلیمان، کو محمد درم
 یآگـاه هرمـز   میقد يامرا یاز زندگان. اند افتهیشهرت هرمز  میقد كخ به ملویدر تار ملنگ
ر یثأي بـه شـدت تحـت تـ    در قرن ششم هجرهرمز  یاسیخ سیتار. در دست نیست یچندان

 یطـ  عمـالً هرمز  .وستیرمان و فارس به وقوع پاي ک رانهک ه در مناطق پسکاست  یتحوالت
زمـان بـا حملـه     هـم  24.ارگان و فارس بـود کرمان و شبانکام کمنطقه مورد نزاع ح ،قرن یک

ان در فـارس  یاز خانـدان سـلغر   مودودبن  بن زنگین ابوشجاع سعدمظفرالدی ،رانیمغول به ا
نـد و هرمـز در   کومـت فـارس   کمه حیرمان و اصفهان را ضمکت او توانس. ردک می سلطنت

  گوید: اي درباره او می . شبانکارهي قرار گرفتو یومتکقلمرو ح
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المثل بود  میعد ،در سخاوت و شجاعت .خداوند بخت و طالع بود ،تکصاحب شو يمرد
 ان را به قهر بگرفـت و بـرادرزاده  رمکت با فارس مضاف شد و کممل یلیو در زمان او خ

ـ  کو اتاب ،رمان فرستادکدان [ را ] به سلطنت یزبن  خود محمد . داشـت  یعـال  یسعد همت
  25. ...و اصفهان را بگرفت یسلطنت عراق پخت يسودا دائماً

 یش خـانگ کشـم کو  يریـ بـا درگ  يمه دوم قرن ششم هجـر ین یرمان طکود کانحطاط و ر
جنـوب و   يتجـار  يرهایشان در مسـ یرمان و استقرار اکن غز به اورود مهاجم .یافتشدت 
ن یـ در ا را يو نـژاد  یبروز اختالفـات قـوم   زمینهرها یدر مس ید ناامنیعالوه بر تشد ،غرب

  به بار آورد:هرمز  كملو يبرا جه مهمین حوادث دو نتیا. مناطق فراهم ساخت
 م در امـور یمستق هاي شان در دخالتیا ییرمان و عدم تواناک يزکومت مرکح ضعف. 1
سـب  ک بـراي ط خـود را  یشـرا  ،تیـ ن موقعیبا استفاده از اهرمز  يامراه موجب شد کهرمز 

 . ندیبهتر نما یاسیو س ياستقالل اقتصاد
 26.ط موجودیبا توجه به شراهرمز  ياست صبر و انتظار از طرف امرایاتخاذ س. 2

 150 یبـ یم بـه مـدت تقر  1243/ ق641یمه اول قرن ششم تا سال از نهرمز  میقد كملو
ط روز، یبـر شـرا   یگـرا و مبتنـ   واقـع  یاسـت یش گرفتن سیتوانستند با پ ،ردهکومت کسال ح

رمـان و  کشـان بـه پادشـاهان    یا یت و سرسـپردگ یتابع. خود را تداوم بخشند یاسیات سیح
 نـار داشـتن  کبر ضـمن  ،ن امـر یا. شان استی) ايگرا واقع یپلماسیبارز از (داي  فارس نمونه

ن منطقـه از ضـربات و لطمـات    یداشتن ا نگهرامون و محفوظ یپ یاسیس ياه انیاز جرهرمز 
 27.ز شـد یآن ن يات اقتصادیباعث تداوم ح ،همجوار هاي نیقدرت در سرزم هاي ییجا جابه
شـده   یـاد  رمـان و فـارس  ک گزار خراج به عنوانهرمز  كملو از یخیتار هاي بیشتر کتابدر 

در اند.  ارش دادهرمان گزک گزار خراجهرمز را  ك، ملويمنابع سده هفتم و هشتم هجر. است
ـ اتابک مظفرالدین ابـوبکر در عهد دولت « آمده است: تاریخ وصاف محمـود  هرمـوز،   ی، وال

ین گـزارش  ا 28».پرداخت می رمانکن یطبق معمول مال مقرر را به سالط محمود. بود قلهاتی
ل یه بـر سـب  کـ ش یوانیحقوق د«: کرده استد ییتأ يدر سده بعد نیز القلوب ۀنزه نویسندهرا 

  29.»باشد می رمان است شش تومانکدهد و داخل  می رانیاه ب خراج

  د هرمزيجد كملو
بـه  هرمـز   خیدر تـار  يدیـ توان آغـاز دوره جد  می را الدین محمود قلهاتی رکندوره امارت 

رمـان و  کامل از فـارس و  ک یتالش در قطع وابستگ ،ن دورهیا یژگین ویتر مهم .شمار آورد
سـده   یخیمنابع تار 30.ن استیبه سمت عمان و بحر یآوردن به توسعه ارض ين رویهمچن
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. انـد  کـرده ش گزارش کیره ید هرمز را به طرف جزیجد كملو یطلب ن توسعهیا يهفتم هجر
ش کـی ره یتا جز هرموز كتوسعه قلمرو ملو دربارهان فارس کاتاب یاز نگران تاریخ وصافدر 

  :تان آمده اسیسخن به م
ـ محمود بـا آن . بود یهرموز، محمود قلهات یر، والکابوبالدین  مظفر کدر عهد دولت اتاب ه ک

ـ ه حک چنان ،ب دادیترت -انوردیدر -گران یسپاه ،ر و ناتوان شده بودیپ ـ  ک ه ام اطـراف را ب
ش مشـغول  کیبه حراست دولتخانه  .افتن او خبر شدی ر از قدرتکچون ابوب. ندکوحشت اف

و سـپاه و سـالح و سـاز و     را از خواص خود به آنجا فرستاده ين و معتمدیشد و مرد ام
گـر  یمحمـود د  ،ن وصفیبا ا. وسته مواظب آن حدود بودیآماده نمود و پ ها یشتکبرگ و 

  31.ندکش کیره یه قصد جزکقادر نبود 
ی ان فارس سـع کوجود داشت و اتاب هرموزش و کیره ین جزیب ين هنگام رقابت تجاریا در
ار یـ ج فـارس را در اخت یمنطقـه خلـ   ییایاقتصاد در ،رهین جزیدست داشتن ا ردند با درک می

 يو اقتصـاد  يبـه عنـوان شـاهرگ تجـار     هرمـوز مسلمان از نویسان  . جغرافیخود درآورند
. انـد  هـایی ارائـه کـرده    گـزارش  ،ج فـارس یآن در منطقه خل یکرمان و نقش استراتژکمنطقه 

ره یـ ن جزیـ رمـان و اسـتقرار بازرگانـان در ا   ک یبازرگـان  يبرا هرموزت یزکاز مر اصطخري
بـازار و  . اسـت یرمان اسـت، و فرضـه در  کهرموز مجمع بازرگانان «دهد:  می ارائه یاطالعات

نـد  ک می لیمکن گزارش را تیز این جیهانی 32.»و بازرگانان به روستا باشند. نه داردیمسجد آد
جمـع   يهرمـوز جـا  « و محل گردآمدن تجار بـوده اسـت:   ها یشتکشد  و ه محل آمدکنیا و

و  یبازار دارنـد و ربـاط   ،مسجد جامع یکو نزد. ایدر یشتکت و گذرگاه شدن بازرگانان اس
  33.»نده باشدکتجار در روستا پرا يجا .اندك  يهایجا

شـهر  « ورزد: مـی  دکیـ رمـان تأ ک ياقتصاد تجار يره براین جزیت ایاهم بر نیز حوقل ابن
از  التقاسـیم احسن  نویسندة 34.»رمان و محل دادوستد استکز تجارت کبندرگاه و مر هرموز

 ينار رونق تجارکدر  آن نیریدهد و از آب ش می گزارش هرموز يو بازارها یرونق بازرگان
ر اسـت، جـامع در بـازار اسـت، از     یا، گرمسـ یـ در یفرسـنگ  یکدر  هرموز« رده است:کاد ی
  35».ها از گل است ار، ساختمانکبازارها پر. آشامند می نیریش يزهایارک

  سب استقاللك يتالش برا
مغـول رهـا    يالیدر موقع است آن را الدین موسوم به قطب هرموزا سلطان یخ ین شیپانزدهم

 يمعـروف اسـت پنـاه بـرد، و در آنجـا شـهر       هرمـوز ره یه امروز به جزاي ک رهیبه جز ،دکر
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پـس از برطـرف شـدن خطـر      هرموزوخ یش. دینام هرموزاد وطن خود یه را ب ساخت و آن
و  یاطـراف و سـواحل جنـوب    يها نیسرزمه ج بیتدره ب یولره ماندند، یدر همان جز ،مغول
ـ یـ ن را نیبصره و بحر یافتند و حتیز دست یخود ن یشمال  36.اطاعـت خـود درآوردنـد   ه ز ب

 ير عوامـل مسـاعد  یثأیـد، تحـت تـ   به عنوان شهر جد یفعل هرموزا یره جرون ینش جزیگز
  ند از:ا ه عبارتکرفته است یانجام پذ

ه کـ از گزند اشرار و هجوم مغوالن و تاتارهـا   يو دور يدو اقتصا یاسیمالحظات س. 1
 .ردندک ي میا خودداریاز تهاجم به در معموالً
ره جـرون بـا داشـتن لنگرگـاه     یـ ه جزکـ با هندوستان  یضرورت حفظ روابط بازرگان .2

 .  ردک می ان را فراهمکن امیا ،مناسب
ر یبـا سـا   هرمـوز ه بـا توجـه بـه رقابـت     کـ  یکیو اسـتراتژ  یشـ یالج مالحظات سوق. 3

 را فـراهم  ییایدر يها و تسلط بر راه ییایان نظارت درکره جرون امی، جزيتجار يها انونک
 . نمود می

  37.روزمره یحتاج زندگین آذوقه و مایبه لحاظ ضرورت تأم کیدور نبودن از خش. 4
 یخاصـ  یشـ یالج وقسـ ت یـ موقع هرموزنار تنگه کل واقع شدن در یدله ب هرموزره یجز
ج فـارس را در دسـت   یت توانست نبض تجارت منطقه خلین موقعیو با استفاده از ا داشت

 یاز بزرگـ یامت شد، می شمرده هرموز تنگه يه دروازه ورودکروها در قلهات یاستقرار ن. ردیگ
یاح سـ  38.دیـ گرد می ج فارسیرفت و موجب تسلط آنان بر آبراه خل می شان به شماریا يبرا

انوس یـ و ارتباط با تجارت اق یبازرگان نظرت قلهات را از یم، اهيهشتم هجر مسلمان سده
  ان داشته است:یهند ب

برنج از هندوسـتان بـه قلهـات     ... دارد یخوب يا واقع است و بازارهاینار درکقلهات در 
  39.دکنن یگذران مي هندایو از تجارت دراند  شهیمردم تاجر پ ،شود یآورده م

شـرفت  یو پ ياقتصـاد  - یاسـ یاسـتقالل س  يبرا هرموز كن هنگام همراه با تالش ملویدر ا
ر یـ م ام 1330ق/ 699در . شـد  یش وارد مـ کـی ره ین ضربه به جزیشتریب ،رهین جزیا يتجار

ج یخلـ  یبـازار بازرگـان   ،رهیـ ن جزیـ رد و تا دو قرن اکز تصرف ین را نیش و بحرکی، هرموز
رمان و فارس تابع کمان کز مانند حاین هرموز ك، ملوتیمورومت کدر دوران ح 40.فارس بود

ر یـ گـر جزا یبه د هرموزره یجز ي،بر منابع دوران صفو بنا. شدند يومت وکگزار ح و خراج
  آمده است: می به شمار یز مهم تجارتکداشته و مر يج فارس برتریخل
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ـ  می جیخل كبر تار ین درخشانیدر آن روزگار چون نگ هرموز رهیجز ـ چـه ا  ،دیدرخش ن ی
بر  ،رفت می شان به شمارین ایریو دولت دز وهرم امارت پادشاهانز که مرک کوچکره یجز

نـاب و مسـقط و   یو قشـم و م  كش و الرکین و یمثل بحر ،جیر و سواحل خلیغالب جزا
ـ ج و مرین دارالتجاره خلیتر بزرگهرموز  ،بود و از آن گذشته یموغستان مستول ـ ک م یز عظ
  41.قا بودیافرران و هندوستان و ین عراق عرب و ایب يمعامالت تجار

  ها يو پرتغال هرموز
نتـرل  کو  یشـ یالج اسـتقرار در منـاطق سـوق    در شرق بـر محـور   پرتغال یطلب سلطه یژگیو

و  ياز منـابع اقتصـاد   يبـردار  ر با هدف بهـره یدر جزا يزکجاد مرایا ای یآب یارتباط يها راه
 هرمـوز و  ،ر خاور دورائو دکمانند بندر گوا در هند، ما یمناطقرو،  ، از ایني استوار بودتجار

بـه   اسـماعیل اول ه کـ  یزمـان  42.شدند مند بهره يادیز یکت استراتژیاهم از ج فارسیدر خل
، را هرمـوز سـلطان   اسـماعیل اول ، اما بود ین مستقلینش سلطان یک هرموزد، یومت رسکح

تبر کا/ 913االخر يدر جماد. دیشکچندان طول ن ین وابستگیا گرچه ،نمودخود  گزار خراج
ج فارس نهـاد  یبه خل ي، روهرموزر یبه عزم تسخ یشتکبا شش  دو آلبوکرك آلفونسو 1507

 گـزار  خـراج ت و یـ م و پرجمعکمستح يه از شهرهاکو در راه، شهر مسقط از بالد عمان را 
د یـ ده و آتش زد و در برابر شهر جدکرگر از بنادر عمان تصرف ید یبا برخ ،بود هرموزر یام

بسـیاري  ، اطالعـات  به ایـران آمـده بـود    يصفو ةه در دورک شاردن 43.اختاند  لنگر هرموز
 یپرتغـال  يروهایبودن ن اندك آورده است. وي دربارة ها  یله پرتغالیبه وس هرموزفتح  درباره

   نویسد: و میسخن گفته 
بن  ه موسوم به سلغرشاهکاده شد و سلطان وقت را یپ هرموزفقط چهل و شش تن مالح در 

 گزار خراجسلطان بود، الدین  رمان و از نژاد قطبکن الرستان یو از اوالد سالطتوران شاه 
ـ  یگروگانه را ب هرموزپرتغال ساخت، و دو نفر از شاهزادگان  . دربـار پرتغـال فرسـتاد   ه ب

ـ پ هرموزآمده در  يشتریب يد، از نو با قوایبعد چون خراج موسوم نرس يچند اده شـد، و  ی
ـ ، سـاخت  ،ع و منقادیمط یلکالدوله سلطان وقت را ب یفس ـ   یول الدولـه را بـه    فیبـاز س
 يساخلو و برجاگذاشتن یاتکمستمل ومت خود برقرار گذاشته و پس از ساختن قلعه وکح
ها  ین چند برابر شده بود، پرتغالین بیه درکدر باب خراج  يدیو انعقاد قرارداد جد ی،افک
آنها درآمـده   کدر تصرف و تمل امالًک هرموز ،واقع افتند، و دریدست  هرموزات کگمره ب

  44.اره بودندکقرن تمام درآنجا همه  یکبود و حدود 
    ها عبارت است از: یو پرتغال هرموز كمان صلح ملویمتن پ
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  خواجه عطارو  آلبوکركو آلفونسو دن یمان صلح بیپ"
  .1507تبر ک، دهم اهرموز

خـراج و  ، پرداخـت  هرمـوز ت پرتغـال بـر   کیـ ت شـناختن حـق مال  یموضوع: بـه رسـم  
پادشـاه پرتغـال    گـزار  خـراج  هرمـوز مران کح( به پادشاه پرتغال هرموزسلطان  گزاري خراج

ن پرداخت یروزادو) و همچنک یکمعادل  یهر اشرف ،یست هزار اشرفیانه مبلغ بیبوده و سال
 يمؤسسه تجار یکساختن قلعه و  ةو اجاز آلبوکركو د آلفونسوبه  یپنج هزار اشرف يفور
  45.هرموزدر 

ج یمنطقـه خلـ   ییایـ ، تجـارت در ها یتوسط پرتغال هرموزره ین زمان با تصرف جزیا در
ر ییـ تغ شـاه عبـاس اول  دن یط با به سلطنت رسـ ین شرایا. ار آنان قرار گرفتیفارس در اخت

ران یـ ا ید و مناطق متصرفیم دکشور مستحکت خود را در یموقع شاه عباس اول یوقت. ردک
فـتح   يبـرا  کـه  م فارس دسـتور داد کحا ،خان قلی امامبه  ،پس گرفت یان و عثمانکرا از ازب
 دربـارة  در سـفرنامه خـود   دالوالـه  پیتـرو . وگو کنـد  گفت یسیانگل يتجار یمپانکبا  هرموز
  نویسد: وي می. رده استک ، گزارشهرموزس در امور یا از دخالت انگلیر اسپانیسف ینگران

هاي ایران  رانهکشتی انگلیسی به ک کی هرموز کامسال براي اولین بار در خلیج فارس نزدی
ه عنوان نماینـده را  ک كاناکاي بازرگان منجمله ادوارد  ي امتعه و همچنین عدهآمد و مقدار

نماینده اسپانی نیز در همین زمـان بـه    ... ردکگویند) پیاده  ها به او سفیر می و ایرانی(دارد 
ایـران وارد   كها بـه خـا   انگلیسیاجازه داده نشود  ندکنزد شاه رفت تا از او درخواست 

ت مفتـوح شـود بـا    کترسد اگر پاي آنان به ایران باز و باب تجارت دو ممل شوند، زیرا می
ـ    ها و پرتغالی ه میان انگلیسیکاي  دشمنی دیرینه یـا   هرمـوز زودي در ه ها برقـرار اسـت ب

خواهـد بـه    می ،اطراف آن ضربه شدیدي به منافع دولت پرتغال وارد شود و به این ترتیب
یعنـی   ،اجـازه ندهـد دشـمنان او    ،ند به احترام دوستی خود با شاه اسپانیکشاه یادآوري 

  46.ایران راه یابند كها به خا انگلیسی
شـاه  ه کنیان است و ایین اروپایب یاسیو س يرقابت اقتصاد يایگو دالواله پیترون گزارش یا

 سیانگل یهند شرق یمپانکشاه بعد از اتحاد با . ردکاستفاده  یبه خوب ها ن رقابتیاز ا عباس
  حمله کنند: یبه مناطق متصرف دادخود دستور  يروهایبه ن

ـ  یعال يدهایه در آنجا مروارکرا اي  رهیجز ،یعنین یبحر ]خانیاهللا ورد[ ننـد از  ک مـی  دیص
ـ  هاست به درآورد و امام یت پرتغالیه تحت حماک هرموزچنگ پادشاه  خـان فرزنـد و    یقل

را بـه دسـت    اطـراف آن  يایدر یلیست میها تا دویه پرتغالکز قلعه بندر را ین او نیجانش
  47.از آنها بازستاند ،داشتند
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 یتکد و به هر حرشها  یپرتغال یشرق موجب نگران يایبه در ها یسیورود انگل یلکبه طور 
منحصـراً در  ه تجـارت را  کآن يضمناً برا. ستندینگر ی مینیزد با بدب می سر ها یسیه از انگلک

ي ریج جلـوگ یخلـ  يهـا  در آب یدست خـود داشـته باشـند از مسـافرت جهـازات خـارج      
از  یکـی وتوال که از کر بود یناگز ،دیایخواست بدان صفحات ب می هک یشتکردند و هر ک می

بـه  . فرسا بود ار سخت و طاقتین جوازها هم بسیط ایرد و شرایآنها جواز بگ یقالع متصرف
دنـد  یب آمده و مصمم گردضبه غ ها یات پرتغالیاز تعد یهند شرق یمپانکن جهت عمال یا
ج فـارس  یشـان را از خلـ  یدسـت آوردنـد نفـوذ و تسـلط ا    ه بـ  یه هر موقع فرصت مناسبک

  48.بان مزاحم آسوده سازندین رقیبراندازند و خود را از شر ا
ي ارهـا که از کـ  ژه قلعـه آن را یوه و ب هرموزفتح  ی، چگونگشاه عباس اول ةمورخ دور

  شرح داده است: داند، ي میالعاده دودمان صفو خارق
ـ نه جنگ و جدال ب ام محاصره ویامتداد ا القصه بعد از دو ماه و چند روز دولـت و   يروی

ـ هرموز  انیع بنیقلعه رف ،ن دودمان واالستین حال ایه همواره قرکاقبال  ه در متانـت و  ک
ونـد  یدولت ابد پ يایمسخر اول ،ان استینادره فرنگ هاي ارنامهکحصانت شهره جهان و از 

  49. ...دست درآمدنده و اتباع او بهرموز  یوال ،محمود شاه ،دهیگرد
ی اطالعـات  هرمـوز هـا و سـقوط    یست پرتغالکنامه بعد از ش از مواد موافقت ياح فرانسویس

    :دهد می
 یشاهنشاه مـوافقت ست و پنج) با یخره در سال مزبور (هزار و ششصد و ب... باأل ها یپرتغال

ـ ات خـود را  کو مسـتمل  کملیه مایلکن موافقتنامه یو طبق ا ،عمل آوردنده ب ه هنـوز در  ک
حقـوق   ،بازگذاشتند و در مقابـل  یاصل کماله ران در دست داشتند، بیا يساحل امپراطور

ست در فاصله سه روزه راه از یه بلده اکنگ کات بندر کن و نصف گمرید بحرید مرواریص
  50.بماند یشان باقیا، برهرموز

 ره را ادارهیآنجا اغلب با عنوان سلطان، جز یوالو  ران بودیا از آنِ امالًک هرموزاز آن به بعد 
 ،مـران ک) حم1629-1623/ق1038-1032( يهـا  ه در سـال کـ دهد  می گزارش پوزر. ردک می

درآمـد او فقـط بـه    . رده بودک يداریخر خان قلی امامتومان از  سه هزارمقام خود را به مبلغ 
را در بنـدرعباس قـرار داده    يراه تجـار  شاه عباسرا یشد، ز می تومان در سال بالغ دویست

ره یـ فـه جز یوظ . بر ایـن اسـاس،  ردک می ریات و درآمدها را به خزانه خود سرازکبود و گمر
  51.بود کیتنها محافظت بنادر در خش
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  يقطب تجار ؛بندرعباس
 هرمـوز ره یـ ب دو فرسخ از جزیه قرک هرموزنار تنگه کبود در  کیوچکه یقر ،بندر گمبرون
مـران،  کمبرون، گمبرون، کبه اختالف  یاحان و مسافران فرنگین بندر را سیا. فاصله داشت

بـا مراجعـه بـه    . انـد  ز خواندهیبندل ن یو بندر مطلق و حت کمبروگامرون، گومرون، گامبرن، 
ه بنـدر مزبـور   کمعلوم خواهد شد  ،بندرعباس ییایت جغرافینقشه و مطالعه در اطراف موقع

از  ياریبندر گمبرون در بسـ بوده است. دروازه تجارت شرق و غرب و از بنادر مهم مشرق 
تلقّـی  ، دروازه آن شـهر  هرمـوز بنـدر   ییوفاکو شـ  یه و در موقع آبادانداشتت یماهها  زمان
ره را یـ ر آن جزیـ و ام هیافتـ دسـت   هرمـوز ره یـ ه بـر جز کـ  یهـا از زمـان   یپرتغـال  52شـد.  می

ه در قلمـرو  کـ نیز بـه عنـوان ا  یـ گمبـرون را ن  کوچـ کبنـدر   ،ش ساختندیه خویالحما تحت
اطـراف آن بـه تصـرف     يهـا  ل از آبیـ سـت م یدو حـدود اسـت بـا    هرموزر یمتصرفات ام

 یشـان پناهگـاه مناسـب   یا یجنگـ  کوچک هاي یشتک يره برایو چون سواحل جز ،آوردنددر
سلطنت اولیۀ  يها مزبور قرار دادند و در سال هاي یشتکساحل گمبرون را لنگرگاه  ،نداشت

ن یدر پناه ا. ردندکبنا اي  در آنجا قلعهی جنگ هاي از کشتیحفظ و حراست  يبرا شاه عباس
  53.مسلح حاضر بود کوچک یشتک 30-25شه از یقلعه هم

و سـپس   صـادر کـرد   ، دستور تصرف بندر گمبـرون را هرموزقبل از تصرف  شاه عباس
ـ  ییاحان اروپایس. دیبندر عباس نام ،آنجا را به نام خود  عبـاس اول  شـاه  یاز اقدامات عمران

انوس هند سـخن  یج فارس و اقیمنطقه خل يتجار هاي تیت آن در فعالین بندر، و اهمیدر ا
  اند: گفته

ـ   ،ردهکآن اقدام  ير به آبادیبکشاه عباس  ،شد می دهیمرن نامک بندرعباس اصالً ه آنجـا را ب
 يبـزرگ بـرا   يهـا  شده است با مخـزن  یشهر بزرگ یکاسم خود موسوم ساخت و حاال 

در  هرموزه کوقت هم  همان .منزل تجار عمارت بنا شده يآنها هم برا يه باالکالتجاره  مال
ـ چـون از ح  ،شـد  یدر بندرعباس م یبود باز معامالت عمده تجارت ها یتصرف پرتغال ث ی

 ،سال قبـل حصـار و بـارو نداشـت     15تا  .ح داردیج ترجیسواحل نقاط خلت بر همه یامن
ـ  ،كا در عمل گمریب شوند کمرت ین بود داخل شهر شده سرقتکمم ها شب  ،ننـد کب یتقلب

 ها یسیانگل. ت آن افزوده شده استیو بر امناند  دهیشکدور شهر را حصار  ،وقت اما از آن
ـ ا بنا ینار درکدر  یارات عالها در آنجا تجارتخانه دارند و عم يو هلند و چـون  انـد   ردهک

ه از هندوستان ک یبزرگ هاي یشتکتمام  ،ج فارس بندرعباس استیخل يها ن لنگرگاهیبهتر
رند و بـه  یگ یالتجاره بار م قطعه از اروپا مال یکا و یر نقاط آسیو سا یران و عثمانیا يبرا
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ه کاد در آنجا حاضراند یتجار ز ها یشتکاندازند و در وقت ورود  یبندرعباس آمده لنگر م
  54.ران هستندیم ایمق يها يو هند یو ارمن یرانیاغلب ا

ـ  یـ ا هاي تیبندرعباس و مز یط بازرگانیف شرایعالوه بر توص تاورنیه مـد  این پین بنـدر، اول
  :داند می افتن بندرعباس در تجارت منطقهیت یزکرا مر هرموزتصرف 

شـود از   یاد میتش زیند و جمعک یدا میت پیشتر اهمیث تجارت بین شهر روز بروز از حیا
از آنهـا بـه بنـدر حمـل     اند  ردهکمنع  هرموزه یابن يها ها را از حمل سنگ يه هلندک یوقت

ـ نیو جهـت عمـده ا   ،رسـانند  یه میه عالیبه مصرف ابن ،نموده ـ  ک  ،هرمـوز  یه بعـد از خراب
  55. ...تجارتگاه شده است بندرعباس

شـاه سـلیمان    هکـ از آن اسـت   کیحـا  یی از دوران پایانی صفویه،احان اروپایس هاي گزارش
و  کـرده ت یان حمایژه فرانسویوه ب یی در بندر عباس،اروپا یبازرگان هاي مناسبت از صفوي
منـد   هـره ب یمناسـب  کـی ن شهر از منابع گمریو ا شدهن شهر برپا یدر ا یبازرگان هاي همؤسس

  :بوده است
ـ نیهند در بندرعباس بـه مناسـبت ا   یمپانک یبازرگانس مؤسسه یمونت فره رئ يآقا...  ه ک
از شاه تقاضا ...  رده بودکف یاز پول او را توقاي  بندر مبلغ قابل مالحظه كل گمرکس یرئ
ه شاه دستور داد تمام پـولش را بـه تمـام و    ینکا ه پولش را مسترد سازند، عالوه برکرد ک
  56. ردکار یبس یاو مالطفت و مهربانز به یشاه ن يس الوزرایرئ ،مال به او پس دادندک

  دهد: می ار ما قراریدر اخت هایی بندرعباس گزارش كزان درآمد گمریاز م ییاح اروپاین سیا
ـ نگـو و بنـدر ر  که شامل بندرعباس و بندر کج فارس یخل كگمر  ـ گ و جزی  نیره بحـر ی

ـ ل«ست و پـنج هـزار   یون و نهصد و بیلیه دومکبه شصت و پنج هزار تومان  ،باشد می » وری
ـ ه در گـرفتن جز کنیها به مناسبت ا یسیانگل. اجاره داده شده است، شود می از  هرمـوز ره ی

ـ بندرعباس را با شاه ا کید گمریسابقاً عوا ،رده بودندک کمکها به شاه عباس  یپرتغال ران ی
  57. ردندک می قسمت

بالمنـازع  ج فـارس و ظهـور قـدرت    یهـا در خلـ   ی، افـول پرتغـال  هرمـوز سقوط دیگر مد ایپ
ار آنان قرار گرفـت و  یج فارس در اختیه تجارت خلیکطوره ب ،ن منطقه بودیدر ا ها یسیانگل
یافتنـد در  ها اجازه  یسیانگل ضمناً«. ر گذاشتیگاه و نفوذ آنان در هندوستان تأثیبر جا یحت

ران را به خود اختصاص داده یشم اید ابرینند و انحصار خرکس یتأس ينسولگرکعباس بندر
  58.»ندریران بگیرا به ا یسیردن منسوجات انگلکاجازه وارد و 

گمبـرون  بنـدر   ییوفاکسات آن و دوره شیشهر و تأس یرانی، وهرموزگر سقوط ید پیامد
ره و یـ امـل جز کب یـ س در مـورد تخر کاز توافق محرمانه شاه و مونـو  كاسناد و مداربود. 

بـه   هرمـوز  شهر. د آن استیمؤز ین یرانیا يروهایات نیدهد و عمل ی میسات آن گواهیسأت
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رو شـد و   رویـ ز ،پنهان در آني ها افتن گنجی يشهر برا يها ابانیو خ ها وچهکران و یو یلک
و  يسـات اقتصـاد  یسأه تیـ لکد و یب گردیبا استفاده از مواد منفجره تخر یونکمس هاي خانه

 یتـ یه جمعکن شهر بزرگ یده شد و ایشک یرانیهجوم ناباورانه به و یکدر  هرموز یفرهنگ
. مانـد  يهـا برجـا   یپرتغـال  یداد، تنها قلعـه نظـام   ي میبالغ بر چهل هزار نفر را در خود جا

 یاز تجار خـارج  یبخش. ردندکر به مسقط و بنادر هند مهاجرت یناگز ،یسبه و اهالک ،تجار
ره بـه  ین جزیا يو اقتصاد يردند و نقش تجارکان کره به بندر گمبرون نقل مین در جزکسا

م از  1624/ ق1034ین بار در سـال  اول يه براکس گمبرون یدالتأسیبر عهده بندر جد یتمام
  59.واگذار شد ،نام برده شده است یآن به عنوان بندر عباس

ـ  ،د وارد آمـد یج لطمه شـد یها در خل ینفوذ و اقتدار پرتغال به هرموزپس از سقوط   یول
 ک،جاسـ  يرا به جـا  هرموزد و شها در تجارت آن صفحات بازتر  یسیس دست انگلکبرع

که بزرگترین مرکز تجارت مشرق به شـمار   هرموزشهر مشهور . خود ساختند یبندر تجارت
از خـود را   یمتـ یق يایاالهـا و اشـ  ک يزوده ها افتاد ب یرانیبه تصرف ا بعد از اینکه رفت می

  .ان مبدل شدین بومکدست داد و تنها به مس
ه فقـط عبـارت از صـخره    یـ در دوره قاجار این شهر هکدهند  می گزارش یسیمنابع انگل

مـال فقـر و   کو با  کونت داشتندت در آن سیست نفر جمعیه فقط دوک بوده يریو با کخش
  60.نددگذران می و گل سرخ کشت خود را از فروش نمیمذلت مع

و  یسـ یانگل هـاي  یشـت که ک یرا در تصرف خود داشتند تا موقع هرموزهمواره  ها یرانیا
از آن موقع به . دندبیرون کرها را مغلوب و  یگر پرتغالیدیکم به اتفاق 1625در سال  يهلند

ی هند شـرق  یمپانکاز اسناد  یکیدر . و انهدام رفت یبه سرعت رو به خراب هرموزبعد شهر 
  سد:ینو می

خواهند  می ون سازند و در عوضکرا مس هرموزال ندارند دوباره یخ ها یرانیاز قرار معلوم ا
نـد و  یرا خـراب نما  ها رده است خانهکشاه امر . خود قرار دهند یرون را بندر تجارتگومب

قلعه آنجا  یرانیان ایصد نفر از سپاهیس کمعذل یول ،ندکدر آنجا احداث ناي  تازه يچ بنایه
قلعه را محاصره نمودند  کوچک یشتکست یبا ب ها یپرتغال. را هنوز در تصرف خود دارند

فعالً تجارت  ،جهینت دند و دریسوزان همه را ،اخته بوداند  در ساحل لنگره کرا هایی  قایقو 
 هرمـوز ر یه پنج سال بعد از تسـخ کسرتوماس هربرت . ان رفته استیم از یله کن نقطه بیا

د در یگو یو انهدام روزافزون آنجا بود و م یده است شاهد خرابیم آنجا را د1627در سال 
 یـک رده و حاال در تصـرف  کها احداث  یه پرتغالک یظمشهر مع هاي ره خرابهیجز يانتها
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ـ   یکن شهر یا. است یپادشاه مسلمان است هنوز باق ار بـزرگ بـوده اسـت و    یوقـت بس
. بازار بزرگ هم در آنجا بوده است یکسا و یلکر و یداشته و چند د یع و عالیعمارات وس

 هـا  یرانیدست داده است و انوا امروزه اعتبار و عظمت گذشته خود را تماماً از ین شهر بیا
آن واقـع   یه در سه فرسخکساختمان گومبرون  يدائماً چوب و سنگ عمارات آنجا را برا

سـت در ده  یونت هم نکه امروز قابل تصرف و سکن شهر مخروبه یخالصه ا. برند می است
  61.رفته است می ن به شمارین شهر مشرق زمیباتریش زیسال پ

ان یـ با سخن بـه م یره زین جزیا یرانیز از وین يالدیوزدهم مدر سده ن یحت ییاحان اروپایس
  سد:ینو می کنت دوگوبینواند.  آورده

اي به همین نام قرار داشت که  در مدخل خلیج در جزیره هرموزها شهر  در دوران پرتغالی
مبادالت بازرگانی را به خود جلب کرد و در نتیجه، شـهري بـه وجـود آمـد کـه شـکوه       

اند که شباهت به زیباترین رؤیاهـاي   نظیرش را مورخان لیسبونی به نحوي توصیف کرده بی
رانی شهر نابود شد و گمان هاي عربی دارد. این ثروت از میان رفت و در غارت و وی قصه
رود هرگز تجدید شود، زیرا ثروت و رونق مزبور جز به نفع قدرتی که در هند مستقر  نمی

نست وجود داشته باشد. به توا شده بود و فکري جز استثمار هند و ایران در سرنداشت نمی
را تصـرف   هرمـوز که ایران در قرن هفدهم از دست این قدرت رها شـد طبعـاً   محض این

  62.کرد
در ساحل احداث  یه بندرگاه بزرگکمشعوف شد و درصدد برآمد  هرموزاز فتح  شاه عباس

از  یه سابقاً اقامتگـاه جمـاعت  کرا  »ومبرونک«و گمنام  کوچکه یقر ،ن مقصودیا يبرا. دینما
ي بـه  اریت بسـ یـ ج شـهرت و اهم یخ خلـ ین شهر بعدها در تـار یا .ردکانتخاب  ،ادان بودیص

افـت و  یداالحداث انتقال یج به بندر جدید به تدریت شهر جدیو جمعتجارت دست آورد. 
ـ ، داشته باشد یونکه در آنجا دو عمارت مسکز اجازه داده شد یهند ن یمپانکبه  اجـازه   یول

 يد بـرا یجد بندر .نندک تبدیل آن را به قلعه يه مبادا روزکخود نداشتند  يساختن خانه برا
آنجـا را بـه    یخـوب  اریرا راه بسـ یـ ز ،بـود  کاز جاستر  ها به مراتب مناسب یسیتجارت انگل

توانستند امتعه خـود را   می تر از سابق آسان ها یسیساخت و انگل می ت متصلکتخت مملیپا
ـ   یـک تا مدت  علتن یبه هم. نندکران حمل یبه داخل ا ن یتـر  م بنـدرعباس مهـم  یقـرن و ن

م 1625در سـال   63.فارس بودج یدر سواحل خل یهند شرق یمپانک یز تجارتکتوقفگاه و مر
هـا   یسـ یها با انگل يهلند، اما ردندکحمله  هرموزر ین بار به قصد تسخیآخر يها برا یپرتغال

  64.آنها را منهزم ساختند ییایدر يرویردند و نکآنان وارد  بر یست سختکمتحد شدند و ش
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ن رایـ ا یت بنـدرعباس در تجـارت خـارج   یـ از اهمي الدیسده نوزدهم م یسیمنابع انگل
ه کـ  يبـه طـور   ،افتیت ی، بندرعباس اهمهرموزه پس از فتح کنند ک می سخن گفته و اشاره

هـا    يهلند یو حت ها و قالع پرداخته ارخانهکن بندر به ساختن یها در ا يها و فرانسو يهلند
ز و قفقاز باز نبود و از بوشـهر و  یه راه تبرکه یدر زمان صفو« ردند:کدر آن برپا اي  شهر تازه

 ران بـه شـمار  یـ ا یگانه مدخل و مخـرج بازرگـان  یبندرعباس  ،شد نمی شد و راز هم آمدیش
  دهند: می ز گزارشیو ن 65» آمد می

و بـه   درآمـد  هـا  یز از تصرف پرتغـال ین] گمبرون، بندر کامرون[هرموزره یپس از فتح جز
 يآبـاد در زمان شاه عباس رو بـه   .گفتند می نام آن را بندرعباس ،افتخار شاه عباس بزرگ

ـ کمح هاي ارخانهکو  ها ران در آنجا قلعهیها با اجازه دولت ا يها و فرانسو يهلند ،نهاد ی م
 يهجر 1110برابر  يالدیم 1698در سال . دندیشک یبنا نهادند و اطراف بندر را حصار گل

ه تـا سـال   کدر وسط بندرعباس ساختند اي  ران شهر تازهیها با اجازه دولت ا يهلند يقمر
  66.افتیدوام  يقمر يهجر 1135 برابر يالدیم1722

  گيري يجهنت
چـه در  هـا   و دولت بوده ییایها به تجارت و اقتصاد در از دوران باستان همواره توجه دولت

ج فارس یخود در خل يو اقتصاد یاسیم قدرت سکیبه تح س آنکزمان اوج قدرت و چه ع
در زمـان   یدولـت هخامنشـ   ،ردکـ ن مهـم توجـه   یـ ه به اک یرانین دولت ایاول. ردندکتوجه 

. ته توجه داشـتند کن نیبه انیز  یمحل يها دولت، انیبود و بعد از سقوط ساسان داریوش اول
نقـش  در دسـت گرفتـه و بـه سـبب      ، قـدرت را یج فـارس در خل هرموز كملو براي مثال،

ره توسـط  یـ ن جزیـ ه، ایدر زمان صـفو . ندداشت یدر منطقه نقش فعال ،رهین جزیا یکاستراتژ
ره توسـط  یـ ن جزیبعد از تصرف ا. ردکشور لطمه وارد کها تصرف شد و به اقتصاد  یغالپرت

ره یمرنگ شد تا با تصرف دوباره جزکن منطقه یدر ا یرانیا يروهاینقش ن یپرتغال يروهاین
شـاه  ج فارس مشـاهده شـد و   یان دوباره در خلیرانیحضور گسترده ا شاه عباس اولتوسط 
و  یـا بـه اح  ،هرمـوز ره یـ بـه جز  يتجـار  يهـا  یمپـان ک هـاي  هاز حمل يریجلوگ يبرا عباس

پرداخـت و نـام آن را بـه     ،قـرار داشـت   ج فـارس یه در ساحل خلکبندر گمبرون  ییوفاکش
را شـور  ک یبنـادر سـاحل   تالش کرد ،رهیران بعد از تصرف جزیدولت ا. ر دادییبندرعباس تغ

عباس یی بندروفاکتوسعه و ش ،ه نمونه آنک دهقرار د کیرا در خش يو مناطق تجارتوسعه 
 ییاروپـا  يتجـار  هـاي  یمپـان کج فارس شـد و  یمنطقه خل ياز آن به بعد قطب تجار .است
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رات به نفع بنـدر  یین تغیا ،هرموزواقع، با سقوط  در. ردندکدا ین منطقه پیدر ا یحضور فعال
رت افتن بندرعباس در تجایت یزکبر مر عالوه. (بندرعباس) صورت گرفت گمبرون يتجار

س از یانگلـ  یهند شـرق  یمپانکافتن ین منطقه، و قدرت یها در ا یج فارس، افول پرتغالیخل
و  هرمـوز  یرانـ ین سـقوط، در و یـ ا گـر یر دیتـأث . دیـ آ مـی  شماره ب هرموزسقوط  يمدهاایپ

 .افتی بروز ،ج فارس و هندوستانیگر بنادر خلیره به دین جزین اانکمهاجرت سا
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 .693ص ، نونخلیج فارس از دیرباز تاک، احمد اقتداري. 17
 .21ص، همان، غالمرضا زعیمی. 18
 .268ص، همان، ابن بطوطه. 19
 .212ص، استراتژیک تنگه هرمز خلیج فارس و نقش، محمدرضا حافظ نیا. 20
 .214ص ، همان. 21
 .217ص ، همان، محمدرضا حافظ نیا. 22
 .103ص ، تاریخ مهاجرت اقوام در خلیج فارس، محمد باقر وثوقی. 23
 .112ص، همان. 24
 .183ص اي، همان،  همحمدبن علی بن محمدشبانکار. 25
 .128ص. 127ص، همان، محمدباقر وثوقی. 26
 .146ص ، همان. 27
  .181ص، تحریر تاریخ وصاف، وصاف. 28
 .172حمداهللا مستوفی، همان، ص .29
 .155ص، همان، محمد باقر وثوقی. 30
 .181ص، تحریر تاریخ وصاف، وصاف. 31

 



  ۱۵۳ يصفو ةتجارت بندرعباس در دور ييوفاكو نقش آن در ش ان اشغال پرتغاليپا

                                                                                                        
 .142ص، همان، ابواسحق ابراهیم اصطخري. 32
 131ص، اشکال العالم، ابوالقاسم بن احمد جیهانی. 33
 .76ص، صوره االرض، بن حوقل. محمد34
 .688ص ، احسن التقاسیم، محمدبن احمد مقدسی. 35
 .449ص. 448ص ، 3ج ، سیاحتنامه شاردن، شاردن. 36
 .219ـ218ص ، همان، محمدرضا حافظ نیا. 37
 .183ص، همان، محمدباقر وثوقی. 38
 .266ص. 265ص ، همان، ابن بطوطه. 39
 .697ص، آثار شهرهاي باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریاي عمان، احمد اقتداري. 40
 .675ص ، احسن التواریخ، حسن بیگ روملو. 41
 . 1ص، ) 1758-1500اسناد روابط تاریخی ایران و پرتغال(، کاستلیانو. 42
 .111ص، دیدگاه سفرنامه هاي اروپائیانایران صفوي از ، سیبیلیا شوستر والتر. 43

 .449ص  .450ص ، 3ج ، سیاحتنامه شاردن، شاردنژان  44.

 .350ص. 349ص ، همان، کاستلیانو 45.

 .116ص. 117ص ، سفرنامه پیترودالواله، پیترودالواله 46.
 .304ص ، همان .47
 .107ص وقایع تاریخی و گزارش نظامی خلیج، مجموعه ، رنولد تالبوت ویلسون. آ48
 .982ص ، 3ج، عالم آراي عباسی، اسکندر بیک ترکمان. 49
 .215ص ، 3ج ، همان، شاردن.ژان 50
 .114ص ، همان، سیبیلیا شوستر والتر. 51
 .320-321ص ، سفرنامه ژنرال سرپرسی سایکس یا ده هزار میل در ایران، سرپرسی سایکس. 52
 .54ص. 53ص ، صفویهتاریخ روابط ایران و اروپا در دوره ، نصراهللا فلسفی. 53
 .1009ص ، سفرنامه تاورنیه، تاورنیه ژان باتیست .54
 .1013ص. 1012ص ، همان .55
 .35ص ، همان، سانسون. 56
 .134ص ، همان .57
 .92ص ، تاریخ روابط خارجی ایران، هوشنگ مهدوي. 58
 .268ص ، همان، محمدباقر وثوقی. 59
 .314ص، همان، سرپرسی سایکس. ر.ك: 117-118ص، همان، نوآرنولد تالبوت ویلس. 60
 .118ص ، همان، آرنولد تالبوت ویلسن. 61
 .119ص ، )1855-1858سفرنامه کنت دوگوبینو سه سال در آسیا(، کنت دوگوبینو. 62
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 .119ص ، همان، نوآرنولد تالبوت ویلس. 63
 .128ص ، همان. 64
 .151ص ، رانای هایران و مسئل، لرد کرزن. 65
 .162ص . همان، 66
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  منابع
 بنگـاه ترجمـه و انتشـارات    ،تهـران  موحد، یسفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمد علمحمدبن عبداهللا،  ابن بطوطه،

 .1337، تابک

 .1345، رانیفرهنگ ا ادیبن ی جا،ب ،ترجمه جعفر شعار االرض،صوره محمد، ابن حوقل، 

 .1368، یو فرهنگ یعلم ،جا یب ،رج افشاریبه اهتمام ا ،کالممال کمسال م،ی، ابواسحق ابراهياصطخر

 .1345، ریبکریام نون، تهرانکرباز تایج فارس از دیخل ،احمد ،ياقتدار

 تهران، انجمن آثار و مفـاخر فرهنگـی،   ي عمان،ایفارس و درج یر خلیسواحل و جزا یباستان يآثار شهرهاــــ، 
1348. 

 .1348، تابکبنگاه ترجمه و نشر  ،تهران شفا،الدین  ترودالواله، ترجمه شعاعیسفرنامه پ، ترویپ دالواله،

 .1331، برادران باقراف، جا یب ،يه، ترجمه ابوتراب نوریسفرنامه تاورن، ژان باتیست ه،یتاورن

 .1335، ریبکریام ،رج افشار، تهرانیوشش اک، به یعباس ي، عالم آرایکندربکمان، اسکتر 

  .1368، يآستان قدس رضو، ی جااتب، بکعبدالسالم بن  یال العالم، ترجمه علکاش، احمدبن  ابوالقاسم ،یهانیج

 .1371،سمت ،، تهرانهرموزتنگه  یکاستراتژ ج فارس و نقشیخل ا، محمدرضا،یحافظ ن 

 .1357ک،باب ،، تهرانین نوائسیترجمه عبدالح خ،یگ، احسن التواریروملو، حسن ب 

 .1381،یفرهنگ يدفتر پژوهشها ،تهران ،هرموز، غالمرضا، تنگه یمیزع

 .1346، نا یب ،، تهرانیتفضل یسانسون، سفرنامه سانسون، ترجمه تق

 .1363، تابک يایدن ،تهران، يح احمد اقتداریج فارس، به تصحیخ بندرعباس و خلیتار ،یدالسلطنه، محمدعلیسد

ن سـعادت  یران، ترجمـه حسـ  یـ ل در ایا ده هزار میس یکسا یفرنامه ژنرال سرپرس، سسایکس، پرسی مولزورث
 .1336، نایتابخانه ابن سک ،تهران ،ينور

 .1336، ریبکریام ،تهران، یاحتنامه شاردن، ترجمه محمد عباسیسژان،  شاردن،

 .1363، ریبکریام ،تهران رهاشم محدث،یح میمجمع االنساب، به تصح محمد،بن  یمحمدبن عل ،يا ارهکشبان

 ،ریـ بکریام ،یان، ترجمه غالمرضا ورهـرام، تهـران  اروپائ هاي دگاه سفرنامهیاز د يران صفویا ال،یبیشوستر والتر، س
1364. 

 .1316، رانیچاپخانه ا ،یه، تهرانران و اروپا در دوره صفویخ روابط ایتار ، نصراهللا،یفلسف

ز اسناد کمر ،ی، تهرانآقا محمد زنجان يترجمه مهد )،1758 -1500ران و پرتغال(یا یخیاسناد روابط تار انو،یاستلک
 .1382 ،و خدمات پژوهش

تـاب  ک ،، تهرانيترجمه هوشنگ مهدو )،1855-1858(اینو سه سال در آسینت دوگوبکسفرنامه کنت،  نو،یدوگوب
 .1376، سرا

 .1343، نایجا، ابن س یالم، بکجواهر  یران، ترجمه علیران و مسئله ایا، جورج ناتانیل رزن،کلرد 

 .شیگو، تهران رومائو، یجوان يو آنجالد يدمنصور سجادیترجمه س وپولو،کسفرنامه مار، وپولوکمار
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 .تا یبنا،  . بیجا یب القلوب، ۀنزه ، حمداهللا،یمستوف

، رانیت مؤلفان و مترجمان اکشر جا، یب ،يمنزو ینقیلم، ترجمه عیاحسن التقاس، ابوعبداهللا محمدبن احمد ی،مقدس
1361. 

 .1383، ریبکریام ،ران، تهرانیا یخ روابط خارجی، هوشنگ، تاريمهدو

  .1380، دانشنامه فارس راز،یش ،ج فارسیخ مهاجرت اقوام در خلیتار، ، محمد باقریوثوق
 .1346، رانیاد فرهنگ ایبنی جا، ب ی،تیح عبدالمحمد آیخ وصاف، به تصحیر تاریتحر وصاف،

ستم، یل قرن بین ازمنه تا اوایم تریج از قدیخل یو گزارش نظام یخیع تارین، آرنولد تالبوت، مجموعه وقاولسیو 
 .1310، نا یب ،، تهرانيدیترجمه محمد سع


