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  1عصر مغولن خلیج فارس و دریاي عما بازرگانیجزیره کیش در  اهمیت

  !محمدجعفر چمنکار                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

  چکیده

  

یج فارس در عصـر  بازرگانی خلمرکز  به عنوانحاکمیت ملوك محلی بنی قیصر جزیره کیش با

ثیرگـذار  اي تأمنطقه يو تحوالت آن همواره بر مناطق پیرامونی و ماوراشدمغول محسوب می

اقتصادي کیش و جایگاه ممتاز آن در بازرگـانی  هاي دگرگونی هدف از این نوشتار بررسیبود.

بدون تمرکز بر تاریخ سیاسی آل قیصـر عصر مغول ریاي عمانحوزه خلیج فارس و د دریایی

خود را به عنـوان مرکـز عمـده بـارگیري و     تاریخی بر این اساس جزیره کیش موقعیت .است

ـ کرده است باراندازي مال التجاره بازرگانی حفظ بـر فعـل و انفعـاالت    را ثیر گـذاري آن  أو ت

هـاي دور دسـت   ج فـارس و سـرزمین  سرحدات شمالی و جنوبی خلی ،ایران داخل اقتصادي

  است.  دادهه کماکان ادام

  

  دریاي عمان ،خلیج فارس،مغول ،جزیره کیشواژگان کلیدي:
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  مقدمه

کیش با اسامی کامتینا، کائنـا، آریـان، کیـان و     ،ة اسالمیاز روزگار باستان تا دور

قرن سـوم هجـري   نخستین آگاهی پیرامون نام کیش مربوط بهخوانده شده است. گیان

به و برخی دیگر از منابع جغرافیایی نام کـیش بـه کـار رفتـه     ذخردااست. در گزارش ابن

باستانی و بسیار کهن است، زیرا شهري به همـین   کیش نامبه لحاظ واژه شناسیاست.

در شرق بابل، شهر قـدیمی اکـدي و بعـد سـومري      است. نام در شرق بابل وجود داشته

ترین فرهنگ شناخته شده در این ناحیـه اسـت.   م که جایگاه کهنبینیی کیش را مییعن

با توجـه بـه    اماهیچ ارتباطی بین شهر سومري کیش و جزیره کیش وجود ندارد،  ظاهراً

قدمت و تثبیت واژه کیش به عنوان نام یکی از جزایـر معـروف و کهـن خلـیج فـارس و      

 است همنامی بی ارتباط نبوده توان گفت که اینمشابهت آن با نام شهر باستانی بابل می

رسد که در دورانی کهن به دلیل مهاجرت اقوامی از ساکنان اولیه یـا بعـدي   و به نظر می

کـیش   هاي کـه امـروز  جزیـره  ربابل به خلیج فارس نام این شهر بشهر باستانی کیش در 

شود، نهاده شده است. بالعکس مهاجرت مردمانی از جزیـره کـیش در خلـیج    خوانده می

از  ايپـاره ارس به شهري در بابل و نامگذاري آن شهر به نـام کـیش نیـز امکـان دارد.     ف

نویسندگان، نام قدیم کیش را کیان نوشته اند. احتمـال دارد نـام کیـان از نـام سلسـله      

اند پدري براي کیانیان گرفته شده باشد. برخی جزیره کیش را قیس می نامند و خواسته

                                                                                ارد. که صحت ند منتسب کرده اندیس بن عماره آن را به ق قیس جعل کنند و

 و چون وصاف، تنسـوخ نامـه   یهایهایی در کتابدر وجه نامگذاري کیش، افسانه

همه متـون   است. نام این جزیره دره است که مضمون همه آنها یکیعرایس الجوهر آمد

 و واژه قیس شـکل عربـی کـیش    است کیش خوانده شده  ،فارسی وبرخی از متون عربی

و در  هاي ایران بـود بخشی از قلمرو حکومتاز دوران باستان جزیره کیش (قیس).است

حاکمیـت معنـوي و اداري   .اي داشـت هاي نظامی و اقتصادي آنان جایگاه ویـژه سیاست

مشهود است. هاي نگاشته به زبان پهلوي کامالً مهش از رهنارانیان پیش از اسالم بر کیای

مرکز تجاري خلیج فارس تبدیل شد. در همـین   نیتر بزرگدر دوره سلجوقیان، کیش به 

سیس أقارن با تد. مدوران، آل قیصر با مهاجرت از بندر سیراف در کیش به قدرت رسیدن

فضـلویه، ملـوك شـبانکاره، امـراي     بزرگ یـا  اتابکان فارس، اتابکان لر؛وري مغولطامپرا

هـاي مسـتقل و نیمـه    کرمان یا خطائیان، ملوك بنی قیصر و امـراي هرمـز از حکومـت   

به علـت شـرایط    کردند ویج فارس و دریاي عمان حکمرانی میخل مستقلی در سرحدات
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وخاص جغرافیایی و موقعیت طبیعی در ارتباط با فعل و انفعاالت اقتصادي خلیج فارس

و پذیرش هجوم مغول این اتابکان و امرا با انقیادازپس.بودندآفرین نقشماندریاي ع

 543-684س (اتابکان فـار  چنانکه .دادندکما بیش به حیات خود ادامه ،و خراجیساولی

. ایـن  شـدند ایـران  جنـوب  بـه تهاجم مغـوالن   خود مانع از با سیاست دور اندیشانه ).ق

صادي بنادر و جزایر جنوبی ایران را استمرار بخشـید.  سیاست فرایند رشد و شکوفایی اقت

این امر با توجه به انحطاط کامل سایر مناطق ایران که در نتیجه حمالت ویرانگر مغوالن 

. در حقیقت سرحدات بحري خلـیج  دهداهمیت خود را بیشتر نشان می، بود شده حاصل

ه در ایـن مقطـع   کـ گشـتند  ن یگانه مناطق ارزشمندي محسوب مـی فارس و دریاي عما

 .توانست با تکاپوهاي اقتصادي خود حیات را به جامعه ایران بازگرداندزمانی نابسامان می

 سـواحل مغوالن که به علت عدم توانمندي بحري و عدم سازگاري با شرایط آب و هوایی 

سکونت دائم در این منـاطق را نداشـتند، نیازمنـد اسـتفاده از امیـران       توانجنوب ایران 

، ایلخانان هرگز نتوانستند در اشکال گسترده نظـامی بـر سـواحل   نتیجه  . دربودندمحلی

پیامد این مسئله تکامل اقتصادي  .یابند در خلیج فارس و دریاي عمان استیالجزایر و بنا

جزیره کـیش بـا حاکمیـت     این بخش از ایران فارغ از عوامل محدود کننده آن عصر بود.

ثیر گذار در تجارت دریایی ایران عصـر ایلخانـان   أر مهم و تبنی قیصر از مراکز بسیاامراي 

بنـدر تجـارتی منطقـه     نیتر مهمبود. فرایند پیشرفت کیش سبب گردید تا این جزیره به 

تبدیل شود. وجود آب آشـامیدنی، حضـور گسـترده دریـانوردان و بازرگانـان و موقعیـت       

دوران طالیی کـیش،  مورد در را تسهیل نمود. امرجغرافیایی و امکان زراعت محدود این 

ابـن خرداذبـه، ابـن بطوطـه، یـاقوت      . انـد  راجع به آن اظهار نظر نموده برخی از مورخان

حافظ ابرو ،التطیلی ،ابن فقیه ،ابن مجاور ،ابن حوقلابن بلخی، ،زکریاي قزوینیحموي،

در  يسـعد انـد.   بزرگی آن سخنوري کـرده  و یا در اندیا به کیش سفر نمودهمارکوپولو  و

تـا  .کند جزیره کیش و سفر به آن در این دوران یاد می دو بار از رونق اقتصاديآثار خود 

جزیـره  کنون تحوالت اقتصادي خلیج فارس و دریاي عمان عصـر ایلخـانی بـا مرکزیـت    

و در تـالش  بـا هـدف   حاضـر مورد پژوهش قرار نگرفته است. از همین رو، نوشتارکیش 

                                                                             مده است.آبه نگارش در ضوعشناخت و بررسی این موبراي 

    هاي توسعه اقتصادي جزیره کیشزمینه-لفا

بنـی قیصـر در جزیـره کـیش حکومـت       امـراي  ،مقارن با تشـکیل دولـت مغـول   

سـپس بـا    ،پرداختنـد بازرگانی محدود ابتدا در بندر سیراف به تکاپوهاي نانآکردند.می
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چـون  "؛ر تجـاري خلـیج فـارس تبـدیل نمودنـد     مهاجرت به جزیره کیش آن را به بنـد 

 نآپـس  گروهی را در کنـف حمایـت خـود گرفتنـد،    قیصر صاحب دستگاهی شدند،بنی

ملـوك  ،)1372:102صاف،(و".نها نبودافتند که کس را یاراي مقاومت با آقدرتی ی چنان

به حکومت سالجقه کرمان و اتابکان فارس به عنـوان   خراجگزاريعیت و یصر با تاببنی ق

گشتند. در روزگار اتابک سـنقر  محسوب میفرمانداران جزایر خلیج فارس و قسمت دریا

1328اقبـال، (،حکومت سواحل نیز بر آنـان تفـویض گشـت   ).ق 543–558سلغوري (

خلیج فارس و جزایر و بنادر آن  بر مناطق غربی ) بدین ترتیب امیران کیش با استیال32:

ش و شـرح کوتـاهی از   اسامی حکام بنی قیصر کـی به اوج قدرت اقتصادي دست یافتند.

نان در تاریخ وصاف به عنوان یکـی از بهتـرین منـابع    آسیاسی، نظامی و اقتصادي  وقایع

                                  .)1338:174(وصاف الحضره،ذکر شده است این ملوك توصیف کننده

 اي در تبدیل جزیره کـیش بـه   نقش تعیین کنندهف فروپاشی اقتصادي بندر سیرا

  . نمود ءطقه خلیج فارس و دریاي عمان ایفامرکز تجاري عمده در من

بندر در خلیج فارس و دریاي  نیتر بزرگبندر سیراف (شیالو) که در عصر دیالمه 

اي عوامـل نـابود   پـاره  جـه یدر نت)، 24-1352:27معصـومی، د (یگردیمعمان محسوب 

انحـراف مسـیرهاي تجـاري از    )، 1370:41امبرنسرمان،(یکننده مانند زلزله هاي پیاپ

ر ل بویـه بـا فاطمیـان مصـ    آبین خلفا و در نتیجه تقابالت ماخلیج فارس به دریاي سرخ 

و  )1328:32،اقبـال ش () و مهاجرت نفوس آن به جزیره کـی  65:امیرابراهیمی، بی تا(

رن بـا  خود دور گشت و مقا رونقعصربه مرور از  )1938:636ابن حوقل،سرزمین عمان (

اما بنـدرگاهی بـراي    شد.تبدیلاي کوچک و بندري حاشیه حکومت ایلخانان به قریه اي

درو سفاین ناچار بـه منطقـه خلـیج نابنـد     نداشت هایکشتلنگر انداختن و پهلو گرفتن 

بـه آنجـا   یراف از گرمـی دروازه جهـنم اسـت. آب را از راه دور   سـ "؛رفتنـد یمنزدیکی آن 

را، اندکی میوه نیز دارند. شهر در میان کوه و دریـا اسـت   ا، کاریزي باریک و نیمه گوبرندیم

:1938،ابـن حوقـل  (."دارد یکینزدمین خشک است و چند نخل درو دو طرف دیگرش ز

سلجوقی کرمان فرمان داد که جزیره  ) پادشاه.ق 477- 490عادل الدین توران شاه ( )637

ملـک  ")1363:95سـعدي، (.کیش به جاي بندر سیراف مرکز بارگیري خلیج فارس گردد

توران شاه عمادالدین چغري بیک که مملکت کرمان در تحت تصرف او بود به این جزیره 

ترین فرضـه  ل بویه بزرگآغاز دولت آچه در ن را فرضه سواحل ساخت،آتوجهی کرد و 

  )1372:101وصاف،(".سیراف بودزایر فارس،ج
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گشـت اقتصادي، زوال سیراف تشـدید  يها قطببا ظهور کیش به عنوان یکی از 

سیراف در قدیم شهري بزرگ بودست و آبادان و پرنعمت و مشرع بوزیها و مالی بسـیار  "

دست نجا خاستی و بعد از ان امیر کیش مستولی شدند و جزیره قیس و دیگر جزایر بآاز 

ابن بلخی، (."بریده گشت و به دست ایشان افتاد بودیمن دخل کی سیراف را آو گرفتند

بازرگـانی   يهـا یکشترا براي جلوگیري از پهلوگیري فراوانی  امراي کیش تالش  )180:

هیچ بازرگانی به سیراف کشتی نیارست آورد از بهر ایمنی راه به "؛در سیراف انجام دادند

دورق و بصره و بر راه سیراف جز چرم و زرافه و اسباب کی پارسیان را اکرمان، مهربان ی

  )1363:137ابن بلخی، (".بکار آید نیاوردند و از این سبب خراب شد

سیراف در قدیم شـهري  ":سدینویمحمداهللا مستوفی نیز با تاکید بر رکود سیراف 

".نجـا بـه قـیس افتـاد    آدر روزگار دیالمه مشـرع سـفر بحـر از     زرگ بود و پر نعمت و ب

هـا و پـس   کرانـه ،مقارن با حکومت مغولعالوه بر آن) 1913:117ستوفی قزوینی، (م

تجـاري خـود    يهـا  کانونجابجایی آشکاري را در  هاي خلیج فارس و دریاي عمانکرانه

اي از مراکز عمـده تجـاري پیشـین خلـیج     در کنار افول پاره بدین ترتیب. ندتجربه نمود

 بـه دنبـال  بازرگانی منطقه گذاردنـد.  ز بازرگانی تازه اي پا به عرصه تحوالت فارس، مراک

این تحول جزایر و بنادري چون قشم، سیراف، ریشهرََََ، خارك، جنابه، سی نیز، مهروبـان،  

بـه بنـادر حاشـیه     ند وشدط زوال و انحطادچار جیتدربور، عبادان، تیز، بصره و آبله معش

 بـه همـراه  موقعیت این مراکز، کـیش  کاهشهمزمان با  اي و کم اهمیت مبدل گشتند.

اقتصادي  يها تیفعالپا به عرصه  جدید تجاري يها قطبهرمز، بحرین و عمان به عنوان 

در بررسی علل زوال تدریجی مراکز سنتی بازرگانی خلـیج  بر این اساس  .منطقه گذاردند

ه اقتصـادي جزیـره   مقارن با حکومت مغول که زمینـه سـاز توسـع   فارس و دریاي عمان 

ایـن فراینـد    وارثیر گذار دانست که زنجیرأرا ت زیرکلی عوامل  طوربه  توانی، مکیش شد

را موجب گردیدند:

  .رونق و شکوفایی جزیره کیش در دوران ملوك بنی قیصر-1

.منازع امراي هرمزسیادت دریایی نظامی و تجاري بال-2

رکـود اقتصـادي سـایر    تالش امراي کیش و هرمز در اجراي سیاست انـزوا و  -3

.مناطق خلیج فارس

تلفـات   بـا واگیـر  هـاي  یمـاري بحطـی و شـیوع   ، قبالیاي طبیعی مانند زلزله-4

.گسترده انسانی
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.یاییدری و خطوط مواصالتی زمینی و انحراف مسیرهاي بازرگان-5

مهاجرت نیروي انسانی و بازرگانان عمده بومی به مناطق تـازه رونـق گرفتـه    - 6

ن بـه  آو تزریـق   ییها بخشکه سبب تخلیه نیروي کار و سرمایه از رمز و عمان ، هکیش

.دیگر نقاط گردید

نهـا را  آاقتصادي نابود کننده با رقیبان محلی که به نوعی نیـروي   يها رقابت-7

.برد یمتحلیل

به و مهروبان بر سایر نا، جغداد، بچون بصره همضعف اقتصادي مناطق م ثیرأت-8

  .نواحی

.جغتایی و بلوچ ،کش مغول نکوداريهاي سرگروه گريچپاول-9

گرایش تدریجی به مشـاغل تـدارکاتی چـون زراعـت و دامـداري محـدود و        -10

  .ییدریا تتجار عمده يها تیفعالو دوري از تعمیرات کشتی 

هاي دریاي عمان کـه  نیروي مستقل و نیمه مستقل سیاسی در کرانه فقدان-11

  .دادیمم امنیت منطقه اي را افزایش و عدن روند مرکزگریزي در میان قبایل راهز

  

  تحوالت اقتصادي جزیره کیش-ب

س مراکز عمده تجاري پیشین خلیج فـار  و سایر انحطاط اقتصادي سیراف فرایند

بندر تجـارتی منطقـه تبـدیل شـود. وجـود آب       نیتر مهمبه  کیش سبب گردید تا جزیره

 موقعیـت جغرافیـایی  ،زرگانانحضور گسترده دریانوردان و با ،تجارت مروارید ،آشامیدنی

 که کتاب یاقوت حمويروایت به را تسهیل نمود.و امکان زراعت محدود این روند  خاص

و  است به کیش مسافرت داشته نوبت8و  نگاشته ق.615-621يهاسال خود را طی

زوال در ارتباط با تحوالت این جزیره مقارن با  فاتیتألنیتر برجستهاز  اثر او از این لحاظ

زیبـا و   يهـا  سـاختمان کیش شهري آباد بـا   ،استخوارزمشاهیان و تشکیل دولت مغول 

چند آب انبار بـزرگ   ،است عمارات عالی بود که اطراف آن را باغات فراوان احاطه نموده

پنج بازار بزرگ بـا دکـاکین بسـیار معـامالت     براي ذخیره سازي آب باران وجود داشت.

و جمعیـت   پرداختنـد یمـ . مردم بـه صـید مرواریـد    کردیمکاالهاي گوناگون را تسهیل 

ــادي در آن ســکونت داشــته اســت  ــاقوت حمــوي،(.زی ــاه ) 1323:422ی کــیش لنگرگ

چـین و   ،آسیاي شرقی ،اقیانوس هند ،بود که از سواحل دوردست بالد عرب ییهایکشت
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راجعـت  داد و ستد انواع کاال به خلیج فارس و دریـاي عمـان م   به منظورآفریقاي شرقی 

  .کردندیم

گاههـاي  رهترین ذخیه صورت سنتی یکی از عمدهپیرامون جزیره کیش ب يها آب

.داشــتجهــانی شــهرتنآنفــیس مرواریــدهايوبــودمرواریــد در منطقــه خاورمیانــه

از مرواریدصید )1409:39دریسی،اال/1412:1139البغدادي،/1423:345العمري،(

گرفـت. مرکـز عمـده غـوص     جزیره نشینان انجام مـی  لهیه وسبکه اي بود مشاغل عمده

. صـید  قـرار داشـت   بین کـیش تـا بحـرین    ،آرام و راکد خلیج فارس يها آبمروارید در 

بحرین و قطیف براي خریـد آن   ،شد و بازرگانان فارسانجام میبهارمروارید در ماههاي 

بازرگانـان  توسط بیشتر آن  چنان با ارزش بود که مروارید کیشآمدند.به این جزیره می

در خلـیج  ":) به نوشته حمداهللا مسـتوفی 1359:307ابن بطوطه،(شد.پیش خرید می

  ) 1913:243مسـتوفی قزوینـی،  (".باشد که هیچ دریا را نیستلولوي بزرگ میس فار

کـه بـه قعـر دریـا رفتـه و      کسـانی -1:شـدند یمـ مروارید به دو دسته تقسـیم  صیادان 

مانـده و   کـه  و افـرادي هاغیص-2می کردند.  حتوي مروارید را جمع آوريم يها صدف

ید از صبح تا ظهر و از بعد از ظهر تـا  ص. عمل دندیکشیمغیص و سبدهاي صدف را باال 

را شـکافته و مرواریـد آن را بیـرون     هـا  صـدف . هنگـام شـب نیـز    افـت ی یمغروب ادامه 

  .  آوردندیم

نبـاتی کـه خشـن یـا      ،ا رنگ سفید متمایل بـه سـرخ  ها به انواع غلطان بمروارید

 ،کاوکی ،تنبول ،بطن الهند ،متمایل به سبز و کبود قوله و بدله با رنگ سفید ،درشت بود

زاده نـوري (.دیرسیمبه فروش  و شدبوکه و خاکی دسته بندي و ارزش گذاري می ،ناعم

خمـس آن متعلـق بـه    شد،یمکلیه مرواریدهایی که صید )111-113]بی تا [بوشهري

) مروارید همـواره از خـزاین گرانبهـا و هـدایا یـا      1359:307ابن بطوطه،(.سلطان بود

حمالت قطب الدین تهمـتن   چنانکه در ؛آمدیمدست ه غنائمی بود که از جزیره کیش ب

مروارید غلطان و جواهر و سنگ پاره و زرطلی و نقره و  يها صفتز ا"ز به کیش امیر هرم

مرواریدهایی که به سال بسیار به خون جگر از دل دریا حاصل شده بود همـه  مرصینه و 

  )1376:219اي،شبانکاره(".بغارتیدند

ابـن  (.کیش بودند رهیدر جزغواصان عمده مروارید اعراب بنی سفاف ازازايطایفه

 ،چـون گرمـاي فـراوان    ايکه همواره عوامل محدود کنندهآنزراعت با )1359:306بطوطه،

کـه در   شـد  در کیش انجام مـی  ،ساختیمو کمبود آب آن را با مشکل روبرو  باال رطوبت
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ـ  با تولید انو ها نخلستاناین میان  مسـتوفی قزوینـی،  د. (اع خرما حائز اهمیت بیشـتري بودن

هاي ساکنان جزیره باغاتی وجود داشت کـه در آن درختـان   خانهدر اطراف )1913:136

در کـیش   )1359:306،بطوطـه  ابـن د. (شـ یمکشت  جاتیفیصوغالت ،مرکبات ،نخل

دریا میان عمـان و   اي است در وسطقیس جزیره":داشتیز وجود وسیعی ن يها تاکستان

جا آنجایی خوش منظر و زیبا و پر از بوستان و نخلستانی است که دشت فارس از فارس،

دتاً در فصـل زمسـتان از   آب آشامیدنی مـردم عمـ  )154:یاقوت حموي(".شودیمدیده 

ایـن  )1913:136مستوفی قزوینـی، (".در مصانع جمع شود"گشت کهمین میأباران ت

امـا ثروتمنـدان و خـواص     ، گرفـت یمـ ب انبارها به صورت عمومی مورد استفاده قـرار  آ

بنیامین تودالیی سیاح معروف اسپانیایی نیز  ره داراي ذخیره گاههاي شخصی بودند.جزی

ماهیگیري نیز بـه ماننـد سـایر    )2002:179التطیلی،(.است کردهاشاره ضوع مو به این

.ســواحل خلــیج فــارس و دریــاي عمــان بخــش الینفــک از زنــدگی مــردم کــیش بــود 

کیش که در نتیجه کثرت حضور بازرگانـان و دالالن کـاال   ) جمعیت 1376:408اشپولر،(

مین مواد غـذایی  أزیره را براي تنیازمندي ساکنان ج ،از اقصی نقاط جهان حاصل گشته بود

چنانکه بخشی از مایحتاج مردم و دریـانوردان کـه بـه سـفرهاي دور و دراز      .دادافزایش می

کیش شهري اسـت بـر   ": دیگردیمرفتند از سایر مناطق از جمله سیراف (شیالف) وارد می

".ارنداز شهر شیالف طعـام آورنـد و بـه آن زنـدگی کننـد وطـن را بسـپ        ،اي در آبجزیره

  )1375:474همدانی،(

:سـد ینویمـ ،  نگاشـته اسـت   ق.626تاریخ المستبصر که در سـال  ابن مجاور در

ــان انــواع  گــیس (" کــیش) شهریســت بــزرگ و حصــاري دور آن کشــیده شــده بازرگان

کنند و در مقابـل مرواریـد   هاي ابریشمی و کتانی و حبوبات به این جزیره وارد میپارچه

عمومـاً   هـا  خانه. در این جزیره نخلستان و خرماي فراوان وجود دارد ندینمایمخریداري 

 و گوشـه پوشـند یمـ وجات بافت مراکش لباس داراي چند طبقه است اهالی آنجا از منس

  )1954:287ابن مجاور،(".کنندیمدستار خود را آویزان 

 ازبـه طـول انجامیـد     ق.620-655هاي  سالطی سیاحت خود که  طیسعدي 

بازرگـانی را  ":یسـد نودرباره رونـق و شـکوفایی آن مـی   وبود گذر کرده زینه کیش جزیر

شبی در جزیره کیش مـرا   ،و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکارشنیدم که صد

هاي پریشان گفتن که فـالن انبـازم   به حجره خویش در آورد. همه شب نیارمید از سخن

الن زمین است و فالن چیز ن است و این قباله فبه ترکستان و فالن بضاعت به هندوستا
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ضمین. گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است باز گفـت نـه کـه     را فالن

دریاي مغرب مشوش است. سعدیا سفري دیگرم در پیش است اگر آن کرده شود بقیـت  

گفـت: گـوگرد پارسـی خـواهم      ؟عمر خویش به گوشه بنشینم. گفتم آن کدام سفر است

از آنجا کاسه چینی بـه روم آرم و دیبـاي    بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و

".و آبگینه حلبی به یمـن و بـرد یمـانی بـه پـارس      رومی به هند و فوالد هندي به حلب

رونق تجاري بود کـه ابـن بلخـی    وپیشرفتبدین درجه ازکیش)1363:109سعدي،(

)1363:141ابـن بلخـی،  (.دانسـته اسـت  یرخلیج فارسجزا نیتریاصلجزیره را مرکز و این 

ابریشـم،  ري مورد معامله درکیش چون حریر ،هاي تجابنیامین تودالیی ضمن برشمردن کاال

را مرکـز عمـده بازرگـانی منطقـه      نآ، عطریات واحجار کریمهبقوالت،حبوبات،،کتان، غالت

بـه   اي اسـت کـه  نخستین نویسندهداند که مقصد اصلی خریداران و فروشندگان است. اومی

ر ثروتمنـد عمـده  در کنار تجا، بر این اساستوجه کرده است. نیز اي مردم کیشنقش واسطه

ن بـه منـاطق   با خرده فروشـی و انتقـال آ   خرید کاال از بازرگانان اصلی ضمنم گروهی از مرد

  )2002:179التطیلی،(.نمودندیمندر امرار معاش بساحلی و پسا

  

  مواصالتی ط اقتصاديو خطو هاراه-ج

 ياههـ رااصـلی بازرگـانی و شـبکه وسـیعی از      يها شاهراهاي از مجموعه گسترده

مرزهـاي دولـت مغـول مـرتبط      يپایتخت ایلخانی و ماورا ،ایران داخل را باکیش ، فرعی

 دوار پیشـین نیـز حـائز اهمیـت     اي از این ساختار مواصـالتی در ا بخش عمده .ساختمی

 19ت گـرزه و جاشـک در مسـاف   منـاطق   ،بنـدر و خشـکی بـه کـیش     نیرتـ  کینزد. بود

ر فاصـله انـدکی از   در نتیجـه ایـن جزیـره د    )1377:3محمودیـان، (.ن بـود آمتري لوکی

بـط تجـاري بـا    خلیج فارس قرار داشت و این امر به تسهیل روا يها آبخشکی ایران در 

اندازي کاال در مقابل ري و باري به بنادر و مراکز بارگیدمتعد يهاراهکرد.ایران کمک می

جزایر و بنـادر   کیش و ،مختلفشعبات جاده ابریشم در مسیرهاي گردید.کیش ختم می

  .ساختیممرتبط  ا به سایر نقاط ایران و جهانو سواحل خلیج فارس و دریاي عمان ر

توانست سواحل جنوب و جنـوب شـرقی ایـران را از طریـق     می اههرااین  مجموع

ان و قم به ري از مراکز عمده تجاري بر سـر جـاده ابریشـم متصـل سـازد.      کاش، اصفهان

افغانستان و دره سند از طریق سیستان و بلوچستان و دریاي عمـان و خلـیج فـارس بـه     

از  هاراهاین  مبدأ).1349:162ابن فقیه،د. (شمرتبط می نیالنهر نیبخوزستان و جنوب 
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گشـت. راهـی از بلـخ بـه هـرات و از      می نواحی شمال افغانستان و خراسان شرقی شروع

رمـز کهنـه سـاحلی)    (ههرات به زرنج و از زرنج به نرماشیر و بم و از بم به شـهر هرمـز   

خوزستان  و سپس به گردیدیممتصل کیش ل و از آنجا از طریق دریا به سواح دیرسیم

  .شدیمعراق منتهی  و

بـه کابـل و از کابـل بـه      راه دیگري از بدخشان یا بلخ به سمت پروان و از پـروان 

یکی از قندهار به سـمت زرنـج و بـم و     :شدیم. در قندهار راه دو شاخه رفتیمقندهار 

ابهار) بـه  (چو یا از طریق بمپور به بندر تیز  رفتیمدیگري از قندهار به دهانه رود سند 

  ت.رفمیجزیره کیش ه و از آنجا ب دیرسیمدریاي عمان و خلیج فارس 

هرات و یا نیشابور بـه سـمت جنـوب     ،راه اصلی جاده ابریشم از مرو راه دیگري از

به  و و از این دو شهر به زرند و کرمان و شیراز دیرسیمو به قائن و طبس  افتی یمادامه 

تـا  کـیش   رسید و از آنجـا از طریـق  مجاور بندر عباس) میو (و سورجنابه ،بندر سیراف

به نوشته معجـم البلـدان کـیش بـا      .افتی یممه ادا نیالنهر نیبخوزستان و  ،ایالت فارس

بندر به علت اینزمینی و دریایی در ارتباط نزدیک بود. يراههاز از طریق یبندر جاسک ن

مکـانی مناسـب بـراي دسترسـی     ،گشـت میساحلی احاطه  يها آبا نکه از سه طرف بآ

جا آندر ه است.از کیش تا جاسک سه روز را": کیش به مناطق داخلی ایران بودبازرگانان 

وجود دارد که زیستگاه سپاهیان پادشاه جزیره کیش است که  ییها ساختمانو  هايآباد

دریایی و کشتی سازي و دریانوردي و هنرهاي  يها جنگمردمانی شکیبا و کارشناس در 

 يهـا راه)1323:95یـاقوت حمـوي،  (".شـود ینمـ دیگر هستند که در دیگـران یافـت   

متصـل   آن يهـا  کـوره و  نوب ایران را به ایالـت فـارس و شـیراز   سواحل ج نیزگوناگونی 

سنتی کـه ریشـه در سـاختار اداري     يهايبندوالیت فارس بر اساس تقسیم .ساختیم

والیـت   ،شاپور خوره ،به پنج کوره یا بخش بزرگ اردشیر خوره ،عصر باستان ایران داشت

  د.شیمشبانکاره یا قباد تقسیم و وره دارابجرد ، کاصطخر

جزایر و بنادر عمده خلیج فارس و دریاي عمان عمدتاً در کـوره اردشـیر خـوره و    

  ت.ی از آن نیز در کوره شاپور خوره قرار داشیهابخش

کوره اردشیر خوره از شیراز به سوي مناطق جنوبی تا کرانه خلیج فـارس امتـداد   

  . گرفتیمجزایر خارك تا قشم نیز در این محدوده قرار  و داشت

گفتنـد کـه شـامل    ردشیر خوره را سیف یعنی کناره میساحلی کوره ا ياه بخش

واحی (نـ سیف زهیـر در سـاحل جنـوبی ایراهسـتان      ،سیف عماره در شرق جزیره کیش
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الرستان) و حوالی بندر سـیراف و سـیف مظفـر در شـمال نجیـرم       ،جنوب شرقی فارس

  )276-1365:7اقبال،(.شد می ر)زیره بوشه(بندر کوچکی میان سیراف و شبه ج

راه از شـیراز   نیتـر یشـرق . گردیـد بیشتر خطوط بازرگانی از شیراز منشـعب مـی  

و در آنجـا در جهـت    رفـت یمـ فرگ و طـارم   ،بگردادار ،فسا ،و به سروستان می شدآغاز

  .دیرسیمو سپس کیش جنوب به شهر سورو (شهرو) در مجاورت هرمز

هـی  را هـا  کاروانافول سیراف . پس از رفتیمطرف جنوب و سیراف ه براه دیگر

 ،رفـت و بـه سـمت جنـوب شـرقی مـی      دیگردیمدیگر را که در نیمه این جاده منشعب 

. راه غربی بـه سـوي خلـیج    شدیمانتخاب کردند که به بنادر مقابل جزیره کیش منتهی 

و پـس از عبـور از کـازرون و دریـز بـه تـوج        کردیمفارس جاده شیراز به ریشهر را طی 

  )1377:277لسترنج،(.رفتیمو بعد کیشنجا به بندر جنابهآاز و  دیرسیم

.بـود کیش  راه جهرم به الر و کارزین به فال نیز از طرق دستیابی شیراز به سواحل

الغـر و سـپس بـه لنگرگـاه هـزو در چهـار       شـهر  جاده کاروانی از شیراز بـه هفتم، در قرن

مندي از ارتبـاط بـا کـیش داراي    بهرههزو در نتیجه یافت.فرسخی جزیره کیش امتداد می

)1323:406یـاقوت حمـوي،  (اي بـزرگ بـود.  تجاري و قلعهمعظم اداري، يها ساختمان

تشـریح  چنـین  را  دیرسـ یمـ یاقوت حموي در معجم البلدان راه دریایی که به این منطقـه  

ن در و برابـر آ  رسـد یمـ دریاي فارس رو به جنوب پس از مهروبان به جنابـه   ":نموده است

میان دریا جزیره خارك و سپس کرانه ایرانی سینیز و بوشهر و نجیـرم و سـیراف و سـپس    

  )1323:95یاقوت حموي،(".رسدیمو به دژ هزو در برابر جزیره قیس  گذردیمجزیره الر 

شهر پسابندر شیراز به مانند داالن و گذرگاهی بـراي ورود و خـروج کاروانیـان از    

  د.لعکس بوجنوب به قلب ایران و با

خرمـاي  لیمـو، نـارنج، تولیدات زراعی منطقه فارس چون تـرنج، صنایع دستی و

 يها داماسب وهاي کرباسین کازرون،قماشوکتانپنبه،گل نرگس،موسوم به گیالنی،

خصوص کشمش ناحیه شـبانکاره  ه بوخشکبارانواع خرما،خرمهره وپادزهر،دشتستان،

آن منتقـل   يو مـاورا رهـاي مصـرف منطقـه خلـیج فـارس      طریق جزیره کیش به بازااز

بـه   (ایـدج) شـبانکاره  جات وهیمبه نوشته یاقوت حموي )1411:648مقدسی،(شد. می

  )1323:287یاقوت حموي،(.دیگردیمجزیره کیش صادر 
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 يهـا  کـاروان و مقصد بسـیاري از   مبدأایلخانان که  مراکز قدرتتبریز و سلطانیه 

خلـیج فـارس و دریـاي     جزیره کـیش و  از سه طریق با ،اط جهان بودتجاري از اقصی نق

  :گشتیممرتبط عمان 

و از  آمـد یمـ بصره که از معابر جبال کردستان گذشته به مراغـه  ه کیش ب راه -1

  .دیرسیمآنجا به پایتخت 

  شیراز و اصفهان و کاشان و قم و ري و قزوین.و سپس سیراف  کیش به راه -2

  ز و کرمان و یزد و کاشان که در این محل به راه دوم متصـل  هرم به شیراه ک-3

  )1365:570اقبال،(.شدیم

،روز 70طـول  فرسنگ راه در 250از پیمودن بیش بزرگ با يها کاروانهرساله 

کاالهـاي گونـاگونی چـون    وبودنـد  در حرکـت سـلطانیه  وتبریـز و مابین جزیره کیش 

فـارس و یاقوت خلیج ومروارید ،شرقی آسیا جنوبوجات هندادویه ،هاي گرانبهاپارچه

هـاي زربفـت و  پارچـه  ،منسـوجات کشـمیر  شال و ،زمرد هندالماس و ،سیالنوماالبار

دیگـر انـواع اصـفهان و وعطریات شـیراز گالب و ،و کرمانیزد،موصل ،اطلسی شوشتر

  ) 1913:186مستوفی قزوینی،(.کردندعرضه میچین راومصنوعات کمیاب هند

  

  تجارت خارجی -د

طیـف وسـیعی از بازرگانـان و شـرکاي     ،عصـر ایلخـانی  شیکـ  ییایدردر تجارت 

  فریقاي شرقی نقش آفرین بودند.آجنوب شرقی آسیا و  ،چین ،خارجی از هندوستان

هندوستان شریک سنتی و عمده بازرگانان نواحی خلـیج فـارس و دریـاي عمـان     

 ،گندم اي از مایحتاج این منطقه چون جو ،مده . هند از دیر باز بخش عشدیممحسوب 

احجـار   ،حیوانـات کمیـاب   ،جـات  وهیـ م،ادویه جـات  ،داروهاي گیاهی ،روغن ،برنج ،ارزن

ــه ــر مشــک، ،کریم ــاقوت،عنب ــاس، ،ی ــود،الم ــرع ــافورعنب ــ و ک ــمین أرا ت ــودیم .نم

yajima.1976:32)/80: 1423گمنام،مؤلف(  

فضل اهللا بـه   نیدالدیرشن از هند براي خواجه هدایایی که ملک عالءالدیمیان در 

حیوانـات   ،عطریـات  ،جـواهر  ،چون اقمشه ییها شکشیپ،فرستاده بودبنادر خلیج فارس 

،کوالت و خشکبارمأ ،اوانی طال و چینی ،ادهان معطر ،مفترشات ،عقاقیر ،مربیات ،کمیاب

 ،جـوز هنـدي   ،عاج و انـواع داروهـاي ترکیبـی از دارچـین     ،کمیاب یا اخشاب يها چوب

  )1371:207براون،(.و فوفل وجود داشتیکبابه چین ،هل ،میخک
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عـدن و بصـره بـا     ،عمـان  ،هرمـز  ،سبندر تـی  و کیش دریانوردان هندي از طریق

نیز  و دریانوردان کیش هاي مسلمانانشتیوک فارس و دریاي عمان در ارتباط بودندخلیج

راس  ،کـولم در مـدرس   ،سـور در گجـرات  سـوباره و می  تهانـه، کهمبـات،   ،سند به دیبل،

طه (.کماري و مالیبار (ماالبار) در بنگال و کامروب (قامرون) در اسام آمد و رفت داشتند

  )1408:119المنجم،/1966:21التکریتی،

 .تجارت منطقه عمانات را در اختیار داشتند تجار هندي بیشتر بطوطه ابنبه گفته 

 رانز تجـارت بـا هنـد گـذ    و مـردم آن ا  شدیموارد  عمان تقلها هند بهپارچه و برنج از 

ان یکـی از مراکـز صـادرات مجـدد     عمـ )1359:297ابـن بطوطـه،  (.کردنـد می زندگی

.نمـود یمـ ءاي ممتـازي را ایفـا  و عالوه بر آن نقش واسـطه  هاي هندي به کیش بودکاال

،مقدیشـو  ،یمن ،دهن ،هرمز ،عمان جایگاهی است که بازرگانان به هنگام رفتن به کیش"

  )1357:249،انصاري دمشقی(".ندیآیمنجا به آزنگ و حبشه 

ـ   اي در فعالیـت اقتصـادي   طـور گسـترده  ه بازرگانان هندي در عدن و یمن نیـز ب

بزرگ هندي که از کنبایت و تانه و کولم و کـالکوت و   يهایکشت".دریایی شراکت داشتند

نـور و سـنداپور و سـایر بنـادر هنـد حرکـت       مندرایبه و شالبات و منجبـرور و مـاکنور و ه  

".و بازرگانـان هنـدي در ایـن شـهر سـکونت دارنـد       نـد یآیمـ و بـه بنـدر عـدن     کنندیم

س یکرمان و بنادر سواحل مکران و دریاي عمان به خصـوص تـ  )1359:271،بطوطه ابن(

،ز هنـد فیـل  ا .ره کـیش در ارتبـاط تنگـاتنگی بودنـد    هندي با جزیتبادل کاالهاي  براي

بـه کـیش حمـل   مـواد غـذایی   عـاج و   ،هاي زربفتپارچه ،مروارید ،جواهرات ،جات هیادو

صـادر کننـدگان    نیتـر  عمـده از کیش گشت. و سپس به سراسر ایران منتقل می شدیم

1376اشـپولر، ت. (یافـ در قهستان پرورش مـی  ژهیبه وکه به هندوستان بوداصیل  اسب

بادله میـان ایـران و بازرگانـان هندوسـتان از     تمارکوپولو از تجارت و محصوالت م)433:

بازرگانان کیش با عبور و )1350:300مارکوپولو،(سخن گفته استخلیج فارس ق طری

)1999:81السـیرافی، (.پرداختندیز به دادوستد مینسرزمین سراندیب ا از هندوستان ب

براي تجارت با بازرگانان این خطـه   توانمندي اقتصادي کیش امراي هندوستان به دنبال

امیـران  هند و فارس اسـت.  يهایکشتجزیره کیش لنگرگاه "بودند. ل ئقایارزش فراوان

."وستان اعتبار و شکوه بسیار دارندهاشان نزد حکام هنداد زیاد کشتی و قایقدنجا به تعآ

  )1323:422یاقوت حموي،(
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در رونـق   ین و مناطق شرقی آسـیا با چبازرگانان کیش  تجارتدر عصر ایلخانیان 

 ،شـد  ز جاده ابریشم دریـایی را شـامل مـی   کامل بود. در این مسیر بازرگانی که بخشی ا

 يهـا یکشـت و توابع آن از طریـق  ـ   ین و مالزيپفلی ،اندونزي ـکاالهاي مناطق انسولند  

 )1379:513گروسـه، (گردیـد. بـه خلـیج فـارس ارسـال مـی      شـده و چینی دادوسـتد  

آبی حاصل از رودخانه دجلـه و بنـدرگاه بصـره     جراهاياي چینی با استفاده از مهکشتی

منسوجات ابریشمی حریر  ،کاالهایی از قبیل ابریشم خالصرفتند وگاه تا بغداد پیش می

 ،هـل  ،زنجبیـل  ،و اطلس و منسوجات زربفت از حـدود چـین و مقـادیر بسـیاري فلفـل     

را و مرواریـد و المـاس اقیـانوس هنـد     اي هنـد جوز هندي و منسـوجات پنبـه   ،دارچین

               )514:همان(.کردندمی دادوستد

خشکبار و  ،قیمتی يها سنگ،گوناگون از عطر و گالب هايبازرگانان چینی امتعه

به مناطق دور دست هند و شرق آسـیا  کیش و کاالهاي تجملی گرانبها را از  جاتیفیص

  )68]بی تا[امیرابراهیمی (.رساندندیمبه فروش  و منتقل کرده

بازرگانـان ایرانـی بسـیاري در     ،پیوندهاي اقتصـادي خلـیج فـارس و چـین     پیدر

هانگ چئو از منطقه چو کیانگ و بنـدر   ،سواحل و بنادر این کشور از جمله بندر تیسناي

 و اسـتمرار قـه ارتبـاطی را تکمیـل    و ایـن حل  کردنـد یمـ تـزي یوئـان و زیتـون زنـدگی     

  )1379:513گروسه،د. (بخشیدنمی

در جریان مسافرت دریـایی خـود    ).ق664–732ادوریک دوپوردنون ایتالیایی (

او در بصـره سـوار بـر     ،مسیر حرکت تجار از خلیج فارس تا چین را توصیف کـرده اسـت  

گذشت و از راه معمول بازرگـانی بـه سـوي هنـد      و کیش کشتی گردیده از جزیره هرمز

مبی عبور کرد و پس از گذر از سـواحل ماالبـار کـه سـرزمین     از تانا نزدیک ب .پیش رفت

پا رسید و سـرانجام بـه چـین وارد    جاوه و چم ،اصلی ادویه و مملکت فلفل بود به سیالن

  )1379:519گروسه،(شد.

بـه سـواحل    و گذر از جزیره کـیش  مارکوپولو نیز با پیمودن جاده ابریشم دریایی

مـارکوپولو، (کـرد.  ایـران مسـافرت  به  زدیو رمان ک قیاز طرو سپسدیهرمز رسایران و 

1350:510(  

تجـار ایتالیـایی اجـازه     ژهیبه وبه بازرگانان اروپایی  .م 13ایلخانان از نیمه دوم قرن 

دادند از قلمرو آنها عبور کرده و براي داد و ستد به هند و چین برونـد. آنـان از راه آسـیاي    

رسـیدند و از آنجـا   هرمز می کیش و و کرمان به جزیرهیزد  ،کاشان ،تبریز ،رابوزانط ،صغیر
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بر تنگـه بـاب    ءبنادر عدن و یمن با استیال .گشتندیمو چین رهسپار  ماوراء هندبه هند و 

از جمله مراکز مهم در اقتصاد خلیج فارس و دریاي عمان بودند کـه  و دریاي سرخ  المندب

 بـه آسـانی تفکیـک     تـوان ینم، چنانکه دادرا با عمانات پیوند می هاآنارتباطات مستحکمی

بازرگانـان  ) 1353:65(ابـن االثیـر،    .جغرافیایی و اداري را میان این دو سرزمین دریافـت 

و بنـادر دریـاي    عمان با جزایـر  یهودي و جزیره کیش به صورت مستقیم یا از طریق تجار

بان عربی از سال کتوباتی به زم goitein)،(42-1947:37،سرخ مراودات اقتصادي داشتند

ارتبـاط   Ibid)(57-247 :1954.هجري، این روابط تجـاري را اثبـات نمـوده اسـت     530

زنگبار و حبشه با خلیج فارس که ریشه در ادوار  ،فریقاي شرقیدور دست آ يها نیسرزم

 يها چوب)1353:65ابن االثیر،(.کهن گذشته داشت در عصر ایلخانی نیز استمرار یافت

از آن به وفور استفاده  هایکشتها و بدنه نگباري که در ساخت سقف خانهزندل)ساج (چ

.فریقایی در سراسر نواحی جنوبی ایـران بـود  د نمادي مشخص از حضور بازرگانان آشمی

فریقاي شـرقی بـه   در سراسر سواحل آ نیز ناوگان بازرگانان ایرانی)1938:5ابن حوقل،(

مصـر  مشغول بودند. جات هیادوالت و آعاج نقره،و طالاحجار کریمه،دادوستد عطریات،

الهـروي، (.بودنـد نزدیکـی  ن در ارتبـاط آبود که تجار کیش بـا   فریقادر آ نیز از مناطقی

دریانوردان با عزیمـت بـه دریـاي عـرب و سـپس      )1986:110منام،گمؤلف/1423:41

ان بـه مصـر   در سـاحل شـرقی عربسـت    دریاي قلزم یا سرخ از طریق بنادر عـدن و قطیـف  

قیمتـی و   يهـا  سـنگ منسـوجات و  ابـزارآالت، اي از تولیدات زراعی،مجموعه رسیدند.می

القاشانی،(.کردآن خطه ترغیب می فلزات کمیاب مصر همواره تجار کیش را به دادوستد با

  )1413:233االرزقی،/1376:139منام،گ مؤلف/1348:227

ثـروت و اقتـدار    ،بازرگـانی  مبیک نمادفریقا تا سواحل موزاآتجار کیش در مشرق 

سیس کردند که روند أاقتصادي بودند و در آن حدود اجتماعات انسانی (کلنی) پایداري ت

)1367:169محـیط طباطبـایی،  (.نمـود آفریقـا را تسـهیل مـی   آسـیا و  میان دادوستد 

ــا  خلــیج فــارساي دادوســتد گــران هندوســتان یکــی از منــاطق واســطه ایــن زمــان ب

 ازمحـدوده وسـیعی   شـامل  کـه  رفتآفریقا به شمار می سواحله موسوم ب يها نیسرزم

دره نیل، ناحیه جنوبی تونس بـه سـوي منطقـه     ،هاي مدیترانهسواحل فلسطین در کرانه

. فریقـاي شـرقی بـود   آصحراي جنـوبی و   ،صحرا، کمربند ساوانا در بخش ساحلی سودان

)yajima.1996:319( کیش و سایر مناطق خلـیج فـارس و   هاي تجاري بازرگانان کشتی

کیلومتر از مسـقط   3500ش از با پیمودن بی موسوم به سوین یا ماداراتیس دریاي عمان
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طـال و عـاج     ملـه وسـتد انـواع کـاال از ج   داد و بـه رسـیده   در عمان به مومباسا در کنیـا 

  )op.cit:321-325د. (پرداختنمی

گوناگون شـرق آفریقـا    مناطق درهاي دوره ایلخانی وسلغریان اي از سکهمجموعه

کشف شده است که محدوده سومالی وتانزانیاي فعلی)اونگوجا (دربه ویژه مافیا، کیلوا و

  )1387:131،(عرب احمديآفریقا بوده است.بازرگانان کیش با از تجارتناشی  عمدتاًٌ

  

  قیصربنی کیش پس از سقوط ملوك اهمیت اقتصادي  استمرارهـ ـ

ارضی اتابکان فارس و رقابت تجاري با ملـوك هرمـز بتـدریج بـه     سیاست توسعه 

گردیـد. افـزایش توانمنـدي اقتصـادي     منجـر بنی قیصـر  رانیام یاسیسفروپاشی قدرت 

 ،بودبه دست آمده خلیج فارس و دریاي عمان  جزیره کیش که در سایه تجارت شکوفاي

حـدات بحـري خـود     موجب گردید تا اتابکان سلغوري که جزایر فارس را بخشـی از سـر  

ناحیـه  قیم خود را بر آن تنظارت مس تر افزونبه منظور کسب خراج و مالیات  دانستندیم

                                                                               )1343:80خصیبی،د. (توسعه دهن

در حـال توسـعه    زونروز افـ  به طورز که بت تجاري امراي قیصر با ملوك هرمرقا

داشت. امـراي   مهم یدر فروپاشی جزیره کیش نقش ،قدرت نظامی و اقتصادي خود بودند

سود قوافل تجاري و باراندازهاي پر يهاهراي دستیابی به براهمواره ز رمکیش و ملوك ه

  .                                             در ستیز و تقابل بودند هاي بازرگانیو کشتی

ز و جزیره هرم ربتسلط کرمان براي امراي بنی قیصر در روزگار حاکمیت سالجقه 

خـراج و  دادنـد و مبـالغ هنگفـت    می را انجام  فراوانی هاياضمحالل رقیب دیرینه تالش

ر سال صد هزار دینار زر خراجی و پنجاه سر اسـب  ه". دکردنمی حق مقاطعه پیشنهاد 

پادشاهی ملک سلطان بن ملـک قـوام الـدین بـن     در هنگام )182:همان(."متازي بده

ـ بنی قیصرت ول، دبن ملک جمشید ملک تاج الدین بن ملکشاه یـرا  ، زضـعف نهـاد  ه رو ب

سـتی  برخالف اسالف خود که بیشتر با پادشاهان فـارس راه مسـالمت و دو  ملک سلطان

ت. ین ساخآغاز کرد و او را برنجانید و خشمگ بکر سرکشیسبت به اتابک ابو، نسپردندمی

همداستان شـد و   ويز باابا نصر علی بن کیقباد صاحب هرم نیالد فیستابک به پیشنهاد ا

دین پیمان که اتابک امراء گرمسیرات را از یـاري فرمـانرواي   ت. ببرانگیخاو را به فتح کیش

تعلق گیرد و حکومت کـیش   کیش باز دارد و پس از تصرف کیش چهار دانگ آن به فارس

ملـوك   حاکمیت)(Teixiera.1906:158-9.نصر باشدآن با سیف الدین ابا بقیماو مالکیت 



75    عصر مغولن ت جزیره کیش در بازرگانی خلیج فارس و دریاي عمااهمی

زي هرمـ  انصرپس از لشکر کشی سیف الدین اب ق.626در سال  بر جزیره کیش بنی قیصر

  .و به فرمان اتابک ابوبکر سلغوري به پایان رسید

کـیش بـه   فـراوان  م زي از ارسال بخشی از ثروت و غنـای هرم نیالد فیسسرکشی 

به فارس و خود  توابع  بااین جزیره ق. 628تا در سال شدتگاه سلغوري نهایتاً سبب دس

دولتخانه قرار گرفـت و ایـن عنـوان در تمـام      ،نام مرکز کیش .گردد لحاققلمرو اتابکان ا

را براي  فراوانی توانمندي اقتصادي، فتح و الحاق کیش  .ادوار حکومت اتابکان پایدار ماند

با این فتح نامدار رونق بازار عظمت و اقتدار اتابکی یکـی  ". ارمغان آورد اتابکان فارس به

فسـایی، (".ردید و کـیش را دولتخانـه نـام نهـاد    بر هزار شد و خزاین بی شماري عاید گ

بکر به لقب سـلطان زمـین و  ابواین پیروزي درخشان بود که اتابک ) پس از1382:262

  )262همان:(.دریا دست یافت

از تمرکز و استقالل سیاسـی و   ايبه دوره کهآنبا وجود  بنی قیصردانسقوط خان 

، امـا در سـایه سیاسـت توسـعه اقتصـادي اتابـک ابـوبکر        ،جزیره کیش پایـان داد  اداري

اتابک بر بسیاري از نواحی سـاحلی و   .یافت يتر افزونن رونق مجدد و آبازرگانی دریایی

) 80]بی تـا [، زرکوب شیرازي(و قطیف )262:همان(ن جزایر از کیش تا عمانات و بحری

نام  ویافت و بر محدوده وسیعی از بندر بصره تا سواحل اقیانوس هند فرمان راند ءاستیال

 بـر ایـن اسـاس    )1356:582بهرامی،(.ها آمداي از بنادر هندوستان در خطبهاو در پاره

 کـه بحـرین   یاه اوال فارس پرداخت و جزیرخلیج مختلفبکر به تسخیر نواحی  واتابک اب

خلیفه عباسی )./م640-656/.ق1242-1258ه (المستعصم باللّ در آن هنگام در تصرف

ق.633روز جمعه سـوم ذي الحجـه سـال    محمد بن ابی ماجد را در و امیر فتح کردبود،

، بیرون راند و نیز جزیره قطیف را که در دست اعـراب بـدوي بـود    از آن جزیره .م1235/

 .م1423/.ق 641ر بهـار سـال   ، دکه بر سنگی بنا شده بـود  طاروتدن قلعهس از گشوپ

بن سرحان بن محمد بن عمر و بـن سـنان را کـه از بزرگـان      و ابی عاصممسخر ساخت

شدند،ی مییردسرهاچون اعراب موجب د ما، اکست داده نابود ساخت، شمشایخ آنجا بود

ازده هزار دینار مصري به مشـایخ  ود خرما که هر سال هنگام برداشت محصول کردمقرر 

صـاف ایـن   لیف تـاریخ و أو تا هنگام ت نشدهتعرض  موجبدیگر  بپردازند تاو امراء ایشان 

فرمـانروایی آنجـا را بـه عهـده      .م1255/.ق654تابک در سالت. ارسم بر جاي بوده اس

،یره کیشبا تصرف جز .عمیر نهاد عصفور بن راشد بن عمیر و مانع بن علی بن ماجد بن

ـ    به تجارت هندوستان را  گمـرك و   عنـوان ه دست گرفت و از ایـن راه مبـالغی فـراوان ب
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چنگ آورد. در این زمان سـلطان گجـرات مطیـع و فرمـانبردار اتابـک شـد و       ه مالیات ب

ه رسولی همراه هدایا و تحف به شیراز فرستاد و بر خراج گردن نهاد و شحنه پذیرفت و ب

  .بکر خواندنام اتابک ابوه به باسالم درآمد و خط کیش

تجـاري و   يهـا راههمراه با گسترش قلمرو فارس که زمینه ساز تسلط بیشتر بر  

عمرانی متعـددي  برنامه هاي اصالحی و ،مراکز بازرگانی خلیج فارس و دریاي عمان بود

 ،دادیمـ مناطق ساحلی که مرزهاي جنوبی آن را تشکیل در نتیجه فارس و .انجام گرفت

داري بـه انـدازه اي   ابوبکر سعدبن زنگی در کار مملکت اتابک". درخشانی را گذرانیدعصر 

بیدار بود که به محاسبات کلی و جزیی و اطالع بر حال رعیت بومی و غریب بایـد خـود   

".نمـود یمـ خـذه را  أوارسی کند و اگر دیناري اجحاف بر دولت و رعیـت بـود نهایـت مو   

اراضـی   ،ثار عمرانی فـراوان سـاخته شـد   آبک ابنیه و به فرمان اتا )1382:257سایی،(ف

 ،کشاورزي مساحی گردید و به منظور رفع کسري بودجه و پرداخت خـراج بـه ایلخانـان   

هـا و   بـر ایـن اسـاس کـاروان    .راهداري مورد استفاده قـرار گرفـت   روش نوین در مالیات

 ،دیدنـد. اراضـی زراعـی   االغ و گاو مشمول مالیات عشریه گر،بز ،گوسفند ،شتر ،هاي اسبرمه

.گنــدم و آرد نیــز از ایــن قاعــده بودنــد يهــا ابیآســقنــوات و  ،چاههــاي آب ،باغــات میــوه

ی بودجه مورد نیاز خزانه سلغوریان را راهداري و زراع يها اتیمالافزایش  )1372:94وصاف،(

یج خلـ  يهـا  آبکه براي رسـیدن بـه    ي بودهاي تاجربار مضاعفی بر گروه ،اگرچهنمود نیتأم

همچنـین  فـارس بودنـد.   يها داالنفارس و یا بازگشت به ایران مرکزي مجبور به استفاده از 

ات ملکی داده شد و اسنادي که از تاریخ انتقال آن بیش از پنجاه سال جفرمان به بررسی قبال

بـر ایـن اسـاس    د.اعتبار ساقط بو و در غیر این صورت از درجهگذشت معتبر شناخته شدمی

منـاطق سـاحلی و اراضـی     ـ  سیعی از اراضی منطقه گرمسیرات یا جـروم فـارس  هاي وبخش

گردیده بود و از منافع آن  ءکه به رسم اقطاع به افراد مختلف اعطاـ   پست مجاور خلیج فارس

  .شد به نفع دولت ضبط دیگردینمچیزي به دیوان اتابکی ارسال 

مصـر جـامع  ه عنـوان  نگیـ ن زبروزگار اتابک سعددر رازیش،ايگفته شبانکارهبه 

 17و مرکزي براي مبادالت تجار از اقصی نقاط جهـان بـود.    )1376:184اي،شبانکاره(

بازارهـاي آن انـواع امتعـه را بـراي فـروش       ودروازه کاروان رو بـود   9يدارامحله شیراز 

از چهار سامان عالم از روم و سرندیب و چین و طراز ":. به گفته همدانیداشتیمعرضه 

اندلس و مغرب و عراق و خراسان و در بند و غیرها خراج به فارس آوردنـدي و گوینـد    و
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 بیـران شـود همـه عـالم     بیرانچون فارس آبادان بود همه عالم آبادان بود و چون فارس 

  )1375:278همدانی،(".گردد

و ایـن بـی    فارس بی سامان مانـد "ن آکه پس از  ق.659در سال  مرگ اتابک ابوبکر

بـش  آفروپاشی حکومت اتابکان فارس در روزگار  ،)1372:105وصاف،("نی ادامه یافتساما

آمـد نمـود   رر بی نظمی و عدم مرکزیت سیاسی کامدید دچا يها مدتخاتون که فارس را تا 

از  توسعه قدرت نظامی و تجاري دولـت دریـایی هرمـز کـه     ،)1338:645(فضل اله همدانی،

عمده دادوستد دریـایی، بـارگیري و بارانـدازي سـفاین تجـاري      به بعد به مرکز ق. 700سال 

گشت فریقاي شرقی تبدیلآخلیج فارس، دریاي عمان، اقیانوس هند تا جنوب شرقی آسیا و 

را در تحـوالت اقتصـادي    سو مقام و منزلت پیشین جزایر و بنادر سیراف، هرمز ساحلی و تی

سـونجاق  بـه فرمانـدهی   ایلخـانی   بـه وسـیله سـپاهیان   کیش و تصرف  دست آورده منطقه ب

اي با وجـود تحمیـل پـاره   )1382:268فسایی،(ق.  671(سوغنجاق) سردار مغول در سال 

    .نکرد استمرار حیات اقتصادي کیش را متوقف ،مشکالت

 نیالد جمالیخ د. شاین فرایند بودن تداوم درثر ؤعوامل مز خاندان بازرگان طیبی ا

-725هـاي  سـال  طیاالسالم بزرگ خاندان طیبی که  ابراهیم بن محمدبن طیبی ملک

رقیبـی  دریاي عمان حاکمیت تجاري بـی خلیج فارس وبنادروجزایرفارس،برق. 629

اي ازبازرگـانی محـدوده گسـترده   وقـرارداد خـود  يهـا  تیـ فعالمرکزکیش را،داشتند

]تـا بـی [، ب شیرازيزرکوت. (گرفرا در اختیارو ماالبارهند حل چین،سوافارس تاخلیج

ایـن تکـاپوي   بخشـی از  هـاي گرانبهـا  اسـب وصادرات مرواریـد و) دادوستد101-99

خلـیج  سـرخ از زردینـار 220سأرس اسب به قیمت هرأر1400اقتصادي بود. هرساله 

الـدین  ملک تقی)1356:302بهرامی،(.دشمیماوراي آن صادرفارس به هندوستان و

در صـادرات   اي مهـم ب مرزبان الهند نقش واسطهاو با داشتن لق عبدالرحمن طیبی برادر

به نوشته وصاف خانـدان طیبـی در خریـد و فـروش      .کردمی ءاسب به هندوستان را ایفا

چنانکه هر متاع که از اقصاي چین "جایگاه نخست را در اختیار داشتند. کاالهاي هندي 

او خواهنـد هـیچ خریـدار خواسـتار     و بالد هند به معبر هند آرند تا وکـال و گماشـتگان   

معامله نتواند بود و چون اموال حاصل شـد آن را بـا جهـازات خاصـه بـه جزیـره کـیش        

چـون هـزار اسـب     هـدایایی ق. 694ل ملک االسالم در سـا )1372:173وصاف،(".آرند

انـواع ظـروف    ،جـواهرات گرانمایـه   ،هاي زربفت و حریرجامه ،هاي خوشابمروارید ،اخته
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آوري نموده بود که از اقصی نقاط چین و هند گردمین و امتعه نادر دیگري رازرین و سی

  )1385:366پور،لکد. (قدیم کرتبه غازان خان 

کالنـی در اختیـار   نقـدینگی  س ملک االسالم در نتیجه تجارت پر سود خلیج فار

انین و و بـه ایلخـان و خـو    پرداختنـد یمـ را پیشـاپیش   ها االجاره مالنواب او  زیرا،داشت

)1372:346لمبتـون، (گردیدو عراضات و تکلفات خاصه تسلیم میامراي مغول سوغات 

االجاره خاندان طیبـی بـه دولـت ایلخـانی از طریـق پرداخـت مسـتقیم        از مال یو بخش

  )363همان:(.گرفتصورت میمنطقه کیش  مروارید

ی زیدالـدین علـ   طیبـی،  نیالـد  شـمس ملـک  و  ملک شـیخ عزالـدین عبـدالعزیز   

خلـیج فـارس    تجار عمده گریاز دالدین محمدبن مالک ملک شمسژهیبه وعبدالسالم و 

فسـایی، (.پرداختنـد یمـ جزیره کیش به فعالیـت   در محدودهکه ایلخانان بودندعصردر

                                  ) 1348:163القاشانی،/1382:269

ثـار آاز فروپاشی امراي بنی قیصـر در   استمرار روند بالندگی اقتصادي کیش پس

سـال   56و  ق. 674در سـال  زکریاي قزوینـی  نویسندگان این دوران ثبت گردیده است.

بازرگانـان متعـدد و لنگرگـاه پـر     ناوگان بزرگ،پس از این رویداد از توسعه شهر سازي،

 تگاه سـفاین هنـد و فـرس و   شـ ن جزیره واداآ". ازدحام و رونق کیش سخن گفته است

ذیـل  در تـاریخ وصـاف   ) 1371:316قزوینی،(".جاي سود و سوداي عرب و عجم است

ت. زیره قیس امروز یکی از جزایـر بـزرگ فـارس اسـ    ج": مده استآق.697سال  وقایع

 شـوند یما وارد نجآازرگانان از هند و سند و چین و ترکستان و مصر و شام و قیروان به ب

بـه  متوفی بغدادي  نیالدیصف)1372:100وصاف،(".دارندیمهاي خود را عرضه و کاال

که  است مشاهده کردهاي با بساطین و عمارات دلپذیر نیز کیش را جزیرهق. 739سال

البغدادي،د. (ان انداختهیمن لنگر آهندوستان در  يهایکشتو  بازرگانانی ثروتمند داشت

1412:1139(  

 سیاسـی  یـک قـرن پـس از سـقوط    بیش از  ی در نزهت القلوب کهمستوفحمداهللا 

البحر جزایري که از حد سند تا عمان در بحـر  ":سدینویم،جزیره کیش نگاشته شده است

و بزرگترین آن به کثرت مردم و نعمت جزایـر   اند شمردهفارس است از حساب ملک فارس 

قیس (کیش) و بحرین است. حکام قیس در ایام سالف اکثر والیات ایران به تخصیص تمام 

. حقوق دیوانی آنجـا  اند خواندهو قیس را دولت خانه  اند شمردهلک فارس را از توابع قیس م
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ابرکافـان و خـارك همـه از توابـع      ،جزایر بحرینوتدینار اس 491300هم اکنون بر دفتر 

  )1913:136مستوفی قزوینی،(".دولت خانه قیس است

در ساحل بحر هنـد و  کیش "توصیف نموده است: چنین نیز کیش را ابن بطوطه

هاي عالی هاي آن باغ. کیش شهري است بزرگ و نیکو و خانهشودیمجزء فارس شمرده 

محمـد بـن   )1359:306بن بطوطـه، (ا".دارد. مردم این جزیره از اشراف فارس هستند

عبدالمنعم الحمیري نیز با فاصله زمانی بیشتر ضمن اشاره به مرکزیت کیش در تجـارت  

 شـده یمـ ن که به دیگر مناطق صادر آيو دامپرور یزراعتولیدات از رواج با هند و چین 

  )1984:344الحمیري،(.سخن گفته استاست،

  

    نتیجه گیري

هـاي مقطعـی  با وجود موانـع و فتـرت  خلیج فارس و دریاي عمان در عصر مغول 

دوره مشعشـع و تابنـاکی را طـی کـرد و بـر تحـوالت اقتصـادي ایـران و         جزیره کـیش، 

 از یناشـ فراینـدي کـه    ،داشت چشمگیريدور و نزدیک پیرامون آن نقش  يها نیزمسر

ر همه بـالد دیگـر   د":بن حوقل چنانکه به قول ا د.اهمیت تاریخی این منطقه حساس بو

و  شـوند یمـ و از حدود مملکت خود خارج  کنندیمها که در دریاي فارس حرکت کشتی

".به فارس استهمه متعلق  گردندیمبا جالل و مصونیت بر 

شکوفایی کیش زمینه ساز پیشرفت و آبادانی سایر مناطق ایران و حتی جهـان  

مسـتقیم و غیـر مسـتقیم دیگـر      ،هـاي ایـن سـرحدات   ها و بحـران  و نشیب و فرازبود 

کیـد  اساس بود که ابـن حوقـل بـه صـراحت تأ    ر این د. بشیمرا نیز شامل  ها نیسرزم

م و سرندیب و چـین و طـراز و انـدلس و مغـرب و     ز چهار سامان عالم از روا": کندیم

عراق و خراسان و در بند و غیرها خراج به فارس آوردندي و گویند چون فارس آبادان 

موقعیـت  ".بود همه عالم آبادان بود و چون فارس بیران شود همه عـالم بیـران گـردد   

ل جزیره کیش که امکـان اتصـال بـه مراکـز اقتصـادي در داخـ      طبیعی سوق الجیشی 

قلمــرو مغــوالن و ســایر منــاطق کلیــدي بازرگــانی خاورمیانــه و فراســوي آن را مهیــا 

وجود آب آشامیدنی، امکان کشت محصوالت زراعـی، صـید مرواریـد و     ونیز ساختیم

 ستد گسترده انواع کـاال بـا اقصـی نقـاط جهـان، ایـن فراینـد را تکمیـل نمـود.          و داد

ز فروپاشی حکومـت امـراي   ید تا پس اسبب گردجزیره کیش استحکام بنیه اقتصادي 

گسـترش   نیز قدرت گیري و توسعه نفوذ سیاسی و نظامی اتابکان فارس و بنی قیصر ،

    دچار رکود و فترت نگردد. مندي دولت نوظهور هرمزتوان
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  خذ أمنابع و م

 :تهـران ، ابوالقاسم حالـت رجمه :، ت22ج ،الکامل فی التاریخ)،1353(یعزالدین عل،ابن االثیر

    .شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران و انتشارات علمی

  .کتاب يایدن:تهران ،الن نیکلسونگاي لسترنج و:به اهتمام  ،فارسنامه،)1363(ابن بلخی

ترجمـه و :تهـران  ،محمد علی موحـد  رجمه:، ت1ج ،سفرنامه ابن بطوطه،)1359(ابن بطوطه

  .نشر کتاب

 :بیـروت  ،افست از نسخه لیـدن هلنـد   ،2، جصوره االرض،)1938(ابوالقاسم محمد ،ابن حوقل

دار صادر.   

صفه بالد الـیمن و مکـه و بعـض    ،)1954(نجم الدین یوسف بن یعقوب ابوالفتح،ابن مجاور

.لیدن،اسکار لوفگرن:به اهتمام ،المستبصرالحجاز السماه تاریخ

  بنیاد فرهنگ ایران.   :هرانت ،ح مسعود ه اهتمام:، بمختصرالبلدان،)1349(ابن فقیه

مـریم   ، ترجمـه: 2ج ،نخسـتین اسـالمی  قـرون تاریخ ایـران در ،)1369(برتولـد  ،اشپولر

  .فرهنگی و علمی:تهران ،میراحمدي

علمـی و   :تهـران  ،محمـود میرآفتـاب   رجمـه: ، تایراندرتاریخ مغول،)1376(برتولـد ،اشپولر

  .فرهنگی

 :تهـران  ،و سواحل خلـیج فـارس  ب بحرین و جزایرمطالعاتی دربا،)1328(عباس ،اقبال

  .چاپخانه مجلس

  .امیر کبیر :تهران ،تاریخ مغول)،1365(ـــــــــــــ

ـ ،)1409(ابوعبداهللا محمد بن عبـداهللا بـن ادریـس الشـریف    ،االدریسی المشـتاق فـی    هنزه

  .عالم الکتب :بیروت ،االختراق االفاق

، ج ثاراخبار مکه و ما جاع فیها من اآل،)1413د (ن احمـ ابوالولید محمد بن عبدهللا ب ،االرزقی

  .دار اندلس :بیروت ،2

  .یالمجمع الثقاف :ابوظبی،التطیلی رحله بنیامین،)2002(بنیامین،التطیلی

 و پادشـاهان زبـده اخبـار امـراء    ،)1380(صدرالدین ابوالحسن علـی بـن ناصـر    ،الحسینی

  .يایل شاهسون بغداد :تهران ،یرمضان علی روح الله ه اهتمام:، بسلجوقی

احسـان  :به اهتمـام  ،المعطار فی خبر القطارالروض،)1984(محمد بن عبدالمنعم،الحمیري

    .مکتبه لبنان :بیروت،عباس

مسالک االبصار فی ،)1423(شهاب الدین احمد بن یحیی بن فضل اهللا ابن فضل اهللا ،العمري

  .المجمع الثقافی :ابوظبی ،ممالک االمصار
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مراصد االطالع علی اسماء االمکنه ،)1412(فی الدین عبدالمومن بن عبدالحق، صالبغدادي

  .دارالجیل :یروت، ب3ج ،والبقاع

  ب.عالم الکت :بیروت ،مال الهندتحقیق،)1403(ابوریحان محمد بن احمد ،البیرونی

از کتـاب صـبح    برگرفته.هقرن نهم جغرافیاي تاریخی ایران در،)1380(محجوب ،الزویري

  ه.وزارت امور خارج دیپلماسی خیو تارمرکز اسناد  :تهران  ،االعشی فی صناعه االنشاء قلقشندي

  .المجمع الثقافی:ابوظبی  ،رحله السیرافی،)1999د (ابوزی ،السیرافی

مشـق ، دو السـیره فـی السـنه  المعالم االثیـره ، )1411ن (محمد بن محمد حس ،الشراب 

  .دارالقلم:

: تهران ،مهین همبلی:به اهتمام  ،تاریخ اولجایتو،)1348(اله بن محمدابوالقاسم عبد ،یالقاشان

    ب.نشر کتاترجمه و

نبیـل   :به اهتمام ،5، ج صبح االعشی فی صناعه االنشاء،)1407(احمد بن علی،القلقشندي

  .دارالکتب :بیروت ،خالدالخطیب و محمد شمس الدین

مکتبـه الثقافـه   :هقـاهر ،الـی الزیـارات  االشارات،)1423(بکرابوالحسن علی بن ابو،الهروي 

  .الدینیه

اکام المرجان فی ذکر المدائن المشـهوره فـی کـل    ،)1408(الحسیناسحاق بن ،المنجم 

  .عالم الکتب :بیروت ،فهمی سعد :به اهتمام ،مکان

 ،ابوالحسـن زاده :ترجمه ،لرزه هاي ایرانتاریخ زمین ،)1370(ملویل و چارلزن  ،امبرنسرمان

  ه.آگا :تهران

  .پژوهشگاه علوم انسانی :تهران ،خلیج فارس،]بی تا [عبدالرضا،امیرابراهیمی

 ،حمیـد طبیبیـان  اهتمـام:  بـه ، البروالبحرنخبه الدهرفی عجایب،)1357(انصاري دمشقی

  .ایران يها فرهنگستانبنیاد شاهنشاهی  :تهران

  .علمی و فرهنگی :تهران ،مسعود رجب نیا رجمه:، تمیتاریخ طب اسال)1371(ادوارد ،براون

سـلجوقیان تـا فروپاشـی     از آمدن،کمبریجتاریخ ایران،)1379(دیگرانآ و .جی ،بویل

  .امیرکبیر :تهران ،حسن انوشهترجمه : ،5ج ،دولت ایلخانان

تربیـت   دانشـگاه  :تهـران  ،بغداد تا سقوطظهور اسالمتاریخ ایران از ،)1356(اکرم ،بهرامی

    .معلم

 :تهـران  ،صـادق سـجادي  :به اهتمام ،2ج ،تاریخی حافظ ابرو يجغرافیا،)1375(حافظ ابرو

    .میراث مکتوب
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محمـد ابـراهیم    بـه اهتمـام:   ،در کرمـان غـز جوقیان ولس،)1343(محمد ابراهیم ،خصیبی

  .يور: طهتهران ،باستانی پاریزي

 :تهـران  ،اسـماعیل واعـظ جـوادي    :به اهتمـام  ،هشیرازنام،]بی تا[نیالد نیمع،زرکوب شیرازي

  .بنیاد فرهنگ ایران

  .سیروس :تهران  ،باستان تا امروزسرزمین بحرین از دوران)،1337(علی ،زرین قلم

  .دانشگاه تهران :تهران ،2ج ،ل مظفرتاریخ آ،)1346(حسینقلی ،ستوده

  .یرکبیرام :تهران ،محمدعلی فروغی: به اهتمام ،کلیات،)1363(سعدي

 ،میرهاشم محـدث  :به اهتمام ،االنسابمجمع ،)1376(محمد بن علی بن محمد ،شبانکاره اي

  .امیرکبیر :تهران

 :تهران  ،منصور رستگارفسائی :به اهتمام ،1ج ،فارسنامه ناصري،)1382(میرزا حسن ،فسائی

    .امیر کبیر

 :تهـران  ،صاف الحضـره اریخ وت ،)1338(عبداله بن عزالـدین  نیالد شهاب،شیرازي له ا فضل

  .ابن سینا

قی محمـدت  :بـه اهتمـام   ،1ج ،التـواریخ معجا، )1338(خواجه رشـیدالدین  ،اله همدانیفضل

  .نشر کتابترجمه و  :تهران ،یدانش پژوه و محمد مددي زنجان

محمـد   :بـه اهتمـام   ،و اخبار العبـاد آثار البالد،)1371(کریا بن محمد بن محمود، زقزوینی

  .دانشگاه تهران :تهران ،مراديشاه

علمـی و   :تهـران  ،عبدالحسین میکـده ترجمه:،امپراطوري صحرانوردان، )1379(رنه  ،گروسه

  .یفرهنگ

  د.وزاره الثقافه و االرشا :بغداد ،(الفارسی)الصراع علی الخلیج عربی) 1966(طه التکریتی 

 صـلنامه ، فآفریقـا  درشرق ایرانیهايهاي سکه گنجینه ،)1387م (امیربهرا ،عرب احمدي

                                                                                                        .35، ش 9، س تاریخ روابط خارجی

محمـود   ترجمـه: ،خالفـت شـرقی  يها نیسرزمجغرافیاي تاریخی ،)1377(گی ،لسترنج

  .علمی و فرهنگی :تهران ،عرفان

  .نشرنی :تهران ،یعقوب آژند جمه :تر، تداوم و تحول در تاریخ میانه ،)1372(آن  ،مبتونل

ترجمـه و نشـر    :تهـران  ،حبیـب الـه صـمیمی    رجمه:، تسفرنامه مارکوپولو ،)1350(مارکوپولو

    .کتاب

زاد آسـازمان منطقـه    :تهـران   ،امـروز جزیره کیش دیـروز و ،)1377(علی اکبر،محمودیان

  .کیش و سحاب
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    .بعثت :تهران ،بعد از اسالمتطور حکومت در ایران)،1367د (محم ،محیط طباطبایی

  .یآثار ملانجمن  :تهران ،سیرافاز گذشتهاشاراتی  ،سیراف،)1352(غالمرضا ،معصومی

  .لیدن هلند ،گاي لسترنج :به اهتمام ،نزهه القلوب،)1913(حمداله ،مستوفی قزوینی

 :القـاهره  ،قـالیم فـی معرفـه ا  حسن التقاسیما، )1411د (ن احمابوعبداله محمد ب ،مقدسی

  .مکتبه مذبولی

  .دار الثقافیه :بغداد ،االستبصار فی عجائب االمصار،)1986(لف گمنامؤم

  .الدار الثقافیه للنشر :قاهره ،المغربحدود العالم من المشرق الی ،)1423(لف گمنامؤم 

ـ نهایه العمـاره سبعه الیعجایب االقالیم ال،)1376(لف گمنامؤم حسـین قـره    ه اهتمـام: ، ب

  .پژوهشکده فرهنگ اسالمی :تهران ،چانلو

 :ه اهتمام، ب7ج ،االنبیاء والملوك و الخلفافی سیرهتاریخ روضه الصفا،)1380(خواندمیر

    .اساطیر :تهران ،جمشید کیانفر

  .]بی نا[، ]بی جا[، سایران و خلیج فارنظري به،]بی تا[اسماعیل ،نوري زاده بوشهري

ـ  ،خلیج فارستاریخ مهاجرت اقوام در ،)1380ر (محمد باق ،وثوقی  :شـیراز  ،زملـوك هرم

  دانشنامه فارس

:نگـارش بـه اهتمـام و  ، تحریر تاریخ وصاف، )1372(عبداله بن عزالدین نیالد شهابوصاف، 

  .پژوهشگاه تحقیقات فرهنگی :عبدالمحمد آیتی، تهران

:تهـران  ،جعفـر مـدرس صـادقی    :به اهتمام ،عجایب نامه،)1375(ن محمودمحمد اب ،همدانی

  .نشر مرکز
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اهمیت جزیره کیش در بازرگانی خلیج فارس و دریای عمان عصر مغول


                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      محمدجعفر چمنکار


چکیده


جزیره کیش با حاکمیت ملوک محلی بنی قیصربه عنوان مرکز بازرگانی خلیج فارس در عصر مغول محسوب میشد و تحولات آن همواره بر مناطق پیرامونی و ماورای منطقهای تأثیرگذار بود. هدف از این نوشتار بررسی دگرگونیهای اقتصادی کیش و جایگاه ممتاز آن در بازرگانی دریایی حوزه خلیج فارس و دریای عمان عصر مغول بدون تمرکز بر تاریخ سیاسی آل قیصر است. بر این اساس جزیره کیش موقعیت تاریخی خود را به عنوان مرکز عمده بارگیری و باراندازی مال التجاره بازرگانی حفظ كرده است و تأثیر گذاری آن را بر فعل و انفعالات اقتصادی داخل ایران، سرحدات شمالی و جنوبی خلیج فارس و سرزمینهای دور دست کماکان ادامه داده است. 

واژگان كليدي: جزیره کیش، مغول، خلیج فارس، دریای عمان

مقدمه


از روزگار باستان تا دورۀ اسلامی، کیش با اسامی کامتینا، کائنا، آریان، کیان و گیان خوانده شده است. نخستین آگاهي پیرامون نام کیش مربوط به قرن سوم هجری است. در گزارش ابنخرداذبه و برخی دیگر از منابع جغرافیایی نام کیش به کار رفته است. به لحاظ واژه شناسی كيش نام باستاني و بسيار كهن است، زيرا شهري به همين نام در شرق بابل وجود داشته است. در شرق بابل، شهر قديمي اكدي و بعد سومري يعني كيش را ميبينيم كه جايگاه كهنترين فرهنگ شناخته شده در اين ناحيه است. ظاهراً هيچ ارتباطي بين شهر سومري كيش و جزيره كيش وجود ندارد، اما با توجه به قدمت و تثبيت واژه كيش به عنوان نام يكي از جزاير معروف و كهن خليج فارس و مشابهت آن با نام شهر باستاني بابل ميتوان گفت كه اين همنامي بي ارتباط نبوده است و به نظر ميرسد كه در دوراني كهن به دليل مهاجرت اقوامي از ساكنان اوليه يا بعدي شهر باستاني كيش در بابل به خليج فارس نام اين شهر بر جزيرهاي كه امروزه كيش خوانده ميشود، نهاده شده است. بالعكس مهاجرت مردماني از جزيره كيش در خليج فارس به شهري در بابل و نامگذاري آن شهر به نام كيش نيز امكان دارد. پارهای از نويسندگان، نام قديم كيش را كيان نوشته اند. احتمال دارد نام كيان از نام سلسله كيانيان گرفته شده باشد. برخي جزيره كيش را قيس مي نامند و خواستهاند پدري براي قيس جعل كنند و آن را به قيس بن عماره منتسب كرده اند كه صحت ندارد.                                                                                 


در وجه نامگذاري كيش، افسانههايي در كتاب هايي چون وصاف، تنسوخ نامه و عرايس الجوهر آمده است كه مضمون همه آنها يكي است. نام اين جزيره در همه متون فارسي وبرخي از متون عربي، كيش خوانده شده است و واژه قيس شكل عربي كيش  است. جزیره کیش (قیس) از دوران باستان بخشی از قلمرو حکومتهای ایران بود و در سیاستهای نظامی و اقتصادی آنان جایگاه ویژهای داشت. حاکمیت معنوی و اداری ایرانیان پیش از اسلام بر کیش از رهنامههای نگاشته به زبان پهلوی کاملاً مشهود است. در دوره سلجوقیان، کیش به بزرگترین مرکز تجاری خلیج فارس تبدیل شد. در همین دوران، آل قیصر با مهاجرت از بندر سیراف در کیش به قدرت رسیدند. مقارن با تأسيس امپراطوري مغول؛ اتابکان فارس، اتابکان لر بزرگ يا فضلويه، ملوک شبانکاره، امراي کرمان يا خطائيان، ملوک بني قيصر و امراي هرمز از حکومت هاي مستقل و نيمه مستقلي در سرحدات خلیج فارس و دریای عمان حکمرانی میکردند و به علت شرايط خاص جغرافيايي و موقعيت طبيعي در ارتباط با فعل و انفعالات اقتصادي خليج فارس و درياي عمان نقش آفرين بودند. پس از هجوم مغول اين اتابکان و امرا با انقياد و پذيرش يساولي و خراج، کما بيش به حيات خود ادامه دادند. چنانکه اتابکان فارس (684-543 ق.) با سياست دور انديشانه خود مانع از تهاجم مغولان به جنوب ايران شدند. اين سياست فرايند رشد و شکوفايي اقتصادي بنادر و جزاير جنوبي ايران را استمرار بخشيد. اين امر با توجه به انحطاط کامل ساير مناطق ايران که در نتيجه حملات ويرانگر مغولان حاصل شده بود، اهمیت خود را بیشتر نشان میدهد. در حقيقت سرحدات بحري خليج فارس و درياي عمان يگانه مناطق ارزشمندي محسوب ميگشتند که در اين مقطع زماني نابسامان ميتوانست با تکاپوهاي اقتصادي خود حيات را به جامعه ايران بازگرداند. مغولان که به علت عدم توانمندي بحري و عدم سازگاري با شرايط آب و هوايي سواحل جنوب ايران توان سکونت دائم در اين مناطق را نداشتند، نيازمند استفاده از اميران محلي بودند. در نتیجه ايلخانان هرگز نتوانستند در اشکال گسترده نظامي بر سواحل، جزاير و بنادر خليج فارس و درياي عمان استيلا يابند. پيامد اين مسئله تکامل اقتصادي اين بخش از ايران فارغ از عوامل محدود کننده آن عصر بود. جزيره کيش با حاکميت امراي بني قيصر از مراکز بسيار مهم و تأثير گذار در تجارت دريايي ايران عصر ايلخانان بود. فرايند پيشرفت کيش سبب گرديد تا اين جزيره به مهمترین بندر تجارتي منطقه تبديل شود. وجود آب آشاميدني، حضور گسترده دريانوردان و بازرگانان و موقعيت جغرافيايي و امکان زراعت محدود اين امر را تسهيل نمود. در مورد دوران طلایی کیش، برخي از مورخان راجع به آن اظهار نظر نمودهاند. ابن خرداذبه، ابن بطوطه، یاقوت حموی، زکریای قزوینی، ابن بلخی، ابن حوقل، ابن مجاور، ابن فقیه، التطیلی، حافظ ابرو و مارکوپولو یا به کیش سفر نمودهاند و یا در بزرگی آن سخنوری کردهاند. سعدی در آثار خود دو بار از رونق اقتصادی جزیره کیش و سفر به آن در این دوران یاد میکند. تا کنون تحولات اقتصادی خلیج فارس و دریای عمان عصر ایلخانی با مرکزیت جزیره کیش مورد پژوهش قرار نگرفته است. از همین رو، نوشتار حاضر با هدف و در تلاش برای شناخت و بررسي اين موضوع به نگارش در آمده است.                                                                             

الف- زمینههای توسعه اقتصادی جزیره کیش 

مقارن با تشکیل دولت مغول، امرای بنی قیصر در جزیره کیش حکومت میکردند. آنان ابتدا در بندر سيراف به تکاپوهاي محدود بازرگاني پرداختند، سپس با مهاجرت به جزيره کيش آن را به بندر تجاري خليج فارس تبديل نمودند؛ "چون بنیقیصر صاحب دستگاهی شدند، گروهی را در کنف حمایت خود گرفتند، پس آن چنان قدرتی یافتند که کس را یارای مقاومت با آنها نبود." (وصاف،1372:102)، ملوک بنی قيصر با تابعيت و خراجگزاري به حکومت سلاجقه کرمان و اتابکان فارس به عنوان فرمانداران جزاير خليج فارس و قسمت دريا محسوب ميگشتند. در روزگار اتابک سنقر سلغوري (558–543 ق.) حکومت سواحل نيز بر آنان تفويض گشت، (اقبال، 1328 :32) بدين ترتيب اميران کيش با استيلا بر مناطق غربي خليج فارس و جزاير و بنادر آن به اوج قدرت اقتصادي دست يافتند. اسامی حکام بنی قیصر کیش و شرح کوتاهی از وقايع سیاسی، نظامی و اقتصادی آنان در تاریخ وصاف به عنوان یکی از بهترین منابع توصیف کننده این ملوک ذکر شده است (وصاف الحضره، 1338 :174).                                 

فروپاشی اقتصادی بندر سیراف نقش تعیین کنندهای در تبدیل جزیره کیش به  مرکز تجاری عمده در منطقه خلیج فارس و دریای عمان ایفاء نمود. 

بندر سيراف (شيلاو) که در عصر ديالمه بزرگترین بندر در خليج فارس و درياي عمان محسوب میگردید (معصومی،1352: 27-24 )، در نتیجه پارهاي عوامل نابود کننده مانند زلزله هاي پياپی (امبرنسرمان،1370 :41 )، انحراف مسيرهاي تجاري از خليج فارس به درياي سرخ در نتيجه تقابلات مابين خلفا و آل بويه با فاطميان مصر (امیرابراهیمی، بی تا :65 ) و مهاجرت نفوس آن به جزيره کيش (اقبال، 1328 :32) و سرزمین عمان (ابن حوقل،1938:636) به مرور از عصر رونق خود دور گشت و مقارن با حکومت ايلخانان به قريه اي کوچک و بندري حاشيهاي تبديل شد. اما بندرگاهي براي لنگر انداختن و پهلو گرفتن کشتیها نداشت و سفاين ناچار به منطقه خليج نابند در نزديکي آن میرفتند؛ "سیراف از گرمی دروازه جهنم است. آب را از راه دور به آنجا میبرند، کاریزی باریک و نیمه گوارا، اندکی میوه نیز دارند. شهر در میان کوه و دریا است و دو طرف دیگرش زمین خشک است و چند نخل در نزدیکی دارد".(ابن حوقل، 1938: 637) عادل الدين توران شاه (490-477 ق.) پادشاه سلجوقي کرمان فرمان داد که جزيره کيش به جاي بندر سيراف مرکز بارگيري خليج فارس گردد. (سعدی،1363: 95) "ملک توران شاه عمادالدین چغری بیک که مملکت کرمان در تحت تصرف او بود به این جزیره توجهی کرد و آن را فرضه سواحل ساخت، چه در آغاز دولت آل بویه بزرگ ترین فرضه جزایر فارس، سیراف بود." (وصاف،1372 :101) 

با ظهور کیش به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی، زوال سیراف تشدید گشت "سیراف در قدیم شهری بزرگ بودست و آبادان و پرنعمت و مشرع بوزیها و مالی بسیار از آنجا خاستی و بعد از ان امیر کیش مستولی شدند و جزیره قیس و دیگر جزایر بدست گرفتند و آن دخل کی سیراف را میبود بریده گشت و به دست ایشان افتاد".(ابن بلخی،  :180) امرای کیش تلاش  فراوانی را برای جلوگیری از پهلوگیری کشتیهای بازرگانی در سیراف انجام دادند؛ "هیچ بازرگانی به سیراف کشتی نیارست آورد از بهر ایمنی راه به کرمان، مهربان یا دورق و بصره و بر راه سیراف جز چرم و زرافه و اسباب کی پارسیان را بکار آید نیاوردند و از این سبب خراب شد." (ابن بلخی، 1363 :137)


حمدالله مستوفي نيز با تاکيد بر رکود سيراف مینویسد:"سيراف در قديم شهري بزرگ بود و پر نعمت و  در روزگار ديالمه مشرع سفر بحر از آنجا به قيس افتاد. " (مستوفی قزوینی، 1913 : 117) علاوه بر آن مقارن با حکومت مغول، کرانهها و پس کرانههای خلیج فارس و دریای عمان جابجایی آشکاری را در کانونهای تجاری خود تجربه نمودند. بدين ترتيب در کنار افول پارهای از مراکز عمده تجاری پیشین خلیج فارس، مراکز بازرگانی تازه ای پا به عرصه تحولات بازرگانی منطقه گذاردند. به دنبال این تحول جزایر و بنادری چون قشم، سیراف، ریشهرََََ، خارک، جنابه، سی نیز، مهروبان، معشور، عبادان، تیز، بصره و آبله بتدریج دچار زوال و انحطاط شدند و به بنادر حاشیه ای و کم اهمیت مبدل گشتند. همزمان با كاهش موقعیت این مراکز، کیش به همراه هرمز، بحرین و عمان به عنوان قطبهای جدید تجاری پا به عرصه فعالیتهای اقتصادی منطقه گذاردند. بر این اساس در بررسی علل زوال تدریجی مراکز سنتی بازرگانی خلیج فارس و دریای عمان مقارن با حکومت مغول که زمینه ساز توسعه اقتصادی جزیره کیش شد، میتوان به طور کلی عوامل زير را تأثیر گذار دانست که زنجیروار این فرایند را موجب گردیدند:

1- رونق و شکوفایی جزیره کیش در دوران ملوک بنی قیصر. 


2- سیادت دریایی نظامی و تجاری بلامنازع امرای هرمز.

3- تلاش امرای کیش و هرمز در اجرای سیاست انزوا و رکود اقتصادی سایر مناطق خلیج فارس. 

4- بلایای طبیعی مانند زلزله، قحطی و شیوع بیماریهای واگیر با تلفات گسترده انسانی. 

5- انحراف مسیرهای بازرگانی و خطوط مواصلاتی زمینی و دریایی.

6- مهاجرت نیروی انسانی و بازرگانان عمده بومی به مناطق تازه رونق گرفته کیش، هرمز و عمان که سبب تخلیه نیروی کار و سرمایه از بخشهایی و تزریق آن به دیگر نقاط گردید.

7- رقابتهای اقتصادی نابود کننده با رقیبان محلی که به نوعی نیروی آنها را تحلیل میبرد.

8- تأثیر ضعف اقتصادی مناطق مهم چون بصره، بغداد، جنابه و مهروبان بر سایر نواحی. 

9- چپاولگری گروههای سرکش مغول نکوداری، جغتایی و بلوچ.

10- گرایش تدریجی به مشاغل تدارکاتی چون زراعت و دامداری محدود و تعمیرات کشتی و دوری از فعالیتهای عمده تجارت دریایي. 


11- فقدان نیروی مستقل و نیمه مستقل سیاسی در کرانههای دریای عمان که روند مرکزگریزی در میان قبایل راهزن و عدم امنیت منطقه ای را افزایش میداد.


ب- تحولات اقتصادی جزیره کیش

فرايند انحطاط اقتصادی سیراف و سایر مراکز عمده تجاری پیشین خلیج فارس سبب گرديد تا جزيره کیش به مهمترین بندر تجارتي منطقه تبديل شود. وجود آب آشاميدني، تجارت مروارید، حضور گسترده دريانوردان و بازرگانان، موقعيت جغرافيايي خاص و امکان زراعت محدود اين روند را تسهيل نمود. به روايت ياقوت حموي که كتاب خود را طي سالهای 621 - 615 ق. نگاشته و 8 نوبت به کیش مسافرت داشته است و از این لحاظ اثر او از برجستهترین تألیفات در ارتباط با تحولات این جزیره مقارن با زوال خوارزمشاهیان و تشکیل دولت مغول است، کيش شهري آباد با ساختمانهای زيبا و عمارات عالي بود که اطراف آن را باغات فراوان احاطه نموده است، چند آب انبار بزرگ براي ذخيره سازي آب باران وجود داشت. پنج بازار بزرگ با دکاکين بسيار معاملات کالاهاي گوناگون را تسهيل میکرد. مردم به صيد مرواريد میپرداختند و جمعيت زيادي در آن سکونت داشته است. (یاقوت حموی،1323 :422) کيش لنگرگاه کشتیهایی بود که از سواحل دوردست بلاد عرب، اقيانوس هند، آسياي شرقي، چين و آفريقاي شرقي به منظور داد و ستد انواع کالا به خليج فارس و درياي عمان مراجعت میکردند.

آبهای پیرامون جزیره کیش به صورت سنتی یکی از عمدهترین ذخیرهگاههای مروارید در منطقه خاورمیانه بود و مرواریدهای نفیس آن شهرت جهانی داشت. (العمری، 1423 :345/ البغدادی، 1412:1139/ الادریسی، 1409 :39) صيد مرواريد از مشاغل عمدهاي بود که به وسیله جزيره نشينان انجام ميگرفت. مرکز عمده غوص مرواريد در آبهای آرام و راکد خليج فارس، بين کيش تا بحرين قرار داشت. صيد مرواريد در ماههاي بهار انجام ميشد و بازرگانان فارس، بحرين و قطيف براي خريد آن به اين جزيره ميآمدند. مرواريد کيش چنان با ارزش بود که بيشتر آن توسط بازرگانان پيش خريد ميشد. (ابن بطوطه، 1359 : 307) به نوشته حمدالله مستوفي: "در خليج فارس لولوي بزرگ ميباشد که هيچ دريا را نيست." (مستوفی قزوینی، 1913 : 243)   صیادان مرواريد به دو دسته تقسيم میشدند: 1- کساني که به قعر دريا رفته و صدفهای محتوي مرواريد را جمع آوري مي كردند. 2- غيصها و افرادي كه مانده و غيص و سبدهاي صدف را بالا میکشیدند. عمل صيد از صبح تا ظهر و از بعد از ظهر تا غروب ادامه مییافت. هنگام شب نيز صدفها را شکافته و مرواريد آن را بيرون میآوردند.   

مرواريدها به انواع غلطان با رنگ سفيد متمايل به سرخ، نباتي که خشن يا درشت بود، قوله و بدله با رنگ سفيد متمايل به سبز و کبود، بطن الهند، تنبول، کاوکي، ناعم، بوکه و خاکي دسته بندي و ارزش گذاري ميشد و به فروش میرسید. (نوریزاده بوشهری] بي تا [ 113-111) کليه مرواريدهايي که صيد میشد، خمس آن متعلق به سلطان بود. (ابن بطوطه، 1359 : 307) مرواريد همواره از خزاين گرانبها و هدايا يا غنائمي بود که از جزيره کيش به دست میآمد؛ چنانکه در حملات قطب الدين تهمتن امير هرمز به کيش "از صفتهای مرواريد غلطان و جواهر و سنگ پاره و زرطلي و نقره و مرصينه و مرواريدهايي که به سال بسيار به خون جگر از دل دريا حاصل شده بود همه بغارتيدند." (شبانکارهای، 1376 : 219 )

طایفهای از اعراب بنی سفاف از غواصان عمده مروارید در جزیره کیش بودند. (ابن بطوطه،1359 :306) زراعت با آنکه همواره عوامل محدود کنندهاي چون گرماي فراوان، رطوبت بالا و کمبود آب آن را با مشکل روبرو میساخت، در کيش انجام مي شد که در اين ميان نخلستانها با توليد انواع خرما حائز اهميت بيشتري بودند. (مستوفی قزوینی، 1913 : 136) در اطراف خانههاي ساکنان جزيره باغاتي وجود داشت که در آن درختان نخل، مرکبات ، غلات و صیفیجات کشت میشد. (ابنبطوطه، 1359 :306) در کیش تاکستانهای وسیعی نیز وجود داشت : "قیس جزیرهای است در وسط دریا میان عمان و فارس، جایی خوش منظر و زیبا و پر از بوستان و نخلستانی است که دشت فارس از آنجا دیده میشود." (یاقوت حموی :154) آب آشاميدني مردم عمدتاً در فصل زمستان از باران تأمين ميگشت که "در مصانع جمع شود." (مستوفی قزوینی، 1913: 136) این آب انبارها به صورت عمومی مورد استفاده قرار میگرفت ، اما ثروتمندان و خواص جزیره دارای ذخیره گاههای شخصی بودند. بنیامین تودلایی سیاح معروف اسپانیایی نیز به این موضوع اشاره كرده است. (التطیلی،2002 :179) ماهيگيري نيز به مانند ساير سواحل خليج فارس و درياي عمان بخش لاينفک از زندگي مردم کيش بود. (اشپولر،1376 : 408) جمعيت کيش که در نتيجه کثرت حضور بازرگانان و دلالان کالا از اقصي نقاط جهان حاصل گشته بود، نيازمندي ساکنان جزيره را براي تأمين مواد غذايي افزايش ميداد. چنانکه بخشي از مايحتاج مردم و دريانوردان که به سفرهاي دور و دراز ميرفتند از ساير مناطق از جمله سيراف (شيلاف) وارد میگردید: "کيش شهري است بر جزيرهاي در آب، از شهر شيلاف طعام آورند و به آن زندگي کنند وطن را بسپارند." (همدانی، 1375 : 474)

ابن مجاور درتاريخ المستبصر که در سال 626 ق. نگاشته است ، مینویسد: "گيس (کيش) شهريست بزرگ و حصاري دور آن کشيده شده بازرگانان انواع پارچههاي ابريشمي و کتاني و حبوبات به اين جزيره وارد ميکنند و در مقابل مرواريد خريداري مینمایند. در اين جزيره نخلستان و خرماي فراوان وجود دارد خانهها عموماً داراي چند طبقه است اهالي آنجا از منسوجات بافت مراکش لباس میپوشند و گوشه دستار خود را آويزان میکنند." (ابن مجاور، 1954 : 287)

سعدي طي سياحت خود که طي سال هاي 655 -620 ق. به طول انجاميد از جزيره کيش نیز گذر کرده بود و درباره رونق و شکوفايي آن مينویسد: "بازرگاني را شنيدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکار، شبي در جزيره کيش مرا به حجره خويش در آورد. همه شب نيارميد از سخنهاي پريشان گفتن که فلان انبازم به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است و اين قباله فلان زمين است و فلان چيز را فلان ضمين. گاه گفتي خاطر اسکندريه دارم که هوايي خوش است باز گفت نه که درياي مغرب مشوش است. سعديا سفري ديگرم در پيش است اگر آن کرده شود بقيت عمر خويش به گوشه بنشينم. گفتم آن کدام سفر است؟ گفت: گوگرد پارسي خواهم بردن به چين که شنيدم قيمتي عظيم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و بردِ یمانی به پارس." (سعدی، 1363: 109) كيش بدين درجه از پيشرفت و رونق تجاري بود که ابن بلخي اين جزيره را مرکز و اصلیترین جزايرخليج فارس دانسته است. (ابن بلخی،1363 : 141) بنیامین تودلایی ضمن برشمردن کالاهای تجاری مورد معامله درکیش چون حریر ، ابریشم، کتان، غلات، حبوبات، بقولات، عطریات واحجار کریمه، آن را مرکز عمده بازرگانی منطقه میداند که مقصد اصلی خریداران و فروشندگان است. او نخستین نویسندهای است که به نقش واسطهای مردم کیش نيز توجه کرده است. بر این اساس، در کنار تجار ثروتمند عمده گروهی از مردم ضمن خرید کالا از بازرگانان اصلی با خرده فروشی و انتقال آن به مناطق ساحلی و پسابندر امرار معاش مینمودند. (التطیلی،2002 :179)

ج- راهها و خطوط اقتصادی مواصلاتی


مجموعه گستردهاي از شاهراههای اصلي بازرگاني و شبکه وسيعي از راههای فرعي، کیش را با داخل ايران، پايتخت ايلخاني و ماورای مرزهاي دولت مغول مرتبط ميساخت. بخش عمدهاي از اين ساختار مواصلاتي در ادوار پيشين نيز حائز اهميت  بود. نزدیکترین بندر و خشکی به کیش، مناطق گرزه و جاشک در مسافت 19 کیلومتری آن بود. (محمودیان،1377 :3) در نتیجه این جزیره در فاصله اندکی از خشکی ایران در آبهای خلیج فارس قرار داشت و این امر به تسهیل روابط تجاری با ایران کمک میکرد. راههای متعددی به بنادر و مراکز بارگیری و باراندازی کالا در مقابل کیش ختم میگردید. شعبات جاده ابريشم در مسيرهاي مختلف، کیش و جزاير و بنادر و سواحل خليج فارس و درياي عمان را به ساير نقاط ايران و جهان مرتبط میساخت.


مجموع اين راهها ميتوانست سواحل جنوب و جنوب شرقي ايران را از طريق اصفهان، کاشان و قم به ري از مراکز عمده تجاري بر سر جاده ابريشم متصل سازد. افغانستان و دره سند از طريق سيستان و بلوچستان و درياي عمان و خليج فارس به خوزستان و جنوب بینالنهرین مرتبط ميشد. (ابن فقیه،1349 :162). مبدأ اين راهها از نواحي شمال افغانستان و خراسان شرقي شروع ميگشت. راهي از بلخ به هرات و از هرات به زرنج و از زرنج به نرماشير و بم و از بم به شهر هرمز (هرمز کهنه ساحلي) میرسید و از آنجا از طريق دريا به سواحل کیش متصل میگرديد و سپس به خوزستان و عراق منتهي میشد.


راه ديگري از بدخشان يا بلخ به سمت پروان و از پروان به کابل و از کابل به قندهار میرفت. در قندهار راه دو شاخه میشد: يکي از قندهار به سمت زرنج و بم و ديگري از قندهار به دهانه رود سند میرفت و يا از طريق بمپور به بندر تيز (چابهار) به درياي عمان و خليج فارس میرسید و از آنجا به جزیره کیش ميرفت.

راه ديگري از راه اصلي جاده ابريشم از مرو، هرات و يا نيشابور به سمت جنوب ادامه مییافت و به قائن و طبس میرسید و از اين دو شهر به زرند و کرمان و شيراز و به بندر سيراف، جنابه و سورو (مجاور بندر عباس) ميرسيد و از آنجا از طريق کیش تا ايالت فارس، خوزستان و بینالنهرین ادامه مییافت. به نوشته معجم البلدان کیش با بندر جاسک نیز از طریق راههای زمینی و دریایی در ارتباط نزدیک بود. اینبندر به علت آنکه از سه طرف با آبهای ساحلی احاطه میگشت، مکانی مناسب برای دسترسی بازرگانان کیش به مناطق داخلی ایران بود: "از کیش تا جاسک سه روز راه است. در آنجا آبادیها و ساختمانهایی وجود دارد که زیستگاه سپاهیان پادشاه جزیره کیش است که مردمانی شکیبا و کارشناس در جنگهای دریایی و کشتی سازی و دریانوردی و هنرهای دیگر هستند که در دیگران یافت نمیشود." (یاقوت حموی، 1323 :95) راههای گوناگونی نیز سواحل جنوب ايران را به ايالت فارس و شيراز و کورههای آن متصل میساخت. ولايت فارس بر اساس تقسيم بندیهای سنتي که ريشه در ساختار اداري عصر باستان ايران داشت، به پنج کوره يا بخش بزرگ اردشير خوره، شاپور خوره، ولايت اصطخر، کوره دارابجرد و شبانکاره يا قباد تقسيم میشد. 


جزاير و بنادر عمده خليج فارس و درياي عمان عمدتاً در کوره اردشير خوره و بخشهایي از آن نيز در کوره شاپور خوره قرار داشت.

کوره اردشير خوره از شيراز به سوي مناطق جنوبي تا کرانه خليج فارس امتداد داشت و جزاير خارک تا قشم نيز در اين محدوده قرار میگرفت. 


بخشهای ساحلي کوره اردشير خوره را سيف يعني کناره ميگفتند که شامل سيف عماره در شرق جزيره کيش، سيف زهير در ساحل جنوبي ايراهستان (نواحي جنوب شرقي فارس، لارستان) و حوالي بندر سيراف و سيف مظفر در شمال نجيرم (بندر کوچکي ميان سيراف و شبه جزيره بوشهر) ميشد. (اقبال، 1365 :7-276) 


بيشتر خطوط بازرگاني از شيراز منشعب ميگرديد. شرقیترین راه از شيراز آغازمي شد و به سروستان، فسا، دارابگرد، فرگ و طارم میرفت و در آنجا در جهت جنوب به شهر سورو (شهرو) در مجاورت هرمز و سپس کیش میرسید.


راه ديگر به طرف جنوب و سيراف میرفت. پس از افول سيراف کاروانها راهي ديگر را که در نيمه اين جاده منشعب میگردید و به سمت جنوب شرقي ميرفت، انتخاب کردند که به بنادر مقابل جزيره کيش منتهي میشد. راه غربي به سوي خليج فارس جاده شيراز به ريشهر را طي میکرد و پس از عبور از کازرون و دريز به توج میرسید و از آنجا به بندر جنابه و بعد کیش میرفت. (لسترنج، 1377 :277)

راه جهرم به لار و کارزين به فال نيز از طرق دستيابي شيراز به سواحل کیش بود. در قرن هفتم، جاده کاروانی از شیراز به شهر لاغر و سپس به لنگرگاه هزو در چهار فرسخی جزیره کیش امتداد مییافت. هزو در نتیجه بهرهمندی از ارتباط با کیش دارای ساختمانهای معظم اداری، تجاری و قلعهای بزرگ بود. (یاقوت حموی، 1323 :406) یاقوت حموی در معجم البلدان راه دریایی که به این منطقه میرسید را چنين تشریح نموده است:" دریای فارس رو به جنوب پس از مهروبان به جنابه میرسد و برابر آن در میان دریا جزیره خارک و سپس کرانه ایرانی سینیز و بوشهر و نجیرم و سیراف و سپس جزیره لار میگذرد و به دژ هزو در برابر جزیره قیس میرسد."(یاقوت حموی، 1323 :95)

شهر پسابندر شيراز به مانند دالان و گذرگاهي براي ورود و خروج کاروانيان از جنوب به قلب ايران و بالعکس بود. 


صنایع دستی و تولیدات زراعی منطقه فارس چون ترنج، نارنج، لیمو، خرمای موسوم به گیلانی، گل نرگس، پنبه، کتان و قماشهای کرباسین کازرون، اسب و دامهای دشتستان، پادزهر، خرمهره و انواع خرما، خشکبار و به خصوص کشمش ناحیه شبانکاره از طریق جزیره کیش به بازارهای مصرف منطقه خلیج فارس و ماورای آن منتقل میشد. (مقدسی، 1411 :648) به نوشته ياقوت حموي میوهجات شبانکاره (ایدج) به جزيره کيش صادر میگردید. (یاقوت حموی، 1323  :287)

تبريز و سلطانيه مراکز قدرت ايلخانان که مبدأ و مقصد بسياري از کاروانهای تجاري از اقصي نقاط جهان بود، از سه طريق با جزیره کیش و خليج فارس و درياي عمان مرتبط میگشت:


1- راه کیش به بصره که از معابر جبال کردستان گذشته به مراغه میآمد و از آنجا به پايتخت میرسید.


2- راه کیش به سيراف و سپس شيراز و اصفهان و کاشان و قم و ري و قزوين.


3- راه کیش به هرمز و کرمان و يزد و کاشان که در اين محل به راه دوم متصل 
میشد. (اقبال، 1365 :570)

هرساله کاروانهای بزرگ با پیمودن بیش از 250 فرسنگ راه در طول 70 روز، مابین جزیره کیش و تبریز و سلطانیه در حرکت بودند و کالاهای گوناگونی چون پارچههای گرانبها، ادویهجات هند و جنوب شرقی آسیا، مروارید و یاقوت خلیج فارس و مالابار و سیلان، الماس و زمرد هند، شال و منسوجات کشمیر، پارچههای زربفت و اطلسی شوشتر، موصل، یزد و کرمان، گلاب و عطریات شیراز و اصفهان و انواع دیگر مصنوعات کمیاب هند و چین را عرضه میکردند. (مستوفی قزوینی، 1913 :186) 

د- تجارت خارجی

در تجارت دریایی کیش عصر ايلخاني، طيف وسيعي از بازرگانان و شرکاي خارجي از هندوستان، چين، جنوب شرقي آسيا و آفريقاي شرقي نقش آفرين بودند.


هندوستان شريک سنتي و عمده بازرگانان نواحي خليج فارس و درياي عمان محسوب میشد. هند از دير باز بخش عمده اي از مايحتاج اين منطقه چون جو ، گندم، ارزن، برنج، روغن، داروهاي گياهي، ادويه جات، میوهجات، حيوانات کمياب، احجار کريمه، مشک، عنبر، یاقوت، الماس، عود، عنبر و کافور را تأمين مینمود. yajima.1976:32)/ مؤلف گمنام،1423 : 80)

در میان هدايايي که ملک علاءالدين از هند براي خواجه رشیدالدین فضل الله به بنادر خلیج فارس فرستاده بود، پیشکشهایی چون اقمشه، جواهر، عطريات، حيوانات کمياب، مربيات، عقاقير، مفترشات، ادهان معطر، اواني طلا و چيني، مأکولات و خشکبار، چوبهای کمياب يا اخشاب، عاج و انواع داروهاي ترکيبي از دارچين، جوز هندي، ميخک، هل، کبابه چينی و فوفل وجود داشت. (براون، 1371 : 207)

دريانوردان هندي از طريق کیش و بندر تيس، هرمز، عمان، عدن و بصره با خليجفارس و درياي عمان در ارتباط بودند وكشتيهاي مسلمانان و دریانوردان کیش نيز به ديبل، سند، تهانه، کهمبات، سوباره و ميسور در گجرات، کولم در مدرس، راس کماري و ماليبار (مالابار) در بنگال و کامروب (قامرون) در اسام آمد و رفت داشتند. (طه التکریتی، 1966 :21/ المنجم، 1408 :119) 


به گفته ابنبطوطه تجار هندي بيشتر تجارت منطقه عمانات را در اختيار داشتند. پارچه و برنج از هند به قلهات عمان وارد میشد و مردم آن از تجارت با هند گذران زندگي ميکردند. (ابن بطوطه، 1359 :297) عمان یکی از مراکز صادرات مجدد کالاهای هندی به کیش بود و علاوه بر آن نقش واسطهای ممتازی را ایفاء مینمود. "عمان جایگاهی است که بازرگانان به هنگام رفتن به کیش، هرمز، هند، یمن، مقدیشو، زنگ و حبشه به آنجا میآیند." (انصاری دمشقی، 1357 :249)

بازرگانان هندي در عدن و يمن نيز به طور گستردهاي در فعاليت اقتصادي دريايي شراکت داشتند."کشتیهای بزرگ هندي که از کنبايت و تانه و کولم و کالکوت و مندرايبه و شالبات و منجبرور و ماکنور و هنور و سنداپور و ساير بنادر هند حرکت میکنند و به بندر عدن میآیند و بازرگانان هندي در اين شهر سکونت دارند." (ابنبطوطه، 1359 :271) کرمان و بنادر سواحل مکران و دریای عمان به خصوص تیس براي تبادل کالاهای هندی با جزیره کیش در ارتباط تنگاتنگی بودند. از هند فيل، ادویهجات، جواهرات، مرواريد، پارچههاي زربفت، عاج و مواد غذایی به کيش حمل میشد و سپس به سراسر ايران منتقل ميگشت. کیش از عمدهترین صادر کنندگان اسب اصیل به هندوستان بود که به ویژه در قهستان پرورش مييافت. (اشپولر،1376 :433) مارکوپولو از تجارت و محصولات متبادله ميان ايران و بازرگانان هندوستان از طريق خلیج فارس سخن گفته است (مارکوپولو، 1350 :300) و بازرگانان کیش با عبور از هندوستان با سرزمین سراندیب نیز به دادوستد میپرداختند. (السیرافی، 1999 :81) امراي هندوستان به دنبال توانمندی اقتصادی کیش برای تجارت با بازرگانان این خطه ارزش فراوانی قائل بودند. "جزیره کیش لنگرگاه کشتیهای هند و فارس است. امیران آنجا به تعداد زیاد کشتی و قایقهاشان نزد حکام هندوستان اعتبار و شکوه بسیار دارند". (یاقوت حموی، 1323:422)

در عصر ايلخانيان تجارت بازرگانان کیش با چين و مناطق شرقي آسيا در رونق کامل بود. در اين مسير بازرگاني که بخشي از جاده ابريشم دريايي را شامل مي شد، کالاهاي مناطق انسولند ـ اندونزي، فليپين و مالزي ـ و توابع آن از طريق کشتیهای چيني دادوستد شده و به خليج فارس ارسال ميگرديد. (گروسه، 1379 :513) کشتيهاي چيني با استفاده از مجراهاي آبي حاصل از رودخانه دجله و بندرگاه بصره گاه تا بغداد پيش ميرفتند و کالاهايي از قبيل ابريشم خالص، منسوجات ابريشمي حرير و اطلس و منسوجات زربفت از حدود چين و مقادير بسياري فلفل، زنجبيل، هل، دارچين، جوز هندي و منسوجات پنبهاي هند و مرواريد و الماس اقيانوس هند را دادوستد ميکردند. (همان:514)               

بازرگانان چيني امتعههاي گوناگون از عطر و گلاب، سنگهای قيمتي، خشکبار و صیفیجات و کالاهاي تجملي گرانبها را از کیش به مناطق دور دست هند و شرق آسيا منتقل کرده و به فروش میرساندند. (امیرابراهیمی ]بي تا[ 68)

درپي پيوندهاي اقتصادي خليج فارس و چين، بازرگانان ايراني بسياري در سواحل و بنادر اين کشور از جمله بندر تيسناي، هانگ چئو از منطقه چو کيانگ و بندر تزي يوئان و زيتون زندگي میکردند و اين حلقه ارتباطي را تکميل و استمرار ميبخشيدند. (گروسه، 1379 :513)

ادوريک دوپوردنون ايتاليايي (732 – 664 ق.) در جريان مسافرت دريايي خود مسير حرکت تجار از خليج فارس تا چين را توصيف کرده است، او در بصره سوار بر کشتي گرديده از جزيره هرمز و کیش گذشت و از راه معمول بازرگاني به سوي هند پيش رفت. از تانا نزديک بمبي عبور کرد و پس از گذر از سواحل مالابار که سرزمين اصلي ادويه و مملکت فلفل بود به سيلان، جاوه و چمپا رسيد و سرانجام به چين وارد شد. (گروسه، 1379 :519)

مارکوپولو نيز با پيمودن جاده ابريشم دريايي و گذر از جزیره کیش به سواحل ايران و هرمز رسید و سپس از طریق کرمان و یزد به ايران مسافرت كرد. (مارکوپولو، 1350 :510) 


ايلخانان از نيمه دوم قرن 13 م. به بازرگانان اروپايي به ویژه تجار ايتاليايي اجازه دادند از قلمرو آنها عبور کرده و براي داد و ستد به هند و چين بروند. آنان از راه آسياي صغير، طرابوزان، تبريز، کاشان، يزد و کرمان به جزيره کیش و هرمز ميرسيدند و از آنجا به هند و ماوراء هند و چين رهسپار میگشتند. بنادر عدن و يمن با استيلاء بر تنگه باب المندب و دریای سرخ از جمله مراکز مهم در اقتصاد خليج فارس و درياي عمان بودند که ارتباطات مستحکمي آنها را با عمانات پيوند ميداد، چنانکه نمیتوان به آساني تفکيک  جغرافيايي و اداري را ميان اين دو سرزمين دريافت. (ابن الاثیر، 1353 : 65) بازرگانان جزیره کیش به صورت مستقیم یا از طریق تجار یهودی و عمان با جزایر و بنادر دریای سرخ مراودات اقتصادی داشتند، 1947:37-42)، (goitein مکتوباتی به زبان عربی از سال 530 هجری، این روابط تجاری را اثبات نموده است. 1954: 247-57) (Ibid ارتباط سرزمینهای دور دست آفريقاي شرقي، زنگبار و حبشه با خليج فارس که ريشه در ادوار کهن گذشته داشت در عصر ايلخاني نيز استمرار يافت. (ابن الاثیر،1353 :65) چوبهای ساج (چندل) زنگباري که در ساخت سقف خانهها و بدنه کشتیها از آن به وفور استفاده ميشد نمادي مشخص از حضور بازرگانان آفريقايي در سراسر نواحي جنوبي ايران بود. (ابن حوقل،1938 :5) ناوگان بازرگانان ایرانی نیز در سراسر سواحل آفریقای شرقی به دادوستد عطریات، احجار کریمه، طلا و نقره، عاج آلات و ادویهجات مشغول بودند. مصر نیز از مناطقی در آفریقا بود که تجار کیش با آن در ارتباط نزدیکی بودند. (الهروی، 1423 :41/ مؤلف گمنام، 1986 :110) دریانوردان با عزیمت به دریای عرب و سپس دریای قلزم یا سرخ از طریق بنادر عدن و قطیف در ساحل شرقی عربستان به مصر میرسیدند. مجموعهای از تولیدات زراعی، ابزارآلات، منسوجات و سنگهای قیمتی و فلزات کمیاب مصر همواره تجار کیش را به دادوستد با آن خطه ترغیب میکرد. (القاشانی، 1348:227/ مؤلف گمنام، 1376 :139/ الارزقی،1413: 233)

تجار کيش در مشرق آفريقا تا سواحل موزامبيک نماد بازرگاني، ثروت و اقتدار اقتصادي بودند و در آن حدود اجتماعات انساني (کلني) پايداري تأسيس کردند که روند دادوستد میان آسيا و آفريقا را تسهيل مينمود. (محیط طباطبایی، 1367 :169) هندوستان یکی از مناطق واسطهای دادوستد گران خلیج فارس این زمان با سرزمینهای موسوم به سواحل آفریقا به شمار میرفت که شامل محدوده وسیعی از سواحل فلسطین در کرانههای مدیترانه، دره نیل، ناحیه جنوبی تونس به سوی منطقه صحرا، کمربند ساوانا در بخش ساحلی سودان، صحرای جنوبی و آفریقای شرقی بود. (yajima.1996:319) کشتیهای تجاری بازرگانان کیش و سایر مناطق خلیج فارس و دریای عمان موسوم به سوین یا ماداراتیس با پیمودن بيش از 3500 کیلومتر از مسقط در عمان به مومباسا در کنیا رسیده و به دادوستد انواع کالا از جمله طلا و عاج  میپرداختند. (op.cit:321-325)

مجموعهای از سکههای دوره ایلخانی وسلغریان در مناطق گوناگون شرق آفریقا به ویژه مافیا، کیلوا و اونگوجا (در محدوده سومالی وتانزانیای فعلی) کشف شده است که عمدتاًٌ ناشی از تجارت بازرگانان کیش با آفریقا بوده است. (عرب احمدی، 1387 : 131)

هـ ـ استمرار اهمیت اقتصادی کیش پس از سقوط ملوک بنی قیصر

سياست توسعه ارضي اتابکان فارس و رقابت تجاري با ملوک هرمز بتدريج به فروپاشي قدرت سیاسی امیران بني قيصر منجر گرديد. افزايش توانمندي اقتصادي جزيره کيش که در سايه تجارت شکوفاي خليج فارس و درياي عمان به دست آمده بود، موجب گرديد تا اتابکان سلغوري که جزاير فارس را بخشي از سر حدات بحري خود میدانستند به منظور کسب خراج و ماليات افزونتر نظارت مستقيم خود را بر آن ناحيه توسعه دهند. (خصیبی، 1343 : 80)                                                                               

رقابت تجاري امراي قيصر با ملوک هرمز که به طور روز افزون در حال توسعه قدرت نظامي و اقتصادي خود بودند، در فروپاشي جزيره کيش نقشي مهم داشت. امراي کيش و ملوک هرمز همواره براي دستيابي به راههای تجاري و باراندازهاي پرسود قوافل و کشتيهاي بازرگاني در ستيز و تقابل بودند.                                             

امراي بني قيصر در روزگار حاکميت سلاجقه کرمان براي تسلط بر جزيره هرمز و اضمحلال رقيب ديرينه تلاشهاي فراواني را انجام مي دادند و مبالغ هنگفت خراج و حق مقاطعه پيشنهاد مي كردند . "هر سال صد هزار دينار زر خراجي و پنجاه سر اسب تازي بدهم ". (همان:182) در هنگام پادشاهی ملک سلطان بن ملک قوام الدین بن ملک تاج الدین بن ملکشاه بن ملک جمشید، دولت بنی قیصر رو به ضعف نهاد، زیرا ملک سلطان برخلاف اسلاف خود که بیشتر با پادشاهان فارس راه مسالمت و دوستی میسپردند، نسبت به اتابک ابوبکر سرکشی آغاز کرد و او را برنجانید و خشمگین ساخت. اتابک به پیشنهاد سیفالدین ابا نصر علی بن کیقباد صاحب هرمز با وی همداستان شد و او را به فتح کیش برانگیخت. بدین پیمان که اتابک امراء گرمسیرات را از یاری فرمانروای کیش باز دارد و پس از تصرف کیش چهار دانگ آن به فارس تعلق گیرد و حکومت کیش و مالکیت مابقی آن با سیف الدین ابانصر باشد. Teixiera.1906:158-9)) حاکمیت ملوک بني قيصر بر جزیره کیش در سال 626 ق. پس از لشکر کشي سيف الدين ابانصر هرمزي و به فرمان اتابک ابوبکر سلغوري به پايان رسيد. 

سرکشي سیفالدین هرمزي از ارسال بخشي از ثروت و غنايم فراوان کيش به دستگاه سلغوري نهايتاً سبب شد تا در سال 628 ق. اين جزيره با توابع  خود به فارس و قلمرو اتابکان الحاق گردد. نام مرکز کيش، دولتخانه قرار گرفت و اين عنوان در تمام ادوار حکومت اتابکان پايدار ماند. فتح و الحاق کيش ، توانمندي اقتصادي فراوانی را براي اتابکان فارس به ارمغان آورد . "با اين فتح نامدار رونق بازار عظمت و اقتدار اتابکي يکي بر هزار شد و خزاين بي شماري عايد گرديد و کيش را دولتخانه نام نهاد." (فسایی، 1382 :262) پس از اين پيروزي درخشان بود که اتابک ابوبکر به لقب سلطان زمين و دريا دست يافت. (همان:262)

 سقوط خاندان بني قيصر با وجود آنکه به دورهاي از تمرکز و استقلال سیاسی و اداری جزيره کيش پايان داد، اما در سایه سیاست توسعه اقتصادی اتابک ابوبکر، بازرگانی دریایی آن رونق مجدد و افزونتری یافت. اتابک بر بسياري از نواحي ساحلي و جزاير از کيش تا عمانات و بحرين (همان:262) و قطيف (زرکوب شیرازی، ]بي تا[ 80) استيلاء يافت و بر محدوده وسيعي از بندر بصره تا سواحل اقيانوس هند فرمان راند و نام او در پارهاي از بنادر هندوستان در خطبهها آمد. (بهرامی، 1356:582) بر این اساس اتابک ابو بکر به تسخیر نواحی مختلف خلیجفارس پرداخت و جزیره اوال یا بحرین که در آن هنگام در تصرف المستعصم باللّه (1258-1242 ق. /656-640/م.) خلیفه عباسی بود، فتح کرد و امیرمحمد بن ابی ماجد را در روز جمعه سوم ذی الحجه سال 633ق. /1235م. از آن جزیره بیرون راند و نیز جزیره قطیف را که در دست اعراب بدوی بود، پس از گشودن قلعه طاروت که بر سنگی بنا شده بود، در بهار سال 641 ق./1423م. مسخر ساخت و ابی عاصم بن سرحان بن محمد بن عمر و بن سنان را که از بزرگان مشایخ آنجا بود، شکست داده نابود ساخت، اما چون اعراب موجب دردسرهایی میشدند، مقرر كرد که هر سال هنگام برداشت محصول خرما دوازده هزار دینار مصری به مشایخ و امراء ایشان بپردازند تا دیگر موجب تعرض نشده و تا هنگام تألیف تاریخ وصاف این رسم بر جای بوده است. اتابک در سال654 ق./ 1255م. فرمانروایی آنجا را به عهده عصفور بن راشد بن عمیر و مانع بن علی بن ماجد بن عمیر نهاد. با تصرف جزیره کیش، تجارت هندوستان را به دست گرفت و از این راه مبالغی فراوان به عنوان گمرک و مالیات به چنگ آورد. در این زمان سلطان گجرات مطیع و فرمانبردار اتابک شد و رسولی همراه هدایا و تحف به شیراز فرستاد و بر خراج گردن نهاد و شحنه پذیرفت و به کیش اسلام درآمد و خطبه به نام اتابک ابوبکر خواند.

 همراه با گسترش قلمرو فارس که زمينه ساز تسلط بيشتر بر راههای تجاري و مراکز بازرگاني خليج فارس و درياي عمان بود، برنامه هاي اصلاحي و عمراني متعددي انجام گرفت. در نتيجه فارس و مناطق ساحلی که مرزهای جنوبی آن را تشکیل میداد، عصر درخشاني را گذرانيد. "اتابک ابوبکر سعدبن زنگي در کار مملکتداري به اندازه اي بيدار بود که به محاسبات کلي و جزيي و اطلاع بر حال رعيت بومي و غريب بايد خود وارسي کند و اگر ديناري اجحاف بر دولت و رعيت بود نهايت موأخذه را مینمود." (فسایی، 1382 :257) به فرمان اتابک ابنيه و آثار عمراني فراوان ساخته شد، اراضي کشاورزي مساحي گرديد و به منظور رفع کسري بودجه و پرداخت خراج به ايلخانان، روش نوين در ماليات راهداري مورد استفاده قرار گرفت. بر اين اساس کاروانها و رمههاي اسب، شتر، گوسفند، بز، الاغ و گاو مشمول ماليات عشريه گرديدند. اراضي زراعي، باغات ميوه، چاههاي آب، قنوات و آسیابهای گندم و آرد نيز از اين قاعده بودند. (وصاف،1372 :94) افزايش مالیاتهای راهداري و زراعي بودجه مورد نياز خزانه سلغوريان را تأمین نمود،اگرچه بار مضاعفي بر گروههاي تاجري بود که براي رسيدن به آبهای خليج فارس و يا بازگشت به ايران مرکزي مجبور به استفاده از دالانهای فارس بودند. همچنين فرمان به بررسي قبالجات ملکي داده شد و اسنادي که از تاريخ انتقال آن بيش از پنجاه سال ميگذشت معتبر شناخته شد و در غير اين صورت از درجه اعتبار ساقط بود. بر اين اساس بخشهاي وسيعي از اراضي منطقه گرمسيرات يا جروم فارس ـ مناطق ساحلي و اراضي پست مجاور خليج فارس ـ که به رسم اقطاع به افراد مختلف اعطاء گرديده بود و از منافع آن چيزي به ديوان اتابکي ارسال نمیگردید به نفع دولت ضبط شد.

به گفته شبانکارهاي، شیراز در روزگار اتابک سعد بن زنگيه عنوان مصر جامع (شبانکارهای، 1376 :184) و مرکزي براي مبادلات تجار از اقصي نقاط جهان بود. 17 محله شيراز دارای 9 دروازه کاروان رو بود و بازارهاي آن انواع امتعه را براي فروش عرضه میداشت. به گفته همداني: "از چهار سامان عالم از روم و سرنديب و چين و طراز و اندلس و مغرب و عراق و خراسان و در بند و غيرها خراج به فارس آوردندي و گويند چون فارس آبادان بود همه عالم آبادان بود و چون فارس بيران شود همه عالم بيران گردد." (همدانی، 1375 :278) 


مرگ اتابک ابوبکر در سال 659 ق. که پس از آن "فارس بی سامان ماند و این بی سامانی ادامه یافت" (وصاف، 1372 :105)، فروپاشي حکومت اتابکان فارس در روزگار آبش خاتون که فارس را تا مدتهای مديد دچار بي نظمي و عدم مرکزيت سياسي کار آمد نمود (فضل اله همدانی، 1338 :645)، توسعه قدرت نظامی و تجاری دولت دریایی هرمز که از سال 700 ق. به بعد به مرکز عمده دادوستد دريايي، بارگيري و باراندازي سفاين تجاري خليج فارس، درياي عمان، اقيانوس هند تا جنوب شرقي آسيا و آفريقاي شرقي تبديل گشت و مقام و منزلت پيشين جزاير و بنادر سيراف، هرمز ساحلي و تيس را در تحولات اقتصادي منطقه به دست آورد و تصرف کیش به وسیله سپاهیان ایلخانی به فرماندهی سونجاق (سوغنجاق) سردار مغول در سال 671 ق.  (فسایی، 1382 :268) با وجود تحمیل پارهای مشکلات، استمرار حیات اقتصادی کیش را متوقف نكرد. 

خاندان بازرگان طیبی از عوامل مؤثر در تداوم این فرایند بودند. شیخ جمالالدین ابراهیم بن محمدبن طیبی ملک الاسلام بزرگ خاندان طیبی که طي سال هاي 725-629 ق. بر فارس، جزایر و بنادر خلیج فارس و دریای عمان حاکمیت تجاری بیرقیبی داشتند، کیش را مرکز فعالیتهای خود قرارداد و بازرگانی محدوده گستردهای از خلیجفارس تا سواحل چین، هند و مالابار را در اختیار گرفت. (زرکوب شیرازی، ]بيتا[ 101- 99) دادوستد و صادرات مروارید و اسبهای گرانبها بخشی از این تکاپوی اقتصادی بود. هرساله 1400رأس اسب به قیمت هر رأس220 دینار زر سرخ از خلیج فارس به هندوستان و ماورای آن صادر میشد. (بهرامی، 1356 : 302) ملک تقیالدین عبدالرحمن طیبی برادر او با داشتن لقب مرزبان الهند نقش واسطهای مهم در صادرات اسب به هندوستان را ایفاء میکرد. به نوشته وصاف خاندان طیبی در خرید و فروش کالاهای هندی جایگاه نخست را در اختیار داشتند. "چنانکه هر متاع که از اقصای چین و بلاد هند به معبر هند آرند تا وکلا و گماشتگان او خواهند هیچ خریدار خواستار معامله نتواند بود و چون اموال حاصل شد آن را با جهازات خاصه به جزیره کیش آرند."(وصاف،1372 :173) ملک الاسلام در سال 694 ق. هدایایی چون هزار اسب اخته، مرواريدهاي خوشاب، جامههاي زربفت و حرير، جواهرات گرانمايه، انواع ظروف زرين و سيمين و امتعه نادر ديگري را که از اقصي نقاط چين و هند گردآوري نموده بود به غازان خان تقديم کرد. (لکپور، 1385 :366) 

ملک الاسلام در نتيجه تجارت پر سود خليج فارس نقدینگی کلاني در اختيار داشت، زيرا نواب او مالالاجارهها را پيشاپيش میپرداختند و به ايلخان و خوانين و امراي مغول سوغات و عراضات و تکلفات خاصه تسليم ميگرديد (لمبتون،1372 :346) و بخشی از مالالاجاره خاندان طيبي به دولت ايلخاني از طريق پرداخت مستقيم مرواريد منطقه کیش صورت ميگرفت. (همان: 363)

ملک شیخ عزالدین عبدالعزیز و ملک شمسالدین طیبی، زیدالدین علی عبدالسلام و به ویژه ملک شمسالدین محمدبن مالک از دیگر تجار عمده خلیج فارس در عصر ایلخانان بودند که در محدوده جزیره کیش به فعالیت میپرداختند. (فسایی، 1382 :269 / القاشانی، 1348  :163)                                   

استمرار روند بالندگی اقتصادی کیش پس از فروپاشی امرای بنی قیصر در آثار نویسندگان این دوران ثبت گردیده است. زکریای قزوینی در سال 674 ق. و 56 سال پس از این رویداد از توسعه شهر سازی، ناوگان بزرگ، بازرگانان متعدد و لنگرگاه پر ازدحام و رونق کیش سخن گفته است . "آن جزیره واداشتگاه سفاین هند و فرس و جای سود و سودای عرب و عجم است." (قزوینی، 1371 :316) در تاریخ وصاف ذيل وقايع سال 697 ق. آمده است: "جزیره قیس امروز یکی از جزایر بزرگ فارس است. بازرگانان از هند و سند و چین و ترکستان و مصر و شام و قیروان به آنجا وارد میشوند و کالاهای خود را عرضه میدارند." (وصاف، 1372 :100) صفیالدین بغدادی متوفی به سال 739 ق.  نیز کیش را جزیرهای با بساطین و عمارات دلپذیر مشاهده کرده است که بازرگانانی ثروتمند داشت و کشتیهای هندوستان در آن لنگر میانداختهاند. (البغدادی، 1412:1139) 


حمدالله مستوفي در نزهت القلوب که بيش از يک قرن پس از سقوط سیاسی جزيره کيش نگاشته شده است، مینویسد: "البحر جزايري که از حد سند تا عمان در بحر فارس است از حساب ملک فارس شمردهاند و بزرگترين آن به کثرت مردم و نعمت جزاير قيس (کيش) و بحرين است. حکام قيس در ايام سالف اکثر ولايات ايران به تخصيص تمام ملک فارس را از توابع قيس شمردهاند و قيس را دولت خانه خواندهاند. حقوق ديواني آنجا هم اکنون بر دفتر 491300 دينار است و جزاير بحرين، ابرکافان و خارک همه از توابع دولت خانه قيس است." (مستوفی قزوینی، 1913 : 136)


ابن بطوطه نيز کيش را چنين توصيف نموده است: "کيش در ساحل بحر هند و جزء فارس شمرده میشود. کيش شهري است بزرگ و نيکو و خانههاي آن باغهاي عالي دارد. مردم اين جزيره از اشراف فارس هستند." (ابن بطوطه، 1359 :306) محمد بن عبدالمنعم الحمیری نیز با فاصله زمانی بیشتر ضمن اشاره به مرکزیت کیش در تجارت با هند و چین از رواج تولیدات زراعی و دامپروری آن که به دیگر مناطق صادر میشده است، سخن گفته است. (الحمیری، 1984 :344)

نتیجه گیري 


خليج فارس و درياي عمان در عصر مغول با وجود موانع و فترتهاي مقطعي جزیره کیش، دوره مشعشع و تابناکي را طي کرد و بر تحولات اقتصادي ايران و سرزمینهای دور و نزديک پيرامون آن نقش چشمگيري داشت، فرايندي که ناشی از اهميت تاريخي اين منطقه حساس بود. چنانکه به قول ابن حوقل :"در همه بلاد ديگر کشتيها که در درياي فارس حرکت میکنند و از حدود مملکت خود خارج میشوند و با جلال و مصونيت بر میگردند همه متعلق به فارس است."

شکوفايي کیش زمينه ساز پيشرفت و آباداني ساير مناطق ايران و حتي جهان بود و فراز و نشيبها و بحرانهاي اين سرحدات، مستقيم و غير مستقيم ديگر سرزمینها را نيز شامل میشد. بر این اساس بود که ابن حوقل به صراحت تأکید میکند: "از چهار سامان عالم از روم و سرنديب و چين و طراز و اندلس و مغرب و عراق و خراسان و در بند و غيرها خراج به فارس آوردندي و گويند چون فارس آبادان بود همه عالم آبادان بود و چون فارس بيران شود همه عالم بيران گردد." موقعیت سوق الجیشی طبيعي جزیره کیش که امکان اتصال به مراکز اقتصادی در داخل قلمرو مغولان و سایر مناطق کلیدی بازرگانی خاورمیانه و فراسوی آن را مهیا میساخت ونيز وجود آب آشامیدنی، امکان کشت محصولات زراعی، صید مروارید و داد و ستد گسترده انواع کالا با اقصی نقاط جهان، این فرایند را تکمیل نمود. استحکام بنیه اقتصادی جزيره كيش سبب گردید تا پس از فروپاشی حکومت امرای بنی قیصر ، قدرت گیری و توسعه نفوذ سیاسی و نظامی اتابکان فارس و نيز گسترش توانمندی دولت نوظهور هرمز دچار رکود و فترت نگردد. 
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