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چكيده:

تجارت دريايي ايران در خليج فارس و اقيانوس هند و نوا حي وا بسته به آن همواره تاريخ پر
فراز و نشيبي را پشت سر گذاشته است؛ از اين ميان حوزه اقتصادي خليج فارس و مراكز تجاري
آن از دير باز تا كنون نقش اساسي خود را به عنوان منطقه مهم تبادل تجاري در شرق بويژه در
اقيانوس هند به خوبي ايفا كرده است .يكي از مراكز تجاري خليج فارس جزيره كيش ا ست كه
در طي قرون ششم و هقتم هجري توا نست پس از خرابي سيراف به عنوان بندر مهم تجاري
خليج فارس مطرح شود و طبق گفته مورخان بازرگانان سيرافي پس از سقوط آن بندر به سمت
جزيره كيش حركت كر دند و موجبات رشد و شكوفايي آن شدند .جزيره كيش در زمان حكومت
اتابك ابوبكر بن سعد بن زنگي ) ٥٩٩-٦٢٣ه.ق( با اقدامات وي به كانون اصلي مبادﻻت

٣٨

اقتصادي خليج فارس و اقيانوس هند تبديل شد و طبق گفته مورخان كيش در اين دوره به
عنوان بزرگترين جزيره فارس و توقف گاه بازرگانان هند ،سند ،چين ،تركستان ،مصر ،شام،
قيروان و لنگرگاه كشتيهاي هند بوده است .تجارت كيش در قرن هفتم ه .ق با پشتيباني اتابك
ابوبكر در جهت تامين امنيت آن به رشد و شكوفايي دست يافت و با تصرف بحرين و قطيف
انحصار تجارت به جزيره كيش اختصاص يافت .اين امر باروي كار امدن ملك اﻻسﻼم طيبي در
اواخر قرن هفتم به اوج خود رسيد وكيش در اين دوره به شكوفايي بي سابقه دست يافت .در
اين مقاله سعي شده با تكيه بر منابع موجود رونق تجارت كيش را در قرن ششم و هفتم هجري
بررسي شود.
واژكان كليدي :خليج فارس ،كيش ،تجارت ،اتابك ابوبكر ،ملك اﻻسﻼم طيبي.

 .١كارشنا سي ارشد تاريخ دانشگاه تهران )مطالعات خليج فارس( abas.arab5@gmail.com

خليج فارس همواره در طول تاريخ از مناطقي بوده است كه از اهميت بسيار زيادي
برخوردار بوده و تا اﻻن نيز اهميت خود را حفظ كرده است .در طول تاريخ بنادر اين
منطقه دوره اي از رشد و شكوفايي را پشت سر گذاشته اند ،به عنوان نمونه سيراف در
دوره ال بويه ديلمي توانست مهم ترين بارانداز كاﻻ و كانون تجارت دريايي در طول قرن
چهارم و پنجم هجري قمري در خليج فارس همچنين اقيانوس هند شود كه اين امر به
سياست هاي فرمانروايان آل بويه بويژه عضد الدوله بر مي گشت ولي با افول قدرت آل
بويه پس از عضدالدوله ديلمي به علت جنگهاي داخلي و همچنين استقرار ملوك
شبانكاره در مسيرهاي و راههاي شيراز ) دارابجرد ( و نا امني هايي كه آنان بوجود
آوردند باعث شد تا بندر سيراف اهميت خود را به عنوان كانون تجارت دريايي ازدست
بدهد و تحت اين شرايط تاجران و بزرگان از سيراف كوچ كرده و به مناطق ديگري از
جمله كيش رفتند.
استقرار بازرگانان سيرافي دراين جزيره و انتقال سرمايه هاي آنان به كيش موجب
نابودي سيراف و قدرت گيري كيش گرديد و اين امر با ضعف قدرت در ايالت فارس
موجب شد تا حكام جزيره كيش كه ملوك بنو قيصر خوانده مي شوند قدرتمند شوند و
درطول قرن ششم هجري اين جزيره را تبديل به بندر بين المللي كرده و تجارت با
هندوستان و چين دردست بازرگانان كيش قرار گرفت.
بعد ها باتصرف كيش توسط اتابك ابوبكر در قرن هفتم هجري قمري و اقداماتي كه اين
امير انجام داد باعث شد تا اين جزيره در اوج و شكوفايي قرار گيرد و اين روند در اواخر
قرن هفتم هجري با روي كار آمدن ملك السﻼم طيبي تاجر بزرگ آن زمان كامل تر شد
و در اين زمان كيش تبديل به يك منزل گاه عبور و مرور كشتي هاي تجاري شد و
تجارت با هند و درياهاي شرق دور را تقريبا دراختيار خود گرفت.
اهيت موضوع دراين است كه مي خواهيم نشان دهيم كه چطور جزيره اي در اين منطقه
در قرن ششم و هفتم هجري با همكاري حكام و بازرگانان به رشد و شكوفايي رسيده
است و ضرورت تحقيق عبارت است از برسي وضع تجارت در اين دوره و ارتباط آن با
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مقدمه:

بندرگاهاي دوره مورد نظر و اقﻼم صادراتي آن و هدف از اين تحقيق برسي علل رشد و
شكوفايي كيش در قرن ششم و هفتم هجري و علت سقوط آن و همچنين رابطه كيش
با ديگر بنادر را برسي كنيم .در مقاله ابتدا به جغرافيا و جايگاه كيش در متون تاريخي
مي پردازيم و سپس درباره مهاجرت سيرافي ها به كيش سخن مي گويم و در فصل
بعدي به اقدامات اتابك ابوبكر و ملك اﻻسﻼم طيبي و در آخر به وضعيت تجارت در اين
دوره مي پردازيم و نتيجه اي از تحقيق را ارائه مي دهيم .
جايگاه كيش در متون تاريخي:
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جزيره كيش به دليل جايگاه جغرافيايي خود از يك سوء و جايگاه جزيره اي اش از سوي
ديگر داري توان بالقوه طبيعي براي جذب مسافران و تجار بوده است .اين جزيره داراي
آب شيرين است و همين عاملي براي زندگي و جذب انسان شده است ،از ميان جزيره
هاي حوضه شمالي خليج فارس كيش مركزي براي بازرگاني و محلي بوده است كه مورد
توجه مورخين و مسافراني كه از آن مي گذشتند در متون خود به آن اشاره كرده اند و
نام آن به صورت هاي گوناگوني ثبت شده است .برطبق گفته يكي از مورخين كيش نام
باستاني و كهن است و نام شهري در بابل نيز به همين نام بوده است و به نظر مي رسد
در دوران كهن به دليل كوچ مردماني از ساكنان نخستين يا بعدي شهر باستاني كيش از
بين النهرين به خليج فارس نام اين جزيره كه امروز كيش خوانده مي شده است نهاده
شده است و جورج كامرون پايه گذار دودمان شاهان كيش را مسكنگا شر مي
داند).كامرون(٢٢ ،١٣٧٠ ،
مورخاني كه در طول سفر هاي خود از اين جزيره عبور كرده اند نام هاي گوناگوني را
براي آن ذكر كرده اند كه عبارت اند از :قيس ،اكامتينا ) نئارخوس ( ،اوركاتا ،كيس و
غيره ).ابن بلخي(١٣٧ ،١٣٦٣ ،
ياقوت حموي درباره آن مي گويد » :جزيره كيش در وسط درياهاست ميان عمان و
فارس جزيره اي است خوش منظر پر از بستان هاي و نخلستان ها است« ) .ياقوت
حموي (١٢٣ ،١٣٥٠ ،

در ميانه سده ششم هجري كيش مورد توجه سيا حان اروپايي قرار گرفته است كه آن
ها در سفرنامه هاي خود به آن اشاره كرده اند ،به عنوان مثال بنيامين در سفرنامه خود
از خليج فارس به عنوان خليج كيش ياد كرده است و جزيره كيش را قيس ياد كرده
است .به هر حال كيش در متون تاريخي از آن يادشده است.
در قرون نخستين اسﻼ مي كانون تجارت خليج فارس در بصره و ابله تمركز يافت و
سپس با قدرت گيري آل بويه در ايران و عراق و عمان اين سيراف بود كه جاي بصره را
در خليج فارس از آن خود كرد و در اين دوره با اقدامات و سياست هاي ال بويه بويژه
عضدالدوله توانست به رشد وشكوفايي قابل توجهي دست يابد به طور كلي سياست
هاي عضد الدوله عبارت بود ايجاد امنيت در پس كرانه هاي خليج فارس و سركوب و
كوچ اجباري ).وثوقي ،محمد باقر (١٣٢ ،١٣٨٤ ،
درسايه اين سياست ها بود كه سيراف به عنوان كانون تجارت دريايي در خليج فارس در
قرن چهارم و پنجم هجري مطرح شد ،ولي متاسفانه سياست هاي وي توسط جانشين
هايش ادامه نيافت و آنها به دليل اختﻼفات داخلي از توجه به امرو خليج فارس به
خصوص سيراف باز ماندند و به گفته برخي از مورخين هنگامي كه عضدالدوله مرد،
سلطنت ال بويه از هم پاشيد) .شيرازي ،زركوب  (٥٢ ، ١٣٥٠ ،و عﻼوه بر نامني سياسي
كه در سيراف وجود داشت استقرار ملوك شبانكاره بر راههاي فارس به جنوب آن باعث
ايجاد نا امني اين راه ها و در نتيجه ركود آن شدند و از طرف ديگر فاطميان كه در اين
دوره رقيب عباسيان به شمار مي رفتند سياستي را در اين دوره در پيش گرفتند كه به
ضرر سيرا ف و به نابودي آن انجاميد و آن سياست عبارت بود از برگرداندن تجارت
خليج فارس به سمت درياي سرخ و در اختيار گرفتن تجارت دريايي با هندوستان و
چين كه اين به ضرر سيراف بود و همچنين زلزله اي كه در سيراف اتفاق افتاد كار
سيراف را تمام كرد).ابن مجاور ،همان.(١٢٦ ،
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وضعيت بنادر خليج فارس قبل از رونق كيش )سده چهارم و پنجم ﻫجري(:

عﻼوه بر اين برخي از مورخين علت نابودي سراف و صحار ) بندر تجاري در عمان كه در
اين دوره رقيب تجاري سيراف به شمار مي آمد ( را در اين دوره شورش زنگيان و
قرامطه مي دانند )جورج حوراني .(٦١ ، ١٣٣٨ ،
پس آشفتگي سياسي و اوضاع اجتماعي فارس باعث سقوط اين بندر شد و به گفته
يكي از مورخين به دليل نامني هيچ بازرگاني كشتي به سيراف نمي آورده و به طرف
مهروبان و بصره مي رفتند و از آن به بعد كاﻻي با ارزشي به سيراف آورده نشد  ).وثوقي
 ،همان ،ص .(١٣٣
نتيجه اي كه از اين روند بوجود آمد مهاجرت تجار به جزاير ديگر در خليج فارس براي
يافتن مكاني امن براي تجارت كه آن ها به سمت كيش كه از جايگاه خوبي برخوردار بود
حركت كردند.
مهاجران سيرافي:
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پس از سقوط سيراف بازرگانان و تجار اين منطقه به همراه بزرگان براي جست و جو
مناطقي امن براي تامين و كسب درآمد سيراف را ترك نموده و به سمت و سوي جزاير
ديگر از جمله كيش رهسپار شدند ،مورخان در آثار و كتاب هاي خود از مهاجرت
سيرافي ها به كيش سخن گفته اند كه از آنها مي توان به ابن مجاور و مقدسي و مولف
تاريخ وصاف اشاره كرد .ابن مجاور مهاجرت آن ها را به كيش را در سال  ٥٠٤هجري
قمري ثبت كرده است) ،ابن مجاور  ،همان  ،ص  ( ٢٨٧و مقدسي نيز مهاجرت سيرافي
ها را به كيش در قرن پنجم هجري مي داند ) .مقدسي .( ٦٣٦ ، ١٣٦١ ،
مولف تاريخ وصاف مهاجرت سيرافي ها را به كيش در قالب يك داستان بيان كرده است
و اشاره مي كند سيرافي ها به كيش مهاجرت كرده و در مدت اقامت خود در آن
ساختمان هايي را بنا كرده و يكي از آن ها كه بنو قيصر نام داشته در كيش قدرت را در
دست گرفته و پس از وي فرزندان وي كيش را در اختيار خود گرفته اند  ) .تارخ وصاف،
(١٧٣ ،١٣٥٨
با توجه به گفته هاي مورخين و با توجه به شواهد و مدارك مي توان نتيجه گرفت كه
تجار و َبازرگانان سيرافي به دليل نامني موجود و شرايط بد سياسي آن زمان مجبور به

كيش يا دولت خانه:
همان طور كه در باﻻ گفتيم با روي كار آمدن اتابك سعد بن زنگي در فارس دوره اي از
آرامش بر فارس مسلط شد و تمامي مورخين حكومت وي را بين سال هاي )  ٥٩٩تا
 ( ٦٣٣دوره آباداني فارس ذكر كرده اند .وي در دوره فرمانروايي خود همواره در حال
توسعه سرزمين خود بود وي بر همين اساس توانست كرمان را به تصرف خود دراورد و
پس از تصرف كرمان در صدد تصرف همدان و اصفهان هم بود كه موفق نشد  ،دوره اه
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مهاجرت شده اند كه تعدادي از اين ها از جمله بنو قيصري ها به كيش آمده و با در
دست گرفتن قدرت در كيش موجبات رشد و شكوفايي آن را رقم زدند و به گفته برخي
از مورخين ملوك بنو قيصر با تصرف  ١٢كشتي كه از هند متاع مي آوردند قدرتمند
شده اند و در كتاب وصاف آمده است كه  » :و با مقصود مراجعت كردن و از آن جهازات
كار آن ها باﻻ گرفت و نام بنو قيصر واﻻ شد«  ) .همان (١٧٤ ،
ملوك بنو قيصر با توجه به نوشته هاي تاريخ وصاف از تصرف آن متاع ها ترقي كرده و
تجارت بنادر جنوب را تحت كنترل خود در آوردند و اين امر نشان از توسعه ناوگان
تجاري و دريايي آن ها است و با همين ناوگان ها به ديگر جزاير حمله مي كردند و ابن
بلخي درباره تصرف سيراف به دست ملوك بنو قيصر مي گويد  » :عاقبت چنان شد كه
يكي از خان ها به نام ابوالقاسم سيراف را به تصرف خود درآورد  » .ابن بلخي ،همان ،
.«١٣٧
از طرف ديگر عاملي كه باعث افزايش قدرت آن ها شد درگير هاي داخلي سﻼجقه كه
منجر شد تا اتابك سنقر بن مودود به علت كار شكني و حمﻼتي كه آنان براي تصرف و
تسلط بر سواحل انجام مي دادند .وي در سال  ٥٤٣با تقاضاي آن ها مبني بر حكومت
يافتن بر نواحي ساحلي موافقت نمايد ).بختياري ( ٥٢ ، ١٣٧٧ ،
در طي قروني كه سﻼجقه سرگرم درگيري و منازعات داخلي بودند )  ٤٤٥تا ( ٥٤٣
ملوك كيش بر قدرت خود افزودند؛ ولي پس از تسلط اتابكان سنغري بر فارس وروي كار
آمدن اتابكاني همچون اتابك سعد و پسرش اتابك ابوبكر وضع تغيير كرد واتابكان
خواهان تسلط بر كيش شدند كه در زير به آن خواهيم پرداخت .

٤٤

كه وي در فارس زمينه را براي پسرش اتابك ابوبكر مهيا كرد ) ،همان  .ص.(١٥٢
مصادف بود با حمله مغول كه با سياست هاي و فارس در اين دوره كمتر آسيب ديد.
)قزويني  ،همان.(١٧٥ ،
زماني كه اتابك ابوبكر قدرت در فارس به دست گرفت مصادف با نفوذ مغوﻻن به بخش
هاي جنوبي ايران بويژه فارس بود كه وي با سيا ست هاي درست مانع از حمله آن ها به
فارس شد و در اين دوره فارس دوره پر ونقي را پشت سر گذاشت و همچنين به دليل نا
امني راه هاي خشكي از رونق افتادند و راه هاي دريايي مورد توجه قرار گرفتند كيش
نيز در اين دوره از رونق خاصي بر خوردار بود و برهمين اساس اتابك ابوبكر خواهان
تسلط براين مركز تجاري شد در اين موقع بر كيش اميري حاكم بود )ملك سلطان ( كه
به مردم وتجار ظلم ميكرد و تعهدات مالي خود را به به اتابك انجام نمي داد وموجبات
خشم وي را فراهم كرده بود) .تارخ وصاف ،همان .(١٧٥ ،
ازطرف ديگر رعيت كيش نيز به صاحب فارس اتابك ابوبكر پناه مي بردند و اتابك نيز كه
منتظر اين فرصت بود براي تصرف كيش آماده شد ولي چون كشتي و ناوگان تجاري
نداشت از امير هرمز كمك خواست از طرف ديگر امير هرمزكه سيف الدين نام داشت
نيز كه خواهان تسلط بر اين جزيره بود و نيز در حال لشكر كشي به كيش بود ولي با
شورشي كه بعد از مرگ شهاب الدين ملنگ در هرمز پيش آمده بود مجبور شده بود به
هرمز بازگردد و حكومت را در دست بگيرد با وي متحد شد ) .قزويني  ،همان ،ص
(٢٩٩
وصاف در كتاب خود راجع به علت كمك خواستن اتابك از امير سيفالدين مي نويسد:
»پادشاه فارس قصد عزيمت و لشكر كشي به كيش را نمود و از آنجايي كه انفاذ و لشكر
و تنفيذ اين امر مهم بي ترتيب جهاز و معبر تعذري داشت ناگزير به جلب همكاري امير
هرمز برآمد« ) .وصاف ،همان(١٧٦ ،
برهمين اساس اتابك به همه امرا دستور داد با امير هرمز براي فتح كيش كمك كنند و
قرار شد پس از تصرف كيش توسط امير سيف الدين چهار دانگ آن پس از تصرف مال
اتابك باشد و دو دانگ مال امير هرمز و امير هرمز از طرف خود فرمانده اي را جهت امور
به كيش روانه كند  ).همان.(١٧٦ ،

بر همين اساس امير هرمز به كيش حمله كرد و توانست آنجا را به تصرف خود درآورد و
ملوك بنو قيصر را از كيش برانداخت ولي امير هرمز نيز به توافقات خود با اتابك پشت
كرد و به مردم كيش نيز ظلم وستم روا مي داشت و اتابك مجبور شد با همكاري عده
اي از تجار ناراضي كيش به كيش حمله كند و آن را از تسلط امير هرمز برهاند )نطنزي،
همان(١١ ،
پس از تصرف كيش اتابك ابوبكر به دليل ارزش و اهميتي كه براي كيش قائل بود آنرا
دولت خانه ناميد و عده اي از بزرگان را به همراه سپاهيان براي استقرار نظم به كيش
روانه ساخت وي آنقدر به كيش اهميت مي داد كه در سال  ٦٣٣به بحرين حمله كرد و
بنظر مي رسد اين كار براي از رونق انداختن تجارت بحرين به سود كيش باشد  .عﻼوه
بر اين برخي از مورخين از تﻼش وي در جهت توسعه نفوذ تجاري خود به سمت
اقيانوس هند ياد كرده اند  ).شيرازي ،همان(٨٠ ،
همانطور كه در باﻻاشاره كرديم اتابك ابوبكر كيش را به تصرف خود دراورد و كارها و
اقداماتي كه وي در آن جا انجام داد باعث رشد بي سابقه اين جزيره شد تا آنجا كه
برخي از مورخين از آن به عنوان معبر مهم دريايي ياد كنند  ).وصاف  ،همان ( ١٧٨ ،
تجارت كيش در اين دوره با هندوستان در ارتباط وكاﻻهاي كه از هندوستانم به طرف
خليج فارس مي آمد در كيش معامله و به اقصي نقاط ايران پخش مي شد و يكي ديگر
بنادري كه در اين دوران با كيش در ارتباط بود بنادر شرق دور يعني در چين بود .
برخي از مورخان به رونق كيش در اين دوره اشاره مي كنند و عنوان مثال ياقوت حموي
كه از كيش ديدار كرده مي نويسد » :شهري كه در كيش ساخته شده بسيار زيبا و
اطراف آن را عمارت عالي و باغ هاي زيبا و دلگشا احاطه كرده است و كشتي ها كه ميان
هندوستان و خليج فارس رفت و آمد مي كنند در كيش توقف مي كنند چند آب انبار
براي ذخيره آب باران پنج بازار معمول در آن جا است) «.ياقوت حموي ،همان(١٣٥ ،
ابوالفداء از ديگر نويسندگاني است كه كيش را ميان هندوستان و بصره نام برده است،
)ابوالفداء ،(٢٣١ ،١٣٨٢ ،كه اين نشان از اهميتي ورونقي است كه كيش در اين دروان

٤٥

تجارت كيش در قرن ششم وﻫفتم ﻫجري قمري:

٤٦

داشته است .به نظر مي رسد شكوفايي و گسترش بازرگاني اين جزيره از روزگاري شروع
مي شود كه مركز داد و ستد كاﻻ دركرانه هاي جنوبي ايران در سده ششم هجري كه از
سيراف به كيش منتقل گشت  .به دنبال اين جابجايي شهر حريره در شمال جزيره كه
جايگاه بندري مناسبي داشته است گسترش يافت و در روزگار غزنويان و سﻼجقه و
خوارزم شاهيان و حتي در دوره مغول مركز بازرگاني ميان هند و بين النهرين شود و
بزرگترين مركز داد و ستد و بندر گاهي خليج فارس بوده است و بنيامين در سفرنامه
خود در اين رابطه مي نويسد تجار هندي و ساير جزاير كاﻻ و اجناس خود را براي
فروش به كيش مي آوردند.
در اوايل قرن هقتم هجري كيش به عنوان لنگر گاهاي كشتي هاي هندي و فارس
مطرح شد و حكام كيش به دليل كثرت كشتي ها و قايق ها  ،در نزذ ملوك و پادشاهان
و سﻼطين هند داراي اعتبار اند  ).وثوقي  ،همان ،ص .(١٣٤
خسرو معتضد كه زندگي سعدي را نوشته است درباره رونق كيش مي نويسد  » :در
حوزه شمالي خليج فارس كيش مركز مهم بازرگاني به شمار مي آمد اين جزيره بسيار
آباد و پر جمعيت و شمار زيادي از بازرگانان ايراني و عرب در آن مي زيسته اند ،كاﻻ
هايي كه از چين و هند مي آمد به كيش انتقال مي شد تا بر كشتي بار شود و به مقاصد
دور ارسال شود جزيره كيش در اين دوره مركز بازرگاني خارجي ايرانيان بوده است و
بازرگان معروفي همچون خواجه نجم الدين شيرازي در اين دوره زندگي مي كرد و وي
همواره  ١٥٠شتر بار داشت كه از هندوستان و تركستان و شام و مصر در حركت بودند و
جدا از اين وي فلفل از هند به ايران و عربستان صادر مي كرد«) .معتضد - ١٧٤ :١٣٨٢،
(١٧٥
همانطور كه قبﻼ اشاره كرديم دوره اتابك دوره شكوفايي كيش به حساب مي آيد و بر
طبق گفته مورخين كيش در اين دوره به عنوان بزرگترين جزاير فارس شناخته شده
است كه با بازرگانان هندي وچين وسند و تركستان و مصر و شام و قيروان داد وستد
داشته است ) .وصاف  ،همان ( ١٧١ ،
همه اين موفقيت ها بر مي گشت به اقداماتي كه اتابك در مدت حكومتش بر كيش
انجام داد كه از مهم ترين اقدامات وي مي توان به لشكر كشي وي به بحرين و همين

طور به قطيف اشاره كرد كه اين اقدام در راستاي انحصار تجارت در دريا براي كيش
دانست و وصاف درباره وي مي گويد» :دايم محافظت دولت خانه اسﻼم را از خواص
درگاه كسي كه مورد اعتماد و تمام بودي به ايالت فارس نصب نمودي و لشكري آراسته
وبا نان پاره مواجب مرتب ومعد داشته و معتمدان را براي ادخار غﻼت و ترتيب انواع
اسلحه و مصالح و جهازات از الواح ديگر مونات گماشته و خود به نفسه از احوال قيس
مستخبر بودي«) .وصاف  ،همان  ،ص ( ١٨١
پس كيش در اين دوره با اقداماتي كه اين اتابك انجام داد به يك شكوفاي بي سابقه اي
دست يافت ولي متاسفانه اقدامات و سياست هاي وي پس از مرگش به فراموشي سپرده
شد در واقع پس از مرگ وي در سال  ٦٥٩فارس به مدت  ٢٦سال ميان سال هاي )
 ٦٥٩تا  ٦٨٥هجري قمري ( دچار نابساماني و در گيري هاي داخلي شد و اين درگيري
ها جايي براي مداخله در امور تجارت دريايي آن نمي گذاست و اين جزيره تا سال ٦٩١
هجري قمري بدون هيچ سياستي اداره مي شد تا اينكه در سال  ٦٩١هجري قمري به
دست ملك اﻻسﻼم طيبي افتاد ) .همان  ،ص (٢٦٨
پس از حمله مغول و درگيري هايي كه بر سر جانشيني در ايالت فارس اتفاق افتاد باعث
شد تا سﻼطين و امرا از توجه به كيش باز بمانند تا اين كه در سال  ٦٩١تاجري به نام
جمال الدين ابراهيم ملقب به ملك اﻻسﻼم طيبي بر آن جا حاكم شد  ،پس بايد ابتدا
درباره وي توضيحاتي بدهيم .
ملك اﻻسﻼم تاجر بزرگ عرب و فارس در زمان خود بود او كه در تجارت با چين
ثروتمندشده بود در سال  ٦٩٦به دربار غازان خان مغول رفت و تحت حمايت وزير وي
قرار گرفت و غازان خان نيز در همان سال فارس و شبانكاره را به عنوان سيورغال به وي
دادوعﻼوه بر اين اجاره عراق عرب و واسط و بصره به مدت چهارسال به او واگذار شد) .ا
بن الفوطي  ،١٩٣٣ ،ص .( ٤٩٤
وي پس از آنكه امور فارس و جزاير آنرا در دست گرفت ضمن برقراري امنيت كامل در
فارس با تشكيل ناوگان تجاري قدرتمند در كيش توانست اين جزيره را تبديل به يكي از

٤٧

تجارت كيش در پايان قرن ﻫفتم ﻫجري قمري:

مراكز ومنزلگاهي بزرگ عبور و مرور در اقيانوس هند وخليج فارس كند وي دراين دوره
توانست تجارت دريايي هند و حتي درياهاي شرق دور را تقريبا به كنترل خود در آورد و
موجبات آباداني كيش را فراهم كرد) .وصاف ،همان( ٣٠٢ ،
استقرار وي در كيش تجارت هند و شرق دور را تقريبا به سوي كيش كشاند و عﻼوه
براين موجبات رشد وشكوفايي جزيره كيش و ارتباط آن با كشورهاي ديگر به طور اعم
از عراق وخراسان تا روم وفرانك شد) .همان (٣٠٣-٣٠٢ ،
تا جايي كه برخي از مورخان وي را اول ملوك قيس خوانده اند) ،شبانكاره ،١٣٦١ ،ص
 (١٣٩و برخي نيز معتقد شده اند كه ملوك بنو قيصر بار ديگر برتمامي فارس تسلط
يافته اند) .مستوفي  ، ١٣٦٢ ،ص (١٣٦
برادر ملك اﻻسﻼم به نام تقي الدين در معبر هند مستقر و قدرتمند شده بود و به عنوان
واسطه اصلي و قدرتمند براي تجارت كيش دراين دوره شده است و نفوذ او باعث شده
بود تا ملك اﻻسﻼم بتواند كليه تجارت هند و شرق دور را در اختيار خود بگيرد و تجار
آن جا را به سمت كيش بكشاند واز اين راه سود فراواني را بدست آورد ؛وصاف در اين
باره مي گويد  »:وجود ملك اعظم طيبي سبب شده كه هر كاﻻيي كه به معبر مي آورند
از آن جا توسط كشتي ها به كيش آورده مي شوند وتا وقتي كه ملك اﻻسﻼم كاﻻها را
بخواهد هيچ كس نتواند بر آن ها دست يابد و بعد باقي راساير بازرگانان مي توانند
بخرند و به جاهاي ديگر ببرند«) .وصاف ،همان (٣٠٢ ،
صادرات و واردات كيش در پايان قرن ﻫفتم ﻫجري:

٤٨

تجارت كيش همان طور كه درباﻻ اشاره كرديم با كشورهاي هندوستان و جين وغيره....
بوده است بزرگترين تجارت كيش در اين دوره تجارت اسب بود كه اين اسب ها را به
هندوستان مي بردند و تجار بين النهرين وي من انو.اع پارچه هاي ابريشمي و ارغواني
وكتان و پنبه و شاهدانه و ماش و گندم و جو و برنج و غيره  ....به هندوستان مي
فرستادند و در مقابل تجار هندي نيز ادويه وارد مي كردند.
شغل اهالي جزيره با اين وجود دﻻلي كاﻻ هاي وارده و صادره است و از كاﻻهاي خيلي
مهم كه از راه كيش به كشور هاي خاور دور صادر مي شده است اسب هاي گرانبها بوده

است كه به نظر مي رسد از دشت هاي خوزستان به كيش آورده ميشده اند  ).ا بوالفداء،
همان(٢٤٦ ،
وصاف در كتاب خود اشاره مي كند كه همه ساله از جزيره كيش  ١٤٠٠اسب به هند
وستان و معبر صادر مي شده است  ).وصاف ،همان  ،ص (٣٠٢
به هر حال اين دوره كيش آبادترين جزيره خليج فارس به حساب مي آمده است و از
رونق و شكوفايي باﻻيي برخوردار بوده است و حمد اﷲ مستوفي آن را در اين دوره
بزرگترين شهر از لحاظ كثرت مردم و نعمات مي داند ).مستوفي  ،همان ،ص (١٣٦
رشيدالدين فضل اﷲ مولف و وزير دوره مغول درباره تجارت كيش در اين دوره مي گويد
» :در اين دوره مرواريد وجامه هاي زربفت و جواهرات گران مايه كه از هند و جين مي
آمده در كيش وجود داشته است «) .رشيدالدين فضل اﷲ  ،جامع التواريخ ،ج  ، ٢ص
(١٢٧
مورخاني همچون شبانكاره )شبانكاره ،همان ،ص  (١٣٤و نطنزي )نطنزي ،همان ،ص
 (١١و وصاف )وصاف  ،همان ،(٣٠٢ ،از حمله ملك اﻻ سﻼم به جزيره هرمز ياد مي كنند
كه باعث نابودي كيش شده است  ،در واقع ملك اﻻ سﻼم به جزيره هرمز بر اساس رقابت
تجاري كه باهم داشتند حمله مي كند ولي دراين جنگ از حاكم هرمز شكست مي
خورد  .ولي با اين وجود توانست كيش را از خطرات و حمﻼت هرمزي ها كه در اين
دوره از قدرت تجاري و نظامي برخوردار بودند را حفظ كند ولي متاسفانه پس از مرگش
جانشين هاي وي نتوانستند سياست او را دنبال كنند و درگير جنگ هاي داخلي شدند
و در نهايت در زماني كه دو پسر وي به نامهاي غياث الدين و ملك فخر الدين احمد به
طور اشتراكي به حكومت رسيدند و به قيس ملكان معروف بودند در سراشيبي افتاد و با
حمله نا فرجامي كه آن ها بر جزيره هرمز كردند باعث شد تا امير قطب الدين حاكم
هرمز به آنجاحمله كند و كيش از اين به بعد در دست ملوك هرمز در آمد و آنها همه
دستاوردها و ثروتهاي كيش را به جزيره هرممز انتقال دادند )شبانكاره ،همان ،ص (١٣٤

٤٩

افول كيش:

و از اين پس كيش سقوط كرد و همانگونه كه كيش جاي سيراف را گرفته بود هرمز نيز
جاي سيراف را گرفت.
نتيجه گيري:

٥٠

نتيجه اي كه از اين كار مي توان گرفت اين است كه اين تجار سيرافي بودند كه پس از
سقوط سيراف به سمت كيش و ديگر جزاير خليج فارس و هند رهسپار شدند و آنجا را با
توجه به آشنايي به موقعيت اين منطقه و تجربه اي كه در تجارت داشتند شكوفا كردند
و ملوك بني قيصر نيز در اين كار سهيم شدند و امنيت را در اين جزاير فراهم و موجبات
رشد و شكوفايي آن را فراهم كردند ولي در اواخر به دليل ظلم برمردم اتابك ابوبكر جاي
آنها را گرفت و اقداماتي كه او دست از جمله تامين امنيت و حفظ آن و مراقبت ون
گهداري سپاه در آن و همچنين تصرف بحرين و قطيف در راستاي به انحصار درآوردن
تجارت خليج فارس در كيش از همه جالب توجه تر است و كيش در اين دوره با
كشورهاي هندوستان و چين رابطه تجاري داشت و در واقع كيش در اين دوره از همه
بنادر باﻻتر قرار گرفت و .بازرگانان از اقصي نقاط جهان به كيش مي آمدند و در آن جا
مشغول داد و ستد مي شدند ولي به علت درگيرهايي كه پس از اتابك ابوبكر روي داد
كيش در ركود كوتاهي قرار گرفت ولي در اواخر قرن هفتم هجري با روي كار آمدن
ملك السﻼم طيبي در كيش دوباره به دوران اوج خود رسيد و حتي از دوره قبل نيز
پيشي گرفت و از انجايي كه برادر وي در هند بود اين دو برادر توانستند تمام تجارت
هند را با خليج فارس در اختيار خود در آورند از مهم ترين كاﻻهاي صادراتي اين دوره
اسب بود كه بر طبق مورخين صادرات آن از ١٤٠٠تا به باﻻ بوده است ولي اين دوره
طﻼيي زياد دوام نياورد و رقيب تجاري كيش يعني هرمز ذر اين زمان توانسته بود پا به
پاي كيش رشد كند و پس از مرگ ملك السﻼم و با توجه به درگيري هاي داخلي و
سياست هاي غلطي كه جانشين هاي وي در پيش گرفتند اين هرمز بو.د كه توانست
رغيب ديرينه خود را از صحنه خارج كند وجاي آنرا در تجارت بگيرد.
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ابن فوطي (١٩٣٣) ،الحوادث الجامع  ،تصحيح محمد جواد ،بغداد.
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جورج  ،حوراني (١٣٣٨) ،دريا نوردي عرب در درياي هند ،ترجمه دكتر محمد مقدم،
تهران.
خسرو ،معتضد (١٣٨٢) ،زندگي سعدي ،انتشارات شركت توسعه كتابخانه ملي.
رشيد الدين فضل اﷲ (١٣٣٨) ،جامع التواريخ ،رسا ،تهران
زركوب شيرازي ،معين الدين (١٣٥٠) ،شيرازنامه ،به كوشش اسماعيل واعظ جوادي،
تهران ،بنياد فرهنگ ايران.
شبانكاره،محمد (١٣٦٣) ،مجمع اﻻ نساب ،تصحيح مير هاشم محدث ،تهران ،امير كبير.
قزويني (١٣٧٣) ،آثار البﻼد واخبار العباد ،ترجمه جهان گير ميرزا قاجار ،تهران،
اميركبير.
كامرون (١٣٧٠)،ايران سپيده دم تاريخ ،بنياد فرهنگ ايران.
مستوفي ،حمد اﷲ (١٣٦٣) ،نزهه القلوب ،تصحيح گا ي لسترنج ،دنياي كتاب.
مقدسي ،ابو عبد اﷲ (١٣٦١) ،احسن التقاسيم ،ترجمه علي نقي منزوي ،تهران.
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ابن بلخي  (١٣٦٣) ،فارس نامه ،تصحيح گا ي لسترنج ،نشر دنياي كتاب ،تهران.

