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بررسي وضعيت اقتصادي و تجاري خليجفارس در دورة ايلخانان
مسعود فرشيدنيا
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دکتر زهرا حامدي

2

چكيده

بدليل 1اهميت 2نقش ارتباطي ايران در مسائل تجاري،
ايران همواره توجه اقوام و ملل مختلف را به خود جلب
كرده است و بنوعي محل نزاع اقوام گوناگون بوده است .در
ادوار گذشته ،بين چين و هندوستان و ايران روابط تجاري و
بازرگاني برقرار بوده و عالوه بر تجارت از طريق راههاي زميني،
تبادل كاالهاي مورد نياز از طريق مسير دريايي خليجفارس
و جزاير و بنادر آن همچون كيش و هرموز و سيراف انجام
ميگرفته است .بنادر خليجفارس از ديرباز تاکنون نقش عظيم
و گستردهيي در رونق اقتصادي ايران زمين داشتهاند و در
منابع گوناگون شواهد بسياري حاکي از اين مدعاست .نوشتار
حاضر در پي آن است که با محوريت بررسي وضعيت اقتصادي
و تجاري خيلجفارس در عصر ايلخانان به اين مهم بپردازد.
كليدواژگان

داشته است .از سوي ديگر ،وضعيت مناطق و بخشهاي مختلف
ايران و بخصوص واليت فارس و نقش آن در رويدادهاي
اين عصر خود موضوعي است که رهيافت و دستاورد اين
کوشش ميتواند منشأ رفع بسياري از ابهامات و پاسخگويي
به پرسشهاي متعدد در اين زمينه باشد .در اين راستا يکي از
سؤالت اساسي اين است که نقش حاكميت مغول در اوضاع
سياسي -اقتصادي ،مناطق جنوبي چه بوده است؟ نگاهي گذرا
بر مطالعات فارسشناسي بخوبي روشن ميسازد که تا کنون
تالش چنداني در اين مورد صورت نگرفته و تا به حال نقش و
جايگاه فارس در تحوالت اقتصادي عصر ايلخانان بطور کامل
و همهجانبه بيان نگرديده است .بنابرين ابعاد گوناگون اوضاع
اقتصادي فارس در دورة مذکور مد نظر است تا شايد هر چند
ناقص ،گوشههاي تاريک تحوالت اين واليت که بخشي از
تاريخ سرزمين ايران ميباشد روشن گردد.

خليجفارس؛ كيش؛ هرموز؛ اقتصاد؛ تجارت دريايي؛ ايلخانان

مقدمه

هجوم مغوالن ،عظيمترين حادثة جامعه ايراني در قرن
هفتم هجري بود که قابل قياس با هيچ واقعهيي نميباشد؛
حادثهيي که جان هزاران نفر از مردم اين سرزمين را گرفت و
بسياري از شهرها و روستاها را به ويرانه تبديل کرد .از اينرو
چندين سده است که کاوش و پژوهش در ابعاد آن بيش از
هر موضوع ديگري ذهن و فکر اهل تحقيق را به خود مشغول
 .1دانشجوي دکتري تاريخ دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب (نويسنده مسئول)؛
farshidnia721@gmail.com
 .2استاديار گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب؛
z-hamedi2003@yahoo.com

سؤاالت تحقيق

در اين جستار سعي شده است به سئواالت زير پاسخ داده شود:
 .1وضعيت سياسي ،اقتصادي مناطق دريايي خليجفارس
در عصر ايلخانان چگونه بوده است؟
 .2رقابتهاي حكام ساحلي خليجفارس و جزاير چه تأثيري
در تحوالت سياسي و اقتصادي آن داشته است؟

اهميت راههاي تجاري

يكي از داليل و انگيزههاي هجوم مغوالن ،تسلط آنان بر
راههاي بازرگاني و ارتباطي مشرق زمين با غرب بود و از ابتداي
ارتباط مغوالن با خوارزمشاهيان ،آنان بدنبال گسترش روابط
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تجاري با ايران زمين بودند (بارتولد.)823-824 :1366 ،
قبل از شروع حمالت مغوالن ،كاروانهاي بازرگاني و تجاري
بيشماري از سوي آنان به ايران ميآمدند (رشيدالدين فضل اهلل،
1.)341 :1367مغوالن پس از اقتدار بر چين و آسياي
مركزي ،شروع به گسترش ارتباط تجاري و بازرگاني خود با
غرب نمودند و بعدها ايلخانان نيز اين كار را ادامه دادند و
درصدد ارتباط با اروپا برآمدند .يكي از مناطق مهم اقتصادي و
تجاري كه از رونق خاصي برخوردار بود ،خليجفارس و مناطق
ساحلي و جزاير آن همچون هرموز ،بحرين و بويژه كيش بود
كه با مناطق ديگر نظير سلطانيه ،در شمال غربي ايران ارتباط
تجاري داشتند .مسير بازرگاني و تجاري خليجفارس نسبت
به مسيرهاي ديگر بهتر بود؛ يك راه آن به هرموز در دهانة
خليجفارس در سواحل كرمان منتهي ميگرديد و راه ديگر به
سواحل منطقة فارس ميرسيد.
اوضاع راههاي تجاري خليجفارس قبل از ايلخانان

در دورة ديلميان همانطوري كه ابن بلخي و اصطخري اشاره
دارند ،از طريق بندر معروف سيراف روابط تجاري و بازرگاني
صورت ميگرفت (اصطخري 2.)134 :1347 ،الزم بذكر است كه
در آغاز قرن ششم هجري بلحاظ تجاري ،جزيره كيش جايگزين
سيراف گرديد و بعنوان مركز تجاري در ميان بنادر فارس مطرح
و معروف شد (ابن بلخي136 :1363 ،؛ وصاف الحضره:1269 ،
 3.)170در دورة سلجوقيان همواره بين بنادر تجاري و بازرگاني
واليت فارس و كرمان (كيش و هرموز) رقابت وجود داشت و
از آنجايي كه در اين زمان در فارس بجهت حمالت شبانكاره،
وصاف به آمدن بازرگانان مغول به شهر اترار اشاره دارد
 .1بعنوان مثالّ :
(وصاف الحضره.)563 :1269 ،
ّ
 .2شهرهايي همچون توج ،سيراف و شيراز از مهمترين پايگاههاي تجاري منطقة
خليجفارس با هند و چين و مناطق ديگر بودند .در دورة آلبويه فارس بلحاظ
تجاري از مناطق همجوار خود پيش افتاد.
 .3مسئلهيي كه باعث اين امر گرديد و بندر سيراف را از رونق بازرگاني انداخت،
عدم ثبات و اقتدار سياسي بود كه دليل آن سقوط دولت آل بويه در فارس بود
که باعث شد در مسيرهاي تجاري و بازرگاني دريايي و خشكي امنيت الزم كه
از مسائل اصلي مورد نياز تجارت است ،وجود نداشته باشد و بنابرين كيش
جايگزين سيراف گرديد (ابنبلخي .)136 :1363 ،همچنين از داليل ديگر
ناامني اين منطقه و از رونق افتادن آن ،تالش و اقدامات حاكم كيش و پشتيباني
وي از ملك تورانشاه بن عماد الدوله قاوردبن جعفر بيك بود كه واليت كرمان
در تصرف او بود و بدنبال كسب بندر و بارانداز و محلي تجاري در جهت پيشي
گرفتن از سيراف بود و با هجوم مداوم به اين بندر آن را از رونق اقتصادي و تجاري
انداخت (وصاف الحضره.)170 :1269 ،

اقتدار و ثبات سياسي اقتصادي الزم وجود نداشت ،تغيير
و تحوالت زيادي در اين خصوص پديد آمد (وصاف الحضره،
1269ق 4.)4-9 :پس از مدتي كه در اين دوره بندر هرموز در
واليت كرمان از رونق و تجارت خوبي برخوردار شد (اصطخري،
 ،)142 :1347مجدداً شاهد انتقال اين مركزيت تجاري در
خليجفارس به كيش در واليت فارس ميباشيم .مناطقي از
فارس در دورة ايلخانان شامل جزاير و بخشهاي دريايي بود که
جغرافيدانان از آن بعنوان «البحر» (مستوفي170 :1381 ،؛
القاشاني 5)170 :1348 ،ياد نمودهاند.
اهميت جزيره کيش در تجارت خليجفارس

قدر مسلّم كيش (مستوفي )195 :1381 ،در تحوالت
اقتصادي فارس و روابط تجاري با كشورهاي ديگر نظير چين
و هند و ترانزيت كاال از اين كشورها به سلطانيه و سپس
انتقال آن توسط تجار بزرگ به مغرب زمين نقش مهمي
داشته است .جزيره کيش در جنوب واليت فارس و از توابع
کورة اردشيرخوره بحساب ميآمد و در ساحل اين جزيره زرع
و نخل وجود داشت که از طريق باران آبياري ميگرديد و مردم
اين جزيره از طريق تجارت و بازرگاني و عالوه بر آن صيد
مرواريد روزگار ميگذراندند .از خاندانهاي با نفوذ و متمول در
اين منطقه تجاري (كيش) كه در تحوالت اقتصادي و تجاري
اين عصر تأثير مهمي داشتهاند ،خاندان طيبيها است؛ سعدي
در مورد يكي از كاروانهاي بزرگ تجار با نفوذ و ثروتمند كه
شترهاي بسيار و خدم و حشم زيادي داشته اشاراتي کرده
وصاف نيز دربارة رفتن بازرگانان
است (سعديّ .)100 :1374 ،
فارس به دربار پادشاه هندوستان چنين سخن ميگويد:
«و بازرگاني از منتهي حدود فارس در مقام خدمت و موقف
استيذان است .فرمان شد تا او را با عزاز تلقي كرده بار دادند
قدم در صحن سراي نهاد( »...وصاف الحضره.)171 :1269 ،
تجارت دريايي با هند براي فارس بلحاظ درآمد سرشاري كه
نصيب اين واليت ميكرد ،اهميت زيادي داشت .همچنين
وصاف از تالش اتابكان فارس براي تصرف ساير جزاير فارس
ّ
 .4بجهت اين حمالت ،مسير كشتيهاي بازرگاني به طرف منطقة كرمان و بندر
معروف آن ،هرموز ،انتقال پيدا کرد (همان.)4-9 :
 .5سرزميني که حتي امروزه اروپاييان گاه نام آن را بر تمام ايران اطالق مينمايند
و ايران زمين را به نام « »Persiaميخوانند و درياي پيرامون آن بلکه دروني آن را نيز
«درياي پارس» يا «خليج پارس» (  )Persian gulfميخوانند (مجتهدزاده.)57 :1354 ،

بررسي وضعيت اقتصادي و تجاري خليجفارس در37 /...
همچون بحرين و ديگر نواحي سخن گفته است (همان:
 .)170 -171 ،178-179يكي از داليل تداوم و رواج تجارت
وصاف ،نيازمنديهاي
خليجفارس با هند بر اساس گزارشات ّ
يك منطقه با اقليم و آب و هواي خاص خود به محل ديگري با
اقليمي متفاوت ميباشد؛ چنانکه هر كدام از اين مناطق كاالها
و محصوالت كشاورزي مخصوص به شرايط جوي و محلي
خود توليد مينمودند و ناگزير به احتياج اجناسي ديگر بودند
كه در جايي ديگر توليد شده و بدست ميآمد (همان.)302 :
نقش خاندان طيبي در تجارت خليجفارس

در عصر ايلخانان ،هنگامي كه ملك اسالم جمالالدين
طيبي (همان 1)268 :در ايالت فارس حاكم بود ،يكي از
كاالهايي كه تجارت آن رونق فراوان داشت ،اسب بود« .موقز
مقرر گردانيده كه هر سال هزار و چهارصد سرعتان »...2كه
و ّ
3
از جزيره قيس به معبر (آيتي )172 :1372 ،رسانند و هر
يك سر اسب را دويست و بيست دينار زر سرخ قيمت داشت،
«در عهد اتابك ابوبكر هر سال ده هزار سرازين مواضع بمعبر»
ميرساندند و قيمت آن «دو هزار و دويست هزار دينار» بود
(وصاف الحضره1269 ،ق )302 :و در مقابل كاالهايي كه
در آنجا توليد ميشد ،نظير جوز هندي و ميخك و طعام به
اين منطقه وارد ميکردند (رجبنيا .)168 :1337 ،از آمار و
ارقام موجود چنين برداشت ميشود كه اين خاندان از تجارت
اسب كه بين فارس و هند و ديگر مناطق صورت ميگرفت،
سود سرشاري نصيبشان ميشد (ابن بطوطه-368 :1370 ،
 4.)367حوزه اقتدار خاندان طيبي غير از فارس و مناطق
ساحلي و دريايي آن ،شامل ديگر ممالك و درياهاي آزاد
همچون هندوستان نيز ميشد .اين خاندان از لحاظ تجاري در
آن منطقه داراي شكوه و عظمت بودند و تجارت خليجفارس
با هند و چين نيز در سيطره ايشان قرار داشت .عالوه بر خود
 .1او از بازرگانان موفق اين عصر بود و ثروت فراواني اندوخته بود( ،جهت اطالع
بيشتر ر.ک :وصاف الحضره.)268 :1269 ،
 .2منظور سر اسب ميباشد.
 .3يكي از مناطقي كه اهميت زيادي در ارتباط با تجارت دريايي و ترانزيتي
داشت معبر بود كه در واقع بعنوان يك مركز بازرگاني بين چين ،هندوستان و
خليجفارس مطرح بود (آيتي172 :1372 ،؛ مارکوپولو.)261 :1350 ،
 .4الزم بذکر است از مناطق ديگر نظير عمان ،يمن و همچنين مناطق شمالي
درياي سياه و شبه جزيره بالكان اسب به هند تجارت ميشد كه ارزش بعضي از
آنها تا حدود چهارهزار دينار بود (ابن بطوطه.)367-368 :1370 ،

ملك اسالم ،برادر وي ،ملك اعظم مرزبان الهند تقيالدين
عبدالرحمن بن محمد الطيبي بعنوان وزارت سلطان آن
منطقه محسوب ميشد (وصاف الحضره .)303 :1269 ،از
مطالب وصاف دربارة اين خاندان چنين برداشت ميشود كه
خاندان طيبي بر ساير تجار اين منطقه برتري داشتند .ملك
اسالم در منطقة دريايي خليجفارس كه جزء ايالت فارس در
دورة ايلخانان محسوب ميشد ،با رقباي ديگر در حال رقابت
بود؛ بعنوان نمونه ،ميتوان از رقابت وي با ملوك هرموز در اين
دوره ياد كرد كه منجر به نزاع و جنگ بين وي با سركشان
منطقه هرموز گرديد و بجهت ضعف حاكمان ملوك هرموز
موقعيتي فراهم شد كه ملك اسالم بتواند به مقابله با آنان
بپردازد (همان .)297 :عزالدين عبدالعزيز از خاندان طيبي
توانست تا سال 725هـ ق اقتدار خود را بر اين منطقه تجاري و
بازرگاني ادامه دهد .ملك عزالدين در اين دوره كه در كيش به
سر ميبرد و صاحب اين منطقه محسوب ميشد ،سعي داشت
با درآمد سرشاري كه از ناحية تجارت و همچنين صيد مرواريد
در دريا نصيب وي ميشد ،به مناطق همجوار خود همچون
هرموز لشكركشي نمايد(القاشاني 5)162-163 :1348 ،البته
درنهايت موفق به انجام اين كار نشد و جز ناامني راههاي
بازرگاني و تجاري دريايي منطقه و در نتيجه ،مختل شدن
اوضاع اقتصادي چيز ديگري بدنبال نداشت.
اهميت هرموز در تجارت خليجفارس

پس از ناامني خليجفارس ،مركزيت تجاري به هرموز
منتقل شد .در ابتداي هجوم مغوالن به ايران در هرموز جهانشاه
حكومت ميكرد .وي در جنگ با سپاهيان مغول در نواحي
جنوب ايران به قتل رسيد و ميرشهاب الدين جانشين او گرديد.
ميرشهاب الدين موفق شد مغوالن را شكست دهد و در دورة
حاكميت امير ركن الدين محمود بن حامد ،يكي از پادشاهان
هرموز ،اين منطقه پيشرفت زيادي داشت .وي در چندين نبرد
به پيروزي رسيد و همچنين موفق شد مناطق ساحلي جنوب
مسقط را تصرف نمايد .ركن الدين محمود تا اواخر دوران اقتدار
خود ،بجهت اينكه توانسته بود بر قيس اقتدار داشته باشد ،از
لحاظ وضعيت اقتصادي و تجاري ،واليت فارس را متحمل ضرر

« .5و با دويست كشتي مشحون به مردان كارزا و آالت حرب و پيكار پيرامون
جزيره جرون فراگرفت» (القاشاني.)162-163 ،1348 ،
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و زيان كرد .وي در شروع حكمراني سوغونجاق نوئين ،توانسته
بود ،جزيره كيش را فتح نمايد ،اما با هجوم سوغونجاق نوئين
شكست خورد و از اين منطقه به هرموز عقب نشيني نمود (وصاف
الحضره .)196 :1269 ،پس از مرگ وي هرموز رو به ويراني
گذاشت و ثبات سياسي و اقتصادي خود را از دست داد .امير
سيفالدين نصرت فرزند ركن الدين به حكومت هرموز رسيد و
جنگهاي داخلي بين شاهزادگان ادامه داشت كه باعث ويراني
هرموز شد ( 689هـ .ق) (همان .)296 :يكي از پادشاهان مطرح
اين خاندان اياز ميباشد كه توانست با مغوالن به توافق برسد
و از حملة آنان به اين منطقه جلوگيري نمايد (همان.)297 :
وي در جزيرة جرون شهري بنام هرموز تأسيس كرد و از آنجا شروع
به تجارت با مناطق ديگر نمود .اياز تا سال  711هـ .ق سلطنت
كرد و بر قسمتهاي بزرگي از خاك ايران و شبه جزيره عربستان
حكومت نمود .پس از اياز ،عزالدين كردانشاه حكومت را در
دست گرفت .بر اساس تاريخ اولجايتو وي پسر ركنالدين مسعود،
نوادة محمود قلهاتي ميباشد (القاشاني.)154-156 :1348 ،
در اين سالها درگيريهاي داخلي و رقابت ادامه داشت تا اينكه
تهمتن موفق گرديد به حكومت دست يابد و مناطق وسيعي
از جزاير قيس و بحرين را تصرف کند و به سراسر خليجفارس
تسلط پيدا نمايد ( 745هـ.ق) .بدين ترتيب از اواخر حكومت
ايلخانان ملوك هرموز انحصار تجارت را در اين منطقه بدست
آوردند و تا قرنها بعد نيز حفظ كردند .شبانكارهيي در اين
خصوص از هرموز جديد بعنوان مركز تجارت و بازرگاني ذكر
ميكند .همچنين ابن بطوطه نيز هرموز را تحت عنوان مركز
ترانزيتي و تجاري بازرگاني بين خليجفارس و منطقه هند مطرح
ميكند (ابن بطوطه .)299 :1370 ،مارکوپولو نيز در مورد مرکز
تجاري هرموز مينويسد :اينجا بندري است که تجار هندي با
کشتيهايشان که پر از انواع ادويه ،مرواريد ،پارچههاي زربافت،
عاج فيل و بسياري کاالهاي ديگري ميباشد به آنجا ميآيند و در
آن شهر به تجار ديگري که آنها را به تمام دنيا ميبرند ميفروشند
(مارکوپولو.)44 :1350 ،
نتيجهگيري

پس از به قدرت رسيدن سلغريان در فارس كه حكومت آنان
از اقتدار و ثبات سياسي ،اقتصادي و اجتماعي الزم برخوردار
بود ،بويژه در دوره حكومت اتابك سعدبن زنگي که طي سالهاي

 594-623هـ .ق دوره اوج و شكوهشان بود ،در اين ايام ،فارس
و مناطق ساحلي آن بعنوان يكي از مراكز تجاري و بازرگاني
دريايي با ممالك همجوار همچون هند مطرح ميشدند؛ چون
در مناطق ديگر نظير كرمان ،اوضاع سياسي و اجتماعي دچار
هرج و مرج و اغتشاش بود و آسايش و امنيت الزم جهت اين امر
مهيا نبود و بخشهاي ديگر مانند مناطق شرقي كشور نيز درگير
حمالت مغوالن بودند .در اين ميان مناطق دريايي محلي براي
آنکه بيشتر اجناس و كاالها از آنجا به هند صادر ميشد اهميت
شاياني از لحاظ اقتصادي براي ايران زمين داشت و ميتوانست
عوايد سرشاري تحت عنوان عوارض گمركي و ترانزيتي بدنبال
داشته باشد .به اين دليل اين مناطق همواره مورد توجه حكام
فارس ،كرمان و ساير واليان عصر ايلخاني بود و به همين دليل
در اين دوره شاهد رقابت وكشمكش در جزاير و مناطق ساحلي
خليجفارس ميان حاكمان مذكور ميباشيم.
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