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  فصلنامه تاريخ اسالم

    65 -33 ص،29، شماره مسلسل 1386 بهار، هشتمسال 

  

  

  بنادر ايراني خليج فارس در قرون مياني اسالم

  
چيزاده شانهحسن حسيندكتر 

∗∗∗∗  

هاي جنوبي ايران به سبب واقع شدن در حاشيه خليج فارس، در طـي              ايالت

اقتـصادي منطقـه    قرون متمادي اهميت بـسياري در ابعـاد سياسـي، اجتمـاعي و              

هـاي چهـارم و پـنجم      هاي پيـشين، بـه ويـژه سـده        اند و بنادر آنها در سده     داشته

-راني و تجارت دريايي ايرانيان به شمار مي       هجري، از مراكز مهم و عمده كشتي      

هاي كوچـك و بـزرگ      مهروبان، شينيز، جنّابه، سيراف و بنادر و لنگرگاه       . اندرفته

ن ميان، سيراف به سبب موقعيـت خـاص بازرگـاني،           در اي  .اندديگر، از آن جمله   

ديگر و نيز   اي وسيع با يك   اين بنادر از طريق يك شبكة جاده      . مقام اول را داشت   

گرديدنـد و از همـين راه بـا         با مراكز تجاري و اقتصادي اين اياالت مـرتبط مـي          

-مـسير . شـدند هاي داخل و خارج از ايران متصل مي       شهرها و مراكز ديگر ايالت    

داد و هم چنين پل ارتباطي آنها با نيز بنادر مذكور را به هم پيوند مي اي دريايي   ه

بازرگاني دريايي، موجب توسعه اقتصادي بنادر      . بودهاي آزاد   اقيانوس هند و آب   

  .شدو به تبع آنها، شهرهاي اياالت جنوبي مي

  

  .خليج فارس، تجارت، سيراف، شينيز، جنّابه  :هاي كليديواژه

                                                 
 .ي اسالم فرهنگ و تمدنآموخته حوزه علميه قم و دكتراي تاريخدانش *
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  مقدمه

نويـسان مـسلمان، سـواحل خلـيج فـارس بـين چنـد ايالـت از                 بندي جغرافي در تقسيم 

هاي پهناور اسالمي تقسيم شده است؛ سـواحل جنـوبي آن از ايالـت شـبه جزيـره          سرزمين

رفت، سواحل غربـي آن در ايالـت عـراق قـرار داشـت و در سـواحل                  عربستان به شمار مي   

به ترتيب از غرب به شرق، شامل خوزستان،        ه  اش، سه ايالت ايراني واقع شده بود ك       شمالي

در اين ميان بيشترين كرانه شـمالي خلـيج فـارس بـه ايالـت               . گرديدندفارس و كرمان مي   
فارس اختصاص داشت كه به لحاظ موقعيت جغرافيـايي طبيعـي و سياسـي خـاص خـود،                  

پس .  بودند ترين بنادر تجاري و بازرگاني ايراني در همين ناحيه        جايگاه برتري داشت و مهم    

هايش در مقايسه با بنادر     از آن، ساحل ايالت كرمان وسعت بيشتري داشت، اگر چه لنگرگاه          

اما در كرانه كم پهنـاي خوزسـتان،        . فارس و خوزستان داراي ارزش و اعتبار كمتري بودند        

در ادامه، بر اساس منابع جغرافيايي اسالمي،       . خوردندهاي قابل توجهي به چشم مي     لنگرگاه
  .عيت اين بنادر را تا قرن نهم هجري بررسي خواهيم كردوض

  
  بنادر خوزستان

هـاي پهنـاور جهـان اسـالم و داراي موقعيـت            خوزستان يا سـرزمين خورهـا از ايالـت        

هاي جنوبي ايران به سمت     هاي ارتباطي ايالت  خوزستان در مسير راه   . جغرافيايي مهمي بود  

اين رو، شهرهاي بزرگ آن موقعيت تجـاري و   عراق و نواحي غربي اسالمي قرار داشت؛ از         

اي يافته بودند؛ چنان چه مثالً شهر اهواز، مركـز ايـن ايالـت ـ كـه در ابتـدا       اقتصادي ويژه
شد ـ همان طور كه از نـامش پيداسـت، جايگـاه تجـاري خاصـي       سوق االهواز خوانده مي

 آبي، بر اهميت ايـن      عبور رودخانه كارون از اين ايالت به عنوان يك مسير ارتباطي          . داشت

كارون كه در منابع جغرافيايي، دجيل اهواز خوانـده شـده، پـس از عبـور از                 . افزودناحيه مي 

هاي ديگر بـه آن، در ناحيـه        شهرها و مراكز تجاري مهم و متعدد و الحاق نهرها و رودخانه           

مصب كارون به سـبب شـدت جريـان آب بـراي     . ريخته است خليج فارس مي  به  سليمانان  
اي انـدك از سـليمانان،      ها مكان مناسبي نبـود، ولـي در فاصـله         دد و پهلو گرفتن كشتي    تر
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  .لنگرگاه كوچكي قرار داشت

  

  دورقستان

تري بـه نـام دورق بـه        دورتر از مصب كارون، در ناحيه باسيان، رودخانة كوچك        اندكي  
اصله انـدكي از    در همين ناحيه، شهر نسبتاً بزرگ و آباد باسيان به ف          . ريختميفارس  خليج  

دريا و در كنار رودخانه مذكور قرار داشت و از طريق اين رودخانـه بـا حـصن المهـدي و از       

اي كم از باسـيان در سـاحل خلـيج، لنگرگـاه             با فاصله  1.شدآنجا با عسكر مكرم مرتبط مي     

دورقـستان توقفگـاه    .  مكرم هم نزديك بـود     عسكرخورد كه به نهر     دورقستان به چشم مي   
هايي به شمار   آمدند و اين تنها راه ورودي براي كشتي       ي بود كه از هندوستان مي     هايكشتي

اي بـود كـه   ظاهراً شرايط دريا در اين ناحيه به گونـه        . رسيدندرفت كه از مسيركيش مي    مي

توانستند از مسير ديگري خود را به بصره، بندر مهم عراق، برسانند و به ناچار               ها نمي كشتي

   از بـصره حركـت خـود را آغـاز          كه  هايي  كردند؛ در حالي كه كشتي     مي در دورقستان توقف  

 2.رفتنـد به سـوي كـيش مـي      ) آبادان(آمدند و از مسير عبادان      نمودند به دورقستان نمي   مي

هـاي  شايد يك دليل انتخاب دورقستان در مسير بازگشت از هند اين بوده است كـه خلـيج         

ر بودند و عبور از اين مسير و انتقال مال التجاره           تخوزستان در اين ناحيه به خشكي نزديك      

  .تر بودبازرگانان آسان
اي بود كه در زمان خلفا، زندانيان سياسي را از بغداد بـه آنجـا تبعيـد                 در دورقستان قلعه  

هـاي واقـع در     راههبه نهرها و آب   ) هاخليج(ها از راه هورها     از همين ناحيه، قايق   . كردندمي

المهـدي نيـز راههـاي       از حصن  3.رفتندده، به سمت حصن المهدي مي     شرق كارون وارد ش   

 مكرم، رامهرمز و در نهايت بـه        عسكرمختلفي از طريق رودخانه به شهرهاي بزرگي، چون         
بـدين ترتيـب كاالهـايي كـه از طريـق دريـا از              . گرديدنداَرجان در ايالت فارس منتهي مي     

كردنـد، از طريـق         يـن لنگرگـاه پيـاده مـي       آوردنـد و در ا    هندوستان يا از شرق آفريقـا مـي       

 نـواحي    بـه  هاي مذكور به شهرهاي مركزي و بزرگ خوزستان منتقـل، و از آن جـا              آبراهه
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  .نمودندديگر حمل مي

ها شهرهاي متعددي واقع شده بود كـه از نظـر تجـاري اهميـت               راههاين آب مسير  در  

-هاي كوچك و بـزرگ و قـايق       يداشتند و جنبه لنگرگاهي يافته بودند؛ به طوري كه كشت         

از ايـن   . نمودنـد هاي حمل كاالهاي وارداتي، در اين نقاط توقف و يا بار خود را تخليه مـي               

اي بـه همـين نـام ـ كـه      در حاشيه رودخانه) الفرسدورق يا (توان به شهر دورق موارد مي

. شـد بـار مـي  كرسي واليت سرَق بود ـ اشاره كرد كه كاالهاي فراواني در بازار بزرگ آن ان 

هاي توليدي آن شـهرت     دورق در مسير عربستان به فارس و كرمان قرار گرفته بود و پرده            

اي از رود كرخـه ـ و   نا در حاشيه رودخانه دجيل ـ احتماالً شـعبه   شهر بص4.بسياري داشتند

هـايي بـا   رفت و در آنجا پـرده در جنوب شوش، مركز بزرگي براي امور تجاري به شمار مي     

 سـوق االَربِعـاء،     5.گرديـد  توليد مي  هاي پشمي خوب  هاي نمدي و نخ   ، فرش جهانيشهرت  

هاست و نام آن    هاي ديگر اين لنگرگاه   شهر بزرگ ديگري در ساحل شرقي كارون، از نمونه        

كـرد در   و شهر جيا كه نيشكر فراواني توليد مـي     6باشدبيانگر موقعيت خاص اقتصاديش مي    

دي آخرين لنگرگاه حاشيه كارون بود و نزديك مـصب آن           حصن المه . نزديك آن واقع بود   

هاي مختلفي بود كه به شـهرهاي بـزرگ خوزسـتان منتهـي       قرار داشت و محل اتصال راه     
  .گرديدمي

محصوالت وارداتي بنادر خوزستان از طريق اين مسيرها به شـهرها و نـواحي مركـزي                

-نيشكر، مهم . گرديدند مي شد و محصوالت صادراتي و توليدات محلي نيز مبادله        حمل مي 

هاي ابريـشمي   آمد و پارچه  ترين محصول خوزستان، در تمام مناطق اين ايالت به عمل مي          

  7.شدندو كتاني و نيز زيلو، از توليدات اين منطقه بودند كه به نواحي ديگر صادر مي

  

  بنادر فارس

ز شمال به ايالـت  فارس، از اياالت قديمي و پهناور جنوب ايران، از غرب به خوزستان، ا         

شد و شهرهاي بزرگ    جبال، از شرق به ايالت كرمان و از جنوب به خليج فارس محدود مي             
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اين . گرفتهاي مواصالتي و تجاري مهمي را در بر مي        و مهم سياسي و اقتصادي و نيز راه       

ايالت در دوره اسالمي نيز مانند عصر ساساني، به پنج واليت بزرگ كـه هـر كـدام كـوره                     

خره كـه   » كوره اردشير «اول  : اين پنج كوره عبارت بود از     . گرديدشد، تقسيم مي   مي ناميده
كه شهر شـاپور، كرسـي      » خرهشاپوركوره«شيراز، كرسي آن و مركز ايالت فارس بود؛ دوم،          

» اصـطخر «كه كرسي آن همين نام را داشت؛ چهارم،  » ارجان«شد؛ سوم،   آن محسوب مي  

كـوره  «گرفت و پـنجم،     قرار مي ) اصطخر(م ساسانيان   كه كرسي آن در محل پايتخت قدي      

هـاي فـوق الـذكر، شـهرهاي         هر كدام از كوره    8.كه كرسي آن به همين نام بود      » رددارابجِ

هـاي تـاريخي بعـدي از ايالـت فـارس و            مختلفي را در برداشتند كه برخي از آنهـا در دوره          

 و سـپس كرمـان شـد و    هايش جدا گرديدند؛ مانند شهر يـزد كـه جـزو ايالـت جبـال            كوره

 بنادر اين ايالت نيـز در حاشـية خلـيج فـارس،             9.سرانجام به صورت استاني مستقل در آمد      

نيز بعضي  اند و   چنين وضعيتي داشتند؛ برخي از آنها به ايالت خوزستان فعلي ملحق گرديده           

  .اندجزئي از اياالت تازه تاسيس ساحلي شده

هـيچ ارتبـاطي بـا خلـيج فـارس نـدارد، در             فارس كه در تقسيمات استاني جديد ايران        

گذشته، ساحلي طوالني در حاشيه خليج داشت كه در بين سه كوره از پنج كورة اين ايالـت                  

 كورة ارجان در مجاورت خوزستان واقـع         در ترين ناحيه ساحلي آن   گرديد و غربي  تقسيم مي 
. دادتـصاص مـي   در شرق ارجان، كوره اردشير خره، بيشترين ساحل را بـه خـود اخ             . شدمي

ترين سواحل فارس از آن كوره دارابجرد بـود كـه در مجـاورت ايالـت كرمـان قـرار                    شرقي

  .هاي سه گانه مذكور خواهيم پرداختهاي كورهدر ادامه به ذكر بندرها و لنگرگاه. داشت

  
  بنادر كوره ارجان

از ايالـت   ،  )جراحي فعلي (ترين واليت فارس، با عبور رودخانه طاب        واليت ارجان، غربي  

 اين رودخانه در نزديكي رودخانه ديگري به نام زهره، بـه خلـيج           10.گرديدخوزستان جدا مي  

در اين كوره چند بندر و لنگرگاه مهم و معتبر وجـود داشـت كـه در             . ريخته است فارس مي 



 

 

 

  
 

  

  

  

  بنادر ايراني خليج فارس در قرون مياني اسالم                                                                      

 

38

  :پردازيمادامه به بررسي آنها مي

  
  مهروبان

. س به نام مهروبان قرار گرفته بود      در كنار مصب رودخانه طاب، اولين بندرگاه ايالت فار        

 از آن يـاد شـده،   13 و گاهي نيز ماهي روبان،12 مهربان11هاي ماهروبان، اين محل كه با نام    

رفت كه به عقيده بعـضي بـا بنـدر          دورترين نقطه در غرب ساحل ايالت فارس به شمار مي         

ن و تقريبـاً در     رود كه كمي دورتر در شمال آ       ولي احتمال مي   14ديلم امروزي مطابقت دارد،   

 ياقوت كه ايـن شـهر را ديـده، آن را بـين عبـادان و                 15.جوار ناحيه ابوالشاه واقع شده باشد     

 به گفته حمزه اصفهاني، در ناحيه مهروبـان، دريـا بـه             16.داندسيراف، و در شمال جنابه مي     

ت  كه زراه به معناي دريا و افرنگ، هم بـه معنـاي تخـ              17شدفارس زراه افرَنگ خوانده مي    

مهروبان شهري كوچك، ولي آباد و پررونـق        . باشدسلطنت و هم به معناي درخشندگي مي      

هاي غربي و فارس و بخشي از خوزستان بندر بارگيري          بود، و براي واليت ارجان و قسمت      

هـا وقتـي از بـصره و       اين لنگرگاه، اولين بندري بوده است كـه كـشتي          18.رفتبه شمار مي  

  .رسيدندآمدند به آن مين ميمصب دجله به عزم هند بيرو

هـاي آن   مهروبان كامالً در كنار دريا قرار داشت؛ به طوري كـه امـواج دريـا بـا كنـاره                  

 19.گـشت نمود و مواضع ديگري نيز در اين ناحيه از توابع اين شهر محسوب مي             برخورد مي 

رونـق آن   اند، همگي بازارهاي بزرگ و پر     نويسان مسلماني كه از اين شهر ياد كرده       جغرافي

سراي بزرگ در ايـن شـهر يـاد          هم چنين ناصر خسرو از سه كاروان       20.اندرا توصيف نموده  

 مهروبان از بنادر 21.كرده است كه هر يك از آنها هم چون حصاري مستحكم و عالي بودند           

رفت كه كاالهاي مختلف از بـصره و شـهرهاي          مهم ايالت فارس و انبار بصره به شمار مي        

هاي ديگر صـادر  ها به سرزمينشد و پس از بارگيري در كشتي آورده مي  فارس به اين بندر   

 و بخـشي از ايـن       22مهروبان توليدات داخلي ناچيزي، مانند خرما و ماهي داشت        . گرديدمي

منـد محلـي     از كاالهـاي ارزش    23.شـد توليدات كه مازاد مصرف مردم شهر بود صـادر مـي          
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 بخـش ديگـري از كاالهـاي        24. اشـاره نمـود    صادراتي اين بندر بايد به كتان و بذر آن هم         

هاي عالي بـراي حمـل شـير    شدند؛ مانند مشكصادراتي اين بندر از نواحي ديگر آورده مي  
  25.گرديدند و شهرت بسياري داشتندكه در شيراز توليد مي

هاي خشكي به شـهرهاي بـزرگ فـارس و از           كاالهاي وارداتي به بندر مهروبان، از راه      

ترين شـهر بـزرگ بـه مهروبـان، كرسـي ايـن         نزديك. گرديد منتقل مي  آنجا به نقاط ديگر   
اي نيـز مهروبـان را بـه شـهر           جاده 26.واليت، يعني شهر ارجان، دو روز با آن فاصله داشت         

اين مـسير كـه از شـهرهاي مختلفـي          . ساختشاپور، كرسي واليت شاپور خره، مرتبط مي      

فرسخي هم اين بندر را به حصن        160 يك جادة    27.كشيدكرد هفت روز طول مي    عبور مي 

ـ              28.كردابن عماره متصل مي     ه مهروبان با بنادر ديگر فارس مرتبط بود و جـاده مهروبـان ب

 بـه   29رسيد؛شاپور در منزلگاه اول به بندر شينيز و در منزلگاه دوم به بندر معروف جنابه مي               

ر ديگـري نيـز     مـسي . ديگـر در ارتبـاط بودنـد      اين ترتيب بنادر فارس از راه خشكي با يـك         

  .ساختهاي خوزستان و بندر بصره در عراق مرتبط ميمهروبان را با لنگرگاه

  
  شينيز

فقط ابن خردادبه و بـالذري آن       . اندرا عموماً از توابع ارجان دانسته     شنيز  / سينيز/ شينيز

- و اغلب محل آن را بين مهروبان و جنابه ذكر كرده           30اندرا از متعلقات اردشير خره شمرده     

تنها ياقوت در توصيف درياي فارس، آن را بين جنابه و بوشهر دانسته، بالفاصله بعد از                . دان

گويد كه شينيز در جنوب جنابه       وي در فصل مربوط به جنابه مي       31.بردنَجيرَم از آن نام مي    

 شايد اشتباه ياقوت ناشي از اين بوده كه اصطخري در وصف خليج فارس، فقط               32.قرار دارد 

توان در محل بندر ديلـم      بقاياي اين شهر بندري را مي     . نابه را ذكر كرده است    مهروبان و ج  

شـد و از آن تـا        شينيز به فاصله يك روز در جهت مشرق مهروبان واقع مي           33.كنوني يافت 

 ايـن شـهر     34.گذشتجنابه دو روز راه بود كه مسير آن از شهرهاي توز، خَشت و شاپور مي              
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 و يك خلـيج كوچـك       35ه تا دريا نيم فرسخ فاصله داشت      كه بزرگتر از مهروبان دانسته شد     

 بازار شهر كه مركز تجارت و اقتـصاد آن بـه            36.كردراني تا داخل شهر نفوذ مي     قابل كشتي 

  37.رفت بزرگ و پررونق بود و از مسجد جامع فاصله داشتشمار مي

 گرديد كه شامل برخي محصوالت محلـي و       در بندر شينيز كاالهاي متنوعي مبادله مي      
توان به كتان   از محصوالت صادراتي اين منطقه مي     . كاالهاي وارد شده از نواحي ديگر بود      

عـالوه بـر    . شـد هاي شهر بافته مي   گرديد و در كارگاه   جا كشت مي  اشاره كرد كه در همين    

 38.كـرد هاي عادي كه از آنها ياد شده يك كارگاه حكومتي هم در شهر فعاليت مـي               كارگاه

ها را بادوام، گـرم و لطيـف        هاي دوخته شده در شينيز، اين لباس       جامه ابن حوقل با ستودن   

هـا موجـب     اين پارچه  ب كيفيت خو  39.گرفتنددانسته كه بوي خوش را به خوبي به خود مي         

همين امر باعث   . شداي مصري كه شهرت جهاني داشتند، مي      هاي پنبه رقابت آنها با پارچه   

تي به اين بندر كاسته شود و اغلـب اهـالي بنـدر، از              هاي واردا گرديده بود تا از مصرف پنبه     
 كه در   صادراتي ديگر شينيز، روغن چراغ بود      از كاالهاي    40.محصوالت داخلي استفاده كنند   

  41.شدروستاهاي آن توليد مي

هـ ، با هجوم قرمطيان به شينيز، شماري از مردمش كشته شـدند و شـهر                321در سال   

 شـينيز در راه     42. بـه رونـق ايـن بنـدر وارد سـاخت           اين امـر صـدمه بزرگـي      . ويران گرديد 

مواصالتي مهروبان به شاپور قرار داشت و به ايـن ترتيـب بـا بنـادر مهـم منطقـه؛ يعنـي                      
  .مهروبان، جنابه و ديگر شهرهاي بزرگ فارس، ارتباط يافت

  
  جنابه

 ترين بنادر خليج فـارس بـود كـه در جنـوب         جنابه كه گاه جنابا نيز خوانده شده، از مهم        

نويـسان  اي كـه جغرافـي    هاي آن شهر در نزديك روخانـه      آثاري از خرابه  . شينيز قرار داشت  

خورد و به احتمال قوي در حوالي بندر گنـاوه          اند، به چشم مي   مسلمان آن را شادكان ناميده    

 ظاهراً اين شهر در كنـارة دريـا واقـع           43.امروزي قرار داشته، اما كامالً بر آن منطبق نيست        
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تا نزديك شهر پيش آمـده بـود و         دريا   همانند شهر شينيز، خليج منشعب شده از         نبود، بلكه 

 اين خليج كه هور جنابـه نـام داشـت           44.رسانيدندها از اين طريق خود را به شهر مي        كشتي

توانـستند  ها بـه نـدرت مـي      مكاني خطرناك بود كه در هنگام طوفان و تالطم دريا، كشتي          

اي بـه طـول سـه ميـل         يـب بـين شـهر و دريـا فاصـله           بـدين ترت   45.سالم از آن عبوركنند   

اي دورتر از گناوه     بنابراين بندر جنابه را بايد در فاصله       46يا كمتر وجود داشت؛   ) كيلومتر5/4(

  47.فعلي، در سمت شمال و تقريباً در مكاني كه قلعه حيدر قرار دارد در نظر گرفت

 بـه   48.انـد داديان دانـسته  جنابه شهري قديمي بوده كه برخي احداث آن را در دورة پيش           

اي وجود داشت كه مردم آن، بدون مقاومت        هنگام ورود اعراب مسلمان به اين منطقه قلعه       

 اين شهر، همانند ديگر بنادر جنـوبي كـه در ناحيـه             49.در برابر سپاه مسلمانان، تسليم شدند     

ه طـوري   آب آن نيز بسيار كثيف بود؛ ب      . سيري قرار داشتند، هوايي به شدت گرم داشت       گرم

هـا و آب انبارهـاي    اين آب از چاه50.خواندندكه مردم بومي، شهر را گَنفه يا آب گنديده مي 

سـيري  ترين منطقة سـاحلي گـرم   با اين حال جنابه سالم51.گرديدموجود در شهر تأمين مي 

خيز اطـراف آن بـه      هاي حاصل شد و محصوالت گوناگون كشاورزي در زمين      محسوب مي 

تـر دانـسته و آن را در رديـف شـهرهاي            ي جنابه را از مهروبان بـزرگ       بعض 52.آمدعمل مي 

 هم چنين چهار قرية نزديك جنابـه،        53.اندبزرگ فارس، مثل اصطخر و دارابجرد، بر شمرده       

مسجد جامع، در مركز شهر واقع بود و بازارهاي غيرمـسقف           . آمدنداز توابع آن به شمار مي     

  54.ندها قرار داشتها و خيابانآن، در كوچه

هـاي  گرديـد و در ميـان مـاهي       گيري در منطقه محسوب مي    جنابه از مراكز مهم ماهي    

تـر  ص ـ احتماالً اردك مـاهي ـ فـراوان    شد، نوعي ماهي خابسياري كه در آن جا صيد مي

   فروشان شهر بـه حـدي بـوده كـه برخـي نويـسندگان بـر آن تأكيـد                   رونق بازار ماهي  . بود

. هـاي كتـاني بـود     ها و لباس  تصادي شهر، به لحاظ توليد پارچه      اهميت ديگر اق   55.اندنموده

ظاهراً كتان در اين بندر، همانند مهروبان و شينيز، از توليـدات محلـي بـوده كـه در بافـت                     
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هاي كتاني، از اقالم صادراتي اصـلي       جامه. رفتهاي كتاني به كار مي    پارچه و دوخت لباس   

گرديـد؛ بـه طـوري كـه      موجب شهرتشان مـي  آنها و كيفيت خوب56آمدجنابه به شمار مي  

. شـدند هاي جنابي در همه جا پر آوازه بودند و براي مـصارف مختلـف اسـتفاده مـي                 پارچه

 57.افـزود هايي نيز كه براي توليد انواع كتان وجود داشت، بر رونق اقتصادي شهر مي         كارگاه

 بـدين  58.ر بر پا بودبافي هم در اين بند كتانيهمچنين نقل شده است كه يك كارگاه دولت    

-هايي كه در اين بنـدر بـارگيري مـي         ترتيب محصوالت كتاني اين ناحيه به وسيله كشتي       

  .گرديدكردند به نواحي ديگر صادر مي

راني و دريانوردي آن    ساخت، كشتي آن چه بيش از همه، شهر جنابه را حايز اهميت مي          

هاي جغرافيايي و مـسالك و ممالـك     توان فهميد كه در كتاب    اين نكته را از آن جا مي      . بود
اند، فقط مـسيرهاي ارتبـاطي دو بنـدر         هاي ناحيه فارس پرداخته   ها و منزلگاه  كه به ذكر راه   

اند كه حاكي از اهميت تجاري و اقتصادي        با شهر شيراز به دقت ذكر شده      ) جنابه و سيراف  (

حـصوالت محلـي و   آمدند مهايي كه به هور جنابه مي   به هر صورت، كشتي   . اين بندر است  

-هاي ديگر مـي   رسيدند، از طريق دريا به سرزمين     غيرمحلي كه از راه خشكي به جنابه مي       

سـازي هـم در جنابـه رونـق داشـت و            رانـي، گويـا صـنعت كـشتي       گذشته از كشتي  . بردند
  59.صنعتگران اين خطه در اين كار متبحر بودند

سـاخت و    ايالت مرتبط مـي    هاي مواصالتي فارس، جنابه را با شهرهاي مختلف اين        راه

جنابه در مسير جاده مهروبان به شـاپور        . يافتبدين ترتيب مبادالت كاال در آن سهولت مي       
قرار داشت و فاصله آن با مهروبان بسيار كمتر از فاصله آن تـا شـاپور بـود كـه در همـين                       

- مـي   فرسخي، جنابه را به شيراز     44يك جاده طوالني    . گذشتمسير از بندر شينيز هم مي     

 جنابـه در  60.كردرسانيد كه از شهرهاي بزرگ ديگري نيز هم چون توج و كازرون عبور مي     

زمان قدرت يافتن قرمطيان در نواحي غربي و جنوبي خليج فارس، دچار صدماتي شد كه از               
برخي از بزرگان قرمطي، از جمله ابوسعيد       . اهميت و موقعيت اقتصادي و تجاري آن كاست       

ه اين شهر منسوبند، با اين حال اين امر، مـانع تعـرض آنـان بـه شـهر                   و ابوطاهر جنابي، ب   
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اي اندك در سمت شرق آن، واليت       جنابه آخرين بندر واليت ارجان بود و با فاصله        . نگرديد

  .گرديدترين واليت فارس، شروع مياردشير خره، مهم

  
  بنادر كوره اردشير خره

اي طوالني در حاشـية خلـيج فـارس         واليت اردشير خره كه كرسي آن شيراز بود كرانه        

بندي بـر اسـاس محـل سـكونت قبايـل      اين تقسيم. شدداشت كه به سه بخش تقسيم مي    
عرب نژادي صورت گرفته بود كه پس از مهاجرت از عربـستان، در ايـن نـواحي سـكونت                   

شان بـود بـه نـام همـان قبايـل           هاي مذكور كه در واقع محل زندگي      گزيده بودند و بخش   

هر بخش، سيف ـ يا كناره ـ نام داشت و اولين آنها از سـمت مغـرب كـه      . شدندخوانده مي

در سـمت شـرق آن، سـيف زهيـر و           . گرديد، سيف مظفر بود   مجاور واليت ارجان واقع مي    

سپس در همين راستا در منتهي اليه ساحل واليت اردشير خره، سيف عماره قرار داشت كه                
نويـسان،  برخـي جغرافـي   . در ايـن نـواحي بودنـد      مظفر، زهير و عماره، نـام قبايـل سـاكن           

اند و آنها را بـه ترتيـب غـرب بـه            هاي اردشير خره پذيرفته   تقسيمات ديگري را براي سيف    

 اين اختالف ناشي    61.اندشرق، سيف بني عماره، سيف بني زهير و سيف بني الصفاق ناميده           

 خـوبي معـين نگرديـده       ها بـه  از آن است كه در منابع كهن جغرافيايي، مرزهاي اين سيف          

بـه  . باشـد ها مشكل مـي  ها و جاي آن   است و از اين رو تشخيص دقيق محدوده اين بخش         

هـاي متعـددي وجـود      هاي سه گانه، بندرها و لنگرگـاه      هر صورت در هر يك از اين بخش       

در ادامه بـه آنهـا      . ديگر متفاوت بودند  داشت كه به لحاظ اهميت اقتصادي و تجاري با يك         

  .داختخواهيم پر
  
  نَجيرَم

بندي نخستين، جزو سيف     واليت اردشير خره از سمت غرب كه بنا به تقسيم          اولين بندر 
رود، نجيرم نام داشت كه بندري كم اهميت در غرب سيراف و دورتـر از               مظفر به شمار مي   
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 اين بندر كوچك، با شهرها و مراكز تجـاري مهـم            62.مصب رودخانه سكان قرار گرفته بود     

شـد و از  بود كه در دو منزلي آن واقع مـي     ) توز(ط بود كه از جمله آنها شهر توج         ايالت مرتب 
در قرن چهارم هجري به لحاظ      اين شهر   . رفتمراكز تجاري مهم ايالت فارس به شمار مي       

هـاي كتـاني و     كرد و توليداتي، چـون پارچـه      ميسنگي  اهميت و بزرگي با شهر ارجان هم        

-اي، بندر نجيرم را با شيراز ارتباط مي        هم چنين جاده   63.نموددوزي شده صادر مي   گالبتون

 نجيرم بازارهـاي    64.شدداد و فاصله آن تا سيراف، بندر بزرگ اين واليت، دوازده فرسخ مي            

  65.خوب و پررونقي داشت كه مقدسي آنها را توصيف كرده است

  
  صفاره

ـ             ه دشتـستان امـروزي     از توابع ديگر سيف مظفر، ناحيه دستقان بوده كه احتماالً با ناحي
تـرين شـهر آن، بنـدري     در قرن چهارم هجري، صفاره، مركـز و مهـم  66.نمايدمطابقت مي 

توان موقعيـت آن را در   جاي دقيق اين بندر به درستي معلوم نيست، ولي مي   67.كوچك بود 

 به گفته اصطخري، مظفر بن جعفر، ظاهراً بزرگ         68.محلي نزديك به بندر ريگ تصور نمود      

قلمرو ايـن مـرد مقتـدر، تمـام ناحيـه دسـتقان و              . ر، در آن سكونت گزيده بود     خاندان مظف 

  69.شدسواحل آن از مرز جنابه تا نجيرم شامل مي

اي ها و مزارع ديگر سيف، مظفر اشاره كرده است كه در فاصله           اصطخري به وجود قريه   

پـس از   . داشـت  اما بندر حايز اهميت ديگري در اين ناحيه وجود ن          70دور از هم قرار داشتند،    

شد سيف مظفر، در امتداد ساحل به سمت شرق واليت اردشير خره، سيف آل زهير آغاز مي          

گرديد، از مرز نجيرم تا سـر حـد سـيف           و اين منطقه كه حوزة خاندان ابوزهير محسوب مي        

 به  71.بني عماره امتداد داشت و محل سكونت اين خاندان، رستاقي مستقل به نام كران بود              

ي، خاندان ابوزهير مديني كه اميران اين بخش از ساحل بودند قدرت و افـراد   گفته اصطخر 
 كران، آبـادي كـوچكي      72.توانست به آنان يورش برد    بسياري در اختيار داشتند و كسي نمي      
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 و محصوالت زراعي متنوعي در آن به عمـل          73بود كه تا ساحل دريا يك روز فاصله داشت        

  :ناحيه عبارت بودند ازهاي اين  بندرها و لنگرگاه74.آمدمي

  نابند

.  كه جاي دقيق آن به درستي معلوم نيست        75هاي سيف زهير بود   نابند، يكي از لنگرگاه   

شد و ميمند، در    هاي اردشير خره واقع مي     از قريه  انيم كه در نزديكي آبادي ميمند     دتنها مي 

س خـور نابنـد واقـع        اين لنگرگاه در را    76.رفتجنوب كران، از توابع ايراهستان به شمار مي       

   جا محصوالت كشاورزي، ماننـد غلّـات، خرمـا و انـواع ميـوه برداشـت                گرديده بود و در آن    

 بندر  77.ور بودند تري داشت و مردمش اغلب پيشه     شد كه محصول انگور بيشتر و فراوان      مي

گرديـد، در غـرب     ترين بندر منطقه محـسوب مـي      سيراف كه در قرن چهارم هجري بزرگ      

ظـاهراً نابنـد بـه عنـوان        . ندكي باالتر از آن به فاصله تقريبي دو فرسخ واقـع بـود            نابند و ا  

در اين باره ياقوت اظهار داشـته كـه         . گرفتلنگرگاه و بارانداز سيراف مورد استفاده قرار مي       

هـا را   سيراف، لنگرگاه و اسكله مناسبي نداشت، چون وزش بادهـا و تالطـم دريـا، كـشتي                

د        هايي كه به سيراف مي    رو كشتي كرد؛ از اين    تهديد مي  همـان  (آمدند در مكاني به نام نابـ
اين مكان در خليجي قرار داشت كه       . نمودند، در فاصله دو فرسخي سيراف، توقف مي       )نابند

هـا در امـان     ها با ورود به آن، از وزش بادهـا و طوفـان           ها پديد آمده بود و كشتي     ميان كوه 

  78.ماندندمي

  
  سيراف

 به   فارس ن چهارم هجري قبل از ترقي جزيره كيش، مركز تجارت خليج          سيراف، در قر  
-رفت و به گفته اصطخري، همانند شيراز، شهري بزرگ و باشكوه بود؛ سـاختمان             شمار مي 

هـاي چنـد طبقـه      آوردنـد و عمـارت    شد كه از زنگبار مـي     هاي آن از چوب ساج ساخته مي      

اظهار داشته اسـت كـه مـردم سـيراف        وي هم چنين    . مشرف به دريا در آن بنا گرديده بود       

كردند؛ به طوري كه مـثالً يكـي از بازرگانـان           سازي هزينه بسيار صرف مي    براي ساختمان 
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اهالي شـهر از تمـام مـردم        . دينار خرج نموده بود   شهر براي خانة خويش بيش از سي هزار         

 به گفته   79.دند به دست آورده بو    درياييفارس ثروتمندتر بودند و اين ثروت را از راه تجارت           

مقدسي، تجارت دريايي در سيراف در مقايسه با بصره رونق بيشتري داشت و اين آباداني و                

-پـس از آن، حـاكم  . ادامه يافـت ) نيمه قرن پنجم هجري  (رونق تا پايان حكومت آل بويه       

نشينان كيش بر اين بندر استيال يافتند و موقعيت تجـاري و اقتـصادي آن، تحـت الـشعاع                   

چون بالياي طبيعـي، در از بـين رفـتن ايـن      ظاهراً عوامل ديگري، هم80.گرفتكيش قرار   

 هــ رخ    368 يـا    366بندر مهم دخالت داشتند؛ چنان كه مثالً در زلزله شديدي كه در سال              

 در قرن هفتم هجري آثار انـدكي از         81.ها ويران گرديد و مردم شهر گريختند      داد، اكثر خانه  

، ماننـد بقايـاي عمـارتي در كنـار سـاحل و نيـز سـاختمان                 آباداني شهر بر جاي مانده بـود      
ها ديده  هايي از چوب ساج داشت، ولي محلي براي لنگر انداختن كشتي          مسجدي كه ستون  

  82.رفتندها به ناچار به نابند ميشد و كشتينمي

هاي متعدد با شـهرهاي بـزرگ ارتبـاط         اي واقع بود كه از طريق جاده      سيراف در منطقه  
ترين شهر به سيراف، كران، مركز سيف زهير بـود كـه تـا بنـدر يـك روز        زديكن. يافتمي

 و پس از شهر دارابجرد در فاصله هفت روزي از سيراف واقع بود كـه جـاده           83فاصله داشت 

چنين به فاصلة دوازده فرسخي آن، نجيرم، بنـدر          هم 84.كردآن از شهرهاي بزرگي عبور مي     

-ده ديگري به طول شصت فرسخ بـه شـيراز مـي            سيراف با جا   85.ديگر فارس، قرار داشت   

 به فيروزآباد منتهـي     87كرد و از طريق جاده ديگري كه از چند شهر بزرگ عبور مي            86رسيد

  88.گرديدمي

  
  حصن ابن عماره

سيف آل عماره، آخرين ناحيه ساحلي در واليت اردشير خـره در مـرز غربـي دارابجـرد                  

-اين سيف در قرن چهارم هجري قلعـه       . بودواقع شده و به نام خاندان عماره شهرت يافته          

 حـصن   قلعة مذكور كـه   . اندنويسان از آن ياد كرده    اي در كنار دريا داشت كه اغلب جغرافي       
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توانست از باروي آن باال      بر دريا ساخته بودند و كسي نمي       شد مشرف ابن عماره خوانده مي   

اي،  و بـراي همـين، قلعـه       89رود، مگر آن كه سـاكنان قلعـه او را بـا طنـابي بـاال بكـشند                 

اي كه بتواند بهتر از حصن ابـن عمـاره          چنين در سراسر فارس، قلعه    هم. نمودناگشودني مي 

 اين قلعه مستحكم و ناگشودني را گاه ديگ         90.در برابر حمالت مقاومت كند، وجود نداشت      

 بودنـد، آن را     جا كه قلعه را بر فراز سه پرتگاه سر برافراشته ساخته          گفتند؛ از آن  پايه هم مي  
 دژ مـورد نظـر      91.هاي اجاق قرار داشـته باشـد      كردند كه بر روي سنگ    به ديگي تشبيه مي   

گرديد و از اين رو سـيف عمـاره بـه سـاحل جلنـدي هـم                 چنين به جلندي منسوب مي    هم

 و در آن،    93 قلعه در منتهي اليه شرق فـارس و در سـاحل دريـا قـرار داشـت                 92.معروف بود 

  .نمودندزيستند و از آن نگهباني مييخاندان بني عماره   م

شدند كه از يمن    بني عماره بنا به مشهور از فرزندان جلندي و از قبيله ازد محسوب مي             

توانست آنهـا   مهاجرت كرده بودند و به سبب شجاعت، عده و تجهيزات فراوان، كسي نمي            

-ين ناحيـه، زمـين    آنان در ا  . را شكست دهد و حتي اميران فارس نيز چنين قدرتي نداشتند          

نويسان و از آن     برخي جغرافي  94.هاي بسيار، امالك وسيع و دژهايي در ساحل دريا داشتند         

اند و ابوالفداء در قـرار گـرفتن        جمله ابن حوقل، قلعة ابن عماره را از توابع كرمان بر شمرده           

صـله  بن عمـاره بـه فا     ا ظاهراً حصن    95.آن در زمرة توابع فارس يا كرمان ترديد كرده است         

كمي در شرق جزيره كيش قرار داشت و احتماالً اين بندر در نزديكي كنگ امـروزي و بـه                   

 در سـاحل حـصن ابـن عمـاره بيـست      96.اي اندك از بندر لنگه كنوني واقع شده بود      فاصله

 ابـن حوقـل     97.گرديـد توانست پهلو بگيرد و در آن جا ماليات عشريه دريافت مي          كشتي مي 

شـدند رفتـه، از     هايي كه به بندر نزديك مي     بن عماره به كشتي   گفته است كه ساكنين دژ ا     

  98.گرفتندآنها عوارضي كه مدعي بودند مي

  
  هزو

رفت كه در مقابـل جزيـره       هاي ديگر سيف ابن عماره به شمار مي       هزو يكي از لنگرگاه   
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 در اين محـل،     100. و بنا به عقيده برخي، همان قلعه عبيد امروزي است          99كيش قرار داشت  

 ايـن قلعـه كـه در        101.ي به همين نام بر باالي كوهي در كناره دريا ساخته شده بـود             اقلعه

هـاي مـستحكم آل بويـه       نزديكي دهكدة ساويه قرار داشته، در قرن چهارم هجري از قلعه          

 يك جاده كارواني كـه      102.شدندگرديد كه زندانيان سياسي به آن جا تبعيد مي        محسوب مي 

 اين جاده از فيروزآباد هـم       103.داداه را با شيراز پيوند مي     گذشت، اين لنگرگ  از شهر الغر مي   

چنـين  هـم . سـاخت  و بدين ترتيب هزو را با اين شهر بزرگ نيز مرتبط مي            104كردعبور مي 

بايـست از ايـن لنگرگـاه حركـت         خواستند به جزيره هرمز و كيش بروند مي       كساني كه مي  

نق چنداني نداشـت؛ چنـان كـه         ظاهراً هزو در قرن هفتم هجري، آبادي و رو         105.كردندمي

 هـزو از  106.جـا را شـهري ويـران دانـسته اسـت     ياقوت ضمن اشاره به ديدارش از هزو، آن       

شد و در دوره فتوحات مسلمانان، مردم آن بـا          ديرباز لنگرگاه مهمي در منطقه محسوب مي      

  107.رغبت، اسالم را پذيرفته، بدون مقاومت در برابر مسلمانان، شهر را تسليم كردند

هاي كوچك ديگري هم وجود داشت كه مكـان          نواحي ساحلي اردشير خره، لنگرگاه     در

از آن جمله طبري در ذكر حمله اعـراب مـسلمان بـه             . شناخته شده نيست  كامالً  دقيق آنها   

فارس از رستاقي به نام كوجران نام برده كه بر ساحل واليت اردشير خـره واقـع بـود و در                     

  اي بـا قـدرت در آن حكومـت    قرار داشـته و ظـاهراً ملكـه     ) ركوال(آن، روستايي به نام االر      

چنـين اَرزكـان، از      هـم  108.كرده كه به دست اردشير اول ساساني به قتل رسـيده اسـت            مي

 در  109.رفت كه مكان دقيـق آن نـامعلوم اسـت         هاي فارس در ساحل دريا به شمار مي       قريه

 شبيه شهر قرار داشت كـه فـال      منتهي اليه جنوبي فارس نيز در حوالي ساحل، قريه بزرگي         

  110.گذشتكرد از مقابل آن مي هرمز و كيش سفر ميبهشد و كسي كه از هزو ناميده مي

ديگري هم با عنوان سيف بني الصفاق ذكر شده         ) سيف(در بعضي منابع، ناحيه ساحلي      

 هاي فارس، از اين سيف به عنوان سرزميني ياد        اصطخري به هنگام نام بردن از قلعه      . است

 اين منطقه احتماالً نزديك كرمان قرار داشت و      111.كند كه اغلب دژها در آن واقع بودند       مي
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گرفـت، از يـك     سرزمين كردنشين كاريان كه به طور كامل در واليت اردشير خره قرار مي            

 عـالوه بـر ايـن، ابـن         112.طرف به سيف بني الصفاق و از جانب ديگر با كرمان متصل بود            

گويد كه آن قسمت از دريا كـه بـين سـيراف و مـسقط                بازرگان مي  فقيه به نقل از سليمان    

   قرار دارد از طرف شرق با سيف بني الـصفاق و جزيـره ابـن كـارون و از سـمت غـرب بـا                         

 بنا به برخي شواهد، سيف بني الصفاق در غـرب جزيـره        113.شودهاي عمان محدود مي   كوه

 كـه اكنـون الر نـام دارد، قـرار           توان گفت كه در سرزمين سـاحلي      طويله قرار داشته و مي    

 ولي در اين زمينه هم ترديد وجـود دارد، چـون بـدين ترتيـب سـيف بنـي                    114داشته است، 

گرفت، در حالي كه اصطخري بـه جـاي         الصفاق بايد در مرز شرقي سيف آل زهير قرار مي         

اصطخري درباره صاحبان و    . كند كه نزديك جزيره هرمز بود     آن از سيف بني عماره ياد مي      
 كه  115روايان اين منطقه اظهار داشته است كه خانواده صفاق از خاندان جلندي بودند            رمانف

  116.رفتندتر به شمار مياز اميران مسلمان در فارس، قديمي

  
  بنادر كوره دارابجرد

آخرين واليت ساحلي فارس، دارابجرد است كه ساحلي كوتاه در شرق ايالـت فـارس و                

خـورد كـه البتـه    هايي به چـشم مـي  حيه نيز بنادر و لنگرگاهدر اين نا. در مرز كرمان داشت 

  .شوددر ادامه به آنها اشاره مي. همانند ديگر بنادر فارس، حايز اهميت نبودند

  
  سورو

يـك راه   . تـوان بـه شـهر سـورو اشـاره كـرد           هاي واليت دارابجرد مي   از جمله لنگرگاه  

كرد، به ايـن   مثل تارم، عبور مي    رفت و از شهرهايي،   تجارتي كه از شمال به سمت دريا مي       

حمداهللا مستوفي  . شدسورو در مقابل جزيره هرموز و در ساحل دريا واقع مي          . رسيدميبندر  
اي بود كـه صـيادان    سورو دهكده117.توان اعتماد كردآن را توسر ناميده اما به گفته او نمي        

هـايي واقـع در     زيستند و مسجدي هم نداشت و آب شرب شـهر از چـاه            بسياري در آن مي   
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مقدسي كه سورو را شهري كوچك در مـرز كرمـان           . گرديدهاي مجاور شهر تامين مي    كوه

  118.دانسته، از ارتباط تجاري آن با عمان هم سخن گفته است

  
  الر

شـده  لنگرگاه ديگر اين ناحيه در جنوب شهر يزد خواست واقع بـوده و الر ناميـده مـي                 

فقـط يـاقوت از     (انـد   توفي، از اين بندر نام نبـرده      نويسان مسلمان قبل از مس    جغرافي. است

اي بزرگ به اين نام ياد نموده كه بين سيراف و كيش قرار داشته و صيادان مرواريـد                جزيره

 او در قرن هشتم هجري، الر را واليتي نزديـك دريـا توصـيف               119).بردنددر آن به سر مي    

  رهاي دريـايي و خـشكي      كرده كه اغلب مردمش تاجرپيشه بودند و بـدين منظـور بـه سـف              

 ابـن   120.آمـد محصوالت كشاورزي اندكي، مثل غالت و خرما بـه عمـل مـي            . پرداختندمي

محلـي بـزرگ و     «جـا بـه     بطوطه، جهانگرد مغربي كه در همين دوران، الر را ديـده، از آن            
 در اواخر قرن هشتم هجـري و        121.تعبير كرده است  » هاي بسيار و بازارهاي نيكو    داراي باغ 

    ســلطنت شــاه شــجاع از خانــدان آل مظفــر و نيــز در دوره تيموريــان، ايــن شــهر در ايــام

اين امر، حاكي از آن است كه الر در اين زمان، شهري بزرگ و حايز               . اي داشت خانهضراب

  122.رفتاهميت به شمار مي

  

  بنادر كرمان

نـاطق  سير در شرق ايالت فارس بود كه در حدود يك چهارم آن را م             كرمان، ايالتي گرم  

اين ايالت، همانند ايالت فـارس،      . گرفتها در بر مي   كوهستاني و قسمت اعظم آن را بيابان      
پنج كوره يا واليت داشت كه واليت جيرفت آن در ساحل خلـيج فـارس و دريـاي عمـان                    

جيرفـت،  . گشتشد و تمام نيمه جنوبي ايالت كرمان جزو اين واليت محسوب مي           واقع مي 

رفت و تنها رودخانة اين اقليم، پـس از         بزرگ و مهم به شمار مي     مركز اين واليت، شهري     

بنادر كرمان در همين واليت و نزديك مـصب         . ريختعبور از اين شهر به خليج فارس مي       
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  123.رودخانه جيرفت قرار گرفته بودند

  
  هرمز كهنه

اي از خلـيج  ترين بندر كرمان در خليج فارس، هرمز كهنه است كه در كنار باريكـه          مهم
اين ناحيـه را آبجيـر      . كردندجا رفت و آمد مي    ها از دريا به آن    ارس واقع شده بود و كشتي     ف

اين شهر  . شودهاي هرمز كهنه در محلي به نام مناب يا مناو، ديده مي            خرابه 124.ناميدندمي

آمـد و بعـدها كـه    در قرن چهارم هجري، هم بندر كرمان و هم بندر سيستان به شمار مـي   

يره هرمز رونق يافتند، هرمز كهنه جاي كيش را در تجارت دريـايي گرفـت؛               هرمز نو و جز   
. ترين بندر تجارتي خلـيج گرديـد      همان گونه كه كيش جاي سيراف را تصاحب كرد و مهم          

علت خرابي هرمز كهنه، ظاهراً تاخت و تاز پيوسته دزدان به اين شهر بوده اسـت و همـين                  

 زيرة جرون ترك كنـد و شـهر هرمـز نـو را در              امر سبب شد امير هرمز شهر را به مقصد ج         

 اين واقعه در اوايل قرن هشتم هجري رخ داد و ابن بطوطـه در همـين               125.جا بنيان نهد  آن

  126.زمان، در كالم خود دربارة هرمز كهنه، شهر جديد را توصيف كرده است

ر  د بازرگانانهاي  گويد كه مسجد جامعي داشته و خانه      اصطخري درباره هرمز كهنه مي    

در منطقه، درختان خرماي بـسياري      . روستايي به فاصله دو فرسخي از بندر واقع بوده است         
شد و كشاورزي غالباً به محـصوالتي، ماننـد ذرت، نيـل، زيـره و نيـشكر،                 پرورش داده مي  

هـايش سـخن گفتـه       مقدسي بازارهاي هرمز كهنه را ستوده و از خانه         127.گرديدمحدود مي 

ز كهنه از شهر نصف روز فاصله داشت و در مداخل خلـيج هرمـز               ظاهراً لنگرگاه هرم  . است
 در پايان قرن هشتم هجري، سپاهيان تيمور پس از يورش به شـهرهاي              128.گرفتقرار مي 

نيـز  محافظان آنها   . ساحلي نزديك هرمز كهنه و تسخير هفت قلعه از آن، همه را سوزاندند            

زدي، نام اين هفـت قلعـه را چنـين          شرف الدين علي ي   . هاي جزيره جرون گريختند   به قلعه 

قلعه مينا در هرمز كهنه، قلعه تنگ زندان، قلعه كـشكك، حـصار شـامل،               : ذكر كرده است  
  129.قلعه منوجان، قلعه تَرزك و قلعه تازيان
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  گمبرون

بندر ديگر كرمان كه از قرن دهم هجري شهرت يافـت، گمبـرون اسـت كـه از بنـادر                    

جا تا شهر الر در ايالت فـارس چهـار تـا پـنج روز راه                نرفت و از آ   ناحيه هرمز به شمار مي    

هـ به اشغال مهاجمان پرتقالي در آمد كه به فرماندهي          920 اين بندر در سال      130.بوده است 

نهـا ابتـدا جزيـره هرمـز و سـپس گمبـرون را              آ.  وارد شده بودند    فارس  به خليج  *اَلبوكرك

ج اشغالگران، آن را بنـدرعباس      يك قرن بعد، شاه عباس صفوي پس از اخرا        . تصرف كردند 

  131.گمبرون احتماالً در نزديكي شهر سورو واقع شده بود. ناميد

بنادر كرمان در مقايسه با بنادر فارس، اهميت تجاري كمتري داشـتندو اساسـاً تجـارت                
نويسان مسلمان، اطالعات كمي درباره     در آثار جغرافي  . كرمان به مراتب كمتر از فارس بود      

دانيم كه بندر   با اين حال مي   . هاي مواصالتي اين ايالت ذكر شده است       راه اوضاع تجاري و  

گذشـت بـه جيرفـت      اي كه از شهرهاي منوقان و والشگرد مـي        هرمز كهنه از طريق جاده    

شد كه در جهت غـرب بـه         از همين جاده در والشگرد، راهي منشعب مي        132.شدمتصل مي 

گذشت كه امروزه جاي هـيچ كـدام        ايي مي رفت و از شهرها و روستاه     سمت مرز فارس مي   

اي بـه سـيرجان   رسـيد، از طريـق جـاده      راه اول كه به جيرفت مـي       133.از آنها معلوم نيست   

 هرمـز كهنـه را بـه        134كـرد، گرديد و راه ديگر كه از شهرهاي متعددي عبور مي         منتهي مي 

 كرمـان بـا     ساخت؛ بدين ترتيـب بنـادر     ريگان و نَرماشير، دو شهر بزرگ كرمان، مرتبط مي        

تـرين ايـن مراكـز، شـهر جيرفـت،          مهـم . يافتمراكز مهم تجارت در اين ايالت ارتباط مي       

خانـه سيـستان و خراسـان نيـز         كرسي اين ايالت بود كه در قرن چهـارم هجـري تجـارت            
 در نزديك جيرفت، مركز تجاري مهم ديگري بـه نـام قَمـادين وجـود                135.شدمحسوب مي 

جا انبارهايي داشتند و مـسافريني كـه از دريـا يـا             ي در آن  داشت كه بازرگانان رومي و هند     

  136.كردندآمدند كاالهاي خود را در آن جا داد و ستد ميخشكي مي

  
                                                 

* Albuquerque. 
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  جزاير بندري

هاي خليج فارس، جزاير متعددي وجود داشت كه تعدادي از آنها از اين لحاظ كه               در آب 

تند؛ به طـوري كـه برخـي از         ها بودند، اهميت زيادي داش    محل توقف و يا باراندازي كشتي     

  :پردازيمدر ادامه به ذكر آنها مي. گشتندهمين جزاير، بندرهاي مهم خليج محسوب مي
  جزيره ابن كاوان

اي بين كيش    در منطقه  137باشد،اين جزيرة نسبتاً بزرگ كه به نام الفت نيز مشهور مي          

نويـسان  غرافـي جـا كـه اطالعـات داده شـده از طـرف ج         از آن  138.و هرمز قرار داشته است    

. نمايدمسلمان گوناگون و متفاوتند، تعيين محل دقيق و تطبيق آن با جزاير فعلي دشوار مي              

توان اين جزيره را از مناطق مهم، پررونق و داراي سكنة بسيار دانـست كـه                به هر حال مي   

 جزيره ابن كـاوان در مـسير حركـت          139.در شمار روستاها و مزارع غله در آن موجود بودند         

 و طبيعتاً   140كردندهايي قرار داشت كه خليج فارس را به سمت هند و چين ترك مي             يكشت

  .نمودندگشتند، در اين جزيره توقف ميها باز ميهايي كه از آن سرزمينكشتي
  

  جزيرة خارك

گرديـد، جزيـره    در مسير دريايي كه از بصره آغاز و به هندوستان و چـين منتهـي مـي                
 و از مـصب رودخانـه       141ه پنجاه فرسخ با بصره فاصـله داشـت        خارك اولين توقفگاه، بود ك    

بـود  هايي  خارك، از توابع واليت اردشير خره و لنگرگاه كشتي        . شاپور در فارس هم دور بود     

هـا و   در ايـن جزيـرة آبـاد؛ مـزارع و تاكـستان           . كردنـد كه از مسير دريايي فوق عبـور مـي        
نمودنـد كـه بـه      آن زنـدگي مـي     و مردم بسياري در      142هاي بسياري وجود داشت   نخلستان

تـرين كاالهـاي ايـن       يكـي از مهـم     143.نـد گذرانيدتجارت و صادرات و واردات، روزگار مي      

گرديـد و ارزش آن از  هاي اطراف آن صـيد مـي    جزيره، مرواريدهاي ممتازي بود كه در آب      

 اگر چه مرواريدهاي به دست آمـده در آن جـا كـم              144.مرواريدهاي نواحي ديگر بيشتر بود    

  .توانست در زمرة كاالهاي صادراتي قرار گيرده، ولي ميبود
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  جزيره كيش

اي بزرگ و آباد بود كه چهار فرسخ با سـاحل           شد، جزيره كيش كه قيس هم خوانده مي     

در ايـن جزيـره، خرمـا و    . گرديـد فاصله داشت و در ساحل مقابل آن، لنگرگاه هزو واقع مي 

 اين جزيره در قرن ششم هجري       145.شديآمد و مرواريدهاي خوبي صيد م     غله به عمل مي   

ر اين ديار، بـر     يام. رفت به شمار مي    فارس و پس از خرابي سيراف، بندر مهم تجاري خليج        

چنين دو سوم عايدات بحـرين نيـز        خواندند، هم عمان هم سلطه داشت و او را امير دريا مي         

. شـد ودنـد مبادلـه مـي     ها آورده ب  در بازارهاي پررونق كاالهايي كه كشتي     . متعلق به او بود   

-انداختنـد و توقـف مـي   هايي كه عازم هندوستان بودند عموماً در اين جا لنگـر مـي         كشتي

هاي بادباني تنـدرو كـه اميـر جزيـره در اختيـار             هاي تجاري بسيار و قايق     كشتي 146.كردند

  .داشت، نفوذ و اعتبار او را نزد سالطين هند بيشتر كرده بود

  
  جزيره بحرين يا اُوال

در سرتاسـر  . باشـد ين، مجمع الجزايري در جنوب خليج فارس در خلـيج شَـلوا مـي      بحر

تر از بحرين وجـود  اي مهمهاي جنوبي و غربي خليج فارس، به لحاظ بازرگاني منطقه      كرانه

اين جزاير بين شبه جزيره قطر و كرانه اَحسا، و در وسط ناحيه صيد مرواريـد قـرار                  . نداشت
در تـشكيالت اداري دوره     . انـد رفتـه تجارت مرواريد به شمار مـي     ترين بازار   داشته و بزرگ  

هاي هگـر   نشين تقسيم شده بود كه به نام      ساساني، ناحيه بحرين به چند واليت يا حكومت       

و يا جزيره بحـرين امـروزي خوانـده         ) يا اُوال (، ميشماهيگ   )يا خط (، بنياد اردشير    )يا هجر (

كيالت مركـزي جنـوب غربـي كـشور ارتبـاط           شدند و هر يك به طور مستقيم بـا تـش          مي

شـد در زمـان      جزيره بحرين كه در روايات قديمي دوره اسالم، اوال خوانده مـي            147.داشتند

كلمه اوال كه تا قرن نهم هجري هنوز مصطلح بـود،           . شدساسانيان ميشماهيگ ناميده مي   

  .گرديد، اما به تدريج اين نام تغيير يافتبه همه سرزمين بحرين اطالق مي

ترين جزيره در اين ناحيه بوده اسـت كـه در قـديم بـه آن                ، بزرگ )اوال(جزيره بحرين   
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 كيلومتر در   12 و عرض    47اين جزيره كه به طول      . شدتيلوس، مينابه و ميان آب گفته مي      

زار و در بعـضي نـواحي، ارتفاعـات    امتداد شمالي ـ جنوبي واقع گرديده، داراي اراضي شـن  

. خيز و مستعد اسـت    ، مرطوب و ناسالم، و خاك آن، بسيار حاصل        هواي آن . باشدسنگي مي 
هـاي  كـاج و گـل    هـاي   مانند خرما، انجير و انگور، درخـت      عالوه بر محصوالت عمدة آن،      

هـاي تجـارتي قـرار       اين جزيره، در مسير كـشتي      148.آمدمخصوصي نيز در آن به عمل مي      

يا قصد رفـتن بـه اقيـانوس هنـد را     آمدند و گرفته بود كه براي داد و ستد به اين ناحيه مي      

شدند و يا از بنـادر واقـع   س داخل ميرهايي كه از دهانه اروندرود به خليج فا   كشتي. داشتند
كردند از سمت راسـت، راه مجـاور سـواحل    حركت ميفارس در غرب و شمال غربي خليج  

، بـه   بحرين را پيش گرفته و پس از عبور از جزاير كوچك و توقف در ناحيـه هگـر و خـط                    

-جا راه جنوب خليج فارس كه مـسير دشـواري بـود، مـي      رسيدند و از آن   جزيره بحرين مي  

طبيعتاً جزيره بحـرين  . رسانيدندپيمودند و خود را به درياي عمان و سپس اقيانوس هند مي         

  149.اي داشتها و سواحل ايران، ارتباط دريايي گستردهبا ديگر بنادر و جزاير واقع در آب

بر اهميت اقتصادي و بازرگاني، به لحاظ سياسي نيـز همـواره در قبـل و                بحرين عالوه   

بعد از اسالم، مورد توجه پادشاهان و حاكمان اين ناحيه قرار داشت؛ در دوره هخامنـشيان،                

اشكانيان و ساسانيان، بارها پادشاهان ايران براي تثبيت حاكميـت خـود بـر ايـن نـواحي و                 
 در دوره اسـالمي نيـز       150.كردنـد ه لشكركشي مي  هاي محلي، به اين ناحي    سركوب شورش 

اي در ناحيه بحرين بر ضد حاكمان عباسي هـستيم كـه            هاي سياسي گسترده  شاهد فعاليت 

نخستين بار در شورش زنگيان متبلور گشت و اندكي بعد در اوايل قرن چهـارم هجـري بـا     

، بـه اوج خـود      تسلط قرمطيان بر اين ناحيه كه خواستار براندازي حكومت عباسـيان بودنـد            
حضور و فعاليـت گـسترده      (هاي متأخرتر نيز اين ناحيه به لحاظ فرهنگي         در دوره  151.رسيد

  .گرديدجوارش در شبه جزيره عربستان متمايز مي، از نواحي هم)شيعيان بحريني
هاي خليج فارس، جزاير ديگري، به ويژه در حوزه واليت          عالوه بر جزاير مذكور، در آب     

، وجود داشتند كه به دليل اهميت كمتر آنها از لحاظ بندري و تجاري، از               اردشير خره فارس  
  .نظر كرديمذكر آنها صرف
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 .260ص ) 1377تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، (

 .349، ص 2، ج پيشينياقوت، .  5

 .94، ص 5، ج همان.  6

) م1932، بيروت، داراحياء التراث االسـالمي   (،  احسن التقاسيم محمد بن احمد مقدسي،     .  7

 .194ص ) تا، بيمصر، دارالكتاب(، الخراج، قدامه جعفرابن ؛ 416 و 135ص 

چـانلو،  ، ترجمه قـره   الكالمسالك و المم  ؛ ابن خردادبه،    408، ص   6، ج   پيشينياقوت،  .  8

 .40-35ص ) ش1347، تهران، نشر نو(

تهران، بنگاه ترجمه و نـشر كتـاب،        (،  المسالك و الممالك  ابواسحق ابراهيم اصطخري،    .  9

، تهـران، بنيـاد فرهنـگ ايـران       (،  فتـوح البلـدان   ؛ احمد بن يحيـي بـالذري،        97ص  ) ش1347

 .447، ص پيشين؛ مقدسي، 386ص ) ش1347

 .291، ص يشينپلسترنج، .  10

تهـران، انتـشارات علمـي و       (، ترجمة پاينده،    مروج الذهب علي بن حسين مسعودي،     .  11



  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  
  
  
 

  29، شماره مسلسل 1386 بهار ، شتم          سال ه

 

57

                                                                                                                   

 .238، ص 1ج ) 1371فرهنگي، 

 .423، ص پيشينمقدسي، .  12

  .97ص ) 1364تهران، اميركبير، (چانلو، ، ترجمه قرهاالعالق النفيسهابن رسته، .  13

تهـران، انجمـن آثـار و       (رجمـه جهانـدار،     ، ت جغرافياي تاريخي فارس  پاول شوالتس،   .  14

 .163ص ) ش1372مفاخر فرهنگي، 

 .همان . 15

 .699، ص 4، ج پيشينياقوت، .  16

  .502، ص 1، ج همان.  17

 .34، ص پيشيناصطخري، .  18

  .177ص ) ش1362تهران، دنياي كتاب، (،  القلوبةنزه حمداهللا مستوفي،.  19

 .90ص ) ش1358نا، تهران، بي(، امهسفرن؛ ناصرخسرو، 426، ص پيشينمقدسي، .  20

  .همان.  21

، مختصر كتاب البلـدان   ؛ احمد بن محمد بن فقيه همداني،        178، ص   پيشينمستوفي،  .  22

 .114ص ) ق1302ليدن، بريل، (

 .427، ص پيشينمقدسي، .  23

  .178، ص پيشينمستوفي، .  24

  .443، ص پيشينمقدسي، .  25

  .453، ص همان.  26

 .456، ص همان.  27

 .125، ص پيشيناصطخري، .  28

 .456، ص پيشينمقدسي، .  29
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؛ 457، ص پيـشين ؛ مقدسي، 132، ص پيشين؛ ابن فقيه،   95، ص   پيشينابن خردادبه،   .  30

 .388، ص پيشينبالذري، 

 .552، ص 1، ج پيشينياقوت، .  31

 .همان.  32

 .167، ص پيشينشوالتس، . 33

 .453، ص پيشينمقدسي، .  34

  .34، ص پيشيناصطخري، ؛ 426، ص همان.  35

 .همان.  36

 .همان.  37

  .238، ص 1، ج پيشين؛ مسعودي، 153، ص پيشيناصطخري، .  38

 .185ص ) ق1302ليدن، بريل، (، صوره االرضابن حوقل، .  39

 .442، ص پيشينمقدسي، .  40

 .178، ص پيشينمستوفي، .  41

  .502، ص پيشينياقوت، .  42

  .294، ص پيشينلسترنج، .  43

  .426، ص پيشينقدسي، م.  44

 .32، ص پيشيناصطخري، .  45

  .122، ص 2، ج پيشينياقوت، .  46

  .165، ص پيشينشوالتس، .  47

  .196، ص پيشينابن فقيه، .  48

 .388، ص پيشينبالذري، .  49
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  .34، ص پيشيناصطخري، .  50

 .426، ص پيشينمقدسي، .  51

 .34، ص پيشيناصطخري، .  52

  .39، ص پيشين،  و ابن حوقل134، ص همان.  53

 .426، ص پيشينمقدسي، .  54

 .217، ص پيشينقزويني، .  55

، 1، ج پيـشين ؛ مـسعودي،  213، ص   پيـشين ؛ ابن حوقـل،     34، ص   پيشيناصطخري،  .  56

 .238ص

 .185، ص پيشينابن حوقل، .  57

  .456، ص پيشينمقدسي، .  58

 .166، ص پيشينشوالتس، .  59

 .130، ص پيشيناصطخري، .  60

  .109 و 108، ص پيشين، شوالتس.  61

 .279، ص پيشينلسترنج، .  62

 .همان.  63

  .135، ص پيشيناصطخري، .  64

  .426، ص پيشينمقدسي، .  65

  .112، ص پيشينشوالتس، .  66

 .106، ص پيشيناصطخري، .  67

 .279، ص پيشينلسترنج، .  68

 .141، ص پيشيناصطخري، .  69
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 .34، ص همان.  70

 .201، ص پيشين؛ ابن فقيه، 44، ص پيشينه، ؛ ابن خردادب106، ص همان.  71

 .141، ص همان.  72

  .451، ص پيشين و مقدسي، 247، ص 4، ج پيشينياقوت، .  73

  .205، ص پيشينابن حوقل، .  74

 .278، ص پيشينلسترنج، .  75

  .356، ص 8، ج پيشين؛ ياقوت، 35، ص پيشينابن خردادبه، .  76

 .172، ص پيشينمستوفي، .  77

 .103، ص 5، ج پيشينياقوت، .  78

  .147، ص پيشيناصطخري، .  79

 .54ص ) ش1348تهران، انجمن آثار ملي، (، فارسنامهابن بلخي، .  80

 .431، ص پيشينمقدسي، .  81

 .103، ص 5، ج پيشين ياقوت، . 82

  .454، ص پيشين مقدسي، . 83

 .135، ص پيشين اصطخري، . 84

 .128، ص همان . 85

  .130، ص همان . 86

  .200، ص پيشين،  مستوفي. 87

 .454، ص پيشين مقدسي، . 88

 .711، ص 2، ج پيشين ياقوت، . 89

  .34، ص پيشين اصطخري، . 90
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  .188، ص پيشين؛ ابن حوقل، 34، ص همان . 91

 .105، ص همان . 92

  .111، ص پيشين شوالتس، . 93

  .140، ص پيشين اصطخري، . 94

بيـروت،  (،  تقويم البلدان   محمد،بن  ، اسماعيل  و ابوالفداء  104، ص   پيشين ابن حوقل،    . 95

 .330ص ) تادارصادر، بي

 .277، ص پيشين؛ لسترنج، 771، ص 2، ج پيشين ياقوت، . 96

  .116، ص پيشين اصطخري، . 97

 .188، ص پيشين ابن حوقل، . 98

  .478، ص 8، ج پيشين ياقوت، . 99

  .113، ص پيشين شوالتس، . 100

  .478، ص 8، ج پيشين ياقوت، . 101

 .277، ص پيشين  لسترنج،. 102

  .171، ص پيشين مستوفي، . 103

 .200، ص همان . 104

 .846، ص 3، ج پيشين ياقوت، . 105

  .478، ص 8، ج همان . 106

 .همان . 107

، 2ج ) 1378انتشارات اروميـه،   قم،  (،  تاريخ االمم و الملوك    محمد بن جرير طبري،      . 108

 .820ص 

  .204، ص 1، ج پيشين ياقوت، . 109
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 .846، ص 3، ج همان . 110

  .181، ص پيشين ابن حوقل، . 111

  .114، ص پيشين اصطخري، . 112

 .11، ص پيشين ابن فقيه، . 113

 .711، ص 2، ج پيشين ياقوت، . 114

 .349، ص 2، ج پيشين طبري، . 115

  .141، ص پيشين اصطخري، . 116

 .254، ص پيشين مستوفي، . 117

 .427، ص پيشين مقدسي، . 118

 .170، ص 7، ج پيشين ياقوت، . 119

  .181، ص پيشينفي،  مستو. 120

) ش1370تهران، انتشارات آگاه،    (، ترجمه محمد علي موحدي،      سفرنامه ابن بطوطه،    . 121

  .240، ص 2ج 

  .313، ص پيشين لسترنج، . 122

 .340، ص همان . 123

  .169، ص پيشين اصطخري، . 124

  .192، ص پيشين مستوفي، . 125

  .23، ص 2، ج پيشين ابن بطوطه، . 126

  .169، ص پيشين اصطخري، . 127

 .430، ص پيشين مقدسي، . 128

 .135ص ) ش1336 نا، بيتهران،(، ظفرنامه علي يزدي، . 129
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  .342، ص پيشين لسترنج، . 130

  .همان . 131

 .54، ص پيشين ابن خردادبه، . 132

  .169، ص پيشين اصطخري، . 133

  .473، ص پيشين مقدسي، . 134

 .216، ص پيشين ابن حوقل، . 135

 .337، ص پيشين لسترنج، . 136

 .107، ص پيشيناصطخري،  . 137

 .62، ص پيشين ابن خردادبه، . 138

  .342، ص 4، ج پيشين ياقوت، . 139

 .62، ص پيشين ابن خردادبه، . 140

  .همان . 141

 .همان . 142

 .183، ص پيشين ابن حوقل، . 143

 .32، ص پيشين اصطخري، . 144

 .62، ص پيشينابن خردادبه،  145

 .215، ص 4، ج پيشين ياقوت، . 146

تهران، (آثار شهرهاي باستاني سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان             اقتداري،   . 147

 .887ص ) ش1348انجمن آثار ملي، 

 .887 ص ،پيشين؛ اقتداري، 219، ص 1، ج پيشين ياقوت، . 148

  .276، ص همان . 149
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  .895 ص ،پيشين،  اقتداري. 150

، 7 و ج72، ص 6 ج )1418بيروت، دارالكتب العلميه،    (،  الكامل في التاريخ   ابن اثير،    . 151

  .38ص 

  

  منابع

 ).ق1418بيروت، دارالكتب العلميه، (، الكامل في التاريخابن اثير،  -

  ).ق1302ليدن، بريل، (، صوره االرضابن حوقل،  -

 ).1371، تهران، نشر نو(چانلو، ، ترجمه قرهالمسالك و الممالكابن خردادبه،  -

 ).ش1370تهران، انتشارات آگاه، (، ، ترجمه محمد علي موحديسفرنامهابن بطوطه،  -

  ).ش1348تهران، انجمن آثار ملي، (، فارسنامهابن بلخي،  -

  ).تا، بيمصر، دارالكتاب(، الخراجابن جعفر قدامه،  -

  ).ش1364تهران، اميركبير، (چانلو، ، ترجمه قرهاالعالق النفيسهابن رسته،  -

  ).ق1302ليدن، بريل، (، بلدانمختصر كتاب الابن فقيه همداني، احمد بن محمد،  -

  ).تابيروت، دارصادر، بي(، تقويم البلدان ابوالفداء اسماعيل بن محمد، -

تهران، بنگاه ترجمه و نـشر كتـاب،        (،  المسالك و الممالك  اصطخري، ابواسحق ابراهيم،     -

  ).ش1347

ن، تهـرا  (آثار شهرهاي باستاني سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان           اقتداري،   -

  ).ش1348انجمن آثار ملي، 

  ). 1347، تهران، بنياد فرهنگ ايران(، فتوح البلدانبالذري، احمد بن يحيي،  -

تهران، انجمن آثار و مفاخر     (، ترجمه جهاندار،    جغرافياي تاريخي فارس  شوالتس، پاول،    -

  ).ش1372فرهنگي، 
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  ).ش1378، انتشارات اروميه(، تاريخ االمم و الملوكطبري، محمد بن جرير،  -

  ).ش1372تهران، اميركبير، (،  آثارالبالد و اخبار العبادقزويني، زكريا بن محمد،  -

، ترجمه محمـود عرفـان،      هاي خالفت شرقي  جغرافياي تاريخي سرزمين  ي،  السترنج، گ  -

 ).ش1377تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، (

  ).ش1362تهران، دنياي كتاب، (،  القلوبنزهة مستوفي، حمداهللا، -

تهـران، انتـشارات علمـي و       (، ترجمـة پاينـده،      مروج الذهب مسعودي، علي بن حسين،      -

 ).ش1371فرهنگي، 

  ).1932، بيروت، داراحياء التراث االسالمي(، احسن التقاسيممقدسي، محمد بن احمد،  -

  ).ش1358نا، تهران، بي(، سفرنامهناصرخسرو،  -

  ).1399، راحياء التراث العربيبيروت، دا(، معجم البلدانياقوت حموي،  -

 ).ش1336نا، بيتهران، (، ظفرنامهيزدي، علي،  -

 

  

 


