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تــااســتنايــبــرتــالشمقالــهدرايـن .باشــدداشــتهكرمــانملــوكقلمــروة مجموعـ در
تـــاريخي،تحقيقـــاترويكـــردازواســـتفادهموجـــودومنـــابعازشـــواهداســـتفادهبـــا
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مقدمه-1
ــدنروي ــلجوقيانكارآم ــانس ــدركرم ــرنةنيم ــنجمق ــريپ ــرآغازهج ــولس تح

ــنمهمــي ــهدراي ــدين.شــدمنطق ــيب ــتكــهمعن ــدحكوم ــاييجدي ــهتوان ــاحمالتمقابل ب

ــانــدازيودســتمختلــفاقــوام تــأمينويژگــيايــن. داشــترامجــاورهــايايالــتامحكّ

ــد ــةكننـ ــايراهتامنيـ ــانمواصـــالتيهـ ــصوصاكرمـ ــواحي،خـ ــسيرينـ ــودآنگرمـ بـ

ــصاد ــاريواقت ــنتج ــهاي ــقرامنطق ــيرون ــشيدم ــي.بخ ــلجوقيانبعدازفروپاش ــان،س كرم

بــهمنجــروفــارسشــبانكاره،حكــامغزهــاحمــالتازناشــيتمــدطــوالنيخــالء

كــهشــدجيرفــتتجــارياقتــصادبــهزدنوضــربهكرمــانشــاهراهتجــاريارزشكــاهش

ــسيردر ــنم ــودراهاي ــا.ب ــدنرويام ــتحكارآم ــدكوم ــانقدرتمن ــالقراختايي 619درس

ــهراتبــديلمــسيرايــنهجــري ــازمــان،هــمتجــاريمهــمشــاهراهيــكب ــانعــصرب ايلخان

ــابراين.كــرد فــروشازجــدا،بودنــدراهايــنمــسيردركــهشــهرهاييوديگــرجيرفــت،بن

ــدمحــصوالت ــورحــقازدريافــتخــوبيخود،درآم ــكــاالعب ــدمــيدســته ب در.آوردن

ــرآلعــصر ــاتاگرچــهمظف ــيثب ــصاديسياس ــصرقراختاييانواقت ــا،نداشــتوجــودع ام

.            داشتتداوموبيشكمرونداين

فارسخليجوتجارتجيرفت-2
وايمنطقــه دراقتــصادحــساسيمتمــادي،نقشهــاي دورهدرطــولفــارسخلــيج

ــين ــيب ــتهالملل ــه.اســتداش ــايدردورهاگرچ ــيمختلف،اجنــاسه ــهواقالم ايــنازك

هــاينــبضازيكــيايدرهــردورهچنــانهــمامـا ،بــودمتفــاوت، شــدمــيدادوســتدنطقـه م

توجــهكــانونفــارسخلــيجكــهشــدمــيباعــثشــرايطايــن. اســتبــودهجهــاناقتــصاد

ــردمداراني ــدنقــاطازاقــصيس ــاه،حــالعــيندر.باش ــهمــسئلهايــنگ خــوددنبــالب

.                                         كردميايجادمهمةمنطقاينبرايرامصائبيومشكالت

ــاهرمــزةمنطقــ ــاتبرخــورداريب ــايازامكان هــايكــانونازيكــيمناســبوجغرافي

ــي ــوطتالق ــشتيرانيخط ــلتجــاريك ــاالوحم ــانك ــامي ــياياروپ ــرقيوآس ــوبيوش جن

ــود ــرآنعــالوه.ب ــقتجــاريهــايكــاروانورودمــدخلب ــانمــسيرازطري ــهكرم ــالتب ف

ــران ــوداي ــافظ(ب ــا،ح ــاجرت).217:1384ني ــمه ــودرمدمحم ــهك ــزب ــههرم ــذاريوپاي گ

ــت ــوكحكوم ــزدرمل ــةنهرم ــرندوميم ــنجمق ــريپ ــينهج ــوروهم ــولط ــارتاف تج
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ــدتجــاريحــساسةنقطــســهكــهوجــدهسيراف،صــحار ــهمنجــر،بودن ــدب ــدرتتجدي ق

ــزاقتـــصادي ــدهرمـ ــوقي،(شـ ــري).80و53: 1380وثـ ــاندرگيـ ــامميـ ــانحكـ فارس،كرمـ

ــبانك ــرارهوش ــصرّبرس ــادهفت ــايج ــيه ــهمنته ــيرافب ــهمنجــرس ــولب ــيرافاف ــدس .ش

كرمــانبارانــدازســاحلعنــوانرابــهخــودگزينــيجــاينقــشتــدريجبــههرمــز،بنــابراين

).89و86همان،(ايفاكرد

ــلجوقيانةدوردر ــسلهايــنكرمان،حكــامس ــهزيــاديتوجــهسل تجــارترونــقب

ــن ــهدراي ــسهيالتمنطق ــرايوايجادت ــيننيــانكارواب ــارتوهم ــسيرطورنظ تجــاريبرم

ةحــوزدرتجـارت امــرتـسهيل بــرايسـلجوقي قــاوردكـه چنــان.داشـتند جيرفــتبـه هرمـز 

ــت ــسراهاخــويشحكوم ــاطكاروان ــاييورب ــاكرده ــينوبن ــا،همچن ــاييچــاهوكاريزه ه

ــه ــاهمنظــورراب ــرايوي.نمــودحفــرمــسافرينحــالرف ــانراهنمــاييب ــارهكارواني هــايمن

ــد ــتبلن ــاييونوس ــنگازه ــفدرفواصــلوخــشتس ــاختمختل ــماو.س ــينه ــسيرچن م

ــاري ــزتج ــههرم ــتب ــرميمراجيرف ــردت ــت،(ك ــي ).65و64:1362تي ــهراه ــزازك هرم

ــنجچهــلطــيازپــس،آمــدمــي ــهفرســنگوپ كــههــاييكــاروان. رســيدمــيجيرفــتب

وارد،كاروانيــانشــترهاي.كردنــدمــيعبــورراهايــناز،داشــتندشــترتاچهارصــدسيــصد

ــداز ــنبارانـ ــهرايـ ــيشـ ــادين «يعنـ ــي»قمـ ــدندمـ ــدبن(شـ ــراهيم،محمـ ).دوازده:1343ابـ

شـــدمـــيوخرمـــارطـــب،جوز،ترنجشـــاملزمـــاندرايـــنجيرفـــتمهـــممحـــصوالت

).1:1409/434ادريسي،شريف(

ــا ــهازآنج ــالتك ــحم ــولةاولي ــارتمغ ــواحيتج ــمالن ــرانش ــانازاي ــاخراس ت

ــارراآذربايجــان ــسامانركــوددچ ــردهيوناب ــودك ــام،ب ــاتتوجتم ــهه ــمتب ــواحلس س

ــمال ــيجش ــارسخل ــهف ــاك ــةتنه ــدناحي ــادثروتمن ــشوربودوآب ــسهودرك ــانواحيمقاي ب

ــدهجــديآســيبشــمالي ــود،ندي ــبب ــديش(شــدجل اطاعــت).105:1382،)ب(خيران

ــراق ــالحاجــبب ــوالنهجــري628درس ــثازمغ ــاآنسياســيدسترســيباع ــهه ــيجب خل

ــارس ــت،گــرديطــرفاز.شــدف ــايدول ــانورده ــيجةحــوزدري ــارسخل ــدف ــوكمانن مل

ــههرمــز ــلب ــههرمــزروكــاروانمــسيراقتــصاديســوددلي ــان،ب ودوســتانهروابطــيكرم

ــاه ــددرگ ــتح ــانازاطاع ــانقراختايي ــتندكرم ــان(داش ــكل).105:هم ــريش ــنگي اي

ســعيهــادولــتايــنازهركــداماينكــهازجملــه.بــودمحاســنيدارايومتبــوعتــابعةزنجيــر

كوتــاههرچنــدمــدتيبــرايراوراهبــرديمهــممــسيرايــندرتامنيــوثبــاتبرقــراريدر
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ــتند ــن.داش ــسيراي ــتانيرام ــاريزيباس ــنپ ــهاي ــشريحگون ــردهت ــتك ــاريراه« :اس تج

وجغــينوبــهشــمالطــرفبــه )فعلــيمينــاببنــدرپــيش (هرمــزطريــقازجنــوببــزرگ

بـه وبعـد رسـيد مـي )بردسـير  (كرمـان بـه ،سـپس رايـن بـه وازآنجـا آمـد ميجيرفت،سپس

ــرود ــدچت ــانوزرن ــيوكوبن ــتم ــاهرف ــهوآنگ ــزدب ــفهاني ــيواص ــتم ــتاني(»پيوس باس

). 1:2535/226پاريزي،

ــان ــورهم ــهط ــشاهدهك ــدم ــق،ش ــادانيرون ــدرهرمزوآب ــهبن ــرندومازنيم ــنجمق پ

ــانهجــري، ــاهمزم ــلجوقيانب ــانس ــروعكرم ــن.شــدش ــرايطاي ــساعدش ــولم ةورددرط

كـه هـايي نابـساماني و  سـلجوقيان سـقوط ازبعـد امـا .داشـت وجـود وبـيش كـم سلجوقيان

ــان ــردركرم ــالتبراث ــامحم ــبانكاره،فارسحك ــاش ــادوغزه ــدايج ــاثيرات، ش ــربت مخ

ــود ــصادراخ ــاريبراقت ــتج ــانةمنطق ــزكرم ــتوهرم ــاريگذاش ــايوهمك ــيه وسياس

ــوكتجــاري ــانمل ــزكرم ــاتوهرم ــثب ــازراة خــوداولي ــسئله.دادتدس ــهايم ــتك امني

كــاالمبــادالتوحجــمكــردهخطرمواجــهبــاپــيشازرابــيشكرمــان-هرمــزارتبــاطيراه

ســالدرحاجــببــراقكارآمــدنرويامــا.دادمــيراكــاهششــاهراهايــنطريــقاز

روابـــطوتقويــت كرمــان قراختاييــان حكومــت گيــري شــكل بــه منجــر هجــري 619

.  شدهرمزملوكباواقتصاديسياسي

تحـــتدرمـــاوراءالنهرســـالشـــانزدهبعدازاينكـــهقراختـــاييســـلطانالـــدينقطـــب

ســلطنتيرليــغمنگوقــاآنرســيدنحكومــتبــهبــا،بــودخــوارزميمحموديلــواجحمايــت

ــان ــتراكرمـ ــرددريافـ ــشي(كـ ــاني،منـ ــالوي).31:1362كرمـ ــري650درسـ واردهجـ

.كــردشــروعخــاتونتركــانهمــسرشكفايــتةســايدرراخــودوحكومــتشــدكرمــان

ــاندر ــتزم ــرايطويحكوم ــساعديش ــانم ــاكمبركرم ــودح ــري، (ب -153:1340وزي

ــداز). 4 ــرگبع ــبم ــدينقط ــلطان،ال ــغس ــلطنتيرلي ــانس ــويكرم ــانيازس دربارايلخ

كرمـــانوآبـــيخـــشكيتجـــارتويدرزمـــان.صادرشـــدخـــاتونتركـــانبـــراي

ــايرنواحي ــيباس ــارجيداخل ــصروخ ــيايران،ع ــودراطالي ــپريخ ــردس ــرال.ك دينناص

النمتمــوو تجــاراكثــرتركــانقتلــغدرزمــان«:گويــدمــيخــصوصدرايــنكرمــانيمنــشي

هــوايصــفاهــت جراكرمــاناقامــتونتــوطّبحــروبــرّامــصاري غربــاوغــربوشــرق

ــذوبتو ــعتو آبع ــصبمنــزلوس ــمولعــيشوخ ــدلوش ــنوكمــالع اختيــارام

).41:1362كرماني،منشي(»كردند
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بــرخــاتونتركــانطــوالنينــسبتاًحكومــتةدوركرمــانيمنــشيهــاينوشــتهبراســاس

ــان ــايدورهازيكــيكرم ــاريخدرخــشانه ــاندرت ــودهكرم ــااســتب ــهوبن ــيب كــهداليل

ــشي ــانيمن ــردهكرم ــصوصاً،ذكرك ــيخ ــهامنيت ــنك ــاندورهدراي ــاددركرم ــد،ايج ش

ــرايشــرايط ــناقتــصاديرشــدب ــلازهمــوارتر،تجــارتمشخــصاًوايالــتاي در.شــدقب

ــدت ــنأيي ــااي ــولادع ــديشعبدالرس ــيخيران ــدم ــدرگوي ــرندومةنيم ــتمق ــريهف هج

ــت ــانرواييكرمان،تح ــانفرم ــاتونترك ــتخ ــودموقعي ــهخ ــوانراب ــطعن ــارتةواس تج

ــيج ــارسخل ــاف ــواحيب ــين ــرانداخل ــهاي ــؤثريب ــظنحوم ــردهحف ــتك ــابودودررقاب ب

دســته بــزمينــهندرايــتــوجهيقابــلهــايموفقيــتشــبانكارهملــوكوفــارسســلغريان

 ).                                                                               112:1382،)ب(خيرانديش (بودآورده

ــه ــثاگرچـ ــطدربحـ ــاريروابـ ــيجتجـ ــارسخلـ ــانفـ ــواحيباكرمـ ــيونـ داخلـ

ــت ــرايران،ازجيرف ــا،اســتشــدهصــحبتكمت كــهدادوســتديةعمــدكــهآنجــاييازام

گذشـت مـي ازجيرفـت كـه بـود شـاهراهي ازطريـق ،گرفـت مـي صـورت نـواحي اينميان

وآبــادانيعمــرانبــههتوجــ،بــودهــاكــارواناصــليبارانــدازدرجيرفــت»كمــادين«ة محلــو

بــودلييمــساتــرينازمهــمآنمواصــالتيومــسيرهايشــهردرايــنتامنيــوايجــادجيرفــت

ــستمــيكــه ــوردباي ــانحكــامتوجــهم ــتقرارمــيكرم ــدينكارآمــدنروي.گرف بهاءال

معنــيبــدين.بــودهرمــزباحكــامكرمــاندرروابــطجديــديةدورســرآغازهرمــز،درايــاز

ــاكــه ــالب ــوكپايتخــتانتق ــزمل ــههرم ــرب ــريوشــكلرونة جــجزي ــزگي ــدهرم وجدي

ــين ــورهم ــهط ــلب ــوالتيدلي ــهتح ــانك ــهدركرم ــدب ــوك،وجودآم ــانمل ــتكرم دخال

.دادندتدسازرادرامورهرمزخودمستقيم

اينجــووآلمظفــرآلامــرايميــاندرگيــريهــايســالهجــريهــشتمقــرناولنيمــه

هرمــزامــوردرمــستقيمةمداخلــامكــانمــسئلهايــن.بــودويــزدفــارسكرمــان،نــواحيدر

كــردفــراهمهرمـز ملــوكبـراي مناســبيفرصـت وضــع،ايـن .كــردمـي ســلبهـا آنازرا

ــا ــهدادنسروســامانضــمنت ــورداخليب ــاديود،تجــارخام ــههــايراازســرزمينزي ديگرب

نيــزاينجــومظفــروآلآلامــرايســيطرهتجارتحــتكــهچنــان. كننــدجــذبخــودســوي

ــن ــنمفرصــتاي ــمردهرامغت ــعيش ــدوس ــرمايهكردن ــايس حــوزهخودرادرامورتجــاريه

دركرمــانملــوكمــستقيمةمداخلــعــدم).264:1380وثــوقي،(كارگيرنــدبــههرمــز

.داشــتادامــهايــرانتيموربــهازحمــالتوقبــلهجــريهــشتمقــرنتاپايــانجــرونةجزيــر
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ــدالرزاق ــانيعب ــعيكرم ــنتوض ــرهاي ــرجزي ــرنرادراواخ ــشتمق ــريه ــينهج ــانچن بي

ومعمــورســت اايجزيــرهكــهبــودهجــرون]كرمــان [مــشهورشازمواضــع«:اســتكــرده

ــالموبحــردر ــشهور،هرچندبرع ــدم ــدتيم ــهاســتمدي ــك ــيةازحيط ــامامرونه نآحك

). 50:1335كرماني،عبدالرزاق(»جداشده

بيــــشتررقابــــتامكــــانجــــرونةجزيــــرتــــرمهــــمالجيــــشيســــوقتموقعيــــ

ــايرجزايرخليج ــارسباس ــسلطف ــروت ــايراهب ــاييه ــراهمدري ــيراف ــاختم ــابراين.س ،بن

هــايلنگرگــاهداشــتناختيــاردربــاتوانــستندمــيشــرايطازايــنبــرداريبــابهرههرمــزملــوك

ــب ــطمناس ــانيرواب ــيعبازرگ ــريوس ــتانت ــدوامكانراباهندوس ــرلبرقراركنن ــشتركنت بي

ــور ــرورعب ــشتيوم ــاك ــدرراه ــزةتنگ ــهرم ــته ب ــددس ــافظ(آورن ــا،ح ؛218:1384ني

).                                                                            153:1384وثوقي

ــريباشــكل ــزگي ــدهرم ــوذاگرچــهجدي ــوكاســيسينف ــانمل ــنكرم ــهدراي منطق

وباكرمــانفــارسخلــيججزايــرديگــروهرمــزميــانتجــاريروابــطامــا،يافــتكــاهش

:گويــدمــيخــصوصدرايــناقتــدارياحمــد.داشــتوجــودچنــانهــمايــراننقــاطســاير

ووشـــيرازفيروزآبـــادبـــهپـــارسدريـــايمرواريـــدوهرمـــزوكـــيشســـيرافازهمـــان«

ــرد ــداوريواصــفهاندارابگ ــانوخراســانوخوزســتاننوهم وكرمــانوبــهوآذربايج

ووتراكيــهوديــاربكروبيــروتوبغــدادوبــصرهوچــينوســندوهــراتوقنــدهاربلــخ

اقتــداري،(»اســتبــوده] رهــسپار[رهــسپرپــارسدريــاي»درخوشــاب«ايــنارمنــستان

1:1362/169 .(

وسيستاندرمسيرخراسانجيرفتتجارت-3
ــت ــانجيرف ــلجوقياندرزم ــانس ــكرم ــهرهايييك ــورازش ــشهورومعم ــانم كرم

طــيدر، بــودمختلــفاقــوامحمــالتازناشــينــاامنيمعــرضدراگرچــهشــهرايــن.بــود

وتجــاريجايگــاهســلجوقيانقلمــروةمجموعــدرهجــريوشــشمپــنجمهــايســده

ــي ــژهسياس ــتايوي ــت.داش ــفدرجيرف ــيرردي ــيبردس ــتازيك ــايپايتخ ــه ةدوگان

بارتولـد، (بـود جيرفـت درقمـادين نيـز خـارجي تجـار عمـدة مـسكن .بـود كرمـان مملكت

ــوك).199:1308 ــانمل ــاهكرم ــيربهآذردرم ــتازبردس ــلجيرف ــاننق ــيمك ــدم ــهوكردن ب

ــدت ــنجم ــاهپ ــندرم ــستانيپايتخــتاي ــودزم ــهخ ــرب ــيس ــدم ــدبن(بردن ــراهيم،محم اب
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ســـكونتخراســـانوبـــالدازعـــراقاريتجـــكرمـــانمختلـــفشـــهرهايدر). 46:1343

ــ ــهوتهداش ــسبب ــارتك ــيوتج ــدم ــضل(پرداختن ــاني،اف ــان).136:2536كرم ــهچن ك

ــده ــازايع ــانيارتج ــستانيخراس ــتدروسي ــاكنجيرف ــدس ــارتازوبودن ــندرتج اي

). 434/ 1:1409ادريسي،شريف (بردندميسودمنطقه

واقتــصاديتــوانتقويــتنيازمنــدخــودموقعيــتتثبيــتبــرايمغــولايلخانــان

ــي ــودسياس ــلدرخ ــارجوداخ ــرانازخ ــداي ــور.بودن ــاهراهعب ــهدوش ــشمادوي ازوابري

ــران ــرايطاي ــساعديش ــرايرام ــشاركتب ــرانم ــانيدرتجــارتاي ــراهمجه ــيف ــردم .ك

ــابراين ــام،بن ــانيحك ــعيايلخ ــراريدرس ــبرق ــندرتامني ــاهراهدواي ــعبوش ــاآنش ه

مختلــفهــايدرعرصــهاتيمناســبدارايمغــولامپراتــوريحاكمــانكــهآنجــااز. داشــتند

عوامـل ايـن . شـد مـي شـرقي نـواحي بـا ايـران تـر آزادانـه روابـط ايجـاد باعثمسئلهاينبودند،

ــساعديشـــرايط ــرايرامـ ــدبـ ــقابـــلرشـ ــارتةمالحظـ ــرانتجـ ــراهمايـ ــيفـ ــردمـ كـ

ــليراه).29-2:1384/328رضـــوي،( ــاطياصـ ــانارتبـ ــهكرمـ ــانبـ ــقخراسـ راور،ازطريـ

ــادطــبس،دهــوك،دربنــد، يــك.رســيدمــينيــشابوروترشــيزبه)حيدريــهتربــت(،زاوهگناب

ازديگــرةشــاخ.رفــتمــيگنابــادبــهوازآنجــابيرجنــدســويبــهازدربنــدراهازايــنشــاخه

شــهداد  (خبــيصازطريــق ديگــرمهــم راه.رســيدمــي ســبزواربــه درغــربراهايــن

ــروزي ــه)ام ــدب ــيبيرجن ــدوازآنجام ــهآم ــادب ــيگناب ــتم ــسورف ــودنازپ ــائنپيم ق

).                                                              23:1363،)ب(پاريزيباستاني (پيوستميونيشابورحيدريهتربتبهوگناباد

ازفــارسعبــوربــا،شــدمــيمنتهــيمــاوراءالنهربــهازبغــدادكــههــاييازشــاهراهيكــي

ــيبردســيروارد ــهآنجــاازوشــدم ــتمــيخراســانب عــالوه).2:1374/109خــسروي،(رف

ــرراه ــاييب ــهه ــهك ــهرازس ــيصش ــيرميراور،خب ــانگذشــتوبردس ــهوكرم ــهرهايراب ش

ــصلخراســانمختلــف ــيمت ــهازســيرجانديگــريراه،كــردم وخراســانماهــان،خبيصب

ــي ــتم 	��������(رف 
���	 ��
�
ــت).  ــديمجيرف ــهق ــروزهك ــريام ازآناث

راپــسابندريــكحكــم،اســتعــروفم»دقيــانوس «تــلعنــوانبــهآنهــايخرابــهونيــست

ــردم.داشــت ــاديم ــاطزي ــفازنق ــارتدرآنمختل ــهتج ــتندخان ــن.داش ــهراي ــقش ازطري

ــة ــريگردن ــهدهبك ــهدادب ــانوبم،كرمان،ش ــصلخراس ــيمت ــدم ــتاني(ش ــاريزي،باس پ

ــفا،؛8:1382 ــاندرايـــنجيرفـــت ).2:1374/141صـ ــادراتزمـ ــستردهصـ ازطريـــقايگـ
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ــت ــينجيرف ــق،همچن ــاهراهيازطري ــهش ــزازك ــيهرم ــدم ــصوالتي،آم ــدمح مانن

.كــردمــيصــادرنقــاطســايررابــهونــرگسســرخوعطرگــلنيــشكرخرمــا،زيــره،نيــل،حنــا،

ــتقرارداشــتن ــسيرجيرف ــاطيهــايراهدرم ــهارتب ــشموادوي ــق،ديگــروازطــرفابري رون

ــنبرخـــورداريباعـــثرودهليـــلازآببرخـــورداريدليـــلبـــهدرآنكـــشاورزي ايـ

راحاكمــانهتوجــوسياســياعتبــارمــسئلهايــن.شــدمــياقتــصاديآلايــدهشهرازشــرايط

ارايــرانشــرققلمــرواعظــمقــسمتكــهآنجــااز).87و39]:1372 [صــفا، (داشــتدنبــالبــه

يمهمــقــشنمنطقــهايــنبــاكرمــانمختلــفشــهرهايتجــارت، دادمــيتــشكيلخراســان

ةحــوز بــا خراســانوســيع ارتبــاطبــه هباتوجــ.داشــت منطقــهدواقتــصاد پويــاييدر

ــان ــيماوراءالنهر،كرم ــستم ــقتوان ــآنازطري ــصاديةرابط ــداياقت ــدودهرچن ــاآنمح ب

.                                                                              برقرارسازدنيزمنطقه

ــاروا ــاينك ــاريه ــهتج ــندازك ــيس ــدم ــس،آمدن ــورپ ــور،ازازعب ــصوره،اله من

ازكــههــاييبعــدكاروانبــههفــتمقــرناز،چنــينهــم.شــدندمــيبــمواردبمپــوروقــصدار

بــاكرمــانبيــشترپيونــدباعــث،آمدنــدمــيكرمــانســمتبــهدرمكــرانواقــعتــيسبنــدر

ــرانوشــرقسيــستان ــواحي.شــدندمــياي ــهشــهربمشخــصاًومكرمــانگرمــسيرين ــلب دلي

ــهنزديكــي ــستانب ــصاديدارايسي ــساقت ــههتواب ــدآنجــاب جــزونيزكــهشــهرجيرفت.بودن

ــواحي ــسير«جــرومن ــان»گرم ــودكرم ــق،ب ــشاربهاَمجــزازطري ــستانوجِ شــدمــيوصــلسي

ــديش( ــفا،4:1382،)آ (خيرانـ ــاريراه).2:1374/141؛صـ ــهتجـ ــوبازكـ ــورجنـ ــهبمپـ بـ

ــمت ــدرس ــزبن ــيتي ــتم ــهرهاياز،رف ــوبيش ــانجن ــدكرم ــتمانن ــيرجيرف ــم،نرماش وب

ــهوقهــستانسيــستانخراســان،هــايعبوركــاروانمحــلراهايــن.كــردمــيعبــور ســمتب

ــن ــدراي ــودبن ــي،(ب ــهر).45:1374گروس ــمش ــهب ــلب ــرفتندلي ــسيرجادهقرارگ ــايدرم ه

ــاطي ــستانارتب ــستان و سي ــستانبلوچ ــرازوافغان ــازدي ــدارايب ــصاديتاهمي ــامياقت ونظ

ــو ــابراين.اســتدهب ــاتيةعمــد،بن ــانتجــاريةدرموردرابطــكــهاطالع ــستانكرم درباسي

منحــصربهسيــستانبـا كرمــانلزوماًتجـارت امــا.باشـد مــيبـم شــهرمـورد در،اســتدسـت 

جــــرومخــــصوصاًنواحيكرمــــانايالــــتهــــايبخــــشتمــــامي.نبــــودشــــهرايــــن

ــاكرمــان)گرمــسير( ــهشــهربمامــا، ندداشــتتجــاريمبــادالتايــرانمــرزيايالــتايــنب ب

.  داشتتريپررنگنقشباسيستاننزديكيدليل
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ايرانغربوفارس،اصفهاندرمسيرجيرفتتجارت-4
.بـــودفـــارسايالـــتايلخانـــاندورةدرايـــراندرتجـــارتمهـــممنـــاطقازيكـــي

راوآنانداختــهســايهكرمــانبرتجــارتكــهبــوديحــددرمنطقــهايــنبازرگــانيتاهميــ

ــاطقييكــي.بــوددادهقــرارالــشعاعتحــت مهمــيتجــاريشــريكتوانــستمــيكــهازمن

ــراي ــارسب ــدف ــت، باش ــانايال ــودكرم ــصوصاً.ب ــانخ ــهآلدرزم ــيمظفرك ازنظرسياس

.          داشتوجوددومنطقهاينميانترينزديكروابط

وجـــودشـــيرازبـــهارتبـــاطيهـــايراهوكرمـــانشـــهربابكســـيرجان،شـــهرهاياز

ــت ــن.داش ــراهاي ــاهاه ــدكوت ــوالني. بودن ــرينط ــاآنت ــانراهه ــهكرم ــيرازبودب ــهش ك

ســـقوطميـــانةدور).188:1362قزوينـــي،مـــستوفي(داشـــتطـــولفرســـنگصـــدويك

ــلجوقيان ــاس ــدنرويت ــانكارآم ــرايقراختايي ــانب ــشنجةدوركرم ــسامانيمت ــودوناب .ب

ــا ــدنرويام ــراقكارآم ــاييحاجــبب ــانقراخت ــنبخــشپاي ــسامانياي ــودناب ــرفا.ب زط

،بنــابراين.نديــدچنــدانيآســيبمغــولةازحملــكــهبــودهــاييجزوايالــتكرمــان،ديگــر

ــوع ــنمجم ــرايطاي ــثش ــادانيباع ــانآب ــصركرم ــاندرع ــدقراختايي ــصوصاً.ش ةدورخ

ــان ازرومويســلطنتةآوازمجــدخوافياذعــانبــه.بــودرونــقايــناوجخــاتونترك

ــشمير ــانزدتاك ــودزب ــوافي، (ب ــن).189:1382خ ــانزدراي ــاديمحــصوالتم ــانزي ازكرم

درايــنفرآوانــيپنبــة،چنــينوهــمتوتيــابودمعــدنكرمــان.شــدمــيصــادرديگــرنقــاطبــه

ــزرگازشــهرهايوســيرجانشــهرجيرفت .شــدمــيشهركاشــته ــدكرمــانومعمــورب .بودن

).236و303:1373قزويني،(بودفراوانوميوهنخلستاندارايجيرفت

ــواحي ــربن ــمالغ ــربوش ــرانغ ــولةردودراي ــانونمغ ــك ــانيهتوج ازبازرگان

ــصي ــاطاق ــودنق ــن.ب ــسئلهاي ــولم ــلمعل ــوردآنيــكبودكــهمختلفــيعوام ــقم راهرون

ــاري ــشمتج ــعبابري ــودآنوش ــه.ب ــب ــيرينةگفت ــانيش ــشمراهبي ــنابري ــردورهدراي پ

ــت ــدترازقبلرف ــدهوآم ــودش ــران.ب ــهاي ــانوندرك ــنك ــتدهاداداي ــراروس ،داشــتق

ــردرامــيقتــصادياةبهــربيــشترين ــاني،(ب ــن).10:1383بي شــدمــيآغــازازچــينشــاهراهاي

مــرو،بخــارا،ســمرقند،شــهرهايدرادامــه .گذشــتمــيواتــراروكاشــغركيانــگوازســين

ــان،طــوس، ــاطوريگرگــاندامغ ــناصــلينق ــدراهاي ــاخه.بودن ــايش ــيه ديگــريفرع

راهــيماننــد.دشــدنمــيايــرانفــالتواردراهايــنبــهپيوســتنضــمنكــهداشــتندوجــود

واردوقنــدهارازپيــشاور،خيبر،كابلبعدازگذشــتنو شــدمــيشــروعازهندوســتانكــه
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ــرات ــوسوه ــيط ــدم ــريراه.ش ــيسديگ ــروعازط ــيش ــدم ــهوش ــصدارب ــستانق وسي

ــكــهراهســومين.شــدمــيخــتمطــوسووهــرات شــروعهرمــزاز،داشــتزيــاديتاهمي

ورياصــفهانواردويزدگذشــتهجيرفت،كوهبنــانازخــودمــسيرادامــهدروشــدمــي

راازطريــقكرمــانايالــتســومراه).202-201: 1363،)آ(پــاريزيباســتاني(شــدمــي

،آمـد مـي سـيراف ازكـه راهـي بـه كاشـان ودرشـهر كـرد مـي متـصل تبريزبهوكاشانيزد

).                                               1:1376/570آشتياني،اقبال(شدميمتصل

ــت ــايايال ــربه ــمالغ ــربوش ــرانغ ــارتاي ــندرتج ــاناي ــشزم ــستهنق ايبرج

ــتند ــاالخص.داش ــهرتبريزكهب ــانونش ــارتك ــدازوتج ــاروانباران ــاييك ــوده ــهب ازك

ــاط ــفنق ــقمختل ــايراهوازطري ــيخــشكيه ــهوآب ــنب ــهاي ــيمنطق ــدم دراگرچــه.آمدن

ــصوص ــاطخ ــستقيمارتب ــاريم ــانتج ــااينكرم ــهمنب ــاتطق ــسوطياطالع ــتدرمب دس

ـ ،  كـرد مـي وصـل هـم بـه رامنطقـه دوايـن كـه راهـي امـا ،نيست وداشـت بـسزايي تاهمي

ــاكــاروانآمدوشــدمحــل ــصيازه ــاطاق ــودنق ــت.ب ــانشــهرهايوديگــرجيرف كــهكرم

ــروشازجــدا،قرارداشــتندراهدرمــسيراين ــاديســودخــود،كاالهــايف ــتازرازي درياف

.آوردندميتدسه بعبوركاالحق

ــسةدوردر ــلپ ــاهازقت ــاتونپادش ــاعخ ــاناوض ــارركودكرم ــسامانيدچ ــدوناب .ش

ــدي ــاهانناكارآم ــنپادش ــةدورهاي ــتزمين ــيشدخال ــيشب ــانازپ ــولايلخ ــراهممغ راف

تــشديدمغــولنــوابنفــوذاعمــالةدوردراقتــصاديوسياســيهــاينابــساماني.كــردمــي

ــد ــان.ش ــهچن ــهك ــب ــدالرزاقةگفت ــمرقعب ــامنديس ــردهنگ ــديننب ــرياميرمبارزال مظف

ــك ــدين،آخرينقطــببامل ــرانال ــاييحكم ــانقراخت ــرراهكرم ــااكث ــستهه ــودشــدهب وب

).                169:1353سمرقندي،(بودبرافتادهتجارتردد

انجــامخــودقلمــرودرشــهرهايكــهعمرانــياقــداماترغــمعلــيمظفــريحاكمــان

تـوان ،داشـت ادامـه سـال بيـست بـه نزديـك كـه آنهـا خانـدان ميـان داخلـي جنگ،  دادند

ركــودوباعــثبــردمــيتحليــلبــهراآنهــاحاكميــتتحــتهــايايالــتاقتــصادي

ــشاورزي ــيمحــصوالتونكــثك ــايوتعطيل ــيكاره ــيعمران ــدم ــتاني(ش ــاريزي،باس پ

ــا).94:1365-95 ــنب ــهاي ــان،هم ــراقةدروازكرم ــسوبع ــيمح ــدم ــم.ش ــتوب جيرف

ــورمحــل ــاروانعب ــك ــداييه ــهبودن ــايك ــيسكااله ــتاننف ــههندوس ــرانداخــلراب واي



311/مجلّة مطالعات ايراني

ايــرانتــاريخآنهــادرطولمقــصدبــهتوجــهبــاهــاكــاروانايــن .رســاندندمــياروپــاســپس

).                       4-3:1382،)آ(خيرانديش(مشهورهستند»عراقيهايكاروان«به

وجيرفتكرمانبرتجارتمختلفوحاكماناقوامتأثيرحمالت-5
موقعيـــتدليـــلبـــه،بـــودكرمـــانگرمـــسيرينـــواحيجـــزوكـــهجيرفـــتشـــهر

ــردي ــرارخــودراهب ــرراهگــرفتنوق ــزبرس ــههرم ــانب ــينكرم ــق،وهمچن كــشاورزيرون

ــه ــلب ــهآبازبرخــورداريدلي ــلرودخان ــ،رودهلي ــادياقتــصاديتاهمي ــا .داشــتزي ام

ــرار ــارزهــايكــوهگــرفتنق ــندراطــرافجبالب ــراياســبيمنفرصــتشــهراي اســتقرارراب

ــوام ــفاق ــراهممختل ــودكــردهف ــابراين.ب ــان،بن ــسيرهايدركارواني ــهمواصــالتيم ــنب اي

.      بودنداقواماينحمالتمعرضدرمنطقه

ديلمــي،اميــرآخــرينشكــستبــاهجــري440درســالملكــشاهعــمســلجوقيقــاورد

ويومهــمبتــداييااقــداماتازجملــه .يافــتاســتيالبركرمــانلــشكرستانبــنبهــرام

ـ بـا .بـود هـا قفـص سركوبي آنگرمـسيري نـواحي ازكرمـان درآمـد اكثـر اينكـه بـه هتوج

دوبــارهديالمــهازضــعفبعــدكــههــابودقفــصدردســتمنطقــهايــناعظــمقــسمت،بــود

وبودنـد گرفتـه دردسـت فـارس خلـيج ةحـوز تـا رامنطقـه وتمـام برافراشـته اسـتيال گردن

هــاقفــص).5:1326كرمــاني،افــضل(رســيدمــيوخراســانارسفــتاحــدودنفوذآنهــاةدامنــ

ــاراجةحــوزبيــشتركــه ــانمــسيردرهــاآنت ــودوخراســانفــارسكرمــان،بياب ورخــت،ب

ــدهقمــاش ــهراشــدهدزدي ــب ــيخــودةمنطق ــياه«و »كــوهكــركس« يحــوزهيعن » كــوهس

).63:1342،بكران (بردندمي

، زيــرارفــتازميــانســلجوقيشــاهطغــرلبــامرگكرمــانويكپــارچگياتحــاد

-بهــرام.پرداختنــدنــزاعبــهبايكــديگرشــاهوتــورانشــاهارســالن،بهرامملــكويفرزنــدان
تاخــتجيرفــتوبــهآوردلــشكريازخراســانارســالنملــكبربــرادرشغلبــهبــرايشــاه

ابــراهيم،محمــدبن (كــردقمــادينةمحلــخــصوصاًجيرفــتدروغــارتبنهــبــهشــروعو

.نيافــتنيزخاتمــهشــاهبهــرامازمــرگپــسشــاهطغــرلخانــدانميــاندرگيــري).77:1343

ــون ــكچ ــالنمل ــكارس ــهوايب ــتدرازب ــهرهايتاخ ــفوتازدرش ــانمختل ــشغولكرم م

خطـا، ن،چـي نفـايس مخـزن كـه جيرفـت قمـادين هـم بـاز ايبـك ةحملـ بـا بـار ايـن .شدند

ــتان، ــشه،هندوس ــصرروم،حب ــانم ــودوآذربايج ــورد،ب ــتبردم ــارتدس ــتوغ قرارگرف



...تجارت كرمان از سدة ششم تا هشتم هجري با/  312

باعــثشــاهطغــرلخانــدانميــانمتــواليهــايدرگيــري).69:1326كرمــاني،افــضل(

.زدميضربهنيزايالتايناقتصاديتوانوبهشدميكرمانسياسيمركزيتضعف

صـــرودوجـــرومواحيونـــبـــردهحملـــهكرمـــانبـــهغزهـــاهجـــري574ســـالدر

ــسير( ــيروگرم ــصرفراآن)سردس ــدت ــداز.كردن ــسامانيبع ــاييناب ــهه ــدودك ــتح هف

ــال ــت،درس ــير،جيرف ــيرجانبردس ــهرهايس ــانوسايرش ــامكرم ــدانج ــهدادن ــهك ــهالبت ب

ــاد ــوراعتق ــانيخم ــنكرم ــي،دورهاي ــضليعن ــانياف ــن،كرم ــلاي ــيخل ــعفناش ازض

ــوك ــانمل ــودكرم ــافه.ب ــياواض ــدم ــهكن ــدينك ــانيمجاهدال ــهكوهبن ــتس ــكنوب پي

،بــودسـال هـشت كــهفرسـتاد غزهـا دينار،فرمانــدهملـك نـزد حــدودگرگانرابـه خـويش 

ــشكر ــاندرآنويل ــتقرارمك ــهاس ــوديافت ــرانجام.ب ــاه،س ــضاندرم ــالرم ــري581س هج

ــر ــهخب ــانب ــيدكهكوهبن ــدينرس ــكعمادال ــارمل ــهدين ــانب ــيدهكرم ــضل (اســترس -اف
).76و75:2536كرماني،

ــان ــواييآبشــرايطدارايكرم ــودنامناســبواقليمــيوخــشكگــرموه درجــز.ب

ــدود ــتح ــلجيرف ــرزمينرودوهلي ــاييس ــهه ــدك ــلبتوان ــرآوانحاص ــدف ــودده وج

ــبــهامــا،بــودكرمــانةغلــانبــارجيرفــت،واقــعدر.نداشــت ازناشــيهــاينابــسامانيتعلّ

شــدهبــستههــاراهطــوروهمــينشــدهدچارخــسارتمنطقــهايــنمحــصوالتغزهــا،ةحملــ

ــود ــابراين.ب ــدميبن ــان،ازگن ــانكرم ــستانخراس ــهوسي ــردمب ــنم ــهاي ــيمنطق ــيدنم رس

).ويكبيست:1343ابراهيم،محمدبن(

ــد ــومبع ــهرهايازهج ــفغزها،ش ــانمختل ــهكرم ــصرفب ــروهت ــايگ ــفه مختل

ــد ــان.درآم ــهچن ــتك ــموجيرف ــهب ــصرّب ــوكفت ــگمل ــيراي ــتدرآمدونرماش دردس

ســـلطانگماشـــتگاندردســـتخراســـانســـرحديديگرمنـــاطقوخبـــيص.بـــودغزهـــا

اسـتيال بركرمـان زوزنملـك كـه هجـري 609سـال تـا وضـع ايـن .بـود خوارزمـشاه محمـد 

ــت، ــهيافـ ــتادامـ ــك.داشـ ــتگانزوزنملـ ــبگماشـ ــدينقطـ ــبانكارهالـ ازرامبارزشـ

ــت ــرونجيرف ــردبي ــافظ(ك ــرو،ح ــن). 45و3:1378/42اب ــسااي ــدهايليم ــاگواريپيام ن

هـا كـاروان وهـا مـسيرقافله اينكـه ازجملـه .داشـت كرمـان مختلـف شـهرهاي اقتـصاد رايب

هــايكــارواندادندكــهتــرجيحوبازرگانــانشــدقطــعوكرمــانجيرفــتبــههرمــزمــسيراز

جزايــرعايــدكرمــاناقتــصاديةســهمي،بنــابراين.دهنــدعبــورتــرامــنهــايراهازراخــود
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ــشم ــادركيشوق ــيرافبن ــدوس ــدش ــينودرآم ــارتاش ــهازتج ــارالريب ــيرازيتج و،ش

).                                                                                             سيزده:1343ابراهيم،محمدبن(رسيدايگوملوكفارساتابكان

ــساماني وغزها،شــبانكارهحمــالتازآنوبعــدســلجوقياناواخرحكومــتهــايناب

وسياســيهــايآشــوبگرفتــارقــرننــيمحــدودراكرمــانةمنطقــفــارس،اتابكــان

ــقآنچــه. كــرداقتــصادي ــابعطب ــنمن ــاطقاســت،مــشخصدورهاي كرمــانگرمــسيريمن

ــدكرمــانتجــاريمحــصوالتتوليــدمنبــعكــه ــدمهاجمــانتوجــهبيــشترمورد،بودن .بودن

امــا.بودنــدهشــدمــسلطبرجيرفــتوشــبانكارهكــردهراتــصاحبنرماشــيرغزهــاكــهچنــان

ــدنروي ــراقكارآم ــالحاجــبب ــانهجــري619درس ــنبخــشپاي ــسامانياي ــاناب ــوده .ب

ــاناگرچــه ــصرقراختاييكرم ــاتدارايع ــصاديسياســيثب ــودواقت ــاب ــةازام ــوامحمل اق

.                                                                                     نمانددرامانمختلف

ــاندر ــتزمـ ــبحكومـ ــدينقطـ ــوالفتحالدنياوالـ ــدبنابـ ــورمحمـ ــست،خميتبـ نخـ

ــپاهي ــهس ــتوراتابكب ــوبكر،دس ــاكماب ــارسح ــهف ــتب ــدهجــومجيرف ــروعبردن ــهوش ب

الـــدينجـــاللازامـــرايايعـــدههـــاآنميـــاندر.كردنـــدمنطقـــهايـــنوغـــارتنهـــب

.بودنــدحاضــرنيــز،بودنــدبــردهنــاهپفــارسبــهمغــوللــشكريانازدســتكــهخوارزمــشاه

كرمـــاني،منـــشي(دهـــدفـــراريودادهشكـــستراهـــاآنتوانـــستالـــدينقطـــبامـــا

27:1362  .(

هبكـــريدراهازنكودريـــاناززيـــاديةعـــدخـــاتونتركـــانحكومـــتزمـــاندر

ــي( ــاطقيك ــالتيازمن ــانمواص ــممي ــتب ــه)وجيرف ــتب ــهجيرف ــردهحمل ــدماتوك ص

ــادي ــهرازي ــنب ــاي ــدواردهمنطق ــهســپس.كردن ــزســويب ــدهرم ــوالوتاختن ــام راارتج

ــارت ــدوزنوكــردهغ ــسلمانانفرزن ــهرام ــداســارتب ــ.گرفتن ــاآنحمــالتةدامن ــهه ب

ــواحي ــدراشكــستفــارسســپاهجنگــيدروشــدكــشيدههــمفــارسگرمــسيرين .دادن

ــراوامتعــهكــاالزيــاديمقــدارتازهــاوتاخــتايــندر ــددســته ب روي،پسســوآوردن

205:2535قراختاييــان،شــاهيتــاريخ(شــدندجمــعدرآنجــاآوردنــدوجيرفــترودبــاربــه

-208  .(

بــرايايدغدغــهبــهتنهــانــهكرمــانگرمــسيربــهنكودريــانوتــازتاخــتپــسآناز

كـه چنـان .گرفـت قـرار نيـز مغـول ايلخانـان توجـه مـورد بلكـه ،شـد تبـديل كرمـان حكام

ــودشــدهيعشــاكــههنگــاميهجــري665ســالدر ــشكركرمانب ــادرجنــگل ــانب نكودري



...تجارت كرمان از سدة ششم تا هشتم هجري با/  314

ــساهل ــهت ــرجب ــدخ ــوي،دادن ــاني،اردويازس ــريايلخ ــهامي ــامب ــاربانن ــاس ــأمورآغ م

ــهرســيدگي ــانهجــري674درســال).281:همــان (شــدموضــوعايــنب ــهنكودري ــواحيب ن

ــت ــزجيرف ــهوهرم ــدحمل ــترهايكردن ــانوش ــراقكارواني ــهكــهراوآذربايجــانع ــنب اي

ــانكردنــدراهــالكهــاآنمهتــرانوكردنــدغــارتبودنــد،آمــدهمنطقــه ــدانوزن وفرزن

.بردنــدخــودبــا،يافتنــدصــحرادركــهراچهارپايــانيهــاآن.گرفتنــداســارتبــهراهــاآن

ــدين امــا،تاخــتجيرفــتســويبــهخبــرايــنازشــنيدنبعــدســلطانحجــاجمظفرال

ــان ــهنكودريـ ــستانبـ ــدسيـ ــان(گريختنـ ــستان). 40-239:همـ ــادرزمـ ــري675لسـ هجـ

ــان ــهنكودري ــتب ــهكرمــانوالي ــدحمل ــدينســلطان.كردن دركــهســلطانحجــاجمظفرال

ــت ــودجيرف ــا،ب ــيب ــشكريانازجمع ــركل ــهت ــهب ــامقابل ــاب ــتآنه ــقورف ــدموف درش

ــي ــاجنگـ ــستراآنهـ ــركردودادهشكـ ــاآنةسـ ــاركهـ ــاهمبـ ــودريشـ ــشدرانكـ بكـ

).248:همان(

ــاتونتركـــانةدوردراگرچـــه ــانزيـــاديتاحـــديآســـايشوتامنيـــخـ دركرمـ

ــرار ــهايــنشــد،امابرق ــايب ــانمعن ــانمختلــفدرشــهرهايهــاوآشــوبحمــالتپاي كرم

آنگرمــسيريخــصوصاًنواحيكرمــانايالــت،شــدمــشاهدهكــهطــورهمــان. نبــود

ــرض ــالتدرمع ــداومحم ــانم ــرارنكودري ــتق ــايي.داش ــهازآنج ــدك ــاناكثردرآم كرم

هرچنـد تـأثيراتي توانـست مـي حمـالت ايـن ،آمـد مـي دسـت ه  بـ كرمـان بـه هرمزازشاهراه

.                             باشدداشتهحوزهاينبرتجارتمقطعي

ــدينجــالل ــااينكــهازبعــدســيورغتمشال وازاردوكــردازدواجخــاتونكــردوجينب

ازســرحداتدفــاعبــرايراواوغــانجرمــانمغــولِازچريــكِعــدهيــك،بازگــشت

ــان ــدرخواســتكرم ــا؛ردك ــانام ــهازكرم ــاآنگــريفتن ــاندره ــدام ــانمان ــهت ــاينك ه ب

ــت ــانيدسـ ــدندســـركوباميرتيمورگوركـ ــزدي،ن(شـ در). 5451:11330شـــمارهخ.يـ

منــشيناصــرالدينكــهچنــان؛داشــتمــساعديشــرايطكرمــانتجــارتخــاتونپادشــاهزمــان

ــه...«:گويــدمــيكرمــاني ودانــستمــيانفــاسومــصعدرأسمــسقطراكرمــانآنكــهســببب

راكرمــانراه،نمايــدقيــامســلطانســيورغتمشوانتقــاممكافــاتبــهتــاخواســتمــينيــز

ــاهراه ــانش ــاختجه ــشي(»س ــاني،من ــامي).71:1362كرم ــهاماهنگ ــتك ــاتوموقعي گيخ

درمحاصــرهدركرمــانهــمخــاتونپادشــاه،شــدمتزلــزلاوليــهعوبايــدشــورشبــا

ــردوجين ــتك ــهقرارگرف ــهك ــواهيب ــسرش،جخونخ ــديناللهم ــيورغتمشال ــامس قي
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بودنــد پيوســتهكــردوجينبــهنيــزوجرمــان لــشكراوغانمــاجراايــندر.بــودكــرده

). 168:1340وزيري،(

ــهخــاتونپادشــاهقتــلازبعــد بايــدووهمــسرســيورغتمشعــالم،دخترشــاهدســتورب

ــت ــاهمحمــدمظفرالــدينبــهكرمــانحكوم دوامبركرمــاناوحكومــتامــا.رســيدش

ويازبعـد .شـد عـزل كرمـان وازحكومـت مواجـه بوقـا تيمـور هـاي ادسيـسه بچـون .نياورد

ــابــوداميرهــزارهكــهتيموربوقــاامــا.رســيدجهــانشــاهينالــدقطــببــهكرمــانحكومــت ب

ــهشــدنددچــاراختالفجهــانشــاه ــاً.پرداختنــدجنــگوب راجهــانشــاهخــانغــازاننهايت

وقتــي.گماشــتكرمــانتحكومــبــهدومبــاررابــرايمحمدشــاهينومظفرالــدكــردعــزل

ــهكــه ــاديةعــد،رســيدكرمــاناوب ــشكراززي ــاسل ــهقراون هجــومكرمــانگرمــسيراتب

هــاآنســركوبيبــرايشــدمجبــورســلطان،بنــابراين.بودنــدكــردهراغــارتوآنجــابــرده

ــ ).89:1362كرمــاني،؛منــشي94-3:1378/88ابــرو،حــافظ(شــودكرمــانجنــوبةروان

درداخلــياختالفــاتهمــراهبــهسلــسلهايــنعمــرواخــردراقراختــاييشــاهانناكارآمــدي

ــان ــاآنمي ــثه ــضــعفباع ــانسياســيتمركزي ــوكرم ــوامةحمل ــفاق ــيمختل ــدم .ش

اقــوامقــدرتتــاخــوردمــيخــوداوضــاعازنابــسامانيراضــربهبيــشترينكرمــان،بنــابراين

.مهاجم

ــدم ــاتع ــيثب ــدانوسياس ــتفق ــزيحكوم ــدمرك ــقوطبع ــانازس ــثايلخان باع

داشـــتنبادردســـتمظفـــرآل.شـــدايـــرانسراســـردرمختلـــفطوايـــفگيـــريقـــدرت

ــت ــايايال ــمه ــوبمه ــران،جن ــااي ــدنرويت ــوركارآم ــتتيم ــازعحكوم راخــودبالمن

.                                                                                                             كردندايفاايرانواقتصاديسياسيرمعادالتدمهميونقشكردهحفظ

ازســوي ســيورغتمشالــدينجــالل درخواســتبــهكــه وجرمــاناوغــانطايفــه

ــرايخــانارغــون بعــدوقراختــاييةدورطــولدر،بودنــدشــدهفرســتادهويازحمايــتب

ــرآل ــرايهمــوارهمظف ــددردسرســازحاكمــانب ــانشــاهاماســلطان.بودن ــاييجه ــاقراخت ب

ــاآن ــردوصــلته ــاندروك ــرزم ــدينامي ــريمبارزال ــزمظف ــاآنني ــاه ــدشب ــاهفرزن ش

ــجاع ــدش ــببيپيون ــرارس ــدبرق ــدگاه.كردن ــاراماهرچن ــصياناظه ــيع ــدم ــي،(كردن كتب

ــان).70:1364 ــهچن ــكدرك ــتي ــينوب ــاناوازجمع ــدوددرغاني ــتح ــاروجيرف رودب

امــا.شـد جيرفـت عـازم آنهـا سـركوبي بـراي لـشكري بـا اميرمبارزالـدين .كردنـد سركـشي 

ــاناو ــاهغاني ــيخازش ــحاقش ــكابواس ــتندكم ــي.خواس ــمعل ــهرغ ــاكماينك ــارس،ح ف
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كمــكهبــلــشكريهمــراهبــهراقاضــيصــاينالــدينشــمسوموالنــاالملــوكاميرســيف

ــتاد،هـــاآن ــبانكاره(نبردنـــدپـــيشازكـــارياميرمبارزالـــدينبرابـــردرامـــافرسـ اي،شـ

316:1363                                                                     .(

شـــاه.يافــت ادامــه كرمـــاندرگرمــسيرات هجــري 757درســـالاوغانيــان عــصيان 

بـه اوغـاني لـشكريان وامـرا .شـد جيرفـت عـازم هـا آنسـركوبي پـدربراي فرمـان بهشجاع

.كردنـد بخـشش درخواسـت شـجاع وازشـاه شـدند متحـصن ودرآنجـا بردنـد پنـاه هـا كوه

ــاً ــاهنهايتـ ــجاعشـ ــتشـ ــاآندرخواسـ ــذيرفتراهـ ــازموپـ ــانعـ ــدكرمـ ــي،(شـ كتبـ

ــاناوديگــرنوبــتيــكدر).70:1364 ــهدرجيرفــتغاني ــازوتاخــتب ــهت ــهوپرداخت علي

.رفــتهــاآنســركوبيبــرايكمــيةعــدبــااميــر .كردنــدطغيــانمظفــريالــديناميرمبارز

ــاجنــگدرامــا ــدينتــاجپهلــوان، شــودگرفتــاربــودونزديــكبرداشــتزخــمهــاآنب ال

بمــيالــدينتـاج پهلــوان.يافـت نجــاتوسـيله بــدينواميـر دادويبــهراخـود اســببمـي 

).       1:1346/88ستوده،(شدندكشتههاآنباجنگدرنفرديگرسيصدهمراهبه

كــردمــيســعي،داشــتنــزاعمظفــرياميرمبارزالــدينبــاكــهاينجــوابواســحاقشــيخشــاه

راجانـــدارشـــاهســـلطانكـــهچنـــان.كنـــداســـتفادهويليـــهعجرمائيـــانوغانيـــاناواز

منــاطقفتــصرّعــازمآنجــاازوكنــددريافــتراوهرمــزمكــرانخــراجمــأموركرد

اينامــهابواســحاقشــيخشــاه،رســيدآنجــابــهوقتــيشــاهســلطان.شــودكرمــانگرمــسيري

اوكمــكبــهرالــشكريمبارزالــديناميــربــامقابلــهبــرايكــهكــردواعــالمفرســتاداوبــه

ــي ــتدم ــردتوصــيهوفرس ــانازك ــاناوغاني ــرايوجرمائي ــهب ــامقابل ــكب ــرداوكم ــا.گي ام

).    1:1326/202يزدي،لدينامعين(داداطالعاميرمبارزالدينرابهقضيهشاهسلطان

ــازدر ــلطنتآغ ــاهس ــجاعش ــلش ــانقباي ــاناوغ ــاندروجرم ــصيانكرم ــدع .كردن

درواقـع (منوجـان ةقلعـ درشورشـيان .شـد جيرفـت عـازم هـا آنسـركوبي بـراي شـجاع شاه

شكــستراهــاآنطــوالنيجنگــيدرشــجاعشــاهنهايتــاً.شــدندنمتحــص)رودبــاربلــوك

ــتوداد ــانحكوم ــكرم ــلطانهراب ــدس ــودداداحم ــهوخ ــيرازب ــشتش ــتوده،(بازگ س

وازاوغانيـــانخـــودداخلـــيهـــايدرگيـــريدرمظفـــرآلزمـــانايـــندر).1:1346/136

درهجــري765درســالازاينكــهبعــدشــجاعشــاهكــهچنــان.كردنــدمــياســتفادهجرمائيــان

بــازبــراي،شــدشــيرازتــركبــهومجبــورخــوردشكــستمحمــودشــاهبــابرادرشجنــگ

).   150:همان(گرفتكمكاوغانيسيورغتمشاميرازشيرازگيريپس
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رابــراي خطــر بيــشترين ييجرمــا واوغــانيةطايفــ مظفــر آلحكومــت زمــاندر

ــ ــواحيتامنيـ ــوبنـ ــصوصاًجيرفتجنـ ــتندكرمان،خـ ــريدر.داشـ ــايدرگيـ درونهـ

ردنــدكمــيســعيطــرفيناينجــووآلمظفــرآلهــايدرگيــري،چنــينهــمومظفــرآلخانــداني

ــروياز ــاآنني ــهه ــعب ــودنف ــتفادهخ ــداس ــالت.كنن ــوامحم ــفاق ــهمختل ــسيراتب گرم

ــان ــهكرم ــراهب ــاتهم ــياختالف ــرآلدرون ــسامانيومظف ــاييناب ــهه ــوبةحــوزدرك جن

بخــشعنــوانبــهتجــارتدررشــدبازدارنــدهعوامــلازجملــه،داشــتوجــودايــرانشــرق

.بودايمنطقهاقتصادازمهمي

يگيرنتيجه-6
هــايازكــانونيكــيبــهتبــديلخــودمناســبجغرافيــاييموقعيــتدليــلبــهجيرفــتشـهر 

بـر هرمـز قـديم ملـوك كـه تازمـاني .بـود شـده ايـران شـرق جنـوب زةحـو درتجاريمهم

نيــزكرمــانبــههرمــزمــسير،داشــتمهمــيتجــاريجايگــاههرمــزبنــدروبودنــدســركار

برســركــهكرمــانمختلــفشــهرهاي،بنــابراين.بــودزيــاديهــايكــاروانآمدوشــدمحــل

انتقــالامــا.آوردنــدمــيدســته بــتجــارتازتــوجهيقابــلدرآمــد،داشــتندقــرارراهايــن

وهرمــزبنــدرتجــاريتاهميــكــاهشمنجربــهجــرونةجزيــربــههرمــزملــوكپايتخــت

.شدكرمانصاًمشخّوفارسخليجايكرانهپسنواحيمتعاقباً

ــا ــانيت ــهزم ــوكك ــانمل ــكرم ــيجةوزدرح ــارسخل ــشدارايف ــيننق ــدتعي ةكنن

ــي ــصاديسياس ــدواقت ــاملوكبودن ــزوب ــنهرم ــهدراي ــاريزمين ــتندهمك ــارت،داش تج

ــيج ــارسخل ــينف ــوروهم ــهرهايط ــانش ــصوصاًكرم ــواحيخ ــسيري،ن ــيگرم ــمعل رغ

ةمنطقــدرسياســيهــاينابــسامانيهرگــاهامــا.داشــتزيــاديرونــقمختلــفاقــوامةحملــ

شــدمــيتــشديدشــبانكارهوفــارسوحكــاممختلــفاقــوامةحملــ،دشــمــيحكمفرمــاكرمــان

.گذاشتميمنطقهاينتجارتبررامخربيتأثيراتو

ــهرهاي ــانش ــقازكرم ــايراهطري ــفه ــالتيمختل ــهمواص ــتب ــايايال ــاوره مج

ــود ــمخ ــارس،ازاع ــستان،ف ــانسي ــفهانوخراس ــصلاص ــيمت ــدندم ــدام. ش ــنهرك ازاي

ــستهشــهرها ــهب ــتب ــاييجغموقعي ــاطخــود،رافي ــريوســيعيرتجــاارتب ــات ــتب ــايايال ه

ــذكور ــتندم ــه.داش ــوانب ــهعن ــت،نمون ــاجيرف ــزب ــادالتهرم ــاريمب ــستردهتج ــريگ ت

.بودوخرمانيل،زيرهمانندمحصوالتيتوليدمنبعوداشت
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