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  خليج فارس آبخوست هرمز در

  روزبه پارساپور: نويسنده 

 یشمال شرق یلومتريآ ٢٥و بندرعباس  یجنوب شرق یلومتريآ ١٨و در فاصله  دريای پارسره هرمز در دهانه يجز

 یشكل ظاهر. قه عرض قرار دارديدق ٣٠درجه و  ٢٥قه طول و يدق ٤٠درجه و  ٢٣ یائيره قشم با مختصات جغرافيجز

قا در تنگه هرمز يره آه دقين جزيا .لومتر استيک ٢٠ط آن حدود يلومتر مربع و محيآ ٤٠و مساحت آن حدود  یضويآن ب

 .آند یرا به آرامش دعوت م یا نندهيزش هر بيانگ اند، با سكوت دل آش قرار گرفته نفت یها یآشت یآب یها و بر سر راه

اهش آه در يد و سيقرمز و سبز و سپ یها ران با صخرهيا یه جنوبيال یره هرمز در منتهيجز.ره هرمز استيشهر هرمز مرآز جز

ل داده يتشك یو آتشفشان یره هرمز را طبقات رسوبيسطح جز .دارد یا العاده خارق يیبايبزرگ قرار گرفته است، ز یمحاصره آب

  .نمك طعام هستند اند و اغلب از جنس ره را پوشاندهي، قسمت اعظم جزيیها ز به صورت تپهين یطبقات نمك. است
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 یاندك جو یها ل بارشيبه دل. لومتر استيآ ٨ن قطر آن يتر ا ارتفاع دارد و بزرگيمتر از سطح در ١٨٦ن نقطه آن يبلندتر

  طيدهكده مقر مح یدر قسمت شمال .ره وجود نداردياه در جزيچ نوع مرتع و گيبودن خاك و شور بودن آب، ه یو نمك

ره هرمز اآثرا يمردم جز. ار بكر استين قسمت از ساحل هرمز بسيا. شود یده ميآهو هم د ن منطقهيست قرار دارد، در ايز

و  آتشفشانی های کوهو  تپهجزيرٔه هرمز در وسط مرتفع شامل . آنند یم یگذران زندگ یريگ یمذهب هستند و با ماه یسن

است ، معادن خاک  پست و همواری پوشانده های جلگهمتر ارتفاع دارد ، اطراف آن را  ٢١٠نمکی است بلندترين نقطٔه آن 

 .سفيد آن شهرت فراوانی دارد نمکسرخ و 

ها، آوه قرمز  ن آوهيان ايدر م. شود یده ميد و قرمز ديبه رنگ زرد، سف يیها ره هرمز آوهيقشم به جز يیاير دريدر مس

ه يو نان و ته یه در طبخ ماهياز خاك سرخ آن به عنوان ادو یاست و مردم محل یوجود دارد آه خاآش خوراآ یرنگ

ره هرمز قرار گرفته و از خاك آن در يدر جنوب جزمتر  ٢٠٠ یبين آوه با ارتفاع تقريا. آنند یو مربا استفاده م یترش

نامند و خاك سرخ آن را مانند  یم» دلك«ن آوه را يا یمردم محل. شود یز استفاده مين یساز و رنگ یساز كيع سراميصنا

استخراج و صدور . به صاف آردن ندارد یازيار نرم است و نين خاك بسيا. آنند یه انواع غذاها مصرف مينمك در ته

 . ره استين جزيگر معادن ايالشه از د و سنگ ینمك آب. است ین منابع درآمد اهاليتر از مهم یكيره هرمز يك سرخ جزخا

 یاشکل رشتههرمز از بندرعباس به. شود ین ميآن از بندرعباس تام یدنين است و آب آشاميريره فاقد آب شين جزيا

دراز در افق  یصورت نواراز آن در غرب، قشم به یفاصله کمشود که به یده ميد ی، کم ارتفاع و مخروطیکوهستان

  .رشته کوه زاگرس در جنوب کشورمان هستند یهاین برآمدگيقشم و هرمز آخر. شودیدا ميغرب ناپ

- ، قلعهیان، سواحل سرخ و نقرهيو مرمر ینمک یره الوان، کوهستانهايا و مشرف به جزيکنار در یاصخره یپرتگاهها

ها، پشتها، الکنيها، دلفیماهر کوسهيبکر نظ یات وحش جانوريا، حيبسته و محصور در در یهاوارهيبا د یعيطب یها

تنک سمر  یهامراتع و جنگل - ديدنش شويالبته اگر موفق به د–کنند یه ميا تغذيکه از آب در يیو آهوها يیايدر یهاقيشقا

-، رنگارنگ و پرتنوع، درهیمدادنوک یهاون قلهي، کلکسیفصل ین رودهايد و نمکيکدست سفيها، بستر یمانشب یبرا

ها و ها و توپخانهيو دست آخر قلعه پرتغال یزشيب و ريمه یهاره کننده گوداليانداز خا، چشميناهمگون مشرف به در یها
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ا تا يجزر و مد آب دراختالف .جيبزرگ و کوچک خل یها یها و   کشتدن نفتکشيها دتازه آمده ین برايترتيد با اهميشا

 . دلربا دارند یاشوند، منظرهیدا ميدا و ناپيکه پ يیها و پرتگاههان فاصله تپهيچهار متر است و در ا

ره يجز ین قلعه که در ضلع شماليا.می باشد رهين جزيها بر ا یمانده از دوران تسلط پرتغاليها و آثار باق یقلعه پرتغال

ج فارس ير خليها بر سواحل وجزا یمانده از روزگار تسلط پرتغال ین قلعه باقيمهم تر ا قرار دارديهرمز و در ساحل در

. موسوم به مورنا احداث شد یدر محل یالديم ١٥٠٧در سال  یانورد پرتغالين قلعه به فرمان آلفونسوآلبرکرک دريا.است

با و يز يیسايبزرگ، آل یآب انبارمتر ساخته شده است و  ٤٢٠٠بالغ بر یها دو طبقه است و در مساحت یقلعه پرتغال

ارمحکم يساختمان آن بس. نامنظم است یقلعه به شکل چند ضلع. است هم داشته  یچال و انفراد اهيمخوف آه س يیها زندان

حات آب انبار و يتسل یسات قلعه شامل انبارهايتاس. متر دارد١٢متر با چند برج به ارتفاع ٥/٣به قطر يیوارهاياست و د

ن قلعه به دست يران خاتمه داده شد ايها در ا یدر زمان شاه عباس که به استعمار پرتغال. است یبا سقف هالل يیاتاق ها

» آلبوآرك«بنا به گفته . ن قلعه را ساختنديتسلط بر منطقه ا یها برا یپرتغال.ديخان از سرداران شاه عباس فتح گرد یامام قل

ا يشد به سراسر آس یماالگا، عدن و هرمز م یشيالج تسلط به سه منطقه سوقها در آن زمان با  یر پرتغالياساالر شهيدر

ت آن با آشف نفت افزوده شده است يف نكرده بلكه بر اهميآه گذر زمان نه تنها آن را تضع یكيت ژئوپلتيموقع.افتيتسلط 

استفاده  يیايدر یها از مرجانن در ساخت آن يچن هم. شود یده نميا به وضوح دياست آه از در یها به رنگ یقلعه پرتغال.

ن قلعه يا یسايآل. گر پابرجا هستنديد یها هيه، اليك اليه هستند آه در صورت خراب شدن يقلعه چند ال یوارهايشده و د

در آنار . از سنگ های مرجانی تراش خورده است يیبايز یشكل با قوس ها یره ايدا یسنگ یف ستونهايدو رد یدارا

ن محل هستند و يره از آيخاك سرخ مرغوب جز یريها در حال بارگ یقرار دارد آه آشت یا ها، اسكله یوار قلعه پرتغاليد

قلعه را در سال  یبازساز یتالش برا یراث فرهنگياست آه م ین در حاليا. قلعه شده است یاز فضا یب بخشيسبب تخر

و با اشكاالت فراوان بدون  یز سطحيه نانجام شد یآن را رها ساخته و بازساز یآغاز آرده اما بعد از چند ١٣٧٢

  .انجام شده است یآارشناس

نياز فالت ايران به نقطه مناسبی بوده است که ارتباط تجارت خارجی آن را با شبکه تجاری  ،علت وجودی شهر هرمز

برقرار نمايد و در نتيجه شهر هرمز در نقطه ای بنا گرديد که هم از  ،مدينترانه و آسيای شرقی و جنوبی و هندوستان

وسعت و امکانات جغرافيايی مناسبی برخوردار بود و هم ناظر بود بر تنگه هرمز که کانون تالقی خطوط کشتيرانی 



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                            Info@persiangulfstudies.com 
 

در مدخل از طرف ديگر هرمز  ،و کاروانهای حمل کاال بين اروپا و آسيای جنوبی و شرقی به حساب می آمد تجاری

به عبارت ديگر جايگاه هرمز منطبق بر نقطه اتصال سيستم .يعنی مسير کرمان و مکران قرار داشت ،ورودی فالت ايران

نقطه ای که حالت سه راهی داشت و محورهای تجاری اروپا و آسيای .حمل و نقل خشکی و سيستم حمل و نقل دريا بود

  .يکردندجنوبی فالت ايران در آن نقطه همديگر را قطع م

شهر هرمز در دوره ساسانيان و توسط اردشير بابکان شاهنشاه مقتدر ساسانی در مجاورت دهانه رودخانه ميناب تاسيس 

تاليف سال (ابن حوقل در صوره االرض .خاک و آب برای زيست خود اتکا نيز فراهم بود ،زيرا در اين منطقه زمين.شد

  :پس از توصيف دريای پارس می نويسد) هجری ٣۶٧

پس از آن کناره دريا به شهر هرمز منتهی ميشود که بندرگاه کرمان و آباد و پرگل و گياه و درختان خرمان و هوای گرم "

اين بندر مرکز مبادله کاالهای ايرانی و هندی و غير آن بوده است و از آنجا کاالهای نفيس و اسبهای اصيل و ممتاز ."است

مارکوپولو سياح معروف ونيزی هم در مسافرت خود از ايتاليا به شرق چين از .ستايرانی به هندوستان صادر ميگرديده ا

بازديد نموده است و هم در بازگشت خود از پکن و سواحل چين از طريق دريا به بندر هرمز آمده و سپس عازم هرمز 

  .ايتاليا شده است

پرميوه يادکرده است و ضمن بيان موقعيت به عنوان منطقه ای سرسبز و  ،مارکوپولو از دشت هرمز و رودخانه ميناب

پارچه های  ،مرواريد ،اشاره ميکند که کشتيهای بزرگ مملو از ادويه ،بندی هرمز و رونق آن در تجارت با هندوستان

وی از وجود صنعت کشتی سازی در هرمز . عاج فيل و اجناس بسياری به آن وارد ميشده است ،سنگهای قيمتی ،زربفت

  .ته کيفيت آن از نظر وی مورد انتقاد بوده استياد ميکند که الب

مير .ميالدی شهر بندری و تجاری هرمز را بی نصيب نگذاشت ١٣٠١تهاجم مغوالن در سال  ،همناطور که بيان شد

از ترس يغما و ويرانگری شهر از سوی  ،به همراه مردم ،بهاالدين اياز که پانزدهمين پادشاه سلسله هرمز و امير آن بود

جزيره جرون را که در  ،مختلف تصميمبه مهاجرت به نقطه ديگری گرفت و در ميان مناطق اقوام ترک وحشی مغول

به عنوان سکونتگاه  ،مدخل تنگه واقع بود و از ارزش استراتژيک خاصی در مسير کاروانيان و حمل کاال برخوردار بود

و شهر جديد در جزيره جرون که بعدا هرمز ناميده شده بوجود  بدين ترتيب شهر قديمی هرمز متروک شد. خود برگزيد
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 ،يا هرمز فعلی به عنوان شهر جديدگزينش جزيره جرون .ديم هنوز در حوالی ميناب باقی استخرابه های هرمز ق ،آمد

  :تحت تاثير عوامل مساعدی انجام پذيرفته است که عبارتند از

مالحضات سياسی و اقتصادی و دوری از گزند اشرار و هجوم مغوالن و تاتارهای بربر که معموال از تهاجم به  -١

 .دريا خودداری ميکردند

ضرورت حفظ روابط بازرگانی با هندوستان که جزيره جرون با داشتن لنگرگاه مناسب اين امکان را فراهم  -٢

 .ميکرد

جزيره جرون امکان نظارت  ،ابت هرمز با ساير کانونهای تجاریمالحضات استراتژيک که با توجه به رق -٣

 .دريايی و تسلط بر راههای دريايی را فراهم مينمود

 به لحاظ ضرورت تامين آذوقه و مايحتاج دور نبودن از خشکی -۴

عامل مزبور باعث گزينش جزيره هرمز به عنوان مرکز تجاری و سکونتگاهی جديد شد و تنها مشکل مالکيت جزيره 

شهر هرمز جديد به سرعت رشد نمود و به .مطرح بود که با خريداری آن از سلطان کيش مشکل مالکيت برطرف گرديد

تجاری بين المللی درآمد که بر مسير تجاری بزرگ اروپا به آسيای جنوبی و شرقی قرار  صورت يکی از بندرگاههای

جملگی از عظمت ثروت و قدرت آن  ،دريانوردان و سياحان و جغرافيدانان که از هرمز جديد بازديد نموده اند ،داشت

  .يادکرده اند

دارای بازارهای خوب که بندرگاه هند و سند  ،جرون شهری است نيکو و بزرگ :ابن بطوطه سياح نامدار مغربی ميگويد

می باشد که مال التجاره های هندوستان از اين شهر به عراق عرب و عراق عجم و خراسان بزرگ حمل ميشود و سلطان 

  .هرمز نيز در اين محل سکونت دارد

و زيبا و خصوصا ريف جزيره هرمز در خليج فارس به خاک طالی ايران معروف بود و روزگاری مرکز توليد صنايع ظ

 ،لوئيز کاموئنس شاعر و دريانورد پرتغالی هرمز را به داشتن ثروت جهان ستوده و ميلوتن.زريهای دست بافت بوده است

آوازه ثروت و شهر قديمی آن را در  ،آن را به رخ جهانيان ميکشيد و مارکوپولو جواهرات و زيورهای ،شاعر انگليسی

  "اگر دنيا انگشتری باشد هرمز نگين آن است: "کرک درياساالر مهاجم پرتغالی گفتبوجهان درافکند و آلفونس دال
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گاهی متجاوز از سيصد کشتی از ممالک مختلف در لنگرگاه آن جمع اند و :درباره عظمت هرمز می نويسد يکی از سياحان

  .کريمه و ادويه استبيشتر مرواريد و ابريشم و احجار  –دارند و تجارت هرمزهميشه چهارصد تاجر در آن شهر اقامت 

حوزه نفوذ خود را تا بصره توسعه دهد و کيش و  ،بااليی برخوردار شدهاين موقعيت باعث شد که حاکم هرمز از قدرت 

ن به بحرين را به تصرف خود درآورد و به دليل نبودن دولت قدرتمند در ايران به صورت حکومتی مستقل  به مدت دو قر

سيراف و کيش  –نظير بصره  ،جزيره هرمز که در اثر کاهش ارزش تجاری بنادر مهم خليج فارس.حيات خود ادامه دهد

تيک به عظمت بااليی دست يافته و کانون تمرکز فعاليتهای تجاری شده بود و از موقعيت استراتژيک و جايگاه ژئوپل

دريانورد پرتغالی را جلب کرد و وی طی نامه ای به  ،البوکرکبه شدت توجه آلفونس د ،ارزشمندی نيز برخوردار بود

  :چنين نوشتپادشاه پرتغال 

هرمز نگين آن است و برای حفظ و تسلط بر هندوستان و راههای آبی  ،اگر جهان چون نگين انگشتری باشد ،اعليحضرتا

  :آن تسلط بر سه نقطه الزامی است

 جزيره هرمز در دهانه خليج فارس -١

 تصرف عدن برای نگهداری تنگه باب المندبتسخير و  -٢

 تنگه مااليا در  منتهی اليه مجمع الجزاير سنگاپور -٣

ميالدی جزيره هرمز حمله کرد و  ١۵٠۶به دنبال چنين درکی از اهميت هرمز بود که وی با ناوگان جنگی خود در سال 

آن را به نام سيف الدين وادار به تسليم و مرد جنگی آماده در جزيره شاه خردسال و دوازده ساله  ٣٠٠٠٠عليرغم وجود 

اشرفی به عنوان خراج ساالنه به پادشاه پرتغال از تخريب و آتش زدن آن  ١۵٠٠٠وی با پرداخت .خراج گذاری نمود

نظير نبودن قدرت مقاومت در مقابل توپخانه  ،علت سقوط هرمز عالوه بر عوامل داخلی.توسط دالبوکرک جلوگيری کرد

زيرا اين اقدام مصادف بود با روی کار آمدن شاه اسماعيل  ،عدم وجود دولتی قدرتمند در ايران بود ،لیمهاجمين پرتغا

پادشاه به رويارويی با  ،صفويه و شکل گيری حکومت صفويان در ايران که در نتيجه با توجه به درگيری با مسائل داخلی

  .پرتغاليان قادر نبود
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ترل دريايی و تجاری بين اروپا و آسيا و کنترل خليج فارس و اقيانوس هند بود هدف دالبوکرک از تصرف جزيره هرمز کن

زيرا پرتغاليها با اخذ وجوه سنگين و نيز  ،و در اين راستا تجارت سرزمينهای اسالمی با شرق و جنوب آسيا صدمه ديد

  .ره اسالمی شدندممانعت از عبور تجار مسلمان از تنگه به عناوين مختلف باعث ايجاد وقفه در تجارت دو

مردم هرمز در طول سالهای اشغال جزيره توسط پرتغاليان به دليل کشتار و ظلمهای فراوان مکررا سر به شورش 

. شمسی بوده اند ٩۵٧شمسی و  ٩٢٨شمسی،  ٩٢۵شمسی،  ٩١٩ترين اين شورشها مربوط به سالهای  برداشتند که مهم

هم . ی شاه عباس به نام امام قلی خان از اشغال خارج و آزاد گرديدتوسط يکی از امرا ١٠٣١خوشبختانه جزيره در سال 

  .شود های فعلی ديده می ها و توپهای آن در شمال جزيره در نزديکی آبادی های ابنيه و قلعه پرتغالی اکنون آثار و خرابه

شاه عباس و با کمک  ميالدی با لشگرکشی ١۶٢٢پس از پايان دادن به حاکميت پرتغاليها بر جزيره هرمز که در سال 

دوران نزول قدرت هرمز فرار رسيد و شاه عباس کبير که فاقد ناوگان دريايی برای دفاع  ،ناوگان انگليسی صورت پذيرفت

از جزاير بود و از طرفی موقعيت تنگه هرمز از حيث کنترل شبکه حمل و نقل تجاری جهان آن روز و نيز اقتصاد ايران 

تنگه هرمز در محلی به نام نقش تجاری و اقتصادی و نظامی جزيره هرمز به ساحل شمالی دستور داد که  ،اهميت داشت

دستور ويرانی استحکامات هرمز را صادر کرد تا مبادا مورد استفاده  ،که از اين تاريخ نام آنرا بندر عباس ناميد ،گمبرون

به حفاظت از آن قادر  ،يل نداشتن نيروی دريايیزيرا خود به دل ،پرتغاليهاو يا ساير قدرتهای دريايی متجاوز قرار گيرد

  )٢٢٢-٢١٧خليج فارس و نقش استراتژيک تنگه هرمز،حافظ نيا(نبود


