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   فارس خلیجتحوالت تاریخی حوزه 

  
  1محمد طرفداري علی

  
  چکیده 

ترین مراکز  تمدن سومر یکی از بزرگ باستان و دورانالنهرین بیننام کیش نامی کهن است و شهر کیش در 
این جزیره در طول تاریخ طوالنی و پرفراز و نشیب ایران همواره . رفته استتمدنی جهان باستان به شمار می

هاي استعماري هاي مناطق جنوب ایران، قدرت حکومتموردتوجهاز جهات متعدد سیاسی و اقتصادي 
.  قرار داشته استفارس خلیج اخیر و مردمان محلی سواحل يها ه در طول سدفارس خلیجاروپایی حاکم بر 

هاي حکام  یا ملوك کیش در اثر سیاستقیصر بنی از قرون میانه هجري و دوره حاکمیت جزیرة کیش
بعد از .  درآمدفارس خلیجاي  به تدریج جاي بندر سیراف را گرفت و به صورت مرکز تجارت منطقهقیصر بنی

ش تحت قدرت ملوك هرمز قرار گرفت و پس از پایان عمر ملوك هرمز، حاکمیت ، کیقیصر بنیسقوط ملوك 
با . شدهاي محلی مختلف قرون بعد دست به دست میاین جزیره تا ظهور صفویان در میان حکومت

 هم با تحوالت جزیرة کیش، فارس خلیجدوران ظهور صفویان و حضور استعمارگران اروپایی در رسیدن  فرا
تحول اوضاع . ها قرار گرفتها و هلنديها و سپس انگلیسی پرتغالیموردتوجهشده و ي مواجه اتاریخی تازه

 حاضر حال در در ادوار بعد و به ویژه دوران قاجاریه و پهلوي ادامه یافت و جزیرة کیشاقتصادي و اجتماعی 
در مقاله . یل شده است تبدفارس خلیج منطقه گردشگري ترین مراکز اقتصادي و این جزیره به یکی از اصلی

 در ابعاد اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، طبیعی و جزیرة کیشحاضر با یک نگاه تفصیلی سیر تحوالت گوناگون 
  .  و تحلیل قرار گرفته استموردبررسی تاریخی 

  
   تحوالت تاریخی ،سیاسی، اقتصادي و اجتماعی، جایگاه جزیرة کیش ،فارس خلیج: کلید واژگان
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   جزیرة کیشر جغرافیاي طبیعی گذري ب: مقدمه
 کیلومتر مربع مساحت در 457/90 مرکز بخش کیش از شهرستان بندر لنگه با جزیرة کیش

 جنوبی هاي ه کیلومتري کران20 شرقی در فاصله حدود - و در جهت غربیفارس خلیج شرقی شمال
 ثانیه طول 30و  دقیقه 1 درجه و 54 ثانیه عرض شمالی و 15 دقیقه و 33 درجه و 26ایران بین 

، جغرافیاي سیستانی افشار؛ 52رحیمی فرزان، (شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ واقع شده است
 خاصی انداز چشم و منظره طبیعی آن جزیرة کیشموقعیت جغرافیایی ) 3، فارس خلیججزایر ایرانی 

یی خود و وضع  به واسطه موقعیت جغرافیاجزیرة کیشبه این جزیره بخشیده است و از این رو 
 در جزیرة کیشطول . گردي استهاي جهاناي آن داراي توان بالقوه باارزشی براي فعالیتجزیره

 کیلومتر و تقریبا بیضوي 7 جنوبی - کیلومتر و پهناي آن در جهت شمالی15 شرقی -جهت غربی
سطح دریا  متر از 45بلندترین نقطه جزیره که در محل شرقی جزیره واقع است، حدود . شکل است

جزیرة ، سیستانی افشار( متر است32 از سطح دریا حدود جزیرة کیشارتفاع دارد و ارتفاع متوسط 
  ) 43-44 و دریاي پارس، کیش

 مناسب هستند، به واسطه هاي ه پس از جزایر مجاور هنگام و قشم که داراي لنگرگاجزیرة کیش
می و پایگاه نیروي دریایی و پهلوگیري داشتن لنگرگاه محفوظ از بادهاي دریایی، براي مقاصد نظا

 واقع شده و بر سر راه فارس خلیجمناسب است و به عالوه از آن جا که در قسمت میانی ها  کشتی
هایی که عازم بنادر بوشهر، امام خمینی، ماهشهر، خرمشهر، آبادان و بصره هستند، قرار دارد، کشتی

  ) 39-40آرا، زمر(اي برخوردار استاز موقعیت استراتژیکی ویژه
سواحل شمال غرب، غرب و .  از دریایی عموماً آرام و سواحلی زیبا برخوردار استجزیرة کیش
بسیاري از نقاط این جزیره از . اي و به دلیل جهت بادهاي دریایی، داراي موج استجنوبی آن صخره

حاتم،  رأس: ارتند ازترین این اسامی محلی عباند که برخی از مهمگذاري شدهسوي بومیان آن نام
مرضع بوالحواگیل، الحاضره، گصار، سیفت خمیس، جبل العین، مرضع ولد ابراهیم، چربدون، 

الغرائب، نخل  رأسابراهیمی، سیفت الفزیره، الچواچب، حریره،  رأسدناجی، الخور، مرضع عمران، 
رالماشه، الحله، الماشه، بند رأسالحمیر، دالیا، سجم، الجعله،  امالمسجد، سیفت احمد، سیفت

الفحال، الختیمه،  رأسبرگیط،  رأسالسهیل، مرضع عبدالعلی،  رأسالگرع،  رأسالرمل،  امالبوس، رأس
الخضر الشرقی، المرضع الشرقی، المرکب  رأسسیفت العین، رالحگمه، شودراز الحوش، حوش الحضر، 

 جزیرة کیش، سیستانی ارافش(السود س وراکیش، المعلم مرضع حاتم، مرضع السجمه، الجرف، الچیرء
  ) 44-47و دریاي پارس، 

 و از جمله کیش، بعد از فارس خلیج جزایر طورکلی بهاز نظر جنس زمین و پیدایش جزیره، 
 در فارس خلیج البرز و زاگرس در ایران و پیدایش هاي ه آلپ و دنباله آن یعنی کوهاي هتشکیل کو
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ن و مینوسن، یعنی در حدود سی میلیون سال  ائوسهاي هشناسی بین دوراواسط دوران سوم زمین

 عمدتاً از نوع آهکی هستند و جزیرة کیشهاي سنگ) 12 نوربخش، (قبل سر از آب بیرون آورده اند
.  پدیده گنبدهاي نمکی به وجود آمده استتأثیر تحت رسوبات این جزیره هاي هبیرون زدگی الی

-هاي قهوهالیه اول ماسه به رنگ: شده است از دو الیه تشکیل جزیرة کیشاي از خاك بخش عمده
. اي روشن، خاکستري روشن و سفید است که مقداري سیلت و رس نیز در آن دیده شده است

ها و جانوران دریایی است تر از جنس ذرات خرد شده صدفاي بیشذرات تشکیل دهنده الیه ماسه
 خاك طورکلی به.  نوع سخت استو جنس الیه دوم الي سیلت به رنگ خاکستري مایل به سبز و از

-این سنگ صخره. اي شکننده به نام کوکنیا ترکیب شده است با یک نوع سنگ صخرهجزیرة کیش
هاي اي در قسمت مرکزي جزیره به صورت یک کالهک واقع شده و ترکیبی از شن و ماسه و صدف

 متر است که 20دود ضخامت این الیه صخره در مرکز جزیره در ح. دریایی و عمدتاً متخلخل است
الیه زیرین این صخره از نوعی رسوبات . رسد متر می4 الی 3این ضخامت در مجاورت دریا به حدود 

 70 تا 20در برخی نقاط اطراف جزیره یک قشر خاك به ضخامت حدود . رسی تشکیل شده است
کمی شور  در مجموع جزیرة کیشهاي خاك. اي قرار دارد صخرههاي هسانتی متر بر روي الی

  ) 57-61 و دریاي پارس، جزیرة کیش، سیستانی افشار(هستند
ترین  از دیرباز به داشتن منابع آب آشامیدنی شیرین شهرت داشته و در واقع مهمجزیرة کیش

 تأمین منابع سنتی طورکلی به.  آب شیرین آن بوده استهاي هعامل تداوم زندگی در این جزیره چا
تر در گذشته در  که بیشانبارها آبها و سطحی ذخیره شده در برکههاي  شامل آبجزیرة کیشآب 

. شده استها میها و چاهها و قناتهاي زیرزمینی مانند چشمهجنوب ایران معمول بوده و آب
 معروف کیش که داراي آب شیرین هستند عبارتند از چاه مسجد، چاه فحال، چاه بوالحمام، هاي هچا

 هاي ه استفاده از برکه و قنات به دلیل وجود دستگاحاضر حال در. یا بوریجچاه بورگیت و چاه بودیج 
 بسیار رایج و جزیرة کیشآب شیرین کن کامالً منسوخ شده است، اما در گذشته حفر قنات در 

هاي زیرزمینی بوده است، زیرا با وجود نبودن شیب ي استفاده از آبها روشترین یکی از ماهرانه
برداري هاي زیرزمینی بهره مردم آن توانستند با استفاده از این روش نیز از آبکافی در سطح جزیره

 وجود دارند که جز چهار رشته قنات اصلی، بقیه از به جزیرة کیشبه تعداد زیاد در ها  قنات. کنند
- متر می2300 تا 1000هاي اصلی به طول قنات. اندهم پیوستن چهار الی پنج چاه به وجود آمده

، مجله جزیرة کیشرهنمایی، (تمامی قنات هاي جزیره هم اکنون مخروبه و فاقد آب هستند. رسد
   ) 71- 78 و دریاي پارس، جزیرة کیش، سیستانی افشار؛ 32آرا،  ؛ رزم9-10بندر و دریا، 

 و مناطق همجوار آن، گرم و فارس خلیج همچون سایر نقاط طورکلی به جزیرة کیشي هوا و آب
 درجه 26- 27متوسط دماي ساالنه هوا در کیش . ن رطوبت هوا نسبتاً زیاد استمرطوب بوده و میزا
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 سال هاي هترین ما سال، و دي و بهمن خنکهاي هترین ماسانتیگراد است و تیر و مرداد گرم
 21 درجه سانتیگراد و میانگین حداقل دما 30 باالي جزیرة کیشمیانگین حداکثر گرماي . هستند

) 8- 9، 9، ش 2، مجله بندر و دریا، سال جزیرة کیشرهنمایی، (شده استدرجه سانتیگراد ثبت 
فصل تابستان که :  و از جمله کیش در حقیقت داراي دو فصل هستندفارس خلیجبدین لحاظ جزایر 

یابد شود و تا اواخر آبان ماه ادامه میبسیار گرم و طوالنی است و از نیمه دوم فروردین ماه شروع می
شود و هواي آن تقریباً پاییزي و نه سرد و نه  آذر، دي و بهمن میهاي هل که شامل ماو بقیه ایام سا

  ) 21نوربخش، (گرم است
 جهت باد از فارس خلیج در طول زمستان در اکثر نواحی طورکلی بهاز نظر وزش باد در جزیره، 

زد و در تنگه وتر از سوي غرب می باد بیشفارس خلیجسوي شمال غربی است، ولی در قسمت جنوب 
دي ماه فصل توفانی است و شدت وزش بادها افزایش . یابدهرمز جهت باد به جنوب غربی تغییر می

در طول فصل بهار هواي نامتعادل به تدریج کاهش یافته و در اردیبهشت به طور کامل . کندپیدا می
م تا متوسط شروع به در این فصل بادهاي موسمی از سوي شمال غربی با شدتی مالی. شودناپدید می
در .  و دریاي عمان جهت بادها متغیر استفارس خلیجهاي جنوبی کنند، اما در قسمتوزیدن می

 از سوي شمال غربی تا جنوب غربی گاه با شدت زیاد فارس خلیجتابستان بادهاي موسمی در شمال 
- اي کوتاه و تند همراه میدر مهر ماه وضعیت بادهاي موسمی تغییر یافته و بادها با رگباره. وزندمی

  : ها عبارتند ازترین آنوزند که مهم بادهاي محلی متعددي میجزیرة کیشدر . شوند
وزند، در زبان محلی باد شمال نام دارند، اما نام بادهاي دائمی که از سوي شمال غربی می. 1

ال اغلب در باد شم. تر نشانگر محل سرچشمه توده هوا است تا جهت وزش آناین بادها بیش
این باد در . تر محسوس استوزد و وزش آن در دریاي عمان کم میفارس خلیجقسمت شمالی 

در فاصله زمانی بین خرداد تا تیر ماه باد . تري داردتابستان نسبت به زمستان از مداومت بیش
. شودده میترین مداومت برخوردار بوده و در عربی بدیع الجوزه یا بدیع الکبیر نامیشمال از بیش

. وزش باد شمال در زمستان ناگهانی است و به طور معمول با ورود جبهه هواي سرد ارتباط دارد
 به باد شمال غربی شدید تغییر جهت شرقی جنوببادها ناگهان در عرض چند دقیقه از باد مالیم 

ه و غبار خاك این باد در تابستان خشک بود. داده و در برخی موارد با رگبار باران همراه هستند
  . موجود در هوا در تابستان در غالب اوقات همراه با باد شمال است

مردم محلی بر این باورند که وزش این . وزدباد سهیلی که در آخر تابستان و اوایل پاییز می. 2
  . باد ناشی از طلوع ستاره سهیل است

جهت این باد از . عروف استنیز م) در زمستان(شرقی شمالباد قوس که به باد شرجی یا باد . 3
 به شرقی جنوبالسرطان شکل گرفته و سپس جهت  رأس به شمال غربی است، از مدار شرقی جنوب
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باد قوس در تابستان گرم و سوزان و در زمستان گرم ) 26نوربخش، (کندسوي شمال غربی پیدا می

. آوردنی و مالی به بار میهاي جااین باد شدید بوده و گاه خسارت. تر بارانی استو مرطوب و بیش
باد قوس . شد از این باد استفاده میفارس خلیجها از اقیانوس هند به در گذشته براي حرکت کشتی

  . شودتري می پیدا کرده و باعث بارش بیششرقی شمالدر زمستان جهت 
ستان و این باد در زم. شود گفته میشرقی شمالباد نشی یا نعش که به یک دیگر از بادهاي . 4

باد نشی که با سرماي فالت ایران توام است، اغلب ابر و باران محلی . وزد ایران میهاي هپاییز در کران
  . کندایجاد می

هاي روزانه از دریا که در تمامی هاي شبانه از ساحل و نسیمبادهاي نزدیک ساحل یا نسیم. 5
 و دریاي جزیرة کیش، سیستانی افشار( رایج هستندجزیرة کیش و از جمله فارس خلیجمنطقه 
  )230-231؛ کاظمی، 65- 67پارس، 

 کم و متغیر فارس خلیج مانند سایر نقاط جزیرة کیشاز نظر میزان بارش، میزان بارندگی در 
زا به در این مدت بادهاي باران. زمان بارندگی در این جزیره بین آبان و اردیبهشت ماه است. است

ریزش باران در فصول پاییز . دهند قرار میتأثیر تحت بار منطقه را  در هفته شش6 تا 3طور متوسط 
و بهار به صورت رگبارهاي شدید و کوتاه مدت و همراه با رعد و برق است، در حالی که در زمستان 

حجم آن، از توزیع بودن   بارش باران در کیش عالوه بر پایینطورکلی به. ریزش باران مداوم است
  ) 68-69 و دریاي پارس، جزیرة کیش، سیستانی افشار(وردار استفصلی نامتناسبی برخ

ها، سرزمینی هموار و فاقد عارضه طبیعی است و بلندترین  از نظر پستی و بلنديجزیرة کیش
از این رو .  متر از سطح دریا ارتفاع دارد45نقطه آن که در شرق جزیره واقع است، تنها حدود 

-  داراي بریدگیجزیرة کیشسطح . شوندالیمی به دریا منتهی می جزیره با شیب نسبتاً مهاي هکران
هاي تند زمستانی هاي روان به هنگام بارش بارانهاي کم عمقی است که ناشی از فرسایش آب

اي در غرب و شمال  سنگی و صخرههاي هسواحل کیش از نظر شکل به دو صورت کران. هستند
پیدایش این دو شکل ساحلی .  و شرق جزیره هستنداي در جنوب همواره ماسههاي هجزیره و کران

جزیرة رهنمایی، (هاي آن بوده استمتفاوت عمدتاً به دلیل جریان امواج دریا و جهت جریان موج
همچنین از آن جا که این جزیره ) 284، 3، مجموعه مقاالت سمینار جغرافیایی، ش کیش

خاطرات سیاسی و (آن وجود ندارداي نیز در کوهستانی نیست، هیچ گونه رودخانه یا چشمه
  ) 226تاریخی، 

 داراي پوشش گیاهی مناطق گرمسیري است و چهره کلی گیاهان آن جزو طورکلی بهکیش 
گیاهان کیش عمدتاً با شوري سازگارند و از رویش خوبی . آیداي به شمار میي نیمه حارهها جنگل

- گونه گیاهی شناخته و جمع104 و  جنس89 خانواده و 39 تاکنون جزیرة کیشدر . برخوردارند
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پوشش گیاهی ) 288، مجموعه مقاالت سمینار جغرافیایی، جزیرة کیشرهنمایی، (آوري شده است
 دو عامل مهم اقلیمی یعنی طول مدت گرما و رطوبت موجود در هوا قرار دارد، تأثیر تحتکیش که 

وع غالب و مشخص گیاهان این شوند که نشامل سه دسته کلی درختان، گیاهان خودرو و مراتع می
  . دهند جزیره را تشکیل می

 را جزیرة کیشهاي ي گرم و مرطوب برخی از قسمتهوا و آباز نظر پوشش درختی، در اثر 
 عمده گیاهی و هاي هگون. زار، درختچه و درختان پراکنده پوشانیده استی تنک و بوتههای جنگل

ترین درختان بومی کیش کهور مهم. شوندمی می شامل دو دسته بومی و غیربوجزیرة کیشدرختی 
 هاي ه غیربومی که عمدتاً در طول دههاي هایرانی، کنار، لور، گز، کرت و بمبر الري هستند و گون

گیاهانی مانند گل کاغذي، نخل زینتی، مورد، نخل، موز، لیمو ترش، ،  شدند گذشته به جزیره وارد
هاي همجوار چون سمر، برهان، گل ابریشم، مینلیمو شیرین، نارگیل، انار و درختان سرز

سایر گیاهان مهم خودروي کیش عبارتند از پنیرك، ترشک، . اکالیپتوس، توج و چریش هستند
جزیرة و به لحاظ مراتع . آویشن گرمسیري، اسپهوش، آناقالیس، تخم شربتی، خارگرگ، نفل و سعدو

وشش گیاهی استپی و خاردار و مرتعی  محیط جغرافیایی گرم و مرطوب داراي پتأثیر تحت کیش
ترین فصول براي رویش گیاهان این جزیره هستند، در زمستان و اوایل بهار که مناسب. نیز است

برخی نقاط کیش در زمستان و بهار از گیاهی به نام سنیل . شودسطح جزیره یکپارچه سبز می
- یی خاصی بدان میشود که سطح زمین را به صورت چمنی درآورده و زیباپوشیده می

  ) 98- 99 و 87- 88 و دریاي پارس، جزیرة کیش، سیستانی افشار(دهد
  

   آن  توریستی اکوهاي ه و جاذبجزیرة کیشحیات جانوري 
-ها و جانوران دریایی در ردیف غنی همواره از نظر داشتن انواع و اقسام ماهیفارس خلیج: آبزیان. 1

هاي هاي خوراکی و غیرخوراکی که در آب ماهیترینمعروف. ترین دریاهاي جهان بوده است
هاي خوراکی قباد، راشکو، کنند، شامل ماهی زیست میجزیرة کیش هاي ه و به ویژه کرانفارس خلیج

حلوا سفید یا زبیدي، شوریده، حلوا سیاه، شهري، شانک، هاوور یا هوور، کوشک، سرخو، میش ماهی، 
هاي غیرخوراکی  گوازیم، گیش، برادر راشگو، مومغ و ماهیهامور، سنگسر، سبیتی، خارو، دختر ناخدا،

همچون امپراطور، جراحی دم ) آکواریوم( تزئینیهاي  یاره ماهی، بمبک، ماهی لقمه، اسب ماهی و ماه
  . شوندزرد، عروس ناخدا، کاردینال، هامور، خروس دریا، پیکاسو، شقایق، و ژله می

. شناسایی شده است) سمی(و جعفري) غیرسمی(ی دو مار قیطانجزیرة کیشدر : خزندگان. 2
 پشت الك سبز، پشت الك عقابی، پشت الكسایر خزندگان این جزیره عبارتند از سوسمار، مارمولک، 

  .  چرمیپشت الكسرخ و 
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 متأسفانهکنند که  متعدد و زیبایی از پرندگان زندگی میهاي ه گونجزیرة کیشدر : پرندگان. 3

-مهم. ها در اثر دستبردهاي انسانی رو به نابودي گراییده استخی از آن اخیر نسل برهاي هطی ده
 پرندگان این جزیره عبارتند از اگرت ساحلی، حواصیل خاکستري، حواصیل سبز، هاي هترین گون

گیر، بحري، هوبره، باکالن گلوسیاه، باکالن نوك سرخ دریایی، کبوتر دریایی کوچک، عقاب ماهی
ها، سلیم، خرچنگ خور، اسکواي قطبی ها، امپلیک سنگ گردان، تلیلهصدف خور، سلیم خاکستري

کاکایی، پرستوي دریایی، کبوتر چاهی، قمري خانگی، سبز قبا، زنبورخور، هدهد، پرستو، چکاوك، 
کاکلی، چکاوك هدهد، دم جنبانک، خاکستري، سسک دم دراز، بلبل خرما، سنگ چشم بزرگ، 

  . ، زرده، پره سرزیتونی و سهره خاکیايچک چک، گنجشک، عراب گردن قهوه
 شامل موش سیاه، موش خانگی، موش انباري، جزیرة کیشترین جوندگان عمده: جوندگان. 4

  . سو یا موش خرما وراجربیل هندي، جربیل بلوچستان، خرگوش وحشی
این آهو . کند، آهوي ایرانی است زندگی میجزیرة کیشترین حیوانی که در مهم: جانوران. 5

جانوران دیگري همچون خارپشت و . بلند در جنس نر است هاي نسبتاًاراي جثه متوسط و شاخد
؛ 105-125پارس،   و دریايکیش جزیرة، سیستانی افشار(کنندخفاش هم در جزیره زندگی می

   )123نوربخش، 
  

   جزیرة کیشجغرافیاي تاریخی 
 باستان و دوران تمدن النهرین ینبکیش نامی باستانی و کهن است، زیرا شهري به همین نام در 

جزیرة توان در مورد ارتباط این نام با سومر وجود داشته است، اما به دلیل فقدان اسناد تاریخی نمی
توان این احتمال را داد که ساکنان شهر باستانی کیش این  با قاطعیت سخن گفت و تنها میکیش

بنیان در  بیهاي هد وجه تسمیه نام کیش برخی افساندر مور. اند بعد انتقال دادههاي هنام را به هزار
اما در طول دو سه قرن . منابع تاریخی و جغرافیایی ایران وجود دارد که هیچ کدام اعتباري ندارند

اند که این موارد فاقد جنبه اخیر بعضی منابع در مورد وجه تسمیه نام کیش مطالبی را ثبت کرده
از جمله حاج میرزا حسن حسینی . اظ تاریخی مورد تامل واقع شوندتوانند به لحداستانی بوده و می

و چون پسران ... گفتند این جزیره را در قدیم کیش می«: نویسدمینامه ناصري  فارسفسایی در
قیس، پسر بزرگ ] نام[ را به مناسبت جزیرة کیشقیصر، ناخداي سیرافی، جزیره را آباد کردند، 

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه ) 1587-1588، 2ینی فسایی، ج حس(».قیصر، جزیره قیس گفتند
این جزیره چون «: آورد چنین میجزیرة کیشگذاري  در مورد علت ناممرآه البلداننیز در کتاب 

گویند، آن جزیره را به این شبیه ترکش است که جعبه تیر باشد و آن را به فارسی کیش می
 در تمامی منابع تاریخ و جغرافیاي طورکلی به )306، 1 ج ،اعتمادالسلطنه(».اندمناسبت کیش گفته
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هاي عربی و فارسی، این جزیره به نام قیس یا کیش نامیده شده است و غالب محققان ایران به زبان
  ) ش به دهخدا، مدخل کیش. از جمله ر(اندقیس را معرب کیش ذکر کرده

هاي  حکومتموردتوجه اقتصادي  در طول تاریخ همواره از جهات متعدد سیاسی وجزیرة کیش
 اخیر و هاي ه در طول سدفارس خلیجهاي استعماري اروپایی حاکم بر مناطق جنوب ایران، قدرت

در مورد دوران پیش از اسالم، با توجه به این .  قرار داشته استفارس خلیجمردمان محلی سواحل 
پیش از میالد بر سراسر مناطق  سوم و دوم هاي هکه امپراطوري وسیع و قدرتمند عیالم طی هزار

 نیز جزء جزیرة کیشتوان احتمال داد که  تسلط داشته، میفارس خلیججنوبی ایران و سواحل 
 در جزیرة کیشقلمرو این امپراطوري معظم بوده است، هر چند که از تاریخ فرهنگ و مدنیت 

د حیات مدنی نوینی که در با تجدی. دوران قبل از اسالم اسناد و مدارك متقنی بر جاي نمانده است
 نیز جزیرة کیشدهد، دوارن بعد از اسالم در سرتاسر مناطق شرق میانه باستان و ایران رخ می

 یا ملوك قیصر بنیدوران نوینی از تاریخ خود را به ویژه از دوران قرون میانه هجري و دوره حاکمیت 
 به قیصر بنیهاي حکام اثر سیاست در جزیرة کیش، قیصر بنیدر دوران حکومت . کندکیش آغاز می

از میانه .  درآمدفارس خلیجاي تدریج جاي بندر سیراف را گرفت و به صورت مرکز تجارت منطقه
 عالوه بر انتقال تجارت و ثروت سیراف به کیش،  شدند  سده پنجم هجري قمري ملوك کیش موفق

بندر سیراف از رونق و شکوه خود بر سیراف نیز مسلط شوند و به این ترتیب از پایان سده مذکور 
از اوایل سده هفتم هجري قمري .  به رونق و شکوفایی دست یافتجزیرة کیشافتاد و در جاي آن 

، کیش تحت قدرت ملوك هرمز قرار گرفت و پس از پایان عمر قیصر بنیبه بعد و با سقوط ملوك 
ي محلی مختلف قرون بعد هاملوك هرمز، حاکمیت این جزیره تا ظهور صفویان در میان حکومت

  . شددست به دست می
 در قرون میانه هجري جزیرة کیشمنابع تاریخی و جغرافیایی ایران در مورد عمران و آبادي 

رسند، ولی با این حال به رونق و اند که هرچند توام با اغراق به نظر میمطالب گوناگونی نوشته
 معجم البلدانها، یاقوت حموي در از جمله آن. آبادانی این جزیره در دوران مذکور اشاره دارند

شهري که در کیش ساخته شده بسیار زیبا و اطراف آن را عمارات عالی و «: نویسد  میدرباره کیش
-  رفت و آمد میفارس خلیجهایی که بین هندوستان و هاي دلگشا احاطه کرده است و کشتیباغ

 بزرگ براي ذخیره کردن آب باران و پنج بازار معمور انبار  آبچند . نمایندکنند، در آن جا توقف می
در مورد آثار البالد و اخبار العباد همچنین ذکریا قزوینی در ) 205حموي، (».در آن جا وجود دارد

هاي تازه و بسیار خوش منظر و زیبا، باروي مرکز جزیره شهري است با ساختمان«: گویدکیش می
- نیز اشاره میتاریخ وصاف) 53قزوینی، (».. .پیرامون شهر استباغات میوه زیاد در . مستحکم دارد

 با دوري راه، از نابند پدیدار است و به شیوه ایوان جزیرة کیشکند که قصر ایوان ملک جمشید در 
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 بنایی رفیع بساختند و آن را آفریدو قیصر بنیکند که نابند ساخته شده و سپس اضافه می

همچنین محمدابراهیم کازرونی متخلص به نادري ) 101-103ف، آیتی، تحریر تاریخ وصا(نامیدند
مأمور بررسی و مطالعه وضعیت بنادر و جزایر )  ق1240-1250(که در زمان محمد شاه قاجار

اي آباد است و یازده فرسنگ دوره جزیره مذکور جزیره«: نویسد بوده، درباره کیش میفارس خلیج
وات و عیون و آب جاري بوده، اکنون تمام قنوات و چشمه باشد و در قدیم در آن جزیره قنآن می

ها با کمال حالوت و عذوبت و در آن دو هاي متعدد در آن برقرار است و آب آنسار خراب و دوالب
اند و در هر ها از گل و سنگ بنا نهادهباشد، عمارات آنوالیت که یکی را سفیل و یکی را ده نام می

  ) 111کازرونی، (».. .ساکنقریه به قدر سیصد خانوار 
دوران ظهور صفویان که با حضور دریانوردان اروپایی و استعمارگران پرتغالی و رسیدن  با فرا

. شوداي مواجه می هم با تحوالت تاریخی تازهجزیرة کیش مصادف است، فارس خلیجاسپانیایی در 
آوردن کلیسا  اه کلیسا و رويطی این دوران، کشورهاي اروپایی به واسطه انباشت سرمایه در دستگ

هاي جهان، تالش براي دست یافتن به   براي ترویج آئین مسیح در دیگر سرزمینگذاري سرمایهبه 
ها و رشد امکانات و دانش دریانوردي اروپاییان آن عصر و  اي شرق و غارت آن هاي افسانه ثروت

رد دریاهاي ناشناخته آن زمان شده و نما واها قطبآن رأسپیدایش تجهیزات تازه دریانوردي و در 
عصر «اي که به  بدین ترتیب، در دوره. کنندعصر اکتشافات جغرافیایی و دریایی را آغاز می

اندازي به نقاط دیگر جهان  شهرت یافت، ملل اروپایی شروع به دست » اکتشافات بزرگ دریایی
بل از این تاریخ هم بعضی از اروپاییان گرچه ق. هاي قرون بعدي را ریختند کرده و پایه استعمارگري

در این دوره . با شرق رابطه داشتند، ولی عصر واقعی استعمار اروپایی با اکتشافات دریایی شروع شد
 مختلف مسیحیت همراه با سیاحان و دریانوردان با روحی تازه و کاوشگر به سوي نقاط هاي هفرق

ها و  حس کنجکاوي، حس تملک و تصاحب ثروتالبته همراه این . آوردند ناشناخته جهان روي 
هاي جدید نیز به طور روزافزون وجود داشت و حتی دین مسیح هم به دستاویزي براي نیل  سرزمین

شک یکی از  کشف راه دریایی هند توسط دریانوردان پرتغالی بی. شد به چنین اغراضی تبدیل می
جوادي، (دانند ین آن را آغاز عصر جدید میاي از مورخ ترین وقایع تاریخ جهان است و عدهمهم
  ) 10-14؛ میرفندرسکی، 164- 167

 پادشاه مشهور پرتغال، دریانوردان پرتغالی قدم به قدم ساحل غربی آفریقا را کشف  در زمان هانري،
داده » بالد غنا« که جغرافیادانان مسلمان به علت وفور نعمت بدان نام رسیدندکردند و به نواحی گینه 

الیه جنوب آفریقا رسید و دریافت که خط  چندي پس از مرگ او، بارتلومئو دیاز به منتهی . ندبود
بد، ولی به دلیل نارضایتی و خستگی زیاد ملوانانش نتوانست زیاد یا     میساحل به سوي شرق ادامه 

» هاندماغه طوفا«هایش در آن جا دچار طوفان شده بود،  را که کشتیاي  هروي کند و دماغپیش
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اش را  نامید، اما پس از بازگشت او، پادشاه پرتغال موسوم به دن خوان دوم که تحقق آرزوهاي دیرینه
  ) 167-169جوادي، (گذاشت» امید نیک«دید، نام آن را دماغه    میدر یافتن راه جدید شرق

ها در حوزه  سیها و در نهایت انگلی ها، فرانسويها، هلنديها و سپس اسپانیاییبا حضور پرتغالی
هاي اساسی شد؛  ، مناسبات تجاري حاکم بر این مناطق دچار دگرگونیفارس خلیجاقیانوس هند و 

هاي هندي و ممالک اسالمی از قرون پیش از ظهور اروپاییان، تجارت در حوزه اقیانوس هند  کشتی
آمیز  سیار مسالمت را تقریباً در اختیار کامل داشتند و رقابت میان تجار هندي و عرب در محیطی ب

عام همسایگان جریان  و توأم با رعایت قوانین دینی و بومی حاکم و بدون هیچ گونه تجاوز و قتل 
گاه از وجهه تجاوز سیاسی و اقتصادي و مذهبی برخوردار نبود و  بازرگانی در این حوزه هیچ . داشت

 نبود تا عرصه بازرگانی و که هیچ کشوري در صددشد، بل نه تنها اصل آزادي دریاها رعایت می
هاي مسلح کشتیرانی را با اعمال زور و قدرت نظامی بر دیگران تنگ کند و بر همین اساس کشتی

هاي اروپایی براي استقرار قدرت سیاسی و نظامی یک کشور خاص در دریاهاي آزاد نظیر کشتی
ها از  بات بر هم خورد و پرتغالیها به اقیانوس هند تمامی این مناس اما با ورود پرتغالی. وجود نداشت

هاي اسالمی در شبه قاره هند، به تجاوز نظامی و  همان اوان ورود به این منطقه و مواجهه با حکومت
ترین دالیل این نوع یکی از اصلی. هاي آنان روي آوردند کشتار مردم این مناطق و غارت ثروت

ن شبه جزیره ایبري از حضور تقریباً هزار برخورد آنان، کینه مذهبی طوالنی مدتی بود که مسیحیا
ساله مسلمانان در منطقه اندلس داشتند و با این که حضور اسالم در اسپانیا و پرتغال نقطه آغاز 
دوران رونق و شکوه فرهنگی، سیاسی و اقتصادي در منطقه اندلس بوده است، اما تعصب مذهبی 

هاي صلیبی باعث شده بود که  طی جنگمسیحیان این خطه و خاطره تلخ شکست تجاوزات آنان 
هاي اسالمی را به تعبیري سیلی اسالم بر چهره مسیحیت بدانند و  ها همواره حضور امارتآن

به همین . پیوسته اندیشه برچیدن آثار فرهنگ و تمدن اسالمی از این منطقه را در سر داشته باشند
ابودي این ن  اسالمی هند در صدد جنگ وهاي ها از همان ابتداي مواجهه با حکومتدلیل، پرتغالی

ها در این راه کمک کرد، گذشته از برخورداري  چه که به موفقیت پرتغالیها برآمدند و آن حکومت
هاي مذهبی میان مسلمانان و هندوان بود که زمینه را براي نفوذ  ها از توپخانه، وجود دشمنی آن

و (ها ان و در نهایت سلطه سیاسی و اقتصادي پرتغالیها و اتحاد آنان با هندوان علیه مسلمانپرتغالی
؛ وثوقی، تاریخ 21-23ك به میرفندرسکی، . ن(بر شبه قاره هند فراهم کرد) هابعدها انگلیسی

  ) 178-179 و ممالک همجوار، فارس خلیج
هاي خود به رهبري آلبوکرك در اقیانوس هند، براي تسلط  ها بعد از اقدامات و پیروزيپرتغالی

 در صدد حمله به مراکز فارس خلیجفتن بر تجارت مسلمانان در غرب این اقیانوس، دریاي عمان و یا
هاي اصلی بازرگانی تجاري این مناطق و به ویژه قلهات، مسقط و سپس هرمز که در آن زمان کانون
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 عمان نیروهاي آلبوکرك در ابتدا به ناحیه ظفار در. برآمدند، شدند  میها محسوب دریایی آن حوزه

اخبار . گیري منطقه را به آتش کشیدندهاي ماهی و طی اقامت در آن جا بسیاري از کشتیرسیدند
ها خیلی زود در تمام سواحل عمان منتشر شد و موجبات رعب و  خشونت و وحشیگري پرتغالی

سپس ناوگان پرتغالی در ادامه مسیر خود به قلهات رسید و حاکم . وحشت مردم را فراهم کرد
ها آگاهی داشت، به ناگزیر تسلیم آلبوکرك شد و رحمی پرتغالیات که از اعمال خشونت و بیقله

 مسیر خود، دیگر مناطق آباد ساحل جنوبی دریاي  آلبوکرك در ادامه. پرداخت مالیات را تقبل کرد
مسقط در .  را نیز مورد حمله و غارت و کشتار قرار داد تا این که به مسقط رسیدفارس خلیجعمان و 

 خواهی آلبوکرك باعث شد  هم با آن که مردم و بزرگان شهر پرداخت خراج را تقبل کردند، اما زیاده
این رفتار آلبوکرك در سایر . ها قرار بگیرد تا این شهر نیز مورد هجوم و غارت و قتل عام پرتغالی

 خود توانستند تمامی ها به دلیل برتري نیروي توپخانه بنادر ساحلی عمان نیز تکرار شد و پرتغالی
 کوتاه تصرف کرده و ضربه بزرگی را بر پیکر  بنادر و سواحل عمان را در یک دوره زمانی نسبتاً

بدین لحاظ عامل اصلی شکست حکمرانان مسلمان این . سیاسی و اقتصادي این منطقه وارد آورند
 بود، ضمن آن که مناطق مناطق، در اختیار نداشتن توپخانه و فقدان نیروي دریایی نظامی قدرتمند

اي از این نوع تهاحمات وحشیانه نداشتند و تداوم همیشگی  ها هیچ گونه تجربه ساحلی این حوزه
آمیز در این مناطق، موجب شده بود تا شهرها و بنادر ساحلی  مناسبات سیاسی و اقتصادي مسالمت

 پرتغال توانست بدون برخورد از این روي ناوگان نظامی. فاقد استحکامات تدافعی مورد نیاز باشند
ها  با یک قدرت برتر، کلیه بنادر و شهرهاي آباد عمان را فتح کرده و با خشونت تمام، بسیاري از آن

گیري بومیان را نابود سازد و سپس هاي تجاري، مسافري و ماهی را به آتش بکشد و تمامی کشتی
  ) 179-187وثوقی، (رهسپار هرمز شود

 وزیر سیف - با تبار بنگالی-کمیت هرمز در آن زمان در دست خواجه عطاطبق منابع موجود، حا
.  نیز با ملوك هرمز بودجزیرة کیشالدین ابا نصر پادشاه خردسال این جزیره قرار داشت و حاکمیت 

گیري هرمزي در سواحل هاي تجاري و ماهی آلبوکوك به هرمز، چند بار کشتیآمدن  پیش از
هاي پرتغالی قرار گرفته و غارت و مصادره شده بودند  ورد حمله کشتیهندوستان یا دریاي عمان م

ها و رویارویی با آلبوکرك به سر و به همین دلیل امراي هرمز در این هنگام در انتظار حمله پرتغالی
اقدامات تدافعی الزم را انجام داد و خود فرماندهی  لذا خواجه عطا براي مقابله با آلبوکرك. بردند می

ها بازهم به دلیل برتري قدرت توپخانه  ا در دست گرفت، اما در جنگی که درگرفت پرتغالیجنگ ر
  . توانستند نیروهاي هرمز را شکست داده و جزیره را به تصرف خود درآورند

اي میان خواجه عطا و آلبوکرك به امضا رسید که بر طبق آن  ها، معاهدهبه دنبال پیروزي پرتغالی
یر از پذیرش تبعیت پادشاه پرتغال و پرداخت خراج و واگذار کردن امور تجارت پادشاه هرمز ناگز
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ها قرار گرفت، اما خواجه عطا   پرتغالیسلطه تحتبا انعقاد این عهدنامه هرمز . ها شد منطقه به پرتغالی
 با اتخاذ سیاست صبر و نفوذ حداکثر کوشش خود را به کار بست تا در کار آلبوکرك اخالل ایجاد کند

در نتیجه پس از مدتی کار اختالف میان آلبوکرك و خواجه عطا . ها شود و مانع تداوم قدرت پرتغالی
ها با نیروهاي هرمزي کشیده شد که در  باال گرفت و سرانجام به بروز درگیري نظامی میان پرتغالی

أسیسات آب آشامیدنی ها گلوله باران شد و با این که عمده ت نتیجه آن هرمز چندبار با توپخانه پرتغالی
ولی آلبوکرك نتوانست به طور کامل خواجه عطا و نیروهاي هرمز را از میان ،  شدند جزیره ویران

ها محقان ایرانی در مورد این مقطع به موضوع ارتباط  مورخان معاصر غیرایرانی و به تبع آن. بردارد
ق آخرین بررسی انجام شده، صحت شاه اسماعیل صفوي با آلبوکرك و تبادل سفیر اشاره دارند که طب

این ارتباط به دلیل عدم اشاره به آن در منابع ایرانی همعصر با تردیدهاي عمده مواجه است، ضمن آن 
ك به . ن(که باب سنجش صحت و اصالت اسناد پرتغالی مربوطه به این واقعه نیز همچنان باز است

  ) 327- 330، فارس خلیج و وثوقی، تاریخ مهاجرت اقوام در 189- 203همان، 
 در کیش نیز دفاتر فارس خلیجها در دوران حضور نظامی و تجاري خود در  پرتغالیحال هر به

، اهمیت مضاعفی به نقاط مزبور فارس خلیجتجاري برپا داشتند و با تسلط بر سایر نقاط مهم منطقه 
 جزیرة کیشدین لحاظ ب) 129ویلسون، (ها هم کماکان ادامه یافتبخشیدند که در دوران بعد از آن

ها  یعنی انگلیسیفارس خلیجهاي اروپایی حاکم بر  دیگر قدرتموردتوجهدر ادوار بعد از صفویه نیز 
 را براي جزیرة کیش هم فارس خلیجهاي محلی ها قدرتها قرار گرفت و عالوه بر آنو هلندي

یه کیش جزئی از استان فارس در دوره قاجار. دادندمقاصد نظامی و اقتصادي مورد استفاده قرار می
این وضع بدون هیچ ) 189، 10هدایت، ج (شد و حاکمیت آن در اختیار والی فارس بودمحسوب می

 به دلیل جزیرة کیشتغییر اساسی در سراسر دوران قاجاریه ادامه داشت، اما در دوره پهلوي اول 
با حکومت ایران و اعراب با عدم برخورداري از اهمیت جدي در تضادهاي میان استعمار انگلستان 

 ضمن آن که وضعیت کیش پس از جنگ جهانی اول به دالیل مختلفی  توجهی مواجه شد،بی
 در اثر فارس خلیجهمچون ورشکستگی اقتصادي کشورهاي اروپایی، توقف عمران بنادر و جزایر 

لیکن . ذاشته بودجنگ جهانی، از میان رفتن تدریجی تجارت مروارید و عوامل دیگر رو به ویرانی گ
هاي  حکومت وقت ایران و هیئتموردتوجه شمسی کیش 1340در دوره پهلوي دوم و از دهه 

 آمریکایی قرار گرفت و به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسبی که داشت، به عنوان مرکز بین المللی
نظور  شمسی به م1350 انتخاب شد و به دنبال آن در سال فارس خلیج تجاري منطقه -گردشگري

سازمان عمران «گردان، سازمانی به نام  جنوبی ایران و جلب جهانهاي ه و کرانجزیرة کیشآبادانی 
 و جزیرة کیش، سیستانی افشار(ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیددر اداره ثبت شرکت» کیش

هاي گذاريها و سرمایه تمامی برنامه1357با وقوع انقالب اسالمی سال ) 193- 194دریاي پارس، 
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 بین المللی بزرگ گردشگري بسیار کالن و گسترده حکومت پهلوي براي تبدیل کیش به یک مرکز

 با اعطاي اختیارات الزم به سازمان عمران کیش از سوي هیئت 1360متوقف شد، اما از نیمه دهه 
 برداري تجاري و متعددي براي بهرههاي هوزیران وقت حکومت جمهوري اسالمی ایران، برنام

ها تا هم اکنون نیز ها و طرح و دریایی کیش به مرحله اجرا گذاشته شد که این برنامهدشگريگر
 از گردشگري هاي اقتصادي وبرداريهاي اخیر روند آبادانی و بهرهدر طول سال. ادامه یافته است

 طی دهه اخیر به تدریج به یکی از جزیرة کیشکیش رشد و گسترش زیادي یافته، به طوري که 
 تبدیل شده است و هر روز بر رونق و فارس خلیج ایران و منطقه  گردشگريترین مراکززرگب

  . شود میشکوفایی آن افزوده 
  

   از گذشته تا به امروزجزیرة کیشمنابع اقتصادي و وضع جمعیتی 
منابع اقتصادي سنتی کیش در طول تاریخ عمدتاً شامل کشاورزي، دامداري، صید مروارید، استفاده 

 بوده است، اما در فارس خلیجبرداري از منافع تجارت دریایی منطقه منابع غذایی دریایی و بهرهاز 
 جدید کیش، مهاجرین زیادي در این گردشگري  اخیر به واسطه اهمیت تجاري وهاي هطول ده

-اند که هر روز وسعت بیشاي را در این جزیره رواج دادهجزیره ساکن شده و منابع اقتصادي تازه
 اخیر هاي هساکنان محلی جزیره تا پیش از تغییرات اقتصادي و جمعیتی ده. کندري پیدا میت

بار و   شکاري، ماکیان، خرما و صدور ترههمواره از طریق درآمد فروش ماهی، مروارید، صدف، مرغ
شده گذراندند و حتی در گذشته تنباکو نیز در این جزیره کشت میجات زندگی خود را می صیفی
ضمنا مروارید کیش شامل سه نوع یکه، گلوه، بدله، ناعم ) 226خاطرات سیاسی و تاریخی، (است

  ) 143نوربخش، (بوده است
 در اسفند جزیرة کیشاز نظر میزان و ترکیب جمعیتی، نتایج حاصل از اجراي طرح آمارگیري 

 درصد 2/4 آن  نفر جمعیت و نرخ رشد ساالنه16501دهد که این جزیره داراي  نشان می1379ماه 
 5368 نفر مرد و 11123 جزیرة کیش هزار نفري 16501بر اساس این آمار از جمعیت . بوده است

 درصد و بیان 208با توجه به این ارقام نسبت جنسی جمعیت حدود . دادندنفر را زنان تشکیل می
اتی طرح سازمان منطقه آزاد کیش، نتایج مقدم(کننده فزونی جمعیت مردان بر زنان بوده است

 فارسی و عربی است که جزیرة کیشزبان مردم بومی ) 1379جامع آماري، آمارگیري کیش، اسفند 
هاي تاریخی ساکنان نقاط واژگان عربی، هندي، زنگاري، حبشی و آفریقایی نیز به دلیل مهاجرت

 آفریقا، هاي ه و شبه جزیره عربستان، شبه قاره هند و کرانفارس خلیج جنوبی هاي هنشین کران عرب
. دین ساکنان کیش اسالم و مذاهب سنی و شیعه است. در لهجه ساکنان بومی جزیره وجود دارد

، سیستانی افشار(قصبه ماشه، سجم، ده، سفین و باغ:  نیز عبارتند ازجزیرة کیشهاي ترین آباديمهم
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؛ 645 پارس، ، جغرافیاي تاریخی دریايسیستانی افشار؛ 110، فارس خلیججغرافیاي جزایر ایرانی 
 وجود داشته جزیرة کیشدر گذشته حدود ده مسجد عمده در ) 227خاطرات سیاسی و تاریخی، 

  ) 811اقتداري، (تر بوده استتر و مهمکه مسجد جامع قصبه ماشه از همه بزرگ
  

   جزیرة کیشترین آثار تاریخی و گردشگري  مهم
ن جزیره به نام شهر حریره است که به  بقایاي شهر قدیمی ایجزیرة کیشترین اثر تاریخی عمده

 محمد ابراهیم کازرونی درباره این شهر کهن. صورت تلی از سنگ و خاك بر جاي مانده است
آثار عمارات عالی که اکنون خراب است، در آن بسیار است و هفت مناره خراب که به «: نویسد می

نماید که  واقع است و چنین میها چیزي باقی نیست، در میان دو قریه مذکورجز آثاري از آن
ها سفاین از اند که به روشنایی آنافروختهها میها چراغها بر آنها در زمان آبادي جزیره، شبمناره

دریا خود را به ساحل جزیره برسانند و آثار عمارات غریب که اکنون خراب است، بسیار در آن 
همچنین ) 111کازرونی، (».دهندسبت میها را به کفار نجزیره هست که اهالی آن سامان آن

: آورد خود در این باره چنین میفارس خلیجنظري به ایران و زاده بوشهري در کتاب اسماعیل نوري
 آن و هاي ه زیادي از آثار خانهاي هشهر قدیم کیس در سمت شمالی این جزیره واقع شده و تپ«

ت و حکمران این جزیره بر سواحل عمان و ها اکنون باقی مانده اسهاي سنگی در اطراف آنستون
 شهرتی زیاد دارا جزیرة کیش فرمانروایی داشته و تا اواخر سده هشتم هجري قمري فارس خلیج

 و نیز اضافه ».بوده، بعدها این جزیره رو به ویرانی گذارد و جزیره هرمز رو به ترقی و آبادانی نهاد
اي خلفاي اسالم بوده اکنون باقی مانده و از مشاهده آثار ویرانه قصبه حریرا که از بناه«: کندمی

نیز قلعه در نزدیکی کرانه . رسد که در اثر زلزله خراب شدههاي عمارت مخروبه به نظر میستون
وجود دارد که به وسیله دهلیز زیرزمینی به دریا اتصال داشته و دیوارهاي آن از سنگ و سیمان 

  قديهاي ه اشیاء عتیقه، از جمله ظروف سفالی، چینی و سک این جزیرههاي هساخته شده و در خراب
باشد و هاي زیاد دارا بوده که اکنون هفت قنات آن مخروبه می و قناتانبار  آبنیز . شودفت مییا    می

رسد سوره  همچنین چند مسجد داشته و در یکی از این مساجد لوحه سنگی است که به نظر می
  ) 99-100نوري زاده بوشهري، (».تنزیل بر آن نقش شده است

 کرانه شمالی هاي هدر مجموع بقایاي شهر قدیمی کیش یا آثار تاریخی اصلی جزیره در میان
هاي سجم و سفین اند، و بین آباديجزیره در همان محلی که مورخان و محققان بدان اشاره کرده

ب از بناهاي سنگی با مالط  بزرگی مرکهاي ه به صورت پشتحاضر حال درآثار این شهر . قرار دارد
هاي بناها از قلوه سنگ. شود و وسعت آن حدود سه کیلومتر مربع استساروج و گچ مشاهده می

ارتفاع بعضی از . شودهاي گچی دیده میاند و روي بعضی از دیوارها پوشششنی ساخته شده
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نزدیک ساحل، آثار . رسد که دال بر وجود طبقات متعدد استها به بیش از شش متر میساختمان

شود که با چند قدیمی عظیم اسکله و لنگرگاه شهر حریره کیش به همان صورت اولیه دیده می
هاي نیم دایره بیرونی این بنا داراي پشتیبان. راهرو و دهانه سنگی و پلکان به دریا راه دارد

  ) 227؛ خاطرات سیاسی و تاریخی، 61-62بختیاري، (است
-درگاه، بناي دیگري وجود دارد که مردم محلی بدان قصر حریره میدر مجاروت ساختمان بن

هاي سنگی شود که ستونهمچنین بقایاي یک مسجد قدیمی نیز در این شهر دیده می. گویند
 بزرگ مستطیل شکل، انبار  آببه عالوه تعدادي . اندشکسته شده و دیوارهاي آن در اطراف پراکنده

وجود دارد، با دیوراهایی از سنگ و ساروج در شهر قدیمی کیش ها در بندر طاهري که مشابه آن
گیرهاي طبیعی در عمق زمین با مصالح محکم ساخته  در انتهاي آبانبارها آباین . باقی مانده است

نیز . هاي طوالنی ذخیره کنندهاي روان براي مدتی از آبتوجه قابلتوانستند مقادیر اند و میشده
 چهار تا هاي ههاي فراوان و متنوعی مربوط به سدنی شهر کهن کیش، سفالدر سراسر محوطه باستا

دیگر بناي کهن کیش، . شودهفت هجري قمري و به ویژه متعلق به ادوار بعد از صفویه دیده می
ساختمان مسکونی شیخ آل علی، شیخ و حاکم سابق جزیره است که در کنار دریا و در شهر قدیمی 

 متر مربع است که در دو طرف 20 تا 12ا داراي هشت اتاق به مساحت این بن. ماشه قرار دارد
هاي بهداشتی و حمام نیز است و این بنا داراي سرویس. راهرویی به عرض حدود سه متر قرار دارند

. بر روي دو اتاق ورودي آن بادگیرهایی به شیوه سنتی خاص مناطق جنوبی ایران ساخته شده است
قطر دیوارهاي . اندگل کردهچوبی و حصیر پوشیده شده که روي آن را کاهها با تیرهاي سقف اتاق

این بنا متعلق به . متر و مصالح اصلی ساخت بنا سنگ و مالط گل است سانتی70این بنا بیش از 
در محوطه خارج ساختمان بناي کوچک مستطیل شکلی ساخته شده که . دوران قاجار است

 و جزیرة کیش، سیستانی افشار؛ 110ویلسون، (یره بوده استآشپزخانه و سالن پذیرایی شیخ جز
در کیش چند لوله توپ زنگ زده قدیمی هم وجود دارد که بنا به روایات ) 218-224دریاي پارس، 

  ) 226خاطرات سیاسی و تاریخی، (از آثار لشکرکشی نادر شاه افشار به مسقط است
  

   گیرينتیجه
 به دلیل برخورداري از موقعیت طبیعی و جزیرة کیششد،  در بررسی حاضر مالحظه که طور همان

جغرافیایی خاص خود از دیرباز جایگاه ممتازي در تحوالت تاریخی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی 
سیر تحوالت تاریخی کیش طی قرون گذشته باعث شده تا این .  داشته استفارس خلیجمنطقه 

این ویژگی در .  تاریخی طوالنی مذکور نگریسته شوددار گذشته  به عنوان میراثحاضر حال درزیره ج
گردشگري و اقتصادي  اي منطقه کنار مختصات طبیعی و اقلیمی کیش موجب تبدیل این جزیره به 
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شده و اهمیت گاه انحصاري و خاصی را بدان بخشیده است، اهمیتی که ابعاد گوناگون آن با گذشت 
معیتی و فرهنگی کیش که عمدتاً حاصل به عالوه تحوالت ج. زمان در حال فزونی است

 اخیر است، در شکل بخشیدن و جهت دهی هاي هده اقتصادي رخ داده در جزیره طی هاي  یدگرگون
  .  پیش رو بسیار مؤثر و قابل مالحظه خواهد بودهاي هدهبه ساختارهاي فرهنگی و اجتماعی آن در 
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   منابع

  ، تحریر تاریخ وصاف، تهران، بنیاد فرهنگ ایران )1346(عبدالمحمد، آیتی -
، مرآه البلدان، تصحیح عبدالحسین نوائی و میرهاشم محدث، ج )1367(محمدحسن خان، اعتمادالسلطنه -
  ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1
انجمن  و دریاي عمان، تهران، فارس خلیج، آثار شهرهاي باستانی سواحل و جزایر )1375(احمد، اقتداري -

 آثار و مفاخر فرهنگی 
  ، جزیرة کیش و دریاي پارس، تهران، جهان معاصر )1370(سیستانی ایرج افشار -
فارس، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهاي  ، جغرافیاي جزایر ایرانی خلیج)1383(سیستانی  ایرج افشار -

  مسلح 
  پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی ، جغرافیاي تاریخی دریاي پارس، تهران، )1376(سیستانی  ایرج افشار -
 ایرانی، تهران، هاي ه، نام دریاي پارس و دریاي مازندران و بندرها و جزیر)1376(سیستانی  ایرج افشار -

  کشتیرانی والفجر 
  فارس، تهران، هیرمند  ، جزیرة کیش مروارید خلیج)1377(سیستانی  ایرج افشار -
زاده،  و تاریخی؛ خاطراتی از سید محمدعلی جمال، خاطرات سیاسی)1362(علی،  دهباشیوفشار ایرج ا -

  تهران، فردوسی و انتشارات ایران و اسالم ، ...و شمس الدین امیرعالیی 
  ، خرمشهر، بی نا فارس خلیج، )1317(علیغالم، بایندر -
   1357، مهر و آبان 4، ش 13 تاریخی، سال هاي  ی، بررسجزیرة کیشحسین پیشینه تاریخی بختیاري،  -
  فارس، تهران، بی نا  ، نظري به ایران و خلیج)1323(زادهاسماعیل نوري، بوشهري -
، شناس نامه جغرافیاي طبیعی ایران، تهران، سازمان جغرافیایی و کارتو گرافی )1374(عباس، جعفري -

  گیتا شناسی 
  ، ایران از دیده سیاحان اروپایی، ج اول، تهران، بوته )1378(حسن، جوادي -
، 2، فارس نامه ناصري، به اهتمام منصور رستگار فسایی، ج )1367(رزا حسنحاج می، حسینی فسایی -

  تهران، امیرکبیر 
  ، معجم البلدان، بیروت، دار بیروت )1998(یاقوت، حموي -
  ، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران )1373(اکبرعلی، دهخدا -
  ، اسفند 1، ش 1، کیش یک نام کهن، مجله مناطق آزاد، سال )1369(حسن، رحیمی فرزان -
  ، جغرافیاي نظامی ایران، تهران، بی نا )1320(علی، آرا رزم -
  ، آبان 9، ش 2 سال ، مجله بندر و دریا،جزیرة کیش، )1365(محمدتقی، رهنمایی -
، به اهتمام 3، مجموعه مقاالت سمینار جغرافیایی، ش جزیرة کیش، )1365(رهنمایی، محمدتقی  -

   رضوي آستان قدس ،محمدحسین پاپلی یزدي، مشهد
، تهران، انتشارات سازمان فارس خلیج، جغرافیاي جزایر ایرانی )1383(سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح -

 جغرافیایی نیروهاي مسلح 
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  ، نتایج مقدماتی طرح جامع آماري، آمارگیري کیش )1379(سازمان منطقه آزاد کیش -
  ) 1343(شهر و بندر بوفارس خلیجنامه اداره کل فرهنگ و بنادر و جزایر سال -
، آثار البالد و اخبار العباد، ترجمه عبدالرحمن شرفکندي، تهران، مؤسسه علمی )1366(زکریا قزوینی -

  اندیشه جوان 
فارس، به اهتمام منوچهر ستوده، گیالن،  ، تاریخ بنادر و جزایر خلیج)1367(محمدابراهیم، کازرونی -

  مؤسسه فرهنگی جهان گیري 
فارس، تهران، دفتر مطالعات  ابعاد حقوقی حاکمیت ایران در خلیج، )1368(اصغرکاظمی، سید علی -

  سیاسی و بین المللی 
  ، کیش، سازمان منطقه آزاد کیش جزیرة کیش، )1376(علیرجب، مختارپور -
  ، جغرافیاي تاریخی خلیج و دریاي پارس، خرمشهر، کتاب فروشی میریان )2533(عباس، میران -
  سینا   سقوط امپراطوري مستعمراتی پرتغال در هند، تهران، ابن، پیدایش و)1341(احمد، میرفندرسکی -
   و جزایر ایرانی، تهران، سنایی فارس خلیج، )1362(حسین، نوربخش -
   و ممالک همجوار، تهران، سمت فارس خلیج، تاریخ )1384(محمدباقر، وثوقی -
  مه فارس نا ، شیراز، دانشفارس خلیج، تاریخ مهاجرت اقوام در )1380(وثوقی، محمدباقر  -
  ، ترجمه محمد سعیدي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب فارس خلیج، )1348(سر آرنولد، ویلسون -
  ,، روضه الصفاي ناصري، تهران، خیام)1339(رضاقلی خان، هدایت -
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