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چکیده

پیشینة تاریخی بندر ریشهر در شبهجزیرة بوشهر به چندین هزار سال قبل از
میالد منتهی میشود .در زمان پادشاهی عیالم ،این منطقه لیان ناام داشاته

به لحاظ اقتصادی سیاسی ،از اهمیت یژهای برخاوردار باوده اسات .در

د ره ساسانیان لیان تغییر نام پیدا کرده ریشهر ناام ررفات .در ایان د ره

ریشهر به ا ج ر نق شکوفایی در زمینههای سیاسای ،نااامی اقتصاادی

رسید .با ر د اسالم به ایران ،ریشهر نیز مانند مناطق دیگر توسا اعارا

فتح شد به مدت هفت قرن در سکوت ابهام قرار ررفت ،تاا سارانمام

در د ره صفویه بهدنبال تحوالت سیاسی اقتصادی ر نق خلیج فارس
 .1استادیار رر ه تاریخ دانشگاه پیام نور؛ b.alizadeh@pnu.ac.ir

 .2مدرس دانشگاه فرهنگیان بوشهر؛ Tarikh.bushehr@chmail.ir
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حضور پرتغالیها ممدداً در تاریخ مطار رردیاد .در ایان مقالاه باا ر

توصیفی تحلیلی ضمن نگاهی به پیشینة ریشهر تحوالت این منطقاه تاا

ر یکارآمدن صفویان به بررسی جایگااه ریشاهر در تحاوالت حکومات
صفویه از ظهور این سلسله تا پایان حکومات شااه تهماساب ا ل پرداختاه

خواهد شد.

واژههای کلیدی :لیاان ،ریشاهر ،صافویان ،میار ابواساحار ریشاهری،
پرتغالیها

مقدمه

در جغرافیای قلمر صفویه هرکدام از مناطق ایران نقش خاصی ،در این د ره ایفا کردهاناد.

یکی از مهمترین این مناطق ،خلیج فارس سرزمینهای مما ر آن باوده کاه بناا باه دالیال
جغرافیایی ،سیاسی ،اقتصادی ناامی دهها دلیل دیگر همواره مورد توجاه جهانیاان باوده
است .محوریت خلیج فارس که آن را از رذشتة د ر به عامال پیوناددهنادة ساه قاارة کهان
یعنی آسیا ،آفریقا ار پا تبدیل نموده باود ،حکایات از جایگااه برتار ایان منطقاه دارد .بار
همین اساس سرزمینهای مما ر خلیج فارس از دیرباز کاانون تممعاات انساانی پیادایش
تمدنهای درخشان بوده است .یکای از سارزمینهاای مماا ر خلایج فاارس ،اساتان بوشاهر
امر زی سواحل جنو آن میباشد که هماواره جازم منااطق مهام تمااری قبال بعاد از
اسالم بوده است .در جنو این ناحیه ،امر زه بخشی تحت عنوان ریشهر جود دارد کاه از
پیشینة تاریخی بس طوالنی برخوردار است .علیرغم رذشتة طوالنی این منطقه بررسیهاای
موجود مؤید آن است که دربارة تاریخ ریشهر پژ هش مستقلی که تاریخ آن را باه صاورت
جدارانه کامل مورد بررسی قرار دهد ،صورت نگرفته تنها در تعداد محد دی از کتاب

بهصورت مختصر به تاریخ آن اشاراتی شده است 1.عال ه بر کمبود فقار منااب مرباوب باه
 . 1از جمله این آثار می توان به آثاری چون شهرهای باستانی سواحل جزایر خلیج فاارس دریاای عماان اثار احماد

اقتداری همچنین «ظهاور ساقوب بوشاهر» اثار یلام فلاور «تااریخ بوشاهر» از یلام فلاور ،همچناین «سنگساتان» اثار
عبدالحسین احمدی ریشهری د ره د جلدی سرانمام «پرتغالیها در بندر ریشهر» از سید قاسم یاحسینی .اشاره کرد.
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تاریخ برخی مناطق ساحلی خلیج فارس ،به یژه ناحیة ساحلی ریشهر ،جود د ناحیه تحات
عنوان ریشهر ،پژ هش در تاریخ منطقة مورد نار را از حساسیت دقات خاصای برخاوردار
کرده است .به نار میرسد که این مسئله ناشی از نحوة اقدام ساسانیان باشد کاه رااه برخای
از شااهرهایی را کااه احااداك کاارده یااا مااورد بازسااازی قاارار ماایدادنااد،تحت یااو عنااوان

نامرذاری میکردند 1.در با ریشهر نیز حمزه اصفهانی آن را مخفف مختصر ریواردشیر
از نواحی ارجان (در خوزستان) ذکر کرده است (حمزه اصفهانی .)42 :1346 ،ایان هماان
ریشهری است که برخی جایگااه جغرافیاایی آن را کناار بنادر ماهشاهر امار زی مایدانناد
(بهبهانی ،)115-121 :1342 ،اماا باالذری نیاز از منطقاهای باه هماین ناام در نزدیکای تاوج
(برازجان امر زی) یاد کرده است کاه جنار ریشاهر در آن اتفاار افتااده اسات (باالذری،

 ،1337ص )539بدینترتیب همانطوریکه پیشتر رفته شد ،ریشهر مورد نار ایان پاژ هش
ناحیهای است از شبهجزیرة بوشهر که قدمت آن به قبل از د رة ساسانی به عهاد عیالمیاان
بازمیرردد.
پیشینة تاریخی منطقة ریشهر در دورة عیالمیها

همانطوریکاه پیشاتر اشااره شاد منطقاة ریشاهر پایش از د ره ساساانیان نیاز دارای حیاات
شکوفای سیاسی ،فرهنگی اقتصادی بوده اسات .ایان منطقاة تااریخی در د ره عیالمایهاا
تحاات عنااوان لیااان اشااتهار داشااته اساات .مطااابق خشااتنبشااتههااای عیالماای کااه در سااال
1913م1332/هااا از طاارئ هیئاات باسااتانشناساای فرانسااوی در محلاای بااه نااام تاال پاای تاال
( )TOLPAYTOLبر اثر خاكبرداری بهطور اتفااقی باهدسات آماده ،ایان نقطاه را در آن
زمان «لیان» ( )LYANمینامیدند .لیان کلمهای عیالمی به معنی «سرزمین آفتا درخشان»

است (حمیدی .)579 :1380 ،بر همین اساس لیان در عهد عیالمایهاا یکای از مراکاز مهام
فرهنگی تماری به شمار میرفته پل ارتباطی عیالمیها با نواحی اقیانوس هناد جناو

شرقی آسیا بوده است (پزار .)10 :1384 ،در د ران طالیی تمدن عیالم پادشاهان قدرتمندی
نایر هومبان نومنا ،شوتر ك ناخونته ،شیلهاك اینشوشیناك در این منطقاه معاباد بناهاای
 .1چنانکه بهاردشیر یکی در کرمان بود دیگری در عرار قرار داشت (حمزه اصفهانی)33 :1346 ،
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مذهبی احداك کردند .از جملة این بناها میتوان به معباد «کای ری ری شاه»« ،ایازد باانوی
تمدن عیالمای» در منطقاه «دساتو « »DASTAKسارتل  »SERTOLامار ز اشااره کارد
(نوریزاده بوشهری123-126: 1325 ،؛ هینتس.)49-52 : 1371 ،
امااا اینکااه شاابهجزیااره در زمااان هخامنشاایان چااه نااامی داشااته اساات ،متنساافانه هنااوز
باستانشناسان به این سؤال پاسخی ندادهاند ،اما ارار توجاه داشاته باشایم کاه جناو غربای
ایران قلمر سنتی عیالم ،در عصر هخامنشی نیز کم بیش باه حیاات فرهنگای ،ماذهبی
اجتماعی خود ادامه داده است ،میتوان حدسهایی در این باره زد .آندریاس محقق آلمانی
در این باره معتقد است که کی.ری.ری.شا منطقاة عباادی ماذهبی باوده ناامش در تحاول
تاریخی در زمان هخامنشی به ریشا تبدیل شده است .برخی باستانشناسان بر این با رند کاه
کلمهی ریشا از کی.ری.ری.شاا ررفتاه شاده اسات .ماوریس پازار ماورخ باساتانشاناس
فرانسوی دربارة نام شهر لیان در عصر هخامنشی نیز بر همین نار است .ی نیز معتقاد اسات
که شاید کلمة «کی.ری.ری.شا» به «ریشار» 1تبدیل شده باشد (پزار.)45 -46 :1384 ،

در زمان سلوکیان شبهجزیرة بوشهر مورد توجه یونانیان قرار ررفت یونانیان ایان شاهر
را «مزامیریا» نامیدند .اژة مذکور در سافرنامة نئاارخوس آماده منااور از آن شابهجزیارة
بوشهر بوده است (اقتداری48 :1348 ،؛ رایین226-7 :2536 ،؛ اعتمادالسلطنه.)469 :1367 ،
براساس پژ هشهای ریرشمن ،باستانشناس معر ئ فرانساوی ،سالوکیهاا در کناارههاای
خلیج فارس بوشهر کنونی شهری به نام انطاکیه بنا کردند که مادتتهاا از ر ناق آباادی
یژهای برخوردار بود .ریرشمن در این باره میروید« :سلوکیان کمتر از نُه شاهر در سااحل
خلیج فارس بنا کردند از آن جمله است انطاکیه در پارس ا بوشهر امار زی ا کاه جاشاین
شهر عیالمی رردید» (ریرشمن.)262 :1372 ،
پدیدار شدن نام ریشهر و تحوالت آن از دورة ساسانیان تا تشکیل سلسلة صفویه

ر یکارآمدن ساسانیان تنثیر عمدهای بر ضعیت شهر شهرنشینی ایران به یژه در حوزهی
خلیج فارس داشته است؛ چرا که ساسانیان براسااس تمرباههاای پیشاین متانثر از شارای ،
1. Rishar
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ضر رت نیازهای سیاسی ،اقتصادی فرهنگی بر شهر جمعیات شهرنشاین مایافز دناد.
این خاندان به حفظ قدرت رستر
مما ر خلیجفارس ،توجه خاص

نفوذ خود بار تماامی ممالاو باه یاژه سارزمینهاای
یژه داشاتهاناد .یکای از ایان منااطق شابهجزیاره بوشاهر

امر زی بوده که در زمان ساسانیان بخشی از آن ریشهر نامیده میشد.
دربارة اینکه آیا نام «ریشهر» در د ره ساسانی به کار برده شده یا به عصر ماقبل ساسانیان
برمیرردد نارات متعددی داده شده است .پزار در این باره آ رده است که:
«برای مشخصکردن ریشه نام «ریشهر» شار

تفصایلهاای زیاادی جاود دارد.

تعدادی عقیده دارند این نام از پادشاه ساسانی «اردشیر» ررفته شده است .شااید در
زبان عر یا حتی در زبان عیالمی با سواس خاص بتوان یو شباهتی بین کلمه
«ریشهر» «ری شهر» (به معنای بزرگ) که توصیفی رایاج بارای خادایان عیالمای
به یژه الهه کی.ری.ری.شا که در لیان بسیار مورد احترام بوده ،پیادا کارد .د ماین
مورد نام این الهه به نار میرسد ،معرّئ همان ریشه است .این فرضیه زمانی کامال
خواهد بود ،که نام کامل لیان ،لیان ا ریشار 1همانرونه که هوزینر (هوستینر)

2

در کتا خود فرض کرده است ،بوده باشد( ».پزار)45-46 :1384 ،

با توجه به دادههای تاریخی زبانشناختی ،میتوان احتمال داد که نام «ریشهر» به عصار
ماقبل ساسانی احتماالً عصر هخامنشیان بازمیرردد؛ این البته با اندکی تساامح تااریخی،
میتواند با رمانة حمداهلل مستوفی که بنای ریشهر را باه قبال از اردشایر نسابت داده ،تطبیاق
داده شااود .مسااتوفی دربااارة ریشااهر «تمدیااد بنااای» آن توساا اردشاایر بابکااان ،در
نزهتالقلو نوشته است« :زیضهر ،پارسیان آن را ریشهر خوانند ،بر بیان (بربیاان ،بریاان)
معر ئ است ،لهراسب کیانی سااخت شااپوربناردشایر بابکاان تمدیاد عماارتش کارد»
(مستوفی.)130 :1362 ،
1. Liyan - Rishar
2. Husing

هیوزینر معتقد است که ریشهر یو کلمه عیالمی با تلفظ ریشیر باه معناای بازرگ باوده اسات ایان عناوان باه الهاه
کی.ری.ری.شا که در معبد لیان پرستش میشده است ،اطالر میرشت (ها س

یلیامسن.)41 :2535 ،

 / 138بررسی اوضاع سیاسی ریشهر از ظهور صفویه تا پایان دورة تهماسب اول

به نار میرسد در د رة ساسانیان منطقه لیان حوالی آن تحت عنوان «بوخات اردشایر»

«ریو اردشیر» 1یعنی «شهر باشکوه اردشیر» یا ریشهر تمدیدحیات یافتاه باشاد (مشاکور،
 231 :1369رابریل .)47:1348 ،ساسانیان همواره این منطقه را بهعناوان بنادری تمااری،
فرهنگی ناامی مورد توجه خاصی قرار دادند در این ناحیه بهعلت موقعیت استراتژیو،

قلعة ناامی مستحکمی بنا نمودند .این قلعة ناامی که دارای برج بار های بلندی بود ،یو
طرئ مشرئ به دریا سه طرئ آن دارای خندر هاای عایمای باوده کاه باه هنگاام حملاة
احتمالی دشمن یا بر ز هررونه خطاری ماالماال از آ دریاا مایشاده اسات .هاماکناون
یرانااههااای قلعااه ریشااهر در منطقاة ریشااهر کنااونی جااود دارد (اقتااداری75-78 :1348 ،؛
مشایخی.)18 :1382 ،
با سقوب سلسلهی ساسانی به دست اعرا مسلمان ،تمدن فرهنر ریشهر نیاز ر ی باه
اضحالل رذاشت .بنابر نقل بالذری در فتو البلدان ،ریشهر در پی مقا متی سخت از طارئ
مرزباان آن «شاهرك» در فاصااله ساالهااای  19تاا  22هماری قمااری باهدساات «عثماان باان

ابیالعاص» فتح شاد (باالذری .)47 :1348 ،باالذری عماق رساتردری غناای ماادی فاتح

ریشهر را اینرونه بیان مایکناد « :ایان جنار در دشاواری کثارت نعمتای کاه باه دسات
مسلمین افتاد همانند جنر قادسیه بود» (همان.)143 :1348 ،
از احوال ریشهر پس از فتح آن توس مسالمین تاا زماان صافویان اطالعاات انادکی در
دست است .ضربهای که اعرا به این شهر ارد آ ردناد موجاب شاد ریشاهر مرکزیات
اهمیت خود را برای چندین قرن از دست بدهد بندرت در منااب جغرافیاایی باه آن اشااره
رردد .در اق در د ره اسالمی ناحیة ریشهر تحت تنثیر باالررفتن اهمیت جزیرة هرمز قرار
ررفت بهعنوان جزئ ی از قلمر ملوك هرمز مطر شد .ملوك هرمز از د ران ساالجقه
با پیدایش حکومت های اتابکی در این ناحیه باه قادرت رسایده بودناد .ملاوك ایان سلساله
راااهی خراجگ ازار ملااوك فااارس بودنااد زمااانی نیااز بااا داعی اة اسااتقالل خااود را پادشاااه

« . 1اردشیر هشت شهر بنیان کرد ،که از جمله شهر :راماردشیر شهر ریواردشیر شهر اردشیر خاوره کاه هماان راور
باشد( »...طبری585 :1375 ،؛ دینوری)72 :1366 ،
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میخواندند 1.در د رههای بعد به یژه حملة مغول د رة ایلخانان با جاود درریاریهاایی
که رخ داد ،راه نیز به شکست ملوك هرموز انمامید ،اهتمام ملوك هرمز بر آن باود کاه
استقالل نسبی خود را حفظ نمایند .با این حال ملوك هرمز تا پایان عهاد ایلخاانی باا حفاظ
نساابی اسااتقالل داخلاای ،بااه نااام سااالطین ایاان سلسااله باار ایاان دیااار حکوماات راندنااد
( صائالحضره .)214-197 ،1346 ،این ر ند همچنان پاس از فر پاشای ایلخاناان در د رة
حکومت تیموریان ،ترکمانان آر قویونلو تا برآمدن حکومت صافویان اداماه یافات .قلمار
ملوك هرمز همزمان با تشکیل سلسله صفویه شامل کرانههای شمالی جنوبی خلیج فاارس
بود ملوك هرمز مانند سابق ،خراجگزار پادشاهان ایران بودند ( منشی35 :1377 ،؛ حسینی
فسایی.)94 :1367 ،
تأثیر حضور و نفوذ پرتغالیها در خلیج فارس و تحوالت ریشهر

شکلریری د لت صفویه در ایران همزمان با پایان قر ن سطی در ار پا بود .در ایان زماان
افقهای ر شنی به ر ی ار پاییان رشوده شده میزان عالقه به شرر به یژه چاین هناد در
نزد آنهاا افازایش یافتاه باود .همچناین فاتح قساطنطنیه ز ال امتراتاوری کهان ر م شارقی
(. 1453م) موجب شده بود تا شاهراه مهم حساس تمارت بازرراانی شارر باه غار باا
ظهور ترکان عثمانی در منطقهی آسیای صغیر آنااتولی مساد د راردد .بادینترتیاب نیااز
فرا ان دنیای غر به کاالهای شرقی آنان را به جستموی راههای جدید اداشت (سیوری،
 .)102 :1372این مسیرهای جدید در د راه خالصه می شد :ابتادا راه زمینای شامالی ار پاا
آسیا که در ممموع طوالنی پرخطر باود راه د م راه دریاایی کاه براسااس آن بایاد باا
حرکت به طرئ غر

یا د ر زدن آفریقا به هند میرسیدند.

راه د م ،رزینهای بود که توس دریانوردان تمار پرتغالی حامیان آنهاا ماورد توجاه
قرار ررفت ،تال

برای انحصاریکردن استفاده از آن آغاز رردید .برای پرتغاالیهاا نیاز

رسیدن به هند سرآغاز پیگیری اهدائ مهمای باود ،کاه از جملاة ایان اهادائ مایتاوان باه
 . 1در مااورد ملااوك هرمااز نگاااه کنیااد بااه :عااال آرای عباساای ،اسااکندربیر منشاای :1377 ،صااص 970-979؛
منتخبالتواریخ معینی ،معینالدین نطنزی :1383 ،صص .15-23
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تسخیر جزیره هرموز برای حاکمیت بر دریای عمان خلیج فارس ،نفوذ تا بصره مقابله با

ترکان عثمانی سرانمام حفظ روا 1برای سلطة بیشتر برهند اشاره کرد .بدینترتیب پرتغال،
نخستین نمونة «امتریالیسم جدید» را که به بزرگترین درجة بس خود در جهان رسیده باود
پایهرذاری کرد( .د رانت.)236 :1371 ،

در این زمان آلفونسو آلباوکرك 2پرتغاالی ،مقاام نیابات سالطنت فرماانر ایی هناد را

یافت .ا میدانست که برای در دست داشتن تمارت شرر پایگاههای زیادی الزم اسات تاا
در موق تعرض هموم مخالفان رقبای تمارتی بتواند از موقعیات پرتغاال دفااع کناد .در
اق دستیافتن بر دریای هند خلیج فارس خواهناخواه سایر کشاورهای ار پاایی را ادار
میکرد تا برای استفاده از تمارت شرر ارد مبارزه شوند (تاجبخش .)77-78 :1340،بارای
تحقق این اهدائ آلبوکرك درصدد بود تا عال ه بر ایماد تمارتخانههای متعدد در هند باه
ایماد یو د لت مستعمراتی در مشرر برای د لت پرتغال نیز اقدام کند .به همین جهت بود
که هرجا تمارتخانهای برپا میکرد قلعة مستحکمی نیز در کنار

احداك مینماود ،تاا هام

ر اب تماری را تقویت تدا م بخشد هام ساالطین امارای باومی را مرعاو

مطیا

نماید ( یلسون.)125 -129 :1366 ،
بدینترتیب هرموز که از مراکز مهم ترانزیت راه دریایی (راه اد یه) بهشمار مایرفات
در این زمان نیز به لحاظ تمارت بازرراانی کساب ثار ت ،در یکای از درخشاانتارین
اد ار خود قرار داشت ،در این مسیر مورد نار پرتغالیها قرار ررفات .اهمیات ایان بنادر در
چشم سیاحان آن ر زرار چنان بود که معتقد بودند «ارر دنیا حلقه انگشاتری باشاد ،هرماوز
نگین آن است» (دسیلوا فیگوئرا .)47-67 :1363 ،بنابراین پرتغالیها جزیره هرموز را اشاغال
کردند حاکم هرماوز از ساوی پرتغاالیهاا ادار باه پاذیرفتن تابعیات پادشااهی پرتغاال
پرداخت خراج ساالنه به آنها شد .بدینترتیب راه سیادت پرتغالیها باه ناحیاة خلایج فاارس
هموار شد به قول برخی از مورخان «فرنر بر هرموز استیالم یافته ...پادشااه آنماا را باه
غیر از اسم ،چیزی نمانده ،مطی

منقاد پادشاه پرتغال رردید» (ر ملو 1384:133 ،؛ نویادی

شیرازی.)144 :1369 ،
1. Gova
2. Alfonso d Albuquerque
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از این زمان بهتدریج پرتغالیها پس از هرموز ،به مناور کنترل کامال بار خلایج فاارس،
تمامی بنادر آن ،به یژه مناطق تحت سیطرة ملوك هرموز را نیز در اختیار خاود ررفتناد؛ از

جمله بندر قلعهی ریشاهر 1را کاه از زماان باساتان برجاای ماناده باود مرکاز حکمرانای
حاکمان ریشهر بود ،به پادران ناامی خود تبدیل کردند .اقامت طوالنی پرتغالیهاا در قلعاة
ریشهر چنان بود که بعدها ار پاییان اساساً ساخت بنای ا لیته قلعاه را باه پرتغاالیهاا نسابت
دادند (آبه کاره.)29 :1387 ،
آبادانی شهرت بندر قلعة ریشهر خیلی ز د در اسناد مدارك پرتغالیها راه یافات،
بهطوریکه «د بار س» در نوشتهای ،بزرری بندر ریشاهر در قارن شاانزدهم مایالدی /دهام
همری را «د هزار خانه تخمین زده است» ( یلسون.)85 :1348 ،
در این د ره عال ه بر اهمیت ناامی قلعاه ریشاهر بارای پرتغاالیهاا ،حکاام ریشاهر نیاز
بهعنوان رماشتگان ملوك هرماز ،متحادانی احتماالی بارای پرتغاالیهاا در برابار تهدیادات
عثمانی به شمار میرفتند .چنانکه هنگامیکه در سال(.1547م) عثمانیها بصره را باه اشاغال

درآ ردند ،فرمانده جهازات هرموز 2با حکمران ریشهر نیز با سارکرده جزایار حکماران
سابق بصره مکاتبه کرد تا طر عملیاتی مشترکی را تهیه کنند (فلور.)35-36 :1389 ،
سیاست دولت صفویه نسبت به حضور پرتغالیها در سواحل خلیج فاارس از

آغاز تا تثبیت

تسل پرتغالیها بر سواحل بنادر خلیج فارس همزمان با آغاز زمامداری شاه اسماعیل ا ل
صفوی در ایران بود .در این د ره به سبب حضور عواملی چاون درریاریهاای مکارر شااه

 .1در اسناد ا لیة پرتغالیها نام بندر تاریخی ریشهر به صورت «راکسل»  Reixelضب شده است .جالب آنکه غربیهاا

ار پاییهایی که از قرن شانزدهم میالدی به خلیجفارس هموم آ ردند نیز ضب های مختلف ،راه عمیاب غریبای

از اژه ریشهر انمام دادهاند .پرتغالیها ا لین ملل ار پایی بودند ،که نام این بندر را در کتاا هاا رازار هاای خاود

ذکر کردهاند .مثالً «پدر آلبوکرك» برادرزاده «آلفونسود آلبوکرك» که در سال  920هاا.ر1514/م .بارای ا لاینباار

سفری به ریشهر کرده آن را «راکسل» ضب نموده است (اسمیت« .)48 :1381 ،ژان باتیسات تا رنیاه» نیاز ،کاه در ساال

 1048ها.ر1639/م به ریشهر سفر کرده ،آن را «رارل» ضب کرده است (تا رنیه .)360 :1363 ،دیگر سیاحان غربی نیز
راجل ،راشل ،راشر  ...ضب نمودهاند.

 .2انتونیو اسیلوریا
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اسماعیل با حکام مختلف داخلی (ملوك الطوایفی) درریری با ازبکان ،ی فرصت توجه
جدی به جزایر سواحل خلیج فارس را نیافت .اررچه تصرئ بنادر کلیادی هرماوز بارای
شاه اسماعیل صفوی خوشایند نبود اما ی باا توجاه باه فقادان نیار ی دریاایی کارآماد در
ایران ،آغاز استمرار تنش با د لت عثمانی تال

بارای دساتیابی باه متحادانی در مقابال

عثمانیها به مناور استفاده از حمایت ناامی آنان ،اشغال این نواحی از ساوی پرتغاالیهاا را
عملی انمامشده پنداشته ممبور به پذیر

سیادت پرتغالیهاا بار ایان ناواحی شاد (بیاانی،

679: 1379؛ ثوقی .)336-7: 1380،در این زمان شاه اسماعیل،جهت بهرهبرداری از نیر ی
دریااایی پرتغااالیهااا جهاات پیشاابرد اهاادائ سیاساای ناااامی خااود بااا اعاازام ساافیری ناازد
آلبوکرك ،قراردادی با ی منعقد کرد که یکی از بندهای آن اتحاد سیاسی ناامی (ایران
پرتغالیها) علیه ترکان عثمانی بود (اقبال اشتیانی.)61 :1328 ،
آلبوکرك نیز با توجه به شرای ایران ،درصدد برآمد تا تثبیت کامل سایطرة پرتغاالیهاا
بر سراسر خلیج فارس ،ر اب پرتغال با دربار صافوی را د ساتانه نگاه دارد (ناوایی:1372 ،
.)11
پرتغالیها در این زمان بهتدریج باریکة ساحلی اق در شمال شامال غار هرماوز را
تصرئ کردند استحکاماتی در آن ساختند ،به سیله آن ،توانستند خار ج

ر د کااال

را در اختیار ریرند (سایوری .)103 :1372 ،آلباوکرك سیاسات کنتارل بار ساواحل خلایج
فارس را آشکارا در پیامی که برای شاه اسماعیل فرستاد اعالم کرد ،رفت« :پاس از اتماام
قلعه هرموز ،سایر مناطق خلیج را نیز به نام پادشاه پرتغال ،متصرئ خاواهیم شاد» (فلسافی،
 .)220 :1346نکته قابل تنمل در پیام آلبوکرك این است کاه نمایرویاد ایاران را تصارئ
میکنم ،بلکه سخن از تصرئ سایر مناطق ساحلی خلیج فاارس ،یعنای بناادر بارانادازهای
کاال رمرکات این منطقه است .اهمیت رمرکات نواحی هرموز برای آلبوکرك به حدی
بااود کااه در پاسااخ بااه خواسااتههااای شاااه ایااران (شاااه اسااماعیل) کااه از ا باارای ساارکوبی
خراجگزاران شورشی در سواحل کمو میخواهد ،ماینویساد« :حفاظات نااامی در قباال
خراجگزاران ،به این شرب انمام میریرد که کلیة رمرکات ایران در خلیج فارس به سلطان
هرموز تعلق ریرد ».که البته سلطان هرموز در این زمان خراجگزار پرتغال شده باود ( السار،
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 .)83 :1364اررچه در د ره شاه اسماعیل سفارتهای مکرری میان دربار ی آلباوکرك
رد بدل شد اما این سفارتها به علت مارگ ز دهنگاام شااه اساماعیل ( 930ه .ر) نتاایج
قابل مالحاهای به همراه نداشت.
در د ره حکومت شاه طهماساب نیاز پرتغاالیهاا همچناان حضاور فعاال پایاداری در
جزیره هرموز مناطق همموار آن داشتند .این حضور فعال باه مادد جاود شارایطی چاون
استمرار درریری با همسایگان ترك ازبو نابسامانی ا ضاع داخلی نازاع قزلباشاان باا
یکدیگر سرانمام جوانبودن شااه امکاانپاذیر شاد .در ایان د ره نیاز تهماساب در اداماه
سیاست شااه اساماعیل درصادد جلاب د ساتی پرتغاال در جهات مقابلاه باا ترکاان برآماد.
بیتردید از جمله عوامل تال

تهماسب در جلب د ستی پرتغالیها تسل ترکان عثمانی بار

قطیف ( 957ها .ر) مسق ( 960ها .ر) بود .حضور اساتقرار ترکاان عثماانی در خلایج
فارس در این زمان در حکم محاصرة کلیة بنادر جنو ایران بود .بادینترتیاب تهماساب باا
مساعدت پرتغالیها توانست قطیف را از چنر عثمانیها خارج سازد (ناوایی .)257 :1370
پرتغالیها نیز با استفاده از این شرای با ادامة مناسبات د ستانة خود با د لت شااه تهماساب،

اعزام سفرایی به دربار ی 1توانستند امتیازاتی تمااری بازرراانی از درباار ایاران کساب

نمایند از طرئ دیگر مان از اقادامات خصامانة احتماالی ا علیاه حضاور آناان در خلایج
فارس شوند( منشی116 :1377 ،؛ حسینی فسایی.)107 :1368 ،
در ممموع ضعف حکومت نبود نیر ی دریایی کارآمد در ایان د ران باه پرتغاالیهاا
فرصت داد تا سیطرة خود را در خلیج فاارس ساواحل تصارئشادة آن ،تقویات حفاظ
نمایند .این ضعیت تا بخشی از ا ایل حکومت شاه عباس ا ل باه قاوت خاود بااقی ماناد
سرانمام در سال .1622م شاه عباس توانست پرتغالیها را اخاراج نمایاد (دسایلوا فیگاوئر ا،
 368-9 :1363؛ دال اله326-303 :1370 ،؛ منشی980-982 :1377 ،؛ فلسفی.)220 :1346 ،
بهطورکلی ،سالطین نخست صفوی علیرغم موفقیتهای داخلای تاا زماان شااه عبااس
ا ل به دالیل سیاسی ناامی ذکرشده در عرصة دریایی تحرك برجستهای نداشتند حتای
 .1درباااره آماادن فرسااتاده پرتغااال ر.ك :احساانالتااواریخ457 592 :1384،؛ تاااریخ عااالمآرای عباساای191 :1377 ،؛
خلدبرین274 :1372 ،؛ تکملهاالخبار.104 :1369 ،
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د ر بودن جزایار ساواحل جناو ایاران از مراکاز اقتادار پایتخات حکمراناان صافوی
موجب عدم مقابلة شاه اسماعیل شاه طهماسب با تسل پرتغالیها بر خلیج فاارس رردیاد.
همین سیاست موجب شاد تحرکاات ن ااامی صافویان در ایان عرصاه نایار لشکرکشای باه
قطیف ،بحرین یا سرکو قیامهای ریشهر از طریق همکاری با پرتغالیها صاورت پاذیرد
که به نوبة خود ،منمر به سیادت پرتغالیها به مدت بایش از یاو ساده بار ایان آباراه مهام
رردید.
عوامل اهمیت ریشاهر در دوره صافویه :از طلاوع صافویان تاا پایاان دوره

طهماسب اول

الف .موقعیت سوقالجیشی و نظامی بندر ریشهر

در د ران صفویه ،در بندر ریشهر قلعهای بازمانده از د ران ساسانیان یا حتای پیشاتر از آن
جود داشته که احتماالً از آن به عنوان ارگ د لتی پادران نااامی اساتفاده مایشاد .ایان
قلعه کانالهای آ  ،بار هاا دیوارهاای بلنادی داشات خنادقی د ر آن حفار شاده باود
(پزار )106 :1384 ،تا در مواق ضر ری خطر ،بارای دفااع از منطقاه سااکنان ،آن را باا
آ دریا پر کنند .به نار میرسد پرتغالیها پس از ر د تسل بر این منطقاه ایان قلعاه را
بازسازی با همان کاربری رذشته بهعنوان قلعة ناامی دفاعی مورد استفاده قرار دادند.
«بارتلمی آبهکاره» یکی از نخستین سفرنامهنویسان غربی معاصر با عصار صافوی در ر ز
 22جوالی 1672م  1083 /ها.ر در یادداشتهای سفر

از موقعیت ناامی قلعة ریشهر در

کنار ساحل مینویسد:
« ...پس از طی شش مایل به سمت پایین ،ریشهر را نیز دیدیم ،که ظاهراً یو قلعاه
ناامی در کنار ساحل است که در زمانهای رذشته به سیلة پرتغاالیهاا در دهاناة
ر دخانااة کااوچکی ساااخته شااده اساات ن...ز اینمااا زمااانی زیاار فرمااان پرتغالیااان
مسکونی بود( » ...آبهکاره.)29 :1387 ،

حکمرانان ریشهر در د ره صفویه همچون خاندان میر ابواسحار فرزندان ی توانساته
بودند ثر ت زیادی در این بندر به دست آ رند .این خاندان با توجه به موقعیت اساتراتژیو
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مناسب بندر ریشهر بخشی از آن ثر ت را صرئ تمهیز نیر ی دریایی کاوچکی در ریشاهر
بنای یو پادران ناامی با دهها نفر سرباز آمادهبهجنر نمودند .رویاا حکمراناان ریشاهر
میدانستند که خلیجفارس در انتاار قای ناامی زیادی است ،چون عال ه بار پرتغاالیهاای
طمتاع بی رحم ،بسیاری از همسایگان د ر نزدیاو در بناادر دیگار نیاز ،چشام طما باه
درآمد ریشهر داشتند .از این ر در یو اقدام بازدارنده ،حکمرانان این ناحیه نیر ی دریایی
خود را تقویت تمهیز کردند.
براساس اسناد پرتغالی ها ،حکمراناان ریشاهر در ایان د ره اقادام باه خریاد کشاتیهاای
تماری جنگی کرده کشتیهای خود را ممهز به نوعی توپ محلای باه ناام «زنباورك»

1

نموده بودند .این ابزار ناامی در اق یو نوع توپ کوچو قابال حمال ر ی شاتر باود
که رلولهای به اندازهی یو عدد ررد داشت .زنبورك را میشد ر ی سه پایه در زماین
یا ر ی بار شتر شلیو کرد .این ابزار سال ناامی خیلی ز د در سازمان ارتش ایاران جاا
باااز کاارد از عصاار صاافوی تااا قاجااار د ران مشاار طه مااورد اسااتفاده قاارار ررفاات
(انوری .)3882 :1381،در زبان فارسی به مرکاز نگهاداری زنباورك «زنباوركخاناه» باه
متصدی کاربر آن «زنباورکچی» یاا «زنباوركباشای» اطاالر مایشاد (دسایلوا فیگاوئر ا،
.)85 :1363
ظاهراً یکی از ابتکارات میرابواسحار فرزندانش در بندر ریشاهر ،اساتفاده از زنباورك
در کشتی طراده بوده است .بهاحتمال این برای نخستین بار بود کاه یاو حکماران محلای
ایرانی از زنبورك در نیر ی دریایی کشتیهای خود در کراناههاای شامالی خلایجفاارس

استفاده میکرد( 2یاحسینی .)81 :1389 ،به نار میرسد که به علت همین یژریهاای قلعاة
 .1درباره تاریخ این ابزار ناامی در سازمان ناامی ارتش صفویه ،مبدأ اصلی ا لیه آن ،چگاونگی ر د آن باه ارتاش
صفویه مسائل مربوب به آن جای سؤال بااقی اسات اماا براسااس برخای رازار هاا ،درسات صافویه پاس از جنار

«چالدران» شکست از ارتش عثمانی ،پی برد که توپ توپخانه در جنرهای مدرن حرئ اصلی را میزند .به هماین

دلیل نیز پس از مدتی سال کوچکی ارد سازمان ارتش صفوی شد ،که به آن زنبورك رفته میشاد (اناوری:1381 ،

.)3882

 .2دربارة اینکه میرابو اسحار فرزندان ی زنبورك را از کما شناخته برای نیر ی کوچو دریایی خود در ریشاهر،
مورد استفاده قرار داده بودند؛ آیا اینکه زنبورك را از هند ستان یا از داخل ایران تنمین کارده بودناد ،جاای ساؤال
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ناامی ریشهر فراهمشدن امکانات تمهیزات بهتدریج شارای جهات شاور

د فرزناد

میر ابواسحار در زمان صفویه مهیا شد.
یلم فلور ضمن توضیح قیام شاه علیسلطان اینرونه از تمهیزات ناامی ی در ریشاهر
مینویسد:
« ...شاه علیسلطان در آن زمان د ازده فاستا ننوعی کشتیز در اختیار داشت که هر
کاادام  20ماارد داشاات مساالح بااه زنبااورك بودنااد .ا عااال ه بااراین ،ساااخلوی
نپادرانیز با  70نیر در ریشهر داشت( » ...فلور.)29 -37 :1389،

حسنسلطانریشهری ،نیز قلعة ریشهر را محل مستحکمی برای مقا مت پایداری خاود
تشخیص داد ،باا ساربازان نیر هاای نااامی در آنماا موضا ررفات (یاحساینی:1389 ،
 ،)101زیرا حسنسلطان میدانست که بار های بلند قلعه خندر پار از آ اطارائ آن باه
محاصرهکنندران اجازة حمله به قلعه تصرئ آن را نمیدهد.
فلور در این باره مینویسد ...« :نیر هاای صافوی کاه شمارشاان د زاده هازار نفار باود،
رفتند که کار چندانی در برابر استحکامات قلعه ریشاهر از دستشاان برنمایآیاد( ». ...فلاور،
 .)29 :1389استحکام این قلعه چنان بود که نیر های صفوی با جود کماو از پرتغاالیهاا
باز نتوانستند حسن سلطان را ادار به تسلیم نمایند ،سرانمام از طریق ماذاکره ا را از قلعاه
پایین کشیدند.
بنابراین از آنمایی که یکی از دالیل ایماد قلعه از رذشتههای د ر در یاو ناحیاه دفااع
از یو منطقه ساکنان آن بوده است ،رویا به نار میرسد که قلعة ریشهر نیز از این قاعاده
نمیتواناد مساتثنی باشاد ،در طاول تااریخ از نقاش اساسای اساتراتژیو یاژه حتای در
لشکرکشیها عملیات دفاعی برخوردار بوده است .چه بسا کاه امار زه نیاز ماا در حاوالی
خرابههای ریشهر شاهد پادران ناامی نیر ی هوایی هستیم که این نشاان از موقعیات نااامی
منطقه از رذشتههای د ر تا به امر ز میباشد.
باقی است .به دلیل فقدان مناب  ،در حال حاضر پاسخی برای این سؤاالت ناداریم اماا از ناار تااریخ نااامی ایاران بارای
مورخان قابل تنمل میباشد.
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ب .اهمیت تجاری و بازرگانی بندر ریشهر

ریشهر تا د ره شاه تهماسب صفوی خراجگزار ملوك هرموز باود .هرماوز یکای از مراکاز
تماری یکی از بزرگترین پایگاههای داد ستد بین ایران ،هند ستان ،عربستان ساواحل
جنوبی خلیجفارس بود .از بندر هرموز غالت ،برنج ،انگور ،اسب ،مر ارید ،ابریشم اد یاه
به هند ستان صادر میشد (ناوایی ،)81 :1377 ،بناابراین بایتردیاد مهامتارین علات ر ناق
هرموز تمارت بود که بهخصوص با بستهشدن راه ابریشم فعالشادن راه دریاایی آن یعنای
اد یه ،از مراکز مهم ترانزیت ،بهشمار میرفت (اعتمادالسلطنه.)305 :1367 ،
بنابراین از آنمایی که ریشهر در این زمان زیر نار ملوك هرموز اداره میشد در کنار
خلیجفارس قرار داشت ،از اهمیت تماری ر نق اقتصادی این منطقه برخوردار بوده است.
ریشهر با هند ستان به یژه در زمان حکمرانای میرابواساحار ر ابا تمااری خاوبی برقارار
کرده بود .مهام تارین اقاالم صاادراتی بنادر ریشاهر باه هند ساتان ،اساب

1

مر اریاد باود.

پرتغالیها برای استفاده در سوارهناام خود نیاز به اسب داشتند .از ایان ر تماارت اساب از
ریشااهر بااه هند سااتان سااود زیااادی داشاات (یاحسااینی .)78 :1389 ،چنااانکااه رذشاات،
میرابواسااحار حکمااران ریشااهر ،حتاای در منموریااتهااای سیاساای دیتلماتیااو خااود بااه
هند سااتان دربااار آلبااوکرك ،تمااارت اسااب را فرامااو

نماایکاارد .ا در ا لااین ساافر

دیتلماتیو خود ،موفق شد بیست رأس اسب به آلبوکرك بفر شد (اسمیت.)21 :1381 ،
کاالی نفیس دیگری که از بندر ریشهر به هند ستان حتی شمال آفریقا صادر میشاد،
مر ارید بود .صد ر مر ارید از ریشهر به هند ستان قدمت بسیار زیادی داشات ،براسااس
اسااناد تاااریخی ،دسااتکاام بااه د ران ساسااانیان ماایرسااد .مرکااز اصاالی صااید مر اریااد در
خلیجفارس ،جزیره خارك بود که در زمان قدرت میرابواسحار فرزندانش ،تحت قلمار
حکمران ریشهر اداره میشد (یاحسینی.)78 :1389 ،
در برابر صادرات اسب مر ارید ،تمار ریشهری حکمرانان تااجرپیشاة ایان بنادر ،از
هند ستان اقالم کاالهایی چون انواع اد یه پارچه ارد میکردند .بهرونهای که تمارت
اد یه برای خاندان حکمران ریشهر چنان پرسود بود ،که ظرئ مدت کمی ،ثار ت زیاادی
 .1مرکز پر ر

اسب در فارس بود.
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برای آنها ایماد کرد آن ثار ت را صارئ خریاد کشاتیهاای تمااری ،جنگای ایمااد
نیر ی دریایی کردند (انوری.)3882 :1381 ،
بعدها با سلطة پرتغالیها در ریشهر رویا آنها یو کلنی کاوچکی در ایان ناحیاه بارای
خااود ساااختند ،شاار ع بااه تمااارت اد یااه ،مر اریااد ،باارده دیگاار کاالهااای تماااری بااا
هند ستان آفریقا کردند (یاحسینی.)84 :1389 ،
یلسون در این باره مینویسد:
«ریشهر تا د رههای اخیر هم یکای از باالد بحاری محساو مایشاده حتای در
نقشه های پرتغالی نیز که مربوب به قارن شاانزدهم هفادهم اسات ،شاهر ماذکور
بزرگترین مرکز تمارتی ساحل ایران قلمداد شده است» ( یلسون.)85 :1348 ،

پس از تخریب قلعه ریشهر در زمان شاه تهماسب ،بهرغم اینکه ریشاهر اهمیات اعتباار
سیاسی -محلیا

را از دست داده بود ،اما هنوز هم این بنادر باهعناوان یاو شاهر تمااری

محلی ،به ظیفهی خود عمل مایکارد .باه دلیال عاوارض رمرکای پاایینتار در ریشاهر (5
درصد در مقابال  11درصاد در هرماوز) تعادادی از تماار ،باا همدساتی مقاماات رمرکای
هرموز ،از توقف در این جزیره خودداری کرده از طریق بنادر صفوی ،مانند ریشهر ،عازم
بصره میشدند .حضور عامل پادشاه هرموز در بصره نیز حضور دستکم عااملی از یکای
از فرماندهان جهازات پرتغالی هرموز در ریشهر ،بیهیچ شو تردید ،عملیات قاچار کاال

را تسهیل میکرد (فلور .)33 :1389 ،ضمناً دی.آلوار د نر نها 1،فرمانده جهازات هرماوز
( ،)1550 -1553نیز در عملیات قاچار شرکت داشت .ا در ریشهر دارای نماینادهای باود،
که در آنما رسماً به مناور کسب اطالعات از فعالیتهای عثماانیهاا مساتقر شاده باود ،اماا
عمالً باهعناوان نماینادهی تمااری ا عمال مایکارد از طارئ ا باا بصاره باه داد ساتد
میپرداخت (همان.)34 :1389 ،
رذشته از این ،ریشهر برای هرموز سایر شهرهای خلیجفارس مانناد بصاره ،از اهمیات
سیاسی اقتصادی برخوردار بوده است؛ زیرا مواد غذایی مورد نیااز هرماوز ،از ریشاهر هام
1. D. Alvare do Noronha
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تنمین میرردید .به همین دلیل جهازات بحرین ،کیش ،ریشهر غیره ،حامل رنادم ساایر

مواد غذایی ،نرخ کمتری ( 5درصد) برای عاوارض رمرکای در هرماوز مایپرداختناد- ،

راهی هم این نرخ رسمی را بههیچ جه نمیپرداختند .این جذابیت کشاش ریشاهر تادا م
یافت (همان.)34-35 :1389 ،
تحوالت سیاسی ریشهر در زمان شاه اسماعیل اول

همانطوریکه پیشتر اشاره شد همزمان با آغاز سلسله صفویه بندر ریشهر که از جمله بناادر
آباد خلیج فارس بود ،توس فرد مقتدر صاحب نفوذی باه ناام «میار ابواساحار ریشاهری»
اداره میشد .میر ابواسحار در این د ره موفق شده بود عال ه بر ایماد ارتباب د ستانه با شاه
اسماعیل صفوی ،از اعتماد حسن توجه ملوك هرماوز نیاز برخاوردار شاود .قاضای قمای
نویسنده «خالصةالتواريخ» میرزا حسن حسینی فسایی نویسانده «فارسانامة ناصاری» دربااره
ی مینویسند:
«{در این زمان} ...میرابواسحار پدر حسنسالطان ریشاهری از پرتاو ر زافاز ن از
مرتبة پیشوایی ده به مرتبة ارجمند ایالت فرماندهی رسیده باود( »...قاضای قمای،
289 :1359؛ حسینی فسایی.)359 :1367 ،

همچنین در همین د ره در حوالی بندر ریشهر از طرئ ملوك هرموز ده پارچه آباادی،
به ی هدیه داده شده بود زیرا ریشهر در آغاز عصر صفوی زیر سلطه ملاوك هرماوز اداره
میشد (اسمیت .)47-49 :1381 ،اما به نار میرسد که توفیق سیاسی خاندان میر ابواساحار
باالررفتن منزلت شاوکت ایان خانادان خوشاایند پرتغاالیهاای حاضار در هرماز نباود،
چنانکه پس از مدتی پرتغالیها امیر هرمز را به بازپسریری دهها اداشاتند (هماان:1381 ،
 .)48-49بدینترتیب به نار میرسد که در این برهه پرتغالیها از فعالیتهای میر ابواساحار
در جهت اعتالی ناامی تماری ریشهر احساس خطر کارده درصادد کنتارل محاد د
کردن ی برآمدند .اررچه آبادیهای اهدایی حکام هرماوز از میار ابواساحار پاس ررفتاه
شد ،اما ی درصدد برآمد تا از امتیاز جود ارتباطات د ستانة خود با حکام جنو هناد در
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جهت تحکیم ر اب د ستانه با دربار صفوی بهره ریرد .صفویان نیاز در ایان زماان اررچاه
توان مقابله با پرتغالیها را نداشتند اما از جود ارتباب مسااعدت حکاام محلای در منطقاة
خلیج فارس جهت اعالن حضور خود در این ناحیه ،استقبال میکردند .بدینترتیاب باه ناار
میرسد بهدنبال همین سیاست بود که بنا به قول برخی از مناب  ،میر ابواسحار د بار از طرئ
دربار صفوی عهدهدار انمام سفارت شد :یوبار با هدئ توسعة ر اب با یوسف عادلشااه
تقویت موقعیت شیعیان ایالت «بیمارپور» «دکن»

1

یافتن جای پایی در هند ستان در سال

( 916ه.ر1510/م( ).قااائممقااامی )476-480 :1369 ،دیگااری باارای ابااراز تنسااف بااه
آلبوکرك جهت مرگ سفیر پرتغال در هرموز (یاحسینی )66 :1389 ،راهی هند ستان شاد.
اررچه مناب

متون ایرانی عصر صفوی د رههای بعد نام این سفیر ایران باه هند ساتان را

ذکر نکردهاند؛ اما براساس اسنادی که از جانب پرتغالیها منتشر شاد ،ناام ایان سافیر را میار
ابواسحار ذکر کاردهاناد (آقامحماد زنماانی21 :1382 ،؛ فلاور .)27 :1389 ،میرابواساحار
بهعنوان سفیر شاه اسماعیل ،در سفر خود به دربار عادلشااه باه هماراه خاود هادایایی نفایس
برای عادلشاه برده بود که شامل اجناس اقالم زیر بود:
«مقداری ر انداز اسب که از پارچه های نفیس ساخته شده ،باا طاال ابریشام باه
طرزی استادانه با نقش نگار رلد زی شده ،لباسهای ررانقیمت ابریشمی که
پوشیدن آن در آن نواحی مرسوم بود ،تعداد زیادی دستار اشرائ ساایر اشایام
نیز یو عدد کاله قرماز رنار کاه دارای دساتاری بلناد زیباا باود( »...اسامیت،
.)22 :1381

میرابواسحار در این سفر هنگامی به بندر روا اق در ایاالت دکن میرسد کاه یوساف
عادلشاااه بااه تااازری از دنیااا رفتااه بااود (فلساافی19-20 :1342 ،؛ اساامیت .)21 :1381 ،ی
همچنین در همین سفر با آلبوکرك نیز دیدار کرد .پاس از ایان دیادار آلباوکرك تصامیم

ررفت سفیری بنام «ر ی رومز د کار ال هوسا» 2را باههماراه میار ابواساحار راهای ایاران
 . 1ایالت دکن شهر ساحلی آن بندر روا ،یکی از مراکاز مهام مسالمانان شایعیان در شابه قااره هند ساتان باه شامار
میرفت که در فاصله سالهای  915 - 895ها.ر 1490-1510 /م .تحت زمامداری یوسف عادلشاه بود.

2. Roy Gomes de Carvalhosa
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نماید .هدئ ی از اعزام این سفیر عال ه بر اطالع از دربار شاه اساماعیل ا ضااع داخلای
ایران ،برقراری رابطة سیاسی تماری با شاه اسماعیل صفوی باود .آلباوکرك همچناین در
نامهای خطا به شاه اسماعیل درخواست اتحاد ایاران پرتغاال علیاه عثماانیهاا را مطار
کرد ،چرا که عثمانیها بهطور همزمان مناف پرتغالیهاا ار پااییهاا صافویان را باهطاور
جدی تهدید میکردند (اسمیت25 :1381 ،؛ بیانی.)679 :1379،
به هر حال میرابواساحار ریشاهری هیئات هماراهش ر ی راومز متارجمش فاری
جوائر در ا اخر سال  916ها 1510/ .م .به هرموز رسیدند .در این میان رومز بیمار شد در
همان هرموز دیده از جهان فر بست (نوایی .)84 :1377،در این زماان ر ابا خواجاه عطاا

زیر اعام حاکم هرموز 1،با پرتغالیها به یژه با شخص آلبوکرك بهشدت تیره شده بود.

شاید از همین ر ست که مناب پرتغالی مدعیاناد کاه خواجاه عطاا ،ر ی راومز را مساموم
کرده بود زیرا ا از ایماد اتحاد بین شاه ایران شاه پرتغاال هراساناك شاده باود (اسامیت،
 .)28 :1381میر ابواسحار نیز که مورد اهانت بیحرمتی خواجه عطا قرار ررفته بود ،پاس
از مصادرة اموالش توانست رهستار ایران رردد .میر ابواسحار پس از دیدار با شاه اسماعیل،
این بار از طرئ شاه ایران عهدهدار منموریت سفارت نازد آلباوکرك شاده رهساتار راوا
میرردد .هدئ از این منموریت اظهار تنسف شاه اسماعیلصفوی از مرگ ر ی راومز در
هرموز تقاضای اعزام سفیر جدیدی به ایران بود؛ اما آلباوکرك کاه درریار شاور هاای
ایالت دکن حتی بندر روا شده بود تا سالهای بعد نتوانست سفیری به ایران اعازام نمایاد،
میر ابواسحار نیز دست خالی به ایران بازرشت (نوایی.)84 :1377 ،
به نار مایرساد کاه در ایان برهاه ،موقعیات ریشاهر حکماران آن ماورد توجاه یاژة
پرتغالیها قرار میریرد؛ چرا که آلفونسو د آلبوکرك اندکی قبال از ماررش (از صافر تاا
شوال ( 921ها.ر /مارس تا نوامبر 1515م) سفری به هرموز انمام داد .رویا ی به این دلیال
به هرموز آمد که مبادا ریشهر تحت سلطة میارابواساحار باه یاو پایگااه دریاایی ایاران در
خلیجفارس مبدل رردد ،بهرونهایکه شاه اسماعیل ا ل با بهرهریری از این پایگاه بتواناد باه
بندر هرموز ضربه ارد آ رد سرانمام مناف پرتغالیها را در خلیج فارس مورد تهدید قرار
 .1سیفالدین ابانصر
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دهد .یا حتی به قول برخی مورخان بکوشد آ های آزاد را به کنترل درآ رد (فلور:1389 ،
.)25-26
آلفونسو آلبوکرك در خالل اقامتش در هرموز به سال .1515م مقامات رسمی مختلفای
را از حکمرانان امیران محلی خلیج فارس از جمله میرابواسحار ،حکمران صافوی ریشاهر
را به حضور پذیرفت .از قرار معلوم میرابواسحار قول داده باود کاه ارار آلباوکرك جهات
اشغال بعضی جاها یا سرزمینها به ا یااری رسااند ،ا نیاز باه مانوئال ا ل ،پادشااه پرتغاال،
خراج خواهد پرداخت .آلبوکرك به ا پاسخی رنر د پهلو داد اظهار داشت که ایان
موضوع را باید با مانوئل ا ل در میان رذارد که در نتیماه موضاوع مساکوت ماناد (هماان،
.)26-27 :1389
قابل ذکر است در دیداری که میر ابواسحار ریشهری با آلباوکرك پرتغاالی در هرماوز
انمام داد ،میر ابواسحار هدایای ارزندهای شامل جواهرات ،طال ،اسب ،پارچاههاای نخای
ابریشمی از طرئ شاه اسماعیل باه آلباوکرك اهادا کارد .آلباوکرك نیاز در مقابال پنمااه
صرافین طال ده کر زاد پرتغالی کاالهایی شامل صد کیلو زنمبیل ،سه کینتال فلفال90 ،
کیلو رل میخو ،یو کینتال دارچاین مقاداری شاکر باه میار ابواساحار هدیاه داد (آقاا
محمد زنمانی .)85-104 :1382 ،همچنین آلبوکرك «یو خنمار باا دساتة طاال نقاره باه
ارز

بیست د

نیم اشرفی نیز به میر ابواسحار اهدا کرد» (همان.)90 :1382 ،

جالب آنکه آلبوکرك در پاسخ به بازدید حاکم امیر ریشهر ،از طرئ خاود هیئتای را
از هرموز به بندر ریشهر فرستاد ،تا با میرابواسحار ریشهری دیدار کنند (هماان.)79 :1382 ،
براساس این مطالب ،به نار میرسد با توجه به شکست سختی که در این زمان شاه اسماعیل
در جنر چالدران ( 920ه.ر) از عثمانیها خورده بود فرصت بار دیگر بارای معارضاان
حکمرانان محلی جهت استقاللخواهی فراهم رردیده بود ،میر ابواسحار نیاز جهات حفاظ
قدرت خویش در ریشهر ،به فکر جلب توجه اتحاد باا پرتغاالیهاا افتااده باود .مؤیاد ایان
رفتار آنکه چندی پس از سفر میرابواسحار به هرموز مالقات ا با آلفونسو د آلباوکرك
بازرشت به ریشهر ،ی نامهای خطا به آلبوکرك ماینویساد ناماه را توسا خواجاه
عباااسالاادین محمااد ارسااال ماایدارد .در ایاان نامااه میاارابواسااحار د سااتی ،ارادت
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خدمترزاری خود را به آلفونسو د آلبوکرك اعالم میدارد .متن این نامه که در کتابخاناه
لیسبون نگاهداری میشود ،دربارة حضور پرتغالیها در کراناههاای شامالی خلایج فاارس
بندر ریشهر حائز اهمتیت میباشد.
«این بندة حقیر خدمتگزار با ارسال هزار دعا برای جنابعالی اعاالم مایدارم کاه در
خدمتگزاری حاضرم .الزم بود که با ارسال این نامه به توس خواجه عبااسالادین
محم د ،مراتب د ستی ارادات خود را بیان کانم بگاویم کاه ارار هماه باا هام
باشیم ،قوی خواهیم بود؛ اعالم نمایم که شما را فرامو

نکردهام .ارر مطلاب

خواستهای داشته باشاید ،در خادمترازاری حاضارم» (آقامحماد زنماانی:1382 ،
.)119

از متن این نامه بهخوبی میتوان دریافت که میر ابواسحار ریشهری از همان ا لاین سافر
خود به بندر روا در سال  916ها.ر1510/م .مشاهدة قدرت پرتغاالیهاا در هناد پاس از
آن حوادثی چون جنر چالدران آشفتگیهاای پاس از آن ،متوجاه شاده باود کاه فصال
جدیدی در تاریخ ر اب سیاسی خلیج فارس ،جنو ایران هند ساتان آغااز شاده ارار
بخواهد در قدرت باقی بماند کوتاهترین بیدغدغهتارین راهحال ،مصاالحه مماشاات باا
نیر های استعماررر پرتغالی است .از این ر فرصتطلبانه از سفر آلباوکرك باه هرماوز در
سال ( 921ها.ر1515/م) حداکثر استفاده را کرد با ارسال نامهای کوشید مراتب فااداری
خود را به اشغالکنندة هرموز اعالم دارد .آلبوکرك نیز به ررمی ا را پذیرفت.
حاکم ریشهر پس از ارسال این نامه ،در جمادیاال لای  921هاا.ر/جاوالی 1515م) در
شهر کاشان خدمت شاه اسماعیل صفوی رسید احتماالً در با دیدار

با آلباوکرك در

هرموز ،رزارشی به عرض شاه صفوی رساند (یاحسینی.)73 :1389 ،
تحوالت سیاسی ریشهر در دورة شاه تهماسب اول

پس از مرگ شاه اسماعیل ر یکارآمادن شااه تهماساب باهدنباال نااآرامیهاای آغااز

حکومت ی ،ریشاهر نیاز شااهد تحاوالت بسایاری باود .در ایان د ره پاس از مارگ میار
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ابواسحار د فرزند ا علیبیر حسانسالطان ریشاهری باهتادریج جاایگزین ی شادند
(قاضی قمی 289 :1359 ،حسینی فسایی.)359 :1367،
براساس مناب پرتغالی ،پس از مرگ حاکم ریشهر ابتدا فرزند بزررش «شاه علیسالطان»
حکمران منطقه شد؛ البته در ایان زماان ریشاهر نیاز هناوز جاز قلمار ملاوك هرماوز باود
(فلور )27 :1389،هرموز توس «محمد شاه د م» از ملوك هرمز که زیار ناار پرتغاالیهاا
بود حتی خلعت سلطنت پادشاهی را از نائبالسالطنه پرتغاال در بنادر راوا ررفتاه باود،
اداره میشد ( ثوقی .)539-553 :1387 ،شاه علیسلطان پس از مدتی که پایههای قادرتش
را در منطقه محکم کرد ،نه تنها از فرمانهای شاه محمد د م سرباز زد شر ع به تعرض باه
کشتیهای تماری هرموز کرد ،بلکه رستردهترین معر ئترین قیام مردم ریشاهر را علیاه

نیر های پرتغالی 1در سال  939ها.ر1533/م .شکل داد .در این د ره مردم ریشاهر باه دلیال

ظلم مضاعف حکمران هرموز اجحائهای بیش از اندازة پرتغالیهای کاتولیو 2بر مردم

مسلمان خلیج فارس بندر ریشهر که ر زبهر ز بیشتر میشد (دلادم71 :1363 ،؛ یلساون،
 )16 :1348در فرصتی مناسب در ساال  939هاا.ر باه رهباری علایسالطان سار باه شاور
برداشتند

3

به تنسیسات ،کشاتی هاا نیر هاای پرتغاالی مساتقر در ریشاهر سااحل خلایج

فارس هموم برده با آنان درریر شدند عدهای از آنان را نیز به هالکات یاا باه اساارت
درآ ردند (اقبال آشتیانی62-63 :1328 ،؛ افشار سیستانی .)190 :1376 ،ابعاد این شور
اندازهای سی

باه

رسترده بود که سربازان ناامیان پرتغالی مستقر در منطقه ،از عهادة مهاار

آن برنیامدند به ناچار دست به دامان نائبالسلطنة پرتغال در هند ،جهات دریافات چنادین
فر ند کشتی جنگی به جنو غربی ایران شدند (یاحسینی .)85-87 :1389 ،چرا که بایم آن
 .1پرتغالیها در فاصلة سالهای ( 920تا  925ها.ر  1514 /تا 1519م) یعنی :در عصر شاه اساماعیل ا ل ،دسات کام بار
بخش هایی از بندر ریشهر مناطق اطرائ آن مسل شده شر ع به ظلم ستم بر مردم مسلمان بومی منطقه کردند.

 .2استعماررران کاتولیو متعصب پرتغالی ،دشمنان سارساخت ملال مسالمان شارر بودناد؛ زیارا آنهاا اصاول حقاوقی
بینالمللی را فق شامل پیر ان مسیحیت میدانستند (دلدم.)71 :1363 ،

 .3به نار میرسد شکست پرتغالی ها در قلهات موجب شد که سایر مردم کرانههای خلیج فارس جزایر آن هم کاه از

سختگیریها فشار پرتغالیها به تنر آمده بودند ،به مردم قلهات تنسی نمایناد بادینترتیاب ماردم قلمار هرماوز در
سراسر کرانههای خلیج فارس جزایر آن علیه سلطه استیالم پرتغالیها همصدا شوند (اقبال اشتیانی.)61-62 :1328 ،
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میرفت دامنة این اغتشاشات شور ها به سایر سواحل نواحی خلیج فارس کشیده شود
مناف پرتغالیها دچار تهدید رردد .چنانکه برخی از مناب در ادامه این شور

باه تمایال

سلطان علی در جهت تصرئ ناحیه بحرین نیز اشاره کردهاند (فلور .)27-28 :1389 ،شاایان
ذکر است که پرتغالیها از سال  926ه.ر این جزیره را تحت تصرئ خود درآ رده بودند.
یلم فلور براساس مناب پرتغالی در ماورد قیاام شااه علایسالطان ماردم ریشاهر چناین
مینویسد:
« ...شاه علیسلطان مشغول ساخت جلبه ننوعی کشتی بزرگ بادبانیز نیز تساخیر
جلبههای بحرین بوده است .ن...ز بدرالدین نحکمران بحرینز به ا ظناین باود ،کاه
شاید بخواهد به بحارین هماوم ببارد .شااه علایسالطان در آن زماان د ازده فاساتا
ننوعی کشتیز در اختیار داشت که هرکدام  20مارد داشات مسالح باه زنباورك
بودند .ا عال ه بر این ،ساخلوی نپادرانیز با  70نیر در ریشهر داشت .در آ ریل
1534م940/ .ه.ر شاه علیسلطان ،حکمران ریشهر که این زمان خراجگزار هرموز
بود ،علم طغیان برداشت مسیرهای تردد شنا رها را ناامن ساخت .بنابراین ،محمد
شاه ثانی ،شاه هرماوز ،از آنتونیاو اسایلوریا ،فرماناده نا راان پرتغاال در هرماوز،
درخواست کرد تا ا را از شر شاه علیسلطان جهازاتش ،خالص کند( »...فلاور،
.)29-37 :1389

سرانمام پرتغالیها پس از دریافت نیر های بیشتر هماهنگی با شااه هرماوز کاه تحات

فرمان آنها بود مباشر مالی هرماوز « ناد ر» 1نیر یای تحات امار فرانسیساکو د رو یاا باه
ریشهر فرستادند .فرانسیسکو به حکمران ریشهر رفت :که ا آمده ،تا حکمران را بار دیگار

به انقیاد شاه هرموز درآ رد .سرانمام پس از تال های بسیار ،شاه علیسلطان به شرب اینکه
ممبور به پرداخت خراج عقبافتاده نباشاد اسارا رر راانهاا نیاز بااز ررداناده شاوند،
قرارداد صلح را پذیرفته بدینترتیب شور

مردم ریشهر خاتمه یافت (همان-37 :1389 ،

 .)29به نار میرسد ،در این برهه بهدلیل دلمشغولی شاه طهماسب به ا ضاع داخلی از یاو
طرئ تمایل به بهرهریری از قوای پرتغالی در حملاه باه ناحیاة قطیاف در ساواحل خلایج
1. VENDOR
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فارس بیر نراندن ترکان عثمانی از این ناحیه از طرئ دیگر ،نسبت به عملکرد پرتغالیهاا
در بندر ریشهر درجهت فر نشاندن قیام ایماد آرامش نسبی در ایان ناواحی بایمیال نباود
چرا که با بر ز آشفتگی در این منطقه ،زمینه جهت فعالیاتهاای نا راان عثماانی در جهات
تصرئ جزایر خلیج فارس به سهولت مهیا میشد این در حالی باود کاه صافویان در ایان
د ره عال ه بر مواجهبودن با آشافتگیهاای داخلای ،از جاود نیار ی دریاایی کارآماد نیاز
بیبهره بودند.
بنابر اشاراتی که در برخی از مناب فارسی عصر صافوی شاده ،پاس از فار کش کاردن
شور

شاه علیسلطان ،برادر

حسن سالطان قادرت را در ریشاهر باهدسات ررفات بار

مسند قدرت تکیه زد (قاضی قمی .)289 :1359 ،حسن سلطان نیز مانند برادر  ،دل خوشی
از ملوك هرموز عملکرد پرتغالیها در این ناحیه نداشت درصادد باود تاا انتقاام حاوداثی
که از سوی پرتغالیها بر برادر

رذشته بود را بگیرد 1.سرانمام ایان فرصات در ساال 946

ر1540/.م .مهیا شد موجبات شور

بزرری تحت عنوان شور

حسنسلطانریشهری را

فراهم آ رد.
در مناب فارسی عصر صفوی به ر شنی از علل انگیزة شور

حسنسلطان سخن رفته

نشده پیوسته از قیام ی تنها به عنوان کفران نعمات نفاار رویاا شاور

علیاه د لات

صفوی یاد شده است.
«چون مکرر از حسنسلطان بانامیار ابواساحار عالماات نفاار ظااهر شاده باود»...
(ر ملو.)1277 :1384 ،

خواجه زینالعابدین نویدیشیرازی (عبادی بیار) نیاز در کتاا تکملاهاالخباار چناین
آ رده است:
« ...چون کفران نعمت حسنسلطانریشاهری کاه از مرتباه پیشاوایی ده باه مرتباه
ایالت رسیده بود ظاهر شد( »...نویدی شیرازی.)90 :1369 ،

 . 1در این زمان اختالفات شدیدی میان حکومت هرموز پرتغالیهای هرموز پدید آمده بود پرتغالیها ر زبهر ز بار
سختگیریها اجحافات خود در هرموز میافز دند (قائممقامی.)505 :1369 ،
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همچنین قاضی قمی در کتا «خالصةالتواریخ» مینویسد:
« ...هم در این ا قات آثار عقور کفران نعمت از حسنسلطانریشاهری ن...ز باه
ظهور پیوست( ». ...قاضی قمی.)289 :1359 ،

همه این مناب از کفران نعمت حسنسلطان ریشهری نام بردهاند لی کمترین اشارهای به
علل این «کفران نعمت» نکردهاند .با این حال بررسی شرای

حکام همعصر حسانسالطان

( 939تا  946ها.ر) در هرموز اشااراتی در ایان باا دربار دارد .در اقا د ران حکمرانای
حسنسلطان همزمان با حکومت محمدشاه مافرالدین سلغرشاهد م ( 940-948هاا.ر) در
هرموز بود .سلغرشاه د م یکی از سستعنصرترین شاهان ملوك هرموز باود،

ابساتگی

تام تمامی به اشغالگران پرتغالی داشت ،چنانکه از همان آغاز کاه قادم باه خااك قلمار
نهاد ،خلعت سلطنت را که از نایبالسلطنه پرتغال ررفتاه باود ،بار تان کارد .ی باه توصایة
پرتغالیها نوجوانی به نام شیخ احمد بن راشد را به زارت بررزید که مردی باه تماام معناا،

بیخرد ،سفاك نادان بود ( 1ثوقی .)523 -524 :1387 ،پرتغالیها شیخ احمد ،به ماردم
ظلم ستمهای بسیار میکردند هیچکس هم جلودارشان نبود .بهتدریج ا ضااع باه جاایی
رسید که حاکم هرموز ،شکایت زیر

را به پرتغالیها مقاماات آناان در راوا لیسابون

برد (قائممقامی .)526 :1369 ،بر این اساس برخی از حکام تحت قلمار ملاوك هرماوز باه
فکر حفظ خاویش افتادناد درصادد ایساتادری در مقابال پرتغاالیهاا برآمدناد .جهاانگیر
قائممقامی که مطالعاتی در آرشیوهای لیسبون انمام داده ،در این باره نوشته است:
«احمد بن راشد چون به زارت رسید ،تماام شارای

قاول قرارهاایی را کاه باا

سلغر شاه تقبل کرده بود ،نادیده ررفت ،به سابب کمای سان نداشاتن ظرفیات
برای اشغال چنان مقامی دست به کارهایی زد ،که موجب خرابی ملو هرموز شد.
ا خویشان کسان خود را بر سر کارها رماشت ،قدرت سلغرشااه را ر ز باه ر ز
محد د محد دتر کرد ،تا جایی که اختیارات ا را به کلی سالب کارد؛ بارای

 .1د ران پادشاهی سلغر شاه د م

زارت شیخ احمد را باید سیاهترین د ران در تاریخ سلسلة پادشاهی ملوك هرماوز

به شمار آ رد؛ زیرا پادشاه «آلت فعل» بیارادهای در دست زیر پرتغالیها بود (قائممقامی.)526 :1369 ،
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امور مملکت دیگر از ا کسب دستور حتی صال اندیشی نمیکرد ،نیز کسای
را اجازه نمیداد به مالقات پادشاه بر د» (همان.)529 :1369 ،

همین مورخ در جای دیگر یکی از نتایج سوم تدبیر شیخ احماد بان راشاد را ضاعف در
حکومت شور

حکام تحت قلمر حکومت میداند (همان .)529 :1369 ،در ایان د ره

که مصادئ با حکومت شاه تهماسب صفوی در ایران بود ،د لت صفوی بهعلت اشاتغال باه
آشفتگیهای داخلی حمالت ازبکان عثمانیها ،عمالً قادر به هایچروناه اعماال نااارتی
بار ساواحل بناادر خلایج فاارس نباود

1

تنهاا ساایهی کامرنگای از حاکمیاتا

توسا

فرمانفرمای فارس 2بر بنادر جناو خودنماایی مایکارد .در اقا در ایان د ره پرتغاالیهاا
سیادت ادارة سرتاسر جنو ایران را بهعهده داشاتند تهماساب نیاز تماایلی باه رشاودن
جبهة تازهای علیه خود در خلایج فاارس توسا پرتغاالیهاا نداشات .در چناین ا ضااع
احوالی بود که حسنسلطان ریشهری در اکنش باه اقادامات خودسارانهی شایخ احماد بان
راشااد بااه انتقااام باارادر  ،ساار بااه شااور

برداشاات علاام طغیااان برافراشاات .شااور

حسنسلطان ریشهری در ا اس سال ( 946ها.ر) اتفار افتاد خبار آن در ا ایال ساال بعاد
به شاه تهماسب صفوی در تبریز رسید .شاه تهماسب باه ممارد شانیدن خبار شاور

قیاام

حسنسلطان در ریشهر ،فرمان سرکو آن را صادر کرد .ی باه فرمانفرماای ایالات فاارس
سترد که با اعزام قوای افشار ذ القدر ،شاور

را هرچاه ز دتار سارکو کناد (حساینی

فسایی .)395 :1367 ،حسنسلطان کاه از قبال احتماال محاصاره را مایداد ،مقاداری آ
آذ قه داخل قلعه ذخیره کرده بود .از طرئ دیگار بار هاای بلناد قلعاه خنادر پار از آ
اطرائ آن به محاصرهکنندران اجازهی حمله به قلعه تصرئ آن را نمیداد .کار محاصره

مدتها به طول انمامید شرای را بارای اهاالی قلعاه ساختتار مایکارد( 3ر ملاو:1384 ،
.)1277
 .1بهرونه ای که در این زمان محمد شاه رئیس شرئالدین زیر هم که حتی از سختگیریهاای پرتغاالیهاا باه تنار
آمده بودند ناچار به سلطان عثمانی ر ی آ ردند (قائممقامی.)504 :1369 ،

 .2امام قلی خان

 .3برای اطالعات بیشتر در مورد دستور شاه تهماسب برای سرکو قیام حسن سلطان نگاه کنید به:

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 159 /

«چون مکرر از حسنسلطان بن امیرابواسحار عالمات نفار ظاهر شده باود ،فرماان
عالم متاع صد ر یافت ،که ذ القدر با جنو فارس متوجه آن دیار رردد .مشارالیه
را ررفتند ،ر انة درراه عالم پناه رردانند .بنا بر فرمان ،امرا با ستاه بهرام قهری عازم
ریشهر شدند .حسنسلطان از خوئ دال ران ،پناه به قلعه برد .جیش قزلباا

آغااز

محاصره نمودند ،ایشان از بیم جان به مدافعه مشغول شدند .ن...ز محاصاره امتاداد
تمام یافت» (ر ملو.)1277 :1384 ،

اررچه در مناب صفوی به علت شدت عمل تهماسب در سرکو شور

حسانسالطان

اشاره نشده اما از شایعة استمداد حسنسلطان از عثمانیها در آغاز این قیام سخن رفته اسات
(فلور .)29-31 :1389 ،اررچه به احتمال این شایعه از جانب پرتغاالیهاا همراهاان فکاری
آنان در دربار صفوی در جهت جلب نار تهماساب در جهات سارکو ساری ایان قیاام
پراکنده شده ،با این حال تنها کاربرد لفظ عثمانیها کافی بود کاه تهماساب را باه سارکو
شدید این قیام در نتیمه تنمین مناف پرتغالیها سور دهد .مؤید این نکته آنکاه طباق منااب
پرتغالی ،ساربازان پرتغاالی نیاز در ایان سارکوبی همکااری تنگااتنگی باا صافویان داشاتند.
چنانکه فلور در این باره مینویسد:
« ...نیر های صفوی ،که شمارشان د ازده هزار نفر بود ،رفتند که کار چنادانی در
برابر استحکامات قلعاهی ریشاهر از دستشاان برنمایآیاد .ن...ز بارای شکساتن ایان
ا ضاااع غااازی خااان ذ القاادر بااه طرفااداری از شاااه تهماسااب ا ل ،در ا اساا
(1539م 947/ها.ر) از فرمانده نا ران پرتغالی هرماوز پشاتیبانی دریاایی خواسات.
هنگامیکه شای شد حسانسالطان از عثماانی کماو خواساته اسات ،پرتغاالیهاا

«مارتیم د کار لهال» 1را همراه با چند کشتی به سواحل بندر ریشهر اعزام کردند.
کشتیهای پرتغالی توانستند به خوبی تماس ریشهر با دریا را در فاصالهی مااههاای
(اکتبر نوامبر  / 1539جمادیاالخر رجب  946ها.ر) قط کنند» (همان:1389 ،
.)29-31

نویدی شیرازی ،تکملةاالخبار90 :1369 ،؛ قاضی قمی ،خالصةالتواریخ.289 :1359 ،

1. Martim do carlavalhal
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همان طور که پیشتر اشااره شاد ،نکتاه قابال توجاه در ایان رفتاار ،احتماال طار اتحااد
حسنسلطان با سلطان عثمانی بود ،چه قبل از شور

حسنسلطان ( 946ه.ر) طهماسب چند

هموم سنگین عثمانی به ایران را پشت سر رذاشته باود پیوساته نیاز خطار حملاة ممادد از
جانب عثمانیها جود داشت .این مسئله طر سرکو سری حسنسلطان در جلاوریری از
کشیدهشدن دامنة این شور

به سایر بناادر منااطق توجیاه ایان سارکو در منااب ایان

د ره را ر شنتر خواهد نمود .در اق به نار میرسد که سالطین صافوی در ایان برهاه باا
توجه به فقدان نیر ی دریایی در ایران ،حضور نفوذ پرتغالیها در جزایر خلیج فارس را بر
تسل رقیب سرسختشان عثمانی ترجیح دادند .همچنین در منااب پرتغاالی نیاز اشااراتی در
با نگرانی پرتغالیها از جود ر اب رستردة سیاسی تمااری حسانسالطان باا ساالطین
دکن تال

در جهت جلوریری از رستر

این ر اب آمده است (فلاور .)30 :1389 ،باه

نار میرسد که جود این دغدغهها از جمله عوامل اصلی در ایماد همدلی میان صافویان
پرتغالیها در جهت سرکو قیام حسنسلطان بوده است.
سرانمام ،به دلیل محاصرة طوالنی زمینی از طرئ غازیخاان ذ القادر ساتاه فاارس
محاصرة دریایی توس پرتغالیها ،که سه ماه طاول کشاید ،قحطای هولنااك در ریشاهر باه
قوع پیوست ،چناانکاه اکثار ماردم ریشاهر از ررسانگی مردناد .سارانمام باا پادرمیاانی

ساطت میر سیدشریف شیرازی 1حسنسلطانریشهری پس از ماهها مقا مات شاور  ،در
شوال  946ها.ر  /فوریه  1540م .تسلیم شد میر سیدشریف ا را باه غاازی خاان ذ القادر
فرمانفرمای فارس تحویل داد .پس از این اقعه شورشیان همگی به اتفار حسنسلطان راهی
شیراز شدند چند ر زی در آن جا رحل اقامت افکندند (همان.)31 :1389 ،
فسایی ماورخ عصار صافوی داساتان چگاونگی تسالیمشادن حسانسالطان توسا میار
سیدشریف شیرازی را اینرونه بیان میکند ...« :امرای ذ القدر افشاار از فاتح قلعاه ناامیاد
شدند ،تدبیر تسخیر را به جهای دیگار نماوده ،جناا میار سایدشاریف شایرازی را کاه از
 .1اصل این خاندان به میر.سیدشریف جرجانی از علمای معر ئ سنیمذهب قرن هشتم نهم همری باازمیراردد .در
سن  33سالگی به شیراز آمد .معاصر باا شااه شاماع آلمافار اسات .ی در درباار شااه تهماساب از احتارام موقعیات
خاصی برخوردار بوده است (حقایقنگار خورموجی.)569 :1380 ،
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بزررااان سااادات عااالی درجااات بااود ،بااه رساام رسااالت نصاایحت ر اناة قلعااه داشااتند،
حسنسلطان به مواعظ مشتاقانه سر در چنبر اطاعت پادشاه دینپناه آ رد ،از قلعه درآماد ،در
خدمت غازی خان شاهرخ خان به شیراز آمد» (حسینی فسایی .)395 :1367 ،رویا در این
زمان میر سیدشریف قول عفو رذشت شاه را به حسنسلطان داده بود ،بههرحال چون شااه
تهماسب صفوی دستور داده بود ،که حسنسلطانریشهری را به دربار درراهش در تبریاز
ببرنااد ،فرمانفرمااای فااارس بااا کااار انی بااه طاارئ تبریااز بااه راه افتاااد .هنگااامیکااه
حسنسلطانریشهری را به تبریز بارراه شاه طهماسب رساندند ،علیرغم عاده عیادهای
میر سیدشریف شیرازی ،شاه تهماسب رناه شور

عصیان را بر حسانسالطان نبخشاید،

دستور داد تا ی را به قتل برسانند (ر ملو .)1277 :1384 ،تنثیر این شور

اقاداماتی کاه

در جهت سرکو آن در پیش ررفته شد بهعال ه بیمهری دربار شاه تهماسب نسبت به این
منطقه چنان بود که پس از این اقعه این بندر به سرعت ر به یرانی نهاد با رذشت زمان
این ناحیة آباد پرجنب جو

به ر ستایی متر ك کمجمعیت ر بهاضمحالل مبادل

شد .چنانکه بارتلمی آبهکاره در سفر

به این شهر در سال  1083همری می نویسد« :تنها

اثری از آن باقی مانده است» (آبه کاره.)122 :1387 ،
نتیجهگیری

بندر ریشهر (بخشی از شبهجزیره بوشهر کنونی) در رذشته یکای از بناادر آبااد کناار خلایج

فارس بود .این بندر در د رة باستان بهعلت جود باراندازهای مناساب جهات پهلاو رارفتن
کشتیها سرانمام جود تمارت شکوفا ،مورد توجه یاژة حکوماتهاای ایان د ره قارار
داشت .اررچه این بندر پس از آمدن اعرا مسلمان عدم توجه حکام قت بهمادت چناد
قرن اعتبار اهمیت رذشتة خود را از دست داد ،اما بار دیگر با ظهور پرتغاالیهاا در خلایج
فارس تال

آنها در جهت بهرهریری از امکانات امتیازات بنادر کنارة خلایج فاارس در

جهت اهدائ استعماریشان ،که همزمان با قدرتریری خاندان میر ابواسحار ریشاهری در
این ناحیه فعالیت آنان در جهت کسب اعتبار اهمیت در جغرافیایی سیاسای آن ر زراار
بود ،باار دیگار ناام ریشاهر در جغرافیاایی خلایج فاارس مطار رردیاد .در ایان د ره میار
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ابواسحار ریشهری حکمران ریشهر با توجه به موقعیت استراتژیو امکانات دفااعی بنادر
ریشهر ضمن توسعه تمهیز ناامی این بنادر ،در جهات شاکوفایی اقتصاادی تمااری آن
اقدامات ارزندهای مبذ ل داشت .چنانکه در پرتو این اقدامات در د ره ی ریشهر به یکای
از مهمترین پایگاه های داد ستد باین ایاران ،هند ساتان ،عربساتان ساواحل جناوبی خلایج
فارس تبدیل شد .اقدامات ارزنده میر ابواساحار هماراه باا ر ابا حسانة ی باا درباار شااه
اسماعیل از جمله عواملی بود که پیوسته موجب نگرانی پرتغالیها از جهت تهدید مناف شان
ازسوی حکام ریشهر شده بود .در اق سیاست پرتغالیها در رابطه با میر ابواساحار درعاین
محد د کردن تدریمی ی همراه با مدارا بود .صفویان نیز که در این زمان باهعلات فقادان
نیر ی ناامی توان مقابله با نیر های پرتغالی را نداشتند ،ضمن اعتال تحکیم ر اب خود باا
میر ابواسحار جهت حضور مؤثر در ناحیاة خلایج فاارس از طریاق تقویات ارتبااب خاود باا
حکام محلی این ناحیه برآمدند .چنانکه پرتغالیها پیوسته از میر ابواسحار بهعنوان نمایناده
دربار صفوی در هراس بودند .در اق میر ابواسحار با درپیشررفتن سیاست ایمااد ر ابا
د ساتانة هاامزماان بااا پرتغااالیهاا صاافویان باا اسااتفاده از دغدغااههاای د طاارئ ضاامن
قوتبخشیدن به اعتالی نام جایگاه ریشهر درپی تحکیم پایههاای حکومات خانادانش در
منطقة ریشهر بود .شکوفایی اعتالی ریشهر تحت رهبری میر ابواسحار بهتدریج باه جاایی
رسید که موجبات تشویش خاطر پرتغالیها را فراهم کرده بود .در اق هراس پرتغالیهاا از
آن بود که ریشهر تحت سلطه میرابواسحار به یاو پایگااه دریاایی ایاران در خلایج فاارس
مبدل رردد ،بهرونهای که شاه اسماعیل ا ل با بهرهریری از این پایگاه بتواند به بندر هرماوز
ضربه ارد آ رد سرانمام مناف پرتغالیها را در خلیج فارس ماورد تهدیاد قارار دهاد .در
این برهه میر ابواسحار با توجه به شرای موجود منطقهای حضور پرتغالیها جهات حفاظ
ض موجاود تحکایم پایاههاای حکاومتی خانادان خاود ،عاال ه بار پرداخات خاراج باه
پرتغالیها ،ر اب حسنهای با دربار شاه اسماعیل برقرار کرده حتی از طارئ ی عهادهدار
ساافارت بااه دربااار سااالطین جنااو هنااد شااد .در د ره شاااه تهماسااب دالیلاای از جملااه

شدتررفتن ظلم ستم حکمران هرماوز پرتغاالیهاا هماراه باا آشافتگیهاای دهاههاای
آغازین سلطنت ی زمینههای الزم جهت د قیام متوالی از جاناب فرزنادان میار ابواساحار
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فراهم شد .این د شور

که به نار مایرساد باه هاوای اساتقاللخاواهی رهاایی از ساتم

پرتغالیها صورت ررفت بهشدت سرکو شد .ازجمله عوامل سرکو این شور

توس

صفویان همراهی پرتغالیها را میتوان کسب همراهی پرتغالیها در مقابله باا عثماانیهاا
پرهیز صفویان از رشودن جبههای تازه در مقابل خاود در خلایج فاارس دانسات .عاال ه بار
آنکه هر ندای معارضی در خلیج فارس میتوانسات باا مسااعدت عثماانیهاا علیاه صافویان
همراه رردد که به هرصورت با سرکو این شور

صفویان توانستند آرامش مقطعی را باه

این منطقه سورالمیشی بازرردانند.
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