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دوارته باربوسا و نگاهي گذرا به ارزش محتوائي اين اثر
دوارته باربوسا، مورخ سياح و ماجراجوي پرتغالي احتماالً جزء نخستين كساني بود كه در سال 
1500 م با ناوگان وارد هند شده و اطالعات دست اولي راجع به اقيانوس هند و يقيناً درياي عمان و 
خليج فارس بدست داده است(1) وي راوي نخستين مراحل ورود و استقرار پرتغالي ها در خليج فارس 
بود. او كه سمت مترجم و وقايع نويِس آلبوكرك را داشت از نزديك شاهد بسياري از رويدادها آن دوره 
بود و بسياري از آن ها را ثبت و ضبط نمود. آنچه باربوسا از خليج فارس و سلطنت هرمز نقل كرده است 
در كنار گزارشات آلبوكرك تكميل كنندة اطالعات تاريخي از وضعيت اين ناحيه در آن عصر است. 
تفصيل جامع و منحصر به فردي كه وي راجع به اوضاع و احوال سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مردم 
شناسي هرمز در آغاز ورود پرتغالي ها نوشته است از يادداشت هاي او مجموعة نفيس و گذرناپذيري 
ساخته است امروزه، هر روايتي از هرمز بدون مراجعه به نگاشته هاي او ترسيم و تصويري ناقص و 

بريده خواهد بود. 
وي در توصيف شهر هرمز شخصيتي كارآشنا به اصول شهرسازي از خود به نمايش مي گذارد و از 
جمله افرادي است كه در مورد وضعيت بناهاي شهر بويژه كاخ ها، ويالها، دژها و قلعه ها، خيابان ها و 

ميدانها، خانه ها و مغازه و بازارچه ها و تفريح گاه ها و... اطالعات فني جالبي بدست مي دهد. 
اينكه باربوسا در توصيف هرمز با عنوان «شهر زيباي هرمز» و «شهر با شكوه و با عظمت هرمز» 
ياد مي كند نشان مي دهد كه با وجود اشغال شهر بدست پرتغالي ها، و با همة آسيب ها و آزارها و 
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محدوديت هائي با آن مواجه گرديد همچنان در اوج شكوفائي و زيبائي مانده بود. شرح وي از تجمع 
بازرگانان مليت هاي گوناگون در شهر كه آنرا به مركز تجارت آزاد بين المللي مبدل كرده بود(2) 

شاهدي بر اين شكوه است. 
شرح دقيق او از چگونگي بناي خانه ها، مصالح ساختماني، نوع محصوالت و فرآورده ها، اقالم 
صادرات و واردات، چهره، قيافه و اندام مردم، زبان، مليت و قوميت، قيمت ها و سكه ها، اقشار و 
طبقات گوناگون مردم، تزئين و تجميل، اخباردرون دربار و دستگاه حكومت، ستيز دولت و سلطنت، 
كسب و كار مردم، روابط و مناسبات داخلي و خارجي، انحرافات اخالقي، ردپاي زنان و زبان و ذهن 
آنان و... و... نشان از دقت او در ديده ها و شنيده ها، دسترسي به منابع و مآخذ، و دستيابي به اطالعات 

درست است. 
نگاهي به نگاشته هاي او در زمينة سلطنت هرمز و كرانه هاي شرقي و غربي خليج فارس نشان مي دهد 
كه وي حدالمقدور مي كوشد جانب دقت و امانت را رعايت كند اينكه او معرفي سواحل و بنادر ايراني 
از شرح و توصيف آن ها پرهيز مي كند و علت آنرا «عدم دسترسي به اطالعات موثق» معرفي مي كند، 
خود بر اين گفته بهترين گواه است. با اينهمه،  ثبت ناآشنا و نامأنوس اعالم جغرافيائي در امتدادِ دو ساحل 
داخلي خليج فارس، نشان مي دهد كه اين بخشي از گفتار وي نمي تواند بر اساس اطالعات شخصي 
نويسنده باشد. از اين رو، هر چند برخي نام ها مانند ليما (= لنگه)، خارگام (= خاركو)، كونگو (= 
كنگان) را با قدري تأمل بتوان يافت اما برخي ديگر از نام ها مانند «تارسكه»، «مايل»، «بيام»، «ديفكسار»، 
«سكيون» ، «گاندا» و... را تقريباً قابل تشخيص نيستند. تنها نگاه كاوشگر پژوهندگان است كه در فرايند 

تحقيقات خويش پاسخي روشن به اين پيچيدگي ها خواهند داد. 
اين كتاب كه تقريباً پانصد سال از نگارش آن مي گذرد حاوي اطالعات بكر و بي مانند در بارة سالهاي 
آغازين سدة شانزدهم ميالدي در آبراه خليج فارس است و اين اطالعات براي نخستين بار است كه 
بطور كامل به زبان فارسي تقديم خوانندگان مي شود. نگارنده كوشيده است تمام مطالب مربوط به 
مملكت هرمز و خليج فارس را بي كم وكاست و با رعايت دقت و امانت به زبان فارسي باز گرداند. 
عنوان كامل كتاب باربوسا «توصيف سرزمين هاي مشرف بر اقيانوس هند، آشنائي با مردم آن مناطق» 
است كه جلد نخست آن با عنوان «سواحل آفريقاي شرقي و عربستان و ايران و هند غربي تا مملكت 
فيگايانگار» مي باشد اين اثر، در سال 1518 م / 924 هـ به قلم «دوارته باربوسا» به نگارش در آمد و 
نخستين بار در سال 1822 م / 1227 هـ  توسط آكادمي پادشاهي پرتغال در ليسبون در جلد دوم سلسله 

مستندات مربوط به تاريخ كشورهاي ماوراءِ بحار و جغرافياي آن به چاپ رسيد. 
اين قلم، ترجمة انگليسي اين اثر را كه توسط «منسل لونفورث ديمس» صورت گرفته است – 

مبناي برگردان خود قرار داده است. عنوان انگليسي اين اثر چنين است : 
Duarte Barbosa , an account of Countries Bordering on The Indian Ocean and Their

inhabitants , Written by Duarte Barbosa and Completed about The year 1518. 
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فقرة 39 – صور
پس از صور، روستاهاي كوچك و مسلمان نشين بسياري در امتداد ساحل درياي هند در جزيره 
العرب وجود دارد. در اين مناطق و پس كرانه هاي آن، قبايل عربي سكونت دارند. اوضاع انساني 
كرانه ها و پس كرانه هاي منطقه تا «رأس الحد»، كه مملكت هرمز و مرزهاي پادشاهي آن آغاز 
مي شود، بر همين منوال است. در اينجا قلعه اي براي سلطان هرمز بنا شده است كه قلعة صور خوانده 

مي شود. پس از آن، ساحل صور به سمت محل جزيرة هرمز انحنا مي يابد. 

فقرة 40 – سلطنت هرمز در جزيره العرب
مدخل  تا  عربي  ساحل  امتداد  در   (3) هرمز  سلطان  فرمان  تحت  بسياري  دژهاي  و  روستاها 
خليج فارس نهاده است.  اين سلطان، بر بسياري از اين قلعه ها و شهرها و جزاير واقع در جانب عربي 
خليج، استيال دارد. ساكنان اين سواحل و جزاير، مسلمان مي باشند. سلطان هرمز، بر شهرهاي پيش 

گفته اميران و عامالن مالياتي مي گمارد.  اين شهرها به ترتيب زيرند : 
نخست، قلهات است كه شهر مسلمان نشين بزرگي است. خانه هاي نيكو و خوش بنائي دارد. 
بسياري از مغازه داران و صاحبان تجارتخانه ها و عمده فروشان ثروتمند در اين شهر زندگي مي كنند. 
پس از قلهات، شهر ديگري موسوم به «تيبي» جاي دارد. شهر ياد شده چندان بزرگ نيست اما 
آب آشاميدني بسياري دارد و كشتي هاي تجاري براي آبگيري و ذخيره سازي آب شيرين قصد آن 

مي كنند. 
آنگاه در فاصله اي نه چندان دور، شهر ساحلي «قريات»  مي آيد. مردماني ثروتمند، تجارت شكوفاي 
آنرا پرآوازه كرده اند. در جاهائي نزديك بدان، اغذيه و اسبان بس ممتاز فراواني وجود دارد كه در 
همانجا پرورش مي يابند. شهروندان و بازرگانان جزيرة هرمز، به منظور خريد اسب براي و يا براي 

صادرات آن ها به هند بدانجا روي مي آورند. 
چون از آن شهر بگذريم به شهر ديگري موسوم به «أيتم(4)»  مي رسيم. در اين شهر نيز پادشاه هرمز 

قلعه اي دارد. 
بالفاصله پس از اين قلعه، شهر مسقط جاي دارد. بسياري از صاحب منصبان و عالي رتبگان، در اين 
شهر سكونت دارند. شهر مسقط، در تجارت عظيم و باشكوه و در شكارگاه هاي وسيع ماهي  بس 
متمايز است. ماهي هاي فراوان و گونه هاي بزرگي صيد مي شود كه پس از نمك سودن و خشك 

نمودن، به ممالك گوناگون صادر مي كنند. 
با گذار از مسقط و ادامة حركت به سمت هرمز، به شهر ديگري بر ساحل دريا مي رسيم كه آنرا 
«صحار» مي خوانند. بعد از صحار، شهر «تارسكه» (5) جاي دارد. در اين شهر، قلعة با شكوهي از 
پادشاه هرمز وجود دارد كه از آن، براي سركوبي شورش ها و فروخواباندن آتش آشوب ها در ديگر 

مناطق استفاده مي نمايد. 
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كوچك  روستاي  آن،  از  پس  و  مي آيد،   (6) «مايل»  نام  به  ديگري  قلعة  «تارسكه»،  قلعة  از  بعد 
«خورفكان» نهاده است. گرداگرد آن باغستان ها و كشتزارهاي بسياري متعلق به اشراف و اعيان 
مسلمان قرار دارد كه در آن، به تفريح و خوشگذراني مي پردازند و ميوه و محصول آنرا مي چينند و 

برداشت مي كنند. 
با عبور از «خورفكان»  به روستاي «جلفار» مي رسند. در اين روستا، مردماني غني و ثروتمند و 
دريانورداني كارآشنا و بازرگاناني عمده فروش زندگي مي كنند. در پيرامون آن، شكارگاه ماهيگيرِي 
بسيار وسيعي وجود دارد. محل صيد مرواريدهاي ريز و درشت به فراواني يافت مي شود. بازرگانان 
هرمز براي خريد مرواريد و صادرات آن به هند و ديگر ممالك بدانجا مي شتابند. تجارت جلفار، 
براي پادشاه هرمز، كه درآمد عظيمي از مراكز انساني تابعه حكومت خويش دارد، عايدي هنگفتي 

به ارمغان مي آورد. 
پس از خورفكان، در امتداد ساحل، روستاهاي ديگري وجود دارد. روستاي «رأس الخيمه» كه 
درست پشت خورفكان جاي دارد از اين جمله است. در اين مكان نيز سلطان هرمز براي حمايت و 
پشتيباني از ممتلكات خويش قلعه اي برافراشته است. زيرا مسلمانان بسياري، مانند تازيان، و تابع 
فرمان شاه اسماعيل (صفوي)، در درون و پشت قلمرو او امتداد دارد نشيمن دارند، و از آنجا به راه 
مي افتند و به روستاهاي تحت فرمان او تاخت مي برند و با مردمان ساكن در آن نواحي به جنگ و 

نبرد مي پردازند و اهالي آن ها را از فرمانبرداري خويش خارج مي سازند. 

فقره 41 – سلطنت هرمز در سواحل ايران (كرمان)
خود سلطان هرمز، روستاها و آبادي هاي بسياري در امتداد سواحل ايران (كرمان) دارد كه در اينجا 
به معرفي آن ها مي پردازم و سپس دربارة جزيرة هرمز و شهر موجود در آن و نيز دربارة سلطان و 

آداب و عادات او سخن مي گويم : 
سلطان هرمز، بر ساحل ايران به سمت هند، بر شهر مهميبه نام «بيام»(7) استيال دارد. ساكنان آن 
مردماني تنومند و درشت اندامند.  اين شهر، نشيمن امرا و عامالن اوست كه براي وي، عايدات 
هنگفتي گردآوري مي كنند. پس از آن، شهر ساحلي ديگري به نام «ديفكسار» (8) و از پي آن،  شهر 

موسوم به «سكيون»(9) جاي دارد. 
پس از اين شهر، روستاها و آباديهاي كوچِك بسياري بر ساحل دريا قرار دارد، كه از جمله آن ها 
«نابند» (10) مي باشد كه كشتي هاي كوچكي به نام «طراده» (11)، از آنجا، مقاديِر زيادي آب شرب بار 
مي زنند و براي تدارك و تأمين آب آشاميدني جزيره، به شهر هرمز مي برند. زيرا اين جزيره، فاقد 
آب نوشيدني است. همچنانكه، انواع اغذيه و خوراكي ها، گوشت ها، ميوه ها و سبزيجات را نيز به 
ناچار از «نابند»  و ديگر آباديها به هرمز مي برند. مواد و محصوالت پيشگفته، به مقدار زياد در نابند 

يافت مي شود. 
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بعد از نابند، شهر «گاندا» (12) جاي دارد. از اينجا به بعد، سلسله آبادي هاي بسياري وجود دارد كه در 
مالكيت و تابعيت سلطان هرمز مي باشند. در ميان اين جايگاه ها و مراكز، روستاهاي ديگري پراكنده اند كه 
به رغم كوچكي، تجارت فعالي و پر رونقي دارند. من در اينجا از آن ها سخني نمي گويم زيرا به اطالعات 
مستند و موثقي دربارة آن ها دسترسي ندارم و تنها به اين نكته بسنده مي كنم كه اين روستاها اماكني 

پرجمعيت با مردماني ثروتمند مي باشند، و تاجراني... در ميان آن ها زندگي مي كنند. 
سلطان هرمز همچنين مالك دژها و قلعه هاي بسياري است كه از آن ها براي دفاع از قلمرو سلطنت 
خويش در برابر خشكي استفاده مي كند. تمام اين قلعه ها در ساحل ايراني مجهز به مقادير زيادي گوشت و 
گندم و جو و ميوه جات و انواع انگور و خرماهاي معروف آن مناطق مي باشند. در اين مناطق، زن و مرد، 
چهرة زيبائي دارند و مردماني فرهيخته و با فرهنگ هستند و جامة بلند پنبه اي و ابريشميبه تن مي كنند و 

لباس ديگري از جنس موي شتر مي پوشند. همة اين مناطق بسيار ثروتمند مي باشند. 

فقرة 42 – جزاير پادشاهي هرمز
جزيرة كنوني كه شهر هرمز در آن جاي دارد، ميان ساحل جزيره العرب و ساحل ايران در مدخل 
خليج فارس واقع است. در آب هاي خليج فارس جزاير بسياري است  كه جملگي در مالكيت و 

تابعيت سلطان هرمز مي باشند و فرمان او را گردن مي گذارد.  اين جزاير عبارتند از : 
نخست، جزيرة قشم است، كه جزيره اي بزرگ و حاصلخيز است. از اين جزيره، بسياري ميوه تازه 

و گياهان داروئي و بوي آور به هرمز مي برند.  اين جزيره روستاهاي بزرگي دارد. 
پس از آن، جزيرة ديگري به نام «هندرابي»، و جزاير ديگري چون «بوشير»، «الرك»، «تمب» 
و «فارور» مي باشد. بعد از «فارور» جزيرة «بحرين» مي آيد. بازرگانان بسيار و ديگر مردمان عالي 
مقام و ارجمند در آن جزيره نشيمن دارند. اين جزيره در ميانة خليج موقعيت و جايگاه نيكوئي 
دارد چنانكه، كشتي هاي بسياري حامل مقادير زيادي از كاالهاي گوناگون قصد اين جزيره مي كنند. 
در آب هاي پيرامون آن مرواريدهاي دانه ريز و دانه درشت عالي و ممتاز بسياري بدست آورند. 
بازرگانان بحرين به صيد مرواريد مي شتابند و از اين رهگذر سود سرشاري به چنگ آورند. سلطان 
خريد  براي  هرمز،  بازرگانان  مي دارد.  دريافت  بحرين  ماليات  و  عايدات  از  كالني  مقادير  هرمز، 
مرواريدهاي كوچك و بزرگ و بردن آن ها به هند و فروش آن ها در بازارهاي هند، قصد آن جزيره 
مي كنند و از اين ميان، سود هنگفتي بدست مي آورند.  اين بازرگانان، همچنين، براي خريد مرواريد 
رهسپار مملكِت «نارسنگا» و گوشه و كنار عربستان و ايران مي شوند.  اين مرواريدها و نوع كوچك 
آن ها در سرتاسر خليج، از بحرين تا بخش دروني هرمز، يافت مي شود اما در بحرين بيشتر از هر 

جاي ديگر خليج به فراواني بدست مي آيد. 

هرمز، از سفرنامه دوارته باربوسا
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فقرة 43 – ممتلكات شاه اسماعيل (صفوي) 
چون جزاير بحرين را در ميانة خليج پس پشت بگذاريم و راه خود پيش بگيريم با شهرها و 
آباديهاي بسياري روبرو مي شويم كه اهالي آن مسلماناني ثروتمند و سرزمين  هاي آنان غني و بارآور 
است. سلطان هرمز، كه قلمرو او در آنجا به نقطه پايان مي رسد، هيچگونه حق سلطه يا مالكيتي بر اين 
شهرها و آباديها ندارد. در آنجا، پادشاهي هاي ديگري نيز هست كه من چيزي دربارة آن ها نمي دانم 
و از اخبار آن ها اطمينان ندارم. آنچه مي دانم آن است كه اين شهرها و آبادي ها، زير فرمانروائي شاه 

اسماعيل صفوي مي باشد. 
شاه اسماعيل جوان مسلماني است كه در زماني نزديك به زمان كنوني(13) به اين منصب رفيع و 
متعالي رسيد، و بخش بزرگي از جزيره العرب و ايران و شماري از ممالك و سلطنت هاي مسلمان، 
به فرمان او سر فرود آوردند. خود او نه پادشاه بود و نه شاهزاده. بلكه فرزند شيخي بود كه نسبش 
به علي بن ابيطالب مي رسيد. كودك خردسالي بود كه پدرش نداِي حق را پاسخ گفت. از اين رو، 
راهبي ارمني او را به تربيت گرفت. هنگامي كه به سن دوازده سالگي رسيد از ترس اينكه مبادا بخاطر 
مسلمان بودنش او را به قتل رساند، از چنگ او گريخت و به يكي از شهرهاي بزرگ رفت و نزد 
يكي از علماي آنجا اقامت گزيد و مشمول عنايت هاي فراوان او گرديد. چندان كه از او يك جنگاور 
ساخت و او را منصبي رفيع داد. از آن پس، توجه جوانان مسلمان را به خود جلب كرد و پيرامون 
او را مردمان بسياري فرا گرفتند. رفته رفته در اقدامات ماجراجويانه اش مبادرت به تسخير و استيال 
بر روستاها كرد و هر آنچه از خيرات و ثروات بدست مي آورد در ميان هوادارانش توزيع مي كرد 
و براي خود چيزي نمي گذاشت. هنگامي كه دريافت اقدامات اولية او بسيار قرين موفقيت است بر 
آن شد  شعار بخصوصي براي جنبش خويش انتخاب كند. از اين رو، دوخت كاله هاي قرمز رنگ را 
اختيار كرد و آنرا در ميان قوم خويش پراكند. بدين سان، جمع كثيري از هواداران به گرد او حلقه 

زدند، و شروع به گشودن شهرهاي بزرگ كرد و پاي در جنگ هاي بسياري گذارد. 
با  اين همه، نمي خواست خويشتن را پادشاه بخواند و در جاي خاصي ماندگار شود. عادت داشت 
غنايم جنگي را در ميان كساني كه او را در اين پيروزي ها ياري مي دادند توزيع نمايد. و اگر مي ديد 
كساني، نه ثروت و سرماية خود را به كار مي اندازند و نه به كسي سود و فايده اي مي رسانند آن 
ثروت را از چنگ آن ها بدر مي آورد و آنرا در ميان نيازمندان سپاه خويش – كه مي پنداشت به اين 
دارائي ها نياز بيشتري دارند – تقسيم و توزيع مي كرد، و براي صاحبان اصلي اين ثروت ها سهم و 
نصيبي به اندازة آنچه به يكي از سپاهيان خود مي داد باقي مي گذارد. از اين رو، برخي از مسلمانان، 

وي را «مساوات گر» مردم لقب دادند. اما، هر چه بود، نام اصلي اش شاه اسماعيل بود. 
وي عادت داشت سفرائي به تمام پادشاهان مسلمان اعزام دارد، و از آن ها بخواهد كاله قرمز رنگ 
او را به سركنند و اگر آنرا نپوشند به آن ها هشدار مي داد كه آنان را مورد تعقيب قرار دهد و قلمرو 

آن ها را تسخير كند و آنان را مجبور خواهدكرد به وي ايمان آورند. 
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بر اين اساس، سفيري به پيشگاه سلطان اعظم و پيشواي تركان فرستاد. پس آن دو به مشاوره و 
رايزني پرداختند و به سفراي وي پاسخ اهانت آوري دادند و عزم خويش بر دفاع از خويشتن و 
پشتيباني از يكديگر را اعالم داشتند. از اين روي، چون شاه اسماعيل پاسخ آن ها را ديد، آماده گرديد 
با سپاهي عظيم مركب از پياده و سواره، به تركان هجوم آورد. سلطان عثماني هم به نوبة خويش 
در رأس سپاهي كه روي هم رفته چندان هم بي نظم و انضباط نبود حركت كرد. ميان دو طرف 
نبردِ سنگين و ويرانگري روي داد و تركان، به بركت توپخانة قدرتمندي كه به همراه داشتند پيروز 
گرديدند. صفويان، فاقد توپخانه بودند و به نيروي بازوي خويش مي جنگيدند. كسان بسياري از سپاه 
شاه اسماعيل صفوي در اين نبرد كشته شدند. در نتيجه پا به فرار گذارد و سپاه ترك به تعقيب وي 
پرداخت، و آنقدر از نيروهاي او كشت تا اينكه او را به درون خاك ايران عقب راند و خود سلطان 
عثماني هم به تركيه بازگشت.  اين نخستين شكست شاه اسماعيل بود. (14) از اين رو، بشدت غمگين 
شد و مصمم شد بار ديگر با تركان به نبرد برخيزد اما اين بار، با سپاهي مجهز به توپخانه و با نيروئي 

بزرگ تر از سپاه قبلي به جنگ تركان رود. 
شاه اسماعيل، بر بابل، ارمنستان، تمام ايران، بخش عظيمياز جزيره العرب و قسمتي از هند و 
«كمبايا» فرمان مي راند. وي سفيري به نزد نايب السلطنة ما فرستاد،. (15) و هداياي گوناگوني به 
تقديم رسانيد و به وي پيشنهاد صلح و هم پيماني داد. سفراي او به گرمي مورد استقبال قرار گرفتند. 

نايب السلطنه نيز با ارسال سفير و هدايا به ايران به اين سفارت پاسخ گفت. 

فقرة 45 – شهر با شكوه هرمز 
جزيرة  به  آن  مدخل  نزديكي  در  راه يابيم  خليج فارس  درون  به  نموده  عبور  هرمز  تنگة  از  اگر 
كوچكي به نام «جرون» بر مي خوريم كه اگر چه بزرگ نيست قشنگ و زيبا است. خانه هاي آن 
بلند و از سنگ و ساروج ساخته شده است. بام خانه ها مسطح، و خودخانه ها پنجره هاي بسياري 
دارد. براي دور ماندن از گرماي شديد جزيره، تمام خانه ها به شيوه اي ساخته شده اند كه هوا را از 
فراز بام ها و طبقات باالي خانه ها به پائين و زير زمين مي راند.  اين جزيره در موقعيت بسيار خوبي 
قرار دارد، و خيابان ها و ميدان هاي بسياري در آن است. در جوار آن تپه ماهورهائي از نمك و بعضًا 
گوگرد وجود دارد.  اين نمك ها، كلوخ هائي چون صخره هاي بزرگ در تپه هاي منجمد مي باشد.  اين 
نمك را «نمك هندي» مي خوانند و هنگامي كه كامًال سفيد و نرم شود مستقيماً از روي سطح زمين 

جمع آوري مي شود. 
تمام كشتي هائي كه به هرمز مي آيند براي حفظ تعادل و توازن خود نسبت به خريد نمك از جزيره 
اقدام مي كنند. زيرا كاالي ارزشمندي است و در بسياري جاها محل تقاضاست. بازرگانِ اين جزيره 
غالبًا ايراني و عرب مي باشند.  ايراني ها به زبان عربي و زبان ديگري كه «فارسي» خوانده مي شود 
سخن مي گويند.  ايراني ها از زن و مرد، مردماني بلند قامت و خوش سيمايند و بدني ورزيده و بسيار 

هرمز، از سفرنامه دوارته باربوسا
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شكيل و آراسته دارند، و مردماني شجاع و با شهامت اند و زندگي مرفه و آسوده اي دارند. مسلمانان، 
شأن و شوكت اسالم را باال نگه مي دارند. اما در بسياري امور اهل تساهل و بردباري اند. چندان كه در 
مسائل كينه توزانه از وجود غالمان خود بهره مي گيرند. مردم اين جزيره موسيقي را نيك مي شناسند 

و چندين ساز مختلف دارند. عرب ها از ايشان سياه تر و بد قواره ترند. 
در شهر هرمز تعداد زيادي بازرگان ثروتمند نشيمن دارند و در آن، كشتي هاي بسيار بزرگي 
وجود دارد و كشتي هاي بسياري نيز بدانجا رفت و آمد مي كنند. بندرگاه آن بس نيكو مي باشد و با 
انواع كاالهائي كه از ممالك مختلف جهان به اين جزيره مي آيد تجارت نموده و از اينجا به هند و 
ديگر نقاط جهان صادر مي كنند و آن ها را با كاالهاي گوناگوني كه از سراسر هند مي آيد داد و ستد 
مي نمايند. بازرگانان هرمز با خود انواع ادويه و ديگر محصوالتي چون فلفل، زنجبيل، دانه هاي هل، 
دارچين، ميخك، صندل، چوب سفيد، بلسان، تمرهندي، زعفران، نيل، شمع، آهن، شكر، برنج (با 
مقادير بسيار زياد)، جوزهندي، مقادير قابل توجهي سنگ هاي قيمتي، سفال و كندر مي آورند و از 
فروش اين امتعه سود هنگفتي كسب مي كنند. كاالهاي بسياري نيز از سرزمين هاي كامبي، چاول، 
مي سازند.  اينها  وارد  و «سين باسوس»  موسوم به «موسلين»  امتعه اي  بنگال  از  و  مي آورند.  ديبل 
پارچه هاي نخي اعالئي هستند كه از آن ها براي ساخت عمامه و پيراهن استفاده مي كنند. از عدن، 
كاالهائي چون مس، جيوه، شنگرف، گالب، پارچه هاي زري و ابريشميو پارچه هاي پشميمي آيد. 
از قلمرو شاه اسماعيل صفوي مقادير بسياري ابريشم و مشك اعلي و ريواس بابل مي رسد، و از 
بحرين و جلفار، انواع مرواريدهاي ريز و درشت، و از شهرهاي عربستان، اسبان بسياري مي آورند 
كه شمار زيادي از آن ها، بيش از هزار، و در بعضي سالها دو هزار اسب به هندوستان صادر مي شود، 
و هر يك از آن ها – بر حسب تقاضا – نزديك سه يا چهار هزار كروزيدوس به فروش مي رسد. 
كشتي هاي حامل اسب، مقادير زيادي خرما، كشمش، نمك، گوگرد، مرواريد ريز و اعالي مورد 

توجه مسلمانان نارسنگا با خود مي برند. 
مسلمانان هرمز، پيراهن نخي ظريف و بسيار سفيد و نازك و بلندي مي پوشند و شلوارهاي نخي و 
برتر از همه جامه هاي فاخر ابريشميو شال و طاق كشميري بسيار گرانبهائي به تن مي كنند، و خنجر 
و دشنه هاي مرصع به طال و نقره – به فراخور جايگاه و منزلت فرد – به كمر مي بندند، و سپرهاي 
پهن و مدور كه از ابريشم است، و با آن ها تيرهاي بسيار دوري رها مي كنند، به دست مي گيرند. 
 اين كمان ها از چوب سخت و از شاخ گاوميش ساخته مي شود، و بُرد آن ها بسيار زياد است، و 
خود كمانداران نيز تيراندازهاي ماهري هستند و پيكانشان باريك وآبديده مي باشد. برخي از آن ها 
تبرزين هاي كوچك، وبرخي ديگر چماق هاي آهني كه انواع گوناگوني دارد و به نقوش و اشكال 

مختلف مزين است با خود حمل مي كنند. 
اينان مردماني ثروتمند، مؤدب و آراسته مي باشند و در ميان خويش روابط نيكوئي دارند. به لباس 
خويش توجه و عنايت فراواني مي نهند و خوراكشان كه بسيار خوش بوي و خوش طعم است و 
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به فراواني به عمل مي آيد شامل گوشت عالي و نان گندمي و برنج اعال و چاشني هاي متنوع و ديگر 
اغذية مأكول و مرباها و ميوه هاي تازه مانند سيب و انار و هلو و مقادير زيادي زردآلو و انجير و 
گردو و انگور و خربزه و ترب و سبزي ساالد – كه در اسپانيا هم متداول است – و انواع خرما و 
ديگر ميوه هائي كه در كشور اسپانيا ناشناخته است، مي باشد. شراب انگور در خفا مي نوشند، زيرا 
دين ايشان خوردن آنرا ممنوع كرده است. آب نوشيدني را با مقداري شيرة مصطكي درهم مي آميزند 
و آنرا در جاي خنكي نگه مي دارند، و براي خنك كردن و خنك نگه داشتن آب ها شيوه هاي مختلفي 

به كار مي برند. 
اشراف و بازرگانان بزرگ و نامدار، هر كجا روند، چه در اماكن عموميو يا خيابان ها، و چه در 
سفر و حضر، غالميبا خود مي برند كه پيوسته در خدمت آن هاست و كوزه آب كوچك – كيگ – يا 
جاميمرصع به نقره را با خود حمل مي كنند، كه عالوه بر استفاده، زينتي و نمايشي است، و نماد 
زندگي مرفه و تجمالتي آنان مي باشد. زنان جامعه، از اين دسته از مردم نفرت شديدي دارند زيرا 

بيشتر آنان بندگاني از غالمان اخته دارند كه با آنان زندگي و آميزش جنسي مي نمايند. 
اين قشر از مردم، و نيز صاحب منصبان باالي حكومتي خانه هائي روستائي در خشكي اصلي(16) 
دارند و مالك باغ و مزرعه مي باشند و بويژه در فصل تابستان بدانجا روند و چند ماهي را خوش 

مي گذرانند. 
شهر هرمز فوق العاده غني و ثروتمند است، و داراي انواع گوناگوني از غذاهاي نيكوست. جز اينكه 
زندگي در اين شهر بسيار گران و پرهزينه است. زيرا همه چيز از خارج مي آيد. يعني از عربستان 
و ايران و هند و ديگر سرزمين ها و مناطق وارد مي شود. با اين تفاوت كه تمام نيازمنديهاِي زندگي به 
سرعت به جزيره مي رسد. اما از خود جزيره جز نمك نمي توان برد. حتي آب آشاميدني را نيز – 
چنانكه گفته شده با كشتي هاي كوچكي كه «طراده» خوانند – از بيرون جزيره، و از جزاير اصلي و 

جزاير نزديك بدانجا مي آورند. 
در ميادين عمومي شهر همه گونه خوراك و هيزم – كه آن هم از خارج جزيره مي آيد – به مقدار 
فراواني وجود دارد. تمام كاالهاي كشيدني و وزن كردني، طبق قوانين و مقررات دقيق، به قيمت 
معلوم و مشخصي به فروش مي رسد. هر آن كس كه به پيمانه و ترازو عمل نكند و بر خالف 
قيمت هاي تعيين شده و دستورات مربوطه عمل نمايد بشدت مجازات مي شود. در ميادين عمومي 
انواع گوشت پخته و آب پز و كباب شده را با ترازو كشيده عرضه مي كنند. ساير خوراكي ها نيز 
به همين ترتيب فروش مي رود. خوراكي ها اساساً بر طبق اصول و قواعد و با رعايت بهداشت و 
پاكيزگي تهيه مي شود. چندان كه بسياري از مردم غذاي خود را در خانه طبخ نمي كنند بلكه آن را 

از بازار مي خرند يا تهيه مي كنند. 
پادشاه هرمز، پيوسته در يكي از كاخ هاي بزرگي كه در كنار دريا و در ستيغ تپه هاي مشرف به 
آب ها جاي دارد بسر مي برد و گنجينه هاي خويش را نيز در همين كاخ نگه مي دارد. زمامداران و 

هرمز، از سفرنامه دوارته باربوسا
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عامالن مالياتي شهرهاي ساحلي ايران و شهرهاِي ساحلي عربستان و جزاير تابعة او در خليج را – 
چنانكه گفتيم – از همينجا معلوم و منصوب مي كند. سلطان هرمز، در اين شهر فرماندار كل دارد كه 
بر آن فرمان مي راند و قوانين كشور را در آن پياده مي كند. او از لحاظ مرتبه، از همة واليان و اميران 

پادشاهي هرمز باالتر است و بر همة آن ها فرمان دارد. 
امير يا فرماندار هرمز، در جوار سلطان، در قصر بسر مي برد. براي هر دوي آن ها دژ محكميساخته 
شده است. سلطان هرمز از سلطنت نمي كند و چيزي از سلطنت هم نمي داند. با اين همه، بسيار نيكو 
بدو خدمت  كنند و به خوبي از او پاسداري و حراست مي نمايند. اما چنانكه سلطان بخواهد در 
امور مربوط به حكومت و خزانه كشور دخالت كند و يا بخواهد آزادانه (خودسرانه)  عمل كند، از 
دژ ياد شده منتقل مي شود و از نعمت بينائي محروم مي گردد، و او و همسر و فرزندانش را – اگر 
فرزندي داشته باشد – در يك منزل ويژه اي قرار دهند، و به انواع بالها و مصيبت هاي بزرگ گرفتار 
مي سازند. و جز خوراك چيزي به او و خانواده اش ندهند. آنگاه جواني از خاندان سلطنت نظير پسر 
يا برادر يا برادر زاده يا شايسته ترين فرد از منسوبان سلطان را در دژ يا كاخ پيشگفته مي نشانند و 
بدين ترتيب، او را به عنوان سلطان جديد هرمز معرفي مي كنند تا واليان و امرا بتوانند بي هيچ نزاع 
و كشمكش، و با كمال صلح و آرامش، امور پادشاهي را اداره نمايند. و به نام او بر كشور حكومت 

نمايند. 
هرگاه كه وارثان سلطان بزرگ شوند و به سني برسند كه بتوانند زمام امور را به دست گيرند، 
فرماندار كل، هر كدام كه در انديشه ورود به امور سلطنت است را دستگير نموده از نعمت بينائي 
محروم مي سازد، و او را به سراي نابينايان – كه همواره ده تا دوازده تن از سالطين نابينا ي هرمز در 
آن سكونت دارند – مي فرستد. هر سلطاني كه بر تخت سلطنت تكيه زده است از اين هراس دارد 

كه مبادا به همين سرنوشت دچار آيد. 
مردان مسلح، پياده و سواره، شبانه روز از سلطان حراست و حفاظت مي كنند. وي بدانها حقوق 
كالني مي دهد.  اين نيروها همواره تا بن دندان مسلح به دربار مي روند. برخي از آن ها، به وقت 

ضرورت، به عنوان امراي مناطق هرمز به سواحل ايران اعزام مي شوند. 
در شهر هرمز، دو نوع سكة زرين و سيمين ضرب مي شود : پول طالئي را «اشرفي» مي خوانند 
كه مثل پول ما، سكه اي مدّور است و از طالي اعلي به عمل مي آيد. بر پشت و روي آن با حروف 
عربي نقش مي اندازند. ارزش آن تقريباً 300 «رئيس» است. بيشتر پول هاي طالئي پادشاهي هرمز، 
نيم اشرفي مي باشد. هر نيم اشرفي150 «رئيس» است. اما پول نقره اي، مانند دانة لوبيا، به صورت 
دراز و كشيده مي باشد و بر دو روي آن به خط عربي ضرب شده است و هر قطعة آن نزديك 3 
فنتمات است و آنرا «تنگا»(17) مي خوانند و نقرة آن ناب و خالص است. مسكوكات طالئي و نقره اي 
در اين جزيره به وفور يافت مي شود. چندان كه كشتي هاي تجاري كه به اين جزيره مي آيند قيمت 
كاالهايشان را با اين دو مسكوك دريافت مي كنند، و با همين مسكوكات به خريد اسب و كاالهاي 
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دلخواه خود مي پردازند و باقيمانده اين پولها را هم با خود به هند مي برند زيرا در آنجا هم متداول 
است. اما قيمت اين سكه ها در هند، گران مي باشد. 

ناوگان حضرت پادشاه ما، به فرماندهي آلفونسو دا آلبوكرك به هرمز آمد. وي مي خواست با 
پادشاهي هرمز در تمام امور پيمان صلح منعقد نمايد. اما اين پيشنهاد رد شد. زيرا، به چشم ديد كه 
آلبوكرك، به آن پادشاهي، و بويژه به بنادر آن تاخت ها آورد و خسارت هاي سنگيني بر جاي گذارد. 
از اين رو آلبوكرك، در رأس ناوگان خود از راه بندرگاه رهسپار اشغال شهر شد بطوري كه با ناوگان 
هرمز، مركب از كشتي هاي بسيار بزرگ و پر از سپاهيان دالور و سراپا مسلح  آن وارد نبرد ويرانگري 
شد و ناوگان هرمز را درهم شكست ؛ بسياري از كشتي هاي آنرا گرفت و يا غرق كرد و كشتي هاي 
و  هرمز  پادشاه  هنگامي كه  كشيد  آتش  به  بودند  انداخته  لنگر  شهر  باروهاي  نزديك  كه  ديگري 
فرمانداركل، كشتار مردم و نابودي كشتي ها را به چشم ديدند و از ناتوانِي خويش در شكست او 
واقف آمدند، از آلبوكرك تقاضاي صلح كردند. او نيز پذيرفت مشروط بر آنكه به او اجازه دهند 
قلعه اي در گوشة معيني از جزيرة هرمز بنا كند. آن ها نيز پذيرفتند  اما مسلمانان، هنگامي كه ساخت 
قلعه آغاز شد، پشيمان شدند و نگذاشتند بناي قلعه ادامه يابد. در اين هنگام آلبوكرك، خسارت هاي 
سنگيني به شهر وارد كرد، و كوشيد تعداد زيادي از مردم شهر را قتل عام كند. تا اينكه سرانجام آن 
جزيره را به تابعيت پادشاه پرتغال در آورد، و بر آن ماليات ساليانه به ارزش 1500 اشرفي تحميل 

كرد. 
فرستاد.  پرتغال  پادشاه  پيشگاه  به  بزرگي  حشم  و  خدم  و  سفير  هرمز،  سلطان  بعد،  سال  چند 
آلفونسو دا آلبركرك در رأس ناوگان بسيار مهمي، به همراه جواب اعليحضرت پادشاه، به هرمز 
بازگشت. از اين رو صلح جويانه از او استقبال نمودند، و به او اجازه دادند كار ساختمان قلعه را كه 
قبًال كار باال آوردن آنرا آغاز كرده بود به انجام رساند. لذا دستور داد كار قلعه را كامل كنند و فضاي 

آنرا بسيار گسترش دهند و آنرا محكم و استوار نمايند. 
در آن زمان، سلطاني جوان(18) بر هرمز فرمان مي راند و نيك مي دانست كه فرمانداركل چگونه به 
ميل خود و به شيوه اي خودسرانه و مستبدانه با او رفتار مي كند. اما راهي پيدا كرد و به فرمانده كل 
و  محدود،  بسيار  او  اختيارات  و  آزادي ها  كه  داد  اطالع  آلبوكرك  دا  آلفونسو  يعني  پرتغالي ها 
محدوديت هاي او بسيار شديد است و  اينكه او بمانند اسيري در دستان فرمانداركل شهر هرمز 
است كه حكومت را به زور از چنگ او بدر آورده است و كسان ديگري را به امر حكومت گماشته 
است و اينكه او دريافته است نامه هائي به شاه اسماعيل ارسال داشته است كه به وي پيشنهاد مي كرد 

سلطنت هرمز را به زير سلطة خود در آورد. 
هنگامي كه فرماندةكل نظاميپرتغال از اين اخبار آگاهي يافت، آن ها را سّري و محرمانه نگاه داشت 
و زمينة ديداري مشترك با پادشاه هرمز فراهم آورد، و با او توافق كرد كه در تاريخ معيني در يكي از 
خانه هاي بزرگ كنار دريا گرد هم آيند و همديگر مالقات كنند. آلبوكرك، با ده دوازده تن از افسران 

هرمز، از سفرنامه دوارته باربوسا
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خويش در موعد مقرر وارد منزل مورد نظر شد و نيروهاي همراه را در بيرون خانه آرايش داد، و پس 
از اينكه همه چيز را آن گونه كه بايد و شايد مرتب و منظم كرد سلطان هرمز و فرمانداركل، با تعداد 
زيادي از اتباع و اطرافيان آن ها وارد شدند. همين كه سلطان هرمز وارد خانه شد، و پيش از آنكه 
كس ديگري وارد شود بي درنگ درهاي ورودي خانه را بستند. همين كه فرمانداركل و ديگران وارد 
شدند آلبوكرك فرمان داد او را به ضرب خنجر از پاي درآورند. چون سلطان هرمز اين صحنه را ديد 
آزرده خاطر شد، اما آلفونسو به او گفت : بي شكيب مباش و پريشان خاطر مشو. و هدف او از اين 
دستور آن است كه سلطان را مانند ساير سالطين مسلمان، آزاد و صاحب اختيار نمايد. و اينكه او 
از اين پس نمي پذيرد كه سلطان، از سوي هر كسي مي خواهد باشد، مورد تحكم و كنترل قرار گيرد. 
ديگر نيروهائي كه در بيرون منزل در حالت صف آرائي و آماده باش بودند چون صداي هياهوي 
و  هواداران  و  فرمانداركل  برادران  از  بعضي  دادند.  سر  شكايت  فرياد  شنيدند،  را  منزل  داخل 
خويشاوندان او تجمع بزرگي به راه انداختند. آن ها سراپا مسلح بودند. در اين هنگام آلبوكرك ناگزير 
شد دست سلطان را بگيرد و او را به پشت بام منزل ببرد، چه بسا بتواند با معترضان و ناراضيان 
صحبت كند و آن ها را آرام سازد. اما موفق به اين كار نشد زيرا آن ها مي خواستند برادرو مخدوشان 
را به آن ها تحويل دهد. از اين رو معترضان به سمت كاخ و دژ سلطان به حركت افتادند و شعار 
مي دادند كه آن ها سلطان ديگري را منصوب مي كنند. آلبوكرك با آن ها صحبت كرد بلكه ترس و 
دلهره آن ها را كاهش دهد. اما تماس ها و تال ش هاي او، كه ساعاتي از روز به طول انجاميد، بي نتيجه 
ماند. لذا، سلطان هرمز كوشيد آن ها را با نيروي نظامياز دژ و محدودة كاخ خويش بيرون براند اما اين 

تدبير او هم ناكام ماند. 
در نهايت، هياهوگران و جنجاليان دريافتند كه آلبوكرك در نظر دارد به آنان هجوم آورد، از اين 
رو پذيرفتند از دژ و محدودة قصر سلطان خارج شود مشروط براينكه بالفاصله با زنان و فرزندان 
و دارائي و سرماية خويش از هرمز و جزيرة جرون بيرون روند و تمام خويشان و نزديكان فرماندار 
مقتول را به بيرون جزيره بفرستند.  اين شرايط بي درنگ جامة عمل پوشيد. آنگاه آلبوكرك، پادشاه 
هرمز را با هيبت و ابّهت و موفقيتي بزرگ، به قصر سلطان بدرقه كرد ؛ جمع كثيري از پرتغالي ها 
و بسياري از مردم نيز آنان را همراهي كردند. آلبوكرك، سلطان را به فرماندار جديدي كه قبًال هم 
همين منصب را داشت، سپرد، و سلطان، در كاخ و دژ و شهر هرمز، با آزادي كامل، استقرار يافت. 
آلبوكرك، از فرماندار خواست با كمال احترام به سلطان خدمت كند و به او فرصت دهد آنگونه 
كه مي خواهد حكومت و سلطنت نمايد، و به اين سلطان، همچون پادشاهان ديگر ممالك، مشورت 
دا  سپس «پيرو  بازگردانيد.  هرمز  پادشاه  به  را  استقالل  و  آزادي  آلبوكرك،  ترتيب،  بدين  و  دهد. 
آلبوكرك» را به عنوان فرماندة نظامي قلعة پرتغالي در هرمز منصوب كرد و دسته اي از سپاهيان 
بدون  كاري  هيچ  كه   – هرمز  سلطان  حراست  و  حمايت  براي  را  جنگي  كشتي هاي  و  پرتغالي 
معلوم و مشخص كرد. و از اين رو، پادشاه هرمز و تمام  مشورت فرمانده قلعه انجام نمي داد – 
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مملكت او تابِع اعليحضرت پادشاه پرتغال گرديد. 
هنگامي كه آلبوكرك دريافت كه تمام امور، تحت كنترل و فرمان او درآمده است اعالميه اي منتشر 
كرد كه به موجب آن همجنس بازان و لواط كاران را رسوا و بي آبرو كرد و آن ها را - در حالي كه 
تيري بيني آن ها را شكافته است – از هرمز و جزيرة جرون تبعيد كرد سلطان هرمز، از اين اقدام 

آلبوكرك خشنود شد. 
همچنين آلبوكرك، كس فرستاد و سالطين نابيناي هرمز را – كه تعدادشان 13 يا 14 نفر بود – 
بياورد و آن ها را با كشتي بزرگي به هند فرستاد، و در مركز «سنداپور»(19) نشيمن داد، و دستور داد 
كه به حساب او به آن ها غذا دهند، اين پادشاهان نابيناي هرمز در آنجا ماندند تا از ايجاد شورش و 
آشوب و بلوا در سلطنت هرمز بدورمانند، و آن ها نيز بتوانند روزگار به آرامي و آسودگي بگذرانند. 

 

هرمز، از سفرنامه دوارته باربوسا
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