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11...تسلط ساسانیان بر سواحل جنوبی خلیج فارس (شرق و

سواحل جنوبی خلیج فارستسلط ساسانیان بر 
)عربستانةجزیرشبهشرقجنوبشرق و (

شناختی به دست آمدهبر اساس مدارك باستان

1علیرضا خسروزاده

چکیده
ساسـانی بـه خـوبی    ةعربستان با مناطق مختلف ایـران پـیش از دور  شرقجنوبهرچند ارتباط بین شرق و 

شناختی به اري اندکی از این دوره باقی مانده، اما شمار فراوان مدارك باستانشود و مدارك نوشتدانسته نمی
ةدهد کـه ایـن ناحیـه در دور   دست آمده از این منطقه و شمار فراوان مدارك نوشتاري باقی مانده نشان می

ساسانی ارتباطات بسیار نزدیکی با ایران داشته و تحت کنترل قانونی و رسمی ساسانیان بوده است.
هـاي  شـناختی بـه دسـت آمـده از محوطـه     هاي باستانمواد فرهنگی و یافتهۀهدف اصلی این تحقیق مطالع

است که این ارتباط نزدیک را )عربستانةجزیرشبهشرقجنوبشرق و سواحل جنوبی خلیج فارس(ساسانی 
ل شمالی خلـیج فـارس   ي بین این منطقه و سواحهاکنشاین مواد دانش ما از برهمۀکنند. با مطالعثابت می

شود.در این دوره بیشتر می
هاي سواحل جنوبی با سواحل شمالی خلیج از جمله مهمترین مواد فرهنگی که ارتباط تنگاتنگ بین محوطه

استمعماريو مهرهاي عقیق و عقیق سرخ، ها و مهرهدهد، سکه، اشیاي فلزي، شیشه، فارس را نشان می
هاي از شماري از محوطهکهن سواحل جنوبی و شمالی خلیج فارس استارتباط نزدیک بیةکه نشان دهند

عربستان به دست آمده است.شرقجنوبساسانی شرق و 
ساسانی ةهاي ساسانی سواحل جنوبی خلیج فارس، در دورمحوطهاساس مواد فرهنگی به دست آمده ازبر 

ترل ساسانیان بودند و ساسانیان ی عربستان به شکل یکپارچه تحت کنشرقجنوبتمامی مناطق شرقی و 
اند.خود بر این مناطق نظارت کامل داشته

عربستان، خلیج فارس.شرقجنوب: ساسانی، شرق و هاي کلیديواژه

akhosrowzadeh@yahoo.comشناسی دانشگاه شهرکرد،استادیار گروه باستان-1
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همایش ملی خلیج فارسنهمینمجموعه مقاالت  12

درآمد
ساسـانی ةدوریـا بعـد از  همزمـان  رومـی و اسـالمی  -دانان یونـانی مورخین و جغرافیهاي از نوشته

عربستان تجسم کنیم(بـراي  شرقجنوببر شرق و ساسانیانط انداز روشن از تسلتوان یک چشممی
بـر  ساسـانیان هاي این مورخین و جغرافیدانان در ارتباط با خلـیج فـارس و تسـلط    آگاهی از نوشته

). ارتباطات بین سواحل شمالی و جنـوبی  1391عربستان بنگرید به: خسروزاده، شرقجنوبشرق و 
ساسـانیان ةن نواحی وجود داشـته و تـا دور  تر بین ایر قدیمیهاي بسیاخلیج فارس در واقع از دوره

ی براي گسترش حکومـت و قـدرت خـود بـه     ساسانفرمانروایان تمامیادامه پیدا کرده است. اگرچه 
ساسـانی اند اما شواهدي از کنترل ایـن ناحیـه توسـط پادشـاهان     عربستان شرقی لشگرکشی نکرده

وجود دارد.
شناسانی که در این ساسانیان بر سواحل جنوبی خلیج فارس باستاندر ارتباط با حضور و تسلط 

توان به کارهاي کنت اند که از جمله میاند به شکل پراکنده مطالبی ارائه دادهحوزه کار کرده
(Kennet, 2004, ,Potts)، پاتس(2007 ,Potts & Gribb)پاتس و گریب ،(1984 و (1995

,Haerinck)هرینک  رد. ولی هیچ کدام از آنها کامل و جامع نبوده و بیشتر به اشاره ک(1998
اند.اشکانی و ساسانی اشاره کردهةجنوبی خلیج فارس با ایران دورةارتباط تجاري حوز

-مواد فرهنگی به دست آمده ازمحوطـه ۀدر این مقاله به وجود این ارتباطات نزدیک بر اساس مطالع

). از جملـه مهمتـرین مـواد    1ۀشود(نقشـ رداختـه مـی  عربسـتان پ شرقجنوبشرق و ساسانیهاي 
، و مهـره و مهـر  ، اشیاي فلزي، شیشـه،  توان به سکهدهند میفرهنگی که این ارتباطات را نشان می

معماري اشاره کرد.

سکه
میالدي تا واگذاري آخرین پادگان پارسی زارا به ارتش 240از زمان پیروزي اردشیر اول در سال

میالدي تاریخ شرق عربستان همبسته و در ارتباط با ساسانیان و حکمرانان 634پیامبر در سال 
رغم موقعیت کامالً برتر ساسانیان به مدت چهار قرن شان در حیره در جنوب عراق بود. علیلخمی

شناختی از آنها در این ناحیه به دست آمده بر امور خلیج فارس، تنها مدارك بسیار محدودي سکه
& Potts)است  Gribb, هایی مثل . حتی در سواحل ایرانی خلیج فارس در محوطه(123 :1995

ساسانی به دست آمده است(بنگرید به: ۀآوري تنها شماري اندك سکسیراف به طور شگفت
Lowick, 1985 .(

یافت عربستان ةجزیرشبهشرقجنوبو شرقۀکل ناحیازساسانی ةمربوط به دورۀ سک76در کل 
و سکه که از فجیره به دست آمده 18ها شامل یک گنجینه شامل . این سکه)1(جدولشده است
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13...تسلط ساسانیان بر سواحل جنوبی خلیج فارس (شرق و

,Hellyer)هستندهرمز چهارم و خسرو دوم مربوطه به منتشر نشده از قباد ۀ، یک سک(25 :1995
,Kennet)1اول از کوش جبل و 2رومی مربوط به قرن سوم و چهارم که از تاجۀ، پنج سک(2004

,Howgego & Potts)اندبه دست آمده3کنزان هاي مختلف اي که از محوطهسکه52و (1992
,Potts & Gribb)گزارش شده و توسط پاتس و گریب  اند و عمدتاً مربوط به بحث شده(1995

مربوط به اوایل هايشتهونسکه از این مجموعه از 24پادشاهی شاپور دوم و خسرو دوم هستند که 
اسالم به دست آمده است. 

توان به دو زیر دوره را میعربستانشرقجنوببه دست آمده از شرق و ساسانیةهاي دورهسک
متأخرتر از ةپ.م) و یک دور397شاپور دوم(ةقدیم تا پایان دورةبندي نمود، یک دورتقسیم

ساسانی مربوط به یزدگرد دوم ۀمیالدي) به بعد. به استثناي یک سک488پادشاهی قباد اول(
100کم و بیش ةاي از این دوربه دست آمده هیچ سکهجبل کنزانمیالدي) که از 457-438(

متأخر، تقریباً سه تا مربوط به گنجینه است، در ةمربوط به دورۀسک44ساله وجود ندارد. از 
هاي رومی است هیچکدام از گنجینه به اولیه که شامل سکهةسکه مربوط به دور31حالیکه از 

ۀاند، به استثناي گنجینگذاري شدهاسالمی تاریخةها به اوایل دورتمامی گنجینهدست نیامدند.
هاي هرمز چهارم و خسرو دوم است که گونه که اشاره شد این گنجینه ترکیبی از سکهجیره. همانفُ

و سینا دارند و ممکن 4هاي مربوط به اوایل اسالم تاروت، الخوبارترکیبی کامالً مشابه به گنجینه
,Kennet)اسالمی دفن شده باشندةاست در اوایل دور 2007).

شاپور دوم را در ارتباط با استخدام سواران جنگجوي آسیاي ةهاي دورگوبل افزایش شدید سکه
Potts & Gribb(به نقل از: مرکزي و پرداخت پول به آنها براي جنگ مقابل روم تفسیر کرده است

مربوط به شاپور دوم در شرق ۀ، وجود شمار زیادي سکاگر نظر او درست باشد. )138 :1995
هاي افزایش ضرب سکهةدهندبخش آخر سلطنت اوست، شاید نشانبه عربستان، که عمدتاً مربوط 

رار گرفتـه  هرمـز قـ  ۀکیلـومتري جنـوب تنگـ   70الخیمه، تقریباً در رأسشمالۀ در ناحی(Kush)باستانی کوشۀتپ-1
,Kennet)است 1997: 284).

هاي مربوط به دورة اشکانی در شرق عربستان سعودي اسـت. ایـن محوطـه در    ترین محوطهیکی از مهم(Thaj)تاج-2
کیلومتري بندر الجبیل در ساحل خلیج فارس قرار گرفته است. تـاج بـا توجـه    90، در (Wadi al-Miyah)المیاهوادي

اشـکانی  -ترین محوطۀ مربـوط بـه دورة سـلوکی   فراوانی مواد فرهنگی به دست آمده از آن، مهمبه ابعاد بسیار بزرگش و
جزیرة عربستان است.شمال شرق شبه

3-(Jabal Kenzan)هاي مهم اشکانی و ساسانی استان شرقی عربستان که در نزدیکی شـهر هفـوف واقـع    از محوطه
شده است.

4-(Tarut) ،(Al-Khobar)ساسانی در شرق عربستان.ي مهم کاوش شدة مربوط به دورة پارت وهااز محوطه
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همایش ملی خلیج فارسنهمینمجموعه مقاالت  14

اي این پادشاه براي استخدام سربازان بیشتر و پیروزي ارتشش در این ناحیه باشد مسی و نقره
(Potts & Gribb 1995: 138).

توان دالیل زیادي ارائه کرد. بیشتر نویسندگان هاي ساسانی در این منطقه میبراي وجود سکه
هايپادگانایجاد ؛ دانندها مشابه میالیغها و پرتحکومت عثمانیةحکومت ساسانی را با شیوةشیو

ساسانی در تاریخ ةي دورهاایالت. فهرستی از ازان ساسانی در آنها اقامت داشتندنظامی که سرب
را هاایالتشود موقعیت این شده آورده شده که تصور میان که توسط موسی خورنی نوشتهارمنست

1کند. حجرمرکز اداري در این ناحیه اشاره می5ساسانی نشان داده است، ازجمله به ةدر اواخر دور

که 2رقطیف است، دۀکه احتماالً ناحی”Paniat-Ršir“توانیم آنرا با هفوف یکی بدانیم، که ما می
تواند احتماالً تاروت باشد(اصطالحی که بدون شک مربوط به این یک جزیره در دریاست، که می

ةکه جزیر3است به خاطر شهر بزرگ دارین که از این نام برگرفته شده است). ماسماهیکجزیره
، اهبخشکه احتماالً عمان است. عالوه بر این 4الجزایر بحرین است، و مائونمحرق در مجمع

شهر ةعربستان بودند نیز تحت ادارشرقجنوبشرق و هم کلیساهاي نسطوري که هم در شمال
اند، هاي ساسانی که وارد این ناحیه شدهبزرگ ریو اردشیر در استان فارس بودند. بنابراین سکه

د، آورده انعمدتاً توسط سربازانی که در اینجا مستقر بودند و آنها را به عنوان دستمزد دریافت کرده
,Potts & Gribb)اند شده حال باید به خاطر داشته باشیم، همانطور که گوبل ره. به(136 :1995

هاي ساسانی از جاهاي مختلف به تأکید کرده، با پیروزي ایرانیان در این ناحیه شمار فراوانی درهم
رسیده است.هاعربدست 

1- Hajar
2- Der
3- Masmahik
4- Maun

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


15...تسلط ساسانیان بر سواحل جنوبی خلیج فارس (شرق و

جزیرة عربستان بر اساس پادشاهشده در شرق شبههاي ساسانی یافت . پراکندگی سکه1جدول 
).Potts & Gribb 1995: 135(برگرفته از: 
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پیکرك فلزي
اي در نزدیکی سطح محوطهگري شده ازاي از یک اسب ریختهقطعه1980در اواسط سال 

شرق عربستان سعودي طیف در شمالقَۀغرب واحدر حوالی شمال2(GOSP)گاز- پاالیشگاه نفت
سینه، و بخش باالیی پاهاي حیوان سالم باقی مانده بود. وزن ۀبه دست آمد. تنها سر، گردن، قفس

تیمتر است. این قطعه سان2.5گرم و طولش از قسمت سر تا شکستگی سینه حدود 4.48این قطعه 
صاف سربی با ضخامت متغیر در قسمتهاي مختلف است که این به خاطر وجود ۀشامل یک صفح

,Potts)برجستگی در قالب آن است 1993: 197).
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همایش ملی خلیج فارسنهمینمجموعه مقاالت  16

,Potts. پیکرك فلزي به دست آمده از قطیف، عربستان سعودي (برگرفته از: 1تصویر  1993: fig. 2, 3(

ها و دیگر اشیاي کوچک از سرب در قالبهاي سنگی در هگیري پیکرسو قالبدوم به اینةاز هزار
Moorey)النهرین به سرعت رواج یافتبسیاري از نقاط آسیاي غربی شامل، آناتولی، سوریه و بین

نظامان ساسانی . شکل کلی سر اسب و تجهیزات آن یک شکل استاندارد از سواره(123 :1985
ساسانی است و ساخت خود محل ةدهد که این اسب منتسب به دورال حاضر نشان میاست و در ح

-تزئین شده با صحنهةها و ظروف نقرنبوده است. تجهیزات مربوط به اسب سوار در نقوش برجسته

هاي شکار مربوط به پادشاهان مختلف ساسانی به خوبی شناخته شده است. دو اسب سوار معرفی 
,Potts)اسب قطیف بسیار مناسب هستندۀي مطالعشده به طور اخص برا 1993: 193).

جنوبی در دیوار غربی اندرونی تخت جمشید، ةطرح اسب ساسانی به همراه سوارش بر روي پنجر
گردن اسب به همراه تجهیزاتش است که ترکیبی از خطوط به هم پیوسته به شکل ةنشان دهند

طیف نیز شود. در اسب یافت شده از قَها دیده میلوزيهایی در محل اتصال اینلوزي است که دایره
توان تجهیزاتی مشابه به تجهیزات اسب تخت جمشید دید. در گردن این اسب نیز افساري دیده می
خالی بین ةشکل از بندهاي چرمی تجهیزات آن آویزان است که یک دایرشود که اشیایی دایره می

سوار در انتهاي غار اسببرجستهطیف است، نقشا اسب قَآنهاست. اسب دیگري که قابل مقایسه ب
) است. اشیاي 591- 628بزرگ تاق بستان است. این نقش برجسته احتماالً مربوط به خسرو دوم(
.(Ibid: 195)آویزان در زره اسب خسرو مشابه به اشیاي گرد آویزان از زره قطیف هستند
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17...تسلط ساسانیان بر سواحل جنوبی خلیج فارس (شرق و

جنوبی دیوار غربی اندرونی تخت جمشیدةبر روي پنجر. طرح اسب ساسانی2تصویر 
,Potts(برگرفته از:  1993: fig. 4(

شرق عربستان و ساسانی بین شمالةشک در دوراما این قطعه چگونه به قطیف رسیده است؟ بی
ساسانیان ارتباطات بسیار نزدیکی وجود داشته است به خصوص از زمانی که بحرین به یکی از 

ساسانی تبدیل شد. چنانکه طبري اشاره کرده که شاپور براي سرکوب اعراب بدوي ساکن استانهاي
کردند به بحرین و سواحل جنوبی خلیج در سواحل جنوبی خلیج فارس که دائم به ایران حمله می

). البته وجود 127: 1384،فارس حمله کرد و اعراب ساکن این منطقه را سرکوب کرد(طبري
طقه و ایران از طریق خلیج فارس نیز امکان دارد موجب صدور کاالها به این تجارت بین این من

طی یک هجوم ناگهانی اعراب به شیءمنطقه شده باشد. پاتس معتقد است که احتمال دارد این 
,Potts)سواحل ایرانی به غنیمت گرفته شده باشد 1993: 197).
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ا ممکن است به شکل غیر مستقیم و از بنابراین اگرچه این اسب فلزي منشأیی ساسانی دارد ام
شرق عربستان صادر شده باشد. درحالیکه ها بودند به شمالگزار ساسانیاجها که خرطریق لخمی

زره اسب به دست آمده از قطیف مشابه زره اسبهاي به دست آمده از تاق بستان و نقش تخت 
.جمشید است، مشابهی در عربستان ندارد

شیشه
اخیر در سواحل جنوبی خلیج فـارس انجـام شـده،    ۀهایی که طی چند دهبررسیهاي و طی کاوش

الغـنم در  هایی کـه دکـاردي در جزیـره   ساسانی به دست آمده است. طی بررسیۀشمار زیادي شیش
دار ساسـانی مربـوط بـه اوایـل     تـراش ۀانجام داد، دو تکـه شیشـ  در کشور عمانمسندمةجزیرشبه

ۀ. یک کاس(decardi et al. 1975: 32)به دست آوردهاي ساسانیهیکی از محوطساسانی از سطح 
دار مربوط به قرن پنجم میالدي نیز از یک گور ساسانی در نزدیکـی دهـران در عربسـتان بـه     تراش

هاي مشـابهی نیـز از گورهـاي بحـرین بـه      ، کاسه(zarins et al. 1984: 42, pl. L; 10)دست آمد
,Andersen)دست آمده است اي در قالـب دمیـده نیـز از    عالوه برآن شماري ظرف شیشـه .(2002

,Vineگور کاوش شده در سار یافت شد(بنگرید به:  1988: 44 .(
ي نـازك سـبز رنـگ سـطح آن را پوشـانده، از      یک پارچ کوچک بسیار ظریف به رنگ کرم که یک الیه

از چنـدین رشـته   ایـن ظـرف  ۀدهران در شرق عربستان از گوري تومولوس شکل به دست آمد. دسـت 
پـارتی و  ةظرف اضافه شده، ساخته شده است. این روشـی اسـت کـه در اواخـر دور    ۀشیشه که به بدن

هـایی از بسـترهاي   میالدي) در دورااروپـوس رایـج بـود. چنـین دسـته     100- 256ساسانی(ةاوایل دور
کهاي به کـار رفتـه   رومی در سواحل مدیترانه نیز یافت شده است. تکنیة شناختی مربوط به دورباستان

اي رومی است، بلکه ایـن گونـه تـزئین روي ظـروف     در تزئین این ظرف نه تتها مشابه به ظروف شیشه
شود. به همراه این ظـروف  اي ساخته شده در سوریه در قرن سوم و چهارم میالدي نیز دیده میشیشه

,Potts)ه استپارتی نیز به دست آمدةدار مربوط به اواخر دورشمار زیادي سفال لعاب 1984: 110).
اي هستند. کاالها و اشیایی که به فراوانی اشیاي کوچک خمیر شیشه،1کاالهاي وارداتی به اددوراز

توان به شود. از این گروه میها از شرق مدیترانه تا آسیاي مرکزي دیده میدر بسیاري از محوطه
به دار در اشکال مختلف اشاره کرد (لعابۀهاي خمیر شیششمار فراوانی مهره، به خصوص مهره

ترین و به احتمال زیـاد تنهـا محوطـۀ سـاحلی     القوین، امارات متحدة عربی) یکی از بزرگ(امارت ام(ed-Dur)اددور-1
د و قرن اول میالدي بوده اسـت. ایـن محوطـه در جنـوب     میالازهاي قرن اول پیشبین قطر و تنگۀ هرمز در اواخر دهه

کیلومتري تنگۀ هرمز واقع شده است.120شرق سواحل عربی خلیج فارس و تقریباً 
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ها و انگشترهاي شکل آتشدان، دستهاي مشت شده، انگور و هندوانه). همچنین دستبندها، گوشواره
,Haerinck)اندفلزي نیز وجود داشته 2001: 204).

-اي بـین اي به دست آمده که قابل مقایسه با ظروف شیشـه نیز شمار زیادي ظروف شیشه1از ملیحا

اي اند. ظـروف شیشـه  ملیحا یافت شدهۀغرب ایران هستند. این ظروف عمدتاً از قلعن و جنوبالنهری
ي ضـخیم اسـت،   گردشـده ۀمحدب و یک لبـ ۀهایی با بدنیافت شده در قلعه عمدتاً مربوط به کاسه

.Benoist et al. 2003: fig. 2)شـود ها دیـده مـی  دار نیز در میان نمونههاي کوچک دستهبطري

.Boucharlat et al). اشکالی مشابه با این گونه از اددور نیز به دست آمده اسـت  (21-22 1989:

37 fig. AD: 8, 49 fig. AJ: 17-22)این گونـه بـه دسـت    ساسانی ةزمان با دوردر عمان نیز هم
هاي شـناخته شـده در   هاي به دست آمده از محوطهاي مشابه به نمونهآمده است. این ظروف شیشه

ن النهرین شامل: اوروك، کیش، نینوا، آشور، بابل، تیسـفون و تـل ماحوزنـد کـه تـأثیر گرفتـه از       بی
.(Boucharlat et al. 1989: 45)سنتهاي تولید شیشه در سوریه و فلسطین هستند

هـا از  اشکانی و ساسانی به دست آمده است. این شیشهةمربوط به دورۀنیز شماري شیش2از سوهار
هـاي بـه دسـت آمـده    اند. سه قطعـه از شیشـه  لی شهر و خندق دور شهر یافت شده، بخش اصقلعه

متراند.  سانتی19تا 8ي بین ي بلند با قطر دهانههالیوانمربوط به پیش از اسالم هستند و شامل 
اسـالمی کـه در   ةي مربـوط بـه دور  هالیوانتا حدودي تخت است و از نظر شکل با هالیوانکف این 

تزیئنی بـا  ۀیک نوار برجستهالیوانیکی از ۀرایجند، زیاد تفاوت ندارند. در نزدیکی لب10تا 8قرن 
مقطع گرد ایجاد شده است. این شیشه به همراه مواد فرهنگی مربوط به قرن سـوم مـیالدي یافـت    

اي هاي یافت شده از آکسوم در اتیوپی است. یـک مـدال شیشـه   شده و از نظر شکل مشابه به نمونه
اي یافت شده نیز مشابه به طرحهاي تزئینـی بـه کـار رفتـه     از سوهار به دست آمد. مدال شیشهنیز

ساسانی است. این مدال احتماالً مربوط به تزئینات ظرفی ةروي سفالهاي به دست آمده از اوایل دور
ۀبدنشده است. این قطعه در قالب ساخته شده و سپس بهآن افزوده میةاي بوده که به دیوارشیشه

,Morrison)شده استظرف متصل می 2004 :373).
ةجزیـر جنـوب شـبه  ، بلکـه از  عربستانةجزیرشبهشرقجنوبو شرقهاي ساسانی نه تنها از شیشه

ۀدار از ناحیـ اي تـراش ي شیشـه یک کاسه1977اند. براي مثال در سال عربستان نیز به دست آمده

هاي خلیج فارس در امارات متحدة کرانهترین محوطۀ مربوط به دورة سلوکی و اشکانی در پسمهم(Mleiha)ملیحا-1
کیلومتري جنـوب شـرق شـارجه قـرار     75و 1کیلومتري جنوب شهر الزیاد20عربی ملیحا است. این محوطه در حدود

,Jasimگرفته است( 2001: 103.(
200اشـکانی و ساسـانی در سـواحل عمـان، حـدود      ةهـاي دور ، سـوهار یکـی از مهمتـرین محوطـه    (Suhar)سوهار2

کیلومتري جنوب دبی قرار گرفته است.200کیلومتري شمال مسقط و 
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ۀاً سالم بود به جـز بخـش کـوچکی از آن کـه در نتیجـ     جاف در یمن به دست آمد. این کاسه تقریب
تماس طوالنی مدت با یک ظرف مسی که به شدت فرسوده و زنگار گرفته بود، به رنگ سبز درآمـده  

21.2تـا  20.9این کاسـه بـین   ۀاي است. قطر دهانآن نیمه شفاف با ته رنگ قهوهةبود. رنگ خمیر
-سـانتی 1.6متر و ضخامت کف آن سانتی0.7آن ۀمت لبمتر، ضخاسانتی5.6متر، ارتفاع آن سانتی

متر است. سطح خارجی این کاسه با چهار ردیف برش گرد با تراش صیقلی تزئین شـده اسـت. هـر    
متر عمق دارد. عمق کم کاسـه و عـدم وجـود شـیار     سانتی0.2متر عرض و سانتی2.7تا 2.3تراش 

باز ساخته شده است. در ابتدا این کاسه بـه قـرن   دهد که این کاسه در یک قالب روي لبه نشان می
گذاري شده بود و محل ساخت آن اسکندریه ذکر شده بود اما سیمپسـون  دوم یا سوم میالدي تاریخ
(Simpson, ي امپراطوراین کاسه را مربوط به (no. 349 ,107 :2002)و نگروپونزي (71 :2007

دانند.ساسانی می
هـایی از ایـن گونـه    دار ساسانی است. نمونهضخیم تراشةبا دیوارۀبقاین کاسه مشخصاً مربوط به ط

,Harden)النهرین، عمدتاً از کـیش هاي ساسانی بینها از محوطهشیشه 1934: fig. 4: 6) و نینـوا
(Simpson, 1996: 96, 125, fig. 2:2; 2003a)       به دست آمـده اسـت. ایـن قطعـات متعلـق بـه

دار صیقلی هسـتند. بسـتر   متر با تزئینات تراشسانتی5ارتفاع تقریباً و23تا 21هایی به قطر کاسه
کـاوش شـده   19به دست آمده از نینوا با توجه بـه اینکـه در قـرن    ۀشناختی دو قطعه شیشباستان

هاي ساسانی است. به دست آمده از کیش مربوط به الیهۀ است مشخص نیست اما تکه شیش
ساسانی به همراه کاالهاي دیگر از طریق کشتی ةاي دورشیشهدهد که ظروفاین مدارك نشان می

شده است.به سواحل جنوبی خلیج فارس منتقل می

و مهرمهره
هاي فراوانی از آنها از مناطق مختلف ساسانی که نمونهةیکی از مهمترین اشیاي کوچک تزئینی دور

هاي استقراري در دکی تاکنون از الیههاي انها هستند. مهرهي ساسانی به دست آمده، مهرهامپراطور
ۀمذهبی تخت سلیمان و محوطـ ۀ مراکز شهري ساسانی به دست آمده و تاکنون تنها از مرو، مجموع

ها از جنس عقیق، عقیـق سـرخ، و  اند. این مهرهها گزارش شدهاستقراري کوچک در کوش این مهره
و شیشه نیز از تپـه یحیـی گـزارش    هاي عقیق، عقیق سرخ، صدفهستند. شمار اندکی مهرهشیشه

,Lamberg-Karlovsky)شده است 1970: pl. 8)هاي استقراري از گورستانهاي . بر خالف محوطه
ساسانی شمار زیادي مهره از جنسهاي مختلف به دست آمـده اسـت. بـراي مثـال از     ةمربوط به دور

تـوان بـه تـل    ز مهمترین آنها میاند که اها به دست آمدهمحوطه این مهره40النهرین از حدود بین
انـد  که در تل محمد کـاوش شـده  گوري75ماحوز، تل محمد عرب و وارکا اشاره کرد. براي مثال از 
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ها از جنس شیشه در رنگهاي مختلف هاي مختلف بودند. بیشتر این مهرهدرصد آنها حاوي مهره20
هـاي از جـنس عقیـق و    دنـد. مهـره  ها از جنس صدف بوسبز و زرد بودند. پس از شیشه بیشتر مهره

شود که اغلب به شـکل کـروي، تخـت، مخروطـی هسـتند      ها دیده میعقیق سرخ نیز در بین نمونه
(Simpson, 2003: 62).

هاي ساسانی بود شمار فراوانی مهرهةدر کاوشهاي هفتوان تپه در یکی از گورهایی که مربوط به دور
و سه مهره بـه  بندها سیبند بودند. یکی از گردنردناز جنس شیشه به دست آمد که به شکل دو گ

مهره به رنگهـاي سـیاه، آبـی، سـفید، زرد، سـبز و سـبز زیتـونی داشـتند         114رنگ سبز و دیگري 
(Burney, 1970: 171, pl. VIIc).

شد، هرچند شمار زیـادي مهـره  ساسانی بیشتر براي ساخت مهر استفاده میةاز عقیق سرخ در دور
هاي انجام گرفته در گورستانهاي وارکا و تل محمد عـرب  شد. در کاوشیق سرخ ساخته مینیز از عق
انـد. عقیـق   هاي یافت شده از این گونه بودهمهرهۀالنهرین به ترتیب دومین و سومین مجموعدر بین

هـاي عقیـق سـرخ    سرخ یافت شده در این گورستانها هم به شکل ساده بود و هم تزئین شده. مهـره 
نوزي و یـاریم تپـه بـه دسـت آمـده     اسانی در بابل، تل ماحوز، نیپور،آن از گورهاي سبرعالوهساده 
,Simpson)است 2003: 64).

دهد که احتماالً باید چنـد کارگـاه در ایـران و آسـیاي میانـه      پراکندگی منابع عقیق سرخ نشان می
در سه مرکز شـهري مربـوط   وجود داشته باشد. با یافت شدن قطعات دور ریز سنگ عقیق سرخ که 

هاکارگاهشود، این سالمی از شمال و جنوب ایران یافت شده، این مسأله تأیید میا-ساسانیةبه دور
اند. کارگاه یافت شده در ریشهر احتمـاالً از سـنگهاي محلـی    در نیشابور، ریشهر و سیراف یافت شده

,Whitehouse)کرده استبوشهر وجود دارد استفاده میةجزیرکه در شبه . بنابراین ممکـن  (1975
ةهاي عقیق ساخته شده در این مراکز شهري به دیگر مراکز شـهري و اسـتقراري دور  است که مهره

ساسانی صادر شده باشند.
هـاي ساسـانی یافـت    ست که در محوطـه اهاییترین مهرههاي عقیق سرخ قلمزنی شده یکی از شاخصمهره
هـاي عقیـق   سه گونه تزئین که عمدتاً به شکل نقوش هستند را روي مهرهشود. بر اساس تکنیک ساخت، می

قرمـز اسـت، نقـوش سـیاه روي     ۀتوان مشاهده کرد. رایجترین تزئین، ایجاد نقوش سفید روي زمینسرخ می
,De Waele)نقوش سیاه روي قرمز بسیار محدود است سفید کمتر متداول است و 2006: 32).

-یـا گـاهی سـیاه   -رنگ قرمزشوند که بهاي و تخت دیده میروي، بشکهبیشتر به شکل کاولۀگون
بـه شـکل تقریبـاً    دومۀاند. گونـ هستند که با خطوط سفید رنگ یا دیگر نقوش هندسی تزئین شده

-سوم کیفیت ساخت پـائین ۀسانتیمتر است. گون2.1تا 0.5آنها بین ةکروي یا تخت هستند و انداز

شـناختی در  هـاي باسـتان  سـوم شـمار زیـادي در کـاوش    ۀدارد. از گونقبلۀتري نسبت به دو گون
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مهـره از پـنج گـور، و    52هاي ساسانی به دست آمده است. براي مثال از تـل محمـد عـرب    محوطه
شماري نیز از تل شیخ هومسی در باالدست رود دجله، تل ماحوز، نینوا و تـل تایـا بـه دسـت آمـده      

,Simpson)است 2003: 65).
هـا از  ي ساسانی نیست بلکه شماري از این مهرهامپراطورها تنها محدود به ی این گونه مهرهپراکندگ

هاي به دست آمده از هند را از هند نیز به دست آمده است، هرچند بیشتر محققان مهرهةجزیرشبه
و رنـگ محـل   همن آباد رَهایی نیز از این گونه از بِحال نمونهدانند ولی با اینهاي یک و دو میگونه

کیرکاتا هایی نیز از افراسیاب،و و نمونهبه دست آمده است. از این گونه همچنین شمار فراوانی از مر
,Simpson)و کَفیرکاال و مونچاك تپه گزارش شده است عربستان یک شرقجنوبدر . (66 :2003

ۀی از گورهـاي ناحیـ  هاي دیگر مهره از یک گردنبند در گردن یک بچـه در یکـ  نمونه در کنار نمونه
BQ در اددور(Haerinck, ها نیز از یـک گـور ساسـانی    ، و دو نمونه از این گونه مهره(190 :1994

,Kastner)اسالمی دوباره استفاده شـده در دیـان  ةکه در دور 1991: 236, fig. 2a, h)   بـه دسـت
ه اسـت. از یکـی از گورهـاي    هایی از این گونه نیز از یمن به دست آمدآمده است. عالوه بر آن نمونه

قلمزنی شده بـه  ةکاوش شده در عمان که مربوط به یک زن و متعلق به اوایل اسالم است، یک مهر
,Vine)سادهةهمراه شماري مهر ها مهرهالحد نیز از این گونهساحلی رأسۀو از محوط(57 :1995

,Reade)یافت شده است 1989) .
هاي وارداتی از نوع سنگ الجورد، اسانی، با توجه به وجود نمونهي سامپراطوروجود تجارت مهره در 

هایی مثل تل محمد عرب، تل مـاحوز،  عقیق، عقیق سرخ، صدف دریایی و احتماالً شیشه در محوطه
د انـدك بـه دسـت    ها فقط در گورها و به تعـدا شود. از این گونه مهرهتیسفون، کوش و مرو ثابت می

دهد تجارت آنها به صدور تعداد اندك با قیمت زیاد محدود بوده است. عالوه آمده است که نشان می
دهد که خلیج فـارس بخشـی   ها در دریاي سرخ، در بندر بِرِنیکه، نشان میبرآن وجود این گونه مهره

هـا در  ري از ایـن مهـره  ساسانی بوده است، عالوه بر اینکـه شـما  ةتجاري در طول دورۀاز یک شبک
هـاي  اند. مراکز مهـم ساسـانی کـه مهـره    هاي سواحل جنوبی خلیج فارس نیز به دست آمدهمحوطه

اند هنوز به طور قطع شناخته نشده است و این مسأله نیاز به تحقیقات ساختهاي میسنگی یا شیشه
,Simpson)بیشتر دارد 2003: 68).

ربستان نیز به دست آمده است. در کاوشهاي انجام گرفتـه  عشرقجنوبمهرهاي ساسانی از شرق و 
در تاروت در استان شرقی عربستان سعودي دو مهر استامپی ساسانی به دست آمد. اولـی بـه شـکل    

ی نیمه شفاف اسـت. بـر سـطح ایـن مهـر نقـش یـک        پرتغالنازك تخت از جنس کوارتز ۀیک صفح
و دست چپ برآمـده نشـان داده شـده اسـت.     چهارپاي(اسب یا گوسفند) ایستاده با پشت گرد شده 

مهر دومی از کوراتز به رنگ خاکستري سبز مات ساخته شده است. این مهر بـه شـکل نـیم کـروي     
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است و یک سوراخ در مرکز آن ایجاد شده اسـت. بـر سـطح آن یـک خرگـوش در حـال جهـش بـا         
,Potts)گوشهاي تیز، پشت گرد، دم کوتاه حک شده که پاي پشتی آن خمیده است 1990: 215).

,Potts(برگرفته از: اي از مهرهاي ساسانی به دست آمده از شرق عربستان. نمونه3تصویر  1990: 139(

تزئینات گچبري
هـاي ساسـانی بـه دسـت     بري کامالً مشابه به نمونـه هاي تاروت در عربستان دو قطعه گچطی کاوش

در حال پرواز ةگل زنبق پنج برگ بزرگ و یک پرندآمد. اولی بخشی از یک برگ محدب شکل، یک
متـر پهنـا دارد و بیشـترین ارتفـاعش     سانتی17.5دهد. این قطعه از باال را با برش عمودي نشان می

و در 21.5متر ضـخامت دارد و پهنـایش در قسـمت بـاال     سانتی1.5دوم ۀ متر است. قطعسانتی17
ک قوچ نشسته تزئین شده است. سـر ایـن قـوچ بـه پشـت      متر است. این قطعه با یسانتی19پایین 

-برگشته و شاخهایی کوتاه و خمیده دارد. بقایاي تزئیناتی به شکل گل روي سر این قوچ دیـده مـی  

شود. تمامی بدن این قوچ در یک قابی قرار گرفته که خطوط عمـودي بـه سـمت راسـت و زیـر آن      
بزرگی اسـت کـه بـه سـمت چـپ      ۀه یک صحندهد که این قطعه مربوط بشود و نشان میدیده می

توان در کاخهاي ساسانی کیش، ها را میهاي مشابه با این گچبريکرده است. گچبريادامه پیدا می
,Potts)تیسفون و چال ترخان دید 1990: 216).
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,Potts(برگرفته از: هاي ساسانی به دست آمده از شرق عربستاناي از گچبري. نمونه4تصویر  1990: 139(

بحث
که چرا ساسانیان به این منطقه عالقه داشتند هنوز مشخص نیست. اشاره شده است کـه  مسألهاین 

آزاد ةکنترل تجارت دریایی و نیاز براي جلوگیري از استفاده از شرق عربستان بـه عنـوان یـک جـاد    
اند، اما ممکـن اسـت بـه    بودهمالیاتی از میان صحرا به مدیترانه و سوریه محرکها و عوامل این عالقه

النهـرین، ایـن منطقـه اهمیـت کلیـدي      خاطر رقابت با بیزانس و نیاز به دفاع از مرزهاي شرقی بـین 
ساسانی در عمـان در اصـل در ارتبـاط بـا     ةاعتقاد دارد عالیق اقتصادي اواخر دورکنتداشته است. 

,Kennet)منابع و تولیدات بوده تا تجارت 2007: 89).
-مـواد فرهنگـی و دیگـر شـواهد باسـتان     ۀدیگر که باید به آن اشاره شود این است که مطالعـ ۀنکت

دهـد بنـادر و مراکـز    عربستان نشـان مـی  شرقجنوبهاي شرق و شناختی به دست آمده از محوطه
پـارتی  ةعربسـتان در دور شرقجنوبي هابخشتجاري سواحل جنوبی خلیج فارس، به خصوص در 

پارتی این منطقـه داراي رونـق و پیشـرفت زیـادي     -سلوکیةودند. در واقع در دورتر ببسیار پررونق
مـیالدي ایـن   4ساسانی دچار رکود و افول شده است که در قـرن  ةبوده و پس از این دوره، در دور

پـارتی بسـیار انـدك و    -سـلوکی ةرسد. با توجه به اینکه مدارك نوشـتاري دور افول به اوج خود می
ساسانی شاهد مدارك نوشتاري فراوانی هستیم، ایـن مسـأله کمـی عجیـب اسـت.      ةبرعکس در دور

دهد.  ساسانی در این ناحیه را نشان میة هاي فراوان دورمدارك نوشتاري و تاریخی وجود فعالیت
شناسـان در شناسـایی   هاي میدانی، یـا نـاتوانی باسـتان   این مسأله شاید ناشی از انجام محدود برنامه

ـ   دوره در بررسـی هاي ایـن سفال ، کارهـاي میـدانی   دانـیم مـی هرحـال همـانطور کـه    ه هـا باشـد. ب
شناختی زیادي هم به شکل بررسی هم به شکل کـاوش در ایـن ناحیـه انجـام شـده و مـواد       باستان
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بنـدي  شناسان به این دوره نسـبت داده شـده، طبقـه   ساسانی فراوانی نیز بر اساس تشخیص باستان
شده و بحث شده است. 

ةساسانی در این ناحیه درست برعکس دورةودیت مدارك براي استقرارها و فعالیتهاي دورمحد
اشاره 1996پارتی است که مدارك و شواهد بسیار زیادي داریم. پاتس در بازبینی مجددش در سال 

اي تراکمشرق عربستان دارد و اعتقاد دارد در هیچ دورههاي پارتی در شمالبه شمار فراوانی محوطه
,Potts)استقرار به این اندازه نبوده است هاي شدید، استقرارهاي . همین تصویر از فعالیت(1996

شود که شامل فشرده و رشد فعالیتهاي اقتصادي در دیگر نقاط عربستان شرقی نیز دیده می
شوند.هاي بزرگ، گورستانها، روستاهاي کوچک یا سکه میمحوطه

این افول مربوط به کاهش تجارت بین خلـیج فـارس، دریـاي    معتقد است علت(108 :2007)کنت
فارس و این نواحی کـه از قـرن   سرخ و اقیانوس هند است. او معتقد است کاهش تجارت بین خلیج

رسد. این مسأله احتماالً یکی از عوامـل  اول میالدي شروع شد، در قرن سوم میالدي به اوج خود می
هـاي  در عربستان شرقی است. چنانکه در همین زمان محوطـه ساسانی ةها در دورمهم افول محوطه

تجاري مرزهاي غربی ایران و شرقی روم مثل هاترا، پالمیر و دورااروپوس نیز کم کـم بـا کـم شـدن     
اند.دادوستد با روم اهمیت خود را از دست داده و متروکه شده

جنوبی عربستان نیز مربـوط  ي هابخشهایی مثل خورروري در عمان و قانا در یمن در افول محوطه
.(Ibid)به همین مسأله است

هاي تجاري مدیترانه بین قـرن  هاي تجاري دریایی و زمینی را در ارتباط با تغیرات شبکههرینک راه
ساسانی ارائه کرده. چنانکه از نظر او در قرن اول میالدي تجارت دریایی گسـترش  ةسوم پ.م تا دور

شـوند و ایـن   هاي دریـایی مـی  هاي زمینی جانشین راهدي دوباره راهکند و در قرن دوم میالپیدا می
,Haerinck)هایی مثل اددور شده استمسأله موجب افول محوطه . هرچند مدل ارائه (301 :1998

شده توسط هرینک نسبتاً جالب است اما روشن نیست که چنین پیشـرفت و گسترشـی چگونـه رخ    
کنند هنوز بسیار اندك هستند.یت میداده و مدارکی که مدل هرینک را تقو

کنـد، اگـر کـاهش ارتباطـات     ساسـانی اشـاره مـی   ةکنت در ارتباط با افول عربستان شـرقی در دور 
ساسانی عربستان شرقی را توضیح ندهد، ممکن اسـت  ةهاي دوراقتصادي با مدیترانه کاهش محوطه

د منطقـه را تخریـب کـرده اسـت.     عوامل طبیعی مانند کاهش میزان رطوبت و نزوالت جوي، اقتصـا 
,Kennet)اي وجود نداردهرچند هیچ مدرك محکمی براي اثبات یا رد چنین فرضیه 2007: 110) .

اول مـیالدي در بحـرین   ةالرسن معتقد است عوامل محیطی موجب رکود کشاورزي در طـول هـزار  
تولیـدات  ۀمالحظـ . در حالیکه در این دوره در مناطق همجوار شـاهد رشـد قابـل    (Ibid)شده است

-ساسانی جنوب بـین ةها هستیم. براي مثال اَدامز معتقد است که در دورکشاورزي و تعداد محوطه
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,Adams)ها بسـیار زیـاد شـده اسـت     النهرین پیشرفت فراوانی در کشاورزي کرده و تراکم محوطه

لیـل افـزایش   نکـه معتقـد اسـت بـه د    شود. وِ. این مسأله در خوزستان نیز دیده می(69-83 :1965
گذاري دولت بود، جمعیت در دشـت خوزسـتان بـه    باروري زمینهاي کشاورزي، که به دنبال سرمایه

).510: 1381،نکهشاپور و شوشتر افزایش پیدا کرده است(وِخصوص شهرهاي ایوان کرخه، جندي
با هاي سواحل جنوبی خلیج فارس ساسانی تجارت محوطهةبرخالف کنت که معتقد است در دور

ملیحا ۀمواد فرهنگی به دست آمده از قلعۀدیگر نقاط کاهش پیدا کرده، بنوئیست بر اساس مطالع
اي در الگوي تجارت رخ داد: نتایجی دیگر گرفته است. او معتقد است در این دوره تغیرات عمده

درصد از 10هاي قبل اصالً وجود نداشت اکنون تقریباً مواد هندي، ایرانی و آفریقایی که در دوره
هاي متعدد در اطراف خلیج فارس، گیرد. این سفالها از محوطهي سفالی قلعه را دربرمیکل مجموعه

گسترش تجارت دریایی در ة اند. این وضعیت نشان دهنداقیانوس هند و دریاي سرخ دیده شده
ی عمان و ي ساسانی است. این امر به خاطر تأسیس بندر سوهار در سواحل شرقامپراطورة طول دور

.(Benoist et al. 2003: 72)شاید شروع استقرار در کوش در سواحل خلیج فارس است
سوهار مهمترین بندر تجاري در اقیانوس هند احتماالً در پایان ۀ، محوطساسانیةهمزمان با دور

واقع در ملیحا ساخته شد. در قرن سومۀقرن دوم یا شروع قرن سوم میالدي شد. در این زمان قلع
هاي سفالی که از میالدي مدارك قطعی براي وجود استقرار در ملیحا وجود دارد. اما درکل گونه

هاي ساحلی به بین قرن دوم و قرن هاي محوطهطریق تجارت دریایی به ملیحا آورده شده در الیه
پایان قرن استقرار در قلعه مربوط به ةترین دوراند. بنابراین قدیمیگذاري شدهپنجم میالدي تاریخ

دوم میالدي اما با اطمینان بیشتر متعلق به قرن سوم میالدي است، که بدون تردید این استقرار 
. (Benoist et al. 2003: 72)حداقل تا قرن چهارم میالدي ادامه داشته است

ت که توان به این دلیل دانسساسانی را میةاما یکی از دالیل مهم افول بنادر جنوبی خلیج فارس در دور
در این دوره مراکز مهم تجاري و اقتصادي خلیج فارس در سواحل شمالی به سواحل فارس منتقل شد و 
در این دوره سیراف، ریشهر، مهروبان و اُبله مهمترین مراکز تجاري ساسانیان شدند. یکی از مهمترین 

نی است. مهمترین مراکز ساساةدالیل این تغیر مراکز تجاري، انتقال قدرت به فارس و خوزستان در دور
النهرین قرار داشتند.حکومتی در این دوره در دو استان فارس و خوزستان و بین

هـا و  هاي تجاري ایالت پارس، روابط سیاسی کشور بـا امپراطـوري  با توجه به اهمیت تجارت و جاده
غـرب از  -ملل همسایه به موقعیت این ایالت تکیه داشت. حجم زیـادي از کاالهـا در تجـارت شـرق    

هاي ارتباطی مهمی براي بازرگانی بودنـد و وقتـی   ها راهشد. این جادهطریق چندین جاده مبادله می
شد، دیگري ممکن بود این وظیفه را به عهده گیرد. این امر کاهش حجـم تجـارت در   یکی بسته می

ریایی دریاي سـرخ،  ها را به همراه داشت. عالوه بر مسیر دیک جاده و شاید افزایش اهمیت سایر راه
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-مدیترانه مـی ۀمشهور ابریشم که از چین به ناحیة. جاد1هاي اصلی در شرق عبارت بودند از: جاده

-آمد و از طریق سواحل خلیج فارس به شرق مـی رو که از بیابان به عراق میي کاروان. جاده2رفت 

ی، هندوستان، شرق آفریقـا و  . مسیر دریایی که کاالهاي شرق را از خلیج فارس به دریاي عرب3رفت 
).100: 1386،کرد(دریاییسپس آسیاي شرقی منتقل می

رقابـت و سـیطره   ۀبه این ترتیب حضور قدرتمند ایرانیان در خلیج فارس صرفاً نه یک پیشامد، بلکه در نتیجـ 
نی و بـا  رود که این نظارت و سیطره بـا لشگرکشـی حکومـت ساسـا    بر بازار بوده است. با این همه، گمان نمی

حمایت سپاه صورت گرفته باشد. در واقع چنانکه گفته شد، شـواهد انـدکی از حضـور نظـامی ساسـانیان در      
خلیج فارس یا ماوراي آن وجود دارد. اگرچه برخـی از دانشـمندان معتقدنـد کـه دسـتگاه حکـومتی اختیـار        

ساسـانی نـه تنهـا گـردش     ةدوربـاره وجـود نـدارد. در    تجارت را در دست داشته است، شواهد فراوانی در این
اقتصادي به طور عمده در دست مردم بود، بلکه ظاهراً اقتصاد نیز در تملک مردم بود نه در اختیـار حکومـت.   

هاي آبی را براي امن کردن آنها بـر عهـده داشـته، امـا     ها و راهممکن است حکومت ساسانی پاسداري از جاده
روي دریایی ساسـانیان در خلـیج فـارس یـا اقـدامات آنـان در       هیچ مدرك قطعی وجود ندارد که از حضور نی

گشودن بازارهاي شرق خبر دهد. تا وقتی چنین مدارکی در اختیـار نـداریم، بایـد چنـین فـرض کنـیم کـه        
واقعی آن بوده اسـت؛ بخشـی   ةساسانیان بر تجارت خلیج فارس تسلط داشتند، ولی بخش خصوصی گردانند

).113: 1386،نه نیروي نظامی(دریاییدانتیار داشتهکه بازرگانان اقتصاد را در اخ

گیرينتیجه
فارس نقشی تجارت دریایی خلیجۀگیري و توسعدانیم، ایرانیان از دیرباز در شکلهمانگونه که می

- ثیر گذار بوده است. مدارك باستانویژه در دوران تاریخی بسیار تأه ر باند. این حضواساسی داشته

در بازرگانی دریایی هاها، هخامنشیان، و سلوکیمکتوب نشان از حضور ایالمیشناختی و منابع 
رسد. ساسانی به اوج شکوفایی خود میةپارت و به خصوص دورةفارس دارند. این روند در دورخلیج

هاي ساحلی خلیج فارس است. در شناختی به دست آمده از محوطههاي باستانگواه این ادعا داده
-ها و مدارك باستانبراي اثبات تسلط ساسانیان بر سواحل جنوبی خلیج فارس، دادهپژوهش حاضر 

هاي سواحل جنوبی خلیج فارس مطالعه شدند. شناختی به دست آمده از محوطه
تـوان گفـت کـه در    ها و بنادر جنوبی خلیج فارس میمواد فرهنگی به دست آمده از محوطهۀبر اساس مطالع

هـا (کارمانیـا و   ها و یا یکی از فرمانروایان تحـت کنتـرل پـارت   طقه تحت کنترل پارتاشکانی این دو منةدور
احتمـاالً در مقطعـی نیـز بخـش     هاي محلی به دست آمده از اددور و ملیحـا خاراسن) بودند. با توجه به سکه

- اسـتان عربستان داراي استقالل محدود داخلی بوده است. بر خالف اعتقـاد برخـی ب  ةجزیری شبهشرقجنوب

شناسان این ناحیه هیچ وقت از نظر سیاسی به طور کامل مسـتقل نبـوده و هماننـد دیگـر فرمانروایـان تـابع       
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ی عربسـتان بـه شـکل    شـرق جنـوب ساسانی تمامی مناطق شـرقی و  ةها بودند. در دورگزار پارتیپارت، خراج
اند. به همـین دلیـل   کامل داشتهیکپارچه تحت کنترل ساسانیان بودند و ساسانیان خود بر این مناطق نظارت

اشکانی و ساسانی براي تسلط کامل و بهتر بر تجارت خلیج فارس و اقیانوس هنـد چنـد بنـدر مهـم     ةدر دور
تـوان بـه بنـدر اددور(اُمانـاي باسـتان) در      براي مثال میاین دوران در سواحل جنوبی خلیج فارس ایجاد شد.

سواحل عمان اشاره کرد.پارتی و سوهار درةسواحل امارات در دور
جنوبی خلیج فارس از کویت تا عمان اگر چه داراي هویت و تداوم فرهنگی یکسان است، اما هرگز ةحوز

نتوانسته خود را تا حد یک تمدن با معیارهاي تمدنهاي همجوار ارتقا دهد و همواره تحت تأثیر این 
ها ثیر و تسلط ایران بر این منطقه و کنترل راهتمدنها بوده. یکی دیگر از اهداف این پژوهش نشان دادن تأ

پارت و ساسانی است.ةتاریخی به خصوص دورةو مراکز تجاري سراسر خلیج فارس در دور
فهـم مـا از   هاي ساسانی سواحل جنوبی خلـیج فـارس،  ي مواد فرهنگی به دست آمده از محوطهبا مطالعه

تمـاعی جوامـع قـرار گرفتـه در سـواحل شـمالی و       یکپارچگی یا عدم یکپارچگی اقتصادي، سیاسـی، و اج 
شـود. در واقـع یکـی از    جنوبی و جزایر خلیج فارس، و چگونگی روابط تجاري آنها با یکـدیگر بیشـتر مـی   

- مشکالت اساسی ما در ارتباط با بازسازي فرهنگی، اقتصادي و تجاري خلیج فارس، نبود مـدارك باسـتان  

هاي منظم و هدفمند بـه خصـوص در سـواحل ایرانـی خلـیج      شهاي کافی از کاوشناختی و نداشتن داده
توان به چنین اطالعاتی دست یافت.هاي روشمند میفارس است. تنها با کاوش و بررسی

ساسانی به دست آمده است.ةهاي سواحل جنوبی خلیج فارس که از آنها مواد فرهنگی مربوط به دورمحوطه. 1شکل 
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