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مناسبات بازرگانی دنیاي باستان وخلیج فارس

1علی بهادري

چکیده
و صحراهاي بزرگ هابزرگ فالت ایران به نسبت دریاها و اقیانوس، خلیج کوچک پارس در پایین پاي پیکر

گسترده چندان فراخ و وسیعی ندارد اما از حیث اهمیت ، روثغاي جهان از حیث اندازه و حدود و در جاي ج
ي دریایی در جهان هامواضع و موقعیتترینیکی از استراتژیک، کی خودیو ژئوپلیتالجیشیسوققعیت و مو
وجود و وفور منابع و .نیستهاي جدید آنو قابلیتکه اثربخشی و اهمیت آن منحصر به دوره معاصر.است

زرگانی قرون معاصر در آن تمرکز مبادالت و معامالت تجاري و با، عظیم دراین حوزه دریاییزیرزمینیذخایر 
و اهمیتی است که در حالتی چند العادگیفوقبخشی از ، و اهمیت سیاسی و بازرگانی کشورهاي منطقه

بعدي در این منطقه دریایی متمرکز شده است. اما اهمیت و ارزش سیاسی و اقتصادي و بازرگانی خلیج 
فسیلی اعم از نفت و گاز بارو ذخایر پرفارس منحصر به کشفیات قرون جدید و اکتشافات عمده منابع 

بخش بزرگی از مبادالت بازرگانی ، ي باستانیهاو سدههابلکه در اعصار دور در اعماق تاریخ در هزاره، نیست
گرفت که یکی از چند منطقه مهم میهاي بزرگ جهان در شرق و غرب در این منطقه صورت امپراطوري

اقوام يامپراتوران بزرگ در عصر استیال و بخش بزرگی از منازعات بزرگ.مبادله کاال در جهان باستان بود
پارتیان و ساسانیان و رومیان و اعراب در دو ، سلوکیان، ي هخامنشیهاسلسلهو عیالم و داکآشور و بابل و 

بادالت سوي این آبگاه نه چندان فراخ بخاطر در استیال و انحصار گرفتن منافع و منابع در آمدي حاصل از ت
ایران و روم و اعراب النهرینبین، مصر، ي شاخصی چون هندهاهمجواري سرزمین.تجاري و بازرگانی آن بود

.افزودمین آع قومی و اهمیت سیاسی و اقتصادي در خلیج فارس و حجم سنگین تبادالت تجاري آن بر تنو

ن باستان.هاي تاریخی، ایرابازرگانی، خلیج فارس، سلسلههاي کلیدي:واژه

مقدمه
بی از آضریب اهمیت و شناخت این منطقه .خلیج در دنیاي معاصر استترینخلیج فارس شاخص

گذاري آن در معادالت سیاسی و مناسبات تجاري و معامالت ثیرجهان به نسبت اثر بخشی و تأ
در ي معاصر و حتی هاو سدهسالها مهدر ه.ستاقتصادي قرون اخیر یک سیر صعودي داشته ا

bahadoree@yahoo.comجنوب، باستان و مدرس دانشگاه آزاد ورامین و پیام نور تهراندانشجوي دکتري تاریخ- 1
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همه ايروت و قدرت بیشتر برثن حوزه آبی استراتژیک ضامن کسب روزگاران کهن تسلط بر ای
در ، هاي پیرامونی آنامپراطوریملل مختلف و المللیبینو روابط .در ادوار تاریخ بوده استهاحکومت

ست بطوریکه از این منطقه بوده امتأثري پس از آن تا حد زیادي هاي پیش از میالد و سدههاهزاره
و اقتصادي جوامع جهانی و مرکز لی براي پیوندهاي سیاسی ثقمرکز ، خلیج فارس در ادوار مختلف

.ي فکري و فرهنگی در این منطقه بوده استهانحلهتکاملی هارشد و نمو اندیشه، تالقیالتقاطی براي
، به توسعه دریاییافزونروزو گرایش النهرینبیني سیاسی منطقه هاپیدایش اجتماعات مدنی و نظام

که خود تابعی از رشد فنون و جزایر این محدوده منتهی گردیدبه شناخت و حاکمیت بیشتر بر بنادر 
با ، ي بازرگانی دریایی و تعامل با دیگر مللهاو شناخت راههاو مهارت این ملل در ساخت کشتی

هراه استراتژیک بودبتهی به این آخاص اقتصادي و سیاسی در دیگر جهات جغرافیایی منيهاقابلیت
مان را از حیث مبادالت بازرگانی با مردمان سواحل دور عدریاي وي مجاور خلیج فارس هاینکه سرزم

ي زراعی در هاو توانمنديهااز طرفی قابلیت.داددست در اقیانوس هند و آفریقاي شرقی پیوند می
ي فلزي ارتباط بازرگانی و هاا از جمله انواع کانیو نیاز شدید به واردات برخی کاالهالنهرینبین

چون رشد جمعیت و قحط یعواملوبخشید بیشتري پیوستگی و مراودات فرهنگی این مناطق را الزام 
.بخشیدمیو جهت کردمیآن را تشدید و لشکر کشیهاهاسالی و غارت و جنگ

فارس داشت از پی حضور و انباشت جنوبی که روابط خاصی با بنادر و جزایر خلیجالنهرینبین
یک سرزمین حاصل خیز با ، ي حاصل از دو رود دجله و فرات و وجود شبکه منظم آبیاريهاآبرفت

ها غدایی قابلیت آن را داشت تا نیازمنديبالتبعمنابع و محصوالت متنوع و فراوان کشاورزي بود و 
اقوام و قبایل عربی و آفریقاي ، قاره هندي مجاور خاصه در شبه هاجمعیت رو به رشد سایر سرزمین

سکون در این منطقه ممردمان شرقی را برآورده کند همچنان که آن مناطق نیز بخشی از نیازهاي 
ا کردند این امر به ایجاد و رشد و توسعه یک سلسله مراودات منظم بازرگانی فرمیرا بر آورده 

تولید انواع غالت و .گرفتمیخلیج فارس صورت شد که با محوریت منجرايو بین قارهايمنطقه
ات و ارزن مازاد بر نیاز داخلی منطقه لیانواع نخ، کنجد، کتان، عدس، جو، گندم، حبوبات

و کاروانهاي تجاري متعددي از دیگر مناطق به این سرزمین و حوزه هاعامل جذب گروهالنهرینبین
رس و دریاي عمان که درسواحل جنوب شرقی آفریقا دریا نوردان باستانی خلیج فا.خلیج فارس بود

انداختند بیشترین بخش از محصوالت زراعی و میي دریاي سرخ لنگر هاو کنارهو جنوب شبه قاره
.دادندمیرا به این مناطق انتقال النهرینبیندامی حوزه خلیج فارس و منطقه 

منطقه ي آبی بازرگان و تجارهامسافتسازي و دریانوردي شعاع تردد و پیمایش کشتیتوسعه فن 
به ايبواسطه فقدان این امکان تنها در مرزهاي منطقه، پیش از آنآنها.خلیج فارس را افزایش داد

پرداختند با دسترسی بهاین تسهیالت از پوسته خود بیرون آمده و همه مناطق میمبادالت تجاري 
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و حتی از این ارتباط بسیاري از بازرگانان شناخته شده فعال در امر تجارت را حضور یافته 
ي هاي بیگانه به مناطق حوزه خلیج فارس آمده و در آن سکونت یافتند این افراد قسمتهاسرزمین

ي هاي اصلی و فرعی و آبراههاو مجموعه راهالنهرینبینشمال و جنوبی خلیج فارس باستان و 
شاهراه فرات هم از کهن .ساختندمیشرقی متصل شامات و آفریقا ، آن را به دره سندايرودخانه

ترین روزگارها یکی از مسیرها و مبادي اصلی ورودي و خروجی کاال به خلیج فارس بود ظهور 
ها اهمیت خلیج فارس و امپراطوریهخامنشی و توسعه ارضی این ، آشوري، ي عیالمیهاسلسله

اسکندر و سلوکیان با تصرف و تسخیر .تمرکز مبادالت تجاري بازرگانی را در آن توسعه بخشید
خلیج فارس را یکی از مناطق مهم تجاري قرار دادند و ، از دنیاي شناخته آن روزگارايبخش عمده

ي حفاظتی بسیاري در حاشیه هاگاهرقرا، وس چهارمخخاصی به خرج دادند انتی در این راه اهتمام
ارتیان و ساسانیان تمام سواحل شرقی شبه یالپتي اسهاخلیج و دریاي عمان ایجاد کرد در دوره

آمد بویژه در دوره ساسانیان اهمیت میجزیره عربستان و عمان بخشی از خاك ایران به حساب 
استراتژیک خلیج فارس در سیاست اقتصادي و نظامی ایران اهمیت مضاعف یافت و در رقابت 

پایگاه غنی و قوي در استقرار و .ردروم شرقی اهمیت راهبردي پیدا کامپراطورياقتصادي ایران و 
هندیان و اقوام حوزه اقیانوس هند و ، و اعرابساسانیامپراطورياستمرار مبادالت بازرگانی میانی 

.دریاي سرخ بود

جغرافیاي تاریخی خلیج فارس
که شناسیزمینتا تحوالت عصر میوسین و پلیوسن از دوره سوم گیريشکلخلیج فارس از آغاز 

ي جنوبی ایران از آن پدیدآمد وسعت بیشتري نسبت به روزگار معاصر هاجبال زاگرس و کوهسلسله 
، ي فعلی در خوزستان بهبهانهایی از خشکی جلگههابخششناسیزمینداشت و تا پایان سده سوم 
ق ل این روند از هزاره چهارم تا هزاره او.)1370:1/143، گرفت(پیرنیامیبوشهر و برازجان را در بر 

یی که امروزه دور از ها) و سبب شده بود که بسیاري از سرزمین1379:1/74، تداوم یافت(کاژانم
داشته باشند که گاه به آب و خشکی هستند در حاشیه خلیج قرار گرفته و قابلیت بنادر امروزي را

"وارید"شهرلهرسید از جممیست کیلومتر فراتر از محدودهاي آبی االن این حوزه آبی ویبیش از د

بودند که معیشت و ارتزاق زندگی خود را از آبزیان دریایی خلیج که ساکنان آن صیادانی ماهر
هم مرز و همسایه بود(ملک هانآق م) با6500که درآن روزگار(آورندمیدست ه فارسی ب

چهارم الگاش و نیپور از هزاره ، کیش، ) دیگر شهرهاي سومر از جمله1375:292، شهمیرزادي
با بالد پر ثروت تجار سومري، شدندالمللیبیني هاپیش از میالد مرکز تجارت دریاي و کاروان

.)1369:88، از راه خلیج فارس در ارتباط بودند(بهمنشجهان باستان 
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بر سر راه کلیه خطوط دریایی در قسمت بزرگ از اقیانوس هنداين شعبهعنواه خلیج فارس ب
را و جایگاه مناسب مبادله کاال و تبادل بازرگانی میان دول شرق و غرب بودهقی عدن واقع شدشر

48درجه و 50دقیقه عرض شمالی و 24درجه و 30بین این خلیج مانند داالنیدار بودعهده
دریايل خاوري سواحل ایران از خاور شده است و حدود آن از شمال و شماواقع دقیقه طول شرقی 

، کارون، رودهاي نامی و بزرگ دجله و فرات.باشدمیختر شبه جزیره عربستان جنوب و باتاعمان 
س ارژرفاي خلیج ف.ریزندبه این آبگاه میاندکه از جبال ارمنستان و ترکیه سر چشمه گرفته، کرخه

هر اندازه به ومتر است 90تا 70در دهانه خلیج کند این عمق نسبت به موقعیت آن تفاوت می
رسد در میمتر 30به کیلومتري تا دهانهچند یابد و به مسافت میرود تقلیل میخلیج سمت باالي

و .مایل مربع است97000مساحت خلیج فارس ، متر کمتر است36صیدگاه مروارید عمق خلیج از 
مایل 29تا 180ن کم و بیش مایل و عرض آ50طول آن از سواحل عمان تا رأس دریا در حدود 

.باشدمیهرمز ه گدر تن
دانش جغرافیایی گیريشکلتا دوره ق مهفتم و هشتمهاتاریخ از سدهنام این منطقه آبی در همه

، راتوسنا، هرودوت، وسایو افراد شاخص در این حوزه از علوم از جمله هکاتاز زبان همه بزرگان 
ایزیدور ، ماکروپیوس،طلمیوسب، استوابوس، کراتس مالوس، ملهومبونی پ، هیپارك، آناکی مندر

، وت حمويقیا ، بهن خرداد با، ابن فضالن، ن رستهبا، ابوزید بلخی، ی خوارزمیسمو، سویلی
، بیرونی با عناوینی چون خلیج فارس، يرخاصط، ناصر خسرو، روبحافظ ا، ن بطوطهبا، مستوفی

پرژن ، 3یکگلفپرس، 2وسکاره پوسیم، 1پرسیکوسسینوس، ر الفارسحب، دریاي فارس، خلیج پارس
.انداد کردهی4گلف

وس از روزگار پیش از میالد جاها و اماکن میللطدر نقشه هکاتایوس بعنوان پدرعلم جغرافیا و ب
5در این نقشه نام خلیج فارس، .از آن جملهمشخص بسیاري را از جهان در روزگاه خود آورده است 

در حوالی جنوب غربی خلیج 6جالب تر آنکه نام خلیج عربی.به صراحت و دقت ثبت شده است
) و این موضوع دو پدیده مستقل بوده که 1362:1/1950، فارس در آن انعکاس یافته است(سارتن

تا زمان اظهار غرض آلود کارگزار انگلیسی لرد بلگریو که براي اولین بار در یاد داشت خود نوشت 
.شده استمینخلط» گویندمین را خلیج عربی نک آخلیج فارس که تا زیان ای«

1- sinus persicus
2- mare persicus
3- golf persique
4- persian golf
5- sius persicus
6 - sinus Arabicus
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گیاهی بوده است که وایی ذغ، ایییخلیج فارس در ادوار مختلف تاریخی منبع سرشار ذخائر در
شده است اهمیت نظامی اقتصادي و حساسیت میدر هیچ دریاي دیگري یافته نمجموع آنها 

ن و ژئوپلیتکی آن در اعصار مختلف از جمله در دنیاي معاصر از پی کشف ذخائر نفت و گاز در آ
.ر اهمیت تاریخی و جغرافیایی آن افزوده استب، انرژي دنیاي صنعتی به موازات آنتأمینلزوم 

پیوسته اهمیت اقتصادي و سیاسی خود ، این منطقه آبی، دالدر همه دوره تاریخی پیش و پس از می
جغرافیایی در ین محدودهبا نیروي دریایی قدرتمند خود از اهابا بلی، هافینیقی.را حفظ کرده است

در عهد هخامنشیان حسب آنچه در کتبیه ، اندي نظامی و مبادالت بازرگانی استفاده کردههاعملیات
بخشی از هویت پارسی و ، مدهآ» یعنی دریاي پارس«تیه هچا پارسا آبی درایه، داریوش با عنوان

ثبت شده است. ایرانیان بر پشته و پیشانی خلیج فارسانی رای
درصد ذخائر گاز طبیعی و 40که در دنیاي معاصر ، آنفارس و کشورهاي پیرامونی حوضچه خلیج

ي بسیار هنوز هم هاو سدههاهدرصد ذخائر نفت جهان را در خود جاي داده است از پی هزار5/61
13/28% ذخائر جهان و 5/11، نفتبشکه میلیارد 137( داردی که در نفت آن ان حسب سهمرای

کشور حوزه خلیج فارس است و این ترینمهم)% ذخائر جهان15ب گاز طبیعی تریلیون متر مکع
مراکز ثقل مناسبات ژئوپلتیکی و ترینمنطقه بواسطه شرایط جغرافیایی و پیشینه تاریخی از مهم

.تحت سیطره دو قملرو ایرانی عربی قرار داردفی الحالاست کهالمللیبین

گانی جهان باستانر مناسبات بازرخلیج فارس دجایگاه
و هاي باستان شناسی و اسناد مکتوب و کتبیههادنیاي شناخته شده باستان حسب کاوش

محدود به مسیرهاي ، ي ریلی و هوایی روزگار ماهادر نبود راه، تندات محسوس روزگاران کهنمس
ه ابریشم که شاهرا.ه استکاروان رو زمینی و ترددها و آمد و شدهاي نه چندان گسترده دریایی بود

ي بعد رونق هامهرداد دوم اشکانی ارتباط میان ایران و چین را برقرار و در طی دورهاز عهد
یی چون راه شاهی و سیستم چاپارخانه در عهد داریوش اول هخامنشی یکی از هابخشد و راهمی

ه برخورداري از بواسط، مناسبات بازرگانی میان دول شرق و غرب بوده که ایرانيهاو رویههاشیوه
دار پیوسته بخش بزرگی از مناسبات بازرگانی جهان باستان را عهده، پیونددهندهوايهنقش واسط
عنوان بخشی ه بهم خلیج فارس المللیبینو ايي آبی منطقههادر بخش تجارت در راه.بوده است

دریانوردان .اشته استعهده دهاي ایرانی همیشه نقشی کلیدي و حساس را بهامپراطوریالینفک از 
انداختند بیشترین میر باستانی خلیج فارس و دریاي عمان که در سواحل جنوب شرقی آفریقا سنگ

آفریقا و قاره را از راه جنوب غربی حجاز و شرق آفریقا به النهرینبینبخش زراعی و دامی منقطه 
، ايذرت خوشه، جو، يسیب زمینی هند، ارزن هندي، گندم، کردندمیمنتقل هند شبه قاره 
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پرورش ، ) پلینی مورخ رومی از رواج شیوه دامداري510، 1374:1/115، زربویی از آنند(هانمونه
:1375، الاین محدوده خبر داده است(مک کدرگاو و انواع ماکیان در روزگار باستان، بز، گوسفند

مناطق جنوبی شبه قاره و شرق به النهرینبینهايامپراطوریسهولت دسترسی دولت شهرها و .)40
خلیج فارس در یقاره سیاه از معبر خلیج فارس و دریاي عمان بر شدت و وسعت تجارت و بازرگان

سازي نیز بازرگانی ) توسعه فنون دریانوردي و توسعه کشتی1380:8، باستان افزود(هارتمندنیاي
دست در سهولت و وراین منطقه تا دتا بازرگانان ازیج فارس را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد خل

آبزیان دریایی و محصوالت ، انواع دام.)1342:9، امنیت بیشتري آمد و شد داشته باشند(پاول تاد
:1348، از صادرات بازرگانی منطقه خلیج فارس و دریاي عمان بود(ویلسون، زراعی از جمله خرما

اي عمان تا حدود شهر سوخته سیستان(مجید از دریايعنوان محدودهه اهالی ماگان(مزون) ب.)36
کردند( میرا ایفا ايسازي در خلیج فارس باستان نقش عمده) در امر کشتی1376:13، زاده

، طال، در دیلمون(بحرین و حوالی آن) مرکز عمده صادرات محصوالت زراعی.)1382:60، چمنکار
و هند بود و صید مروارید آن النهرینبینطق به دیگر منا، الوار، وسایل آرایشی از جمله سرمه، نقره

ي کهن تمدن بشري بخشی از غناي هامصر بعنوان یکی از میراث. )1369:26، شهرت داشت(مغول
مرهون ارتباط تجاري با خلیج فارس و دولت را تمدنی و رونق اقتصادي روزگاران گذشته خود 

و جنوب ایران بوجود النهرینبیناست که بویژه در منطقه بودههاي پیرامون آنامپراطوریو هاشهر
جورد و ال ي هاسنگ، از اشیاي مسیرا زیادي مواد اولیه مورد نیاز خود ریان بخشصم.آمدند
از حلقه ارتباط میان ايکردند و خود قسم عمدهمیتأمینالنهرینبیني آبی هارا از راه، هفیروز

با صدها پارو زن هادر حدود سده نهم پیش از میالد کشتی.و هند بودایران ، عربستان، النهرینبین
انواع چوب ، پنبه، ادویه، شال، عطریات، ي حریرهاي دریایی کاالهایی چون پارچههادر قالب کاروان

کردند و ضمن انتقال به مناطق مذکور ارتباط میان دو سوي میو یاقوت را از این منطقه بارگیري 
.)1385:28، ( چمنکار.کردندمیر قرار جهان آن روز ب

براز جان در حوزه شرقی قلمرو آنها ، جبهه شرقی خلیج فارس خاصه لیانهاتشکیل حکومت ایالمی
بازرگانان .عباس و دشت میناب امروزي تداوم داشت، تثبیت کرد و در منطقه جنوبی نبادر لنگر

را از راه خلیج فارس به مناطق دور دست چون آمد میخشان اخالء سنگ الجورد را که از بد، مادر
.)1380:83، کردند(دیاکونفمیمصر و دیگر نقاط آفریقا صادر 

امپراطوريکوروش هخامنشی که به اهمیت سیاسی و سوق البخشی خلیج فارس واقف بود مرزهاي 
ره بحرین ) و جزی1370:484، ي خلیج فارس قرار داد(پیرنیاهاهخامنشیان را در امتداد کرانه

) دولت 1342:542، شد(مصطوفیمیي عمده بازرگانی ایران قلمداد هابعنوان یکی از پایگاه
ي عمده مدیترانه و سرخ هاي جهان شناخته شده آن روز دریايهاهخامنشی با هدف استیال بر آبراه
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، ي نظامیهاي و عملیاتهارا به اقیانوس هند و به دریاي عمان و خیلج فارس در یک رشته تردد
رسیدند میدریاي سرخ بهالمندب هخامنشی باعبور از بابيهاداد. کشتیمیبازرگانی بهم پیوست 

یافتند و میو با عبور از کانال احداثی منتهی به نیل به جزایر و بنادر مدیترانه و شمال آفریقا راه 
و کاالها و د بودند تا جنوب هند و شمال و شرق آفریقا را پیوسته در ترد، مسیر خلیج فارس

، بنادر صدر و صیدا در مدیترانه.میکردندتأمینمایحتاج این نواحی را در مباذالت بازرگانی خود 
باستان النهرینبیناقتصادي در ، نظامی، مراکز سیاسیتریناز عمده، النهرینبیندر سرزمین بابل 

دریاي ، خلیج فارسبا، دجله و فراتبه رودوکرد و با میي بازرگانی از آن عبور هابود زیرا که راه
) از 379- 1370:378عمان از یک سو و دریاي سرخ و مدیترانه از دیگر سو همسایه بود(پیرنیا 

هرگز ، اپستانه، گوگانه، کهاوشیان بندر دیلمون(دیلم) تابنادر عمده ایران در عصر حاکمیت هخامن
زرگانی و باي هایتلوان نام برد که در آن فعاتمیا) را رب به شرق و در جنوب بندر گرا(جاز غر

.)1370:2/1509، رینایتجاري در جریان بود(پ
ي هامزون(عمان) و گرا بخش،هنگام و بنادر دیلمون(بحرین)، كالر، کیش، قشم، جزایر خارك

م بدست ق512فتح هند در .ج فارس بودنددیگر مراکز اقتصادي هخامنشیان در منطقه خلی
ش یافت و تجار ایرانی تا یاامنشیان با محوریت خلیج فارس افزتره بازرگانی دریایی هخگس، داریوش

ي هاچنین از جزایر شرق آفریقا چوب) این تجار هم1352:123، سواحل سیالن تردد داشتند(آذري
عاج و مواد غذایی را از راه دریایی به بنادر خلیج فارس ، طال، حیوانات و پرندگان کمیاب، ذیقیمت

با فتح فینیقیه و آسیاي صغیر و مرزهاي یدولت ایران هخامنش.)19-1357:17، آوردند(فهمیمی
) تمرکز 1368:140، ي دریاي عمان و خلیج فارس و اقیانوس هند(گیرشمنهاشرقی و کرانه

.خاصی به بازرگانی و مناسبات تجاري دول مختلف در حوزه دریایی خلیج فارس داد
اشتحت استیال و احاطه هخامنشیان دتر از آنچه تو گستردهترفراخکه دنیایی اسکندر و سلوکیان 

آنتی خوس چهارم به .اهمیت بازرگانی خلیج فارس را ابقاء کردند، را تحت حاکمیت خود داشتند
ي حفاظتی خاص در این هاقرارگاه، در خلیج فارسو ترانزیت رانی امنیت کشتیتأمینمنظور 

به جانب مشرق تحول عظیمی در ) عزیمت اسکندر 1385:186، منکارمنطقه ایجاد کرد(چ
، سکیالکسویژه در خلیج فارس ایجاد کرد اقدام مهم دیگر وي اعزام تیم اکتشافی(ه بنورديدریا

، آبویلجی؛1370:2/1923، ر بود (پیرنیاایی از خلیج فارس تا مصیدرکاریاندي) جهت اکتشاف
دریایی مسیر هندوستان و از وضعیت بنادر و رونق تجارت ) گزارش نئارخوس1368:3/708

.)58، 1374:43، حکایت دارد( نشأتالنهرینبینا نواحی جنوب بعربستان 
تجارت براي رونق دریا نوردي و، النهرینبیناقامتش در امات عمرانی اسکندر در مدت کوتاهاقد

به ایجاد النهرینبینخوس از سند به وي پس از موفقیت سفر نئار.خلیج فارس قابل توجه است
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ایی و مناسبات اقدام کرد و با ساخت اسکندریه در مصب دجله ارتباط دریينیروي دریایی قدرتمند
:Encyclopedia Britanica, 1971را پی ریزي نمود(دبا هنالنهرینبین به حکم اسکندر .)576

دري ساختند وي دستور داد در بابل بنزیادي قطع و از آن سفاین بسیاريودر بابل درختان سر
:1370، باشد(پیریناهاخود جا دهد و مأمنی براي کشتیدردراز را نهحفر کنند که بتواند هزار سفی

باستان جهت معرفی اقدامات اکتشافی اسکندر در خلیج فارس بزرگترین حرکت در تاریخ.)1920
عصر ، که به زعم بعضی این دوره تاریخیايشود به گونهمیمحسوباین مسیر تجار در جهان 

ویژه سلوکوس اول در ه ) سالطین سلوکی ب2536:1/220، کشفیات تاریخی نام گرفته است(رائین
ايدریایی در خلیج فارس با رونق دادن بنادر جدید اهتمام خاصی به خرج داد به گونهبهبود تجارت 

سه هر برخوردار بودند در شوش الیمائیبیشتالیه خلیج فارس از تراکم که این بنادر در منتهی
در و سلوکیه ، سلوکیه نزدیک تیسفون، کرفه- شهرت بیشتري داشتند سلوکیه در کنار اوکهسلوکیه 

بندر بر پا کردند و از آن 9سلوکیان در سواحل خلیج فارس .)1374:24، کنار خلیج فارس(مشکور
جانشین شهر کهن ، شمالی خلیج فارسمیان انطاکیه پارس از شهرهاي مهم بندري ساحل 

.)1373:262، لیان(بوشهر) گردید(گیرشمنمیعیال
تسلط پارتیان بر خلیج فارس ارتباط سلوکیان با سواحل خلیج فارس را قطع کرد و به تدریج شهر 

ي ارس رشد کرد و به یکی از مراکز تجفاراکس به جاي اسکندریه و سلوکیه نزدیک خلیج فار
اشکانیان بازرگانی دریایی را گسترش دادند و با .در عصر استیالي پارتیان تبدیل گشتالنهرینبین

شاهراه ترانزیت در آوردندهبه شکل یک شاهراراشدیدي پیدا کردند و دریاي پارس رومیان رقابت
ن عنواه از جمله در عهد اشکانیان و ساسانیان بهاحیاتی خلیج فارس از دیر باز و در تمامی زمان

ساخت اردشیر بابکان ضمن معارضه و مبارزه با مییک معبر مهم هند و خاور دور را به اروپا متصل 
که اردشیر در سواحل دریاي یحکمران، شهرهایی را در بحرین از جمله اردشیر برقرار کرد، تازیان

دن اردشیر با شکست دا.)1360:45، هي بسیار بود(نلدکهاراي گنجینهداشکست دادپارس 
) مارکوات بر آن 1347:445، سنتروك در بحرین نواحی بحرین تا یمامه را تصرف کرد( ابن اثیر

) و نام 1373:94، (مارکواتاندبنا کردهتر اشکانیانرا پیش)است که شهر بتن اردشیر(بنیاد اردشیر
.)1360:48، هنیز مؤید این واقعیت است(نلدکحاکم آن سنتروك

اردشیر ، ان بر خلیج فارس تجارت پر سود این منطقه در دست ایشان متمرکز شدبا استیال ساسانی
کرد این اقدامات تأمینیی دریایی در طول سواحل خلیج فارس امنیت بازرگانان را هابا ایجاد پاسگاه

ع بازرگانی اقیانوس هند را زیر نظر بگیرند و جاي پایی در ضمواهاشد تا ساسانیان از پاسگاهبسب
، یجدست آورند(کمبربهکه به عربستان سعید معروف بود ی حاصل خیز حضرموت و یمننواح

) بعضی از بنادر از جمله بندري با نام ابله در منتهی الیه شمال خلیج فارس 717–1373:3/716
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) از 365-1379:360، بوده است(محمديحلقه ارتباطی میان تجارت سوریه و شام تا هند و چین 
صعار .)1373:95، مارکوات(م تجاري این دوران در خلیج فارس مزون(عمانی) بودهمدیگر مراکز 
ایجاد جادر آنراییهان پادگانآبراي حفظ کهبزرگ ایرانیان در عمان بود مقر، مرکز مزون

) منطقه ممتاز عمان در امر بازرگانی در خلیج فارس از چنان رونق و 1373:717، کردند(کمبریج
دریاي عمان هیچ شهريودر حوزه خلیج فارس ي میگویددار بود که اصطخربرخوررشد اقتصادي

دست اعراب ه ساسانی بامپراطوريبا سقوط .)1370:27، (اصطخريبوده استآباد تر از آن ن
مسلمان بازرگانی و تجارت پر رونق این منطقه حساس دریایی میراث فاتحان شد و آنان از آن در 

.تصادي انتفاع بسیار یافتنداقامور بازرگانی و

نتیجه
خلیج فلرس در دنیاي باستان بواسطه همجواري و همسایگی با سرزمینهاي حاصل خیز و دولتهاي ثروتمند 

و اساسینقشی کلیدي، هاي عالم گیر با گستره سرزمینی بسیار و طول دوره حاکمیت طوالنیامپراطوریو 
کرده ایفا میات مختلف مناطق وسیعی از روزگار باستان راتولیدوالتجاره بازرگاناندر مبادله مال

، شبه قاره هند، النهرینبینو ري از اقالم مورد نیاز مردمان مسکون در حاشیه خلیج فارساحجم بسی.است
گردید میتأمینشمال و شرق آفریقا و جزایر مختلف با محوریت خلیج فارس ، شبه جزیره عربستان

داشتند ايمنطقهکه داعیه حاکمیت فرا، و ساسانیان، پارتیان، سلوکیان، امنشیانهایی چون هخامپراطوري
و بر بخش وسیعی از از جهان شناخته شده دوره باستان حاکمیت داشتند و با قدرتهاي هموزن خود 

از منابع مالی و اقتصادي خود را از تمرکز بر ايي اقتصادي و سیاسی بودندبخش عمدههاپیوسته در رقابت
رساندند از طرفی گستره سرزمینی ي متصل به آن به انجام میهاحوزه دریایی خلیج فارس و شاهراهتجارت

تر و به همان نسبت شعاع و بعد مسافت تردد بازرگانان این مقطع زمانی را فراخهاتحت استیال این حاکمیت
و جزایر فعال در امور بازرگانی و کرد بنادرقدرت اثربخشی و اهمیت مبادالت بازرگانی انها را بیشتر می

شناسی و تحقیقات هاي باستانو بقایا ابنیه ان مطابق کاوشهاتبادالت اقتصادي حسب آنچه از بازمانه
شود که د ر دو سوي شمال و جنوبی خلیج فارس متمرکز بوده است بیانگر میمستفادوهشگران معاصر پژ

حضور مردمان دیگر بالد از جمله از هندیان و آفریقاییان و بعالوه .دامنه عمق این رویکرد تجاري است
ها در شرق آفریقا نکه پیوسته در مسافت طوالنی حد فاصل بنادر ایرانی خلیج فارس تا سایر سرزمیاعراب 

ي پیرامونی خلیج فارس مطابق آنچه در منابع ان و ماندگاري آنها در این شهرهاو جنوب هند را اسک
ت از دلیل مستند دیگري در اهتمام مردمان روزگار باستان در امر تجارت و نقش آفرینی انعکاس یافته حکای

.فعال و طوالنی مدت خلیج فارس در مبادالت بازرگانی روزگار باستان است
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