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267تجارت دریایی ساسانیان در حوزه خلیج فارس

ریایی ساسانیان در حوزه خلیج فارسدجارتت

2کوثر رفیعی، 1محمدرضا قلیزادهدکتر

کیدهچ
اقتصادي ایران عصر ساسانی در حوزه خلیج فارس -شناسایی اوضاع و احوال تجاري، هدف از پژوهش حاضر

جه اقوام مورد تومیهمواره از لحاظ تجاري و نظاخلیج فارس، شناسیباستانبر اساس مطالعات که . باشدمی
مبادالت تجاريو، عیت جغرافیایی خاص این منطقه بودموقۀبه واسطاین توجه ، گرفتهقرار و ملل مختلف

د و تکامل خود را سپري در خلیج فارس دوران رش، روي کار آمدن ساسانیانتا و متعاقب آنباستاندر ایران
ۀتوسعه طلبانهايو اتخاذ سیاست، )میالدي222-623(با استقرار و استمرار پادشاهی ساسانیان، ندکردمی

نسبت به ، دانستندمیکه خود را میراث دار آنان ، آنان بدیهی بود که شاهان ساسانی همانند هخامنشیان
هايدر این دوران بر اساس دادهاز این روي. ایران حساسیت داشته باشندیرزمیني سهاآبحضور در 
و کیفی میاز نظر ک، خلیج فارسهايآبوجود تجارت و دریانوردي ساسانیان بر مشناسیباستانتاریخی و 

دریاي سرخ و تصرف هايآبپایانی این پادشاهی حضور در هايفراوانی یافت به طوري که در دههۀتوسع
حضور ایران هرچه بیشترۀو توسعرشدنشانگربیبه خوبنادر توسعه یافته ، و همچنین وجود شهرهایمن
بیشتر هرچهتوان شاهد رشد میو از همین روي . استايهو فرامنطقايهمنطقهايآبساسانی در عصر

ن امکان را فراهم آورد تا ساسانیان ایهحاکمیت ساسانیان بود تکاپوهایی کدوم ۀتجارت دریایی در نیم
. گسترش دهندمناطق دور دستو خود را تاراین آبراهه وسعت قلمبتوانند از طریق

. ساسانیان، دریاییهايراه، روابط اقتصادي، خلیج فارس: کلیديهاي هواژ

مقدمه
موقعیت جغرافیایی خود ۀبه واسط، شکل گرفتندهابسیار دور که تمدنهايخلیج فارس از زمان

و دریاي مدیترانه النهرینبینۀکه به عنوان پل ارتباطی دریایی بین ممالک شرق دور و منطق
ایرانی بیش از پیش سیادت هايو کشتی. همواره مورد توجه ویژه قرار گرفته است، شدمیمحسوب

این دریا را به نام ، خود را در این دریا تثبیت نمودند تا جایی که غربیان به دلیل همین حضور
پیشین ایران هايکه ساسانیان به حکومت رسیدند نسبت به سلسلهمیهنگا. دریاي پارس شناختند

k67rafiee@yahoo.comاستاد مدعو دانشگاه خلیج فارس، نویسنده مسئول: -1

کارشناس تاریخ ایران باستان-2
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که ما در این ، ترین میراث را به ارث بردنداز جمله اقتصاد و بازرگانی غنیهاستان در همه زمینهبا
طی این مسایل در این زمان تجارت به عنوان ، دوره شاهد رونق برجسته تجارت دریایی هستیم

دستاوردهاي هخامنشیان و ۀزیرا هم: براي دولت مبدل شدايهرکن اساسی و تعیین کنند
که آنان با پیگیري ، نیان را در شکوفایی تجارت از دو بعد داخلی و خارجی در بر داشتاشکا

مناسبات بازرگانی را ، و احیاي شهرها و بنادرتأسیسمتمرکز گرایی ملی و همچنین هايسیاست
در این مقاله پس از و. بخشیدندايهسابقبیتحت نظارت مستقیم خود در آورده و به تجارت رونق 

، کوتاه و اجمالی به جغرافیاي خلیج فارس تا پیش از عصر ساسانیان نشان داده خواهد شدنظري
که چگونه شاهان ساسانی توانستند با گسترش و توسعه بنادر و شهرهاي ساحلی تجارت را گسترش 

پژوهش حاضر تالشی است بر این اساس. دهندو با ممالک شرق و غرب ارتباط تجاري داشته باشند
شن ساختن تجارت دریایی ساسانیان در حوزه خلیج فارس و نهایتا آنچه که در این زمینه براي رو

. توانستند به دست آورند

خلیج فارسمیجغرافیاي تاریخی و اقلی
شکی در بخش خیا پیش رفتگی وسیع که در» خلیج«ک واقع عبارت بود از یخلیج فارس در

این خلیج در واقع . و جنوب فالت ایران استتان شمال شبه جزیره عربس، قاره آسیابیجنوب غر
در . دریاي عمان به اقیانوس هند مرتبط شده استۀاقیانوس هند است که به واسطبیشاخه غر

زمین روي ةکرکه درمیمورد چگونگی پیدایش خلیج فارس برخی معتقدند که پس از انقالب عظی
پیش آمده و سپس به تدریج آب و » ران باراندو«یخبندان آغاز شده و پس از آن دوران ، داده است

در مرکز در دوره باران. هوا تغییر کرده و دوران کنونی که آن را خشک گویند فراهم شده است
در . پیوسته استمیاز سمت جنوب به خلیج فارس امروزي چه بزرگی به وجود آمده کهایران دریا

. خاك ایران پیش آمدگی داشته استونی دراین دوران خلیج فارس به مراتب بیشتر از وضعیت کن
همانند سواحل سایر دریاها روي زمین به دو دلیل عمده عقب در طول زمان سواحل خلیج فارس و

و دوم خشکی تدریجی ايهرودخانهايتن رسوبهانشینی کرده است؛نخست ورود تدریجی میلیون
. )1: 1385، نورایی و شفایی(ستهاآب و هوا و کم شدن باران

که از لحاظ طبیعی و ساختمانی با سایر ، خلیج فارس از جمله دریاهاي کوچک داخلی است
کیلومتر مربع است که تقریبا 850/232وسعت آن در حدود . دریاهاي اطراف خود متفاوت است

هزار) کیلومتر مربع 440هزار(تا حدود 438خزر است که در حدود دریاچه)(نصف وسعت دریاي
طول خلیج فارس از محل اروند رود تا تنگه هرمز در رأس . )2: 1383، مجتهدزاده(ستمساحت آن ا

کیلومتر و کمترین عرض آن در 350-375کیلومتر و بیشترین عرض آن 800- 850المسندام 
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درحال حاضر مبدأ طول خلیج . )1368: 11، (اسديمنطقه تنگه هرمز استدر50-75ود حد
بدین ترتیب در ازاي آن بالغ بر . رمشهر و از جنوب تنگه هرمز استخبندر - از سمت شمال، فارس
از بندر بوشهر تا بندر قطیف در سواحل (نقاطترینشود و پهناي آن در فراخمیکیلومتر 1290

کیلومتر مربع محاسبه 226-450مساحت خلیج فارس را . کیلومتر است640)خلیج فارسبیجنو
91نقاط از ترینعمان و دریاي مکران چندان زیاد نیست در ژرفاما عمق آن برخالف ، اندهکرد

، دریاي عماندر حالی که عمق. رسدمیمتر 25کند و در مصب اروندرود به میتجاوز نکیلومتر 
اهمیت . )62: (شاهنشاهی)2536،(رائیناستمتر2220به خلیج فارس منطقهتریندرنزدیک

ا اقیانوس هند است و اگر که تنگه هرمز که وسیله ارتباط خلیج فارس بیشتر به جهت ارتباط آن ب
هايآببر ، آمد و تبخیر آبمیکم عمق دربیخلیج فارس به صورت مردا، این دو قرار گرفته نبود

و مانند دشمیونه پس از مدتی خشک گرفت و بدین گمیفزونی ، ریزندمیی که در آن هاینهرودخا
ایر دریاهاي داخل شوري آب خلیج فارس نسبت به س. )1387: 29،اقتداري(گشتمیمون هادریاچه

: 1310،ویلسون(ابستان شیرین تر از زمستان استآب آن در فصل تا مخصوص. خشکی کمتر است
در ، در نقاط عمیق کف دریا گلی. ستپوشش کف خلیج فارس در نقاط مختلف آن متفاوت ا. )2

به طور . )2: 1383،مجتهدزاده(گ استان و سنسخت و مرجهايکف از ماسه، مرجانیهايایوان
در شمال خشک و گرمسیر-معتدل، سردسیر و مرتفعسه ناحیه مشخص، کلی از نظر اقلیمی
بارندگی در منطقه خلیج فارس تابع نظم و که. )32: 1387، اقتداري(ودشمیخلیج فارس دیده 

تکمیل (دي و بهمن است، آذرهايترتیب خاصی نیست و متوسط ریزش باران منحصر به ماه
. )13: 1386،همایون

: توان گفت کهمیر خصوص نام خلیج فارس در گذر تاریخد
آشوریان این دریا را در ، ایرانی بر فالت ایران تسلط پیدا کنندهايپیش از آن که آریاي-

است که مینارینتاین کهن. اندهعنی رود تلخ است یاد کردکه به م» نارمرتو«خود به نام هايکتیبه
در کتیبه داریوش کبیر که از هنگام حفر و. )7: 1387، مشکور(از خلیج فارس به جا مانده است

بینیم یعنی دریایی که از پارس میرا »درایه ته هیجا پارسا ائی تی«عبارت ترعه سوئز به جا مانده 
یان خلیج فارس را در دوران ساسانهمچنین. منظور از پارس همان خلیج فارس است. رودمی

، رائین(تآن دوران آمده اسهاين نام اغلب در نوشتهایهک. نامیدندمی»دریاي پارس«
. )55: شاهنشاهی)(2536

که مورخین و جغرافیدانان از . باشدمی. م. انی قرن پنجم قیونهاينوشتهترین کتب جغرافیاییمیقدی
یان قدیم انکلمه پارس را یونهادر این نوشته. اندهکار بستاجداد خود نام خلیج فارس را فرا گرفته و به 

صرف . پرس) به کار رفته است(ن خلیج نیز کلمهایهبه همین جهت در تسمیواندهتلفظ کرد» پرس«
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که خود اندهکه از داریوش پادشاه بزرگ هخامنشی در حفر کانال سوئز یافتايهنظر از آن چه در کتیب
در تاریخ و »تاسمیپرسیکون کا ا«از قرن دوم به بعد . این خلیج استنام کاملدهندهنشان

واقع پدر علم جغرافی جهان و از یونانیان که در. جنگی اسکندر به تکرار آورده شده استهايسفرنامه
یا همان خلیج »پریسکوس سینوس«خود از این دریا به نام هايبادر کت. مؤسسین این علم بودند

محدوده آبراه خلیج ، ترین ایاممینتی یونان از قدیجغرافیاي س. )39: 1391،نامی(اندهارس یاد کردف
هرودت مورخ یونانی . )83-84: 1384، وثوقی(دانسته استمیفارس را در همسایگی اقیانوس هند 

ۀآسیا است از دریاي احمر گرفته تا دهانبیم) اقیانوسی را که در جنوب غر. ق425(که در گذشته
سواحل این تسمیه به مناسبت رنگ خاك آن، خواندمییعنی دریاي سرخ »تروساري «دوستان را هن

از ، شناختهمیپیداست که هرودت خلیج فارس را به درستی ن. باشدمیاست که متمایل به سرخی 
که اعم از اقیانوس هند و بحر عمان و خلیج»اریتره«نبرده و همان نام مبهم میاین جهت از آن نا

. )7: 1384،مشکور(اکتفا نموده است، فارس است

خلیج فارسپیش از ساسانیان برهايحکومتةسیطر
خلیج فارس تقریبا به پنج هزار سال قبل از میالد ۀنخستین و کهن حاشیهايتاریخ پیدایی تمدن

وب در جن، خلیج فارسدر ابتداي خط ساحلی مییعنی زمانی که شاهان سومري و عیالرسد؛ می
، سوساك(دو رود دجله و فرات حکومتی تشکیل داده بودندهايایران امروز نزدیک به حوضهبیغر

بودند که به تجارت دریایی اشتغال میاولین قوالنهرینبینبه دلیل استرار در و. )323: 1390
2300- 2350(سی-زگ-که در ایام حکومت لوگل. )35: 1388،نادري قره بابا و دیگران(داشتند

از سواحل خلج فارس را در بر ايهگسترش یافت و بخش عمدهامحدوده قدرت سومري)م. ق
از شهر اور هاترین اسناد و مدارك سومري از حرکت کشتیمیدر قدی. )20: 1384،وثوقی(گرفت

که دیلمون یکی از . حبشه کنونی) یاد شده است(»ملوخ«عمان) و (»مگن«بحرین) (»دیلمون«به 
و گودي پادشاه )23- 25: همان(آمدمیتجاري خلیج فارس به شمار هايین ایستگاهترمیقدی

و بزهاي اندهآوردمیکند که از ملوخا و دیلمون میی هایم) نیز اشاره به چوب. ق2600(الگاش
-25: 1310،ویلسون(شده استمیمگن معروف بوده است و همچنین از دیلمون خرما هم صادر 

ریشهر یا بوشهر) ارزشمندترین کانون دریانوردي عیالمیان و همچنین به (ر لیانهمچنین بند. )23
. )21: 1384، وثوقی(شده استمیعنوان میانجی راه دریانوردي هند به شوش و خارك محسوب 

هاو بابلیهاآشوري، هااکنون مدارکی در اختیار است دال بر این که شاهان مذکور و جانشینان آن
دریا که در امتداد خط ساحلی خلیج فارس قرار داشتند در ارتباط ۀحاشیهايبا امارت نشین

. )323: 1390،سوساك(قه شده استو این مراودات سبب رونق گرفتن تجارت در آن منطاندهبود
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موقعیت جغرافیایی خود که در نزدیکی خلیج فارس و کنار رودخانه معظم دجله و ۀمملکت بابل به واسط
ی المللبینکز عمده تجارت گردیده و مربیمملکت آسیاي غرترینمهمبه همین جهت ، دهفرات واقع ش
که مرکز ارتباطات دریایی باعث شده، د و دریاي مدیترانهو وقوع آن مابین رود سن. بودشرق گردیده

ت م) با ساخ. ق604- 561(در دوران حکومت بخت النصر اول. ه شمار رودهند بحراسود و خلیج فارس ب
شهري که در بابل مرکز تجارت ادویه و عطریات بوده) در مغرب فرات که تبدیل به یکی از (»ترتون«بندر 

: 1310،ویلسون(توانستند در نتیجه بازرگانی ثروت هنگفتی به دست آورند، مراکز عمده تجارتی شد
نداشتند؛ چراکه مادها به دریا دسترسی توان دریافتمیموجود ه از منابعتا آنجا کو . )15- 16

کردند از پذیرفتن میالبرز و دریاي خزر زندگی هايباریک گرم میان کوهايهکادوسیان که در ناحی
. )17: 1388، ري قره بابا و دیگرانناد(کردندمیسیادت مادها خودداري 
این ، شته و شروع به کشورگشایی کردندم پا بر جاي مادها گذا. ق550هخامنشیان در سال 

مبادالت ، دیا را تحت تسلط مستقیم خود درآورسواحل درت بزرگ پس از آنکه توانستحکوم
براي گسترش بازرگانی ، ران هخامنشیایهداریوش پادشا. همان)،همان(دریایی نیز رونق گرفت

سفر اکتشافی ، نام اسکیالس از اهالی کاریانددستور داد تا هیئتی تحت سرپرستی یک نفر یونانی به 
بازارها و دریاهاي بیرون پارس ، به منظور شناسایی بندرها. )202: 1389، بیانی(فارسدر خلیج

و یکی دیگر )24: 1388، نادري قره بابا و دیگران(یت با موفقیت انجام شدمأمورن ایهانجام دهد ک
داشت حفر کانال سوئز است که میمهو اقتصادي الجیشیسوقاز اقدامات مهم داریوش که ارزش 

بازرگانی بتوانند از دریاي پارس و از دریاي سرخ به مصر و مدیترانه راه یابند و بازرگانی هايیکشت
، هم در آنجا به یادگار حفر نگاشتايهتیبن اقدام شگرف کایهوي دربار. با این امر گسترش یابد

که . ». . . ال را بکنندامر کردم این کان، به همراهی پارسیان مصر را گشودم، من پارسی هستم«
. )263: 1376، افشار سیستانی(داشترا در ارتباط دادن سرزمین یونان با عربستانمیمهنقش

کرد مأمورامیرالبحر خود نئارخوس را ، دهنده سیاست دریایی هخامنشیان بودادامهاسکندر مقدونی
در نئارخوس .)554: 1354، راوندي(قرار دهدکه سواحل عربستان و بحر خزر را مورد اکتشاف 

از روي اطالع و بصیرت بیان بردارينقشهیت را سیر ساحل دریا و مأمورهدف این اشهسفرنام
. )15: 1346، پلوتارك(اهداف دراز مدت اسکندر در این گونه موارد استدهندهنشانکه ، کندمی

سوي بر دو دریاي بزرگ دو)مرکز امپراطوري بزرگش(ندر با استقرار در بابلهمچنین اسک
خلیج فارس و دریاي مدیترانه نزدیک و مسلط بود و به راحتی از این طریق جهانگیري ، قلمرواش

. )15: 1374، نشأت(کردمیخویش و بازرگانی را دنبال 
ی از ایران به ویژه یهابخشحدود هفتاد سال بر ، سلسله سلوکیه که از اعقاب اسکندر مقدونی بودند

و خلیج فارس حکومت کرده و از آبراه مهم خلیج فارس براي ارتباط با النهرینبینناحیه معروف به 
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، نورایی و شفایی(متصرفی اسکندر در ماوراي رود سند و دریاي عمان استفاده کردندهايسرزمین
سالطین سلوکی براي بهبود تجارت دریایی میان خلیج فارس و هند اقدامات . )6: 1385

وان دوران تسلط سلوکیان بر ایران را عصر رقابت بین خلیج فارس و تمیدر واقع . انجام دادندمیمه
کوشیدند تا میبا تمام این احوال سلوکیان . )26: 1388، نادري قره بابا و دیگران(دریاي سرخ نامید

مساعدي براي بازرگانی و ۀاي اسکندر گذاشته و با حفظ امنیت در داخل امپراطوري زمینبر پپا 
. )29: همان(ي را از دست آنها ربودولی عمر کوتاه مدتشان فرصت چنین کارتجارت پدید آورند 

اشکانیان بازرگانی را گسترش دادند و با رومیان رقابت : همچنان که در تاریخ نقل شده است
و دریاي پارس را به شکل رساندندمیکه در مواقع صلح تجارت را به حد اعالء کردندمیشدیدي 

ز طریق خلیج فارس و اقیانوس ن ااپارتی. )293: 1376، افشار سیستانی(ردندانزیت درآوترهیک را
دد ترهرسیدند کبلخ) با پشت سر گذاشتن افغانستان به هند می(هند و از راه زمینی باختر

ي تجاري پارتیان از دریاي چین و اقیانوس هند داد و ستد کاالها را با این دو کشور به هاکشتی
ي تجاري پارتیان که با خود مال هاآن زمان رسانیده بود وقتی کشتیدرآسانترین نحو ممکن 

از قلمرو آبی و اقیانوس هند گذشته و به ، کردندمیحمل ي هندي و چینی را نیزهاالتجاره
دریانوردان رومی به سراغ آنها آمده و کاالهاي چینی را به همراهی امتعه رسیدندمیهندوستان 

خ به بندر اسکندریه در دریاي مدیترانه رسانده و از آن جا به روم هندي از طریق دریاي سر
. )1192-1193: 1386، خدادادیان(بردندمی

ساسانی و خلیج فارسشاهنشاهان
از هازمینهۀپیشین ایران باستان در همهايکه ساسانیان به حکومت رسیدند نسبت به سلسلهمیهنگا

هخامنشیان دستاوردها و تجاربۀزیرا هم. یراث را به ارث بردندترین مجمله اقتصاد و بازرگانی غنی
نادري قره (ر دست داشتنددر شکوفایی تجارت داخلی و اشکانیان در هر دو بعد داخلی و خارجی را د

شورش و هرج و مرجی ، یعنی پایان اقتدار اشکانیان، از اوایل قرن سوم. )10: 1388، دیگرانبابا و
مرکز ترینمهم، سواحل خلیج فارس نیز سرایت کردبود و به منطقه فارس وسراسر کشور را گرفته

: شاهنشاهی)(2536، رائین(آمدمیشورش شهر اصطخر بود که قسمتی از سرزمین پارس به حساب 
قبل از آن که با آخرین ، م) پس از طغیان علیه خاندان اشکانی242-224اردشیر بابکان(. )246

ی اردوان چهارم مبارزه کند الزم دید تا برخی از حکمرانان اطراف مقر خود را کانیان یعناشهشاهنشا
، بلعمی(وي پس از سرکوب سرکوب برخی از حکمرانان. مطیع کند تا از پشت سر خود مطمئن گردد

: 1391، دریایی(گذاشتالنهرینبینکه پسرش شاپور را در ، و بابلالنهرینبیناز جمله )602: 1380
ن در روزگار ساسانیان استا(توجه خود را به کرمان و سواحل دریایی آنجا معطوف نمود)166- 167
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: 1380،بلعمی(جنگید، پرستیدندمیدر آنجا با حکمرانی که مردم او را )هرمزگان متعلق به کرمان بود
به ، در کارنامه اردشیر بابکانفوقروایت. این اولین رویکرد اردشیر به جانب خلیج فارس بود)602

اردشیر پس از دو بار )45-46: 1354، فره وشی(صورت نبرد اردشیر با هفتاد بخت ذکر شده است
و در میان لشکریان هفتاد بخت که به )49- 54: همان(جنگ توانست هفتاد بخت را شکست دهد

ن مطلب عمانیان نیز یادآور ایحضور . تازیان و عمانیان نیز حضور داشتندجنگ با اردشیر آمده بودند 
این خلیج بیهفتاد بخت نه تنها بر سواحل شمالی خلیج فارس بلکه بر سواحل جنوحکومتکهاست

رود اردشیر میاحتمال . در اختیار داشته استنیزپر سود خلیج فارس رانیز تسلط داشته و تجارت 
دست براي جنگ با اردوان) و هم براي کسب غنیمت و به(هم براي ایمن شدن از پشت سر خود

ن کار زده باشد چرا که تا زمانی که اردشیر در پارس ایهآوردن یک منبع بزرگ اقتصادي دست ب
. )443: 1374،ابن اثیر(ماند منبع درآمدي براي جنگ با اردوان یا دیگر حکمرانان اشکانی نداشتمی

ت امنیت توانسمیمناطق ساحلی خلیج فارس به راحتی عدم استقرار ساسانیان درز سوي دیگرا
قبل از جنگ با اردوان اگر اردشیر بابکان توان تحلیل کردمیچنانکه . داخلی پارس را به خطر اندازد

کرد زمانی که در حال جنگ با اردوان بود پارس به راحتی به تصرف میهفتاد بخت اقدام نبیبه سرکو
ز این کار و سرکوب برخی اردشیر بابکان پس ا. )46: 1354، فره وشی(آمدمیر این حکمران ساحلی د

و جبال آذربایجان )62- 63: 1380، میبلع(از حکمرانان دیگر اشکانی چون حکمرانان اصفهان و اهواز
اراضی ایاالت سرحدي غرب ایران را که داراي حاصلخیزترین ترینو حساسترینمهمو ارمنستان که 

هايایران را به بندرگاهازروانی آن منطقهکاهايکه جادهتوانستندمیشهرها بوده و ترینو پرجمعیت
خلیج فارس و عربستان هايالزیکا و کرانه، گرجستان، آلبانی، ارمنستان، دریایی مدیترانه

در این زمان اردشیر)41- 42: 1388، نادري قره بابا و دیگران(را متصرف شد، متصل سازندبیجنو
خلیج بیالی و جنودر سواحل شممیجود بنادر نظاوبدوناحساس کرد کهساسانیۀبنیان گذار سلسل

ابتدا از مداین به بحرین لشکر کشید و نیرومندي بر این دریا داشته باشد؛کنترلتوانست میفارس ن
، هنولدک(نواحی بحرین تا یمامه را تصرف کردآنگاهپادشاه آنجا را که سنتروك نام داشت شکست داد و

: 1346،اصفهانی(نامندمی»بتن اردشیر«اخت که مورخان آن روي در بحرین شهري سا)45: 1378
در خلیج فارس اقدام دیگري نیز مینظا-به دنبال بنیاد شهرهاي تجاريبابکاناردشیر. )45-44

د که در آنجا زنی از سواحل اردشیر خوره به نام کوچاران بوايهانجام داد و آن لشکرکشی به منطق
اردشیر او را نیز شکست داد و پیروان دین وي را مطیع ، پرستیدندمیرا مردم او ، کردمیپادشاهی 

قدرت ساسانیان افتاد وۀخلیج فارس در قبضمیبدین ترتیب تما)48: 1378، نولدکه(خود ساخت
در این دوران، ر بابکان و جانشینانش قرار گرفتتجارت پرسود این منطقه کامال در دست اردشی

دریایی در طول سواحل دریا امنیت این منطقه را تامین کرد و این اقدام هايهاردشیر با ایجاد پاسگا
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مواضع بازرگانی اقیانوس هند را زیر نظارت خود بگیرند و هاوي باعث شد که ساسانیان از این پاسگاه
جاي پایی در نواحی حاصلخیز حضرالموت و یمن که به عربستان سعید معروف بوده است به دست 

خلیج فارس را به تصرف درآورد تا ضلع بیاردشیر احتماال ساحل غر)716-717: 1380،لبوی(آورند
. )169: 1391،دریایی(را ایمن کندشاهنشاهی خودبیجنو

همان سیاست کشورگشایی و ، م) پسر و جانشین اردشیر241-270(شاپور اولپس از این 
نخست آن که کشور : نشاهی کوشان شدمتوجه شاهو به دو دلیل . تمرکزگرایی پدر را ادامه داد

قدرت ساسانیانبسطی ثروتمند شده بود و دیگر این که مخالفالمللبینتجارت ۀمزبور به واسط
آن منطقه را میشد و تماهاشاپور اول با مساعی زیاد وارد بیشاپور پایتخت زمستانی کوشان، بودند

و با فتح سمرقند و تاشکند مرزهاي ایران اشغال نمود و از رود جیحون عبور کرده تا دره سند 
بعد از امن نمودن ایران، بارها)384: 1383، گیرشمن(هر گسترش دادءالنساسانی را تا ماورا

امپراطور روم » گردیانوس«در نخستین پیکار خود با ، متوجه غرب شد، شمال شرقی ایرانمرزهاي
ران به یک رشته عملیات جنگی در ایهسپا، م252تا 250هايرا کشت و پس از آن در فاصله سال

رود فرات به تصرف درآمد و او ده بیغرب دست زد که طی آن سی و پنج شهر واقع در ساحل غر
. ست داده و او را به اسارت درآوردسال بعد در یک لشکرکشی تنبیهی توانست امپراطور روم را شک

اول در غرب موجب تحکیم قدرت ایران در فتوحات درخشان شاپورتوان ادعا نمود کهمیاز این رو 
تاثیر مثبتی بر افزایش همچنینشمالی خلیج فارس گردید این اقداماتيهابخشو النهرینبین

. )65: 1384، وثوقی(ضریب امنیت تجاري منطقه داشت
در باتی ثبیاز نا امنی و ايهمیالدي دور379با مرگ شاپور دوم پادشاه قدرتمند ساسانی در سال 

توان میچهل سال حکومت جانشینان شاپور دوم تا بهرام گور را حکومت ساسانیان آغاز شد چنانکه
پس هايالتایهبایران و کم توجهی آنان بیشمال غريهابخشدوران توجه پادشاهان ساسانی به 

دودي شهرها و بنادر خلیج فارس چندان خوشایند نبود و تا حاین شرایط براي . دانستايهکران
م) در راستاي بازگشت 438-420اقدامات بهرام پنجم(. بردمیرا در رکورد اقتصادي فرو هاآن

به هند و ازدواج با یک شاهزاده اگر چه سفر او. ران هم چندان مؤثر واقع نشدایهامنیت پیشین ب
این . یل نمودرت دریایی این دو کشور قلمداد و تحلتوان نشان از توجه پادشاه به تجامیهندي را 

ظاهرا تا دوران خسرو انوشیروان به درازا کشید؛ توجهی بر اساس سکوت منابع بیثباتی و بیدوران 
کهمیهنگا، در زمان شاپور دوم که بعد از هرمز دوم بر اریکه قدرت نشستپیش از آن به هر روي

به سوي خلیج فارس دچار قحطی و خشکسالی شده بودند بیآبیاعراب بحرین و هجر که در اثر 
شاپور ؛سوادشهر و ریواردشیر را مورد چپاول قرار دادند، خوزستان، ر گشتند و سواحل فارسسرازی

بر دوم که تحمل این گونه تجاوزات را نداشت سپاهی تشکیل داد و خود شخصا فرماندهی آن را
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سپاهیان ، رو به فرمان شاهپوکلیه قبایل عرب تارومار شدهطی این لشکرکشیعهده گرفت
از این رو . از آن گذرانیدند و آنها را به هم بستندبیاسراي عرب را سوراخ کردند و طناهايشانه

رن قخلیج فارس در ، علیرغم این جنگ مدهش. اندهاست که اعراب وي را شاهپور ذواالکتاف نامید
ه نتایج سپاه کشی از جمل)18-19: 1366، وایتهاوس و ویلیامسون(چهارم رو به آبادانی گذاشت

اعراب به مناطق مرکزي عربستان رانده شدند و منطقه خلیج فارس در شاپور دوم این بود که
. )169: 1391،دریایی(تصرف ساسانیان باقی ماند

باز گسترش یافت که قلمرو ایرانمرزهاي م)530-575(رواندر زمان خسرو انوشیبعد از این
، رائین(رسید و از جنوب تا یمن گسترش داشتمیهدریاي سیااز شمال بهانوشیروان 

راه )70: 1384، وثوقی(هندوستان و سیالن ادامه داشتهايو تا کرانه)255: شاهنشاهی)(2536
سرخ در دست ایرانیان قرار بود و دریايریق خلیج فارس به روي ایران گشودهاقیانوس هند از ط

عطریات میریه را ایرانیان قبضه کرده بودند راه قدیبخش اعظم راه تجاري کاروان رو به سو، داشت
تحت نظر و تسلط ایران بیکرد در نقاط جنومیمدیترانه) متصل (که عربستان را به دریاي متوسط

کان نیروي هیاطله را در در شرق به اتفاق ترانوشیروان)11: 1389، پیگولوسکایا و دیگران(در آمد
در نتیجه حد شرقی ایران در طول خط . ن و ترکان تقسیم شدمتصرفات آنان بین ایرا، هم شکست

انوشیروان امنیت داخل ایران را )43: 1388، نادري قره بابا و دیگران(ساحلی جیحون تثبیت گردید
امنیت به دست آمده ۀدر سای. چهار گوشه شاهنشاهی تضمین کردبا احداث سلسله باروهایی در

ن ترتیب یک بار دیگر ایرانیان از ایهب، ن خاطر به تجارت بپردازنداطمیناتوانستند با میبازرگانان 
خود یعنی ۀو از رقیب دیرین. قرار گرفتندمیي در تجارت دریایی؛ و موقعیت نظاموقعیت برتر

سهم خلیج فارس و نکته قابل توجه آنکه در این میانکهبیزانس در بسیاري جهات پیشی جستند
. )70: 1384، وثوقی(برتري چشمگیر استبنادر و جزایر آن در این 

تالش براي بسط هژمونی سیاسی و اقتصاديت شهرها و بندرها؛ ساخ
بنیان گذاري یا توسعه شهرها در مناطق ، یکی از نخستین اقدامات اردشیر اول پس از تثبیت قدرت

هرهایی که با نام با توجه به نام ش)63: 1384، وثوقی(دخلیج فارس بوهايمختلف از جمله در کرانه
ن شاهنشاه در این باره فعالیت بسیاري به خرج دادهایهشود کمیترکیب شده معلوم »اردشیر«

و کتاب شهرستانهاي »حمزه اصفهانی«و »طبري«هايدر نوشته)116: 1378، کریستن سن(است
ر هشت شهر اردشی«: طبري نوشته است که. این شهرها آگاهی یافتمیتوان از اسامیایرانشهر 

در باشدمین گور رام اردشیر و شهر ریو اردشیر و اردشیر خوره که هما: بنیان کرد از جمله شهر
استاباذ ، شهر به اردشیر در غرب مداین، مان سوق االهواز باشد در اهوازهرمز اردشیر که ه، فارس
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» خط«ه همان شهر فسا اردشیر ک، ا کرخ میسان باشد در سواد عراقاردشیر که همان کرخ میشان ی
در )584-585: 1390، طبري(»ی موصلبوذاردشیر یا خوره اردشیر در نزدیک، باشد در بحرین
: 1366، تفضلی(»گور«ایرانشهر که از متون اواخر دوره ساسانی است شهرهاي هايکتاب شهرستان

اگر به که )4: همان(ن پادشاه نسبت داده شده استایهدر سیستان ب»زرنگ«و »به اردشیر«، )13
در سواحل و پس هااین آباديةعمدروشن استبیرها توجه شود به خوموقعیت جغرافیایی این شه

اهداف اصلی اردشیر براي ، اندهآن شهر قرار داشتهاير جادهخلیج فارس و یا در مسیهايکرانه
: دنموارزیابی طبقه بندي و به شرح ذیلتوانمیرا ختن این بنادر و شهرهاسا
. تضمین امنیت بنادر و مسیرهاي تجاري سواحل-1
. به وجود آمدن شرایط مناسب براي تجار و بازرگانان-2
. ايهمادي به شهرها و نواحی پس کرانهايجذب سرمایه-3
. گسترش و رونق تجارت دریایی و افزایش درآمدهاي مالیاتی-4
، وثوقی(ايهبین جادهايمسیر توقف گاهبه وجود آمدن مراکز شهري جدید و کوتاه کردن-5

1384 :69(
)191: 1384، بهرامپور(جلوگیري از نفوذ رومیان- 6

در اینجا به چند بندر مهم که در زمان خود از بنادر آباد خلیج فارس بوده و مرکز ضمن اشاره
ور دست و یا کشورهاي دشور و همچنین کشورها و بنادر این منطقهمراودات تجاري با داخل ک

لیج فارس به درباره جزایر و بنادر موجود خ؛و اکنون یا وجود ندارند و یا گمنام هستنداندهبود
: شودمیاختصار توضیحاتی ارایه 

، بندر خلیج فارس به روزگار ساسانیان که به عنوان دروازه و لنگرگاه بحرینترینمهم: ابلهبندر
اردشیر بابکان تجدید بنا بنادري است که به دستو از جملهشده میچین محسوب هند و، عمان
ز مراکز معروف یکی ابر اساس مطالعات موجود این بندر)74: 1388، نادري قره بابا و دیگران(شده

نظران آن را با بصره صاحب، استنشانی از آن باقی نماندهنام وامروز جزهرچندجهان آن روز بوده
اهمیت این بندر از آن جهت بود که از یک طرف به )66: 1377، لسترنج(دانندمیامروزي یکی 

به دریانورد را که از دریاهاي دور دست شرق و غرب هايخلیج فارس دسترسی داشت و کشتی
و از طرفی دیگر در پیوندگاه دو رود بزرگ پذیرفتمیخود هايآمدند در لنگرگاهمیقلمرو ایران 

به تیسفون پایتخت ایران و سایر شهرها و ن دو رودایهبه وسیلاین بندر ، هدجله و فرات قرار داشت
طبري . )360-361: 1375، محمدي مالیري(یافتمیروستاهاي آباد و پرجمعیت این منطقه راه 

پس از فروافتادن )687: 1390،طبري(نامدمییعنی دهانه یا دروازه هند »فرج الهند«شهر مزبور را 
همیشه کهیهایآبگردي بندر ابله وهاآبو به دلیل عمق کم ، بصرهجدید بندرساسانیان و بناي 
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نادري قره بابا (اهمیت خود را از دست داداین بندر، کردمیرا تهدید هاکشتیخطر به گل نشستن
. )74: 1388، و دیگران

ی به نام بندر بندر کوچک، شمالی خلیج فارس بین بوشهر و بندرلنگهۀدرکران: سیرافبندر
ساسانی به هايهگاکه یکی از آبادترین سکونت)95: 1387، اقتداري(سیراف) قرار دارد(اهريط

الیه شاهراه بازرگانی مهم عهد ساسانی در منتهیاین بندرو)81: 1384، وثوقی(استرفتهمیشمار 
راه ترینسهل الوصول)95: 1387، اقتداري(واقع بودگذشتمیفیروزآباد کنونی) (که از شهر گور

سیراف نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی )81: 1384، وثوقی(میان این شهر به ساحل بوده است
و از آنجا )195: 1384، بهرامپور(خلیج فارس گردیدۀتبدیل به یکی از بنادر تجاري در حاشی، خود

گمان که حیات اقتصادي این بندر به شدت وابسته به مسیر تجاري منتهی به فیروزآباد بوده است
مندي از سود سرشار تجارت دریایی مورد توجه قرار رود اردشیر بابکان سیراف را به منظور بهرهمی

نام برده »بزرگ پارسۀفرض«اصطخري از شیراز به عنوان . )194: 1384، دهقان نژاد(داده باشد
ت هم اندازه از لحاظ وسعوباشدمیشهر فارس ترینمهمنوان سیراف به ع؛است که بعد از شیراز

و آب را از باشدمیدر سیراف زراعت و باغبانی معمول ن)39-40: 1357، اصطخري(باشدمیشیراز 
تجارت و سوداگري اشتغال آوردند و به همین دلیل بیشتر بهمیبه آنجا » جم«مسافت دوري به نام 

سیراف . )390: 1362،ابن حوقل(نمایدمیبندر سیراف از حیث اهمیت تجاري با بصره رقابت . دارند
وارده هايکلیه مال التجارهایه دارترین بازرگانان بود کهی و مرکز سرمالمللبیندر حقیقت یک بندر 

و در آنجا )63-64: 1388، نادري قره بابا و دیگران(شدندمیاز هند و چین در این بندر متمرکز 
دریایی و حمل و هاير قرار مسافرتبا دریانوردان ملل دیگ، ملل مختلف یکدیگر را مالقات کرده

عاملی که باعث ترینمهم)98: 1387، اقتداري(این بندر بازار دادوستد مروارید بود. گذارندمینقل 
بزرگ براي هايزیرا کشتی: فقدان بندرگاه مناسب بود، شد سیراف نتواند برتري خود را حفظ کند

ن خود بر هزینه ایهومتري ساحل لنگر بیاندازند ککیل12نقل کاال مجبور بودند در تخلیه و حمل و
شد سیراف رونق سابق تأسیسجدیدي و لذا وقتی که در کیش مرکز بازرگانی. افزودمیحمل کاال 

. )123: 1384، دهقان نژاد(خود را از دست داد
حق تقدم بر بوشهر را شبه جزیره بوشهر واقع بوده وبیودرسمت جناین بندر : ریشهربندر

شهرکی است بر کنار دریا نزدیک قلعه امیر فرامرز بن «: نویسدمیبعدهاابن بلخی)71: همان(اردد
هواي آنجا بسیار گرم است چنان که مردم آنجا در تابستان از عفونت هوا و ناخوشی آب در . هداب

ا شغل مردم آنج، و ماهی و کتان چیز دیگري ندارندکنند و جز خرما میآنجا به سختی تحمل 
، ابن بلخی(»بیشتر تجارت باشد و سر حدي است میان ارجان و خوزستان و مردم آنجا مصلح باشند

ریشهر یکی از بنادر آباد دوره ساسانی بوده که رونق این منطقه از دوره عیالم )353- 354: 1363
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دریایی کانی هم به صورتی فعال بوده است و بر سر راهاشهم شروع شد و در دور. و هزاره دوم پ
و از جمله بنادري است که در دوره )140: 1375، اقتداري(شوش به مهانجودارو واقع بوده است

به شیراز و کازرون وصل ايهبا جاداین بندر)79: 1384، وثوقی(اردشیر اول باز سازي شده است
ن به مرکز همچنین نزدیکی آ، شدندمیراتی به مناطق دیگر حمل از آن راه کاالهاي صادو، شدمی

در زمان )102: 1386، دریایی(بودنمودهمییعنی شیراز آنجا را تبدیل به بندر مهاستان فارس 
و مسیحیان را پذیرا میبرخی از اسیران رواز نواحی خوزستانايهاین بندر همانند پارشاپور اول
و در حفظ امنیت داشتهناوه پیوندهاي بازرگانیسینیز و گ، این شهر با دریاهاي مهروبان. شده بود

: 1388، اننادري قره بابا و دیگر(خلیج فارس و از دست دادن دزدان دریایی نقش کلیدي داشت
بعد به طور کامل مورد هايبعدها در زمان شاپور دوم مورد غارت اعراب قرار گرفت و در دوره)73

اول قرن پنجم مقر اسقف ۀمرمت قرار گرفت و از چنان رونق و آبادي برخوردار گردید که در نیم
ریشهر) نه تنها (اسقف اعظم ریو اردشیر)80: 1384، وثوقی(در فارس بوده استهااعظم نسطوري

مسئولیت کلیساهاي ایالت فارس را بر عهده داشت بلکه بر کلیساي هندوستان و سیالن نیز نظارت 
. )64: 1388، نادري قره بابا و دیگران(کردمی

که از روستاهاي اردشیر خوره . دیگر از بنادر معتبر دوره ساسانی استتوج یکی: توجبندر
از آنجا )89: 1375، اقتداري(بیشاپور)(شود و شهري است در فارس نزدیک به کازرونمیمحسوب 

نزدیک به شهر توج منتقل شد از این که در دوره شاپور اول پایتخت ساسانیان به یکی از مراکز 
در کتاب شهرستانهاي ایرانشهر )80: 1384، وثوقی(اهمیت بسزایی یافتدوره به بعد این بندر 

آنجا و شیراز سی و دو و بین )15: 1366، تفضلی(گفته شده که توج را هرمزد پسر چهرآزاد ساخت
آن هم اکنون در نزدیکی هايشهر بیشاپور که خرابه)93: 1375، اقتداري(فرسخ فاصله است
طبري از استقرار . یق توج داشته استمسیر به دریا را از طرترینکخورد نزدیمیکازرون به چشم 

ستین بنادري بود این بندر یکی از نخ. دستور شاپور دوم خبر داده استقبایل عرب در شهر توج به
. )80: 1384، وثوقی(به تصرف درآمدکه توسط اعراب تازه مسلمان

، ویلسون(مرکز تجارتی خلیج فارس گردیدترینمهمبعد از زوال سیراف به عنوان : کیشةجزیر
بازرگانی در مسیر هايجزیره کیش از هزاران سال پیش مسکونی و یکی از پایگاه)110: 1310
ن جزیره داراي آب شیرین و فضاي سرسبز و ایهن کایهویژبه. خلیج فارس بوده استهايکشتی

و از در دوران و اعصار مختلف داراي . و تجدید قواي دریانوردان بودهبراي استراحت بیمحل مناس
آشور و ، آکاد، سومر، از آغاز تابع پادشاهانی همچون عیالم. زیادي بوده استهاينشیبفراز و

حکومت ساسانیان در میو قوبیه مذهاتحاد و پشتوان، این جزیره به دلیل انسجام. بودههخامنشیان 
ایط دادوستد در محل بازرگانی به شمار این دوره همانند دوره هخامنشی و در بهترین شر
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در جزیره کیش شهر بزرگ حصار داري )115: 1383، سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح(رفتمی
. انداختندمیدر بندرگاه آن لنگر تجاري هندوستان و عربستان اغلب هايساخته شده بود که کشتی
د و سایر جزایر امتعه و اجناس خود را براي رود و تجار هنمیبه شمار میاین جزیره بازار تجارت مه

به قصد تجارت به و گاهی اوقات بیش از سیصد کشتی از ممالک مختلفه ، آوردندمیفروش به آنجا
. )111: 1310، ویلسون(هستندبیآیند و تجار معموال ایرانی و عرمیآنجا 

خواستند به بندر میی که یهام جزء کشور عیالم بوده و کشتی. از سه هزار سال پ: خاركةجزیر
قلمرو عیالم که شوش پایتخت آن بود باید از این همچنین، کردندمیوند از این جزیره عبور بوشهر بر
گذشتند به میو دریانوردانی که از خلیج فارس و خارك . رسیدمیکرد تا به خلیج فارس میبندر گذر

ادویه و راه حمل و نقل کاالهاي چین راه ةدتولید کنن، ايهکشوري داراي ثروتی افسان، هندوستان
این جزیره به دلیل این که لنگرگاه و بندرگاه )100-103: شاهنشاهی)(2536، ائینر(یافتندمی

ساحل پارس هايداشته و در انتهاي راه دریایی اقیانوس هند واقع بوده و تا سرزمینطبیعی 
بوده رونق و اعتبار ايهریانوردان و بارانداز شایستکی داشته و محل تهیه آب و آذوقه براي داندهفاصل

. )129: 1387، اقتداري(یافته و مورد توجه و عالقه دریانوردان ملل مختلف قرار گرفته است
مورد استفاده و هاجزیره خارك پس از عیالمیان و هخامنشیان براي مدتی طوالنی در زمان پارت

اسکان بازرگانان پالمیري از اهالی تدمر قرار گرفته و براي چند قرن به حیات اجتماعی و تجاري 
با استقرار شهر ، خود ادامه داده است تا سرانجام در زمان ساسانیان مخصوصا در زمان بهرام دوم

بندري فعال و پایگاه ارتباطی ن را به عنوا، سیراف، سیراف و در اثر تالش کرتیر مبلغ و مفسر اوستا
جزیره تجارتی براي همه مردم و اقوام از خاور دور تا غرب اروپا توسعه داده و توجه را به جاي

: 1388، سرافراز(کنندمیرا از جزیره کوتاه هاپالمیريدستدارند و میخارك به سیراف معطوف 
از راه خلیج فارس به اروپا ، ارزیدمیزر ابریشم که در روم به بهاي ، در دوران ساسانیان. )42-41

گذشت و راههاي ابریشم که میمرزهاي بین ایران و روم و کشور بیزانس از رود فرات ، شدمیبرده 
گذشت و از جزیره میاز خلیج فارس ، پیوستمیخشکی و دریا شرق و غرب جهان را به هم در

. )129: 1387، اقتداري(نمودمیخارك عبور 
، پادشاه بحرین به نام ساتیران در دژي مستقر شد، ر آغاز برقراري شاهنشاهی ساسانید: بحرین

به تصرف سپاه اردشیر دژ، دژ را یک سال در محاصره گرفتآناردشیر به بحرین سپاه فرستاد و 
ي هاگنج، اردشیر بنیان گذارده شدنام بتن درآمد و شهري در ساحل بحرین به فرمان اردشیر به 

ي هابه نیابت سلطنت سرزمین، ولیعهد اردشیر، ند سپس شاپور اولرا به دربار اردشیر آوردساتیران 
جزء خاك ايهبحرین در تشکیالت اداري دولت ساسانیان ناحی. بحرین ساحلی و دریایی گردید

با به طور مستقیموشدمیبه سه والیت تقسیم این منطقه ن ایرانی بودندایران بود و ساکنان آ
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بنیاد ، والیت عبارت بودند از هگرآن سه: هنشاهان ساسانی ارتباط داشته استون پایتخت شاتیسف
هاتا مدتهجر خوانده شد، هاوالیت هگر بعدها در زمان نفوذ و غلبه عرب. اردشیر و میش ماهیگ

نک قطیف ایهدشیر کبنیاد ار. این والیت باقی ماند و امروز جاي آن را الهفوف گرفته استاین نام بر
شاپور ذواالکتاف با نیروي دریایی خود از آن جا )164- 165: 1387، اقتداري(شودیخوانده م

جزیره )96: 1310، ویلسون(ي نافرمان را مطیع کردهاعربنهاد و قدم به سرزمین بحرینواقدام
درد مسیحالدر آغاز قرن ششم بعد از می. میش ماهیگ پس از ساسانیان به اوال تغییر یافته است

در خلیج فارس به وجود آمد که تمام مینیروي دریایی مه، زمان پادشاهی خسروانوشیروان ساسانی
هايدر آن زمان بحرین یکی از ساتراپ، فارس را زیر فرمان داشتخلیج ، هايو جزیرههاساحل

، دریایی شهرپایتخت و مرکز اداره بحرین ساحلی و . سپهبد در آنجا قرار داشتو یک، ایران بود
و این شهر پایگاه مهم دریایی ایران و بندرگاه عبور. م گرفتشد که بعدها خط نامیدارین نامیده 

عازم سراندیب و آفریقا و هندوستان و چین ، ن جزیرهایهکه از رابازرگانی بود هايلنگرگاه کشتی
جاري در بحرین نیز ایرانیان همچنین به انجام امور ت)165- 166: 1387، اقتداري(شدندمی

میالدي) 622-623هايژانویه سال8دسامبر تا 11از (عالقمند بودند در طول ماه جمادي اآلخر
ناحیه ن ایهي شرکت در آن از راه دریا بایرانی برادر هجر دایر گشت که بازرگانانیک بازار ساالنه 

افظت از کشتیرانی در خلیج فارس ساسانیان قلعه تایلوس را براي مح)94: 1385، مورونی(آمدندمی
. )169: 1391، دریایی(اعراب بادیه نشین و دزدان دریایی بحرین بنا نمودنددر برابر حمالت

، ویلسون(به تصرف ساسانیان درآمدعمانۀمنطقدر زمان خسرو انوشیروان: آنبنادرعمان و
از ایران به هند سفر ی کههایلنگرگاه کشتیترینمهمسواحل عمان به عنوان )90: 1310

مورد توجه پادشاهان ساسانی بود و استقرار آنان در بنادر عمان از جمله در صحار و ، کردندمی
ایرانیان . روشنی آمده استبهشناسیباستانو دستاوردهاي بیفارسی و عر، قلهات در متون تاریخی

: 1384، وثوقی(شناختندمی» مزون«صحار) را به نام (دوره ساسانی در این منطقهدر اوایل
رفت که در دهانه خلیج فارس و دریاي عمان واقع بود این میمرکز عمان به شمار » صحار«)82

در ، تجاري توسعه پیدا کردشهر در دوره ساسانیان متأخر و شکوفا شد و به عنوان یک مرکز بزرگ
کرد و در دادوستد میبازي رامینقش مه، تجارت دریایی ساسانیان که از هند تا عراق ادامه داشت

از ، ران و جنوب عربستان مشارکت داشتخلیج فارس و سواحل مکبیبا هر دو ساحل ایرانی و عر
بزرگ بازرگانی از خلیج فارس عزیمت کرده و پس از هايکشتیقرن ششم میالدي و یا پیش از آن 

و صحار مقر مرزبان ایرانی هم دادند میچین و شرق دور ادامه ، راه خود را تا هند» صحار«عبور از 
زمان قدرت گیري مجدد و در)170-171: 1388، نادري قره بابا و دیگران(آمدمیبه شمار 

مودند و تقسیم ن» ازد«عمان را بین خود و قبیله ، ایرانیان، ساسانیان در عصر خسرو انوشیروان
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به » جولندا«فردي به نام عمان را تحت رهبري ةبر مناطق دور افتاد» ازد«حاکمیت ایرانیان 
هر چند در . در عمان عالقمند بودندساسانیان به استخراج معدن مس همچنین. رسمیت شناختند

ن تنها پیشه مورد عالقه ساکنین آنجا ایهکعمان عصر ساسانی بازرگانی گسترش یافت اما آشکار بود
در طول بنادر شرقی سواحل ، هنداعراب با بازرگانی اقیانوسۀبازارهاي سالیان، آیدمیبه شمار ن

در طول ماه رجب بازار ، هشتم و هفتم با هم در ارتباط بودندهايدر اوایل سدهبیعربیجنو
، به دنبال این بازار. رسیدمیبراي پنج روز در صحار برپا بود که در آنجا پارچه به فروش ايهسالیان

که بازرگانان از هند و چین و شرق و شد میپا بردر روز آخر ماه رجب » دبا«بازار دیگري در بندر 
شد و میکاالهاي اعراب و همچنین اجناس از آن سوي دریا به آنجا حمل . آمدندمیغرب به آنجا 

. )95- 100: 1385، مورونی(رسیدمیبه صورت معاوضه به فروش 

دولت ساسانی با ممالک همجوارمناسبات تجاري
ظه شد ساسانیان توانستند با سیاست منسجم خود وضعیت چنانکه در فرازهاي پیشین مالح

به . را با رویکردهاي اقتصادي درهم آمیخته و منافع ملی ایران را پیش برندمینظا- سیاسی
ۀلذا امکان توسع. اندهواقع شدارزیابی که مورد ، ايهو پس کرانايهنواحی کرانۀخصوص در توسع

بررسی مناسبات تجاري دولت . را میسر ساختايهو فرا منطقايهاقدامات تجاري در ابعاد منطق
. مؤید این مدعاستبیساسانی با ممالک همجوار به خو

هند
ن ارتباطات از طریق ایهقسمت عمد، زرگانی ایران و هند توسعه یافتهدر دوره ساسانیان روابط با

ایران و هند در میارتباط رسايهنخستین نشانه)194: 1388، نادري قره بابا و دیگران(دریا بود
در این کهباشدمیدر دستم)438- 420(اوایل قرن پنجم میالدي در زمان سلطنت بهرام گور

یا شناختعالوه بر تجارت زمینی بین ایران و هند از قرن اول میالدي به دنبال کشفروزگار
ازم هندوستان و سیالن که انبار ایرانی به طور مستقیم از خلیج فارس عهايکشتی، بادهاي موسمی

. آوردندمیر کاالها با خود دیگو از این نقاط ادویه و ابریشم وشدند میبازرگانی شرق و غرب بود 
و از آنجا به طور ، از بندر ابله یا سیراف حرکت و در سواحل عمان توقفی کوتاه کردههااین کشتی

عمان از جمله ساحلی هاياز این طریق ایستگاه.شدندمیهند رهسپار بیغرهايمستقیم به کناره
مسقط و قلهات و صحار از اهمیت زیادي براي ساسانیان برخوردار بوده است این بنادر در دوره 

یی به آن اضافه شد و تجار و بازرگانان ایرانی در هند و سیالن از هابخشانوشیروان گسترش یافت و 
-74: 1384،وثوقی(زرگانان قادر به رقابت با آنان نبودندچنان قدرتی برخوردار بودند که دیگر با
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اندهدر غرب بنادر ابله و سیراف در خلیج فارس بودي هندهاپایانه کاالها و کشتیترینیاصل)73
این نامگذاري معرف کثرت رفت و . یا دهانه هند خوانده است» فرج الهند«را » ابله«طبري چنانکه

می افزاید که فرماندار پارسی این بندر ناچار طبريین هند بوده است وآمد بین این بندر و سرزم
در خلیج فارس یا هانی هنديزبه دریاايهنگد و بدین سان اشاردر دریا بجهابود که با هندي

در این عصر پارسیان واسطه داد و ستد )65: 1388،نادري قره بابا و دیگران(کندمیدریاي عمان 
ین و مغرب زمین بودند و کاالهایی را که از هند و سیالن می خریدند به بندرهاي ابریشم در بین چ

.)52: 1383،دریایی(بردندمیخود در پارس 
از گزارش پروکوپیوس چنین بر می آید که هندیان اولین واسطه گرانی بودند که ابریشم چین را به 

وقتی ، پروکوپیوس عالوه بر آن. می دادندواسطه گران و دالالن بعدي یعنی ایرانیان و اعراب انتقال 
به وجود رابطه بین ایران و ، از ناتوانی حبشیان در رقابت با بازرگانی پارس سخن می گوید

ساسانیان با سالطین هند از جمله پادشاهان )99: 1382،پروکوپیوس(کندمیهندوستان اشاره 
در زمان سلطنت چاندراي گوپتاي سلسله گوپتا مناسبات دوستانه داشتند و امپراتوري گوپتا

ي هند هااو قسمت عظیمی از پنجاب و سرزمین. به اوج عظمت خود رسیدم) 380- 414(دوم
وي . دولت وي از خلیج بنگال تا دریاي عمان گسترده شده بود. مرکزي را به تصرف درآورد

به زیر سلطه و ، ساسانیي کاتیاورا و گجرات و مالوا را که به دوره ي بهرام دوم پادشاههاسرزمین
و آخرین پادشاه گوپتاها به نام . مجدداً به فرمان شاهان هند در آورد، نفوذ ایران در آمده بودند

در شمال »واردهانا- رشاها«خاندانهاپس از آن. میالدي در گذشت530در سال» ایاالدیتی«
در جنوب هند با نام همزمان با آن یک دولت بزرگ . هندوستان بر مسند حکومت نشستند

خسرو ، در این هنگام. نام داشت» پوالکسین«گذار آن تأسیس شد و بنیان» نچالوکیا«
روابط ایران و هند بیش ار پیش توسعه یافت و . ر ایران حکومت می کردب) م579-531(نانوشیروا

ي هر هاکشتیحمل و نقل مال التجاره توسط . سفرا و هدایاي متعددي بین دو کشور مبادله گردید
.)386: 1386،گرانتوسکی و دیگران(دو دولت افزایش چشمگیري یافت

پادشاه هند (رشاهابی بدان جا رسید که توانستدر عصر پوالکسین دوم قدرت و جالل هند جنو
: 1365،دورانت(ران را پذیرا شودایهرا شکست دهد و سفیر برجسته خسرو پرویز شاهنشا)شمالی

باز ، شمشیر، فیل: جانب پادشاه هند تقدیم خسرو پرویز شد که عبارتند ازو هدایایی از)665
داروهاي مخصوص می ، و در دوره ساسانیان ایرانیان از هندوستان...ي زربفت و هاپارچه، سفید
سفر برزویه طبیب حکیم دربار و احتماالً. را از هندوان می آموختندهاو طرز استعمال آناندهآورد

، در موضوع تجارت ابریشم)141: 1350،آذري(به هند به همین منظور بوده استانوشیروان
زودتر از ، یی را که از آنجا می آیدهاهمیشه بار کشتی، چون نزدیکتر به هندوستان هستندهاایرانی
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- 75: 1384،وثوقی(و تجار آنان نمی گذارندهادیگران در بنادر می خرند و مجالی براي حبشی
و امتعه با ارزش هند شدمیسوداگران ایرانی حاصله از بازرگانی با هند نصیب سان منافعبدین)74

نادري قره بابا و (رسیدمیبه فروش کردندمیرانیان و با نرخی که آنها تعیین ایهو خاور دور به وسیل
. )197: 1388،دیگران

بیزانس
تجاري و سیاسی ۀیدن رومیان در عرصدر صفحات گذشته پیرامون تالش ساسانیان در به زیر کش

اردشیردستبهکانیاشهپادشاآخریناردوانشدنکشتهبااراتی رفت و مالحظه شد که اشهمنطق
بهفرمانرواییزماموگرفتپایان)اشکانی(ارتپسالههفتادوچهارصددولت، ساسانیشاهنشاهاولین
، دانستمیهخامنشیانشاهنشاهیوارثراخودکهاردشیر. افتاد، )ساسانی(پارسشاهاندست

دربازرگانیهايراهوبازرگانیتادهدبسطمدیترانهدریايتامغربطرفازراایرانحدودخواستمی
هاآندستازرامواصالتیهايراهوبراندبیرونغربیآسیايازرارومیانوباشدایرانیاندست
کهکاالکاراقیصرشدنکشتهباو235سالدرسورسدرالکسان)428- 429: 1371،حسن(بگیرد
عصراواخرشاهانمانندکهنبودحاضروينشستشاهیتختبهبودکانیاشهشاواپسینبامعاصر

شمردهآسیادولتبرترینایراناگرکهخواستمیبلکهبشناسدرومازکمترراایرانمقاماشکانی
زدطالسکهاوولیبودنقرهاشکانیشاهانسکهنباشدکمترپایهدررومازگونههیچکمازکمنشود

برتأسیسآغازدرراجدیدشاهکهکوشیدندهارومی. بودروموایراننیرويمساواتبهارهاشهک
،مهرین(گردندنایلشرقیممالکتسخیریعنیدیرینآرزويباکهسازندضعیفچندانیااندازند
سیاستدرکوشیدکشوراتحادتحققوداخلیوضعتحکیمازپسساسانیانایر)2- 3: 1351

دریاييهاکرانهبرمقدمآسیايدرتاکردمیسعیایران. کنداحرازراايهتازموقعیتخارجی
تصادماتوبودپیکاردردایماًشرقیرومامپراتوريباسبببدینویابددستسیاهدریايومدیترانه
درنیروتمامباوبودچنیننیز) بیزانسامپراتوريجانشین(نسبیزادولت. داشتادامهمابینفیطوالنی

کشمکشباعثامرهمین)149: 1388،ي قره بابا و دیگراننادر(کوشیدخویشآسیاییایاالتحفظ
ایرانمرکزيدولتو)154: 1386،دریایی(استشدهشرقیرومامپراتوريوساسانیایرانمیان
منافعوگیردپسبازراخودایرانیيهاسرزمینوبکشدانتقامخودخارجیدشمنازکهخواستمی

وهاراهونمودهسرازیررانایهخزاننوبهاززمینرانایهپهنغربوشرقازراساسانیدولتاقتصادي
بازرگانیواقتصادياينظرهکهاستمسلمو. کندحیاتبرتجدیدراایراننظامیوبازرگانیبندرهاي

،حسن(نبودهاجنگاینعلتکشیانتقامتنهاوبودروموایرانيهاجنگاساسساسانیدولت
وجههیچبهتجاريمناسباتبودخصمانهغالباًدولتدوروابطکهوجوداینبا)429-428: 1371
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بابازرگانیامردرساسانیدولتویافتتوسعهپیشازبیشدورهایندربازرگانیونگردیدقطع
نیزچینحتیوسریالنکاتارقابتاینوبودکشمکشورقابتدرپیوستهشرقیرومامپراتوري

جنگیعنی(نهایت شدت خودبهمواقعايهپاردربیزانسوایرانبینتجاريرقابتوشدمیکشیده
وچینبینمستقیمارتباطبرقراريانعماشکانیپادشاهانکهطورهمانزیرا. رسیدمی)دولتدوبین
روياوایلدرآنماورايوهندوبیزانسمابینارتباطیچنینبرقراريازنیزساسانیانندشدمیروم
کممیزانوهمچنین)رومامپراتوريساخت(ینبلوريهاجاممیزانبودنکم. بودساسانیانآمدنکار

افولاینموید» ادم«جملهازهندبازارهايوتجارياطقمندرمزبوردورهبهمتعلقرومیيهاسکه
.)149: 1388،نادري قره بابا و دیگران(دباشمی
باامپراتورانوساختمتمرکزخوددرراتجارتوصنعتقسطنطنیهشهرنیزبیزانسامپراتوريدر

وفلزات، نمعد، مسکوکاتهمچونصنایعبنیادینيهاشاخهبرسلطنتیانحصارسیاستاعمال
شماردرابریشم. ردیدندگرانایهبآنانمهاجرتوماهرکارگرانرنجشموجبمنسوجات

راآنزیانبارتأثیر، زمانهماندرشامومصرخصوصیيهاکارگاهودرآمدانحصارييهافرآورده
همهاینبا.بودزدهلطمهسوریهيهاکارگاهبهشدتبهرانایهبکارشناسانمهاجرت. شدندمتحمل
روحانیون. آوردپدیدتازهتقاضایینووضعاین. یافتافزایشپیشازبیشبیزانسابریشممصرف

بنادردروکردندابریشمازراخودپوشش، بودندهشدمیرسمذهبنمایندهپسآنازکه، مسیحی
کهاسقفآنیایناسويازمقاومتايهگونرغمبه. گستراندندابریشمیيهاپارچهمذهبیبزرگ

واالمردگانکهشدمیپدیدارکلیسايهاخودنمایی. بودندنخستینمسیحیانيهاریاضتطرفدار
راايهپیوستتداركضرورتنونیازهاياینيهمهبسپارندخاكبهابریشمینکفنبارامقام

وشرقصادراتترینمهمازیکیابریشم، انوشیرواندورهدر)147: 1383،بولنوا(کردمیایجاب
شرقیرومبه»سرخدریايوفارسخلیج«دریاییو»مابریشجاده«زمینیمسیردوازکهبودغرب
خاورمیانهوچینمیاندریاییيشدهستدودادکاالهايانبارسیالندورهاینطیشد. میصادر

ایندرراخودکاالهايوآمدندمیسیالنتاآسیاشرقیجنوبمردمانوچینيهاکشتی. بود
کنندگاندریافتعنوانبهسیالندرایرانیتجارمیالديششمقرناوایلدر. کردندمیپیادهجزیره

ترتیبنایهب. بودحبشیانوایرانیانانحصاردرسیالنتجارتوبودندشدهشناختهچینکاالهاي
کاالياینایرانیانوشدندمحرومسیدرمیغرببهدریاطریقازکهابریشماعظمبخشازهارومی

صادرشرقیرومبهالنهرینبینطریقازجاآنازوفارسخلیجبهسیالنطریقازراارزشبا
بهشرقیرومامپراتوران. داشتقرارایرانیانانحصاردردریاییتجارتدیگرعبارتبه. کردندمی

بهمستقیمدسترسیبرايراايهگستردشتال)565-527(نینژوستی) 518- 527(ژوستینویژه
.)21-23: 1371،سیوري(دادندانجامشرقیکاالهاي
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ازصادراتیيهاتعرفهعمديافزایشسبببهساسانیدورهاواخردروالنهرینبیندررومباتجارت
دستودادبازارکه)116: 1383،دریایی(ارمنستانسربرجنگویافتتنزلساسانیانسوي

ستدودادجهتبیزانسیانوساسانیانبرايمهمیتجاريمرکزوشدمیمحسوببازرگانی
د(نادري قره بابا و بوطرفدوبینرقابتصحنهوشدمیمحسوبگرجیوهندييهافرآورده
جادهتجارتبهمربوطبیشترکاهشو. کاستشمالدرتجارتمیزانازنیز)195: 1388،دیگران
آهنومسفروشرومیان»نیانوسیوستی«حکومتدورهدروششمسدهآغازباوشدمیابریشم

رارومیانفشارهااین. کردندایجادتورمنیزابریشمقیمتدرنیزساسانیانوکردندممنوعرانایهبرا
گذشتنمیالنهرینبینسرتاسرازجدیدهايراهاین. واداشتتجاريجدیدهايراهجستجويبه

حضرموتویمن) اریتره(»اکسوم«پادشاهیبهز) سوئ(»کلیسما«ازدریاییهايراهوسیلهبهبلکه
راهبانباعوضدرونخردابریشمایرانیانازدیگرکهبودگرفتهتصمیمنیانوسیوستی. رسیدمی

وستییشگرداینعاقبتاما. بودندآموختهراابریشمتهیههنرکهکندستدودادهندمسیحی
اختیاردرطوالنیمدتبرايهمچنانراابریشمتجارتانحصارایرانیانوخوردشکست

ایرانیانمیاندائمیبازرگانیوپولیمبادالتباستاندورانپایانتاو)173: 1391،دریایی(دداشتن
گوناگونمناطقتجارتکاردرقاعدتاًبیزانسوایرانرقابتاما. استداشتهوجودبیزانسیانو

.)48: 1382،پروکوپیوس(کردمیایجاداختالل

چین
در آسیاي مرکزي و همچنین به سبب انزواي هان وپارت و وقوع ناآرامیهابه دلیل بر افتادن سلسله

ي زمینی به سوي افغانستان و آسیاي مرکزي و آسیاي میانه دیگر قابل هاجاده، موقت چین شمالی
ي ایرانی که از حاصل هااز سده چهارم به بعد کشتی. ن نبودآمد و شد براي سوداگران چی

به ، کردندمیبه راه افتاده بندر به بندر یا به خط مستقیم از میان اقیانوس هند عبور النهرینبین
نخستین ارتباط دریایی . جستجوي کاالهاي وارده از چین جنوبی در بنادر هند و سیالن برآمدند

ادري قره ن(در همین جزیره سیالن روي داد و بین آنان آشنایی حاصل آمدبازرگانان ایرانی و چینی
جهات تجاري و ارتباطی ، جنبه خلیج فارس براي چینیانترینمهم)204: 1384،بابا و دیگران

قدرتهاست و ابرقدرت صاحب نفوذ ي رقابت و معامالت بین ابرهامنطقه بوده است که یکی از زمینه
: 1370،احمدوند(امتیاز معامله بر روي سایر مناطق استراتژیک جهان استدر این منطقه داراي

سیاسی را از نظر دور نداشته -دستیابی بر پایگاه فرهنگی، مسألهچین نیز با آگاهی از این )95
سفراي ، کانیاشهولی باز پیش از دور، با چین نبودايهدر دوره ساسانی اگرچه روابط نظام یافت. است

، کانیان از چین به دربار ایران آمداشهبعد از آخرین سفیري که در دور، ر آمد و شد بودندد،طرفین

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


خلیج فارسپژوهشی- علمیمجموعه مقاالت دهمین همایش ملی286

میالدي شروع شده و 368سال دولتین روابطی نداشتند و مناسبات دیگر باز از سال200در مدت
بدل سفیر بین ایران و چین رد و 10ن معنی که تقریباًایهب. میالدي ادامه داشته است584تا سال

یکی از طریق گرفتمیتجارت با چین از دو راه انجام)234: 1386،نژاد اکبري مهربان(شده است
که میزان داد و ستد از این دو راه تجارتی متفاوت بوده ، جاده مشهور ابریشم و دیگري از طریق دریا

دو راه ثابت و مقدار آن به عامل زمان بستگی داشته است یعنی میزان داد و ستد در هیچ یک از
تجارت دریایی به علت وضعیت سیاسی اهمیت بیشتري یافت و . نبوده و افت و خیز داشته است

در این میان سیالن به )105: 1386،دریایی(بنادر خلیج فارس به کانون این تجارت تبدیل شدند
یان به حفظ عنوان توقف گاه اصلی مسیر بین چین و ایران از اهمیت بسیاري برخوردار شد و ساسان

.)77: 1384،وثوقی(امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادي این جزیره مهم توجه خاصی نشان دادند
م)388-383(و شاپور سوم) م382-379(اردشیر دوم)م309-379(دومي شاپور هاکشف سکه

-618(گدر زمان سلسله تان. کندمیدر تورفان وسعت مناسبات تجاري ایران و چین را ثابت 
و بندر سیراف وارد عرصه بازرگانی . گشتترهمناسبات تجاري بین ایران و چین گسترد)م906

،نادري قره بابا و دیگران(گردید و توانست نقش مهمی در ارتباط تجاري ایران و چین ایفا نماید
و حکمرانان ایران و چین در راه تضمین آن در حوزه نفوذ خویش بازرگانان را )204-203: 1388

در روزگار پیشین «: نویسدمیمسعودي )95: 1370،احمدوند(کردندمیبه مبادله کاال تشویق 
و آمدندمیي چینی به سرزمین عمان و سیراف و کرانه پارس و کرانه بحرین و ابله و بصره هاکشتی

در )216: 1345،مسعودي(»رفتندمیبه سوي چین هاهمچنین از جاهایی که ذکر شد کشتی
. مان تنها بندر تجاري چین براي ارتباط با جهان خارج بندر کوانگ چو یعنی کانتون بودهمین ز

کمیسیونی در این بندر وجود پرداختندمیشماري در آن اقامت داشتند و به داد و ستد بیگانگان بی
: ي زیر را بر عهده داشتهاداشت که مسئولیت

. ي آنانهادند و ارائه مجوز به کشتینظارت بر بازرگانان چینی که عازم خارج بو) الف
. رسیدگی به امور بازرگانی خارجی در چین) ب
.ي تجاريهابازرسی کشتی) ج
،نادري قره بابا و دیگران(قیمت کاال بود% 10دریافت گمرك از کاالهاي وارداتی که میزان آن)د

1388 :206 -205(.
رانیان و ایهراهی بود کترینیر کانتون طوالنطبق اسناد معتبر دریایی از راه خلیج فارس به بند

ایرانیان را زرتشت پارسی گو و مسلمانان عربی زبان ، هاچینی. کردندمیاعراب مسلمان آن را طی 
)22: 1383،حورانی(گفتندمی» پوسه«ي ایرانیهاو به کشتیگفتندمی» تاشیه«ایرانی را 

م است که در این /671م. ق51یاد شده مربوط به سالنخستین بار که در منابع چینی از ایرانیان 
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در بندر کانتون سوار بر کشتی پوسه شده و به سوي » اي چینگ«سال جهانگردي چینی به نام 
.)82: همان(جنوب رفته است

رانیان و سپس اعراب ایهتجارت دریایی چینیان عمدتاً در انحصار بازرگانان شرق نزدیک به ویژ
در دوره شاپور دوم النهرینبیني هاشهرها و آبادي)206: 1388،بابا و دیگران(نادري قرهبود

کاالهاي ایرانی در چین از شهرت خاصی . ساسانی به عنوان انبار کاالهاي چین و هند شناخته شدند
. خشکبار و گل سیرافی نام برد، مروارید،ي بابلیهابرخوردار بودند که از جمله می توان از قالی

که احتماالً این کاالها از طریق دریا به چین دهدمیه جغرافیایی تولید این منسوجات نشان حوز
می دادند که ) درهم(ایرانیان پرداخت کاال به سکه سیمی)77: 1384،وثوقی(فرستاده شده است

ه ي دریافتی را دوباره قالب می زدند تا بهابا سیاست مالی چین سازگاري داشته و آنان تمام سکه
،نادري قره بابا و دیگران(پول رایج تبدیل شوند و این نشانگر توازن میان ایران و چین می باشد

شواهد تاریخی باستان شناسی دریایی جدید گواه خوبی بر رونق تجارت دریایی بین )205: 1388
دا یی پیهادر نزدیکی سواحل چین سکه)77: 1384وثوقی،(ایران و چین در دوره ساسانیان است

دست کم . که میان این منطقه با ایران تجارت دریایی وجود داشته استدهدمیشده و این نشان 
ن نقاط بوده ایهاز خلیج فارس بهادر سه محل در جنوب شرقی چین که حاکی از آمدن کشتی

و سوئی کاي که داراي روابط بازرگانی با ، پینگ داك، کوکو گنگ: است این سه محل عبارتند از
ي پنجم تا هفتم هاي فراوان متعلق به اواخر سدههاو نیز همچنین تعداد سکهاندهیج فارس بودخل

و اگر چه آنها اندك است . کندمیتأییدمیالدي نیز اهمیت خلیج فارس را در اواخر دوره ساسانی 
در میان )105-106: 1386،دریایی(اندهاما به احتمال زیاد از طریق تجارت دریایی به آنجا راه یافت

هانه تنها در تجارت با آسیاي میانه و خاور دور بلکه به عنوان ناقل اندیشههاایرانی سغديهايملت
به آئین مانوي روي هاو هنگامی که سغدي، اندهعوامل داد و ستد فرهنگی نیز پیشگام دیگران بودو

د و دین مانی را در سراسر راهی که از کان ایغور را به کیش مانوي درآوردنترهاز جمل، آورده بودند
رواج دادند و این آئین در چین رواج پیدا کرد و پیروان زیادي را رسیدمیحوزه رود تاریم به چین 

همچنین آئین زرتشتی را هم نیز در چین رواج دادند و دربار چین در هاو سغدي. به دست آورد
شناخت و در اوایل دوره تانگ شماري اوایل سده ششم میالدي آئین زرتشتی را به رسمیت

، بر اثر رونق تجارت)326-331: 1378،گریشویچ(پرستشگاه زرتشتی در مغرب چین ساخته شد
ساسانی ةکه در اواخر دورايهروابط سیاسی و فرهنگی نیز بین دو کشور ایجاد گردید به گون
ن سعی در بازگرداندن حکومت فرزندان یزدگرد سوم به چین گریختند و بارها با تالش دولت چی

. )5: 1386،مرادي(جدیدشان را داشتند
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فرجام سخن
دریاهاي جهان است که سواحل و بنادر آن به دلیل موقعیت خاص ترینخلیج فارس یکی از پرآوازه

و کشتیرانی اندهتجاري مورد توجه قرار داشتهايترین ایام به عنوان ایستگاهمیاز قدی، جغرافیایی
موجود قبل از هايو دولتهاتمام حکومتهر چند . پذیرفته استمیر آن به آسانی صورت هم د

ساسانیان بیشتر به دلیل عواید خزانه شاهی و همچنین کشور گشایی بیشتر به بازرگانی روي 
و . براي دولت مبدل شدايهلیکن در دوره ساسانیان تجارت به رکن اساسی و تعیین کنند. آوردند

اقتصادي و مدنی در سطح ۀخود به توسعمیساسانی توانستند ضمن پیشبرد اهداف نظانپادشاها
کامل نه تنها بر خلیج ۀسلطهاآنهدف اولیه خلیج فارس عمق و وسعتی کم سابقه بخشندۀمنطق

با ایجاد ساسانیان در این راستا وه ویژه دریاي سرخ رابوده استفارس بلکه تمام دریاهاي اطراف ب
گردیدند مهمۀآبراهاینچون و چرايبیسواحل خلیج فارس اختیار دار درو بنادر متعددهااهپایگ

این مهم به یافتگسترش چشمگیر چین و بیزانس از این طریق و مناسباتشان با هند و سیالن و
در دوره حاکمیت این سلسله به چنانکهرشد هر جه بیشتر امر بازرگانی کمک نمودویژه در
تمام آنجا دراعرابیمامه و عمان و مطیع کردن، حرینوران شاپور دوم با تصرف بدر دخصوص

با فتح یمن خسرو انوشیرواندر دوران و . و شمالی خلیج فارس را در دست داشتندبیسواحل جنو
ت ي امپراطوري بیزانس را به عنوان پرچمدار تمدن غرب به نفع ایرانیان بر باد رفتمام آمال و آرزوها

و دورانی جدید از رشد و پیشرفت فرهنگ . ر تجارت شرق و غرب به اوج خود رسیدبو انحصار ایران
. تمدن ایرانی در حوزه خلیج فارس آغاز و بسط یافت
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ه مقاالت کنگره در مجموع. »تجارت خلیج فارس و سیراف در تاریخ«. 1384فرحناز ، بهرام پور-

، بوشهر، 23-24-25ش ، به اهتمام عبدالکریم مشایخی و غالم حسین نظامی. ی سیرافالمللبین
. 2ج ، انتشارات بوشهر

. سمت، تهران. تاریخ ایران باستان. 1389شیرین ، بیانی-
. و فرهنگیمیعل، تهران. ترجمه محمد سعیدي. ایران و رومهايجنگ. 1382پروکوپیوس -
. 3ج ، جمه و نشر کتابترهبنگا، تهران. ترجمه رضا مشایخی. حیات مردان نامی. 1346پلوتارك -
. مهتاب، تهران. ترجمه کریم کشاورز. تاریخ ایران. 1389و و دیگران . ن، پیگولوسکایا-
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. 2ج ، جهاد دانشگاهی، تهران. به کوشش محمد یوسف کیانی. شهرستانهاي ایران. 1366احمد ، تفضلی- 
. فرهنگیهايدفترپژوهش، تهران. خلیج فارس. 1368ناصر ، تکمیل همایون-
ترجمه امید . سرگذشت کشتیرانی ایرانیان از دیرباز تا قرن شانزدهم میالدي. 1371دي ها،حسن-

. يآستان قدس رضو، مشهد. اقتداري
. ابن سینا، تهران. ترجمه محمد مقدم. دریانوردي عرب در دریاي هند. 1383جرج ، حورانی-
. ققنوس، تهران. ترجمه مهرداد قدرت دیزجی. تاریخ و فرهنگ ساسانی. 1383تورج ، دریایی-
عصر جامعه و اقتصاد در. »تجارت خلیج فارس در اواخر دوره باستان«. 1385تورج ، دریایی-

. سخن، تهران. ترجمه حسین کیان راد. انیساس
. ققنوس، تهران. ترجمه مرتضی ثاقب فر. شاهنشاهی ساسانی. 1386تورج ، دریایی-
امپراطوري هايدر ناگفته. »خلیج فارس در دوران پیش از اسالم«. 1391تورج ، دریایی-

.پارسه، تهران. محمود فاضلی بیرجنديترجمه آهنگ حقانی و . ساسانیان
. 1ج ، و فرهنگیمیعل، تهران. ترجمه احمد آرام و دیگران. تاریخ تمدن. 1365ویل ، دورانت-
ه مقاالت کنگره مجموعدر. »سیراف و نقش آن در تجارت ایران«. 1384مرتضی ، دهقان نژاد-

، بوشهر، 23- 24-25ش ، به اهتمام عبدالکریم مشایخی و غالمحسین نظامی. ی سیرافالمللبین
. 2ج ، تشارات بوشهران
. 1ج ،،تهران امیرکبیر. تاریخ اجتماعی ایران. 1356مرتضی ، راوندي-
. 1ج ، زیبا، تهران. دریانوردي ایرانیان. شاهنشاهی)(2536اسماعیل ، رائین-
سازمان ، تهران. جغرافیاي جزایر ایرانی خلیج فارس. 1383سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح -

. وهاي مسلحجغرافیایی نیر
نامه پژوهشدر. ترجمه امیر حسام زاده. »خلیج فارس گذشته و امروز آن«. 1390سوات ، سوساك-

. خانه کتاب، تهران، تبریزنیابیعبدالرسول خیر اندیش و مجت. دفتر اول و دوم)(خلیج فارس
ترجمه حسن . خلیج فارس از دوران باستان تا اواخر قرن هیجدهم میالدي. 1371راجرز ، سیوري-

. مؤسسه فرهنگی همسایه، قم. زنگنه
. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تاریخ طبري یا تاریخ الرسل و الملوك. 1390محمد بن جریر ، طبري-

. 2ج ، و فرهنگیمیعل، تهران
. دانشگاه تهران، تهران. کارنامه اردشیر بابکان. 1354مترجم) (بهرام، فره وشی-
، تهران. ترجمه صادق انصاري و دیگران. تاریخ جهان باستان(شرق). 1379آ و دیگران ، کاژدان-

. 1ج ، اندیشه
. صداي معاصر، تهران. ترجمه رشید یاسمی. ایران در زمان ساسانیان. 1378آرتور ، کریستن سن-
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.پویش، تهران. ترجمه کیخسرو کشاورز. تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز. 1386آ ، گرانتوسکی-
. 2ج ، مهتاب، تهران. ترجمه تیمور قادري. )کمبریج(تاریخ ایران. 1378ایلیا ، گریشویچ-
. و فرهنگیمیعل، تهران. ترجمه محمد معین. ایران از آغاز تا اسالم. 1383رومن ، گیرشمن-
، تهرانترجمه محمود عرفان. خالفت شرقیهايجغرافیاي تاریخی سرزمین. 1377گی ، لسترنج-
. و فرهنگییمعل
. سایه روشن، تهران. جغرافیاي تاریخی خلیج فارس. 1383پیروز ، مجتهدزاده-
. 2ج ، طوس، تهران. تاریخ و فرهنگ ایران. 1379محمد ، محمدي مالیري-
. نشریه خبر. »روابط تجاري ایران و چین در زمان ساسانیان«. 1386لیال ، مرادي-
. 1ج ، و فرهنگیمیعل، تهران. ترجمه ابوالقاسم پاینده. روج الذهبم. 1345علی ابن حسین ، مسعودي- 
. امیرکبیر، تهران. ایران در عهد باستان. 1378محمد جواد ، مشکور-
. المعی، تهران. خلیج فارس در طول تاریخ. 1384محمد جواد ، مشکور-
در جامعه و . »ه عربستانتأثیر اقتصاد اواخر دوره ساسانی بر شبه جزیر«. 1385مایکل ، مورونی-

. سخن، تهران. ترجمه حسین کیان راد. اقتصاد عصر ساسانی
. حیدري، تهران. همسایگان ایرانی در عصر ساسانی. 1351عباس ، مهرین-
جهاد دانشگاهی ، تهران. تجارت ایران در دوره ساسانیان. 1388حسین و دیگران ، نادري قره بابا-

. واحد تربیت معلم
. سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح، تهران. اطلس خلیج فارس در آیینه اسناد. 1391محمد حسن ،نامی- 
. پارسه، تهران. شاهنشاهی ساسانیان. 1386مریم ، نژاد اکبري مهربان-
. کانون کتاب، تهران. تاریخ سیاسی خلیج فارس. 1374صادق ، نشأت-
. دانشگاه آزاد، اسالمشهر. خلیج فارسامنیت. 1385سعید ، منوچهر و شفایی، نورایی-
، تهران. ترجمه عباس زریاب. در زمان ساسانیانهاتاریخ ایرانیان و عرب. 1378تئودور ، نولدکه-

. انجمن آثار ملی
. کتیبه، تهران. ترجمه گیو آقاسی. بازرگانی دریایی ساسانیان. 1366دیوید و ویلیامسن آندرو ، وایتهاوس- 
. سمت، تهران. تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار. 1384باقر محمد، وثوقی-
. فرهومند، تهران. ترجمه محمد سعیدي. خلیج فارس. 1310سر آرنولد ، ویلسون-
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Sassanids' Sea Trade in the Persian Gulf

Mohammad Reza Gholi Zadeh(PhD)1, Kowsar Rafiee2

Abstract
The purpose of this study is to identify the commercial and economic
circumstance at Sassanian Iran in the Persian Gulf. According to archaeological
studies, Persian Gulf always has taken into account by different nation
commercially and militarily. It was because of specific geographical location of
this region, when commercial exchanges spent during their growth, especially in
the Achaemenid Iran and subsequently on the rise of Sassanids.
With the establishment and continuation of Sassanian kingdom(222- 623) their
expansionist policy, it was obvious that Sassanian kings as well as
Achaemenian whom they knew themselves as their heritage, were sensitive to
their presence in Iranian territorial waters. Therefore according to existing
historical and archaeological data, Sassanian trade and maritime in Persian Gulf
highly developed qualitatively and quantitatively. As the presence in Red waters
and Yemen seize, also existence of developed cities and ports are demonstrator
more growth and development of the regional and Trans- regional waters in
Sassanian Iran.
So we could be witness of more maritime trade growth in the second half of
Sassanian governance. These efforts provide possibility that Sassanids can
develop their territory over remote areas through this channel.

Key words: Persian Gulf, Economic Relations, Marine Ways, Sassanids.
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