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265از آغاز تاپایان عصر صفوي؛جغرافیاي تاریخی بندرریگ و تجارت آن در خلیج فارس

؛تجارت آن در خلیج فارسجغرافیاي تاریخی بندرریگ و
از آغاز تاپایان عصر صفوي

1جواد نیستانیدکتر 

چکیده
قسمت جنوبی شهرستان در بندر ریگ از بندرهاي استان بوشهر در ساحل شمالی دریاي خلیج فارس و

از نظر موقعیت در محلی واقع این بندر کوچک کهبهقراردارد.-ترین بندرگاه هاي منطقهاز کهن-گناوه
در منابع پیش از اسالم نزدیک شوندآنتوانستند به ساحلها به سبب باال آمدن آب نمیشده که کشتی

حاکی از وجود آن نیزمجاورنواحیآب در منطقه وشناسی زیرمطالعات باستاناي نشده است.اشاره
این، در افزون برهاي یاد شده است.تجارت در دورهجودوساسانی ودوره پارتی وبندرگاهی در این محل از

اي به این محل نشده است.هاي نخستین تا قرون میانی اسالمی نیز اشارهجغرافیایی سدهمنابع تاریخی و
واوایل اسالمیودوره ساسانیاناواخربا توجه به تقسیمات سیاسیکوشیده است تا مقاله حاضرنگارنده در

هاهمچنین سفرنامهبا تکیه بر منابع تاریخی، جغرافیایی وواخیراي تجاري این عهد دردوره تداوم مسیره
هاي نخستین آگاهی اندك ما از اوضاع اقتصادي این بندر در سده.بشناساندرا موقعیت بازرگانی این محل 

ریگ مربوط به دورة صفوي بندرگاه ما از اطالعبیشترین اسالمی با توجه به موقعیت ممتاز بندر گناوه است.
است.مشاهدات سیاحان اروپاییگزارشبه ویژهو

خلیج فارس، جغرافیاي تاریخی، تجارتبوشهر،بندر ریگ،ي: کلیدهايهواژ

مقدمه
ساکنان جهان غرب نه تنها به واسطۀ گذرگاه پرآوازه بودن خلیج فارس نزد اهالی مشرق زمین و

هاي استراتژیک اقتصادي آن در ارزیابیموقعیت سیاسی وفتی،زشمند نرامنابع غنی ودریایی،
آفرین باز تا به عصر ما نقشدیرگاه بودن تمدن ایران زمین است که ازها است بلکه براي تجلیدولت

هاي جغرافیایی بنادر خلیج فارس واجمالی موقعیتۀمطالعهاي مهم تاریخی است.بازیگر صحنهو
-یابی بنادر معروف کشورمان از گذشتهسازد که مکانمیمسلم را آشکاردریاي عمان این حقیقت

درایت تمام ساکنان بومی نواحی جنوبی ایران بوده دور تا به امروز همراه با هوشمندي وهاي بسیار

jneyestani@modares.ac.irاستادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس -1
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یکی تاهمیکاالهاي مبادله شده و،وضعیت تجاري، مطالعه حاضر بررسی جغرافیاي تاریخیاست.
اي منطقه را در گستره وسیع خلیج فارس بر عهده گرفته است.هاز این بندرگاه

وجه اشتقاقنام و
از همین رو، بنابر ریشه روشنی در دست نیست؛آگاهی دقیق ووجه اشتقاق این بندرنام ودربارة 

این نزدیکیهاي ریگ در اطراف وشناسی عامیانه سبب نامگذاري این بندرگاه کوچک وجود تپه
).285: 1377مومنی،؛20: 1381است(حمیدي،دهعنوان شمحل

اقتصاديموقعیت جغرافیایی و
کیلومتر 5/2شهر آن با وکیلومتر مربع750با مساحتی حدود از بندرهاي استان بوشهربندرریگبخش 

در کنار یکی از متر ارتفاع از سطح دریا در ساحل شمالی خلیج فارس و3تا1حدود مربع مساحت و
کیلومتري جزیرة خارك قرار 30کیلومتري جنوب شرقی شهرستان گناوه و15دراي آن وهخوره

بندرگاه ریگ از شمال به ).15: 1381تکمیل همایون،؛284: 1377مومنی،؛8: 1381دارد(حمیدي،
بخش مرکزي بوشهر و» حله«از جنوب به رودخانه شرق به شبانکاره وازبخش مرکزي شهرستان گناوه،

).2و1؛ نک: تصاویر شماره 1381:8شود(حمیدي،مغرب به خلیج فارس محدود میاز و
میزان بارندگی ها معتدل است.زمستاندرمرطوب وها بسیارگرم ودر تابستانبندرهواي اینآب و

فروردین وآذر تاماهبیشترین میزان بارندگی ازساالنه این شهر داراي نوسان است.ماهانه و
خشک است.دراین شش ماه هوا گرم ووبودهفروردین تا اواسط مهرماهن از میانهکمترین آ

ها باال دماي بسیار زیاد به ویژه در تابستانرطوبت هواي این بندر به سبب مجاورت با خلیج فارس و
ی فصلر رود شوردتنها رود این بنتري دارد.هاي دیگر هواي مناسبدر مقایسه با بندرگاهامااست.

-آب آشامیدنی بندر نیز از چاهکیلومتري شرق آن از شمال به جنوب جریان دارد.15است که در 
؛110: 1370ادارة جغرافیایی ارتش،؛ 33: 1355شود(رزم آرا،میمینأهاي آبادي ده کهنه ت

).284: 1377مومنی،؛581: 1375واشناسی کشور،سازمان ه
گیاهانی از براي چراي دام وتنکمراتع ودرخت کُنارشاملپوشش گیاهی منطقه بندر ریگ نیز

: 1370(ادارة جغرافیایی ارتش،استشورهفرتز ومرمرمشک،گاوزبان،باهنگ،حیله،قبیل طوله،
جو است که به صورت دیمی واز محصوالت کشاورزي منطقه گندم و).33: 1355رزم آرا،؛110

زبان آنها فارسی به شود. مذهب مردم ناحیه نیز شیعه وشت میآب چاه کتره بار با بهره برداري از
.جا)گویش لري است(همان
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فراگیر رده وبندري الزم براي حضور گستامکانات ساحلی وفاقدیت تجارياز نظر وضعبندر ریگ 
توانند به ساحل نزدیک ها نمیزیرا در موقع باال آمدن آب، کشتی،در بازرگانی دریایی است

).33: 1355زم آرا،شوند(ر
فروش اجناسی است که از کشورهاي همچنین خرید وکشاورزي ومشاغل عمدة مردم ماهیگیري و

جا).آورند(همانخلیج فارس می

تاریخیسابقه
و همچنین منابع تاریخیو ها، سکهدر هیچ یک از متون پیش از اسالماین بندر که بهرغم اینبه

-راه تجارت کرانهسرموقعیت آن براي نشده است،از دورة صفوي اشارهاسالمی تا پیش جغرافیاي
دارد وجود برآن میراجزیرة خارك، مانزدیکی با دیگر بنادر از جمله گناوه وهاي خلیج فارس و

گسترش م و226بابکان در با قدرت یافتن اردشیر.نینگاریمبندرگاهی در این محل را نادیده 
این دوره در طول یا گسترش یافته پارتی درخی از شهرهاي نوبنیاد ساسانی وبراقتدار دولت وي،

عرب نشین هاي ایرانی نشین وسوي کرانهدوبنادري نیز درداشته است.هاي کاروانی قرارجاده
هاي گسترش جاده).151-142: 1351مسون،(ویلیاگردیدخلیج فارس براي امر تجارت ایجاد

ان در ادامه سنت بازرگانی پارتیمبتنی برتجارت در عهد ساسانی نیز اي سهولت درارتباطی بر
منطقه خلیج فارس بوده است.

هاي باستان ساسانیان متکی بر یافتهاز دورة پارتیان ونخستین آگاهی ما از تجارت در این محل و
شکل در هاي سفالین اژدريبه دست آمدن خمرهآب در بندرگاه ریگ است.مطالعات زیرشناسی و

هاي سواحل هاي دیگر بندرگاهبا یافتهتشابه این آثارهاي مناطق به نسبت عمیق سواحل بندر ریگ وآب
نقش مهم این بندر را در).3نک: تصویر شماره؛110- 101: 1390جنوبی خلیج فارس(توفیقیان،

عات دربارة موقعیت این با وجود کمبود اطالسازد. ساسانی روشن میبازرگانی منطقه در روزگار پارتی و
هاي نخستین تاریخی سدهاین که به این محل در منابع جغرافیایی وبندر در دورة پیش از اسالم و

ز شرح هاي تجاري چنین مناطقی در خلیج فارس اوضعیت بندرگاه، اي نشدهاسالمی نیز اشاره
بنابر آنچه در منابع بررسی است.وقابل شناسایی به میان آمدهآنها سخن که در متون ازباراندازهایی

: 1375باره نک: نیستانی،اینمناطق خوره(استان) ارجان(درجغرافیایی دورة اسالمی دربارة نواحی و
سینیز بندري گناوه وهاي ثروتمند و.ق بخشـهچهارماواسط وسهودوهاي ) آمده در سده466- 462

سبب تقویت موقعیت وگرفته به استان ارجان ملحق بر میریگ را نیز درطور طبیعی بندرکه به 
؛113: 1927اصطخري،؛422: 1906مقدسی،؛49: 1938اقتصادي آن گردیدند(ابن حوقل،

Schwarz,1969:149-169.(،ـه375بنابر آنچه مقدسی در افزون براین)راهی 453: 1906.ق آورده (
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دیگر منابع جغرافیایی نیز به آن اشاره که درچنانشهر بندري سینیز وجود داشته است ومیان ارجان و
گناوه مسیر ارتباطی بوده که به شیراز منتهی سینیز وگردیده میان سه بندر مهم ارجان یعنی مهروبان،

هاي تردید اهمیت بندرگاهبازرگانی بیاین مسیر مهم ارتباطی و).163- 162شده است (ابن بلخی،می
بندر ریگ را در مبادلۀ کاال با بارانداز ارجان که در واقع سینیز واوه،مهم خلیج فارس چون مهروبان، گن

همچنین به نوشتۀ ).425، 421کرد(مقدسی،اصفهان بود دو چندان میخوزستان وعراق وانبار فارس و
) 174: 1358) وبارتولد(388- 387: 1889جعفر(بننیز قدامه) و1938:264(.قـه331در حوقلابن

نواحی آن را که بندر خارك ویا الفت، اوال وکاوان)بنیبرکاوان،آن: هاي دیگراوان(ضبطجزایر ابرک
- 494: 1375واردات ناحیۀ اردشیرخره(نک: نیستانی،شده است مرکز صادرات ومیریگ نیز شامل آن

شدند.) محسوب می497
بندر گناوه در آغاز قرن هاي میانی اسالمی آمدهتاریخی سدهبنابر آنچه در منابع جغرافیایی و

هاي مهم اجتمایی در جهان اسالم و زادگاه بنیادگذار دولت ق جایگاه یکی از جنبش.ـ.هچهارم
یا 300اي(متوفی: ذیقعدة حسین بن بهرام مشهور به ابوسعید گناوهحسن/قرمطیانِ بحرین،

-ت در میان آشفتگیتوانسنواحی مجاور آن نمیق) بوده است و به طور طبیعی آن منطقه و301
حال آنکه از گزارشات تاریخی و نبردهاي متعدد، اقتصادي پر رونق داشته باشد.هاي روي داده و

شده)نیز شامل میمناطق مجاور آن(که بندر ریگ راگناوه وتجارتآید کهجغرافیایی چنین برمی
؛ رضازاده لنگرودي،35- 28: 1371(دخویه، افول نکرده بلکه رونق و شکوفایی نیز داشته است

حوقل،به دنبال بصره بنادر بزرگی مانند گناوه(ابنق و ..ـهچهارم پس از قرن ).200- 180: 1385
؛ ابن حوقل،153: 1927) و سیراف و نجیرم(اصطخري،132: 1342حدودالعالم،؛49: 1938
م وقت از نظر به انحطاط نهادند به نحوي که تما) نیز رو132: 1342حدودالعالم،؛49: 1938

توانسته این کاستی براي بندر کوچکی مانند بندر ریگ نیز می.واردات و صادرات غیر فعال بودند
.ق نیز به تدریج از ـ.ه5این بنادر همچنین از قرن در بازرگانی در برداشته باشد.رامضاعفیافول

قع در بخش غربی خلیج به جاي آن هرمز و جزیرة کیش واو)225: 1369رونق افتادند(اشپولر،
.فارس در قرون بعدي پیشی گرفتند و به شکوفایی مهمی دست یافتند

توان گمان برد که مینیست وبه بعد تا دوره صفویه آگاهی در دست.قـ.ه5از قرن از بندر ریگ 
با رونق اقتصادي آن مراکز وزیسته ونیز جزیرة خارك میاین بندر در سایه سنگین بندر گناوه و

پیموده است.خیز بازرگانی را میویا افول آنها مسیر پر افت
ها سفرنامهتصریح نام این جایگاه در منابع جغرافیایی، تاریخی ونخستین آگاهی ما از بندر ریگ و

م براي 17و16هاي این بندر طی سدههاي موجود،براساس گزارشدورة صفوي به بعد است.از
بنابر ).25: 1381شده است(حمیدي،خلیج فارس استفاده میایران وشد به نواحی مختلفوآمد
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از فرقه کارلیت براي بازدید از اماکن 1) پدر فیلیپوساس ترینی تاته141: 1348آلفونس گابریل(
بازگشت از راه شیراز به بندر درمذهبی متعلق به مسیحیان از طریق بغداد به اصفهان وارد شد و

هاي بندر ریگ کاهگلی با در گزارش وي خانهآنجا به کشورش برگشت.از ریگ عزیمت کرد و
ژان باتیست ).138: 1348هاي زیبا توصیف شده است(گابریل،نخلستانهاي حصیري وکلبه

دومش به ایران از طریق همین بندر به شیراز ودرسفرم و1639تاورنیه تاجر فرانسوي نیز در 
نیز وقـ.ه1071م/1660در 2توان به سفر اسقف دوبریتمیین،اافزون بر).147اصفهان رفت(همو،

به نوشته ).286: 1377ق به بندر ریگ اشاره کرد(مومنی،ـ.ه1076م/1665تونوي فرانسوي در 
شده است تا مشمول از طریق جزیرة خارگ انجام میاحتماالًتونري تجارت بصره با بندر ریگ و

ریگ همچنین با سفر بندرراه بازرگانی بین بصره ومسافر وتبادل جا).حقوق گمرکی نشود(همان
: 1348شود(گابریل،یید میأ.ق تـه1085م/1674خاورشناس فرانسوي فرانسوا پتی دالکروا در 

در زمان شاه سلیمان اول .ق وـه1089-1088م/1678-1677نیز که در 3جان فرایر).152
برده بندر ریگ را از حوزة اداري الر ان به سر می.ق) در ایرـه1105- 1078یا 1077صفوي(

ها نیم دیگر در اختیار عربافزاید که نیمی از صید مروارید بندر به دست ایرانیان ومیدانسته و
م) جراح آلمانی نیز 1761-1651انگلبرت کمپفر().165، 162: 1354بوده است(به نقل طاهري،

مسیر شیراز به نواحی خلیج فارس سفر کرد عوارض از م از طریق تخت جمشید و1685که در 
بندر ریگ ناچیز دانسته ونبندر کنگا،هاي دریاي خزر را نسبت به عواید گمرك بندرعباسگمرك

ن به دلیل عمق بندر کنگاریگ نسبت به بندر عباس واست حال آنکه به نوشتۀ وي درآمد بندر 
-114: 1363تجاري به آنجا از همه کمتر است(هايورود شمار قلیلی از کشتیاندك این بندر و

به هنگام هجوم اواخر دورة صفویه وت بندر ریگ دراهمی) 484: 1362به نوشته کرزن().115
به رغم سیس کند وأاي بود که کمپانی هند شرقی را واداشت تا در آنجا ایستگاهی تاندازهبهافاغنه 

به نوشتۀ ها مانع از استقرار آنها شد.ت هلنديضدیتحریکات و،اي به بندراعزام نماینده
تري در .ق کمپانی هند شرقی انگلیس موفق گردید دفـه1167م/1763) در 21: 1373حمیدي(

آن را به بندر بوشهر منتقل ساخت.بندر ریگ دایر کند که بعدها

1- Pater Philippusas Trinitate
2- De Beryte
3- John Fryer
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نتیجه گیري
اگرچه بر نین جزیرة خاركهمچموقعیت جغرافیایی بندر ریگ در نزدیکی بندر تاریخی گناوه و

حوادث دو ناحیه یادذیل وقایع واي سنگین نیز برآن گسترده است تا دراهمیت آن افزوده اما سایه
- هاي باستانیافتهیا از آن سخن گفته شود.دیگر مناطق خلیج فارس کمتر به چشم بیاید وشده و

تجارتدارد تصویر روشنی ازن میبرآراآب مناطق ساحلی بندر ریگ ماشناسی درمطالعات زیر
اژدري شکل این هاي سفالین مشابهت خمرهسانی داشته باشیم.ساهاي پارتی واین بندرگاه دردوره

مراکز تجارت دریایی خلیج فارس بر اهمیت بازرگانی این دیگر نواحی وبا آثار به دست آمده ازبندر
هاي دوره ز موقعیت تجاري بندر ریگ به نوشتهبیشترین آگاهی ما ا،همهینابا افزاید.محل می

شد به وروي منابع این دوران به درستی دانسته است که آمدازشود.مربوط میصفوي به بعد
ارتباط تجاري این بندر با بندر معروف خلیج فارس از این بندرگاه بوده است.نواحی مختلف ایران و

صید مروارید این محل نیز نیمی به دست است.شده از طریق جزیره خارك انجام میبصره و
این، نگاه استراتژیک کمپانی افزون برگرفته است.هاي مقیم در منطقه صورت میایرانیان وعرب

ها که رقیب آن ایجاد موانع از سوي هلندياندازي ایستگاهی درهند شرقی به این بندر براي راه
خور توجه بسیار است. شدند درهمچنین سیاسی محسوب میبازرگانی و
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نابعم
تهران.، به کوشش گاي لسترنج ورینولد نیکلسون،فارس نامه، )1363(ابن بلخی، عبداهللا-
به کوشش دخویه،لیدن.،صوره االرض،)1938(محمدابن حوقل،-
.110لدج،هاي کشور جمهوري اسالمی ایرانفرهنگ جغرافیایی آبادي، )1370(اداره جغرافیایی ارتش- 
تهران.ترجمه جواد فالطوري،تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی،)1369(برتولداشپولر،-
لیدن.به کوشش دخویه،،الممالکالمسالک و،)1927(اصطخري، ابراهیم-
.تهرانترجمه حمزة دادور،،تذکرة جغرافیاي تاریخی ایران،)1358(والدیمیرویچبارتولد،-
(؟).تهران،خلیج فارس،)1381(ناصرتکمیل همایون،-
ساسانی خلیج فارس مطالعه سفالهاي اژدري شکل (آمفورا) پارتی و«،)1390(حسینتوفیقیان،-
.تهرانرساله دکتري، دانشگاه تربیت مدرس،،»کاربرد آن در تجارت دریایی وغیرآنو
.کابلمینورسکی،به کوشش والدیمیر ترجمۀ میرحسین شاه،،حدودالعالم)،1342نویسنده ناشناس(- 
کنگره مجموعه مقاالت کتاب در ،»ستر جغرافیایی قیام جنوب ایرانب«، )1373(حمیدي، جعفر-

.بوشهر،بزرگداشت هشتادمین سال شهادت رئیس علی دلواري
تهران.،بندر ریگ، )1381(حمیدي، جعفر-
هران.ت، ترجمه محمدباقر امیرخانی،فاطمیانقرمطیان و،)1371(میخائیل یاندخویه،-
.تهران،7ج،فرهنگ جغرافیایی ارتش،)1355(حسینعلیرزم آرا،-
.تهران،ایران پس از اسالمهاي اجتماعی درجنبش، )1385(رضازاده لنگرودي، رضا-
.تهران،1365- 1366سالنامه آماري هواشناسی ،)1375(سازمان هواشناسی کشور-
ایران ازدوران فرمانروایی سی انگلیس وتاریخ روابط بازرگانی وسیا،)1354(طاهري، ابوالقاسم-

، تهران.مغوالن تاپایان قاجاریه
لیدن.به کوشش دخویه،،الخراج،)1889(قدامه بن جعفر-
ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی، تهران.،قضیه ایرانایران و،)1362(کرزن،جرج ناتانیل-
.خوارزمیانترجمه کیکاوس جهانداري، تهر،سفرنامه،)1363(انگلبرتکمپفر،-
ترجمه فتحعلی خواجه نوري، تهران.،تحقیقات جغرافیایی راجع به ایران،)1348(آلفونسگابریل،- 
لیدن.به کوشش دخویه،،احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم،)1906(محمد بن احمدمقدسی،-
،به کوشش غالمعلی حدادعادل،دانشنامه جهان اسالم،»بندرریگ«،)1377(مصطفیمومنی،-
تهران.،4ج
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، به کوشش کاظم موسوي بزرگ اسالمیالمعارفدایرهدر »ارجان«،)1375(نیستانی، جواد-
.تهران،7بجنوردي، جلد 

، به کوشش کاظم دایره المعارف بزرگ اسالمیدر »اردشیرخوره«،)1375(نیستانی، جواد-
تهران.،7موسوي بجنوردي، جلد 

، »قرن اول هجريدوج فارس دردورة ساسانیان وتجارت خلی«،)1351(ویلیامسون،آندریو-
، تهران.10و9شماره ،هنر ایرانباستان شناسی وفصلنامه 

- Schwarz, paul, 1969, Iran im mittelalter nach den arabischen Geographen,
New york.
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بندر ریگازاي عکس ماهواره:)1(ة شمارتصویر
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جزیره خاركبندر گناوه ووموقعیت مکانی بندرریگ اي از عکس ماهواره: )2(ة تصویر شمار
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بندر ریگي شکل به دست آمده از اعماق دریا درهاي اژدرخمره:)3(ةتصویر شمار
)1390:139توفقیان،(
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