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217م خلیج فارسدر یتی

در یتیم خلیج فارس

1دکتر شیما جعفري دهقی

چکیده
خلیج راه آبیمدن میان شرق و غرب بوده است.تجارت و تبادل فرهنگ و تمسیرخلیج فارس از دیرباز 

کان گردهمایی و م،این آبراهکه از شرق چین تا میانۀ اروپا امتداد داشت.راه ابریشم بود، بخشی ازفارس
آبیراهرفت. جهان به شمار میلفمختمناطق ، بازرگانان، مبلغان مذاهب و ساکنان سیاحانآمد ورفت

ابریشم بود. با این گذشتترین کاالیی که از آن میکه معروفابریشم از این جهت بدین نام شهرت یافت 
بزرگترین هاي قیمتی و مروارید که گرانبهاترین و کاالهاي ارزشمند دیگري همچون سنگ،حال، در کنار آن

د بنابر شواهرسید.ها میشد از این مسیر آبی به دست ساکنان دیگر سرزمینآن تنها در خلیج فارس پیدا می
هاي مکشوف در لرستان و شد و گنجینهدوم پیش از میالد در ایران صید میشناسی، مروارید از هزارةباستان
نزد ایرانیان است. از دیرباز گرانبهانتاین زیاهمیت حاکی از ایراندیگر مناطق باستانیوشوش

ارزشمند در صید مروارید و اهمیت این کاالي و چگونگی هدف از نگارش این مقاله نخست بررسی دیرینگی 
خلیج فارس و سپس نگاهی به جایگاه و نقش خلیج فارس در عرضه و تجارت آن در عرصه جهانی است. 

جستجوي راهکاري براي تجدید حیات و صید و تولید مروارید به افزون بر این، نویسندگان این مقاله در 
ین محصوالت گرانقدر تجاري در خلیج فارس اند.  ترمهمعنوان یکی از 

.، تجارتایران باستان،جاده ابریشم دریاییخلیج فارس، مروارید، :يکلیدهاي واژه

مقدمه
برهان (گیردف شکل میصددرون که شکل و براقی استمد و کرويجسم جاعبارت ازمروارید 

س فارتر است که این نوع از سواحل دریايبنوع سفید آن مرغو). معموال1997ً:قاطع، ج چهارم
و محل صید بهترین از دیرباز ارس پدریايکارشناسان و مورخین هايبنابر گزارشآید. دست میبه

بنابر تصور مروارید آنچنان بوده که گترین مروارید در جهان بوده است. اهمیت و زیبایی بزر
و ایزدبانوان را با زیورآالتی که در آن شمردندمیاز قطرات اشک فرشتگان برگرفته آن را گذشتگان،

درون صدفبود که مروارید دانه باران اعتقاد عامه بنابر .کردندمی، تصویر بودشدهتعبیهمروارید 

پژوهشگر دایرة المعارف بزرگ اسالمی-1
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می کرد و در و دهان باز می آمد به سطح آب ق دریا صدف از اعماکه بدین ترتیب جاي می گرفت.
درون صدف پرورش این حال قطره باران به درون آن می چکید و پس از چندي مروارید

). 226-224/ 44دهخدا(یافتمی

جهاندر ین مرکز صید مروارید ترمهمبه عنوان خلیج فارس

شناختیشواهد باستان
دست آمده است. گیان در لرستان بهشوف در ایران، از منطقۀ باستانی تپۀمکترین مرواریدقدیمی

دوم پیش از میالد ، متعلق به نیمۀ هزارةهاي باستانی که این مروارید در آن یافت شدهالیه
بومی، ساکنان هاپیش از ورود آریاییبنابراین). 7- 6: 2003،نگهبان؛ 149: 1381،هرتسفلد(است
در جنوبکردند.وان زیورآالت استفاده میصید مروارید آشنا بودند و از آن به عنایران بافالت

بود و شوش، مرکز تمدن آن هایایالمخلیج فارس محل سکونتهاي نیمی از کرانه، غربی ایران
ها از دریاي پارس براي تجارت بهره ها قرار داشت. بدون شک، ایالمیزمان، در کنار این کرانه

هند و میانرودان ارتباط برقرار آن زمان، از جملههاي مهمآن طریق با دیگر تمدنو از بردند می
نام» سرزمین دریایی«خلیج فارس، شی از ایالم، بر کرانۀکردند. بنابر متون ایالمی، بخمی

تا رود کارون قابل نا شده بود و این رودشهر شوش در کنار رود کرخه ب).53: 1386هینتس (داشت
توان چنین نتیجه گرفت که شهرهایی نظیر چغازنبیل، میهمانجا). بنابراین، (رانی بودکشتی
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219م خلیج فارسدر یتی

و تجارت در این ندشدها به خلیج فارس متصل میشوشتر، بهبهان و رامهرمز از طریق این رودخانه
ها از جنوب میانرودان حاکی از ). شواهد موجود در نوشتهnpnالف:2009پاتز (آبها رونق داشت

ها از گونه خاصی از کشتی است که بوسیله آن، جو، آرد، پارچه و دیگر کاالها را از فاده ایالمیاست
و ایران، ). کشف آثار مربوط به تمدن هند 72- 71: 1987همپِل (شدراه خلیج فارس تجارت می

ین دهد که ادر عمان، بحرین و جنوب میانرودان نشان میي ایرانیسفال خاکستري و مهرهانظیر
ز طریق خلیج فارس به و در این دوره، تجارت اشدیج فارس وارد این مناطق میآثار از طریق خل

. )32ب: 2009پاتز (گرفتصورت میسایر بنادر
، نام دریاي پارسی ایرانغربو سکونت اقوام پارس در جنوباقوام آریایی به فالت ایرانپس از ورود 

پارسیان از بدین ترتیب، داشت.راهو اقیانوس هند مدیترانه ه با دریايبر سر زبانها افتاد. این آبراه
پس از اینکه کوروش کبیر مناطق .کردندتجارت و داد و ستد میبا سایر سرزمین ها یاطریق این در

ترمهمرس نقشی کرد، دریاي پااعالم هاي پادشاهی خویش آنسوي خلیج فارس را در شمار شهرب
بحرین و عمان که در آن و نیز بامیان سرزمین ایران با دیگر کشورها و تجارت ارتباط از پیش در

پیدا کرد.هاي هخامنشی بودند شهربدر شمار زمان 
با کشورهاي دیگر در ارتباط بود:از طریق چند مسیر بنادر خلیج فارس

درون خلیج فارس مسیر -1
غرب خلیج فارس به سوي بصره و کشورهاي عربیمسیر -2
رق خلیج فارس به سوي اقیانوس هند و چینشمسیر -3
جنوب با آفریقا مسیر -4

افزون بر و از جمله در کتیبه داریوش در کانال سوئز )DNa ،DSe ،Xph(هاي هخامنشیدر کتیبه
یاد شده نیز ) -para draya(هاي آنسوي دریااز شهرب، براي خلیج فارس"دریاي پارس"ذکر نام 

در اشیاي زینتی کشف ). 195: 1953کنت (آنسوي خلیج فارس استمنظور، مناطقاحتماالً که 
؛ موشه 159: تصویر 1978استروناخ (کار رفته استشده از این دوره در پاسارگاد و شوش، مروارید به

در بازوبند، دستبند و گردنبندهایی که در شوش کشف شده مثالَ.)107- 106: تصاویر 1992
یکی از گورهاي باستانی آن در این دوره است.که بیانگر اهمیت هارزشمندي تعبیه شدهايمروارید

عددي 500و 400متعلق به پایان دوره هخامنشی که در شوش کشف شده، حاوي سه رشته 
تالون (هاي مروارید، قطعاتی از جنس طال نیز کارگذاشته شده استمروارید بوده است. در این رشته

شود. موزه لوور نگهداري میها دراکنون این رشته).242: 1992
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تزیین سر، ایزدبانویی با از طال به همراه سنگهاي گرانبها و مروارید
http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/balkh/talayehtepe.htm

دانر خاراکسی، مورخ و جغرافیایزودوگفته بنابر تزیینات پیدا شده است. از دورة اشکانی نیز مروارید در 
. وي در توصیفش از سرزمین شددر زیورآالت استفاده میاشکانی، از مروارید خلیج فارس در دورةمشهور،

شود و در رس وجود دارد که مرواریدهاي فراوانی در آن یافت میاي در خلیج فاگوید که جزیرهاشکانیان می
روند و ده از نی وجود دارد که مردان از روي آنها به اعماق دریا شیرجه میهایی ساخته شاطراف جزیره، قایق

آید، هاي سنگین میهاي شدید و بارانگویند وقتی رعد و برقها میکنند. آنهاي دوپوسته را صید میصدف
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آورند. در میدست ها را بهترین، بهترین و بزرگترین مرواریدها بیشکند و آنصدف بیشترین بچه را تولید می
شان را ها این است که به سوراخهاي ته دریا فرو روند، اما در تابستان در تمام شب، پوستهزمستان عادت صدف

چسبند و ها میکه با حرکت امواج به سنگها و صخرهبندند. زمانیکنند، ولی در طول روز آن را میباز می
خاطر نور خورشید، مرواریدهاي شناور هستند بهب هایی که روي سطح آصدفکنند.مروارید تولید می

این گزارش ایزودور بر اهمیت مروارید نزد ). 30- 29: 1392هاي اشکانی منزلگاه(کنندتري تولید میکوچک
هایی که پس از نبرد، از گنجینهر شرحی که دربارةدپلینی همچنین، کند. میتأکید اشکانی ایرانیان در عهد

). npn: 2008موشه (شماردخلیج فارس را برمیمرواریدشد، عنوان غرامت به غرب آورده میشرق به 
هاي در دورة ساسانی، مشهورترین مروارید را پیروز در گوشوارة خود داشت که تصاویر آن بر روي سکه

، دومهاي دورة پادشاهی اردشیر اول تا اردشیربرجستهدر نقشهمچنین مانده است. این دوره باقی
تا آن احتماالً که شودگردنبندي از مروارید و جواهرات بر گردن پادشاهان و بزرگان ساسانی مشاهده می

جستۀ این کرتیر، موبد و روحانی بر. )127- 126: 1962گیرشمن (زمان نماد پادشاهی و مقام واال بود
هاي در گزارش). 161همان:(گردنبند مروارید تصویر شده استرستم با همیندوره نیز در نقش

ساسانی همراه رومیان بود دربارة شاپور دوم آمیانوس مارسلینوس، شخصی که در نبردهاي دولت روم با 
خاص داشت و با جواهرات و ه که لباس ایرانیان فاخر بود و درخششیو جواهرات ایرانیان آمدپوشاك

تعدادي از مهرهاي دورة ساسانی، همچنین بر روي). 752- 739: 1992پِک (مروارید تزیین شده بود
). 65: 2007گیزلن (انداشخاص برجسته با گردنبند مروارید تصویر شده

شود اي مرواریددوزي شده و بر روي آن ماه و ستاره دیده میهاي اردشیر، کاله او داراي حاشیهبر روي سکه
).268-266، 264(لوکونین، 
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میانهیمروارید در متون ایران
نه، پارتی و سغدي است. نام مروارید در متون میاترین اشاره به مروارید در متون فارسیقدیمی

)، پارتی56: 1971،مکنزي(morwārīdمیانه فارسیایرانی میانه چنین آمده است:
morγārīd)سغدي ، )58: 1977،بویسmrγ'rt(h) ،mwrβnt ،mwz'kk و در ترکیب

mrγ'rtswmbyy»در متون ). 222، 221، 217: 1374،قریب(»د سفتار، مروارید سنبمرواری
هاي ایرانی میانه شرقی است، نام مروارید به چشم بازمانده به زبان ختنی نیز که از شمار زبان

مروارید با واژه مهره، به احتماالً ، برخی پژوهشگرانبنابر نظر ).341: 1979بیلی (mrāheخورد: می
. بنابر نظر هارولد بیلی، ایران شناس و زبان شناس نامدارریشه استاشد هممعنی آنچه که گرد ب

مشتق "توده"به معنی -margاست. این واژه از "جواهر گرد"واژه مروارید تحت اللفظی به معنی 
در زبان pearlمرتبط است. چنانکه واژه μαργαριτηςوμαργαρνشده و با واژه یونانی 

ارید در زبان ارمنی نیز است. نام مرو"رهمه"به معنی färdugستی  وته از واژه ارگرفبانگلیسی نیز 
کهن متون بیشتردر به هر حال، همانجا). (به کار می رود"ریتمارگ"margaritوامواژه به صورت

را خود شاهان و بزرگان معموال که هاي گرانبها آمده استنام مروارید به همراه جواهرات و سنگ
آراستند.میآن با 

کسی که (هاي سغدي مانوي مکشوف در چین، داستانی با عنوان مروارید سنبدر میان دستنویس
کند) وجود دارد. این داستان در دو دستنویس به خط سغدي و مانوي نوشته شده مروارید سوراخ می

غدي از متون سدر. وجود این داستان )61- 53: 1380زرشناس ؛ 487- 465: 1945هنینگ (است
چند جهت حائز اهمیت است. یک اینکه متون سغدي مانوي، متونی دینی و آموزنده بودند و مانی و 

پرداختند. آموزش اخالق و دین میآوردند به ها میهایی که در این داستانپیروانش از طریق تمثیل
اهمیت این امر و استوده ادبا و هنرمندان ببسیار گرانبها مورد توجه ءتشبیه مروارید به شیبنابراین، 

نشان در این متن "مرواریدسفتار"عنوان دودیگر اینکه.دهدنشان میدر ادبیات ایرانی میانهآن را 
بوده و حائز اهمیت هاي رایج ابسته به آن در آن زمان از پیشههاي ودهد که تجارت مروارید و پیشهمی

می توان به دیرینگی صید آن در متون ایرانی میانه مروارید و تشبیهات واژه کاربرد با توجه به است. 
مروارید در خلیج فارس و اهمیت این کاالي قیمتی پی برد. 

نتیجه
فرهنگی میان شرق و غرب بوده است. صید و تالقیتجاري ودریاي فارس از دیرباز محل ارتباط

از جمله نخستین ایرانیان گرفت واز دیرباز در این ناحیه صورت می،تجارت مروارید چنانکه گذشت
واژه وجود بودند.آن به سایر سرزمین ها دهندگاندر خلیج فارس و انتقالصیادان و تجار مروارید 
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سفتاري در این مرواریدز جمله سغدي و حتی ذکر عنوان پیشۀا،د در متون ایرانی میانهمرواری
را رق و غرب و سراسر منطقهشفارس در روابط تجاري و فرهنگی میانخلیجاهمیت نقش ،متون

نخستین صاحبان صید و تجارت یانایرانبنابراین، می توان به جرات اذعان نمود که .باز می نماید
امید که صید و پرورش مروارید در خلیج فارس با تالش .در خلیج فارس به شمار می روندمروارید 

همچنین، امید است با عنایت و و کوشش مسئوالن و صاحبنظران به نام ایران ثبت جهانی شود.
همکاري پژوهشگران و صاحبنظران اقتصادي به امر صید و تجارت مروارید در خلیج فارس به عنوان 

ارزشمند ملی کشورمان توجه بیشتري مبذول گردد. هايیکی از میراث
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