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خليج فارس1 از قرنها2پيش و در تمدن بين النهرين بعنوان 

است.  داشته  ويژه يي  اهميت  نظامي  و  تجاري  مهم  آبراه  يک 

کرانه يي  مناطق  در  ايالميها  دورة  در  باستاني  آثار  وجود 

اين  باستاني نشان ميدهد  خليج فارس واقع در بوشهر )ليان( 

باستاني  دولت  مقتدرترين  ايالم،  دولت  تجاري  مرکز  منطقه 

پيش از ورود آرياييها، بوده است. امپراتوري هخامنشي، بويژه 

داريوش اول، نيز با استفاده از همين آبراهه بر منطقة وسيعي 

از آسيا و آفريقا حکمراني و درياساالري ميکرده است. اسکندر 

و سلوکيها به اهميت خليج فارس آگاه بودند و نيروي دريايي 

عظيمي جهت ارتباط با هند در شرق و درياي سرخ در غرب 

بازرگاني منظمي در  در آن تشکيل دادند. در دورة اشکانيان 

آبهاي خليج فارس برقرار بوده و همواره سعي ميشد امنيت داد 

و ستد تجاري در قلمروشان حفظ شود. در دورة ساسانيان، 

دريايي  تجارت  شدند  موفق  ايراني  دريانوردان  و  بازرگانان 

ظهور  آستانة  در  و  بگيرند  اختيار  در  را  چين  با  خليج فارس 

العاده يي  فوق  رونق  خليج فارس  در  دريايي  تجارت  اسالم، 

گرفت. نوشتار حاضر در پي بازنمايي موقعيت ويژة سياسي و 

اقتصادي خليج فارس در دوران باستان ميباشد.

کليدواژگان

خليج فارس؛ عملکرد سياسي- اقتصادي؛ دوران باستان

amirrezvan@yahoo.com 1. کارشناس ارشد تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس؛
2. دانشجوي دکتراي تاريخ اسالم دانشگاه لرستان )نويسنده مسئول(؛

farhad.parvaneh@yahoo.com

مقدمه

بر  اقيانوس هند كه  از  خليج فارس بعنوان شعبه يي بزرگ 

در  و  شده  واقع  عدن  مشرق  در  دريايي  كلية خطوط  راه  سر 

مقام محل و معبر مبادلة كاال و تجارت ميان شرق و غرب، نه 

از زمانهاي دور صحنة رقابت و كشمكشهاي ملل ذينفع  تنها 

بيش  و  بلكه هميشه  است،   بوده  استعمارگران  و  متجاوزان  و 

و  و مورخان  باستان شناسان  توجه  مورد  از هر درياي ديگري 

احوال خليج فارس  و  اوضاع  است.  قرار داشته  جغرافي نويسان 

در ادوار پيش از ميالد بدرستي دانسته نيست و مدرك مدون 

و قاطعي كه منشاء قضاوتي دقيق قرار گيرد در دست نيست. 

اينكه آيا در آن دوران فنيقيها در مناطق مسكوني خليج فارس 

ندارد. قدر مسّلم  پاسخ محكمه پسندي  نه؛  يا  بوده اند  مستقر 

اينکه از چهار هزار سال قبل از ميالد تجارت دريايي ميان اقوام 

ساكن اين منطقه جريان داشته است. بابليها كه نيروي دريايي 

عظيمي داشته اند، هميشه به خليج فارس توجهي خاص نشان 

معتقدند كه  از جمله هرودوت  يوناني  مورخان  اكثر  ميدادند. 

و هندوستان  از عربستان  را كه  نياز خود  مورد  بابليها وسايل 

بلحاظ  مينمودند.  حمل  خليج فارس  طريق  از  ميكردند  تهيه 

موقعيت سوق الجيشي نيز بابل در حوالي خليج فارس در كنار 

دجله و فرات قرار گرفته بود و سه درياي فارس و هند و سياه را 

به هم مرتبط ميساخت. با وجود اينها پيش از همه احتمااًل پاي 

فنيقيها به خليج فارس باز شده است كه در مركز عالم متمدن 

باستان ميزيستند و بواسطة كشتيهاي خود از بيبلوس و صور 

و صيدا رموز دريانوردي و همچنين آداب خط و كتابت را به 

باستان  دولت  قدرتمندترين  ايالميها،  برده اند.  عالم  از  نقاطي 

قبل از آرياييها، توانسته بودند با تسلط بر بين النهرين، اقتصاد 

نگاهي به موقعيت ويژه سياسي - اقتصادي خليج فارس در دوران باستان
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از دورة  باستاني  آثار  بگيرند. وجود  را در اختيار  درياي پارس 

ايالميها در منطقه بوشهر )ليان( باستاني، نشان از سلطة ايشان 

براي  آن  کرانه يي  نواحي  و  خليج فارس  دارد.  خليج فارس  بر 

پادشاهان هخامنشي نيز اهميت فراواني داشته است. داريوش 

بنام  خود  جغرافيدان  دريانوردان  از  يکي  به  هخامنشي  اول 

خليج فارس  دربارة  دريايي  گزارشي  تا  داد  دستور  سيکالکس 

براي او تهيه کند. اسکندر و جانشينان او، يعني سلوکيها، به 

اهميت خليج فارس بخوبي آگاه بودند و نيروي عظيم دريايي در 

خليج فارس تشکيل دادند که موجب تأمين ارتباط با هند در 

شرق و درياي سرخ در غرب شد. تسلط اشکانيان بر خليج فارس 

نيز مربوط به دوران حکومت مهرداد اول است که در زمان اين 

پادشاه مقتدر بر خليج فارس و نواحي پس کرانه يي آن مسلط 

از  امنيت سواحل خليج فارس  به  توجه ويژه ساسانيان  شدند. 

اقدام پادشاهان ساساني، بويژه شاپور اول در سرکوبي اعراب 

ياغي در بحرين کاماًل مشهود است. سکه ها و مهره هاي يافت 

شده در سواحل و بنادر جنوبي چين، هند و سيالن نشان دهندة 

آسيا  جنوب  با  خليج فارس  راه  از  ساسانيان  پر رونق  تجارت 

ميباشد. نوشتار حاضر به بررسي تحوالت سياسي و اقتصادي 

خليج فارس در دوران باستان ميپردازد.

خليج فارس و ايالميها )2500- 644 ق. م(

روشن  کاماًل  آن  اطراف  نواحي  و  قديم خليج فارس  تاريخ 

و  فرض  حيطة  از  ميشود  گفته  زمينه  اين  در  آنچه  و  نيست 

و  اساطير  عمومًا  ما  اطالعات  مأخذ  نميباشد.  خارج  حدس 

افسانه هاي قديم و مدارک تاريخي از قبيل تورات و کتيبه هاي 

ميخي و همچنين کشفياتي است که دانشمندان از جمجمه 

کرده اند.  ارائه  و جديد  قديم  مختلف  نژادهاي  استخوانهاي  و 

دور، شايد  بسيار  زمانهاي  در  که  ثابت شده  تقريبًا  نکته  اين 

ده هزار سال قبل از ميالد مسيح، سه نژاد مختلف انساني در 

سواحل خليج فارس ميزيستند: اول، تيره »دراويديها« است که 

در سواحل مکران اقامت داشته  اند و امروزه در قوم بلوچ حل 

شده و از بين رفته اند. دوم، نژاد »سامي« در سواحل عربستان 

آفريقايي  سياه  نژاد  يا  »هامي«  تيرة  جانشين  بظاهر  که  است 

سکنه اين سرزمين شده يا آنها را در خود حل کرده اند. سوم، 

نژاد »ايالمي« است که در انتهاي خليج فارس و تا حوالي شرقي 

بوشهر سکونت داشته  اند )ويلسن، 32:1366(.

ايالميها از اقوامي بودند که قبل از شروع تاريخ در دشتهاي 

جنوب غربي ايران از حوال شوش تا نزديکي بوشهر ميزيستند. 

مرکزي  آسياي  در  ابتدا  مذکور  اقوام  ميرود  تصور  کلي  بطور 

ساکن بوده و در چهار هزار سال قبل از ميالد به فالت ايران، 

شام و مصر هجرت نموده اند )همان:33(. از لحاظ جغرافيايي، 

ايالم بزرگتر از خوزستان کنوني بوده و مناطق کوهستاني در 

شمال و شرق را در بر ميگرفته است؛ مثاًل در بوشهر )ليان( 

باستاني، نوشته يي به زبان ايالمي يافت شده که تاريخ آن در 

از ميالد ميباشد. همچنين در  اواسط هزارة سوم قبل  حدود 

ديگر نقاط فارس هم نوشته هاي ايالمي به خط ميخي و نقش 

برجسته کشف شده است )دياکونوف، 99:1351(. 

مينويسد:  ايالميها  امپراتوري  مورد  در  کامرون  جرج 

وي  بود.  نيرومندي  امپراتوري  داراي  شيلهاکاينشوشيناک 

زيرا  داشت،  فرمانروايي  نيز  خليج فارس  در  بوشهر  »ليان«  بر 

ساخته  کيرشيا  براي  نومنا   - هوبان  که  پرستشگاهي  آنجا  در 

بود، او نيز پرستشگاه مشترک هوبانوکيرشيا را بازسازي کرد 

)کامرون، 92:1375(.

بين النهرين  بر  ايالميها  غلبه  تاريخي  نتايج  دربارة  پيرنيا 

مينويسد: »دمرگان و نويسندگان ديگر فرانسوي به اين عقيده اند 

که غلبة ايالمي بر سومريها و مردمان بني سام نتايج تاريخي 

زيادي در برداشته است«. توضيح اينکه، ايالميها ]به[ قدري با 

خشونت و به قسمتي وحشيانه با ملل مغلوبه رفتار کردند که 

آنها از ترس جان از اماکن و اوطان خود فرار کرده و هر کدام 

به طرقي مهاجرت نموده اند. بنابرين، عقيده دارند مردمي که 

در رأس خليج فارس و بحرين )الحساء( سکنا داشتند به طرف 

شامات رفته، دولت فنيقيه ]لبنان[ را تشکيل دادند و بعد در 

تجارت و دريانوردي معروف شدند)پيرنيا، 1351: 23(.

مواد  صادرات  و  استخراج  و  تجارت  بر  ايالميها  اقتصاد 

ايالميها  دوران  در  پارس  درياي  اقتصاد  بود.  استوار  معدني 

و  معدني  مواد  برابر  در  بود که  اوليه  مواد خام  و شامل  ساده 

برتري و داد و ستد  ساخته شده گوناگون مبادله ميگرديد و 

بازرگاني خارجي بر ساکنان کرانه هاي درياي پارس آشکار شد 

و حوزه مزبور راه تجارت با خاور و باختر را در پيش گرفت و 
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بابل در بينالنهرين که در مسير اين راه بود، به بزرگترين مرکز 

داد و ستد کاال بدل شد. از آن پس به مدت صد سال عرصه 

بازرگاني  صحنه  به  جديد  کشورهاي  ورود  و  جديد  کاالهاي 

و  تمدن  امر سبب گسترش  اين  و  داشت  ادامه  پارس  درياي 

توانمند  شهرهاي  و  شد  آن  پيرامون  شهرهاي  ثروت  افزايش 

معروف  ريشهر  ترتون،  بحرين،  چراکس،  جرا،  جنوبي  بندر 

گشت )اميرابراهيمي، بي تا: 57-56(. 

خليج فارس در دوران هخامنشيان )320 - 550 ق.م(

با آنکه هخامنشيان قدرتمندترين دولت عصر باستان بودند 

و پهناورترين قلمرو حکومتي را دراختيار داشتند، اما هيچگونه 

تاريخنويسان  و  نگذاشتند  يادگار  به  خود  از  مکتوبي  تاريخ 

بناچار براي اطالع از وقايع آن عصر به تاريخ هرودت مراجعه 

ميکنند. بازماندة  آثارهنري و بناهاي هخامنشي، چند پاپيروس 

مصري، اشارات مبهم تورات و گنجينه يي از لوحه هاي به خط 

ايالمي که در تخت جمشيد بدست آمده، ديگر اسناد و مدارکي 

هستند که اطالعاتي دربارة تاريخ هخامنشي به ما ميدهند.

چون  هخامنشي  دولت  تشکيل  از  پس  آريايي  ايرانيان 

زارع و گله دار بوده و از دشتهاي همجوار شمال بطرف فالت 

به  از طرفي  ايشان  ايران آمده بودند، همين که حدود دولت 

خليج فارس و از طرف ديگر به کرانة درياي سرخ و مديترانه و 

درياي سياه رسيد، ديدند که حفظ مستعمرات دريايي و برقرار 

نگاه داشتن ارتباط مرکز دولت با ممالک ماوراي بحارمستلزم 

داشتن نيروي دريايي قوي است. آنها از وجود فنيقيهاي ساکن 

بنادر صور و صيدا و عکا و يونانيهاي جزاير و سواحل آسياي 

ايرانيها  سيطره  زير  دريا  دشت  پهن  و  کرد ند  استفاده  صغير 

درآمد )اقبال، 15:1328(.

دولت هخامنشي پس از پيروزي بر دولتهاي بين النهرين و 

سلطه بر کناره شمالي و جنوبي درياي پارس، وارث بازرگاني 

آبي  راه  اهميت  گرديد.  باختر  با  خاور  تجارت  راه  و  دريايي 

خليج فارس و نگهداري امنيت آن بر کورش بزرگ روشن بود، 

زيرا تجارت بين منطقه هند، آفريقاي خاوري، درياي پارس و 

کشورهاي پيرامون آن، سود سرشاري نصيب شهر ها و بندرهاي 

.)57 بي تا:  )امير ابراهيمي،  ميساخت  پارس  درياي   مجاور 

بجاي  را  ايالم، شهر شوش  و  بابل  بر  پيروزي  از  کورش پس 

بابل مرکز بازرگاني خارجي ايران و خاور و باختر قرار دارد تا 

کشتيها به رود کارون داخل شوند و کاالهاي خود را از شوش 

تخليه کنند. از طرفي نيز با ايجاد راه شوش، بابل و سارد بطول 

1200 کيلومتر شوش، اکباتان و باختر، دسترسي کشورهاي 

تابع شاهنشاهي ايران را که در فاصلة دور قرار داشتند، ممکن 

ساخت )همان: 59(. 

اقتصاد هخامنشي بر پاية کشاورزي و تجارت بود و داريوش 

او توسط اصالح  قرار داد.  را مورد پشتيباني و تشويق  هر دو 

به  قنات  حفر  و  آبرساني  سيستم  در  سرمايه گذاري  اراضي، 

وضعيت کشاورزي سرو سامان بخشيد و با راه اندازي سيستم 

ضرب سکه هاي نقره و طال بازار تجارت را رونق داد. از برکت 

ايراني به زبانهاي خاورميانه  رونق اقتصاد هخامنشي، واژگان 

هخامنشي،  عصر  در  يافتند.  راه  اروپايي  زبانهاي  بعدها  و 

سفرهاي برون مرزي بازرگانان با حمايت و هزينه دولت بمنظور 

)بهشتي،  شد  مرسوم  نو  منابع  و  جديد  بازارهاي  جستجوي 

24:1386(. داريوش هخامنشي يک گروه دريايي را بمنظور 

پارس  درياي  از  بيرون  درياهاي  و  بازارها  و  بندرها  شناسايي 

»سيکالکس«  فرماندهي  به  دريايي  راهزنان  پناهگاه  يافتن  و 

به درياي پارس فرستاد تا از راه تنگه هرمز به درياي سرخ و 

)امير ابراهيمي، بي تا: 58(. حفر کانالي ميان رود  بروند  مصر 

او بدان خاطر صورت گرفت که  نيل و درياي سرخ به فرمان 

کشتيهاي بازرگاني فنيقي و يوناني بتوانند با ايرانيان، اعراب 

و هنديان و اقوام ديگر ارتباط برقرار کنند)داندامايف، 1358: 

48(. وي نقش مؤثري در رشد، توسعه و ساخت بندرگاه هاي 

و  وزني  واحدهاي  استاندارد سازي  داشت.  ساحل خليج فارس 

سنجشي، ديگر فعاليت سودمند داريوش در رونق بخشيدن و 

بهبود وضعيت تجارت کشور بود )بهشتي، 1386 :24(. 

خليج فارس در دوران اسکندر و سلوکيها )141-323 ق.م(

آشکارا با از بين رفتن سلسلة هخامنشيان توسط اسکندر، 

درياي  برخليج فارس،  ايرانيان  تجاري  و  سياسي  هژموني 

بين  از  سياه  و  مديترانه  سرخ،  درياي  هند،  اقيانوس  عمان، 

تنها يک حرکت گسترده  به شرق  اسکندر  لشکرکشي  رفت. 

امپراتوري  نبود.  نظامي  و  سياسي  آمال  با  صرفًا  نظامي 
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راه هاي  قرار داده و  بازيچة خود  را  يونان  هخامنشي سه قرن 

بود.  گرفته  خود  اختيار  در  را  زميني  و  دريايي  تجاري  مهم 

از لحاظ سياسي و تجاري  از لحاظ نظامي و هم  اسکندر هم 

سازد؛  يکپارچه  را  خليج فارس  کرانه هاي  سراسر  ميخواست 

بلند پروازي که نه سلوکيان و نه پارتيان به پاي آن نرسيدند 

)برونر، 159:1377(.

»نئارخوس«،  خود،  معروف  دريانورد  به  مقدوني  اسکندر 

دستور داد که گزارشي دريايي از خليج فارس تهيه کند. او در 

را  تا دجله  هند  راه  دريانوردان خود  با  سال 327 ق.م همراه 

درنورديدند و پس از گذشتن از بندر ميناب به سواحل بوشهر 

نزديک شدند. در مصب رودخانة هند براي تعمير کشتيهاي خود 

دستور سه هفته توقف داد و از نواحي شبه جزيره »مزامبريا«، 

خود  همراهان  براي  دارد،  قرار  آن  در  بوشهر  بندر  اکنون  که 

آذوقه و خوار و بار تهيه کرد )گابريل، 1348: 314-249(. 

اهميت  به  سلوکيها،  يعني  ايران،  در  اسکندر  جانشينان 

آنها در کرانه هاي خليج فارس  بودند.  آگاه  خليج فارس بخوبي 

ُنه شهر را بنا کردند که از جمله ميتوان به انطاکيه پارس يعني 

کرد)گيرشمن،  اشاره  باستاني  ليان  کنار  در  امروزي  بوشهر 

262:1368(. سلوکيان نيروي دريايي عظيمي در خليج فارس 

تشکيل دادند که موجب تأمين ارتباط با هند در شرق و درياي 

سرخ در غرب شد )همان: 278(. 

پادشاه  )223-187ق.م(،  سوم  آنتيوخوس  دوران  در 

و  کشيد  طول  سال  که هشت  کرد  به شرق  سفري  سلوکي، 

از  و  را طي کرد  او ساحل غربي خليج فارس  در همين سال، 

نمود.  عبور  داشتند  شهرت  مرواريد  صيد  اثر  بر  که  جزايري 

برخي از مورخان معتقدند که منابع تجاري پادشاهي سلوکيه 

با شرق از طريق زميني و دريايي تا حد زيادي در اقدام به اين 

سفر طوالني دخالت داشته اند )همان: 259(.

خليج فارس  در  سوداگري  به  سلوکيان  عالقه  بي گمان 

در  نيز  مانده هايي  که  کرد  مجبور  را  آنها  هند،  با  ارتباط  و 

جزيرة  به  ميتوان  زمينه  اين  در  باشند؛  داشته  خليج فارس 

فيلکه در خليج فارس اشاره کرد. در اين جزيره بنايي موسوم 

کتيبة  با  همراه  دارد  وجود  يوناني،  خداي  ايکاروس،  به 

تاريخ دار از يکي از شاهان سلوکي و گنجينه يي از سّکه هايي 

که تاريخ آن مربوط به نيمة دوم سدة سوم قبل از ميالد است 

)پوريانژاد،80:1384(. 

خليج فارس دردوران اشکانيان )224 ق.م - 247 .م(

که  بود  خزر  درياي  شرقي  جنوب  در  منطقه يي  پارتيا 

اقوام نيمه بيابانگرد با نسب آريايي در آن ميزيستند. در زمان 

کورش کبير، اين سرزمين به امپراتوري گستردة هخامنشي 

پيوست و تا زمان حملة اسکندر به ايران، يکي از ساتراپي هاي 

قرار گرفت.  بود که سپس تحت کنترل سلوکيان  هخامنشي 

اشغالگران  عليه  بر  که  بودند  ايراني  اقوام  نخستين  پارتيان 

به  برادر  دو  شورش  اين  رهبران  شوريدند.  مقدوني  و  يوناني 

نامهاي اشک و تيرداد بودند. پس از خلع يوغ سلوکي، اشک 

خود را بعنوان نخستين پادشاه سلسله يي اعالم کرد که بعدها 

سلسلة پادشاهي به افتخار او اشکانيان نام گرفت.

 تاريخ تسلط اشکانيان بر نواحي خليج فارس را بايد مربوط 

دانست.  ق.م(   171-137( اول  مهرداد  حکومت  دوران  به 

اشکانيان در زمان اين پادشاه، کشور ايالم را در خليج فارس 

در  )شوش(  سوزيان  معابد  ثروتهاي  و  ساختند  منقرض 

به تصرف درآوردند  را  بين النهرين  و  خوزستان و خليج فارس 

)حميدي، 241:1368(.

از راه هاي  در زمان اشکانيان، شاهان پارتي همانگونه که 

زميني کشور که در شرق تا چين و در غرب تا مديترانه امتداد 

داشت، درآمد خوبي بدست مي آوردند، راه هاي دريايي را هم 

در جنوب کشور در اختيار داشتند و به روميها فرصت استفاده 

اشکانيان  دورة  در   .)73:1357 )دياکونوف،  ندادند  را  آنها  از 

بازرگاني و دريانوردي منظمي در آبهاي خليج فارس از دهانة 

درياي  و  آفريقا  شرق  عدن،  عمان،  آبهاي  تا  کارون  و  فرات 

سرخ برقرار بود )اقتداري، 203:1364(. نشانه هاي پيشرفت 

»تاوي«  چون  واژه هاي  در  ميتوان  هنوز  را  آنها  دريانوردي 

»بار«  کشتي،  کاپيتان  بمعناي  »ناوخد«  و  دريا  نيروي  بمعني 

بمعني بندر در واژه هاي »زنگبار« و »ماالبار« يافت )مجتهدزاده، 

 .)18:1385
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 براساس نوشته هاي چيني، اشکانيان )247 ق .م - 224 .م(،

از راه آبي خليج فارس با چينيها روابط تجاري داشته اند. گويا 

چينيها براي نخستين بار در حدود سال 120 ق.م اطالعاتي 

در بارة آسياي غربي و بين النهرين بدست آوردند. اين اطالعات 

را چانگ چين بدست آورده بود، شخصي که فرستادة سياسي 

امپراتور ووتي نزد کوشان بود و مأموريت داشت تا از آنها براي 

چين  چانگ  که  زماني  کند.  کمک  تقاضاي  هونها  با  مقابله 

آسيا  غرب  کشورهاي  دربارة  بود،  )ايران(  پارت  درسرزمين 

در سال  يينگ  کان  داد.  انتقال  به کشورش  و  مطالبي شنيد 

97 ميالدي اطالعات مبهم او را تکميل کرد. يينگ دربارة راه 

درياي خليج فارس اطالعات دقيق و روشني به چين فرستاد. 

همچنين در کتابي با عنوان سير و سياحت در درياي اريتره 

نوشتة جهانگرد و تاجر ناشناس يوناني نيمة دوم سدة نخست 

ارتباط دريايي  بويژه  و زميني  ميالدي دربارة تجارت دريايي 

اشکاني  عهد  در  بزرگ  کشتيهاي  با  هند  و  سيالن  با  چين 

اطالعات موثقي وجود دارد )خليفه، 2:1387(. 

در دورة اشکانيان، خليج فارس شکل يک منطقة ترانزيت 

بازرگانان خاور  براي  بسياري  تسهيالت  اشکانيان  داشت.  کاال 

و باختر فراهم کردند و شهرها و بندرهاي ايران، آنان را پذيرا 

شدند و هر سکه يي که داد و ستد و عرضه شد ميپذيرفتند. آنان 

در بندرهاي درياي پارس گمرک خانه داير کردند و از کاالهاي 

وارده و صادره برابر %10 ارزش آنها عوارض دريافت ميکردند و 

چون درآمدهاي خود را از محل وصول خراج اراضي و عوارض 

صلح،  که  داشتند  سعي  همواره  مي آورند،  بدست  گمرکي 

امنيت و آزادي و داد و ستد تجاري در قلمروشان پايدار باشد تا 

در آمدهاي گمرکي کاهش نيابد )امير ابراهيمي، بي تا: 60-59(. 

ايفا  اقتصادي را بين شرق و غرب  پارتيان نقش سلطه گر 

ميکردند و همواره مانع پيشرفت روميان بودند که ميکوشيدند 

با هند و چين بيواسطه رابطه برقرار کنند. يکي از تاريخنگاران 

اشکانيان  تجاري  روابط  و  بازرگاني  مورد  در  راولينسون  بنام 

توسعة  و  ترقي  اشکاني  عهد  در  ايرانيان  »بازرگاني  مينويسد: 

ميکردند«  رقابت  روميان  با  جا  همه  که  بطوري  کرد،  بسيار 

)همان: 60(.

خليج فارس در دوران ساسانيان )651 - 224 .م(

گرچه دورة ساسانيان از حيث فتوحات و جهانگيري به پاي 

دوران هخامنشي نميرسد و کشور شاهنشاهي وسعت دوران 

کورش و داريوش را نداشت، ولي بدون شک بيش از نياکان 

خويش به دنيا و اوضاع آن آشنايي داشتند و در کارها و شئون 

مختلف از جمله بازرگاني که مستلزم مسافرت به کشورهاي 

دور دست از راه خشکي و دريا بود، ورزيده تر و بي باکتر شده 

ايراني  ناخدايان  و  ملوانان  که  بود  دوره  همين  در  بودند. 

خليج فارس را که در حکم درياي داخلي ايران بود، پايگاه آمد 

و شد کشتيهاي خود قرار داده بودند )نشأت، 67:1345(.

ايران  اردشير ساساني که خويشتن را زنده کنندة عظمت 

اثر نفوذ  با قيام خود آن کشور را که بر  هخامنشي ميشمرد، 

دوباره  بود،  گرفته  يوناني  رنگ  يونانيان  اخالقي  و  اجتماعي 

قلمرو  از  که  کرانه هايي  و  و خليج فارس  درآورد  ايراني  بشکل 

دولت ايران بيرون رفته بود، دوباره به ايران برگرداند. سروري 

در خليج فارس براي اردشيريکم بسيار مهم بود. بنابرين عجيب 

حمله  دربارة  طبري  رفت.  پيش  نيز  بحرين  تا  حتي  نيست 

ميدارد:  اظهار  آن  کرانه هاي  و  خليج فارس  به  بابکان  اردشير 

ساساني،  اردشير  پادشاهي  هنگام  ميالدي  سوم  قرن  »اوايل 

پادشاهي بنام ساطرون در بحرين بوده و در مقابل اردوکشي 

ايرانيان در قلعه يي سنگر اختيار کرده بود و درنتيجه، يک سال 

ارتش ايران آن را محاصره کرده تا باألخره فتح نمود و شاپور 

نمود.  مأمور  آنجا  حکومت  جهت  را  خود  وليعهد  پسر  يکم، 

بدين ترتيب، ساسانيان ناحية مرواريد خيز بحرين و اطراف آن 

را تحت نظارت خويش گرفتند« )طبري، 598:1385(.

اقدام  از  خليج فارس  سواحل  امنيت  به  ساسانيان  توجه 

خليج فارس  منطقة  به  ياغي  اعراب  سرکوبي  در  دوم  شاپور 

کاماًل مشهود است. هنگامي که شاپور دوم هنوز کودک بود، 

و  قطيف  و  احساء  و  بحرين  ساکنان  که  هاجر  ناحية  اعراب 

يمامه باشند، طغيان کرده، چندين مرتبه به کرانه هاي شمالي 

يغما  به  را  زيادي  خانمان  و  نمودند  دست درازي  خليج فارس 

برده و ويران کردند تا آنکه شاپور دوم براي آرامش کشور به 

نواحي مزبور ارتشي فرستاد و کشتار زيادي در بحرين رخ داد.
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بنا به گفته طبري: »شاهپور ذواالکناف به انتقام تهاجمات 

بدويان عرب، با ياران خويش از دريا گذشته و به »خط« رسيد 

و به ديار بحرين تاخت و مردم بکشت و فديه نگرفت به غنيمت 

نپرداخت. شاهپور جمعي از بني تغلب را در دارين بحرين که 

و  عبدالقيس  بني  و  داد  مقر  »خط«  در  و  گويند  »هيج«  آنجا 

به  را  بکربن وائل  بني  و  نشاند  را در»َهَجر«  تميم  قبايل  بعضي 

کرمان برد که بکرايان نام گرفتند و بني حنظله را به »ُرميله« 

اهواز برد و بگفت تا به سرزمين سواد شهري بساختند و نام 

آن را »بزرگ شاپور« کرد که همان »انبار« باشد و به سرزمين 

اهواز نيز دو شهر بساخت که يکي »ايران خره شاپور« بود يعني 

شاپور و بالد وي و به سرياني »کرخ« نام دارد و ديگري شوش 

بود و اين شهر را در پهلوي دژي که تابوت دانيال پيامبر در آن 

بود بنا کرد« )همان: 600 -601(.

سواحل  تمامي  که  )انوشيروان(  اول  خسرو  عهد  در 

در  يمن  کشور  و  عدن  خليج  تا  عمان  بحر  و  خليج فارس 

بود،  در آمده  ايران  شاهنشاهي  دولت  اختيار  در  عربستان 

خليج فارس مرکز عظيم نيروي ايران شد و از آن نواحي بود که 

سپهبد وهرز با سپاه نيرومند خود که معروف به »لشکر نجات« 

از دست حبشيها به آن صفحات  بودند براي استخالص يمن 

رهسپار شد و آن کشور را جزء ممالک تحت الحمايه ايران قرار 

داد و سيف بن زي يزن، پسر پادشاه آنجا را که از بيم حبشيها 

به مقام شهرياري  بار ديگر  بود،  پناهنده شده  ايران  به دربار 

آنجا رسانيد )يعقوبي، 1356: 204(. در حبيب السير در مورد 

تصرف يمن و ضميمه کردن آن به امپراتوري ساساني توسط 

خسرو اول )انوشروان( آمده است: »چون خاطرخطير انوشروان 

از تسخير واليات شام فارغ گشت، به نجران شتافت و آن ملک 

را نيز در حوزة تصرف آورد. از آنجا به عدن رفت و ملک يمن را 

مطيع خود کرده به مداين بازگشت« )خواندمير،234:1362(.

بدستور پادشاهان ساساني در سواحل و بنادر خليج فارس، 

شهر ها و قلعه ها و پايگاه هاي دريايي متعددي بنا شده که آثار 

برخي از آنها از بين رفته و بعضي نيز مانند شهرهاي »ابوله « و 

» پيروز شاپور« که درکنار فرات و »بتن اردشير« و شهر شاپور 

در سواحل جنوبي خليج فارس تا زمان تسلط نيروهاي اسالم 

اردشير  زمان  در  که  هم  ريشهر  است.  بوده  معمور  و  موجود 

توسعه و ترقي يافته، در آن دوره يکي از بنادر مهم خليج فارس 

در  کشتيراني  براي  رهنامه يي  حتي  است.  مي آمده  بشمار 

سواحل عمان و اقيانوس هند در دست ناخدايان ايراني بوده 

که بعدها واسکودوگاما نيز از آن استفاده کرده است و واژه هاي 

يادگار  به  از همان دوره  ناوخدا، قطب نما  ناوگان،  ناوي،  ناو، 

نشان  اقدامات شاهان ساساني  مانده است)مقتدر،8:1333(. 

به  و دسترسي  بر خليج فارس  اندازه سلطه  تا چه  که  ميدهد 

راه هاي آبي آن براي ساسانيان مهم بوده است، حال آنکه در آن 

زمان حدود مرزهاي ايران خيلي دور از کرانه هاي خليج فارس 

نظر  نقطه  از  بود.  باختر کشيده شده  و خاور  به طرف شمال 

و  تجاري  روابط  در  عمده يي  نقش  خليج فارس  اقتصادي، 

ساسانيان  دريانوردي  و  داشته  ساساني  عهد  ايران  بازرگاني 

در  دوره،  اين  در  است.  بوده  فعال  بين  المللي  آبراهه  اين  در 

پاياني  نقطة  و  بوده  برقرار  فعال  بطور  کشتيراني  خليج فارس 

کشتيها درآنجا، »تردون« در دهانة فرات بوده است. سرزمين 

يمن و سبا و حمير، تحت نفوذ ساسانيان بوده است و بنابرين 

بندر اومانه )عمان( و سواحل يمن و بخشي از حبشه و درياي 

از  و  بوده  ايرانيان  تجارت دريايي در دست  تبادالت  در  سرخ 

اين طريق با مديترانه در ارتباط بوده اند )رائين، 275:1356(. 

ساسانيان در امر بازرگاني تا سيالن )سري النکا( با امپراتوري 

در  آنها  داشتند.  کشمکش  و  رقابت  )بيزانس(  شرقي  روم 

بودند  کرده  تأسيس  تجاري  مهاجرنشينهاي  و سيالن  مالزي 

را به سيالن حمل  ايراني  ايراني اسبهاي  و کشتيهاي تجاري 

ميکردند )دريايي، 128:1385(. نيروي دريايي ايران در زمان 

راه هاي  و  در آوردند  تصرف  به  را  سيالن  و  عدن  ساسانيان، 

بازرگاني ايران را تا چين جنوبي و کرانه هاي خاوري آفريقا زير 

سلطه قرار دادند )اميرابراهيمي، بي تا: 62(. 

سکه ها و مهرهاي ساساني يافت شده در سواحل و بنادر 

پر رونق  تجارت  نشان دهندة  نيز  و سيالن  جنوبي چين، هند 

سده  اواخر  به  سکه ها  اين  فراواني  شمار  است.  نواحي  آن  با 

پنجم و اغلب به اواخر سده ششم و اوايل سده هفتم ميالدي 

تعلق دارد و بيشتر آنها در ضرابخانه هاي ايا لت فارس و مجاور 

ضرب شده است )دريايي، 1385: 4(. در دورة ساسانيان بندر 

سيراف، مرکز بازرگاني بزرگي بود و در رديف بندر ريشهر قرار 

بازرگاني  بندر  بزرگترين  در حدود سه سده،  مدتي  و  داشت 
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و  بازرگانان  پارس بحساب مي آمد. در دورة ساسانيان  درياي 

دريانوردان ايراني موفق شدند که تجارت دريايي خليج فارس 

را با چين در اختيار بگيرند و در آستانة ظهور اسالم، تجارت 

دريايي در خليج فارس رونق فوق العاده يي داشت.

نتيجه گيري

در  نفت  کشف  از  قبل  حتي  و  قبل  قرنها  از  خليج فارس 

ابتداي قرن بيستم، همواره اهميت ويژة جغرافيايي، اقتصادي 

دوران  از  منطقه  اين  است.  داشته  را  خود  خاص  تجاري  و 

سياسي-  قطب  و  آبراه  يک  بعنوان  همواره  کنون،  تا  باستان 

آن  ماوراء  و  منطقه  بزرگ  قدرتهاي  توجه  مورد  اقتصادي 

و شد  آمد  محل  تاريخ  در طول  خليج فارس  آبراه  است.  بوده 

برقراري  در  اساسي  نقش  و  بوده  نظامي  و  تجاري  کشتيهاي 

ايالميها  دورة  در  است.  داشته  همجوار  تمدنهاي  با  ارتباط 

بازرگاني و داد و ستد کاالها بطور مستمر فعال بوده و پايتخت 

آنها، شهر شوش، در کرانه هاي خليج فارس يکي از کانونهاي 

شکوهمند تمدن دنياي قديم بوده است. اقدامات داريوش اول 

هخامنشي در حفر کانالي در ترعه سوئز و مأموريت دادن به 

سيکالکس، دريانورد مشهور خود براي تهية گزارشي دريايي 

از خليج فارس و نواحي کرانه  يي آن نشان از اهميت اين آبراهه 

جانشينان  و  اسکندر  دارد.  هخامنشيان  دوران  در  بين المللي 

او سلوکيها به اهميت خليج فارس و کرانه هاي آن واقف بودند 

و بنادر زيادي در نواحي ساحلي آن ساختند. استقرار ايرانيان 

خليج فارس  در  دريانوردي  زمينة  در  که  اشکانيان  دورة  در 

جنوبي  کناره هاي  در  بودند  يافته  دست  زيادي  پيشرفت  به 

در  ميتوان  را  آنها  پيشرفت  نشانه هاي  يافت.  فزوني  آبراه  اين 

ايرانيان  سلطة  يافت.  ناوخدا  بمعناي  »ناو«  همچون  واژه هاي 

برکرانه هاي جنوبي خليج فارس در دورة ساسانيان مستحکم 

اردشير  دورة  در  خليج فارس  سواحل  به  اعراب  کوچ  شد. 

کنترل  و  شد  آغاز  ساسانيان،  امپراتوري  بنيانگذار  بابکان، 

مناطق ساحلي از دست رفته دوباره بدست آمد. اقدام شاپور 

دوم در سرکوب اعراب ياغي ناحية بحرين و ساختن شهرهاي 

توجه  از  نشان  و پس کرانه هاي خليج فارس  درکرانه ها  متعدد 

ويژه شاهان ساساني به خليج فارس دارد. در مجموع ميتوان 

گفت تجارت و بازرگاني در عهد ايران باستان از خليج فارس به 

ديگر نقاط جهان، اهميت فراوان داشته است.
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