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525تاریخچه جاده ابریشم دریایی

دریاییتاریخچه جاده ابریشم

1مریم پویا

چکیده
که، جاده ابریشم دریایی نیزگذشتسرزمین ایران میخی نواحی رصرف نظر از جاده ابریشم زمینی که از ب

به دنبال تغییر ساختار سیاسی و اقتصادي قاره اروپا و آسیا، به ویژه پیشرفت فنون دریانوردي، نقش 
در هاي نوظهور منطقه مورد توجه قرار گرفت،و نیز خطر قدرتیایی در تجارتروزافزون حمل و نقل در

که از خلیج فارس گذشته، مباالت است. این جادهحیات اقتصادي جهان شرق، نقش منحصر به فردي داشته
بااین مسیر.دادسیاسی، اقتصادي و فرهنگی کشورهاي واقع در مسیر چین به ایران را تحت تاثیر قرار می

اي به همراه داشت اما در برخی موارد بر مسیر خشکی برتري داشت. تر بود و خطرات ناشناختهطوالنیکهآن
و این توسعه گشتهتر مسیر آبی توسعه هرچه بیشموجبهاي چین و ایران،امپراطورافزایش قدرت دریایی 

و کاالهاي دیگر در این مسیر در دوره اسالمی نیز متوقف نشد. ایرانیان سهم بسیاري در تجارت ابریشم
در این مقاله پیشینه تاریخی این .کردندایران و چین رفت و آمد میداشتند و ناوگان ایرانیان بین بنادر

مسیر مهم تجاري مورد بررسی قرار گرفته است.

.، تجارت دریاییخلیج فارس، جاده ابریشم دریاییکلیدي:هاي هواژ

مقدمه
هامتقابل تمدنتأثیراتدرکهکهنهايتمدنمیانتاریخی-ارتباطیهاياهراهشترینمهمازیکی

، ذکرگو(بوده استابریشمجادهاست،داشتهبه سزائینقشتاریخطولدرگوناگونهايفرهنگو
اي با هدف بازرگانی در هاي به هم پیوستهجاده ابریشم یا راه ابریشم شبکه راه).179- 197:1374

داد. که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند میآسیا بود 
جاده قدیمی تجارت چین که بیش از دو هزار سال پیش مورد استفاده بود، کماکان در جهان این

بسیار شهرت دارد. جاده ابریشم به عنوان پلی بین چین و کشورهاي اروپا، آسیا و آفریقا براي 
الت مادي و تمدنی شرقی و غربی سهم مهمی ادا نموده است. تباد

baraghoosh@yahoo.comالملل، دکتراي روابط بینعضو هیئت علمی دانشگاه والیت، -1
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چین در قرن یکم قبل از میالد "هان"در سلسله دهد که این جاده اساساًنتایج مطالعات نشان می
مصر در "اسکندریه"در آن زمان جاده ابریشم به افغانستان، ازبکستان و ایران و شهر شکل گرفت.

گر این جاده نیز از پاکستان و کابل در افغانستان به خلیج فارس و از یافت. راه دیغرب امتداد می
کرد یافت و اگر به راه دریایی تغییر میکابل به طرف جنوب یعنی شهر کراچی پاکستان امتداد می

.گردیدپارس و رم را شامل می
83وفی به سال مت(اندنویس چینی که مورخان غربی او را هردوت چین نام نهادهتاریخ1سی ماتسین

پیش از میالد)، از خود یک دوره کتاب تاریخ به جا گذاشته است. وي در فصلی از این کتاب راجع 
خاقان چین، خواجه حرمسرایش، چانک کین، را براي 2به راه ابریشم چنین نوشته است: ووتی

گذشتن از استان سوي غرب فرستاد. او با غالمش به راه افتاد و پس از اکتشاف به سفري پرخطر به
ها ماند و با زیرکی و دقت بسیار چند ها رسید و حدود ده سال نزد خان هونکانسو به سرزمین هون

و چون زندگی اجتماعی، به ویژه وضع اقتصادي و امکانات تجاري با کشورهاي غرب چین را بررسی 
123ین شد که در سال نمود و سپس از راه فرغانه به چین گریخت. نتیجه گزارش به دربار خاقان ا

پیش از میالد وي به سرکردگی قشونی به سمت غرب رهسپار شد و پس از بسط قدرت چین در 
) این 292:1353، دیاکوف و دیگران(هاي غربی، راه تجارت چین را با غرب باز کردسرزمین

ابریشم هاي اصلی بازرگانی عهد باستان شد که بعدها جاده اردوکشی مبناي احداث یکی از جاده
ي پارت، هند و روم گردید.امپراطورخوانده شد و حلقه ارتباطی میان چین و 

با روي کار آمدن اشکانیان در ایران و ساقط شدن سلوکیان تحولی بزرگ در روابط تجاري ایران و 
ق. م. مهرداد دوم هیئتی را که از سوي 115چین و اهمیت جاده ابریشم به وجود آمد. در حدود 

اي ي مزبور معاهدهامپراطورچین فرستاده شده بودند، به حضور پذیرفت. دولت پارت با امپراطور
المللی که در آن باره، ایران به عنوان منعقد کرد مبنی بر تامین تسهیالت بسیار در امور تجارت بین

).293- 4:1368، گیرشمن(دادکشور ترانزیت، حلقه ارتباطی پراهمیتی را تشکیل می
هایی که چین به ایران فرستاد، خیار، پیاز، زعفران و یاسمن به خستین سفارتبه دنبال ن

ها کردند و در عوض ایران از ین وارد شد و در آن کشور شروع به کاشت آنچشاهنشاهی آسمانی 
).340-41:1368، گیرشمن(چین زردآلو، هلو و سپس کرم ابریشم وارد کرد

ام سرکش و ایجاد وحدت و یکپارچگی، افزایش تولید، زمان سالطین هان در چین با مهار اقوهم
- گسترش تجارت ابریشم و ایجاد روابط با کشورهاي دیگر، به ویژه ایران را موجب شدند که گزارش

گزافه رهسپاران چینی به سرزمین پارت، گواه آن است.هاي بی

1- See Matsien
2- Wou-ti
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هاي ز جمله سنگاز این پس این جاده مسیري شد براي حمل و نقل کاالهاي نفیس مشرق زمین ا
تر کاالي مورد تقاضا در شد و چون بیشکه به مغرب زمین صادر می...قیمتی، ادویه و ابریشم و 

این جاده ابریشم بود، این جاده به نام جاده ابریشم اشتهار یافت.
میالدي در امتداد جاده ابریشم از غرب به شرق چهار کشور بزرگ 2قبل از میالد تا قرن 2از قرن 

آسیاي (آسیاي مرکزي"کوشان"ود داشت. یعنی رم باستان اروپا، پارس در آسیاي غربی، وج
اندازي راه. چین در آسیاي شرقی"هان"کرد) و سلسله مرکزي و شمال هند امروز را حکومت می

هاي قدیمی شد. از آن به بعد، گذاري بین این تمدنتأثیرجاده ابریشم باعث تبادالت مستقیم و 
ها دیگر بدون ارتباط نبود.ین تمدنپیشرفت ا

میالدي، براي این مسیرها برگزید، جغرافیدان 1877نخستین کسی که نام راه ابریشم را در سال 
آلمانی فردیناند ریختوفن بود. وي به سبب حمل ابریشم چین از این راه به دریاي مدیترانه و 

راه ابریشم به این دلیل بدین نام ).1392دیا،پویکی(مناطق گوناگون دیگر بین راه این نام را برگزید
گذشت ابریشم بود. این ترین کاالهایی که در مدت چندین سده از آن میشهرت یافت که معروف

ترین کاالهاي آن روزگاران شد از گران قیمتابریشم که در چین یا مناطق نزدیک به آن تولید می
زاده علی(شدجب ارتباط فکري و فرهنگی اقوام میبود و افزون بر برآوردن نیازهاي اقتصادي مو

).40:1383، مقدم
ايپیشینهدارايارتباطیاین مسیراماجاده،اینبرقرنیکقدمتبهاستنامیهرچندابریشم
-نظامورسمیشکلدوران اشکانیاواسطجاده درایندرستدودادواست. تجارتکهنبسیار

باوآغازچینشرقیهاياي از بخشفرامنطقهاین مسیردرستدوداداست.گرفتهخودبهرامندي
شدهمیمنتهیرومویونانچوناروپاییبه کشورهايایرانچونگوناگونیمناطقازگذر
بهترینایرانکشوروکردهمیعبورایرانسرزمینداخلازجادهایناززیاديبخش.)1شکل (است

).231- 232:1392، نامی و پهلواننیک (استبودهجادهاینغربوقشرمیانمسیرترینو سهل
تبادالت کشورهاي غربی و شرقی از طریق جاده ابریشم بسیار زیاد بود. دراسناد تاریخی چین بعضی 

هو لوا "فلفل) و ("هو جیائو"، )گردو("هو تائو"شوند. براي نمونه نامیده می"هو"گیاهان با کلمه 
شود. اکثر این کلمات از کشورهاي غربی سرچشمه گرفته است. در سلسله تانگ یهویچ) دیده م("بو

میالدي تبادالت چین و کشورهاي غربی از طریق جاده ابریشم بسیار شکوفا 9تا قرن 7در قرن 
اي هاي طالیی و نقرهاي و سکهبود. پرندگان و حیوانات کمیاب، عطر، مروارید، وسایل شیشه

، . در این ضمنیقی، رقص، غذا و لباس آسیاي غربی و مرکزي وارد چین شدکشورهاي غربی و موس
، چینی، باروت و قطب یها و فنون چین مانند ابریشم، فن کاغذ سازي، فن چاپ، ظروف الکفرآورده
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نما از طریق جاده ابریشم به مناطق مختلف پخش شد و براي توسعه تمدن جهان سهم بزرگی ادا 
نمود. 

دریایی و خشکی جاده ابریشم. مسیر 1شکل 
جو در سر راه آن و هاي بسیار و سکونت اقوام جنگاما این شاهراه ارتباطی به علت بروز جنگ

که اشکانیان که با رومیان رقابت ماند؛ چنانجوار همیشه دایر نمیفشارهاي سیاسی ممالک هم
انجام در نیمه سده دوم میالدي دادند و سرسیاسی داشتند، به تجار رومی به آسانی اجازه گذر نمی

بریشم از این راه به شدت دچار پریشانی قرار گرفت و راه ابریشم دریایی مورد استفاده قرار اتجارت 
میالدي سراسر فضاي جاده 200حدود سال «گرفت. آیرین فرانک در این مورد نوشته است: 
-انداز دیگري یافته بود. قدرتشماي، این جاده چابریشم یکباره دگرگون شد؛ گویی با فشار دگمه

کردند، رومی، اشکانی، کوشانی و چینی، هر یک به شیوه هایی که زمانی با شکوه فرمانروایی می
ها و صحراهاي آسیا به خود و به دالیل گوناگون در سراشیبی سقوط افتادند. خشکی فزاینده استپ

آمیزي داشتند، کمک گی مخاطرههاي بزرگ چادرنشین که همیشه زندشوراندن و تحریک جماعت
»هاي بزرگ پهنه آسیا انجامید.کرد و اینبار به سرنگونی تمدن

ها بر راه خشکی تر از راه خشکی بود، تا مدتکه طوالنیاین مسائل موجب شد که راه دریا، با آن
از اهمیت ترجیح یابد. بعدها با رفع موانع از راه خشکی، باز هم راه دریایی پا به پاي راه خشکی 

- رو ترکستان میهاي کاروانجزیره ماله یا راههاي شبهاي برخوردار بود. سوداگران چین از آبویژه

بردند. ابریشم، چاي، ظروف چینی، النهرین و رم میگذشتند و کاالهاي خویش را به هند، ایران، بین
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علوفه، شیشه، بادام زمینی هاي هلو و زردآلو، باروت و ورق بازي، صادرات مهم چین و کاغذ، درخت
.)844:1365، دورانت(و تنباکو واردات اصلی چین بود

مسیر جادهدربایستمیجهاندرراتکنولوژیکیواقتصاديفرهنگی،تبادالتهاينشانهنخستین
و موقعیتتاریخازپیشهايفرهنگپیدایشدرایرانفالتاهمیتکرد. به دلیلوجوجستابریشم

- شکلمهمی درنقشغرب، ایرانیانوشرقمیانارتباطیحلقهبه عنوانایرانخاصجغرافیایی

درکهآسیاي مرکزيوافغانستانایران،فالتدرشدهکاوشهاياند. مکانکردهایفاءهاراهگیري
هايدورانترینقدیمیدرکهدهد مردمیمینشاناند،شدهواقعمنطقهکنونیاصلیهايراهطول

ازوانددادهمیقرارمورد استفادهرافعلیمسیرهايهمینتقریباًاند،زیستهمیمناطقایندریختار
اصلیهايجادهاحداثبهدانست کهمهندسینینخستینراایرانساکنانترینقدیمیبایداین رو
هامحلاینکهدهدمینشاناولیههايسکونتگاه) بررسی3:1366، مجیدزاده(اندکردهاقدامکنونی
نحوهاستناددارند. بهقرارهاآنازکوتاهیفاصلۀدریاوواقع شدهکنونیهايجادهکناردردرست

درگفت،توانمیهامحوطهاینازمکشوفهفرهنگیموادوقدیمی ایرانهايسکونتگاهپراکندگی
غربوشرقبینارتباطوشدهمیاستفادهتجارتوارتباطبرايمسیر مشخصچندازهموارهایران

.)48-49:1374، ریاضی(استشدهعملی میهاآنطریقاز
ابتدا به بیان با استفاده از اسناد و مدارك تاریخی و دیگر مطالعات انجام شده،در این پژوهش

نحوه رونق جاده ابریشم مختصري از تاریخچه روابط تجاري دریایی از شاهراه خلیج فارس پرداخته و
گردد. در این مسیر بررسی میدر ادامه تحوالت بازرگانی تجاري گیرد.ریایی مورد مطالعه قرار مید

تاریخچه دریانوردي در خلیج فارس-2
هاي نخستین براي اولین بار در این اند که خلیج فارس جایگاه بشر اولیه بوده است و انساننوشته

ها و دریاهاي هاي خود به آبراهایق سازي را همراه قایقاند و سپس هنر قدریا به قایقرانی پرداخته
.)1390،بهنجار(هاي ساحل نشین آموختنددیگر بردند و رموز کار را به همه انسان

از آگاهی بر نقش تجارت در رونق و شکوفایی سرزمینشان و نیز از تسلط ایرانیاننیزمنابع تاریخی
ه دریایی و نیز بهند در این میان با پیشرفت تجارتدهاي تجاري خبر میبر بخش بزرگی از راه

آمدن بنادر و گسترش روابط تجاري دریایی نفوذ ایرانیان بر خلیج فارس با ایجاد بنادر مهمی وجود
هاي مختلف ایرانی به نحوي همواره سعی چون سیراف و بصره گسترش یافت به نحوي که حکومت

ا داشتند و جهت پیشبرد این هدف تجاري که همواره در افزایش و گسترش نفوذ خود در بنادر ر
شد دست به اقدامات عمرانی و نیز سود زیادي از طریق گمرکات و نیز صادرات کاال عایدشان می

تر تجار و نیز دریافت اقداماتشان در جهت جلب نظر بیشچه اینزدند چنانهاتاسیس لنگرگاه
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که چنان. ي داشته استمؤثري قدرتشان نقش بسیار هاتر که این خود در استحکام پایهسود بیش
ها نظارت ستد و معامالت صادراتی آنویافتند و بر بازار دادبنادر حضور میشاهان خود همواره در

نمودند که این نشان از اهمیت بنادر و نیز تجارت دریایی دارد.می
ه ونژاد بودها که مردمانی آریاییکنونی نشان داده است، فینیقیهاي چند دههها و پژوهشکاوش

کردند، هایی از سوریه و فلسطین) زندگی میلبنان، بخش(هاي ساحلی دریاي مدیترانهدر سرزمین
ها در قرن بابلی. کردندهاي پیرامون خلیج فارس زندگی و دریانوردي میها و سرزمینابتدا در جزیره

اند، و با توجه به داستان اردوکشی سنا کردهي میهفتم قبل از میالد در خلیج فارس دریانورد
شود که بحر پیمایی در خلیج فارس از قرن هشتم قبل از میالد به این طرف سابقه خریب ثابت می

.داشته است
در کتاب واداال نایب کنسول فرانسه در بوشهر آمده است: به طوري که مشهور است تاریخ بشر از 

ها روي گشته است. بنابراین خلیج فارس اولین دریایی است که انسانهاي خلیج فارس آغاز کرانه
هاي دوران کردند. به هر حال اولین دسته انسانهاي کوجک بحرپیمایی میآن با قایق

هاي خلیج فارس یونانیان، ایرانیان و تازیان) در آب(فنیقیان، بابلیان، کلدانیان، سومریان) و نیز(کهن
هاي مقدماتی دیرین ایاي ویران گورهاي دیرین در بحرین و ایالم و کاوشاند. بقکشتیرانی کرده

جا بیش از هزار سال پیش از میالد کنند که در آنشناسی که پیرامون بوشهر به عمل آمده ثابت می
.)1390،بهنجار(تاسمسیحیت تاسیسات کشتیرانی وجود داشته

سزایی در انتقال کاالهاي تجاري ه یخ نقش بعنوان یک شاهراه ارتباطی در طول تاره خلیج فارس ب
اند و به جهت نزدیکی خلیج فارس ایرانیان از دوران کهن از این دریا بهره برده.عهده داشته استبر

اي داشته است.النهرین جایگاه ویژههاي باستانی بزرگ حوزه ایران و بینبه تمدن
عرق ادر خلیج فارس عبارت بودند از: گالب،ترین کاالها و محصوالت تجاري و صادراتی از بنمهم

،فیروزه، طال، نقرهها، پنبه،پرده، انواع پارچه،گلیمهاي کتانی،عرق زعفران، پارچهشکوفهی خرما،
ابریشم، ،در این میان محصوالت صادراتی چین نیز شامل: ظروف چینی.بود...الماس، قالیچه، و 

که در این میان ظروف ،بودسبز رنگ، دارچین، کاغذ چینیسفالهاي مشک، انواع زین اسب،پارچه
چینی و ابریشم آن شهرت جهانی داشت تا جایی که راه دور و درازي را به نام خود مزین ساخته بود.

اند از:باشند عبارتهایی که با خلیج فارس داراي پیشینه روابط تجاري میترین سرزمینمهم
هاي ن نیز از زمان اشکانیان روابط تجاري وجود داشت. در گزارشچین: بین خلیج فارس و چیالف) 

هاي بزرگ چینی از سواحل چین به خلیج فارس سلسله تانگ از گسترش سفرهاي دریایی کشتی
هاي چینی تا هاي سوم تا ششم میالدي مطالبی آمده است. در این منابع از رسیدن کشتیدر سده

).Lee, 1997: 4(ساحل دجله سخن به میان آمده است
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تجاريروابطهندوستانوفارسخلیجمیاندیربازازموجودشواهدواسنادهند: بر اساسب) 
درمکشوفهمهرهايباجهتهرازکهشدکشفمهريکیشدر1922سال است. دربودهبرقرار

). 37:1348، ویلسن(استمشابههندوستان
دارد. سلیمان اي بسیار دیرینه خلیج فارس سابقهجزایر مناسبات بازرگانی بین هند و سواحل و

،ي دریاي سرخکرد. بطالسه در کرانهپادشاه، طال، نقره، عاج، میمون و طاووس از هند تهیه می
تر از کاالهاي هندي بهره برند. سلوکیان نیز به همین نیت بندرهایی بنا نهاده بودند تا بتوانند بیش

اث نموده بودند. یونانیان نیز از سواحل ماالبار، برنج، زنجبیل و هایی احددر خلیج فارس بندرگاه
.)69-70:1347، تاراچند(کردنددارچین تهیه می

مورد توجه تجار و بازرگانان از نواحی هند به علت دارا بودن انواع و اقسام محصوالت و کاالها
سازي اهمیت فوق یمختلف دنیاي آن روز بود. از هند کاالهایی چون چوب ساج که براي کشت

هاي ابریشمی و کتان، ادویه، فلفل، عود، عنبر، مروارید، یاقوت، کافور، مشک، پارچه،اي داشتالعاده
الماس، مرجان، دارو، انواع جانوران چون فیل، طاووس، طوطی، مصنوعات ساخته شده از عاج، 

چوب آبنوس، میخک، جوز هاي قیمتی، مواد غذایی، عطریات، نارگیل، کنف، بلور، چوب بید، سنگ
هاي خوشبو، ورق سرب، عصاي خیزران، کفش، ظروف سفالی، ظروف هندي، چوب صندل، چوب

و کاالهایی چون لباس، زمرّد ،گردیدبروص) و کُندر وارد می(چینی، نیزه به خصوص از بندر بروچ
انی، اسب عربی و هاي قیمتی، ابریشم و خز، شمشیر بیزانسی، گالب ایرمصري، مرجان و دیگر سنگ

.)121-99:1338، حورانی(شدخرما به هند و دیگر نواحی شرقی آسیا صادر می
ازبابلچنین خلیج فارس با سرزمین بابل نیز داري داد و ستد تجاري بود. سرزمینبابل: همج) 

مدیترانه دریايوسندرودمیانکشوراست. اینداشتهايویژهشرایطجغرافیاییموقعیتجهت
به شمارالمللیبینتجارتعمدهمرکزوغربیآسیايکشورترینمهمتجاريلحاظازوبودواقع
پژوهشگراندیگر،سويشد. ازمیارسالغرببه دنیايمرکزاینازشرقیرفت. مصنوعاتمی

است. بودهخلیج فارسساکناقوامباهابابلیارتباطنشانگرکهاندآوردهدستبهمدارکیواسناد
ساکنینباتجاريارتباططریقازراخودنیازهايازمهمیبخشوبودهتجملیمردمیهابابلی
بودواقعفراتودجلهمهمرودخانهدوکناروفارسخلیجنزدیکیدربابل.کردندمیوردهآبرخلیج

، ري دهقیجعف(شدمیمحسوبخلیج فارسوسیاهدریايهند،دریايارتباطیمرکزجهتبدینو
7:1386.(
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عهد هخامنشیاندرفارسخلیج
ها در رونق تجارت مدارك مکتوب و نیز مدارك باستان شناختی گواه بر نقش پر رنگ حکومت

هاي خلیج فارس در منطقه هاي هخامنشینان در پس کرانهوجود کاخ.دریایی خلیج فارس است
نوردي هخامنشیان از ي هرودوت به دریاارهي خارك و اشهاي هخامنشی در جزیرهکتیبه،برازجان

ي هخامنشیان حکایت دارد.اهمیت دریانوردي در دوره
پیش از میالد) تسلط بابل بر خلیج فارس خاتمه یافت و 6تا 4سده (فرمانروایی هخامنشیانبا 

ا ترك النصر بازار بابل راز زمان بخت"تیر"ها شدند. تجار و سوداگران مالحان عرب جایگزین آن
کردند و متوجه دریاي سرخ شدند. هخامنشیان براي پیشگیري از تهاجم احتمالی بیگانگان به 

نهاي بزرگ را در خلیج مسدود کردند. بنا به قول استرابوراه عبور و مرور کشتی،داخل خاك ایران
، کورت(چنین در نقاط مختلف بر روي رود کارون سدهاي سنگی ایجاد کردندایرانیان هم
110:1378.(1

جستند. آنان در ازاي معافیت از پرداخت خراج قبایل عرب در این ایام از اقتدار هخامنشیان سود می
- که در جنگرساندند. چنانهاي کویري و بیابانی به ایرانیان یاري میمرسوم، در ایجاد امنیت راه

ي تجاري میان عربستان و هاچنین کاروانهاي ایران و مصر با کمبوجیه همکاري کردند. آنان هم
).110:1378، کورت(شدفلسطین برپا کردند که زیر نظر ایرانیان اداره می

ي امپراطوراند. کوروش بنیانگذار فرمانروایان هخامنشی توجه خاصی به خلیج فارس داشته
هخامنشی شهربان نشینی به نام عربایا در جنوب خلیج فارس و شمال عربستان ایجاد کرد. بنابر 

و متن هیروگلیف که در ساحل آبراهه جایگاه اتصال دریاي مدیترانه به اي به خط میخیتیبهک
دریاي سرخ کشف شده داریوش براي گشودن راه بازرگانی دریایی از شرق مدیترانه به خلیج فارس 

-اقداماتی انجام داده است. اگرچه در این متون سعی شده است داریوش را ادامه دهنده راه فرعون

د کنند، اما بنا به اي مصر در تالش براي باز کردن راهی از شرق مدیترانه به خلیج فارس قلمداه
ایرانی، فینیقی و هاي تازه از دریانوردانی برجستهداریوش اول براي کشف سرزمینگزارش هرودوت

تر آسیا و دیگر ي پارس خواست که براي شناخت بیشامپراطورنشین هاي یونانی ساتراب
رسد در زمان همین پادشاه بود که شناخت ایرانیان از ها به دریانوردي بپردازند. به نظر میسرزمین

اسکایالکس از مردم کاریاندا به مسافرتی اکتشافی داریوشبه فرمان بنا تر شد.خلیج فارس بیش
ال هدف اقدام کرد که دو سال و نیم طول کشید. وي از دهانه رود سند تا مصر سفر کرد. احتما

این سدها تا زمان اسکندر باقی مانده بود. اسکندر چون اهمیت تجارت دریا و ارتباطات دریایی را به خوبی-1
بشکند اما مرگ مهلتش نداد و پیش از اجراي این دانست، مصمم گردید که پس از بازگشت از هندوستان سدها را می

).206:1369، منظور درگذشت(سعیدي
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، (کورتداریوش ایجاد راهی بهتر در جهت برقراري روابط بازرگانی میان هند و ایران بوده است
هخامنشیان با برقراري روابط تجاري با هند، به آبادانی خلیج فارس رونق بخشیدند، به ).63:1378

که د. چنانپرداختنطوري که دریانوردان هندي با ورود به دماغه ماکا، به حمل و نقل کاال می
دار اسکندر گزارش داده است که به فرمان اسکندر از خلیج فارس با وجود بعدها نیز هرپل، خزانه

سلوکیدها نیز در این جایگاه مهاجرنشینی به نام . آوردندبعد مسافت مقدار بسیاري ماهی می
).3:1386، جعفري دهقی(طاکیه پارسی بنا نهادندنا

واسطه گسترش مبادالت تجاري از اهمیت خاصی برخوردار بود. خلیج فارس در عهد هخامنشی به
ي هخامنشی یعنی امپراطورهاي دجله و فرات میان دو مرکز بسیار مهم تبادل کاال از طریق آبراهه

حور ارتباطی پراهمیت مشد. افزون بر این، بخش سفالي خلیج فارس نیز یک بابل و عیالم میسر می
اند. یکی از این هایی درباره ترتیب تبادل کاال ارائه کردهبلی گزارشرفت. چند لوح بابه شمار می

ه واسطه هدایت یک کشتی حامل جو به بق. م. شش تن 505الواح گزارش داده است که در سال 
ق. 499اند. یکی دیگر از این الواح اطالع داده است که در سال عیالم پاداش جنسی دریافت کرده

ها خانه اگیبیشتی حامل البسه به عیالم مزد پرداخت شده است. تجارتم. به خاطر هدایت یک ک
هاي میوهانواعازسیسیلیدیودورچنین،هم. در همین محل نمایندگان تجاري داشته است

).3:1386، جعفري دهقی(استدادهخبربابلبهآنصدوروفهلیون)منطقه("یناوکسی"
با رسیدن به ساحل آسیاي صغیر خود را با نیروي دریایی در دوره هخامنشی چون پادشاهان پارس 

دیدند، در ایجاد قدرت دریایی بیش از این جاي درنگ ندیدند زیرا در غیر یونان و مصر رویارو می
هایی که در آن ي بزرگ جهانی و حتی از سرزمینامپراطوراین صورت ناگزیر بودند که از نقشه 

ها با در پیش گرفتن سیاست دوستی و مدارا با ملل پس آنزمان تصرف کرده بودند دست بکشند. 
ترین نیروي دریایی مشرق زمین را به وجود دریانورد زیر سلطه خود توانستند با کمک آنان بزرگ

- ها را نسبت به کشتیهاي فینیقی زیر فرمان پارسکه گزنفون ترتیب و آرایش کشتیآورند؛ چنان

). بعدها داریوش کبیر با توجه به 133:2537، رائین(رده استتر شمهاي کشور خودش برتر و عالی
).139:2537، رائین(هاي دریایی دستور کندن کانال سوئز را صادر کرداهمیت راه

رانی از زمانی که هند نیز به حیطه قلمرو بزرگ هخامنشی پیوست، جریان دائمی تجارت و کشتی
هاي نوین ساختند هایی به سبکسازان کشتیتیتر شد. کشبین دهانه رود سند و خلیج فارس آسان

تن ظرفیت 300تا 200میل دریایی در روز حرکت کنند و بیش از 80تا 60توانستند از که می
گرفت و اسناد و مدارکی براي چنین عالیم دریایی نیز مورد مطالعه قرار باربري داشتند. هم

).208- 209:1368،گیرشمن(رانی مرتب شدکشتی
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ی اسکندر باعث شکست کامل هخامنشیان و آغاز فصلی نو در تاریخ دریانوردي خلیج لشکرکش
تر شده و تا هندوستان نیز رسید. اسکندر به فارس شد. دامنه فتوحات اسکندر هر روز گسترده

هنگام بازگشت از فتح هند، به یک دسته از سربازان خود به سرکردگی نئارخوس ماموریت داد که 
به کشتی بنشینند و به کمک دریانوردان قبرسی، فینیقی و مصري همراه در مصب رود سند

توانند پیش برانند. به عقیده استرابون که به جا که میخویش، در ساحل عمان و خلیج فارس تا آن
اکتشافی، -ترین دستاورد این سفر نظامیتفضیل درباره حرکت نئارخوس سخن گفته است مهم

).156- 155:1379، قراگوزلو(ردست شرق و به ویژه هندوستان و چین بوداتصال اروپا به مناطق دو

سلوکیانعهددرفارسخلیج
متعدديهايراهوهاشهركاحداثبهایراننواحیسراسربرتسلطمنظوربهسلوکیشاهان

رويبرکشیکانالبااین،برکردند. افزونایجادآمودریاتاراگذرگاهیچنین،آنان همپرداختند.
). 124:1373، بیکرمان(کشیدندفارسو خلیجشوشمیانآبیراهیککارون)(ائوالیوسرودخانه

رأس کهبودبازرگانیحیاتیهايشریانازیکیرسیدمیالومایسبهگذشتهاهوازازکهايجاده
برايلوکیانسهايتالشپایگاهالنهرینبیندورهاینپیوست. درمیایرانفالتبهرافارسخلیج

بود.عربستانشرقیهايکرانهامتدادوفارسدر خلیجبازرگانیوسیاسیتسلطگسترش
بابود. آنتیوخوسبحرینجزیرهمقابلتقریباوکنونیقطیفودهراننزدیکاحتماالًگرابندر

دجلهکنارردراادویهتجارتوگشودسلوکیبازرگانیرويبرراهندراه بازارهايشرقدرپیروزي
عربستانساحلیحاشیهدراحساء)(گراعلیه اهالیهدفاینبهوصولبرايودادرونقشوشو

امتداددردجلهکرانسلوکیهدرخودپایگاهق. م.) از223-187(سومکشید. آنتیوخوسلشکر
تجاريالهايکاانبارمنطقهراند. اینپیشگرابندرنواحیوچاتنیاتافارسخلیججنوبیکرانه

نیزچهارمآنتیوخوساوازپس. داشتجریانهندباکهبودو عطریاتادویهقبیلازجنوبیآسیاي
).1373:707باسورث، (گرفتشپیراسیاستهمین

ها و تاسیسات بسیاري در خلیج فارس برپا کردند که موجب گسترش ارتباط سلوکیان اگرچه کشتی
هاي ها به توسعه و آبادانی راهتر فعالیت آنمغرب شد، اما بیشبا هند در مشرق و دریاي سرخ و

ها را رفت، معطوف شد. آنان این جادهزمینی که از ایران گذشته و به سمت هند و چین می
هاي ها از دریاي سرخ تا هند توسط ایستگاهو جادهها را نیکوتر ساختندگستراندند و وضع آن
ها ساخته شدند و کاروانسراهایی بنا بارهایی در بیابانشدند. آّب اننظامی محافظت می

). با این حال به دلیل موقعیت ویژه پایتخت سلوکیان که بر روي 278:1368،گیرشمن(گردیدند
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توانستند تا سلوکیه که انتهاي راه آمد و رفت خلیج فارس هاي دریارو میرود دجله واقع بود، کشتی
. )17:1338، حورانی(بود، پیش روند

گرفت. بنابراین،قرارنبطیاعرابانحصاردرفارسخلیجمنطقهتجارتسلوکیانفروپاشیازپس
، جعفري دهقی(شدمیگسیلغرببهجاآنازوفارسخلیجبه،کشتیباهندارتجاريکاالهاي
5:1386 -6(.

عهد اشکانیاندرفارسخلیج
چنديازپسوبرخاستندخزردریايمشرقزاکهرااشکانیانفرمانرواییآغازمورخیناگرچه

بامصادفکهسالییعنیدانند،ق. م. می247ساختند سال خودمرکزراپارتوهیرکانی
علیهپارتیشورشیکتاریخروایتیبهیاواستبودهاشکانیپادشاهدومینیکمتیردادتاجگذاري
رافارسخلیجنواحیبرآنانتسلطتاریخاما،)130:1373، بیکرمان(استرفتهشماربهسلوکیان

غالبزعمبهکهدانستق. م.)171- 137(اشکانیاولمهردادحکومتدورانبه مربوطباید
. رسانیدخودوسعتحداکثربهراآنمرزهايوبوداشکانیسلسلهحقیقیبنیانگذاردومینمورخین
ایندرهایی کهسکه. درآوردتصرفبهراهسلوکیوکردحملهبابلبهق. م. 145سالدرمهرداد
درالومائیسبهسپسمهردادسپاهیان. استگزارشاینمؤیدشدهضرباونامبهسلوکیهدرتاریخ
سرانجام. شدمتصرفراشوشآنانشکستضمنوبردیورش) کنونیالعمارهکوتحوالیدر(آپامئا

رودمصبتاکرخهازرافارسخلیجمامی نواحیتشدموفقخودپادشاهیدوراناواخردرمهرداد
در عهدفارسخلیجشمالیسواحلترتیببدین. سازدخویشمتصرفاتضمیمه)سند(ایندوس
وبلوچستانشاملگدروزیاهايایالتیعنیبود،ایرانجنوبمهمایالتچهارزمرهدراشکانی
ادیابنهعنوانتحتتاریخیجغرافیايمتوندرکهسنمیو ایالتخوزستانپارس،ایالتمکران،
).6:1386، جعفري دهقی(استیافتهشهرت

هاي چینی، پیشینه تجارت روابط تجاري خلیج فارس با چین به عهد بر اساس نوشته
120ها براي نخستین بار در حدود سال گردد. گویا چینیم.) باز می224ق. م. تا 247(اشکانیان

النهرین به دست آوردند. این اطالعات را چانگ چین به یاي غربی و بینق. م. اطالعاتی درباره آس
,Ju-Kua(ها بودووتی به نزد کوشانامپراطوردست آورد، شخصی که فرستاده سیاسی  1911: 4.(

در عهد اشکانی تجارت دریایی خلیج فارس و اقیانوس هند در اختیار بازرگانان عرب، رومی و ایرانی 
ار ساسانیان در ایران، تجارت دریایی خلیج فارس و اقیانوس هند در اختیار ایرانیان بود، اما با استقر

).100:1371، حسن(قرار گرفت
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چه از شواهد هاي بادهاي موسمی، آنایرانیان در دریانوردي و آگاهی ایشان از جریانبا همه مهارت
یایی به چین به طور منظم آید، در دوره پیش از ساسانیان این چنین سفرهاي درو قراین برمی

تر تجارت رفت، پس بیشگرفته و چون چین تا آن زمان تنها مرکز ابریشم به شمار میصورت نمی
)75-76:2536، حسن(شده استابریشم از راه خشکی انجام می

ییایو پیدایش جاده ابریشم درساسانیان
آنغربوشرقجهانخشکیمسیرازکهابریشمبهموسوممعروفجادهبرعالوهساسانیدورهدر

ازدریاییراهاین. داشتخاصیرونقنیزخلیج فارسدریاییشاهراه،کردمیوصلهمبهراروز
ازانشعابیویافتمیامتدادآفریقاقارهشرقتاجنوبطرفبهوچینوهندتاشرقبهفارسخلیج

).47الف:1384، یاییدر(پیوستمیرومامپراطوريبهسرخدریايمسیرازآن
به ایرانومیانهآسیايطریقازچینازکهابریشمجادهیکیتجاري،عمدهمسیردوایامایندر

-میرافارسخلیجوآراماقیانوسهند،ازکهادویهجادهدیگريورسیدمیشرقیرميامپراطور

مسیرازکهکاالهاییترینشپیوست. بیمیابریشمبه جادهالنهرین)بین(میانروداندروپیمود
ازبسیاريوبخورسقز،عطریات،ها،رنگدانهانواعمیخک،وفلفلبرافزونکردمیعبورفارسخلیج

). 231:1369، ایوديمک(بودداروییگیاهان
هم زمان با آغاز حکومت ساسانیان که با نیرومند شدن ناوگان ایرانیان همراه بود، تجارت ابریشم به طور 

تر به انحصار گرفت، پیشامل به دست ایرانیان افتاد. آن قسمت از تجارت که از راه خشکی انجام میک
رفت، گرفت و یا از بلخ به بنادر هند میاشکانیان درآمده بود، اما بخش دیگري که از راه دریا انجام می

).85:2535، حسن(هاي تجاري و توسعه قواي دریایی ایرانیان به دست آمدتنها در اثر رقابت
ها که در دوران گذشته رغبتی به بازرگانی دریایی نداشتند، پس از سرنگونی شاهنشاهی ایرانی

که اشکانی، درك بهتري نسبت به اهمیت بازرگانی دریایی پیدا کردند. ادرشیر اول پس از آن
ار نمود. هاي جدید سعی بسیبرمشیان و خاراسن دست یافت، در عمران بنادر قدیم و بندرگاه

در. آوردندیورشایرانسواحلبهآنمجاورنواحیوبحرینساکناعرابم.)(چهارمسدهاواسطدر
ازپسوپرداختهاآنتعقیببهفارسخلیجدرخودجنگیهايبا کشتیساسانیشاپورحالاین
حرکتاینبا. نموددفعبراي همیشهراهاآنمزاحمتآوردواردآنانبهسختیشکستکهآن

حملایرانبهکاالشرقیهايسرزمیندیگروهندازکهتجاريهايکشتیبرايکافیامنیت
.گردیدتأمینکردندمی
رانی را با کشورهاي دوردست شرقی گسترش داده و موجب تقویت هاي دریایی دامنه کشتیراه

تاریخرویدادهايترینممه). از40:1383، زاده مقدمعلی(شدندهاي ابریشم در خشکی میجاده
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خلیجمسیرازایراندریاییتجارتتوجهیقابلبه طورکهبوداینششمقرنابتدايدرساسانی
ازراخوداهمیتتا حدوديخشکیراهازتجارتعکسبرویافتگسترشچینوهندبافارس
تجارتارتباطبرشاهديوگواهچینسواحلنزدیکیدرشدهیافتساسانیهايداد. سکهدست

باکهاستآننشانگرساحل،باهاسکهاینهستند. نزدیکیمذکوردر دورهچینوایرانبیندریایی
مناطقوپارساستانازدهدمینشانهاسکهاینضرباند. عالیمشدهآوردهفارسخلیجازکشتی

گزارش هاسکهبرعالوه).106ب:1384، دریایی(اندرسیدهجابداندریاراهازواندبودهآنهمجوار
مسیرازدریاییتجارترونقازنیزو کوسماس هنديرومیپروکوپیوسماننددورهآنمورخان

اند.دادهخبرفارسخلیج
ششمقرندرعماندریايوفارسخلیجمسیرازدریاییتجارتالعادهفوقرشدرسدمینظربه

وایرانهاي). جنگ72:1384، وثوقی(دوره باشددرآنهارتقدمداخالتخاطربهتربیشمیالدي
وشمالدرتجارتحجماحتماالًمیالدي602و 561، 527، 506، 502هاي سالدربیزانس

پیدایشعلتبهآنبرعالوه.)47الف:1384، دریایی(بوددادهکاهشراابریشمراهازبازرگانی
تهدیدموردابریشممعروفجادهترکانوهیاطلهمانندمرکزي آسیايدرنوظهوربزرگهايقدرت

از اینوشدندسیالنوهندجنوببادریاییتجارتتوسعهبهمجبورساسانیانگرفت. بنابراینقرار
داشتهخودانحصاردرراهندمحصوالتوچینابریشمتجارتچنانهمتوانستندطریق
ترانزیتوگمرکیازحقوقکهرومیانرومی،روکوپیوساظهارات پبهبنا).36:1356، تشکري(باشند

موقعیت تجاريکردندسعیهاحبشیبهشدننزدیکبابودندشدهمضیقهدچارایرانبهتجاري
هندازراابریشممستقیماًهاحبشیداشتنداصرارکنند. رومیانمتزلزلهنداقیانوسدرراایران

زیراکنند؛محققراايخواستهچنینها نتوانستندآنهبفروشند. البتآنانبهکردهخریداري
یاخریداريراکاالهاتمامیمعمولبه طوروداشتندحضورسیالنبنادردرهمیشهایرانیبازرگانان

اززیاديهايکشتیکهآنباکوسماسنوشته). به99:1382، پروکوپیوس(کردندمیپیش خرید
خاصیتوجهساسانیانکردند،میآمدورفتسیالنجزیرهبهحبشهوایرانوهندمختلفنواحی

.)Cosmas, 1897: 365-366(دادندمینشانخودازجزیرهاینسیاسیثباتبه
احداث بنادر جدید درسواحل خلیج اي قائل بودند؛ ساسانیان به امر تجارت دریایی اهمیت ویژه

توان به ان توسط شاپور ساسانی را میي عربستاردشیر و لشکرکشی به شبه جزیرهفارس توسط
که بر مسن و پس از آن. وي ها براي رونق تجارت دریایی به حساب آوردعنوان تالش حکومت

زاده علی(هاي جدید کوشش بسیار کردبادي بنادر قدیم و ایجاد بندرگاهآخاراسن دست یافت، در 
در آغاز ،کردندمشرق عبور و مرور میدر همه دریاهاي هاي ایران متوالیاًکشتی)46:1383، مقدم

هاي رومی و حبشی بود، ولی بعدها اختیار دریاها را در دست گرفتند و ها رقابت با کشتیکار آن
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اقتدار روم را در دریاهاي یکی از عللی بود که شهرت و،نفوذي که ایرانیان در دریا حاصل کردند
که غالبا به بنادر (بازرگانان خرده پاي هنديبه کلی خاموش ساخت. ایرانیان از شرق متزلزل و

تر از خلیج توان با ایمنی کامل و سرعت بیشکردند) یاد گرفتند که میمختلف فارس رفت وآمد می
هایی که آراستند هر ساله به این سفر مبادرت از همین رو کشتیماالبار و سیالن سفر کرد و،فارس

نه تنها کاالهاي گرانبهاي ،دیگر کاالهاي مملکت خودبدین سان در ازاي ادویه وو،کردندمی
کردند. بدین آوردند بلکه کاالهاي کشور خود را نیز از بازار سیالن تهیه میهندي را با خود می
.ها با سایر ملل رو به زوال و تقریبا نابودي کامل گذاشتطریق تجارت مصري

هاي کشف سکهچین وجود داشته است. در دوران ساسانی کشتیرانی مستقیم بین خلیج فارس و
داللت بر وجود رابطه بین خلیج فارس و دریاي ساسانی در بندر کانتون در جنوب چین محتمالً

ي دریاي ساسانیان با بنادر چین باستان به طور چین دارد. مورخان ایرانی و عرب نیز در مورد رابطه
هاي چینی یا هم نیز در خصوص کشتیدینوري،بالزي،اند. طبريمختصر اشاراتی را داشته

اند. منابع چینی در خصوص تجارت مستقیم گفتهمراکب السین) در خلیج فارس سخن(همان
.اندتوضیح دادهدریایی بین خلیج فارس و دریایی چین مفصلتر از منابع دیگر

رار و غارتگران از ها از وجود اشاز طرف دیگر، تدابیر امنیتی، ایجاد آرامش و پاکسازي بنادر و راه
که در دوره پادشاهی شاپور دوم عوامل دیگر رشد و رونق تجارت در این دوره بود، چنان

هاي خلیج جویی از کودکی شاپور به کنارهم.) تازیان غارتگري که با بهره318-379(ذواالکتاف
خلیج فارس را اندازي کرده بودند، به شدت سرکوب شدند و ناوگان ایرانی هر دو سوي فارس دست

).46- 47:1383، زاده مقدمعلی(از وجود آشوبگران پاك ساخت
فارس براي هاي خلیججزیرهذواالکتاف) پس از تصرف همه(دوران ساسانیان، شاپور دومدر

تر قبایل بدوي زندگینشین، که در دوران اجتماعی پائینهاي بادیه جلوگیري از خسارت عرب
.پادگان نظامی) درآورد(بحرین را به صورت ساخلوهاي کردند، جزیرهمی

با بیرون ،سردار نامور ایرانی، هرمز دیلمیم.)531- 579(پس از آن به روزگار خسرو اول انوشیروان
راندن حبشیان از یمن، برگ زرین دیگري بر تاریخ دریانوردي ایرانیان افزود. بدین ترتیب ناوگان ایران 

رفتند و بازرگانی دریایی با چین که به وسیله دید. دریانوردان ایرانی به چین مینوراقیانوس هند را درمی
).46- 47:1383، زاده مقدمعلی(گرفت به دست ایرانیان افتادهاي گوناگون انجام میملت

عالوه بر سواحل و جزایر خلیج فارس، دریاي عمان، سواحل جنوبی عربستان، عدن و در این دوران 
رف ایران بود و نفوذ این کشور تا سواحل بحر احمر و آفریقا گسترش یافت. بنابر یمن نیز در تص

اي این با قول بالذري مقارن ظهور اسالم بحرین به ایران تعلق داشته است، ضمن تحقیق ساده
. باشدساختارهاي تاریخی اجتماعی بحرین هماهنگ می
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سیراف خلیج فارس صورت گرفته ایی که درهداشت و حفاريرراه آسیا قراسرشاهنشاهی ساسانی بر
. دهدمی،دامنه آن تا اندونزي گسترده شده بودحد پیشرفته که دریک بازرگانی دراست نشان از

یک چین گسترش یافت که تقریبا تاچنان بازرگانی دریایی خاورمیانه وهمین زمان آنچنین درهم
بدین ترتیب ساسانیان .دهدورمیانه را تشکیل میترین بخش بازرگانی خاتجارت با چین بزرگ،سال

هاي دریایی جاده ابریشم مسلط شدند و با تشکیل یک نیروي قدرتمند راههاي خشکی برراهعالوه بر
.هاي تجاري با قدرت امپراطوري روم دردریاي شرق مقابله کردندفعال کردن کشتیو

رفتند و ادویه را نجام به خود چین میسراهاي ایرانی نخست به هند سپس به ماالبار و کشتی
نویسد: ایرانیان چه گیبون میکردند. چنانها در بندر کانتون خریداري میخود چینیمستقیم از

اند و در پهنه اقیانوس هند و دریاي چین به خود درآوردهانحصاردردر بر و بحر محصول ابریشم را
.ددریانوردي شهره شدنتجارت و داد و ستد و

هاي آفریقاي این زمانی بود که جزیره سراندیب در جنوب هندوستان و کوچ نشین زنگبار در کرانه
دست نیروهاي ایران تسخیر شده بود، و مراکز عمده تجارت ایران در دو نقطه مهم دنیا ه شرقی ب

کوچ نمودند، وران ایرانی به آن صفحاتهایی از بازرگانان و پیشهکه متعاقب آن گروه. گردیده بودند
هاي استعمار به تحریک کارگزاران و چهره20که در اوایل قرن و همان جا مسکن کردند، تا این
هاي شیرازي و بوشهري بودند، شورش کردند و بسیار تر خوانوادهمردم زنگی علیه ایرانیان که بیش

ندیب یا سراندیو نام ها کشته شدند، و تعدادي به آفریقاي جنوبی مهاجرت کردند. سر ااز ایرانی
چنین کلمه زنگبار که به معنی سرزمین زنگیان است وسعت قلمرو همفارسی جزیره سیالن است، و

.دهدبازرگانی و دامنه نفوذ ایران را در آن روزگار نشان می
شود، زیرا مسیر اقتصاد و تاریخ ها نام خلیج فارس بسیار شنیده میدر تاریخ و فرهنگ آن سرزمین

ها از خلیج فارس بود. پس از انقالب انسانی ایرانی و رشد طبیعی جامعه در دوران اولیه عی آناجتما
هایی فارس رونق گاه بازرگانان مسلمان شد، که از همه ایران بزرگ با کارواناسالمی، سراسر خلیج

.وده بودندهاي جاده ابریشم و جاده ادویه را براي رسیدن به خلیج فارس پیممملو از کاال، مسیر
دیگر در توسعه دریانوردي و تجارت ایرانیان در زمان خسرو اول به نقاط دیگر مؤثرعامل مهم و 

هاي افریقاي شرقی، فتح سراندیب در جنوب شرقی ویژه چین و زنگبار، در کرانهجهان و به
اند ن نوشتههندوستان بود. سراندیب یا سراندیو نام فارسی جزیره سیالن است. مورخان عرب و ایرا

جا نسبت به تجار ایرانی ستم رواکه انوشیروان ناوگانی به سیالن اعزام کرد، چون گویا در آن
).90:2535، حسن(داشتندمی

ساسانیان تجارت دریایی منظم و پررونقی با چین برقرار کردند و براي این کار بنادر مهمی در 
شناسی ). شواهد باستان35- 55:1356، يتشکر(دریاي پارس توسط پادشاهان ساسانی بنا گردید

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


خلیج فارسپژوهشی- علمیمجموعه مقاالت دهمین همایش ملی540

نیز موید تجارت دریایی مستمر دوره ساسانی با شرق دور، به ویژه در بندري چون سیراف 
).63:1383، معصومی(است

اي یافت و توان گفت که تجارت دریایی خلیج فارس در عهد ساسانیان اهمیت ویژهدر مجموع می
که تجارت دریایی خلیج فارس را با چین و هند در اختیار بازرگانان دریانورد ایرانی موفق شدند 

ها در بندرهاي گوناگون از سواحل خلیج فارس تا سواحل چین بگیرند. دلیل این امر هم، استقرار آن
سو و سواحل دریاي سرخ و شرق آسیا از سوي دیگر بود؛ بنابراین در آستانه ظهور اسالم، از یک

). 4-5:1387، خلیفه(اي داشتالعادهفوقتجارت دریایی خلیج فارس رونق 

راه ابریشم دریایی پس از ظهور اسالم در ایران
هاي بازرگانی دچار وقفه شد ها و حرکت کاروانبا سقوط امپراطوري ساسانی، براي مدتی امنیت راه

دید، درصدد تجارت با روم و و امپراطوري چین چون از این بابت زیان اقتصادي فراوانی می
دریانوردي و استقبال رومیان سازي وهاي غربی آن برآمد. عواملی چون رشد صنعت کشتیزمینسر

از این صنعت، موجب شد تجارت ابریشم از راه دریایی ادامه یابد. بازرگانان چینی با نواحی شمال 
انجام افریقا، خلیج فارس، دریاي سرخ و شبه جزیرة عربستان و نواحی باختري داد و ستد کردند. سر

.با باز کردن پاي اعراب به چین، بار دیگر راه اصلی تجارت ابریشم اهمیت یافت
ورود اسالم به ایران، این سرزمین تا دو سده به طور مستقیم از سوي مرکز خالفت اداره پس از

باراندازها، ها،ها با احداث راهدادند. آنشد. خلفاي عباسی توجه زیادي به تجارت نشان میمی
کردند و از این حیث ایران ها به رونق تجارت کمک میروانسراها و حفر چاه آب در مسیر کاروانکا

اش مورد توجه بود. طی دو سده نخستین اسالمی، تجارت دریایی از سوي به خاطر موقعیت تجاري
تري یافت. اي قرار گرفت و راه دریایی خلیج فارس اهمیت بیشدستگاه خالفت مورد توجه ویژه

چون اواخر حکومت هاي نخستین اسالمی همبازگانان و دریانوردان ایرانی و مسلمان در سده
ها مسیرهاي دریایی ساسانی، انحصار تجارت خلیج فارس را با سواحل چین در اختیار داشتند. آن

پیمودند که از بندرهاي خلیج فارس آغاز و پس از گذشتن اقیانوس هند، در بسیار طوالنی را می
).5-6:1387، خلیفه(شدخانفوا) ختم می(ایت به یکی از بندرهاي چین مانند زیتون یا کانتوننه

هایی که از خلیج فارس رهسپار چین بودند هنگام وزیدن باد مخالف به در منابع اسالمی آمده است کشتی
یز به مروارید، یاقوت، گرفت. بازرگانان نها میجا مالیات زیادي از کشتیبردند و سلطان آنسیالن پناه می

).95- 145- 146:1348، رامهرمزي(الماس، دارچین و دیگر کاالهاي سیالن توجه داشتند
- رسیدند. از آندادند تا به جزایر نیکوبار میدریانوردان پس از عبور از سیالن، مسیر دریا را ادامه می

، رشید دوو(کردندوزي) توقف میسنگاپور امر(رفتند و در کله یا کداجا نیز به سمت تنگه ماالکا می
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الجزایر ماالیا براي توقف در بین راه واقع فقط دریانوردان ایرانی از سیالن و مجمع). در51:1368
).6:1387، خلیفه(اندکردهتأییدهاي چینی و زاپنی نیز این امر را کردند. متناستفاده می

گذاشتند و به شبه جزیره ماالیا را پشت سر میها در ادامه راه در مدت ده روز تنگه ماالکا و کشتی
جا رسیدند و در آنرسیدند. حدود دوازده روز بعد نیز به جزیره کوچک پولسندر میخلیج سیام می

آوردند. سرانجام پس از یک ماه دریانوردي در سواحل چین به بندر کانتون آب تازه به دست می
کشید تا مسیر دریایی خلیج فارس به ه طول میبیش از دو ما).Ashtro, 1976: 6(رسیدندمی

سواحل چین پیموده شود و روي هم رفته سفر رفت و برگشت به حدود یک سال یا یک سال و نیم 
). 7:1387، خلیفه(زمان احتیاج داشت

گردد. در آن عهد میهاي سوم و چهارم هجري بازاوج رونق تجاري بنادر خلیج فارس به سده
کیلومتري 25(گناوه کنونی، شمال بندر ریگ)، مهروبان(بر کنار دجله)، جنابه(بنادري چون ابله

نزدیک (بندر طاهري کنونی) و شهرهاي داخلی فارس چون توج(شمال بندر دیلم)، نجیرم، سیراف
کردند. همه جنوب بندر دیلم)، نقش اساسی در تجارت دریایی آن دوره ایفا می(برازجان) و سینیز

و برخی چون سینیز، توج و جنابه تولید عیت تجاري مناسبی برخوردار بودند شهرهاي فوق از موق
، اصطخري(هاي کتانی با کیفیت عالی بودندنظیر و مشهور مانند جامهکننده کاالهایی بی

شد.) که به نقاط مختلف ایران و دنیاي آن روز صادر می134:1368
هاي نخستین هجري بندر سیراف بود. این دهترین بندر تجاري ایران در سترین و معروفاما بزرگ

، خیراندیش و خلیفه(شدبندر مرکز مهمی براي دریانوردي با هند، چین و افریقا محسوب می
75:1386.(

توجه پادشاهان ساسانی به خلیج فارس و بنادر آن در قرن سوم میالدي واسطهه بندر سیراف ب
گسترش بازرگانی در خلیج فارس و مناطق ساسانی با هدف اردشیر موسس سلسله.پدید آمد

بنادري هاي ایالت فارس به بنا یا تجدید بناي یازده شهر که عمدتاًمجاور و تامین امنیت پس کرانه
ها در سواحل جنوبی خلیج فارس یا مناطق شمالی خلیج فارس بودند دست زد که یکی از آن

سیراف بود.
را با هند و چین پدید آورد اه دریایی ابریشم یا راه ادویهسیراف به همراه ابله رونق خاصی داشت و ر

کردند و در برگشت کاالها چین حمل میکه کاالها و محصوالت ملل حوزه خلیج فارس را به هند و
هاي حوزه خلیج را به سیراف، بصره و سرزمین،تر ابریشم بودکه از همه مهم، و محصوالت شرق دور

رساندند.فارس می
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کیلومتري مشرق بندر بوشهر در ساحل خلیج فارس قرار دارد این 250بندر طاهري در سیراف یا
آو:آب) گرفته شده -شیل:ماهیآب زیاد) و برخی گویند از شیل آو((گویند از سیر و آبواژه را می

). 3- 5:1383، معصومی(است
که این رونق و الر بودهاي خلیج فارس در این زمان بندر سیراف در مغربترین بندر بر کرانهمهم

و بندر بصره جانشین آن به پایان رسید.م977/.ق366ي مصیبت بار سال ن با زمین لرزهآشکوفایی 
). 243:1384، تاریخ ایران کیمبریججلد چهارم (شد

مسجد جامعی ،بازرگانان آن را شیالو گویند و در آن آثار و عمارات نیکونویسد: مییاقوت حموي 
ي ام و عمارت بر دامنهاند وجود دارد و من آن شهر را دیدهرا از چوب ساج ساختهآنهايکه ستون

ها در آنجا بندر وجود ندارد در این میان بین بصره و سیراف کوهی بزرگ واقع است و براي کشتی
یاقوت (وقتی هوا خوب باشد هفت روز فاصله است و از شیراز تا سیراف شش فرسخ فاصله است

).211- 212:1956، حموي
داند که فسق و فجور مقدسی در احسن التقاسیم ابتاي خرابی شهر را پس از پیروزي دیلمیان می

ي دریا روانه شده و قصبه عمان را بین اهالی رواج پیدا کرده بود و مردم رفته رفته به کرانهدر
). 1361: 636، مقدسی(ساختند

در عهد خلفاي ها وو کشتینعمت و مشروع بوديسیراف در قدیم شهري بزرگ بودي و آبادان و پر
که عطر و طیب از کافور و عود و سندل و گذشته رضوان اهللا علیهم در وجه خزانه بودي به سبب آن

مانند آن دخل آن بودي و و مالی بسیار از آنجا خاستی و تا آخر روزگار دیلم هم برین جملت بودي.
دست گرفتند و آن ه ند و جزیره قیس و دیگر جزایر را ببعد از آن بران امیران کیش مستولی شد

).136:1363، ابن بلخی(دست اینان افتاده بود بریده گشت و بدخل کی سیراف را می
سیراف در کتاب تحریر تاریخ وصاف به قلم به قلم عبدالمحمد آیتی از انتشارات بنیاد فرهنگ درباره

ي فارس ترین جزیرهدر آغاز دولت آل بویه بزرگآمده است:1346ماه خرداد18ایران شماره 
ها را در دویا سه طبقه ها و خانهسیراف بود در این شهر کثرت جمعیت به حدي بود که دکام

فرمود و از گاه سلطان معظم ابوشجاع عضدالدوله فناخسرو به سیراف نزول میساخته بودند گاه
). 71:1383، ومیمعص(نتایج این سفرها ساختن فیل خانه عضدي است

ي چهارم هجري/ دهم میالدي)، بار دیگر عمان و بحرین را بخشی از سده(بویهروایان آلفرمان
تر ایران کردند، در آن زمان جنوب خلیج فارس جمعیت کمی داشت، حدود چند هزار نفر بیش

اسالمی رفته اي نبودند و به تازگی یک مرحله اجتماعی پیشرفت کرده و به دوران سازمان قبیله
هاي بزرگ داشت، و بخشی از آن در دوران بودند، ولی شمال خلیج فارس پر جمعیت بود و شهر

هاي پیرامون برد. از آن پس، عمان و بحرین و جزیرهسر میه تر فئودالی نو پدید ایرانی بپیشرفته
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روایانی را براي فرمانبویه آمد و دولت آلآن، تا نزدیک یک سده بخشی از والیت فارس به شمار می
. فرستاددریایی به سیراف و کیش میاین منطقهاداره

هاي چینی براي خرید و فروش این دو بندر از نظر بازرگانی به چنان اهمیتی رسیدند که کشتی
که امراي آل بویه قدرت را در دست گرفتند براي سرکوبی گرفتند. بعد از آنجا پهلو میکاال در آن

ترین فتوحات معزالدوله دیلمی فتح ناحیه رج و قرامطه به خلیج فارس روي آوردند. یکی از مهمخوا
ها را به کمک برادرزاده خود عضدالدوله به تصرف هجري است که آن355عمان و بحرین در سال 

ي درآورد و به قلمرو آل بویه ضمیمه کرد و از آن به بعد تا مدت قریب به یک قرن تحت تسلط امرا
هاي تجارتی چین ترین بنادر خلیج فارس سیراف بود و کشتیآل بویه بود. در این زمان یکی از مهم

.به این بندر رفت و آمد می کرد
ي آل بویه چندان رقابت و کشمکش سیاسی در اوایل حکومت آل بویه باعث شد که حاکمان اولیه

الدوله و آرامش نسبی دوره حکومت او به به بنادر و نقش آن توجه نداشته باشند اما اقدامات عضد
توان به موارد زیر اشاره کرد:رونق تجاري و اقتصادي دوران او کمک بسیار کرد که از آن جمله می

،هاها و توجه به امنیت راهتوسعه جاده-1
ها براي رسیدن از دجله و در زمان عضدالدوله کشتی،اي میان کارون و فراتساختن آبراهه-2
ي کارون جا وارد دهانهات به کارون ناگزیر بودند راه پر خطر خلیج فارس را بپیمایند و از آنفر

ي زیادي از خطر و العرب و کارون نهري بکشند که تا اندازهاز این رو فرمان داد تا میان شط.شوند
،مسافت دور کاست

کتابخانه بندر امیر در ،ساختن محله فناخسرو در شمال شهر شیراز و ساخت کاخ عضدالدوله-3
.همین شهر

،آبادبازساي شهر گور به نام فیروز-4
ساختن کاخ و بیمارستانی در بغداد از اقدامات وي بوده است.و -5

در پی این رونق اقتصادي ناشی از اقدامات عضدالدوله بود شاهد رشد شهرنشینی و باال رفتن سطح 
تر و توجه بیشتر سایر تجار به قلمرو آل بویه شد.تدار بیشزندگی مردم هستیم که این خود باعث اق

نظام چاپار و امنیت دادند درآمد اهمیتی که هریک از امیران و وزیران به کشاورزي، شهرسازي،
دولت از بخش بازرگانی را باال برد. 

از سالو در بغداد.م978تا .م949در شیراز از سال(دوره سلطنت عضدالدولهدرفارس و عراقدر
تجاري دریایی به -از این رو بالندگی و تحوالت اقتصادي.بودصلح و آرامش برقرار)983تا978

الدوله لدوله در سلطنت فرزندان او صمصاماوج خود کمال خود رسید تحوالت و پیشرفت زمان عضدا
).245:1384، تاریخ ایران کیمبریججلد چهارم (الدوله هم ادامه داشتالدوله و بهاءو شرف
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.گشتدر سده چهارم بیش از هر چیز به توجه ویژه آل بویه به امر تجارت باز میرونق تجارت دریایی ایران 
کردند و بغداد را نیز تحت فرمان خود داشتند، بیش از بویهیان که در فارس به مرکزیت شیراز حکومت می

.)76:1386، ش و خلیفهخیراندی(پیش به رونق و گسترش تجارت دریایی اهتمام ورزیدند
ه.) در مورد تجارت 338-372(به دلیل تسهیالتی که در زمان پادشاهی عضدالدوله فناخسرو

رانی در آن دوره رونقی به سزا یافت. بنابراین تجارت پررونقی در سواحل دریایی اعمال شد، کشتی
ی و خشکی نیز در این امر هاي دریایخلیج فارس، دریاي عمان و مکران برقرار شد. البته امنیت راه

.)252:1362، کبیر(بودمؤثرالعاده فوق
ه. در نبرد دندانقان، به 431ترکمنان سلجوقی با شکست قاطع سلطان مسعود غزنوي به سال 

حاکمیت بر ایران دست یافتند. با این حال، تسلط بر تمام قلمرو ایران بیش از یک دهه طول کشید. 
هاي تجاري، به ویژه ها، با افت موقت فعالیتن روي کار آمدن آنهاي نخستیبنابراین در سال

).77:1386، خیراندیش و خلیفه(تجارت زمینی مواجهیم
چنان در اختیار آل بویه و جانشینان عضدالدوله در فارس و در آغاز قرن پنجم تجارت دریایی ایران هم

ه.) حدود دو سال 432- 421(لطان مسعودکرمان بود. تنها براي مدت زمانی اندکی غزنویان در دوره س
).1362:16، منشی کرمانی(و ایالت کرمان دست یابند» تیز«توانستند بر سواحل مکران و بندر 

توان سال پیروزي ملک قرا قاورد، موسس سلجوقیان کرمان تسلط کامل سلجوقیان بر کرمان را می
لط بر ایاالت فارس، کرمان و سواحل )؛ ملک قاوود پس از تس3:1374، الدین کرمانیافضل(دانست

خلیج فارس و دریاي عمان، در جهت حمایت از تجارت دریایی و زمینی و گسترش آن به اصالحاتی 
هاي تجاري از ساحل مکران تا مرز ها و برقراري امنیت جادهترین اقدام او بازسازي راهدست زد: مهم

هایی که از شماري ساخته شد تا براي کاروانبیهاي خلیج فارس بود. به دستور او در این راه میل
در منطقه مکران) تا خراسان در حرکت بودند، مسیر به راحتی قابل تشخیص (»تیز«ساحل بندر 

).342:1374، الدین کرمانیافضل(اندهاي قاوودي تا سده یازدهم هجري هم پابرجا بودهباشد. میل
جا کرد ز بازرگانی دریایی را از سیراف به کیش جا به شاه سلجوقی، از سلجوقیان کرمان، مرکتوران 

و آرام آرام از اهمیت سیراف کاسته و بر اهمیت کیش افزوده شد. عمان و جزایر خلیج فارس بین 
توران شاه بن قاورد از امراي .هجري قمري به قلمرو سالجقه کرمان پیوست536تا 456هاي سال

اف مرکز تجارت خلیج فارس قرار داد و در نتیجه به تدریج این سلسله جزیره کیش را به جاي سیر
امراي کیش صاحب نفوذ و قدرت شدند و غالبا بر سر تصرف جزایر خلیج با ملوك هرمز نزاع 

.هاي مردم کاري نداشتبرادرانه داشتند، که به توده
ن دادند، و روایی امیران کیش پایاقرن هفتم هجري/ سیزدهم میالدي) به فرمان(اتابکان فارس

.هرمز را مرکز بازرگانی دریایی کردند، آثار تاریخی زیادي در جزیره هرمز باقی مانده استجزیره
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اتابک ابوبکر سعد زنگی در پنجمین سال زمامداري خود، به خلیج فارس لشکر کشید و عمان و 
ر عصر بحرین و کیش و سواحل خلیج فارس را از حدود بصره تا سواحل هند تصرف کرد، و د

.ترین بندر تجارتی خلیج فارس شدحکومتش بندر هرمز مهم

امید نیک، خلیج فارس براي بازرگانان که در خرید و فروش ادویه و ابریشم و پیش از کشف دماغه
فارس به دجله و دیگر کاالها جهت ارسال به اروپا بودند، اهمیت بسیاري داشت. تجارت از راه خلیج

گرفت، و هاي سوریه در ساحل شرقی مدیترانه انجام میو بادیه شام به بندررودان سپس از میان
بردند، در این زمان اروپا وارد بازرگانان ونیزي و یونانی و رومی کاالها را از این بندرها به اروپا می

.شدتر بورژوازي نو پدید میدنیاي پیشرفته

ریاییآن بر جاده ابریشم دتأثیرحمله مغول به ایران و 
زمان با به قدرت رسیدن ها بر ایران و چین استیال یافتند. همدر آغاز سده هفتم هجري قمري مغول

یکی از نوادگان چنگیز، قوبالب خان، در چین، نوادگان دیگر چنگیز به نام ایلخانان در ایران به 
اي انهسلطنت و حکومت دست یافتند که با خویشاوندان خود در چین مناسبات بسیار صمیم

هایی از شرق اروپا موجب رفع داشتند. به وجود آمدن دولتی از واپسین نقطه شرق آسیا تا بخش
موانع و مشکالت داد و ستد، بازرگانی، جهانگردي و تماس دیپلماتیک شرق و غرب شد و بدین 

ایران را با اي برخوردار شد. راه دریایی که بنادر ترتیب بار دیگر راه ابریشم از حیات و رونق تازه
داد، رونق و شکوفایی بسیار یافت.بنادر خاور دور در ارتباط مستقیم قرار می

. )433:1351، اشپولر(شددر این زمان برخی کاالهاي چین به ویژه ابریشم از چین به ایران وارد می
- تاده مینیز از چین به ایران فرس...دار، ابریشم خام، کاغذ و هاي حریر نقشظروف سفالی، پارچه

ترین بندر ایران بود.شد. در این دوره هرمز مهم

راه ابریشم در دوره تیموریان و صفویان 
با وجود تیرگی روابط ایران و چین در زمان تیمور و قصد تیمور در لشکرکشی به چین روابط 

داز کاالهاي بازرگانی بین دو کشور رونق بسیاري داشت. در این دوره بندر هرمز هنوز به عنوان باران
با این حال صادر شده و یا وارد شده از چین رونق دیرینه خود را کم و بیش حفظ کرده بود.

بر حاکم هرمز وجود داشت که این امر بر تجارت منطقه يهایی نیز از فشارهاي دولت تیمورگزارش
تیمور در سال دهاي هفت سر آمده است که نماینده که در کتاب اژکرد. چنانبدي وارد میتأثیر
هر «یا به روایت دیگر » هزار بار هزار و دویست دینار(قمري از محمدشاه، حاکم هرمز مبلغ798

).248:1352، باستانی پاریزي(خواستمالیات می» سال سیصد دینار
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هم زمان با روي کار آمدن دولت صفوي، آلبوکرك، دریانورد پرتغالی جزیره پرکار هرمز را به تصرف 
د و این خود از دالیل رکود این بندر بود، اما با روي کار آمدن شاه عباس جزیره هرمز باز خود درآور

پس گرفته شد. از همین زمان بندر گمبرون که رو به روي جزیره هرمز بود به نام بندر عباس
عباس بود بسیار آبادان ساخت. چنان که بیش از ر شهرت یافت و جزیره هرمز را که نزدیک بند

شدند و همیشه چهارصد تاجر در آن شتی از کشورهاي مختلف در گذرگاه هرمز جمع میسیصد ک
بندر اقامت داشتند. داستان رقابت تجار پرتغالی، انگلیسی و هلندي و تجار کشورهاي دیگر در همه 

هاي قمري) بر اساس همین سیاست تجاري به میان آمد و جنگ1135-907(روزگار صفوي
هایی از این راه پردرآمد بود و تر براي تسلط بر شعبهانی و صفوي بیشهاي عثمطوالنی دولت

هاي طوالنی آن حساسیت صفویان به ویژه شاه عباس بزرگ در مورد گرجستان و قفقاز و جنگ
سامان، تنها براي پیدا کردن یک راه سوم به سوي غرب، پس از تسلط ترکان بر اروپاي شرقی بود. 

داد. از طرف دیگر لی ده هزار عدل ابریشم به دولت انگلیس تحویل میدر جنوب هم بندر عباس سا
چنین صفویه و عثمانی را افزون بر مسائل مربوط به مذهب و هاي صفویه و ازبکان و همپایه جنگ

مشرب، باید به مسائل اقتصادي، به ویژه تجارت شرق و غرب نیز وابسته دانست و عامل مادي این 
).249:1352، باستانی پاریزي(از یاد بردوقایع را هرگز نباید 

اي داشت اما از این پس بر اثر ی ابریشم تا اواسط دوره صفوي اهمیت و تحرك ویژهمسیر آب
هاي تجاري تغییر کرد و مسیر آبی تغییراتی که در شرایط جهانی داد و ستد پیش آمد، وضع راه

ابریشم نیز از رونق افتاد.

گیرينتیجه
ون خلیج فارس قطب اقتصادي و نظامی دریایی ایران و جهان بود. خلیج فارس از گذشته تاکن

دریاي عمان) متصل بوده. طول این کانال (کانالی به شکل هالل ماه است که از انتها به اقیانوس هند
باشد. کیلومتر و رأس آن منشعب از سلسله جبال زاگرس جنوبی می240کیلومتر و عرض آن 900

میلیون کیلومتر مربع از گستردگی قاره 44ورهاي همسایه آن تقریبا یک نهم از خلیج فارس و کش
دهند. خلیج فارس یک آبراه ارزشمند از ابتداي تاریخ و به عنوان نقطه تالقی آسیا را تشکیل می

ها پیش قرنباشد.هاي بزرگ جهان و داراي یک سابقه چند میلیون ساله میشرق باستان با تمدن
از بندر بوشهر و جزیره خارك براي سکونت و حمل و نقل و با حاکمیت بر سواحل خلیج ها ایالمی

.)1390بهنجار،(نمودندفارس جهت معامله با دنیاي غرب و دره نیل استفاده می
تغییر ساختار سیاسی و اقتصادي طی تاریخ، این پهنه آبی مبدا مبادالتی راه آبی ابریشم بوده است. 

رونق گرفته و خلیج فارس به عنوان مرکز مسیر دریایی ابریشمموجب گردید تا قاره اروپا و آسیا
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تحوالت ایجاد شده در المللی مورد توجه واقع شود. هاي بینهترین آبراهثقل تجارت و از اساسی
سیر تاریخی این . مطالعهگذار بوده استتأثیرهاي مختلف تاریخی بر این مسیر مهم تجاري دوره

نشان داد که در هر آن در اواسط عصر صفویه ن ظهورش در عهد ساسانیان تا دوره افولجاده از زما
اند، چنان چه گذار بودهعصري عوامل متعددي در رونق و افول بازرگانی در این مسیر و بنادر آن اثر

ترین بندر در شاهراه تجاري اي پررونقبنادري مانند ابله، سیراف، کیش و هرمز هر یک در دوره
آمدند.خلیج فارس به شمار می
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