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راار (ابا اات رمااان و ساا)

رراقاات در کنااار باترگا ااان ترد ا ت در

اقیا وس هند د؛ چنانک ر ان برای تجارت ب سواحل چیت ب خصاو

بندر «خا یوا» (کا ون یا گوا جوی امروتی سیر متکرد دز اماا تحاو ت

سیاست خلیج فارس هموار منجر ب رقابت یا اتحاد تا ران مت د کا بار

روابط و ایگا ر ان در بندر کا ون ی تأثیرگذار بودز مقاا حا ر در پت

مطااعۀ تأثیر تحو ت تاریخ سیاست خلایج فاارس و رقاباتهاای ماذه ت ا

اق صادیِ گرو های باترگان در امع م اد در اکلگیاری رقاباتهاای

مذکور در مرا ر شیت بندر کا ون چیت استز

واژههااای کلیاادی :امع اۀ باترگااان خلاایج فااارسو کا ون(خااا یوا و
تا ران پوس (ترتش ت و تا ران رراقتو تا ران ابا تز

 .1مقدمه

ات سدۀ سوم میالدی ساسا یان ب تدریج ب رنوان دوا ت فراگیر بر سراسر خلیج فارس و برای
مدتت بر دریای سرخ و ر مدی را ا مسالط اد د و تجاارت دریاایت ر اان تاا چایت یا

گس رش یافتز ایت امر ب تأسی

مرا ر شیتهای تجاری در اقیا وس هند منجر ادز در رن

دوران در سای وحدت سیاسات ایجاد اد در مرتهاای دواات ساساا تو تاا ران «پواا سا »
(ترتش ت ا حصار تجارت هند و چیت را در دست دا ند؛ اما باا ساقو ساساا یانو دور ای
ات تش ت سیاست و تجاری رغاات گشات کا ات ف وحاات تاا بررمادن خلیاای ر اسات اداما
دا تز تیرقۀ سیاست در ایران و قیامهاای رلویاان و خاوارو مو اب ااامنت و ر ای گت در
فعاایتهای تجاری و قطع ارت اا دریاایت باا چایت ادز باا بررمادن ر اسایان در رارا (ات
 132هاز

بصر ات اردوگاهت ظامت برای ف ح ایارانو با بنادر ا الت خالفات بارای ا جاام

تجارت در دریای چیت ت ادیل اد کا ایات امار مو اب رو ا رن بنادر ات حادود  140تاا
 255ز

دز در ایت دور تا ران رراقت ب رلت ث ات سیاست در ررا و در بناادر چایت یا

ب برتری اق صادی دست یاف ندو چنانک در خا یوا ب رقابت با تا ران ترتش ت پرداخ ندز
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با تو

ب

واهد فو تحقی حا ر بر رن است ک تأثیر رایط سیاسات حکوماتهاای

«بوم» 1خلیج فارس و گرو بندیهای دینت (ترتش ت ا مسلمان امعۀ تجّار خلیج فاارس در
قرون اول تا سوم هجری را بر او اع تا ران مذکور در بندر کا ون بررست کندز
سؤال تحقی  :چ رلل و رو دی بر کلگیری رقابت و گرو بندی باترگا اان ترد ا ت
و مسلمانِ خلیج فارس در قرون یکم تا سوم هجری در بندر کا ون تأثیر راد د؟

فر ی و رن است ک رقابتهای دینت میان مسلما ان و ترتش یان و دور های بتث ااتت در
خلیج فارس بارث اخ الف در اماور مرباو با تجاارت و رقااب ت مخارب در میاان امعا
باترگا ان خلیج فارس د بودو ب طوریک ح ت دامن ایت رقابت مخر

در بنادر کاا ون

ا عکاس یافتز
 .2پیشینه تحقیق
در ایت تمین

ورو حورا ت ک ا دریا وردی رر در دریای هناد را تاأایف کارد اسات

ک بیش ر بر امور دریا وری رر تمرک دارد؛ اا مطاااب مییادی درباار احاوال تاا ران
خلاایج فااارس خصو اااً فعاایاات تااا ران در چاایت داردز مقااااۀ ر داارسااول خیرا اادی

«دریا وردی و تجارت ترتش یان در خلیج فارس در قرون خس یت اساالمت» یا بار تجاارت

ترتش یان و احوال ر ان تمرک دارد و همانطور کا ات رناوان مقااا برماتریاد با اق یاای
مو وعو ایشان ب قشر تا ران ترد ت و سیرافت و دریاا وردی ر اان پرداخ ا کا قطا ای
تاریک ات روتگار گذار ات ررد ساسا ت ب اسالمت و دگرگو ت احاوال تجّاار خلایج فاارس

در رن تمان را ب تصویر متکشادز اووی ساکت محقا ارسا ا ت یا مقااا ( Les premiers

 commrcantsAarabes en Chineرا تأایف کرد ا د ک مطااب مییدی دربار پیشاگامان

رر ابا ت در امر تجارت با چیت ارائ متدهدز ات میان رثار محمدباقر وثوقت ک اا رلال

و روامل اب ایت کا ونهاای تجااری در خلایج فاارس بارای بررسات تمیناۀ رقاباتهاای

تجاری در خلیج فارس سودمند استز ک اا دیگار ایشاان «میارا دریاا وردان ایرا ات در
1ز برای اطالرات بیش ر دربار واژ بوم رزک :ر داارساول خیرا ادی و ( 1391ز «بات ناسات رواباط ویاب باوم و بار در

مرتهای نوبت فالت ایران»و سومیت همای

دوسا

بیت اامللت خلیج فارسز

ص 32 -18ز
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بنادر چیت» ی ب فعاایت تا ران ایرا تو رر و مرا ر شایتهاای مسالمان در چایت تمرکا

دارد ک با تو

ب اس یاد ات منابع چینت و واهد باسا ان اناخ ت در رن ساامانو او ااع و

احوال اق صادی و ا مارت باترگا ان قابل پتگیری اساتز اماا مو اوع مقاااۀ حا ار ایات
تیاوت ماهوی را با ک ا دک ر وثوقت دارد ک ایت مقاا با رویکرد امعا ناسات تااریخت
و

د استو در ورتتک ک ا دک ر وثوقت ات ن

مطااع سندی ا باسا ان اناخ ت

استز
 .3روش تحقیق

در مقاا مورد ظرو روش تحقی تاریخت با رویکرد تو ییت -تحلیلات با کاار رف ا اساتز

اب ارهای مورد اس یاد در ایت مقاا منابع مک و در وسیعتریت کل رن ات مناابع تااریختو
غرافیایتو سیر ام هاو و منابع ادبت تا گا ارشهاای باسا ان اناخ ت و یا مشااهدۀ میادا ت
برخت بنادر و سواحل خلیج فارس ب خصو

سیراف استز

 .4مقایسه منزلت اجتماعی و همبستگی بازرگانان در ادیان زردشتی و اسالم

ب ظر مترسد منشأ تیاوت نف(پیش  1تجّار ترتش ت و نف تجّار مسلمان ا ات ات اوع
گا ر ان ب تجارت و و

غااب معیشت هر دو گرو بود استو چنانک در ظر ترتش یان

کشاااوتی م نااای توایاد ثااروت (دینکاارد پاانجمو  58 :1388و تااا ران در کنااار پیش ا وران
2

چرارمیت و پائیتتریت ط قۀ امع رصر ساسا ت را تشاکیل ماتداد اد )Tafazzoli, 1974:

( 191اما در کار ام ارد یر بابکان مت کوه
رئی

غل باترگاا تو ات ط قا تجّاار یاا ح ات

ر ان ب رنوان درباریان ذکری یامد است (کار ام ارد یر بابکانو 105 :1382و 103و

 13و  143ز باترگا ان ی رئیست غیرترتش ت و اغلب مسیحت با اقاب «هوتخشاان» 3دا ا ندز
بنابرایت چنیت دینت قاردتاً متتوا س مشوّ تجارت با دو یاا دساتکام تاا ران ترد ا ت

1. Pēšah
2. Wāzārgānīh
3. Hutusān
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فقط ب اتکای د یل دینت متتوا س ند ب هم س گت دست یابند اما در راو

رقی ات چاون

اررا مسلمان متتوا ست رامل اتحاد و هم س گت ر ان رلی دیگران با دز
تجارت در اسالمو ایگا م قاوتت دا تز اسالم اساساً دینت رری و تجااری باود و در
محافل تجاری چون مک ظرور یاف بود و پیاام ر (

و ا اداد و برخات ات احاب ایشاان

چون ابوبکرو رمر و رثمانبت ریان تا رپیشا بود اد (ابات رسا و  214 :1892ز 1بناابرایت باا

توسعۀ اسالم در منطق خاورمیا (د یای اسالم تمین هاای دینات بارای تحارک ا ماارت و
ار الی ط ق باترگان پدیدار گشتز ات سوی دیگر رموت های قرر تو 2سانت پیاام ر(

و

احادیااث ب رگااان اسااالم (ابااتبابوی ا و 220 /4 :1409و 259و 261؛ کلینااتو 148 /5 :1369و
 319مسلما ان را ب تجارت تو ی و تشوی فراوا ت کرد ا ادز اهمیات روتافا ون تجاارت
د مسلما ان چنان د ک ات حدود سدۀ سوم هجری در ک ب فق و بابت در احکاام تجاارت
و

د و تا ران ق ل ات پرداخ ت ب کار تجارت مل م ب رموخ ت رن بود دز تاا ر تاوا گر

در قرن چرارم هجری مظرر تمدن اساالمت با

امار ماترماد (م ا و  205-206 /2 :1362ز

اهمیت سرمای در احکام اسالم تا حدی بود کا مال(سارمای سا ونِ مرارۀ حیااتی ماادی و
تیور ت دگا ت د یا معرفت و رالق ب ثروت هم)ایۀ رش ب فرت د مشروع دا س
(سور ااکرفو ری  46ز

3

اد اسات

ات ظر ا مارت ر چ بارث هم س گت امعۀ خصو اً ترد ا یان تاا ر در ایات دو قارن
مت دو ط

ظری ی تقسیم کاارِ ا ماارت دورکایم هماان معیارهاای هم سا گت ا ماارتِ

هما ندی یا خودب خودی (مکا یکت  4بود ک ح ت اید در اب دا ایات معیارهاا باراث اتحااد
1ز چنانک ابوطااب رطرفروشو ابوسییان بت حر کشم فروش و چرمفروش بودز همچنیت ابوبکر دی و رثماان و
طلح

غل ب اتی دا دز رک :احمد بت رمر ابت رس ز األعالق النفيسةز بیروت :دار ادر1892مز

214

2ز در قررن کریم در چندیت سور کلما «تجاارت» با کاار رف ا اسات کا ات رن ملا ا اد :ساور بقار در ریا 16و
ری 282؛ سور فاطر ری 29؛ سور ساء ری  29؛ سور ور ری 37؛ سور

مع ری  10و 11

3ز «اامال و اا نون تینۀ ااحیوۀ ااد یا و اا اقیات ااصااحات خیر رند ربک ثواباً و خیر امَالً»ز
4ز ط

ظری تقسیم کارِ ا مارت دورکیمو دو مدل هم س گت ا مارت رامال اتحااد واماع باود اسات؛ «هم سا گت

خودب خودی(مکا یکت » یا «هم س گت ات را هما ندی» و دیگری «هم س گت ا ت ات تقسیم کار» یا «هم سا گت راات»ز
اما هم س گت هما ندی با امع های اوای تط ی دا ت ک دیت اساس رن را تشکیل متداد و هیچگو ا فرقا گرایات را

بر متتافتز ر چ بارث ا سجام ایت امع مت دو «و دان رمومت» یا «و دان معت» بودز حقو مربو با ایات اوع
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بیش ر تا ران ترد ت مت دو چنانک رقاید مش رک و محافظت ات رن رقید و رامل اتحاد
و هم س گت و مقاومت معات باود (دورکایمو  95 :1392و تیارا در ایات واماع دیات پایاۀ
ساخ مان خا وادگت را تشکیل و در تماامت رنا ار حیاات ا ماارت یاوذ دا ات (هماان:
 160ز بنابرایت اید ار قاد مش رک ب رییت ترد ت امت بقاای امعا تاا ر ترد ا ت در
دو قرن اول هجری در برابر اررا فاتح در سواحل خلیج فارس بودز اما با مرا رت ارارا
ب سواحل ایرانو ساحل شینان خلیج فارس دارای ساخ ار ا ماارت رشایر ایِ خاا

خاود

د دو ک ب قول دورکیم «هم س گت خودب خاودیِ ا ات ات هما نادیهاا»(هماان 145 :باا
تغییر دیت ترد یان ب اسالم ب تدریج سستتر دز بنابرایت ماتتاوان در تط یا ایات ظریا
گیت ک گرویدن ترد یان ب دیت اسالم هما ندیهای سن ت را ات میان برد و ب هم سا گت
ا مارت ترد یان رب وارد کردز بنابرایت اید رابطۀ تا ران ایرا ات (ترد ا ت باا ساایر
تا ران رر ِ سواحل خلیج فارس رابط ای همرا با رقابت بود استز ات سوی دیگار ااید
ب وان گیت در طول دو قرن خس یت اسالمتو «هم س گت ا مارت ات اوع هما نادی» (دور
ساسا ت ب رنوان تقری اً رایجتاریت هم سا گت ا ماارت سان تو ا ادک ا ادک رو با توال
رفتو و ب تدریج با ر د رر شینتو «هم س گت رات (تقسیم کاار » (دورکایمو 157 :1392
بر رن تیو یافتز با ر اارت دیگارو دو قارن خسا یت هجاری را ااید ب اوان دورۀ گاذار
تا ران خلیج فارس ات «هم س گتِ هما ندی» ب «هم س گتِ رات»( ا ت ات تقسیم کار معرفت
کردز
واهدی چند در تقویت فر یات فو در منابع ب چشم متخورد کا ات رن ملا ا اد:
هم س گت میان تا ران ق یل ردوات ات هَجَرِ بحریت با ره اری ابات یاامیت در رراد اهلیات
(طرف بتااع دو 44 :1377و 31و 39ک

اید قابل مقایس با اتحاد میان تیار هاا و کاالنهاای

ا راف ایرا ت تمیتدار(قارنو سورن و مرران در ررد ساسا ت(کیاانرادو  17 :1385با ادز
بنابرایت اید ا اراتت ب م ا ت خویشاو دی (توار ط قاتت و خو ت برای تخصیص م ایاای
هم س گت حقو

ایت (تن یرت بودز بنابرایت در ایت وع حقو و منافع فردی یس ند بلک ا ماارت هسا ند (دورکایمو

87 :1392و  93و  96ز اما هم س گت ا مارت ا ت ات تقسیم کار یا هم س گت راات دارای معیارهاای خاا

خاود باودز

رامل ا لت تشاکیل هم سا گت رااتو توتیاع پیوسا ا اواع کارهاای م یااوت بشاری باودز بناابرایت تقسایم کاار رامال

تعییتکنند و ا سجام وامع رات است (دورکیمو  63 :1392ز
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ا مارت و اق صادی و هما ندی هم س گت در میاان تاا ران رراد باسا ان ارام ات ایرا ات و
رر با دز
ظرور اسالم و مورد تردید قرار گرف ت رییت ترد ت مو ب د ک هر گرو در رغاات
ب دفاع ات دیت خود پرداخ و و ن

های بومسلمی و ت ادق و ح ت ا سا خالفات ر اسات

ب «رجمیّ » در برابر خالفت اموی موسوم با « اامیّ » برپاا ادز ایناان کماابی
احیای ایرا یت بود د (سرخوش کرتی

هما درپات

و اس وارتو 10 :1392اماا اساالمروردن تادریجت

ایرا یان ب ویب تا ران سواحل خلیج فارس ک در امهاای تاا ران ومسالمان ترد ا تتادۀ
(اارامررم ا یو121 :1886و 124و 126و 144ا ااار ب ا درهاامریخ ا ت م ااا ت خویشاااو دیو
وراثت و ح ت م ا ت دینت و اهمیت یاف ت روابط همشرریگاری (ات ق یال رقابات کوفیاان و
بصااریان (اایعقااوبتو  239-238 :1422یااا رقاباات رما یااان بااا قرامط ا و ساایرافیان (اباات-
وتیو290 :12 / 1992؛ و همانو  65 /10و در یج تغییر وع هم س گت میاان تاا ران ات
هما ندی ب وع رات(تقسیم کار دز
بنابرایت اید ب وان چنیت یج گرفت ک در یک سایرِ کلاتو رامال هم سا گتِ انیتِ
وامعِ تجّارِ خلیج فارس ات روابط دیاک خویشااو دی (ار و خاون مشا رک در رراد
ساسا ت ب منافع معت ق یلگت در قرن اول هجری و بعد ات رلبویا با هم سا گت ا ات ات
تقسیم کارو تخصص و منافع مش رک تغییر یافتز
 .5میراث سیاست اقتصادی ساسانیان و فعالیت تاجران پوا سی (پارسی)
در مبادالت دریایی با چین

سواحل و بنادر خلیج فارس در دور ساسا ت بسیار پررو بود دز تو

ویب اهان ساسا ت

ب سیاست ررساتی در ایت منطق (ات ق یل بندرساتیهای ارد ایر بابکاان و ااپور یکام
(ا

یرا تو بتتا 37 -8 :مو ب تحو تت در سطوح منطق ای (ف ح رماان و هجار توساط
اپور و را ت (رقابت خسرو ا و یروان و خسرو پروی با رومیان بار سارِ را هاای دریاایت

اقیا وس هند دز همچنیت سلطۀ موقت ساسا یان بار هار دو دریاای سارخ و خلایج فاارسو
ورت اتحاد غرافیایت و چرخ کاملت ات تجاارت دریاایت در یماۀ غربات اقیاا وس هناد را
پدید رورد ک تمین های توسعۀ خلیج فارس طت سد های سوم تاا هیا م مایالدی را ممکات
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ساخت و تاثیرات وسیعت در دادوس دهای دریایت خلیج فارس دا تز بقایای سرامیکهاای
کور ها و س کهای م ناوعِ وارد اد با

ناو ایاران در دور سلسال تا ا

و گاوا ایات

حقیقت است ک بنادر فارس ب رنوان مراک باترگاا ت و دادوسا د کاا باا چایت خصو ااً
بندر کا ون رمل متکرد دز در همان حال موقعیت سیاست بر اهمیت تجارت دریایت افا ود
و ات ررد ساسا ت بنادر خلیج فارس مرک یت بیش ری در دریا وردی اقیاا وسِ هناد یاف ناد و
باترگا ان ایرا ات و هی اتهاای رسامت ات ساوی دواات ساساا ت ات خلایج فاارس با چایت
مترف ند؛ چنانک

احبمنص ت ساسا ت باا واژ چینات «ساا -پاائو» 1اناخ مات اد و در

«ست -ان» 2اسا قرار دا ات ( Daryaee, 2003: 9ز ات ساوی دیگارو او ااع سیاسات چایت
( 420تا  598میالدی منجر ب تقسیم چیت ب دو بخ

« ماات و نوبت» د ک مرامتاریت

یج رن مرا رتی ب رگی قوم «هان» ب واحت نو رودخا یا

ا تس و اس قرار ق ایال

ماات در مسیر ادۀ ابریشم و اامت دن ایت اد برای باترگا اان باود و تمیناۀ تم بارای
گس رش ارت ا دریایت بیت چیتو هناد و ایاران فاراهم اد (وثاوقتو  39 :1395و چناانکا
تا ران ساسا ت کا های منطقۀ خلیج فاارس را باا کشا تهاای ایرا ات با خااور دور حمال
متکرد دز بنابرایت بنادر و مراک تجاری مرمت در ررد ساساا یان در ساواحل و باوم خلایج
فارس چون توّو (محل اتصاال بیشااپور پای خات ااپور یکام با دریاای پاارس و ریشاررو
سیراف (محل اتصال مسیر رر گور ب خلیج فارس

حارو قلرات و اوال ( یر بحاریت

سر بررورد د (کار ام ارد یربابکانو  43 -9 :1382ز
بندر اُبلب در اواخر ررد ساسا ت (ا و ایروان تاا ا شاینان خساروپروی مرامتاریت بنادر
تجاری ررا خصو ا در تجارت با چیت بودز ر جا در ر س خلیج فارس و گلوگا ارت اطت
پای خاات (تیساایون م ااد تجااارتی مساا قیمِ باترگا ااانِ ایرا اات (غاا اااً باترگا ااان رمااد
پای خت شیت با باترگا ان چینت ررد سلسلۀ تا

بودز منابع قرون اوای اساالمت یا ابلبا را

«فرو اارند» امید و (ط اریو  343 /3 :1387و تاا ران ات ر جاا باا کشا تهاایت موساوم با
«خیطى» ک ساخت ابلب بود تا چیت سیر متکرد د (یعقوبتو  199 :1422ز

1. Sa-pao
2. Si-nan
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در واقع بنادرِ ا لتِ ایرا تِ خلیج فارس(سیراف و ابلب ات طری را های بومِ «ایرا شرر» ب
پای خاتهاای ساساا یان (بیشاابورو گاورو تیسایون م صال مات اد و اح ماا ً محال تجمااع
باترگا ان مسافر(سواحل را ب محل تجماع باترگا اان با رگی خا بان (خ ا ا دار (تاا ران
پای خت شیت باتار معروف تیسیون م صل متکردز با تو

ب تیرساختهاای فاو اااذکرو

ب تدریج ط ق ای ات باترگا ان در ررد ساساا یان احیاا اد و دامناۀ فعاایاتهاای خاود را در
دریاها تا چیت توسع دادو ک

رح رن در تیر رمد است:

 .6تاجران «پوا سه» (پارسی یا زردشتی) در چین

در اسناد چینت میا ۀ سد های چرارم تا دواتدهم میالدی ات ایرا یانِ ترتش ت و سرتمیت ر اان
1

با ام «پو -س »و «پوا سّو» معادل چینت «پارسا» و «پاارس» یااد اد اسات؛ ( Whitehouse

 and Williamson, 1569: 43ز همچنیت در من ع چینت تا
«پو -س » و در مقابل اررا را «تا –

و مملکتی پارسِ ساساا ت را

» (مظاهریو  718 -19 /2 :1388و «تا ی » (مسلما انِ

رربااىتبااانِ ایرا ااى و اا ا ااد (ساایرافتو  24 :1381و باا قیافاا هااای ملوا ااان ایرا اات و
ب ویب بینتهای ب رگ و قوسدار رنها ا ار د است (س ود بادو  55 -6 :1383ز منابعت

چاون تاواریخ «کیواا وی»( 2تاأایف 306مز و هساو پیاائو( 3تاأایف قارن پانجم مایالدی و

 Whitehouse and Williamson, 1569: 44-46و وی ا و 4و ساوی ا او 5ا ااراتت با

کا های پوا س کرد ا د ک حکایت ات حیاور ایرا یاان در چایت داردز فررسات کاا هاای
ادراتت توسط تا ران «بو ست»( 6پوس با چایتو ات ق یال مر اانو رن ارو رقیا

مروارید در تو یش های یاف و کدرو سن

گاریو

بلورو ااماسو فاو دو یاو و کنادرو گیاا

مُرو تردچوب و حریر گلدار و مشجّرو تربیت (پارچ ابریشمت گل بر س و ملمال مو التو
فلیل سیا و فلیل دراتو خرماو گیا تاوااملوک (اقو یطون و خوانجان یریت (=خسرودارو ات

خااا واد ت ج یاال و ززز ( )Chau-ju-kua, 1965:16حکایاات ات اهمیااتو وسااعتو تنااوع و

4ز  Wei-shuک ابت تاریخت است ک در سال  572مز گا

د استز ()Chau-ju-kua, 1965: 16

5ز ایت ک ا مربو ب وقایع سلسل سوئت میان  581 -617مز است)Chau-ju-kua, 1965: 16( .

1. Po-ssǔ
2. Ku-wei
3. Hsu Piao

6. Bosi
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بیتاامللتبودن کسب و کار تا ران ساسا ت و ق

واسط گری ر ان میان

ری رربات

و چیت دارد؛ چنانک اووی سکت باترگا ان ایرا ت را ا لتتاریت واردکننادگان محصاو ت
یر رربت ب چیت دا س استز او چنیت اس د ل کرد است ک دایل ایت امار رن باود
ک دریا وردان و تا ران رر در تمان ق ل ات اسالم و ی در ررد خالفات اماوی با بناادر
مخ لف رسیای نوبت و رفریقای رقت رفتورمد متکرد د و خطر رف ت ب دوردستهای
ر را م حمل مت د د ( Lewicki, 1935: 174-175ز
منابع باس ان ناخ ت ی روابط تجاری ایران ساسا ت باا بنادر گوا جو(کاا ون ات طریا

مسیر دریایت خلیج فارس را تأیید متکنند ( Frye, 1993:62- 64ز 1ات سوی دیگرو تاا ران
ایرا ت ی برای ب ا حصار درروردن تجارت ر رسیاو مراک ی را در چیت احدا کرد دو
چنانک در پایان قرن دوم هجری /هش م میالدی دادوس د منظم و دائمت با چیت اس وار د
بود ( Whitehouse and Williamson, 1569: 47-49و تا ران پوسا کماابی
بترقیب و واسط تجارت چیت با

تاا را ت

یر رربت بود دز

تجارت دور ساسا ت توسط رکایت ات افراد رادی موسوم ب «هم ایت»[ 2در فارست او:

ا ات ب معنای ریک] یا مارات دینت ا جام مت د ک سارمای هاای خاود را با ا ا راک
گذا

و رکت تشکیل داد بود د .ایت اتحادی ها در تمینا قاوا یت و مقاررات حااکم بار

خرید و فروش توایدات مرارت دا ند ( Frye, 1993:62-64ز ایت کل مااکیت در اواخر

دور ساسا ت رواو دا ت و تنرا ک ا مادیان ه اردادس ان (ک ا ه ار حکام [حقاوقت]

بلک ک ا ایشوبوخت (ب تبان سریا ت ات ا ل راکت یاد کرد ا د (مرد برراماانو :1391

 93ز اما با و ود تشکبلهای نیت کمابی
باترگا ت دریایتِ ساسا یان بی

مس قلِ مذکور در میان باترگا ان پارستو ر اد

ات هار چیا مرهاون ماداخالت مسا قیم دواات باود اسات

( Whitehouse and Williamson, 1569: 40ز 3اذا با ظار ماترساد کا ساقو دواات
1. Ying-dak
2. hambāyīh

3ز تیرا هدف اوای و سیادت تام بر خلیج فارس و دوم گس رش دادوسا د پرساود بایت هندوسا انو سایالن و غار باود

است و دوات ساسا ت ات حوت فعاایت ر را تا ردن و سایالن پشا ی ا ت ماتکارد ( Whitehouse and Williamson,

 1569: 40ز
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ساسا ت تمین را برای توال تدریجت کار و یوذ باترگا ان پارست و در یجا پیشاتگارف ت
تجّار رر فراهم کردز
 .7دوره برتری و انحصار بصره در رأس خلیج فارس
(قرون یکم تا سوم هجری)

در یم خست قرن یکم هجری  /هی م میالدی ف وحات مسلما ان منجر ب سقو ساساا یان
و ات بیت رف ت ظام مرتبا ت و وحدت سیاست ایران دز ایت امر منجار با تو ا مسالما ان و
مرا رت ر ان ب بنادر ماات خلیج فارس و تحربک ا مارت فعالتری ادز بناابرایت یکات
ات ر های ف وحات اسالمت در همان مسایر تجااری خلایج فاارس اورت گرفات کا ات
رمان و بحریت ب ایاات فارس مترمدو چنانک ف ح بحریت در سال 14هاز مقدم ای بارای
ف ح رمانو

یار بناتکااوان (قشام و

یار قای

(کای

و تُاوّو و سراسار فاارس (ابات

بلختو 271 -275 :1374و بندر ابلب (بالذریو  333 :1988مشرورتریت بنادر خلایج فاارس
اادز (ا ااطخریو 83 :1347؛ مقدسااتو  23 /1 :1361و 30ز ف وحااات اسااالمت در ااواحت
ساحلت و داخلتِ فارس ایج م نورت برای باترگا اان و تجاارت منطقا خلایج فاارس دربار
دا ت ک ات رن مل ا د:

 .1سلطۀ اررا مسلمان بر بسیاری ات تمیتهای تیر کشت «بوم» ( اواحت داخلات
ارد یرخور و اپورخور و «بر» (کرا و سواحلو سایفهاا خلایج فاارس
مو ب را د دن تمینداران ساب ساسا تِ ترد ت ب تجارت و حیور بیشا ر
ترتشا یان در ااواحت گرمساایر ساااحلت ااد؛ (خیرا اادی و154 :1391و 158
ما ند سکو ت ترتش یان در سیراف ( Whiteouse and Williamson, 1569: 19ز
2ز تشدید رو د و اف ای

حجم مراا رت اقاوامو با خصاو

ارارا و با خلایج

فارس ب معنت تراکم معیت در منطق بودز در یجۀ ردم پاسخگویت اق صااد
کشاورتی و تمینداری برای تاأمیت یاتهاای معیشا تِ معیات م اراکم خلایج
فارسو بسیاری ات مردم ب تجارت رو رورد دز
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3ز تراکم معیت ب وب خود باتاری م راکم و پرتقا ا در خلیج فارس ب و اود
رورد بودز ایت امر کسب و کار باترگا ان را با تادریج رو ا داد و اذبا ای
برای اف ای

معیت تجّار د؛ امری ک اح ما ً ب تدریج ب پیادای

تقسایم

کار و تخصص حرف ای میان ا ناف مخ لف باترگا ان منجر دز
ات ساوی دیگارو بصار کا در اب ادا (ا اطخریو 82 :1347؛ مقدسااتو -163 /1 :1361
 162اشکرگا بودو در قارن دوم هجاری پا

ات برقاراری ث اات در اواحت فا ح اد و با

پررو تریت مرک تجاری ر س خلیج فارس و ح ت یمۀ غربت اقیا وس هند ت دیل د و با
رنوان مرمتریت بندر ررا ر استو گرو های ثروتمنادی ات تجّاار را در خاود گارد رورد و
ربادا ت و رو ر جا راملت برای ذ

یروی کار گس رد ب خصو

پیشا وران ات دیگار

واحت ادز بناابرایت بصار بنادر ا الت تجاارت ارریو انگرگاا و بارا ادات کشا تهاا و
قای های حمل کا و مراک مااتو رتادی تجارت مسایحیان و یرودیاان و دیگار گارو هاای
دینت (وثوقتو  68 -9 :1389و باتاری بارای تجاارت باا هناد اد ( ادویو 134 :1384ز ات
سوی دیگرو ا قال پای خت ات دمش اموی با بغاداد ر اسات (149هااز

مو اب باتگشات

اهمیت سیاست خلیج فارس در ررد ر است دز ایت امار مو اب تمرکا اق صاادی خالفات
اسالمت در بصر دو چنانک کا ها ات واسطو بصر و اهوات و فارسو رمانو یمام و بحریت
ات یک سو ب د ل و ات سوی دیگر تا ران کا های رقب و سوری و مصار و رفریقاای اماات
را با قای ب فرات حمل و س)
تا ران رراقت ب

ات طری رار ریسات با بغاداد ماترساا د دز بادیتترتیابو

ادرات خرماو حناو خ بصریو پارچ های ابل و ا واع پو اک ابریشامت و

حصیرهای تی ا مشغول بود د (مقدستو 165 /1 :1361و  178 -181ز
 .8برآمدن تجّار عرب (عمانی و عراقی) و رقابت با بازرگانان زرتشتی
در خانفوا (قرون یکم تا سوم هجری)

منابع چینت غاا اً ب م لبغان مذه ت و سیارتهای سیاستِ ار امات ات ساوی خالفات با درباار
تا

ا اراتت دار د :ط روایت من عِ چینتِ میت ا اوو 1اواایت باار در ساال 618مز فاردی
1. Min-Shu
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مسلمان برای ترویج اسالم ب کا ون سیر کرد است ()Chau-ju-kua, 1965: 14-15ز اا
برخت ات ایت م لبغانو محدثان و رلما برای تأمیت معااش و خارو سایرهای خاود با تجاارت
متپرداخ ند (خطیب بغدادى و1417و و 325-331 :13ز پ

بعیاد یسات کا کساب ساود

تجاری ی ات ا گی های ایت سیرها بود با دز خلیی سوم رثمان بات ریاان یا در ساال 31
ها 651 /م سییری را با هدایا و ام ای ب دربار چیت فرس اد و ب پاد ا چیت ارالم کرد کا
س خلیی ب مدت ست و چرار سال حکومت کرد ا دز با تو
پی

با ایاتکا رثماان بات ریاان

ات اسالم تا ر بود استو اید رالو بر اراالم ساقو ساساا یان و ت لیاا پیاام اساالمو

برای برقراری ارت ا تجاری اقدام ب ار ام سییر ب چیت کرد اساتز ارساال سایرا در ساال
 94هاز713 /مز و  108هاز726 /مز ب چیت ادام دا ت و سیرا در رن سال اس ان تی اایت را باا
خود ب چیت برد د ( Bretschneider, 1871: 8ک

اید مقدم ای برای تجارت اساب ات

خلیج فارس ب هند و چیت بود استز همچنیت ک ی ای ب تاریخ 124هاز742 /زم در یکات ات
مسا د چیت و ود دارد ک ا ار با ورود اساالم با چایت دارد (پاوتان و دیگارانو :1371
 19ز ساخت مسجد ب معنت گردرمدن معیت قابال مالحظا ای ات مسالما ان در رن احیا
بود استز ات سوی دیگر با سقو دوات ساسا ت ب دست اررا مسالمانو رار هاا وار
دریا وردی میان خلیج فارس و چیت د د (سیرافتو  25 :1381و چنانک تجّار رار بارای
سیرهای طو ت ات خلیج فارس ب افریقاو چیت و هناد ات تقاویم دریاا وردی ( اوروت دریاا
ترتش یان اس یاد متکرد د (خیرا ادی و  251 -347 :1387ز اا ا پیشاگامان مسالما ان در
تجاارت با ساوی چایت دریاا وردان ایرا ات بود اد کا ق ال ات رن در درباار خلیاا خاادمت
متکرد د ( Lewicki, 1935: 175-176ز و ود بقایای کش ت رربات یاا هنادی یافات اد
(قرن سوم هجری در ارما ر های ساحلت ا دو یو سیر تا ران رر ب چایت را تأییاد
متکند؛ خصو اً ک محمواۀ ایت کش ت سرامیکهای چینت باود اسات کا در ارر چایت
تواید مت د و ب اح ماال با سامت خاورمیا ا در را باود اسات (Flecker, 2001: 335-

 354ز ات سوی دیگرو همتمان باا تأسای

بغادادو توساع و رو ا بنادر بصار در قارن دوم

هجریو فعاایت اررا و ایرا یان مسلمان در کارِ باترگا ى در هند و چایت وززز یا افا ای
یافتز اا ایت بدان معنا یست ک تا ران ترتش ت ب یکبار ات کارِ تجارت با چایت دسات
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بردا ند یا ات گردو رقابت خارو د د؛ تیرا پ

ات ف ح فارس توسط ارارا و ترتشا یان

ب مناط گرمسیرو سواحل و مناطقت چون هندوس ان مرا رت کرد د و ب امر تجارت روی
رورد د اما ات اواخر قرن دوم هجاریو خالفات باا ابا اا کاردن و اسا قرار ق ایال رار
بنتتهیرو بنت یار و بنترمار در «سیف»های (ساحلت و دریافت رشور دریااو بار تاا ران
ترتش ت مسلط د (خیرا دی و  158 -154 :1391ز همچنیت در قرن دوم هجاریو تاا ران
رما ت ا ابا ت چون ابور ید ر داهلل بت قاسم (حدود  140هاز 758/زم و اانیر بت میماون
(حدود اواخر قرن دوم هجری برای تجارت ب چیت سیر کرد ا دز ابور یاد ات پیشاگامان و

تا ران امدار رر در ر خصو اً در تمین تجارت مُرب  1و رود با چیت بود استز ظاهراً
در تمان ابور ید ی تا ران ب

ورت راکت با اتحادی های تجاری ب امار تجاارت مات-

پرداخ ندو چنانک او برای خرید و فروش رود با یک رکت تجاری اریک اد و بابات

رن  20دینار پرداخت کرد ()Lewicki, 1935: 179-181ز یکت ات د یال بررمادن تاا ران
رما ت در تجارت با چیتو موقعیت مناسب غرافیایتِ رمان بر سر را ی مس قیم با چایت و یا

برقراریِ ث ات در رمان ب واسطۀ سلطۀ ابا یان بودز در ایت دوران تاا ران «تایشا » در کناار
تا ران «پوس » (ترتش یان پارستگوی ب امر دریا وردی و تجارت مشغول د د (حورا تو
 82 :1338و با رغات قرن یکم هجری مرا ر شیتهای خار تِ سااکت در کاا ون را اغلاب

ایرا تها و رر ها تشکیل متداد د؛ اا ب تدریج تعداد تیادی ات ایت مراا ران بایت ساال-
های 626 -618مز ب کا ون وارد د ا دز اماا ایات مرا ر شایتهاا ات قارن ساوم هجاری در
تجارت با چایت اهمیات یاف ناد ( )Chau-ju-kua, 1965: 14-15ز ظااهراً تاا ران اماوی در

چیت مشرور ب «تا تهای س)ید ام » و تاا ران رراقات مشارور با «تا اتهاای سایا اما »
بود د( Bretschneider, 1871: 8-10و رواملت چند تا قرن ساوم هجاری باراث فعاالتار
دن تا ران رراقت در کنار تا ران ترتش ت در کا ون و دیگر بنادر ناو و ار چایت
د1 :ا بغداد (پای خت ر اسیان ب رنوان مرک مدیریت تجارت با چیت رمل متکاردو تیارا
بغداد دارای معیت و ثروت فراوا ت د بود و درباار خالفات خاود ات مصارفکننادگان
1ز مغت بود ک ات درخ ت خاردار(خار مُغیالن تواید مت د و در رربس ان متروییدز ات ایت اما در ترکیاب روغات
مقدس کلیساها اس یاد مت دز رزک :ابت ااع ریو451 :1377
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کا هاى تجملبى و تین ى بود و ایت بر فعال دن تا ران رراقات ماتافا ودز باتارهاای بغاداد
چنان رو دا ت ک چینتهاا ر جاا را را «بااتار رماومت بومیاان برشات غربات» با

امار

مترورد د ک باترگا ان خار ت سرتمیت تای ا ت(مسالما ان در ر جاا گارد ماترمد اد

()Chau-ju-kua, 1965: 102ز رالو بر تاا ران مسالمانو تعاداد بسایارى ات تجّاار با رگ
ایرا تو یرودی(راتا ی ؟ و مسیحت در ایت رر سکو ت و ثروتهااى رظایم گارد رورد و
براى وتراى خلیا با من اا با کاداران دوا اى بود اد (دورىو  125 -124 :1375ز همچنایت
برخت ات سیاستهای ماات خلیاو تاا ران بصار را در ماوقعی ت برتار ات تاا ران ترد ا ت و
دیگر تا ران قرار مت داد و ب ر اارتت دیگار تاا ران مسالمان در رقابات باا دیگار تاا ران
فر ت و ام یات بیش ری را برای کسب سود ب دست مترورد د؛ چنانکا در تماان خلیاای
را دیت ات «تا ر مسلم» پنج دم (پنج درهم ات هر د درهم ات «تجار ااعرد»(تا ران اهل
ذمّ یک بیس مو و ات «تجار ااحر » (ک ب اشکرگا مجاهدان کا مترورد د یاک دهام
برحسب درهمو ماایات اخذ مت د (اامقری ی و  194 /1:1418ز همچنیت برخات ات خلیاا در
دوران ر است چاون خلییا واثا بااهلل (227 -232هااز

گاا باا بخشایدن ماایاات د یاک

تا را ت ک وارد دریای چیت مت د دو تا ران را تشوی ب تجارت با چایت ماتکاردز اا ا
ایت بخش

پ

ات وقوع رت سوتی وسیعت در بغداد و در یج کم ود کا های چینت در

ر جا اتیا اف اد (یعقوبتو  511 /2 :1382ز یکت ات باتارهاای ارر بغاداد مشارور با «بااتار
خییر» بود ک مرک «طرائاف ااصایت» (طرفا هااى چایت باود (یعقاوبتو  49 :1422ز اا ا
یاف های ظروف چینت در سیراف شان متدهد ک کا های چینت ات بندر سیراف با بغاداد
برد مت د ( Whitehouse, 1968: 16ز بنابرایت بغداد ب رگتریت مصرفکنندۀ کا هاای
وارداتت بود و ب دایل حیور تا ران ثروتمند در ر جاو سیل کا های تجملات با ایات ارر
سراتیر مت دز ب اح مال خییر ام تا ر یا فردی ثروثمند باود کا باا ت یاا مسا أ ر راسا
باتار کا های چینت بود استز تیرا باتارهای بغداد ب فرو ندگان و تجّار ب طور سا

با

قیمت دواتد میلیون درهم ا ار داد مت د (یعقوبتو  50 :1422ز
2ا سیاست تجاری سلسلۀ تا

رامل مرمت در ذ باترگا ان ب خا یوا بودو چنانکا

در چیت ات مسلما ان ماایات اخذ مت د ( Chaffee, 2008: 117ز ایت امر در قیماتی راایت
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کا تأثیر متگذا ت و ایت خاود ا گیا ای بارای تشاکیل ماینادگتهاای تجااری توساط
تا ران خلیج فارسو خصو ااً تاا ران رراقاتو و در یجا تشاکیل ماراتهاای تجااری
اسالمت در بالد دیگر ات مل بندر خا یوا مت دز با ظار ماترساد در ایات اورت تاا ر
ساکت در خا یوا مایندۀ تا ر ا اردار(رمد فروش ا مقیم در خیلج فارس (بصر ا بغاداد و
سیراف و دیگر واحت خلیج فارس بود ک معمو ً تا ری ثروتمند با
توسط پسران یا غالما

در دیگر بالد مایندگت تجاری تأسی

امار ماترماد کا

متکارد و تاا ران سایبار

1

را ب رنوان م ا ر سیرهای تجاری رکت اق صادی خود اس خدام متکردز رسم دادوس د و
باترگا ت در خا یوا ب گو ای بود کا تاا ران را تشاوی با رمدو اد با ر جاا ماتکاردو
چنانک هرگا باترگا ان ات را دریا کا ب چیت وارد متکرد دو کا های ر ان ا ار مت د
تا رخریت تا ران دریا ب بندر وارد و دز کا های ا ار د برای
خسارتت ما ت مت دو س)

دوات سى در د کا ها را ات تا ران ب

ما در برابر هرگو ا
ورت قدی و با

با تریت قیمت خریداری متکرد و مابقت کا ها را ب باترگا ان باتمتگردا اد و پاد اا در
خرید کا ب کسى س م متکارد (سایرافتو 69 :1381ز ام)راتاور تا ا

خاود باا فرسا ادن

خوا گان مورد ار مادشو ات خریداران ا الت کا هاای وارد با خاا یوا باودز او همچنایت
برای خرید کا ی تجّارو همگت ر ان را احیار متکرد و س)

اقدام ب خرید کا متکارد

و ب امنیت تجّار در خا یوا اهمیت فراوا ت متدادو چنانک در موردی ات تاا ری سامرقندی
ک ات خلیج فارس ب خا یوا سیر کرد بودو ب

کایت او رسیدگت کامل کردز (مساعودیو

 138 -39 /1 :1382ز بنابرایت ام)راتور چیت با اتکاا با قادرت خاود حاامت امنیاتو ساود و
سرمای تا ران بود و باکیییتتاریت کا هاای وارداتات را با گارانتاریت قیمات ات تاا ران
خار ت متخرید ک ایت رایط ب تجمع و اقامت تجّار در کا ون منجر دز در قارن ساوم
هجری حیور تا ران رراقت در کا ون چندان بود ک رو دریای چایت و هناد با واساط
1ز برخت باترگا ان کثیرااسیر بود د و منابع رربت قرن چرارم هجری در مت تعرییت ات مسافر و تا ران سَیبار ات اینان

با ا طالحِ «اا جّار ااموغلیت فت األسیار» (تا را ت ک ب سیرهای دور و درات مترو د یاد کرد ا د (تناوخىو :2/:1971

 360ز در قرن پنجم هجری رنصر اامعاات باترگا ت را ب دو کلِ مسافر و معامل ب قرار ذیل تقسایم کارد اسات« :بار

هر دو روى باترگا ى دایری ا ست و اباکى بر مال و بر تتز و با دایارى بایاد کا راسا ى و اما ات دارد و طریا دیا ات

س)رد و ات برر سود خوی

تیان دیگران خواهد و ب طمع سود سوتش دل خل جوید» (رنصراامعااىو  167 :1383ز
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رمدو د ر ان ب رن بندر بود است (سیرافتو  89 :1381ز سایرافت یا تأکیاد ماتکناد کا
«خا یوا همان ررى است ک باترگا ان رار بادا جا ماىرف ناد» (هماانو  90ز بناابرایت با
س بِ اح رام و تشوی ِ فراوانِ حکومت تا

و تعداد تیادی ات باترگا ان رار و ایرا ات در

چیت سکو ت گ ید دز برخت ات تا ران با خا وادۀ خود مراا رتو و برخات دیگار در چایت
با دخ ران چینت اتدواو متکرد دز ات سوی دیگر چینیان همسرانِ غیرچینتِ تا ران را «ت اان
پارست» و یا «تی ارویان بوسارمان» مات امید ادز ظااهراً واژۀ چیناتِ «بوساارمان» تصاحییت ات
کلمۀ فارستِ «مسلمان» بود استز فرت دان ر ان ک در چیت م وااد مات اد د با «میرما اان
م واد چیت» مشرور بود د ( یتیوانو بتتا 15 :ز ام)راتوران تا

معمو ً تا ری مسالمان را

برای ادر کردن احکاام و قیااوت میاان مارات مسالمان در ر جاا ا خاا ماتکرد اد
(سیرافتو 56 :1381و  89ک اغلب ات میان مح شمتریت تجّار مسلمان تعییت مت د و با تأیید
و فرمان رسمت دواات چایت ا جاام وظییا ماتکاردز در کاا ون یا دیاوا ت تحات فرماان
ملکاا جار ( ا بندر؟ و ود دا ت ک مس ول پاسخگاویت با
ردم پرداخت وامهاو قر

اکایات چینیاان در باا

هاو برر و سود وامهای خار یان و مسا ول بررساتِ مادّتی تماان

باتپرداخت وامها بودز باتپرداخت قر ها معمو ً با کا و ط قیمت و رخ رنها در تمان
رغات اقامت در باتار ر جا تعیایت مات اد و ات تاا ران دو برابار م لاا وامو دریافات مات اد
()Chau-ju-kua, 1965: 16ز

ارطای حقو مد ت و ح ت کنسوات ب
تا

هم شا ۀ هم س گتِ روب اف ای

مارات مرا ر شایت مسالمان توساط حکومات

و یوذی روب ر اد تجّاار مسالمان در اق صااد و امعاۀ

چیت بود و هم شا ارادۀ سیاست دربار چیت برای توسعۀ ارت ا تجاری و سیاست با خالفات
ر است و رسیای غربت بودز ایت امر تا ران مسلمان با خصاو

رراقیاان (و بصاریان را در

تجارت دریایت چیت در موقعی ت برتر ات دیگران قرار دادز
 .9بازتاب رقابت تاجران عراقی و تاجران زرتشتی در خانفوا و قطاِ موقات
تجارت دریایی با چین ( 141ها.ق758 /م).

در سال 758مز141 /هاز در«رغات دورۀ کت یتا یوئت(759ا758زم گروهت ات مردم پوا س
ب د ال تاا

ا ها (تاتیان بناگا ب و یت (دریایتِ کا ون حمل برد دو ا ارهاای غاالت و
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مخاتن سکنۀ ر جا را ب رت

کشید د و س)

ات همان را دریا پ

شس ندز وات طات دورۀ

تاا ات(766-779زم ات و ب ادای اح رام رمد د» (مظاهریو 727 /2 :1388ز اا ا د یال رن
غارت ( )Chau-ju-kua, 1965: 14-15و ایت رذرخواهت امعلوم استز هاادی حسات و با
ت ع او حورا ت ی چنیت بردا ت کرد ا اد کا مردماان تااتی و پارسات بااهم ارر بنادری
کا ون را غارت کرد دو سوتا د د و ات را دریا برگش ند (  Hasan, 1928: 102و حورا تو
 84 :1338ایت واقع مو ب کم ود کا در کا ونو و گرا ت و کمیابت کا در بغاداد اد
(سیرافتو  56 :1381ز اما رلت مظاهری در تعلیق ای ک بر ایت قسامت ات تا ا

او و ا و

چنیت بردا ت کرد است « :ایت پارسایا ت کا ات طریا دریاا با کاا ون تجااوت ماتکننادو
پارسیان بصر و خلیج فارس یعنت خواروِ [ابا ات؟]ا اد کا با تابعیات حکومات ر اسایان
دررمد بود د» (مظاهریو  727 /2 :1388ز اس ن ا

گار دگان مواف باا بردا ات مظااهری

استو اما با ایت تکمل ادام ماتیاباد کا ایرا یاان همچناان در برابار سالطۀ رار مقاومات
متکرد د و ایت بار در اواسط قرن هش م میالدی در قااب خوارو ب مرا ر شیتهاای رربات
حمل کرد بود د ک

ایگ یت مرا ر شیت قدیمتترِ پارسیان ترد تِ روتگارِساسا ت د

بود دز در واقع ایرا یان متخواس ند با ایت حمل و مرا ر شیت ایرا ت را ایگ یت مرا ر شایت
رر کنندو تیرا ب ظر مت رسد کا در ایات بایتو خالفات باا ارا ام ساییرا تو باا اب ارهاای
دی)لماتیک خواس ا و موق اً توا س بودا ک مرا ر شیت وبنیاادی رار مسالمان را در برابار
مرا ر شیتِ قدیمتترِ پارست ترتش ت تقویت کند و تر یح بخشدز اما ات ر جا ک تا ا
مت ویسد ک حملۀ ایرا یانِ خواروِ خلیج فارست ب کا ون موقت بود و پ

او

ات حمل دوباار

ات را دریا رقب شس بود دو و بعد ات مدتت ی دوبار روابط اح رامرمی ی میان پارسیان و
دربار چیت برقرار دو بنابرایت حمل بیش ر ا یاذایت یاا غاارتت با منظاور تخریاب تأسیساات
اق صادی (ا ارها و مخاتن و سرمایۀ مرا ر شیت رر در ر جا بود استز ب اح ماال قاوی
ا گی اق صادی ایت امرو باتگردا دن مسایرهای تجااری با بناادر ایرا ات ا خاوار تِ خلایج
فارس چون سیراف و رمان بود تا ات سلط گری ر اسیان و تجّاار رار ِ مسالمان رراقات بار
تجارت دریایت چیت و تغییر را های رن ب ررا و لاوگیری کننادز در واقاع در تیار پوسا ۀ
ایت حواد و رقابت امع باترگا ان ایرا ت (ترتش ت با امعۀ تجااری رار سانُبتِ حاامت
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خالفت ر است(تجّار رراقت را متتوان دیدز بنا ب گا ارش حاورا ت در ساالهاای  758مز/
141هاز در تاریخ تا

(ما رای کا ون و سوتا دن ر جا ایت رخریت ذکری است ک ات

پوا س در ساانام های چینت ب میان مترید؛ درحااتک همان تمان مردم تا ا همچاو یاک
امع بیگا در کنار رنها پیدا د ا د (حورا تو  84 :1338ز با ظار ماترساد رمادن اام
پوستها برای رخریت بار در سال 758مز141/هاز و ما رای ساوتا دن کاا ون ااهدی بار
رقابت تا ران ترتش ت و رر و بیرون را د دن تا ران ایرا ات و کاماهمیات ادن ر اان
استز بنابرایت ظری رقابت میان تا ران ایرا ت و رر و سوتا دن کا ون با د االِ گارف ت

ا قام ات اررا تقویت مت ود .یکت دیگر ات واهد تاییدکنندۀ تحلیل فو و ات مسا نداتی
حاکت ات تداوم یوذ ایرا یان در بندر کا ون و ح ت در دربار و پای خت چیتو مقاماتت اسات
ک خا وادۀ ایرا تِ اتا سو در مراک ام رد ب دست رورد بود :چناانکا سان
دیکت رر « ت ارن» پای خت سلسل تا

ق اری در

پیدا د استو ک ط ا ک ی اۀ رنو م علا با

یکت ات ا راف ایرا ت است ک ام خا وادگت او «اتا سو» و همسرش ات یک ق یل ترک با
ام «بتا ت» بود استز اتا سو در گوا جو (کاا ون ر اد یاف ا و پادر او بایت ساالهاای
756 -770م  139 -153 /هاز معاون حاکمِ بندرِ گوا جو بود استز اتا سو خاود در ساال
776م 159 /ها در یکت ات بخ های اداری سلسل تا
ب پای ختو ایت ک ی در رر ت ا رن ب دس ور او و
دا

اس خدام د و و پا

د استز ااتا ساو ا

ک اا اب دای اسم همۀ ر ان همچون امِ معمولِ سطوریها « یا

ر ان در دس گا اداری سلسل تا

ات مراا رت
فرت اد

» بود و همگات

و در بخ هاای مخ لاف کاار ماتکارد ا ادز (وثاوقتو

 77 -76 :1395ز
اما ایت سؤال باقت متما د ک چرا پسر اتا سو ب پای خت مرا رت کرد باود؟ ریاا ایات
بدان معنت بود ک ایرا تهاا در کاا ون دیگار مح او یاا ااحب یاوذ ود اد؟ در پاساخ
متتوان فر

کرد ک با تو

ب ایتک ر اان در طات دورۀ تااا اات(766-779زم ات او با

ادای اح رام رمد دو ب اح مال ات رقباف ادنِ تدریجت ایرا یان در رقابت باا ارارا حکایات
دا تز
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در سال 760مز143 /هاز فردی ور ت ب ام «تیت سایت کینا

» ارر ها ا

چ او 1را

مورد تاختوتات قرار داد و ب روای ت «ه اران» تت ات ساکنان تا ت و پوا سا هاا را ات دم تیاا
گذرا یدز ر چ ات ایت اواهد اسا ن ا مات اود ایات اسات کا در ساال 760مز143 /هااز
گروهت ات معیت پوس در چیت سکو ت و کش تهای ر ان ب چیت رفتورماد دا ا ا ادز
یار ای در

اا در کنار تا ران پوس گروهت ات یعیان فاراری ات خالفات اماوی یا با

چاایت پناهنااد ( Whitehouse and Williamson, 1569: 44و واسااط دادوسا د میااان
چینتها و بیگا گان د د (حورا تو  84 :1338ز اید ب وان چنیت حدس تد ک کش ار ه ار
تت ات تایش ها و پوس ها ب دایل ورش ر ان در سال 578مز141 /هاز بود استز
در سال 845مز231 /هاز ب فرمان فغیور و وا تسو
موبدان ترتش ت( موا هو

و خا قا های بودائیان دوا ت د و

و سطوری (راه ان تاا تسیت ک ظاهراً تعداد ر ان با سا ها ار

یر مترسیدو طرد د د (مظاهریو  726 /2 :1388ز حال ایت سؤال پای

ماتریاد کا ریاا

اخراو ترتش یان ات چیت حکایت ات رقابت مسلما ان با ترتشا یان ادارد؟ در اورتتکا در
تمام خیابانهای ا لت ررِ «چا
ر و غر
دا

رن» (پای خت باترگا ان مسالمان دیاد مات اد د و در

رر مغات های خار یان و اقام گا های م عل ب مردم تا ت و پارسایان و اود

است ک در رنها کا ی غر رسیا و رفریقا ات مل رااوو ااخ کرگادنو ادویا و

واهرات رر

مت د ( یتیوانو بتتا13:و  Williamson,1974: 78ز

ات سوی دیگر دوات چیت ب محصو تت چون ااخ کرگادن و کی ک)شات اح یااو
دا ت و ایت کا ها در ر رفریقا تری مات ادو ااذا ارارا

یا با دریاا وردی در ار

رفریقا مشغول بود دو بنابرایت تا ران خلیج فاارس با رناوان واساط هاایت در اتصاال ار
افریقا ب چیت ی فعال د دز ارسال سییرهای م عدد و رفتورمد تجّاار حکایات ات یاود و
رقابت رر ها با ترتش یان در چیت دارد؛ چنانک تا ری رراقات ات خا ادان قاری و کا ات
فرت دان ه ار بت اساود و ات ثروتمنادان ارر باودو با دایال ویرا ات بصار و در اثار اورش
احب اا ج(265 -255ها و ب سیراف مرا رت کارد و ات ر جاا باا یاک کشا ت هنادی و
س)

ات کش ت ب کش ت دیگر شس تا ب چیت رسیدز او در چیت ادرا کارد کا ات خا ادان
1. Hang-Chou
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وت رر استز مایندۀ فغیور ی درباار او ات تجّاار خاا یوا تحقیا و ر اان ادراای او را
تأیید کرد دز میان ایت تا ر رار و فغیاور چایت اح تهاایت رد و بادل اد اسات کا
حکایاات ات رقاباات تااا ران رراقاات بااا تااا ران ترتش ا ت دارد؛ چنااانک ا او ترتش ا یان را ات
و سجد کنندگان ب خور اید و ماا معرفات ماتکناد کا ارارا باا

ر ادتکنندگان رت

کمااک خاادای یگا ا ر ااان را کساات داد ااد و باار مملکاات ثروتمنااد ر ااان چیاار ااد د
(مسعودیو  139-143 /1 :1382ز
ات تحلیل ایت روایت چنیت برمترید:
1ز ساسا یان در ظر پاد ا چایت مردمات مح ارمو راقال و ثروتمناد و باا اررتت
را ت بود دز پاد ا چیت ات سقو ساساا یان و تسالط ارارا بار ایاران خ ار
دا

است و اید تا ران و یا مرا ران ترتش ت ب چیت او را ات ایت امر رگاا

کرد بود دز اا ات اواخر دور ساساا تو پیاروت دوم( 631تاا 637مز ساییران
م عددی برای کمکگرف ت ات پاد ا چایت در برابار ارارا با درباار پاد اا
فرس اد ک اا بت یج ما د بودز
2ز ایت گ ارشها شان ات رفتورمد پررو اررا و تا ران رر ب چایت دارد
و پاد ا خا یوا برای اث ات ادرای تا رِ قریشت ات دیگر تا ران تحقیا کارد
ک ایت ب اح مال شاندهند مرا ر شیتِ تا ران رر در خا یوا و یاا حاداقل
تعداد تیادی ات ر اان در خا یواسات کا ساب تاا ر رار قریشات را تأییاد
کرد دز بنابرایت تا ران اررا در کنار تا ران ترتشا ت افارادی اناخ

اد

بود دز
3ز پاد ا چیت پیام ر اسالم را مت ناخ برای ایشان اح رام قائال باود و تصاویر
پیام ران را گا متدا

استز ایت شا ای ات یوذ ف ایند مسلما ان در امع

و اق صاد چیتِ رن دوران ب

مار متریدز

4ز ب ظر مترسد در دربار پاد ا چیت اررابت بود د ک مسالط با تباان چینات و
رربت بود ا دو تیرا ایت م ر مان گی های پاد ا را برای رر قریشت تر م
مااتکرد اادز در روای اات دیگاار سااخت ات م ر مااا ت اساات ک ا سااخنان یااک
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سمرقندی (ب تبان سغدی؟ را ب چینت تر م متکرد دز ریا تعداد و اهمیات
م ر مان رربتدان س ت ب م ر مان ایرا ت (اتق یل سغدیانِ سمرقند افا ای
یاف بود؟ ریا رقابت میان رر و ایرا تو ک در روایت فو در خالل ح ت
ام)راتور و سید قریشت ر کار استو در رقابت میاان تباان رربات و تباانهاای
ایرا ت بر سرِ احرات ایگا تبانِ بیتاامللتِ تجارت در اقیا وس هند ی منعک
مت د؟
5ز سید قریشت مذکور ک ات فرت دان ه اار بات اساود باودو در مالقاات باا فغیاور
تا

خود را ات رموتادگان پیام ر و خویشاو د او معرفت کرد و خلییگاان ات
مل ر اسیانِ معا رش را باتما دگان و ا شینان او معرفات کارد و ح ات ات

ایشان دفاع کرد استز ایت واهد ایت حدس را ب ذهات م اادر ماتکناد کا
اید ایت تا رِ مالباخ ب تجارتی پرسود اما خطر اکی اطالرات ( اسوسات
ب چیت رف بود یا ح ت ب ورت فرس اد ای غیررسمت ات سوی خلیاا با درباار
چیت بود استز ب طور مشابرت فغیور ی با پرسیدن سؤا تت ات ریاان ا قاال
قدرت ات ایرا یان ترد ت ب اررا مسلمانو متخواس رگاهت و مو ع خود
را در روابط با «ررا » ب روت کندز ر کار است کا چنایت رگااهت و در یجا
تغییرِ مو عتو بر سر و ت تا ران ترد ت و مسلمان تأثیری ملموس مت رادز
نتیجه

در دور ساسا ت تا ران ترتش ت پارسات (پواا سات تنراا فعّاا ن تجااری خلایج فاارس در
کا ون ب

مار مت رمد دز اما با سقو دوات ساساا ت و بررمادن ارارا در ایاران طات دو

قرن اول هجریو تا ران ترتش ت و رر
میان ر ان رقابت و ود دا

ی در ر جا فعال د دز ب دایل تیاوتهاای دینات

است و ح ت فعاایتهای برای حذف یکدیگر ا جاام داد ا ادز

اما در قرن سوم در اثر یکدس ت خلیج فارس ات ظر مذه ت و مسلمان دن تا ران ترتشا تو
دوران یوذ و غل تا ران مسلمان در کا ون رغات دز هرچند غل با تاا ران ترد ا تتادۀ
ومسلمان بودو اما تا ران رر ک

امل تا ران رراقت و رماا ت مات اد د در تجاارت باا
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کا ون فعال بود دز ب طورکلت متتاوان رو اد اکلگیاری رقابات و رلال بررمادن و توال
گرو های مخ لف تا ران خلیج فارس در تجارت باا بنادر کاا ون را در تحاو ت سیاساتِ
منطقۀ خلیج فارس س جو کرد ک ر ارت بود د ات :براف ادن ساساا یان ترد ا ت و بررمادن
اررا مسلمان در قرن یکم هجریو ا قال پای خت ات دمش اموی ب بغاداد ر اسات در یماۀ
خست قرن دوم هجریو تشکیل امامت ابا ت در رمان در قرن ساوم هجاریز بررمادنِ هار
یک ات ایت مناط و دواتها مو ب رو موقت کسب و کار باترگا اان مربوطا و برتاری
ر ان در رقابت مورد بحث در بندر کا ون مت دو ک ایت خود ارایط رماومت تجاارت را
تحت تأثیر قرار متدادز
در پاسخ ب سؤال ا لت و در ارتیابت فر یۀ تحقی ب ظر مترسد کا با د یال فاو و
رو د ایت تغییراتی سیاست ا اق صادی گرو بندی میان تا ران خلیج فارس را ات واساط گاری
تا ران رر در سطح منطق ای در اواخار رراد ساساا تو با هنماوایت در رایت تیااوت در
قرون اول و دوم هجریو ب رقابت و در رایت برتری تا ران مسالمان بار ترد ا ت در قارن
سوم هجری رسا دز
منابِ و مآخذ
 قررن کریم
 ابت ااع اری ( 1377ز مختصر تاریخالدولز تر ما ر داامحماد ری اتز تراران :رلمات
فرهنگتز
 ابت بابوی و محمد بت رلاى ( 1409ز من الیحضره الفقیهو تر ما رلاىاک ار غیاارى و
محمد واد دربالغىو ترران:

دو ز

 ابت بلخت ( 1374ز فارسنامه ابن بلخیز تصحیح منصور رس گار فساایتز ایرات :بنیااد
فارس ناستز
 ارد یر بابکانز کارنامه اردشیر بابکانز تر م بررام فر و تو ترران :دا شاگا ترارانز
1382ز
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 ا طخریو ابواسح ابراهیم بت محماد ( 1347ز المسالک و الممالکز تصاحیح ایارو
افشارو ترران :بنگا تر م و شر ک ا ز
 پروکوپیوس ( 1365ز جنگهای ایران و رومز تر م محمد سعیدیو تراران :رلمات
و فرهنگتز


یتیوانو فن

(بتتا ز فرهنگ اساالمی در چاینز تر ما محماد واد امیادوار یاو

ترران :بیتاامللت ااردیز

 حورا تو رو ( 1338ز دریانوردی عرب در دریای هندز ترران :بت از
 خیرا دی و ر داارساول ( 1387ز « اوروت دریاا م ناای تقاویمت دریاا وردیو تجاارت و

ترارت در منطق خلیج فارس»و همایش خلیج فارس :فرهناگ و تمادنز تراران:

مؤسس تحقیقات و توسع رلوم ا سا تز ص 247 -259ز

 1391( _____ ز « بات ناست روابط ویاب باوم و بار در مرتهاای ناوبت فاالت ایاران»و

سومین همایش دوساالنه بینالمللی خلیج فارسز ترران :دا شگا ترارانو اص

18 -32ز

 1391( _____ ز «دریا وردی و تجارت ترتشا یان در خلایج فاارس در قارون خسا یت

اسالمت»و مجمور مقا ت همای
اسالمتو ص 152 -161ز

خلایج فاارسز تراران :مرکا دائار اامعاارف با رگ

 دریایتو تورو ( 1383ز شاهنشاهی ساسانیز تر م مرتیت ثاقبفرو ترران :ققنوسز
 دورکیمو امیل ( 1392ز درباره تقسیم کار اجتماعیز تر م باقر پرهاامو تراران :شار
مرک ز چاپ پنجمز

 دینکرد پنجم ( 1388ز روا ویستز تر م و تعلیقات ژااا رموتگاار و احماد تییالتو
ترران :معیتز

 س ود بادو را ( 1383ز بازتاب تمدنهای اشکانی ا ساسانی بر سه پادشاهی
در شبهجزیره کرهز ترران :ر یا ک ا ز
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 سرخوش کرتی و وس ا و اسا وارتو ساارا ( 1392ز برآمادن اساالمز تر ما کااظم
فیروتمندو ترران :مرک ز
 سیرافتو سلیمان تا ر ( 1383ز سلسل اا اواریخ یاا اخ اار ااصایت و اارنادز تر ما حسایت
قر چا لوو ترران :اساطیرز

 رنصراامعااتز کیکاوس بت اسکندر بت قابوس ( 1383ز قابوسنامهز مصحح غالمحسیت
یوسیتو ترران :رلمت و فرهنگتز
 قیمو ر داان ت ( 1384ز فرهنگ معاصر عربی ا فارسیو ترران :فرهن

معا رز

 کلینىو محمد بت یعقو ( 1369ز أصول الکافیو تر م سید واد مصطیوىو تراران:
ک ا فرو ى رلمی اسالمی ز
 کیانرادو خسرو ( 1385ز جامعه و اقتصاد عصر ساسانی .ترران :سختز

 م و ردام ( 1362ز تمدن اسالمی در قرن چهارم هجاریز تر ما رلیر اا
ذکاوتت قراگوتاوو ترران :امیرک یرز
 مردبررامانز فرخ ( 1391ز مادیان هزار دادستانز ترران :شر رلمتز
 مسعودیو بوااحست رلى بت ااحسیت ( 1382ز مروجالذهبز تر م ابوااقاسام پایناد و
ترران :رلمت و فرهنگتز

 مظاهریو رلت اک ر( 1388ز اد ابریشمز تر م ملاک ا ار وباانو تراران :پبوهشاگا
رلوم ا سا ت و مطااعات فرهنگتز

 مقدستو ابور داهلل ( 1361ز احسن التقاسيم فی معرف ة االق
من ویو ترران :رکت مؤایان و م ر مان ایرا تز



اليمز تر ما رلات قات

دویو سلیمان ( 1384ز «روابط باترگا ت مسلما ان و هندوس ان»و نامه تاریخپژوهاانز

سال یکمو مار اولز

 وثوقتو محمدباقر ( 1384ز تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوارز ترران :سمتز
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 1389( _____ ز علل و عوامل جابهجاایی کاانونهاای تجااری در خلایج
فارسز ترران :پبوهشکد تاریخ اسالمز

 1395( _____ ز میراث دریانوردان ایرانی در بنادر چاین (بنادر گوانجاو
چوانجو خانجو) .ترران :پبوهشگا میرا فرهنگت و گرد گریز

 منابِ عربی و التین

 ابت ااجوتىو بواایرو ر داارحمت بت رلى بت محماد ( 1992ز المناتمم فا تااریخ
األمم والملاو

ز تصاحیح محمدر ادااقادر رطاا و مصاطیى ر ادااقادررطاو بیاروت:

دارااک ب ااعلمی ز
 ابت خردادب و ر یداهلل بت ر داهلل( 1992ز المسالک و الممالک .بیروت :دار ادرز
 ابت رس و احمد بت رمر ( 1892ز األعالق النفيسةز بیروت :دار ادرز

 ا یرا ىو حمزة بن الحسن (بتتا ز تاریخ سنى ملوک ا ر

و ا یاء رلایرم ااصاال و

ااسالمز بیروت :دار مكتبة الحياةز
 بالذرىو احمد بت یحیى ( 1988م ز فتوحالبلدانز بیروت :دار و مكتبةالهاللز

 تنوختو بورلت محست بت رلات ( .)1971نشاوار المحاراره و أخباار الماذاکره.
تنوخ ز بیروتز

 ااحصریو احمد( 1986ز السیاسه االقتصادیه و النمم المالیه فی الفقه االساالمیز
بیروت :دارااک ا ااعربتز
 خطیب بغدادىو احمد بت رلى( 1417ز تاریخ بغدادز تصحیح :رطاو مصطیى ر دااقادرو
بیروت :دارالكتب العلميةز
 اادوریو ر ادااع ی ( 1999ز تاریخ العراق االقتصادی قی القرن الرابِ الهجریز
ااط ع اارابع ز بیروت :مرک دارسات ااواحد ااعربی ز

 اارامررما یو با رگ باات اارریار( 1886؛ کتاااب عجایااب الهنااد
marvilles de l'Inde, edit. P.A. Lith. Leide
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و تااریخ ااط اریز مصاحح

ز تاریخ االمم و الملو

1387(  ط رىو محمد بت ریر

 روائع اا را ااعربىز:محمد ابوااییل ابراهیمو بیروت
 ز معلقاات سابِز1377(  ااقی ز امروءو ابت ااع دز طرف و ابت سالمتو تهیار و دیگاران
 سروشز:تر م ر داامحمد ری تو ترران

 ز المواعظ واالعتبار باذکر الخطاو و1418(  اامقری یو تقتاادیت احمد بت رلتو
 دارالكتب العلميةز:اآلثار المعروف بالخطو المقریزیهو بیروت

: ز البلادانز مصاحح محماد امایت اناوىو بیاروت1422(  اایعقوبىو احمد ابت اسحا
دارالكتب العلميةز
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