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چکيده
اين مقاله با هدف شناخت وضعيت و موقعيت خليجفارس،
کرانهها و پسکرانههاي آن ،در دورة حکومتهاي سلوکيان و
اشکانيان ،با استفاده از منابع کتابخانهاي و بر اساس ترکيبي
از روشهاي تحقيق توصيفي و تحليل محتوا بهنگارش درآمده
است؛ اگر چه بهموقعيت منطقة خليجفارس در نتيجة هجوم
سپاهيان اسکندر آسيبهاي جدي و جبرانناپذيري وارد شد،
اما اهميت آن در تحوالت سياسي ،اقتصادي ايران همچنان
محفوظ مانده است .چنانکه در دورة سلوکيان ،امنيت دريايي
تأمين گرديد؛ شهرها و بنادر زيادي با نام سلوکيه و اسکندريه
در مناطق حساس نظامي و بازرگاني آن ساخته شد و تجارت
با کشورهاي ديگر از جمله هند و اروپا رونق يافت .در مجموع
اقدامات سلوکيان در خليجفارس نشان ميدهد که آنان اهميت
سياسي ،اقتصادي خليجفارس را دريافته و در جهت رونق و
آباداني آن گامهاي مؤثري برداشتند.
موقعيت خليجفارس؛ سواحل؛ جزاير و بنادر آن ،در طول
مدت طوالني فرمانروايي اشکانيان ،اگرچه با افتوخيزهاي
فراواني همراه بود ،ولي در مجموع با توجه به اينکه حکومت
اشکاني به بازرگاني خاور و باختر و اقتصاد خارجي ،توجه ويژه
داشت ،بر اهميت و موقعيت خليجفارس نيز بيش از پيش
افزوده شد .چنانکه در بين سالهاي (134 -174ق.م) پيش از
ميالد ،همزمان با سلطنت مهرداد اول اشکاني ،خليجفارس

از نظر سياسي– تجاري موقعيت ممتازي پيدا کرد .در يک
جمعبندي کلي ميتوان گفت که در دوران فرمانروايي
اشکانيان نقش ترانزيتي ايران از طريق خليجفارس اهميت
بيشتري پيدا كرد؛ تا آنجا که اين آبراهة مهم ،در تجارت بين
ايران با چين و از طرفي چين و روم ،جايگاه ويژهاي را در نظام
اقتصادي کشور احراز نمود.
کليدواژگان

خليجفارس؛ ايران؛ سلوکيان؛ اشکانيان

مقدمه

اسکندر مقدوني پس از سه جنگ «گرانيک» ( 334ق.م)؛
«ايسوس» ( 333ق.م) و «گوگمل» ( 331ق.م) مقاومت داريوش
سوم ،آخرين پادشاه هخامنشي ،را درهمشکست و در سال
 330ق.م دوران حکمروايي اسكندر و سپس سلوکيان آغاز
شد.
باوجود آنکه هجوم سپاهيان اسکندر آسيبهاي جدي
و جبران ناپذيري به خليجفارس و اياالت کرانهاي آن وارد
کرد ،اما اهميت درياي پارس (خليجفارس و درياي عمان)
در تحوالت سياسي ،اقتصادي ايران ،همچنان محفوظ
ماند.

 .1استادياردانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر
 .2کارشناس ارشد تاريخ ايران باستان
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اسکندر در ادامة فتوحات خود در اواخر ژوئية سال 325
ق.م «پتاله» ،جاييکه «رود سند» از نزديک درياي پارس دو
شاخه ميشد ،لشکريان خود را ،دوباره منظم کرد و آنان را
براي بازگشت به پتاله آماده نمود؛ ليکن ،با وجود انصراف از
ادامة لشکرکشي در شرق هند ،فکر رسيدن به اقيانوس در
پايان خشکيهاي دنيا ،در ذهن او وجود داشت؛ بنابراين ،در
آبهاي مجاور رود سند کشتيرانيکرد ،تا اينکه در مصب رود
سند به دريا رسيد و بتصور اينکه بهآخر دنيا رسيده و تمام
جهان تحت تسلط اوست ،براي خدايان ،آمون 3و نپتون،4
قربانيهايي به دريا تقديمکرد و نيز محرابهايي در سرزمينهاي
اطراف آن بناکرد (زرين کوب.)238:1388 ،
اسکندر پس از تصرف سرزمينهاي کرانة رود سند
تصميمگرفت با گذشتن از اين رود به درياي پارس دستيابد
و استيالي خود را بر سرزمينهاي شبه جزيرة عربستان و آفريقا
گسترشدهد .او از دهانة رود سند گذشت ،ولي بعلت طوفاني
بودن دريا از مسافرت منصرفشد و به خشکي بازگشت .بعد از
آن اسکندر سفر خود را از راه خشکي و از کرمان و بلوچستان
پيشگرفت و به سردار خود نئارخوس يا نئارک ،دوست دوران
کودکي و فرماندة لشکريان خود ،مأموريتداد تا در مصب
رود سند ،برکشتي ،سوارشده و با کمک دريانوردان قبرسي؛
فنيقي و مصري در ساحل درياي پارس تا آنجا که ميتوانند،
پيشرويکنند (آل احمد.)34:1353 ،
به اين ترتيب پس از سفر اسکيالکس کارياندي ،در زمان
داريوش ،دومين سفر اکتشافي در درياي پارس آغازگرديد.
نئارخوس تمام کرانههاي جنوبي ايران را پيمود و از راه کارون
تا حدود اهواز پيشآمد و خود را به شوش ،که محل تالقي
قواي زميني و دريايي اسکندر بود ،رساند .او در اين سفر با
دشواريهاي بسياري روبرو بود .کشتيراني در طول سواحل
ناآشنا و نامأنوس ،که بدست آوردن ذخاير خوراکي و آب و
ديگر وسايل مورد نياز همراهان ،در آن نقاط ميسر نبود،
همچنين عدم وجود کشتيهاي مناسب و نيز بياطالعي از
شرايط دريانوردي در اين آبها ،امور کشتيراني را بسيار سخت
 .3رب النوع خورشيد.
 .4رب النوع درياها
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ميکرد ،ولي تهور و استقامت نئارخوس و افرادش باعث شد
تا مأموريت وي با موفقيت انجامپذيرد .در حين کشتيراني،
درطول سواحل ،نئارخوس توانست تماس خود را با اسکندر در
اکثر مواقع حفظکند و سپس در عبور از رودخانة «پاسيتيگر»
در نزديکي شوش ،اسکندر تمامي نيروي دريايي خود را ،که
در قسمت علياي رودخانه به استقبال پادشاه در حرکت بود ،در
آغاز سال  324ق.م ،مشاهده کرد (دياکونوف.)167:1346،
سفر نئارخوس را در کرانههاي درياي پارس ،بايد از
هرحيث يک اقدام اکتشافي دانست؛ زيرا ،الزم بود که وي
از وضع سواحل و خليجها اطالعات کافي بدست آورده و آنها
را بررسينمايد تا بتواند لنگرگاههاي مناسب را شناساييکند
و بعد ،از وضعيت شهرهاي ساحلي و بندرها و موقعيت
جغرافيايي آنها و استعداد کشاورزي و منابع اقتصادي سواحل
باخبرشود؛ زيرا ،کشتيراني در سواحل ناشناس و جستجوي
غذا بين قبايل سرکش ،کاري دشوار بود و اگر چنين نيرويي
در بين راه متوقف يا منهدم ميشد ،اعتبار و اقتدار اسکندر در
مخاطره قرارميگرفت (مستوفي.)46:1335 ،
نئارخوس در طول سفر خود ميبايست براي تهية غذا و
آب ،بصورت متناوب با سواحل در ارتباط باشد ،او در طي
اين ارتباطها سرزمينهاي جنوبي ايران را مشاهده کرده و طول
سواحل آنها را با درياي پارس اينگونه بيان ميکند:
«1 .شرقيترين اين سرزمينها ،سرزمين «ماهيخورها»
بوده و طول سواحل آن با درياي عمان 10000
«استاديون »5بوده است .در شمال اين منطقه سرزمين
«گدروزيا» قرار داشته است.
2 .2در غرب سرزمين ماهيخورها« ،کرمان» قرار داشت،
که طول سواحل آن با درياي پارس « 3700استاديون»
بوده است.
3 .3در غرب «کرمان»« ،ساتراپ پارس» قرار داشته ،که
طول سواحل آن با خليجفارس « 4400استاديون»
بوده است.
4 .4در غرب «ساتراپ پارس»« ،ساتراپ شوش» قرار
داشته که طبق سفرنامة نئارخوس طول سواحل آن
 .5هر استاديون معادل  152/5متر است.
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با خليجفارس « 2000استاديون» و آخرين ساتراپ در
سفرنامة او ميباشد» (علي بابايي درمني.)1391،
متن اصلي سفرنامة نئارخوس از بين رفته و آنچه اکنون
بدست ما رسيده ،کتابي است ،که آريان مورخ يوناني دربارة
لشکرکشي اسکندر نگاشتهاست .گزارشهاي نئارخوس
اطالعات جغرافيايي پراهميتي در مورد درياي پارس ،در
زمان حملة اسکندرمقدوني ،به ايران و وضعيت دريانوردي
ايرانيان به ما ارائهميدهد ،که از طريق گزارشهاي وي ميتوان
به محدودة جغرافيايي شهرها و اياالت ساحلي درياي پارس،
در سالهاي پاياني فرمانروايي هخامنشيان و سالهاي آغازين
حکومت سلوکيان ،پيبرد.
گزارش اين سفر که در سواحل کرمان پس از اولين
مالقات نئارخوس به اسکندر تقديمشد ،بر نظر اسکندر در
اجراي نقشههاي اکتشافي خليجفارس تأثير مستقيم داشت؛
زيرا ،نقل آنچه که لشکريانش از دريا و سواحل ديده و شنيده
بودند ،چنان اسکندر را مشعوفکرد که بفکر دريانوردي تا
مصب فرات نيز افتاد (پلوتارک.)423:1346 ،
پس از انجام سفر اکتشافي نئارخوس ،اسکندر برغم ميل
سردارانش که خواستار برگشت به وطن بودند ،بابل را بعنوان
مرکز حکومت خود انتخابکرد .او با انتخاب بابل ،تقريباً در
مرکز امپراطوري خود ،که از سند تا يونان امتداد داشت،
ميتوانست بر درياهاي بزرگ سرزمينهاي فتحشدة خود،
يعني درياي مديترانه و خليجفارس ،مسلطباشد و مبادالت
تجاري درياي مديترانه؛ خليجفارس؛ بينالنهرين و آسياي
صغير را نظارت کند.
اسکندر که از نتايج سفر نئارخوس راضيبود ،دستورداد
تا تعداد زيادي کشتي ساخته و در بابل حاضرکنند ،سپس
او هيأتهايي را براي اکتشاف به قسمتهاي سواحل غربي
خليجفارس اعزامکرد .اولين هيأت ،بهرهبري ارکياس تا حوالي
«تيلوس» جلو رفت ،اندروستون ،سياح دوم ،از آن نقطه جلوتر
رفته و سياح سوم که هيرون نامداشت و از اهالي «سولي» بود
از آن دو پيشتررفت .خبرهايي که سياحان ياد شده با خود

ميآوردند ،هيچکدام رضايتبخش نبود ،ولي با اين وجود
اسکندر به نئارخوس که از مأموريت قبلي خود موفق برگشته
بود ،دوباره مأموريت داد تا شبه جزيرة عربستان را سياحت
کند ،اما برغم تدارک مقدمات سفر ،اسکندر در سال 323
ق.م زندگي را بدرودگفت و بدين ترتيب سفر نئارخوس آغاز
نگرديد (ويلسن.)56:1366 ،
اگر از هدف اسکندر نسبت به اعزام نئارخوس که بنظر
برخي از پژوهشگران اکتشافي بوده و بنظر جمعي ديگر جنبة
امنيتي و سرکوبگرايانه داشته ،صرفنظر کنيم ،بنظر ميرسد
اهميت خليجفارس ،بعنوان يک آبراهة مهم و استراتژيک،
انگيزهاي مؤثر براي فاتح مقدوني بود تا به اعزام اين گروه
اقدام نمايد؛ عالوه برآن ،پس از مطالعة سفرنامه به واقعيتهايي
مانند مقاومت و پايداري مردم سواحل درياي پارس در برابر
سپاهيان مقدوني و همچنين به مهارتهاي ايرانيان در امور و
فنون دريانوردي ،بدليل استفادة نئارخوس از راهنمايان ايراني
و تشکيالت منظمي که براي دريانوردي (مانند عالئمي که
مناطق کمعمق خليجفارس را بوسيلة تيرکهاي عمودي که
در بستر دريا فرو رفتهبودند ،مشخصکرد تا کشتيها در آن
قسمتها به گل ننشينند) تدارک ديده شده بود ،پيميبريم
(بابايي درمني.)1391،
سلوکيان در خليجفارس
پس از مرگ اسکندر ،در سال  323ق.م ،متصرفات او بين
سردارانش تقسيم شد .مصر باستان به دودمان بطالسه يونان؛
قسمتهاي اروپايي به مقدونيان و ايران و بيشتر متصرفات
اسکندر به سردار ديگرش ،سلوکوس ،رسيد.
با مرگ اسکندر هرچند اجراي طرحهاي او که با
خليجفارس ارتباط داشت ،مانند اعزام هيأتها براي اکتشافات
دريايي متوقف شد ،ولي اقدامات ديگري توسط سلوکيان در
نقاط کرانهاي و پسکرانهاي خليجفارس صورتگرفت ،که
بطور قطع و يقين ،نميتوان پذيرفت که سلوکيان نسبت به
خليجفارس و مسائل آن بيتوجه بودهاند.
شهرسازي در سواحل خليجفارس و ايجاد بندرهاي
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جديد ،که در بهبود بازرگاني دريايي بسيار مؤثربود ،حاکي
از توجه پادشاهان سلوکي به خليجفارس است .شهرهايي که
توسط سلوکيان ساختهميشد ،بيشتر با اسامي «سلوکيه»
و «اسکندريه» نامگذاري ميشدند .بسياري از اين شهرها
در بينالنهرين و پيرامون خليجفارس بودند (فراي،
 .)236:1385در «شوش اليمائيه» سه شهر سلوکيه شهرت
زيادي داشتند« ،سلوکية» کنار «اوله -کرفه»؛ «سلوکية»
نزديک «تيسفون» و «سلوکيه»اي که در کنار خليجفارس
قرارداشت (مشکور .)83:1374 ،همچنين شهر «سلوکيه»اي
که در کرانة رود دجله توسط سلوکوس ساخته شد ،از نظر
اقتصادي و سياسي جانشين بابل باستاني ،گشت که قبل
از آن بدست ،يکي ديگر از سرداران اسکندر ،ويرانشد
(نهچيري.)260:1380 ،
در ديگر مناطق ساحلي خليجفارس نيز ،بندرسازي،
شکلگرفتهبود ،در يک جمعبندي کلي ،ميتوانگفت ،که
سلوکيان در سواحل خليجفارس بيش از نه شهر بناکردند،
«انطاکية» پارس ،از شهرهاي مهم بندري ساحل شمال
خليجفارس ،جانشين شهر كهن عيالمي «ليان» بوشهر امروزي
شد (گيرشمن.)262:1364،
بنظرميرسد ،هدف از ساخت اسکندريهها در مناطق
حساس نظامي و بازرگاني و اسکان مهاجران يوناني در آنها،
عالوه بر تغيير ترکيب جمعيتي بهنفع خود و همچنين نياز
عملي آنان براي دوام حکومت سلوکيان ،مراکزي براي ترويج
فرهنگ «هلني» در ،شرق نيز ،بود .در ميان ساکنان بسياري
از اين شهرها ،که در سواحل خليجفارس واقع شدهبودند،
عدهاي بازرگان مهاجر نيز زندگيميکردند .اين بازرگانان
توانستند با استفاده از امنيت ايجادشده توسط سلوکيان ،در
مسير تجاري خليجفارس تا اقيانوس هند ،به کشتيراني و
تجارت پرداخته و باعث رونق بازرگاني بين هند ،خاورميانه
و اروپا شوند.
تجارت با هند در دورة حکومت سلوکيان ،در بين بازرگانان
جايگاه ويژهاي داشت .مواد اوليه مانند چوب و فلزات ،که
ايران و هند تهيهکنندگان آن بودند ،بسيار مورد تقاضاي
60

غربيان بود .مبادالت تجاري در اين دوره شامل کاالهايي مانند
احجار کريمه و جواهراتي که روي آنها برجستهکاري شده
بود؛ داروهايي که هند تا حدود «برتاني» صادرميکرد (نباتات؛
مرهم؛ انواع روغن؛ عطريات؛ ارغوان و گالب)؛ ظروف سفالي؛
شيشه؛ منسوجات؛ اشياء هنري؛ پاپيروس و تجارت برده بود.
اين تجارت با کاالهاي بازرگاني که هند واردميکرد ،موجب
تشکيالت جديد اقتصادي و توليد افکار نو و مباني تازه در
مبادالت ايرانگرديد (آذري.)127:1350،
راه درياي خليجفارس در زمان سلوکيان به جادة شاهي،
که در دورة هخامنشيان به همت داريوش اول ساخته شده
بود ،ارتباطداشت .اين شاهراه بصورت يک «بزرگراه بازرگاني»،
تجارت بين اروپا و آسيا را از طريق راه آبي سودآور خليجفارس،
به اقيانوس هند پيوندميداد (خداديان.)811:1383،
جانشينان اسکندر عالوه بر رقابت در بين خود ،براي
گسترش قلمرو ،بر سر مسائل تجاري نيز رقابت وسيعي
داشتند .در اين دوره بطالسه جانشينان اسکندر در مصر،
رقابت تجاري دريايي را با سلوکيان آغازکردند .در قرون سوم
و دوم قبل از ميالد بنادر درياي سرخ و درياي مديترانه ،با
حمايت کامل حکام «بطالسه» ،نقش اساسي را در تجارت
شرق و غرب برعهدهگرفتند (وثوقي.)48:1384 ،
باوجود رقابت و انحصار نسبي ،که بطالسه ،در اين زمان،
در تجارت دريايي بدستآوردهبودند و از طريق «گرهه» در
جنوب عربستان با هند به تجارتميپرداختند ،ولي هنوز
بخش عمدهاي از تجارت با شرق و غرب در دست سلوکيان
باقيمانده بود.
اقدامات ديگر سلوکيان نشانميدهد که آنان اهميت سياسي
و اقتصادي خليجفارس را دريافته و در جهت رونق و آباداني آن
گامهايي برداشتهاند؛ ازجمله ميتوان به کانالکشي رودخانة
کارون ،که يک راه آبي ميان شوش و خليجفارس بوجودميآورد،
اشارهکرد (يارشاطر .)110:1375 ،آنان همچنين به اليروبي
آبراهههاي متروکة بابل تا خليجفارس پرداخته و مسيرهاي
مناسبي براي تردد کشتيهاي تجاري ،فراهم نمودند.
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اهميت خليجفارس در دورة اشکانيان و پادشاهان رومي
معاصرآنان
امپراطوري «اشکانيان» ( 250ق.م تا 224م) ،که بنام
امپراطوري «پارتيان» نيز شناختهميشود ،طوالنيترين دورة
شاهنشاهي و حکومت را در تاريخ ايران بخود اختصاص
دادهاست.
در تشکيل شاهنشاهي اشکانيان مهرداد اول (-174
 134ق.م) ،نقش کوروش و مهرداد دوم ( 87 -124ق.م)
نقش داريوش ،را ايفا کردند .مهرداد اول قلمرو متصرفات
شاهنشاهي مزبور را گسترش داد و مهرداد دوم اين متصرفات
را تثبيت و نظم را در آنها حاکم کرد .وي ايران را بصورت
يک قدرت جهاني درآورد؛ تماسهاي او با روم در مغرب و
چين در مشرق ،اهميت کشور و عظمت نقش او را ،در حيات
سياسي و اقتصادي دنياي آن روز نشانميدهد (گيرشمن،
.)294:1364
همزمان با سلطنت مهرداد اول اشکاني ،شرايط سياسي
در ايران و بينالنهرين بهنفع تجارت خليجفارس و کرانههاي
آن ،بهکلي ،تغييريافت .اين دوره ( 134 -174ق.م) مصادف
با آخرين کشمکشهاي حکام سلوکي در سوريه ؛ مصر و يونان
و از هم پاشيدگي قدرت آنان در شرق و آغاز قدرتگيري
روميان در غرب است .مهرداد اول ،پادشاه قدرتمند اشکاني،
ابتدا به باختر حملهکرد و مناطق غربي ايران را به قلمرو
اشکانيان ملحقنمود؛ در پي آن نواحي شمالي خليجفارس را
بتصرف خود درآورد و با تصرف دو ايالت بزرگ پارس و بابل،
( 160-164ق.م) ،توانست کلية نواحي پسکرانهاي شمال
خليجفارس را تصرف نمايد (وثوقي.)50:1384 ،
در آستانة سال  130ق.م کنترل و حاکميت پارتيان بر کلية
سرزمينهايي ،که در پيکارهاي سال  140ق.م از قلمرو پارتيان
جدا شدهبود ،دوبارهبرقرارگرديد .از اين پس موفقيتهاي نظامي
و سياسي پيوسته نصيب پارتيان ميشد و سلوکيان تقريباً از
اکثر مناطق غربي ايران به داخل بينالنهرين راندهميشدند.
فرمانروايان سلوکي ميکوشيدند تا بخشهايي از جنوب و
جنوب غربي ايران را تا حد امکان براي خود حفظکنند تا

ارتباط آنها ،بويژه از ديدگاه تجاري و اقتصادي با خليجفارس و
اقيانوس هند ،حفظ شود (خداديان.)1072:1383،
در زمان سلوکيان منطقة بينالنهرين تحت تسلط و نفوذ
«اليمائيس» 6و دولت نيمه مستقل کوچکي ،بنام «خاراکس»
قرارداشت .آنتيفوس چهارم (در سال  166ق.م) پس از فتح
کابل از راه سيستان و کرمان به کنار خليجفارس بازگشت و
به «گرهه» که در راه او بود لشکرکشيد و جزيرة «تي لوس» يا
بحرين کنوني را که در آن زمان معروف به «جزيرة بازرگانان
مرواريد» بود ،تسخيرکرد و به کنارة «رود کرخه» آمد
(مشکور .)122:1374آنتيفوس شهري در اين منطقه ،برفراز
تپهاي مصنوعي ،ساخت و سدهايي در اطراف آن کشيد و اين
بناي جديد را «خاراکس» ناميد .خاراکس تبديل به يک مرکز
تجاري پررونق و پايتخت حکومتي شد که به احتمال زياد پس
از مرگ آنتيخوس ،استقالليافت (گوتشميلد.)65:1379 ،
شهر «خاراکس» بتدريج در زمان اشکانيان به يکي از
مهمترين مراکز مبادالت تجاري آسيا و اروپا تبديلشد .ايزودور
خاراکسي ،جغرافيدان قرن آخر قبل از ميالد ،از اين مرکز
نامميبرد و فاصلة آنرا با «آپاميا» مرکز شهر ديگر بينالنهرين
پنج «سوخوني» ذکر ميکند (خاراکسي.)14:1390،
مهرداد دوم اشکاني در اواخر سال  141و اوايل
سال  140ق.م دمتريوس را شکستداد و بعد از فتح
بينالنهرين ،شهر «خاراکس» را تحت تسلط اشکانيان درآورد
(شيپمان .)34:1390،اين شهر به مدت  350سال تحت
تسلط اشکانيان بود ،تا اينکه در قرن دوم ميالدي و احتما ًال
بين سالهاي  148-128ميالدي ،پادشاه اشکاني ،با جابجايي
کانون تجارت بينالنهرين از «خاراکس» بنواحي جنوبي،
شرايط بهتري را براي دريانوردان خليجفارس بوجود آورد
(وثوقي.)51:1384،

 Elymais .6دولتي نيمه مستقل که در دورة سلوکيان ،خاستگاه اصلي
آنان کوههاي شمال شرقي خوزستان بود و از ميانههاي سدة دوم قبل از
ميالد ،در بين النهرين و خوزستان با توجه بشدت و ضعف قدرت سلوکيان
و اشکانيان ،داراي نفوذ و موقعيت سياسي ،اقتصادي ممتازي بودند.
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در دورة اشکانيان خليجفارس بعنوان يک آبراهة مهم
نظر قدرتهاي بزرگ جهاني را بخود جلب کردهبود .چنين
بنظرميرسد ،که يکي از مهمترين داليل لشکرکشي تراژن يا
تريانوس ،امپراطور روم ،در سال 115م ،تسلط بر خليجفارس
و راههاي تجارت دريايي آن بودهاست.
در عصر خسرو اول (130-108م) ،بر سر مسئلة
ارمنستان ،جنگي با روميان ايران و روم درگرفت .تريانوس،
قيصر روم ،پس از تصرف ارمنستان تا عمق بينالنهرين
پيشروي کرد و پايتخت اشکانيان يعني شهر «تيسفون» را به
محاصرة خود درآورد .محاصرة تيسفون توسط روم در سال
 116م صورتگرفت و با فرصتي که نصيب روميان شدهبود،
ناوگان رومي از طريق رود دجله تا خليجفارس پيشروي کرد
(خداديان .)1062:1383 ،اما شورش يهوديان ،تريانوس را
مجبور به عقب نشيني نمود (ورستانديک.) 392:1386،
خليجفارس شاهراه تجارت اشکانيان
اشکانيان پس از غلبه بر سلوکيان سراسر قلمرو خود را،
از آمودريا (جيحون) و سند تا شام و آسياي صغير و کنارههاي
جنوبي درياي مکران و خليجفارس ،تحت ادارة يک حکومت
واحد درآوردند .شاهان اشکاني ،که از نظر بافت اجتماعي از
جملة اقوام صحرانشين ،عشيرهاي و بيابانگرد بحسابميآمدند،
دربارة کشاورزي آگاهي و مهارت نداشتند از اينرو به تجارت و
مبادالت بازرگاني رويآوردند.
در دورة اشکانيان قسمت زيادي از بودجة کشور ،از طريق
مالياتهاي گمرکي بدست ميآمد و موقعيت جغرافيايي ايران
بواسطة قرار گرفتن بر سر راه تجاري شرق و غرب اين امکان
را به آنان ميداد .راههايي از کنار رود دجله و فرات و همچنين
قسمتهاي شمالي قلمرو اشکانيان و راههاي بسيار ديگري نيز
از آسياي صغير بسمت خليجفارس امتداد پيدا ميکرد و شمال
خليجفارس از طريق اين راهها به ماد و ارمنستان در شمال و
آسياي صغير و روم ،در غرب و تركستان ،هند و در نهايت به
چين در شرق ،مرتبطميشد وحجم زيادي از کاالها از اين
طريق رد و بدل ميشد.
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دربار اشکاني هزينههاي دولتي خود را از طريق درآمدهاي
خارجي يا ماليات غيرمستقيم ،که از واردات و صادرات کاالهاي
بازرگانان ايراني و بيگانه دريافتميکرد ،تأمينمينمود؛
برهمين اساس در حفظ امنيت راههاي بازرگاني ميکوشيد،
بازرگانان ايراني و غيرايراني را گراميميداشت و اموال آنان
را از دستبرد و چپاول راهزنان حفظميکرد؛ عالوه بر آن
جز مقدار معيني که بعنوان گمرک ورودي و خروجي از
بازرگانان گرفتهميشد ،چيز ديگري بر آنها تحميل نميکرد.
به همين دليل ميتوانستند با روميها و فنيقيها بر سر تجارت
خاور دور رقابتنمايند .با توجه به آنچه گفتهشد ،يکي از
عوامل مهم جنگهاي ايران و روم اهميت بازرگاني در اين
منطقه بود ،که روميها قصدداشتند با تصرف بينالنهرين ،بر
خليجفارس ،يعني کليد بازرگاني خاور دور ،تسلط پيدا کنند
(نشأت.)61:1344،
اشکانيان به بازرگاني خاور و باختر و اقتصاد خارجي
ايران توجه بسيار داشته و روش جديدي در تقويت آن بکار
بردند و از لحاظ سياسي بمنظور نگهداري مزاياي اين تجارت
با دولت روم مبارزهکردند .کار بزرگ اشکانيان پاسداري
از درياي پارس و بينالنهرين در برابر يورش روميان بود
(افشارسيستاني.)61:1376،
نقش ترانزيتي ايران در دورة حکومت اشکانيان نسبت به
سلسلههاي قبلي حاکم بر ايران آشکارتر است .در اين ميان
تجارت با چين و واسطة مبادالتي بودن بين چين و روم جايگاه
ويژهاي را در نظام اقتصادي اشکانيان داراست .در حدود سال
 115ق.م مهرداد دوم هيأتي را که از سوي امپراطوري چين
اعزام شده بود بحضور پذيرفت .دولت اشکاني با امپراطوري
مزبور معاهدهاي منعقد کرد ،که بر اساس آن تأمين تسهيالت
بسياري در امور تجارت بينالمللي تدارک ديده شده بود و
ايران بعنوان کشور ترانزيت ،حلقة ارتباطي پراهميتي را
تشکيل ميداد (گيرشمن.)293:1364،
بدنبال نخستين سفيراني که چين به ايران فرستاد،
محصوالتي مانند :خيار؛ پياز؛ زعفران و ياسمن از ايران به
امپراطوري آسماني چين صادر شد و در آن کشور شروع به
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کاشت آنها کردند و در عوض ايران از چين زردآلو؛ هلو و
سپس کرم ابريشم وارد کرد (همان.)340-341:

وجود داشت و کاالهاي زيادي بين دو طرف مبادله ميشد
(راجرسيوري.)21:1377،

مأمور چيني چژان تسيان در سال دوم ميالدي از کشور
«پارت» ديدن و ظاهراً ديدار او براي کسب اطالعات سياسي و
بازرگاني بودهاست .او در اين سفر از چين بذر انگور و يونجه،
با خود به ايران آورد .اين سياح معروف چيني ،در دورة فرهاد
چهارم اشکاني ،به ايران آمد تا مسير دريايي و تجاري با
شرق ،بويژه سواحل خليجفارس ،را مورد ارزيابي قراردهد،
ولي زماني که فرهاد از نيت او آگاهشد ،دستورداد تا مانع
رسيدن او به خليجفارس شوند .با اين کار دولت اشکاني
تالشکرد تا براي هميشه مسير تجارت زميني و دريايي،
يعني خاراکس تا مصب رودخانه سند و از آن جا به چين
را ،در شرق و غرب در اختيار داشتهباشد (علي محمدي،
.)63:1388

در اين دوره جنبههاي بازرگاني و مذهبي روابط با کشورهاي
ديگر بر ساير جنبهها برتري داشت .کاالهايي که از چين و هند
بسوي يونان و روم ميرفت از سرزمين ايران ميگذشت و در
ايران بوسيلة بازرگانان ايراني که گاهي خريدار و زماني واسطة
معامالت بودند ،با قيمت بيشتر ،تحويل تجار غربي ميشد .هر
زمان جنگ و ستيزي بين ايران و روم درميگرفت ،روميان از
کاالها و اجناس مشرق محرومميشدند .براي مقابله با مداخلة
ايرانيان تنها راهي که به ذهن آنها ميرسيد ،استفاده از نيروي
دريايي بود که گهگاهي کشتيهاي عرب و حبشي به کمک روميان
ميشتافتند و کاالهاي شرق را بدون دخالت ايرانيان در اختيار آنان
قرارميدادند ،ولي راه دريايي نيز بعلت قدرت يافتن نيروي دريايي
ايران راه بجايي نبرد و خواستة آنان را که تجارت مستقيم با هند
و چين بود ،ناکامگذاشت (آذري .)127-128:1350،فعالشدن
جزاير خليجفارس ،بويژه جزيرة خارک ،در اين دوران ،يکي از
عوامل رشد فرايندهاي اقتصادي در دوران حکومت اشکانيست.

در نوشتههاي چيني از واردات کاالهايي مانند آهن؛ زردآلو
و هلو و صادرات کاالهاي ايراني به چين مانند شراب؛ انار و
شترمرغ ياد شدهاست (کالج .)74:2537 ،اشکانيان که در اين
زمان به نقش واسطهاي خود در تجارت بين شرق و غرب آگاهي
کامل داشتند و از اين راه درآمد سرشاري کسبميکردند،
به کشورهاي روم و چين ،اجازة تجارت مستقيم نميدادند و
همواره در طي چندين قرن ،انحصار ترانزيت اين تجارت را در
دستداشتند.
وقوع «جنگحران» در سال  53ق.م که بين روم و ايران،
در زمان ارد سيزدهم ،بوجودآمد نيز نتوانست ،باعث دستيابي
روميها به خليجفارس شود .با شکست کامل روم در اين جنگ،
اشکانيان قادرشدند که بر حفظ و نظارت راههاي بازرگاني و
نظامي ،از جمله راه دريايي ابريشم و راه ادويه و مرواريد،
نظارت مستقيم داشتهباشند(حسن.)422:1371،
در زمان فرمانروايي اشکانيان روابط ايران و هند نيز همچون
دورههاي قبل برقرار بود .اشکانيان توانستند با تسلط بر پارس،
خليجفارس را نيز تحت سلطة خود درآورند؛ عالوه برآن ،در
دورة حکومت پارتيان تجارت در خليجفارس ،بخصوص با هند

همزمان با حاکميت پادشاهان اشکاني در ايران ،شاهد ورود
اقوام سامي «تدمر» با «پالمير» ،به خليجفارس و اسکان آنها در
جزيرة خارک هستيم ،که موفق شدند با شيوههاي مختلف
از جمله بنام «سامي پارتي» امتياز راه تجاري و مواصالتي
خليجفارس را ،در بندر ارتباطي خارک ،بخود اختصاصدهند
(سرافراز.)2-3:1384 ،
کاالهايي مانند دارچين؛ پنبه؛ فلفل و ابريشم چيني،
که از هند ،به جزيرة خارک وارد و در آنجا معاملهميشد،
از کشتيهاي ملل مختلف ،به کشتيهاي اجارهاي پالميرها،
بارميشد .سپس اين کشتيها ،بصورت مستقيم ،از اين
جزيره ،بسوي فرات عزيمتميکردند و کاروانها کاالها را به
بندرهاي مديترانه و بخصوص به رم انتقالميدادند (اقتداري،
.)895:1375
در جنبههاي مختلف فني و علوم دريانوردي ،اشکانيان
صنعت دريانوردي ايران را ارتقاء دادند و در اين زمينه گامهاي
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بلندي برداشتند .در اين زمان دريانوردان ايراني توانستند،
راههاي دريايي را کشفنموده و بر روي نقشه ترسيم نمايند؛
راهنامهها (راهنامج عربي) را درست کنند و ناوهاي استواري را
براي دريانوردي در آبهاي خاورزمين افکندند .آنان برخي نامهاي
فارسي را در کار دريانوردي بکارگرفتند که هنوز هم در زبانهاي
شرق و غرب جهان زنده است ،مانند :ناو؛ ناوخدا و ناخدا؛ سکان
(سوکان) و دربار بمعني بندر و ( ...مجتهدزاده.)5:1373 ،
نتيجهگيري
با مرگ اسکندر و بقدرت رسيدن سلوکيان هرچند اعزام
هيأتها براي اکتشافات دريايي متوقف شد ،ولي اقداماتي که
در نقاط کرانهاي و پسکرانهاي خليجفارس انجامگرديد،
نشان ميدهد ،که سلوکيان نسبت به خليجفارس و مسائل آن
بيتوجه نبودهاند.
يکي از اقدامات مهم سلوکيان در سواحل خليجفارس،
شهرسازي و ايجاد بندرهاي جديد بود ،که در بهبود بازرگاني
دريايي بسيار مؤثر بود؛ بطوري که سلوکيان در سواحل
خليجفارس بيش از نُه شهر بناکردند .چنين بنظرميرسد،
که هدف از تشکيل اين شهرها که در مناطق حساس نظامي
و بازرگاني واقع شده و عمدة ساکنان آنها را مهاجران يوناني
تشکيلميدادند ،عالوه بر تغيير ترکيب جمعيتي بهنفع خود
و نياز عملي آنان براي ادامه و دوام حکومت سلوکيان ،مراکز
ترويج فرهنگ هلني در شرق هم محسوبميشد .تجارت با هند
نيز ،در دورة حکومت سلوکيان ،در بين بازرگانان جايگاه ويژهاي
داشت .بعنوان نمونه مواد اوليه مانند چوب و فلزات ،که ايران و
هند ،تهيهکنندگان آن بودند ،بسيار ،مورد تقاضاي غربيان بود.

گشت .در اين دوره ،شرايط سياسي در ايران و بينالنهرين به
نفع تجارت خليجفارس و کرانههاي آن ،بطورکلي ،تغييريافت.
اين پادشاه قدرتمند اشکاني ،ابتدا به باختر حملهکرد و مناطق
غربي ايران را به قلمرو اشکانيان ملحقنمود .در پي آن نواحي
شمالي خليجفارس را بتصرف خود درآورد و با تصرف ايالت
بزرگ پارس و بابل ( 160 -164ق.م) ،مهرداد اول ،توانست
کلية نواحي پسکرانهاي شمال خليجفارس را تصرفنمايد،
ولي با اين وجود در زمان پادشاهان بعدي سلسلة اشکاني،
بعلت کشمکشهاي قومي و جنگهاي طوالني مدت با يونانيان
و روميان ،در بعضي از سالهاي حکمراني اين سلسله ،توجه به
خليجفارس به حداقل ميرسيد و سلطة ايران بر اين مناطق
شکننده بود.
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