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نوشتار حاضر به بررسي مرزهاي طبيعي ايران با تأکيد
بر مرز جنوبي  -درياي پارس -ميپردازد که در تاريخ ايران
باستان يک عامل بازدارندة طبيعي در برابر هجوم نيروهاي
بيگانه به داخل فالت ايران بوده و همچنين براي توسعة
بازرگاني نقش بسيار مهمي داشته است .براي اينکه داليل
توجه حکومتهاي ايران باستان به درياي پارس را دريابيم،
بايد موقعيت جغرافيايي ايران را در نظر بگيريم که همچون
پلي ارتباطي ،مناطق وسيعي از شرق و غرب قديم را به هم
متصل ميسازد .در آن زمان ،براي آنکه مرزهاي سياسي قابل
دفاع باشند الزم بود تا با مرزهاي طبيعي منطبق شوند .براي
حاکمان ايران دسترسي به مرز جنوبي ايران ،جهت تثبيت
راههاي بازرگاني شرق و غرب و توسعة تجارت جهاني در
رقابتهاي سياسي و اقتصادي عليه يونان و روم اهميت بسزايي
داشت .در واقع نظارت ايران به درياي پارس در راستاي تسلط
بر شاهراهههاي تجارت آبي و حفظ موازنة قدرت در منطقه
انجام ميگرفت .سرانجام اينکه اهميت ناحية جنوب در انديشة
ديني ايرانيان بويژه در دورة ساساني دليل بر توجهي مضاعف
به آن بعنوان جايگاه ايزدان بود.
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مقدمه

بدون شک توجه به مرزها در ابتداي شکلگيري حکومتهاي
ايران ،ناشي از موقعيتي بود که اين فالت در آسياي جنوب
غربي داشت و آن را به مرکز تالقي و ارتباط با ملل پيرامون
خود بدل کرده بود .در اين راستا ،تسلط بر فالت ايران بدليل
منافع متعدد آن ،کانون توجه قدرتهاي همسايه گرديد و
به همين علت آسيبپذيري بيشتر مرزهاي ايران اهميت
مرزهاي طبيعي را براي جلوگيري از تهاجمات بيگانگان بيشتر
مينمود .درياي پارس در جنوب ايران يکي از مرزهاي طبيعي
بسيار مهمي است که همواره در طول تاريخ باستان از حفاظ
طبيعي و غناي اقتصادي و موقعيت ترانزيتي الزم برخوردار
بوده است .از آنجا که تسلط بر درياي پارس ،نفوذ در دولتهاي
کوچک منطقة جنوب و جنوب غربي را الزم مينمود ،از اينرو
سياست پادشاهان ايراني به توسعة چنين نفوذي در رقابت
با يونان و روم بر اين اصل استوار بود که درياي پارس را در
انحصار خود گرفته تا از اين طريق بر ديگر مناطق شرقي و
غربي تسلط الزم را داشته باشند.
همچنين بدليل پيدايي دو حکومت قدرتمند هخامنشي
و ساساني در ناحية جنوب ،ضرورت استراتژي درست و
کارآمدتري را در اين ناحيه ايجاب ميکرد که گسترة اين
استراتژي براي نگهداري امنيت به ايجاد شهرها و پايگاهها تا
آبهاي درياي پارس را دربرميگرفت .در اين ميان ،ساسانيان با
تبعيت و ترويج دين زرتشت که مطابق آن ،جنوب را جايگاه
ايزدان و خوبان ميشمردند ،اهميت ناحية مزبور ،بيشتر از
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گذشته گرديد و ساسانيان بر آن توجه مضاعف داشتند.
روشن ساختن درياي پارس بعنوان مرز جنوبي ايران در
دورة باستان و توجه دولتهاي ايراني آن زمان بدان ،اهميت و
ضرورت ويژهيي را ميطلبد که در نوشتار حاضر بدان پرداخته
شده و سؤاالت زير پاسخ داده ميشود:
 توجه حکومتهاي ايران باستان به مرز جنوبي (دريايپارس) برگرفته از چه رويکردي بوده است؟
 چرا مرزهاي ايران تا رسيدن به يک مرز طبيعي ادامه يافتهاند؟موقعيت جغرافيايي ايران زمين و تأثير آن در شکلگيري
مرزهاي سياسي

شرايط جغرافيايي فالت ايران بعنوان يکي از بزرگترين
فالتهاي آسيا چنين است که از شمال و شمال شرقي به دو رود
سيحون و جيحون ،درياچة خزر و کوههاي قفقاز ،از جنوب
به بحر عمان و درياي پارس ،از شرق به درة سند و جبال
پامير و از غرب به دو رودخانة اروندرود و فرات محدود ميشود.
اين فالت بلحاظ طبيعي همچون پلي ميماند که ملل شرق و
غرب دنياي باستان را به هم متصل ميساخت .وجود بيابانهاي
پهناور و گرم و خشک کوير لوت ،کوهستانهاي صعبالعبور و
سرد و برفي ،دشتهاي وسيع و سرسبز و پرنعمت ،اختالفات
شديد درجة حرارتي مناطق و سرزمينهاي لميزرع و خاکهاي
غني و حاصلخيز ،همه حکايت از تنوع واحدهاي جغرافيايي
اين فالت دارند.
بدليل شرايط جغرافيايي ايران ،يعني قرار گرفتن آن
ميان تمدنها و کانونهاي حکومتي آشور ،اورارتو ،بابل ،يونان
و روم ،تغييرات سياسي و اقتصادي آن خود را آشکار ميسازد.
اينجاست که ايران را بايد در کنار همسايگانش و با توجه به
موقعيت جغرافيايي مذکور مورد ارزيابي قرار داد .زيرا همواره
در طول تاريخ ،روابط اقتصادي ايران با ملل ديگر ،بيشتر
بر اساس اقتصاد واسطهيي بوده است .بنابرين ،با توجه به
موقعيت ترانزيتي ايران ،تسلط بر آن براي دشمنان خارجي،
امري حياتي مينمود.

قدر مسلّم ،مرزها در بستر جغرافيايي شکل ميگيرند
و توجه به مرز در ايران دورة باستان انعکاسي از زندگي
يکجانشيني انسان دارد (وديعي)153 :1353 ،که محدودة
زيستي خود را براي انجام فعاليتهاي ساده کشاورزي مشخص
مينمايد .بتدريج با پيشرفت جامعة انساني و ايجاد تملکها
و پيدايي قبيلهها و حکومتها ،مرز در شکل سياسي آن بکار
رفت و پادشاهان با تشکيل دولتها و جداکردن قلمرو سياسي
خود ،مرز را در بُعد وسيعتري به ياري طلبيدند .در تعريف
کلي موقعيت جغرافيايي ايران ،زمينة ايجاد مرز براي حفظ
امنيت و تماميت ارضي در برابر هجمههاي بيگانگان را فراهم
مينمايد .از اينرو مرز را در محدودة علم جغرافيا به دو نوع
تقسيم کردهاند:
 .1مرزهاي طبيعي :در جغرافياي طبيعي ،مرزهاي هر
واحد جغرافيايي بر اساس عوارض طبيعي چون پستي و
بلندي ،آب و هوا و پوشش گياهي شکل ميگيرند و کمتر
دستخوش تغيير واقع ميشوند؛ مانند :رودخانهها ،رشته
کوهها و بيابانها .بنظر ميرسد که دليل اصلي گزينش عوامل
طبيعي بعنوان مرز ،در سهولت تعيين حدود و عالمتگذاري
آن باشد (ميرحيدر(مهاجراني) )148 :1371 ،تا بدينوسيله
مانع بزرگ مهاجرتها و تهاجمات شوند .مؤلف حدودالعالم
مرزهاي طبيعي را اينگونه برميشمارد« :يکي به کوهي خرد
يا بزرگ کي ميان دو ناحيت بگذرد و دوم به رودي جزء يا
بزرگي کي ميان دو ناحيت برود و سيم بياباني خرد يا بزرگ
کي ميان دو ناحيت اندر باشد» (حدود العالم من المشرق الي
المغرب .)57 :1365 ،بطور کلي مرزهاي طبيعي بصورتي
عمل ميکنند «که گويي جماعتها و جامعههاي گوناگون با
انعقاد نوعي قرارداد غيررسمي ميان خود ،پديدآورندة آن
بودهاند» (تکميل همايون.)57 :1380 ،
کيفيت يادشده همواره در جنگها و کشمکشهاي سياسي،
تا دسترسي به يک مرز طبيعي غير قابل نفوذ ادامه پيدا ميکرد
و شايد دليل اينکه مرز ايران در جنوب ثابت مانده است ناشي
از همين امر باشد .بنابرين ،مرزهاي طبيعي را ميتوان يک
عامل بازدارندة طبيعي بحساب آورد .به همين دليل براي
اينکه مرزهاي سياسي ايران قابل دفاع باشند ،الزم مينمود تا

20

 /فصلنامة تخصصي مطالعات خليجفارس /سال سوم /شمارة اول (پياپي  /)9تابستان 1396

با مرزهاي طبيعي منطبق و همسو شوند (در غرب به دجله
و فرات ،در شرق به رود سند ،در شمال شرق به سيحون و
جيحون)؛ زيرا در غير اينصورت آسيبپذير ميگرديدند .درياي
پارس نيز يکي از مرزهاي طبيعي است که در تمامي دورههاي
تاريخي از قابليتهاي حفاظتي بسيار مهمي برخوردار بوده است.
 .2مرزهاي سياسي :مرزهايي که نشانگر قدرت قلمرو
يک حکومتند و براي جدا کردن سرزميني از سرزمين ديگر
استفاده ميشوند ،مرزهاي سياسي نام دارند .در حکومتهاي
ايران دورة باستان تالش بر اين بود که در تعيين مرزهاي
سياسي هميشه نشانههايي از واحدهاي جغرافيايي وجود
داشته باشد .در واقع «گسترش مرزهاي سياسي ايران به خارج
جلگههاي وابسته و پيوسته به فالت ايران ،معلول يک سلسله
علل نظامي و صرفاً سياسي است که بمنظور حفظ امنيت در
قلمروهاي مجاور فالت ايران صورت گرفته است» (وديعي،
 .)158 :1353عالوه بر اين ،گزارشهايي از مرزهاي مصنوعي
و فرضي که شامل دژها ،استحکامات ديوارها و نشانهگاهها
ميباشند گواهي ميدهند که مهمترين مشخصة اينگونه مرزها
تغييرپذير بودن آنهاست.
شکلگيري مرزهاي طبيعي در اساطير ايران

وخونيرس[کشور مرکزي] درياست ،چونانکه بهري از درياي
فراخکرد پيرامون (آنها) را بداشت .از ميان ،فرددفش[کشور
جنوب شرقي ] را بيشهيي گرفته است ،ميان وروبرشن [کشور
شمال غربي] و وروجرشن [کشور شمال شرقي] کوهي بلند
برست که تا از کشور به کشور پيوند نَ ُب َود ،که تا (از) يکي به
ديگري رفتن نشايد (فرنبغ دادگي.)70 :1380،
در بررسي گزارش مذکور ،معلوم ميشود که مرزهاي
طبيعي ميان کشورها از اطمينان زيادي برخوردار بودهاند
و بوسيلة کوهها ،رودها ،بيشهها و ...که عامل تعيينکنندة
مرزهاي طبيعي بشمار ميرفتند ،از هم جدا ميشدند .همچنين
اين کتاب از پيدايي درياي پارس سخن ميراند و به بزرگي
اين دريا اشاره ميکند .تصور ميرود که درياي پارس تا زمان
هخامنشيان نام «پوئيتيك» را داشته است.
سه درياي شو ِر مايه ور هست که يکي [(پوديگ) = درياي
پارس (و کمرود)= درياي خزر(و سياه بن) = درياي سياه]
است .از هر سه ،پوديگ بزرگتر است که در آن جزر و مد است؛
هم ناحيت درياي فراخکرد و به فراخکرد پيوسته است  ...هر
ستبري و شوري و ناپاکي از درياي پوديگ به درياي فراخکرد
ِگرد آيد (همان.)73:

همچنين در مينوي خرد آمده است ...« :و انبار آب در
درياي پوديگ است و از درياي پوديگ باز به درياي ورکش
ميرود» (مينوي خرد .)58-57 :1380،در ونديداد يکي از
بخشهاي اوستا نيز درياي پوئيتيک داراي توجه و قداست
ويژهيي ميباشد:

در بررسي تاريخ اساطيري ايران ،به علت آنکه هنوز علم
باستانشناسي پرتوي روشني نيفکنده است با کمبود منابعي
که جامع آگاهيهاي مرتبط باشد ،مواجه هستيم .توضيح اينکه
تعدادي از متون جغرافيايي و ديني مانند :اوستا ،بندهشن،
مينوي خرد ،ارداويرافنامه و ...منسوب به عصر اشکاني و
ساساني وجود دارند که در دوران اسالمي تدوين يا ترجمه
شدهاند و بعدها بر اساس آنها تمام تاريخ ملي ايران به تحرير
درآمده است .آنچه در اين قسمت از تحقيق مدنظر است،
اشارهيي کوتاه به مرزهاي طبيعي و اهميت آن در اساطير
ايران ميباشد .در اين ميان ،مهمترين متن پهـلوي مرتبـط
با جغرافياي اساطيري جهـان ،کتاب بندهشن است که
بدينگونه مرزهاي طبيعي را در اقليمهاي هفتگانه بيان ميکند:

ستومند ،اي اَشو ،آيا آب را به پيش
اي دادار گيتي اَ َ
ميراني ...تو که اهورامزدا [ هستي] ناآشکارا ميباراني ،تو
که اهورامزدا [هستي]؛ آنها را بدانسو ميباراني ،به درياي
پوييتيک  ...آنها [ = آبها ] بايستند ،به گردش در آيند ،ميان
سوي دريا پاک بشوند ،روان بشوند آبها از درياي پوئيتيک بر
درياي فراخکرت( ....رضي.)2/551 :1374 ،

رجاوندي نشايد رفت،
از کشور به کشور جز به اجازه ايزدان و َو َ
چنين گويد که ميان ارزه [کشور غربي ] وسوه[کشور شرقي]

مطابق روايت ونديداد ،آبهاي کثيف و ناسالم به درياي
پوئيتيک يا درياي پارس ميريزند و در آنجا ميمانند تا با
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استفاده از جريان دريا بوسيلة باد ،آبهاي آلوده ،پاک شوند.
بنابرين ،درياي پارس و بادهاي منطقهيي آن قدرت پااليش
داشتهاند .اما نخستين نشانههاي وجود مرز در فرگرد دوم
ونديداد ميباشد که از يک حقيقت تاريخي حکايت ميکند.
بنابر استنادات ونديداد ،جمشيد ،پادشاه هند و ايراني،
رهبري گسترش مرزها را در سه مرحله و در فاصله زماني
نهصد سال به دستور اهورا مزدا سرلوحة کار خويش قرار داد
(همان)2/252-249 :؛ چنانکه گسترش مرزها و تسخير
اراضي مجاور يکي از اقدامات شاهي جمشيد ميباشد .از آنجا
که اين رسالت از طرف اهورامزدا تفويض شده ،بنابرين ميتوان
گفت کار گسترش مرزها يک دستور خدايي بوده است .داستان
حملة ضحاک ،تسلط مردمان خارجي و بيگانه بر سرزمين
ايران را نمودار ميسازد که در ضلع غربي ايران اتفاق افتاده
است .در واقع چنين شکستي ناشي از بيحفاظي مرزهاي غربي
است .بدين ترتيب ،حاکمان ايران جهت اطمينان از عدم نفوذ
دشمنان ،مرزهاي طبيعي را در غرب به دجله و فرات ميرسانند
و اين دو رود ،مرز طبيعي ناحية غرب ايران بحساب ميآيند.
در روايات ملي ،ضلع شرقي ايران نيز با داستان نمادين آرش
کمانگير همراه است که در يشتهاي اوستا از او بعنوان بهترين
تيرانداز آريايي نام برده شده است (پورداوود1380،الف359 :
و .)1/341بنابرين ،مرزبندي ايران زمين در شمال شرق
بدست آرش است و عاقبت جانش را تسليم مينمايد تا مرزهاي
طبيعي شمال شرقي ايران را به جيحون برساند.
آرش برپاخواست و برهنه شد و گفت اي پادشاه و اي مردم
بدن مرا ببينيد که از هر زخمي و جراحتي و علتي سالم است

به نسبت ملل ديگر ضرورت بيشتري بخشيده است .همچنين
رويکرد تدافعي به آن ،اهميت مرزهاي طبيعي مانند درياي
پارس ،دجله ،فرات ،آمودريا ،سير دريا و خزر را داراي ابعاد
وسيعتري کرده است.
ناحية جنوب (= نيمروز) در متون دين زرتشتي

در منابع پهلوي ،چهار کست (ناحيه  -سمت) براي چهار
گوشة ايران مشخص گرديده است كه عبارتند از :اباختر،
نيمروز ،خراسان و خوروران .اين نواحي نشاندهندة مرزهاي
كلي ايران هستند .چهار كست مندرج در متون ،بازگوكنندة
انتهاي قلمروي مرزهاي ايران ميباشند.
چنانكه خوارزمي در مفاتيحالعلوم اين مورد را بخوبي توضيح
داده است :پس اگر بطور مطلق مشرق گفته شود ،مقصود آن
است كه دورترين نقطه از شهرهاي آباد در نواحي مشرق و
همچنين اگر بطور مطلق مغرب گفته شود ،مقصود آن است
كه دورترين نقطه از شهرهاي آباد در نواحي مغرب  ...است
(شهيدي.)37 :1365 ،

در اين نوشتار با توجه به اهميت موضوع ،از دو ناحيه
اباختر و نيمروز صحبت ميشود:
اباختر :به باختر تغيير شكل يافته است و معناي شمال را
ميدهد .اما امروز اشتباهاً به جاي مغرب بكار ميرود« .در اوستا
اپاخذره  )apâkhedhraآمده ،جزء اول
اباختره ِ =( apâkhtara
آن از كلمة اپاك  )= apank( apâkبمعني پس و پشت سر است
و در پهلوي اپاچ و فارسي باز به معني عقب و برگشت است»
(پورداوود1380 ،ب.)392 :

و من يقين دارم که چون با اين کمان اين تير را بيندازم پاره
پاره خواهم شد و خود را تلف خواهم نمود ،ولي من خود را
فداي شما کردم  ...کمان را تا بناگوش خود کشيد و خود پاره
پاره شد و خداوند باد را رام کرد که تير او را از کوه رويان
بردارد و به اقصاي خراسان که ميان فرغانه و طبرستان است
(بيروني288 -287 :1352،؛ بلعمي.)241 :1385 ،

اين مسئله نشان ميدهد که تأکيد بر مرزهاي طبيعي در
داستانهاي ملي ايرانيان اهميت ويژهيي داشته و تجربيات
سياسي و نظامي بوجود آمده پيدايي مرز را در ميان ايرانيان

اوستا سرزمين و خاستگاه اصلي آرياييان را در ايرانويج واقع
در ناحيه خوارزم جستجو ميکند که مجموعه عواملي جدايي
از سرزمين مورد نظر را سبب ميشوند .در ونديداد ،جمشيد
پيشدادي ،رهبري مهاجرت را به عهده دارد که بسمت جنوب
ميباشد...« :آنگاه جم فراز شتافت بسوي روشناييها به نيمروز
به راه ُهور .او اين زمين را فراخ کرد( » ...رضي-249 :1374 ،
 .)252اينجاست که ناحية جنوب از قداست و اهميت الزم
برخوردار ميشود و براي دريافت بخشايش ايزدي روي به
آن ناحيه مينمايند .بدون شک سختيهاي ايرانويج و ...حس
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تنفر زيادي نسبت به شمال بوجود آورده است .اينكه پيروان
مزديسنا ،همواره روي به جنوب و پشت به شمال مينمايند،
ناشي از گزند و آسيبي است كه روزگاري آن را تحمل كردهاند
و خاطرة تلخ و ناخوشايندي را در اذهان بر جايي گذاشته
است .از اينرو اوستا و متون ديگر شمال را جايگاه ديوان و
دروازة دوزخ معرفي مينمايند .در ارديبشهت يشت فقره 9
ميزان تنفر موجود را چنين بيان ميكند« :اي باد شمال بگريز،
اي باد طرف شمال نابود شو» (پورداوود1380،الف.)140/1 :
همچنين در يسنا ،هات  27فقره  1و هات  57كردة
 12فقرة  32 -31از ديوهاي مازندران و دشمني زرتشت با
آنها صحبت ميشود (همان .)230 :در واقع اين طرز تلقي به
شمال حتي در باورداشت زرتشتيان نسبت دنياي ديگر نيز
تأثير ميگذارد؛ بطوري که برخالف ساير اديان و آيينهاي ديگر
دوزخ را مکاني سرد ،تاريک و بد بو معرفي مينمايند و آن را
جايي گرم و سوزان نميشناسد.
«پس بادي سرد و بدبو به پيشواز او آيد؛ چنين بنظر روان
ميرسد كه از ناحية شمال ،از ناحية ديوان ميآيد .بدبوترين
بادي كه در گيتي نديده است» (ژينيو.)63 :1382 ،
تصور ميرود كه تغيير نام اباختر به «آذربادگان» در متن
مقاله شهرستانهاي ايران ،بدليل نزديکي با شمال و عدم
استفاده و تکرار واژة مذکور ناشي از بد يمني اين مكان باشد.
نيمروز :واژهيي مركب از نيم(نصف  +روز) و بمعناي
جنوب ،ظهر ميباشد .در زبان پهلوي ،واژگان مترادف آن
بگونة « »rapitwin« ،»rapiswin« ،»rapih« ،»nemrôcآمده
است (فرهوشي .)537 :1382 ،همچنين مفاهيم ديگري نيز
از آن بدست ميآيد؛ از جمله نام «سيستان» به ُملك نيمروز
معروف است که بدليل موقعيت خاص اين سرزمين ميباشد که
محل تابش عمود آفتاب است و بر روي نصفالنهار قرار دارد.
نيمروز در اوستا بصورت رپيتويتره 1آمده كه از «»rapithwâ
بمعناي ظهر تركيب شده است (پورداوود1380 ،ج.)92 :
1. rapithvitara

همچنين در متون پهلوي ،جنوب جايگاه ايزدان و خوبان
ميباشد و زرتشتيان براي دستيابي به بخشايش ايزدي،
همواره به اين ناحيه روي دارند« :بوي و باد از ناحيهجنوبيتر
ميآمد ،از ناحية ايزدان» (ژينيو.)51 :1382،
مقاله شهرستانهاي ايران كه به زبان پهلوي است ،فهرستي
از شهرهاي ايرانشهر منطبق با تقسيمات چهارگانة خوراسان،
خوربران ،آتورپاتگان و نيمروز را در بردارد .از جمله كست نيمروز
که بنظر ميآيد بزرگترين قسمت ايرانشهر بوده است و بندهاي
 35تا  55را در برميگيرد .اين کست يا ناحيه شامل شهرهاي
کاوول(کابل) ،رخوت(رخج) ،بست ،فراه ،زابلستان ،زرنگا،
کرکوک(كركويه)،كرمان ،بهارتشير(بهاردشــير) ،بردسير،
ستخر (استخر) ،داراوكرت(داربگرد) ،ويهشاهپور(بهشاپور)،
گوراردشيرخوره ،توزك (توز ،توج) ،اوهرمزدارتخشيران (هرمزد
اردشيران) ،رام اوهرمزد(رامهرمز) ،شوش ،شوشتر ،وندييوك
شاپور(انتاكيه شاپور  -جندي شاپور) ،ايران خورهكرت شاپور،
نهريترك(نهريتره) ،سمران(كشور حميريان) ،آراسپ ،آشور،
ورئي تاجيكان (درياچة تازيان و شايد خليجفارس) ،كي (جي
در اصفهان) ،اران آسان كرد كباد(ايران آسان كرد قباد) ،اشكر
(شايدكاشغر) ميباشد (هدايت 55 -48 :1321 ،و .)131 - 127
همچنين در تقسيمات جغرافيايي موسي خورني ،مورخ
ارمني قرن پنجم ميالدي ،سرزمين ايران به چهار ناحية
خوربران (غرب) ،نيمروز (جنوب) ،خراسان(مشرق) و كپكوه
(قفقاز -ناحية شمال) تقسيم گرديده است .در اين کتاب
كست خوربران 9ناحيه ،كست نيمروج داراي 19ايالت،كست
خراسان که قسمت شرقي ايران را شامل ميشود داراي
 26استان ميباشد .كست كپكوه  13ايالت را در برميگيرد
(ماركوارت )56 -37 :1371 ،که بعد از کست خراسان
ناحية جنوب ،باالترين و بيشترين شهرهاي ايران را به خود
اختصاص داده است .از مطالب فوق چنين برميآيد که جنوب
در نگاه حکومتهاي ايران باستان ،بويژه ساسانيان ،داراي
اهميت زيادي بوده است و پيروي از انديشة ديني زرتشت با
اعتباربخشي به جنوب بر توجهي آن افزوده باشد .همچنين
اطالعات بدست آمده نشان ميدهد كه تقسيم ايرانشهر توسط
شاهان ساساني بويژه قباد و خسرو انوشيروان به چهار كست

درياي پارس ،مرز جنوبي ايران در دورة باستان23 /
براي تأمين امنيت داخلي و دفاع از مرزهاي آن صورت گرفته
است که بيشتر مسائل نظامي و تدافعي را لحاظ مينمايد.

من پارسي هستم .از پارس مصر را گرفتم .فرمان کندن اين
ترعه را دادم ،از رودخانهيي بنام نيل که در مصر جاري است،
تا دريايي که از پارس ميرود .پس از آن ترعه کنده شد ،چنانکه

درياي پارس در نگاه حکومتهاي ايران باستان

نابودي نظام سياسي آشور و تسخير نينوا در سال 612
ق.م ،توسط مادها ،راه را براي ادامة حمالت جهت رسيدن به
امنيت نسبي تا رودخانة هاليس (قزل ايرماق کنوني) گشود
(هرودوت .)193 :1384 ،ناکامي آنها در تسخير ليدي و
استراتژي کام ً
ال تدافعي نبوکد نصر بابلي که استحکامات و
حصار حصيني بنام ديوار مادي از سيپار در ساحل فرات تا
اوپيس در ساحل دجله کشيده بود ،مانع از ادامة نفوذ مادها
در غرب شد (هينتس .)116 :1380 ،آشنايي با دريانوردان
ليدي و تجارب تجارتي آنها که با درياي پارس ارتباط داشتند،
رويآوري به آبراه جنوب را بيشتر نمود .شايد بتوان يکي از
داليل حملة مادها به جنوب ايران و مواجه شدن با اقوام پارس
را در قالب اين فرضيه جستجو کرد.
بدون شک تشکيل پادشاهي هخامنشي در جنوب ايران،
اهميت سياسي  -اقتصادي درياي پارس را از همان آغاز در
بينش زمامداران اين حکومت مهم جلوه ميداد .داريوش اول
توانست رشتة کشورداري را از بند عنصر طايفه و قبيله آزاد
سازد و با رهبري ملتها يک نظام چندمليتي حاکم نمايد .وي
در کتيبة سه زبانة تخت جمشيد چنين ميگويد:
« ...اين است شهرياري که من دارم از سکاها که آنها
آنطرف سغد هستند ،از آنجا تا به حبشه ،از هند از آنجا تا به
سارد( » ...شارپ.)79 :1384 ،
در گذشته نام «پويک» براي درياي جنوب مد نظر بود.
بنابرين ،داريوش اول ،نخستين پادشاه هخامنشي است که
درياي پارس را در پيوند با درياي سرخ و نيل به دنياي آن
زمان معرفي کرد .در اين ميان وسيلهيي که تسلط بر اين
سرزمينهاي وسيع را تسهيل نمايد ،از طريق گشودن راه
دريايي پارس به درياي سرخ و از آنجا به نيل بود که به حفر
آبراهة نيل (کانال سوئز)انجاميد.

فرمان دادم ،و کشتيها از مصر از وسط اين ترعه بسوي پارس
روانه شدند ،چنانکه مرا ميل بود (همان .)105 :

اهميت پيوند بخشهاي شرقي و غربي امپراتوري بوسيلة
داريوش ،در سفر اکتشافي دريانورد اسکيالکس که مأموريت
پيمودن رود سند و شناسايي راه دريايي منتهي به مصر را
داشت ،ادامة حاکميت بر راه دريايي  -بازرگاني سند تا مصر
ميباشد .در واقع داريوش با حفر آبراهة نيل ،ايران را از طريق
دريا به مصر وصل کرد و يک شبکة راه آبي از اقيانوس هند تا
رود نيل بوجود آورد که اين رويداد را در چهار سنگ نوشته
به يادگار گذاشته است (فرهوشي .)141-131 :1382 ،چنين
سياستي ايران را بر نواحي گستردهيي مسلط نمود و نقش
واسطهيي ايران را مضاعف ساخت.
سقوط امپراتوري هخامنشي در سال  330ق.م اهميت
درياي پارس را در نگاه اسکندر مقدوني کمتر نکرد؛ چنانکه
وي نئارخوس ،دريانورد بزرگ خود را مأمور کرد تا براي
شناخت بيشتر درياي پارس و پيرامون آن از
رود سند به طرف درياي پارس اطالعاتي را بدست آورده و
در اختيار وي بگذارد (دياکونوف.)167 :1384 ،
پس از مرگ اسکندر ،سلوکيان نيز با انتقال پايتخت خود
از بابل به سلوکيه ،در کنار دجله ،جهت نزديکي به درياي
پارس ،روية مذکور را ادامه داده و مقاصد سياسي ،نظامي و
اقتصادي خود را با کنترل آن در نظرگرفتند.
اولين نشانههاي عکسالعمل ايرانيان عليه سلوکيان ،به
تشکيل حکومت پارت در سال250ق.م منجر گرديد .در نگاه
اشکانيان ،از همگسيختگي مرزهاي ايران از زمان اسکندر و
جانشينانش نتيجة تهاجم بيگانگان و بياهميتي به قداست
مرز بود .از اينرو وضع موجود را تحمل نکرده و به زودي با فتح
پيدرپي سرزمينها ،مانع سلطه سلوکيان بر ايران شدند و در
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ضلع غربي تا مرز طبيعي فرات پيش رفتند؛ چنانکه استرابو
گزارش ميدهد كه اشكانيان سرزمينهاي داخل فرات را در
تصرف داشتند (استرابو.)37 :1370 ،
بدون شک جنگهاي  320سالة اشکانيان با روم به منافع
ايران در ارمنستان و درياي پارس مرتبط ميشد؛ امري که
دولت اشکاني را براي ادامة حيات سياسي و اقتصادي خود به
يک واسطة بين شرق و غرب بدل کرده بود و حتي مانع ارتباط
مستقيم روميها با تجار شرق ميشد .در آن زمان با توجه به
موقعيت درياي پارس و اروندرود يا دجله ،ضرورت ايجاد
شهرها و پايگاهها در کنار اين دو رودخانه بسيار محسوس
بود؛ بشكلي که انتخاب تيسفون در کنار اروندرود که با
درياي پارس تالقي مييافت ،از نگاه قابل اطمينان اشکانيان
به درياي پارس برميخيزد .چنين برميآيد که يکي از عوامل
اصلي حمالت ترايان و سپتيم ِس ِور به سمت درياي پارس و
حتي تسخير تيسفون براي تثبيت موقعيت روم در اين ناحيه
و در اختيار داشتن راه تجاري ارزانتر و سريعتري بوده باشد؛
زيرا درياي پارس کليد تجاري آن بشمار ميرفته است.
اوج توجه به درياي پارس را ميتوان در دورة ساسانيان
جستجو کرد .اردشير بابکان در ابتداي زمامداري خود جهت
استحکام مباني قدرت خويش ،تسلط بر حکومتهاي محلي
جنوب و درياي پارس را ضرورتي اجتنابناپذير ميدانست.
وي بعد از تصرف کرمان به سواحل درياي پارس لشکر
کشيد؛ «گويند در اين ناحيه سلطاني بود که مردم او را چون
خدايي ميپرستيدند و وي بدست اردشير از پاي درآمد»
(کريستن سن .)37 :1374 ،فردوسي در داستان جنگ
اردشير با هفتواد از شهر کجاران در کرانة درياي پارس نام
ميبرد که شاه اين شهر با داشتن کرمي عجيب مشکالت
زيادي را براي اردشير بوجود ميآورد:
زشــهر کجــاران بــه دريــاي پــارس
چــو گويــد زبــاال و پنهــان پــارس
(فردوسي)5/1511: 1371 ،
همچنين طبري از حملة اردشير به بحرين سخن
ميراند که در آنجا شهري به نام پسا اردشير ساخته است

(نولدكه .)49 :1378 ،اما دقت در مسير حمالت اولية اردشير
از پارس به کرمان ،خليج فارس ،اهواز و ميشان و حتي بحرين
اهميت موقعيت درياي پارس را از نگاه شاه ساساني ميرساند.
حتي اهتمام ايشان در ساخت يا تجديد بناي شهرهاي سلوکيه
(وه اردشير)ِ ،م ِسن (کرخاي ميشان  -استرآباد اردشير) و
وهشت آباداردشير (بصرة دورة اسالمي) (کريستن سن،
 )146 :1374در مسير تسلط بر شاهراه ارتباطي  -تجاري
بينالنهرين با درياي پارس ميباشد .در كتيبة كعبه زرتشت
فهرستي از اياالت آمده است كه قلمرو شاپور اول را در جنوب
تا مزون يا عمان ميداند (اکبرزاده.)42 :1382 ،
تصور ميرود که دسترسي به عمان براي نظارت بر راه
دريايي اقيانوس هند ،اهداف راهبردي بوده که از ابتدا دنبال
شده است .اما با جلوس شاپور دوم بر اريكة سلطنت ،يك نيروي
دريايي ايراني بزرگي شکل گرفت که عالوه بر تسلط درياي
پارس ،هدف توسعة نفوذ ايران در سواحل شرقي جزيره العرب
را نيز داشت؛ چنانکه مارسلينوس ميگويد :در کنارههاي درياي
پارس ،رفتوآمد کشتيها به قصد تجارت و بازرگاني رواج زيادي
دارد (مارسلينوس .)25 :1310 ،در دوران كودكي شاپور دوم،
اعراب بيابانگرد به آساني و بدون هيچ معارضي مرزهاي پارس
و خوزستان را مورد تاختوتاز خود قرار ميدادند .طبري از
اعراب بحرين نام ميبرد که به ريشهر و سواحل اردشير خوره
حمله برده و به غارت پرداختند (نولدكه.)87-85 :1378 ،
بعد از آنكه شاپور به سن شانزد ه سالگي رسيد ،تنبيه اعراب
بحرين را در اولويت وظايف شاهي خود قرار داد؛ بطوري که
تازيان از وي به لقب «ذواالكتاف» ياد ميكنند؛ بدين معني كه
كتفهاي آنها را سوراخ ميكرد .زرينکوب انتقام کشتهشدن
پدرش هرمز دوم را در جنگ با اعراب که به نواحي جنوبي
پارس حمله کرده بودند ،يکي از داليل کشتار اعراب ميداند
(زرينکوب.)1/448 -447 :1373 ،
اقدام خسرو انوشيروان در تسخير يمن بوسيلة سيف بن
ذي يزن ،جهت کنترل راه تجاري بود که از هند ،درياي پارس
به عربستان و روم انجام ميگرفت« .از آنجا که تجارت ابريشم
از راه زمين براي روم مشکل شده بود ،راه دريايي که از طريق
سيالن و درياي هند به يمن و بنادر جنوب عربستان ميآمد،

درياي پارس ،مرز جنوبي ايران در دورة باستان25 /
اهميت يافته بود و به همين جهت بيزانس براي تسلط بر يمن
اهميت خاصي قايل بود» (همان .)496/1 :اين امر نفوذ ايران
را تا جنوب عربستان گسترش داد.
ساخت شهرهاي متعدد توسط پادشاهان ساساني در
جنوب و سرزمينهاي پيرامون آن در راستاي تسلط بيشتر بر
اين ناحيه صورت ميگرفت .يکي از اين شهرها که همچون
پايگاهي محسوب ميشد و به لحاظ سياسي و نظامي ،اروندرود
و دهانة درياي پارس را محافظت ميکرد ،آبادان بمعني مکان
پاييدن آب بود .اين امر در نگاه ايراني معرف درک اهميت
موقعيتهاي محلي بشمار ميآمد .عالوه بر اين ،ايجاد و تقويت
امارت نشينهايي در مرزهاي غربي ايران ما بين متصرفات
ساسانيان و روم استراتژي کارآمدي بشمار ميآمد كه يكي
از آنها حكومت مرزدار عربي لخمي ميباشد .پادشاهي آنها
بصورت نيمه مستقل ،در كنار رود دجله تأسيس شد كه
نقش حائل و سپر را براي ايران داشت و بنوعي حکومت
مرزدار بيروني محسوب ميشد .ساسانيان نيز با جانبداري
ملوك حيره و اعطاي مقامها و امكانات زياد سعي ميكردند
تا از طريق آنها اعراب سركش را مطيع و جذب نمايند و
بخشي از مرزهاي غربي را ايمن نگهدارند .اين سرزمين که
از سواحل جنوبي فرات تا باديهالشام امتداد داشت با پايتخت
قراردادن شهر حيره در يك فرسنگي شرق كوفه (جنوب نجف
كنوني) تكيهگاه استواري براي امپراتوري ساسانيان عليه روم
شرقي گشت (پيگولوسكايا .)69 :1372،در واقع ساسانيان
براي تأمين امنيت مرزهاي غربي و نظارت بر راههاي شرقي
عربستان بوسيله لخميان توانسته بودند روميها را در دسترسي
به درياي پارس و تجارت با هندوستان و چين با مشکالت
جدي مواجه کنند.
نتيجهگيري

موقعيت جغرافيايي ايران زمين بگونهيي است که اهميت
مرزهاي طبيعي براي حفظ امنيت و جلوگيري از تهاجمات
بيگانگان را بيشتر مينمايد و توجيه جغرافياي مرزهاي سياسي
را بدليل قابل دفاعتر بودن آن مضاعف ميسازد .از اينرو براي
آسيبپذيري کمتر ،مرزهاي سياسي با مرزهاي طبيعي از
همگوني و نزديکي کافي برخوردار ميشوند .تأکيد بر مرزهاي

طبيعي در داستانهاي ملي ايرانيان بدليل قابل اطمينان بود 
ن
آنها داراي اهميت ويژهيي ميباشد .درياي پارس همچون يک
مرز طبيعي از جمله نامهاي قديمي است که در متون ديني و
تاريخي ايرانيان مورد توجه زيادي واقع شده است .همچنين
در رقابتهاي قدرتهاي منطقهيي داراي جايگاه خاصي بوده
و عامل عمدهيي در مناسبات سياسي ،اقتصادي و فرهنگي
بشمار ميرفته است.
اقدامات اولية مادها براي دسترسي به جنوب توسط
هخامنشيان ناکام ماند و فرصت الزم در اختيار حکومت تازه
تأسيس قرار گرفت تا براي نگهداري درياي پارس به ايجاد
پايگاههايي در پيرامون آن اقدام نمايد .همچنين حفر آبراهة
نيل توسط داريوش اول موجب شد تا ايران را با مصر پيوند
دهد و منافع سرشار سياسي -اقتصادي براي هخامنشيان در
پي داشته باشد.
ساسانيان شاهنشاهي مستحکمي را بر پاية دين زرتشت
بنياد نهادند و حتي نامي که به ايران گذاشتند( ،ايرانشهر)
مأخوذ از ريشه اوستايي بود .توجه پيروان مزديسنا به جنوب
براي دريافت بخشايش ايزدي در نظام عقيدتي آنها آشکار
ميشود و بدين ترتيب درياي پارس (جنوب) را قداست ديگري
ميبخشد .بعالوه با تجربياتي که از حوادث سياسي و نظامي
سلسلههاي قبل از خود بويژه هخامنشيان داشتند ،موضوع
مرزهاي طبيعي را مورد توجه و دقت بيشتري قراردادند .از
اينرو سعي ميشد که مرزهاي سياسي ايران منطبق با مرزهاي
طبيعي باشد .بعبارتي ديگر ،آنها موقعيت خاص درياي
پارس را هم در ديانت و هم در قواعد سياسي خود لحاظ
کردند .ساخت شهرهايي در پيرامون درياي پارس ،نفوذ در
بينالنهرين ،تسلط بر بحرين ،ايجاد امارت نشين لخمي در
جنوب غربي همچون يک حفاظ ،تسخير يمن و ...از اصرار
ساسانيان در انحصاري کردن راههاي بازرگاني شرق به غرب
و توسعة تجارت جهاني با نظارت بر آن در رقابتهاي سياسي،
اقتصادي و حتي مذهبي عليه امپراتوري روم شرقي حکايت
ميکند .بطور کلي حکومتهاي ايران باستان براساس ضرورت،
موقعيت جغرافيايي ،سياسي و اقتصادي ايران را در تقابل با
نيروي متخاصم خارجي درک کرده و به آن ميپرداختند.
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