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Abs tract:

The Persian Gulf has long been an important waterway in the world of trade. In 
pre-Islamic times, important ports often appeared on its northern shores, but the 
reasons and factors have made the Persian Gulf trade at that time not as large 
as the Arabian Sea’s, the Red Sea’s and the Mediterranean’s. During the Islamic 
period, especially from the second to the eighth century AH, Muslims played an 
important role in the trade developments of the Persian Gulf. This article seeks 
to provide a descriptive-analytical answer to the ques tion of what was the role of 
Muslims in the development or commercial prosperity of the Persian Gulf from 
the second century to the end of the eighth century AH? As a result of the research, 
it was found that it was with the advent of Islam that, due to several reasons, the 
sus tainable prosperity and commercial importance of the Persian Gulf by Muslims 
increased. Among the dis tinguishing features and backgrounds of this flourishing 
in the Islamic period should be the common religion of the coas tal peoples in 
the north and south of the Persian Gulf, the approximate unity of culture and 
language of coas tal peoples, geographical integrity, references to the Qur’an and 
Muslims’ attention to navigation and shipping, as well as abolishing res trictive 
cus toms regulations, according to Islam’s special view on trade and the access 
of Muslims and non-Muslims to ways to facilitate trade on the shores and back 
of the Persian Gulf. Another very important development in the flourishing of 
Persian Gulf trade and commerce after the rise of Islam, especially in the third and 
fourth centuries AH, was the transfer of the center of the Islamic Caliphate from 
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Damascus to Baghdad, near the Persian Gulf, via the Tigris and Euphrates rivers 
which linked the twin river to the Persian Gulf. On the other hand, the attention 
of the Abbasid caliphs and rulers to supplying various needs of the people of 
their realm through the Persian Gulf maritime trade made them sensitive to the 
security of the Persian Gulf. Later on, with the es tablishment of governments such 
as Al-Buwayh on the north and south shores of the Persian Gulf, the prosperity 
and trade of the Persian Gulf increased with the setup of communication routes, 
trading houses and shipping lines. This important issue and other causes and 
factors lent the Persian Gulf to become part of the Silk Road’s maritime branch 
from second century AH by Eas tern and Wes tern merchants. From the end of the 
Sassanid period to the eighth century AH, the economic center of the Persian Gulf 
reached from the northernmos t point of the Persian Gulf to its southernmos t point, 
namely from Ublah to Basra, then Siraf to Kish and finally to Hormuz. During 
this period, a wide variety of items from China, India, Sri Lanka, Eas t Africa and 
Egypt went to the Persian Gulf, and from here the items produced in the lands of 
Fars, Khuzes tan, Iraq and even Rome were sent to dis tant places in the Orient.
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چکیده 
خلیج  فارس از گذشته های دور از آب راه های مؤثر در زمینه تجارت جهانی بوده است که بندرهای مهمی 
در دوران پیش از اسالم بیش تر در کرانه های شمالی آن پدید آمده اند، اما تجارت خلیج فارس در آن 
دوران بر اثر عواملي به سطح تجارت دریاي عرب، سرخ و مدیترانه نرسید. مسلمانان در دوران اسالمي 
به ویژه از سده های دوم تا هشتم هجري، در تحوالت تجاری خلیج فارس و شکوفایی آن بسیار تأثیر 
گذاردند. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی، در پی پاسخ گویی به چگونگی نقش آفرینی مسلمانان در 
تحوالت یا شکوفایی بازرگانی خلیج فارس از قرن دوم تا پایان قرن هشتم هجري است. پس از ظهور 
اسالم با توجه به نگاه ویژه این دین به دریانوردی و بازرگانی، شکوفایی پایداري در کار و بار تجارت 

خلیج فارس نمایان شد.
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مقدمه 
و  کرانه ها  فارس،  بازرگانی خلیج  در شکوفایی  مسلمانان  و  اسالم  تأثیر  دقیق  و  برای شناخت جامع 
پس کرانه های آن، نخست باید تعریفی واضح درباره »بازرگانی« عرضه کرد؛ سپس به گزارش تاریخی 
و جغرافیای تاریخی خلیج فارس، بندرهای شمالی و جنوبی، ساحل ها و مناطق مجاور آن پرداخت و 
اوضاع تجارت خلیج فارس را پیش و پس از اسالم بررسی و سرانجام تأثیر اسالم و مسلمانان را در 

شکوفایي بازرگانی خلیج فارس ارزیابی کرد.
تجارت یا داد و ستد کاری در پایین ترین یا خردترین سطح اقتصاد و تنها بر معامله متمرکز است که 
دو طرف این معامله به ایجاد زمینه های الزم برای شکل گیری معامله مطمئن و سودآور متعهد نیستند، 
بلکه تنها به خرید و فروش محصول توجه می کنند و پس از وقوع معامله، کار تجارت پایان می پذیرد، 
حوزه های  ستد،  و  داد  بر  افزون  یعنی  دارد؛  گسترده تری  مفهوم  تجارت،  با  سنجش  در  بازرگانی  اما 
دیگری در معنای آن می گنجند. مهم ترین موضوعات مطرح در بازرگانی چنینند: داد و ستد، بیمه، حمل 
و نقل، روش های پرداخت، بازاریابی، مذاکرات و مکاتبات بازرگانی، اسناد و قرارداد های خرید و فروش 
کاال. بازرگانی فرآیندی است که تجارت و داد و ستد بخشی از آن به شمار می رود )محترم و نصیری 

سوادکوهی، 1۳۹5: ۲8-11(. 
از دست کم چهار هزار سال پیش، آب راه مؤثری در جهان تجارت بوده و تجارت و  خلیج فارس 
چنان که  8(؛   :1۳88 )بایندر،  می پذیرفته  صورت  خلیج  این  در  باستان  کهن  دوره های  از  دریانوردی 
نخستین مدارک تاریخی نشان دهنده رونق و آبادانی بندرها و جزیره های خلیج فارس و کار و بار تجاری 
در آن جا، از اواخر هزاره سوم پیش از میالد به دست رسیده است. این دوره با استیالی سومریان بر 
بخش های جنوبی بین النهرین در کرانه های خلیج فارس مقارن بود و مرزهای دولت سومریان از قلمرو 

تجاری خلیج فارس می گذشت )ولز، 1۳65: ۲۰6؛ ویلسون،1۳1۰: ۹(.
ن و َملوخ نام برده اند و بازرگانان سومری مستقر در  متون سومری بارها از بندرهای دیلمون، َمکَّ
راه خلیج فارس مرتبط  از  باستان،  با شهرهای ثروت مند جهان  نیبور  اریدو، الگاش و  اور،  شهرهای 
او  ق.م(،   ۲۳۰۰( سارگن  زمان  در  سومریان  بر  آکدی ها  تسلط  از  پس   .)88  :1۳6۹ )بهمنش،  بودند 
توانست بخش های فراوانی را از ساحل ها و بندرهای خلیج فارس فراچنگ بیاورد )بیگدلی، 1۳68: ۲۲(. 
عیالمی ها در هزاره دوم پیش از میالد، بخش های مهم کرانه های خلیج فارس را )بندر لیان / بوشهر 
تا خوزستان(، در دست داشتند و توانستند نخستین تمدن مقتدر و پیش رفته ساحل خلیج فارس را پدید 

آوَرند )مجتهدزاده، 1۳4۹: ۳۰(.
آثار باستانی جزیرة خارک بر این داللت می کند که عیالمیان برای سکونت )دشتی، 1۳81: 161( و 
کشتی رانی و تجارت در حوزه خلیج فارس، از این جزیره و بندر ریشهر در شبه جزیره بوشهر منتفع بودند 
)امیر ابراهیمی، بی تا: 5۳( و افزون بر استفاده از راه های دریایی خلیج فارس و دریای عمان، در کرانه ها و 
پس کرانه ها نیز از شبکه ارتباطی رودخانه های دز، کرخه، دجله و فرات بهره می بردند و با ایجاد و اتصال 
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کانال های آبی گوناگون، روابط بازرگانی تنگاتنگی میان عیالم و بابل پدید آمد )کینگ، 1۳78: 17۲(. 
تمدن بابل نیز نزدیک خلیج فارس کنار رودخانه های بزرگ دجله و فرات پیدا شد و مرکز ارتباطات دریایی 
هند و خلیج فارس به شمار می رفت. بنابراین، بابلیان نیز با توجه به جایگاه ویژه شان، در تجارت و بازرگانی 
خلیج فارس بسی مؤثر بودند  )ویلسون، 1۳1۰: 15-17(. بخت نصر دوم پادشاه بابل معطوف به رونق 
تجارت و بازرگانی خلیج فارس، به کارهای گوناگونی دست زد؛ برای نمونه، تأسیس بندری در نواحی 
جنوبی بابل در کرانه های خلیج فارس، ساخت شهری در کرانه فرات بنام تریدون )ترتون( و تخریب شهر 
بندری صور در سواحل مدیترانه )در لبنان امروزی( که به انگیزه رونق بخشی به تجارت دریایی خلیج فارس 

صورت پذیرفت )کینگ، 1۳78: ۲14 و ۲15؛ ویلسون، 1۳1۰: 15(.
پس از چیرگی دولت های آریایی بر فالت ایران، اهمیت خلیج فارس و تجارت دریایی آن فزونی 
گرفت؛ زیرا سیاست ها و کارهای امپراطوران هخامنشی مستقیم و نامستقیم، به طرز مثبت و عمیقی 
ایالت پارس در دوره هخامنشیان به  در شکوفایی اقتصاد دریایی خلیج فارس تأثیر گذارد. از سویی، 
مهم ترین مرکز سیاسی و اقتصادی آنان در پس کرانه های خلیج فارس بدل گشت و بر اهمیت این 
آب راه افزود و از سوی دیگر، خلیج فارس و جزیره ها و بندرهای آن بر اثر مجاورت با مهم ترین ایالت 
هخامنشیان )پارس(، از رونق و آبادی و اهمیت خاّصی برخوردار شدند )امیرابراهیمي ، بی تا: 4۲ و 47(.

تحـرکات و اقدامـات نخسـتین شـاهان هخامنشـی موجب شـد کـه دامنه تجـارت دریایـی خلیج 
فـارس در سـنجش با زمان های پیشـین، از وسـعت بیش تـری برخوردار شـود و امکان ارتبـاط فعاالن 
ایـن حـوزه فراتـر از نواحـی سـاحلی فراهـم آیـد )ویلسـون،1۳1۰ : ۳5-۳6(. رونـق بندرهـای دریای 
مدیترانـه و دریـای سـرخ در عهـد سـلوکیان )قـرون دوم و سـوم پیـش از میـالد(، با حمایت بطالسـه  
مصـر، از رونـق بندرهـای خلیـج فـارس بیش تـر و تجارت شـرق بـه غـرب در خلیج منحصر شـد، اما 
بندرهـای حـوزه شـمالی خلیج فارس، دوبـاره در دوره  اشـکانیان به ویژه سـده های اول و دوم میالدی، 
ـن، اُُپولوگوس  تـا انـدازه ای رونـق گرفتنـد؛ زیرا اشـکانیان به خلیـج فـارس و بندرهای آن به ویـژه َمکَّ

)اُبُلّـه(، آرارکیـا )خـارک( )دشـتی، 1۳81: ۲7( توجـه می کردند.
پارسی  حاکمان  و  پادشاهان  از حمایت  دوره ساسانیان،  در  آن  پیرامون  بندرهای  و  خلیج  فارس 
برخوردار بودند. این حمایت ها به ایجاد و تجدید بنای بسیاری از بندرها )ریْواردشیر، سینیز، َمْهروبان، 
اُبُلّه، بهمن اردشیر، اردشیر خره، سیراف، جّنابه و...( انجامید. ایجاد این بندرها را در حاشیه خلیج فارس 
به اردشیر ساسانی نسبت داده اند )اصفهانی، 1۳67: 44(. تسلط بر خلیج فارس و بندرها و راه های آن 
نزد ساسانیان به اندازه ای مهم بود که  مي توان تجارت و بازرگانی دریایی را نخستین و مهم ترین عامل 

توسعه  اقتصاد ساسانی برشمرد )دریایی، 1۳8۳: 1۰1-1۰5؛ انوری و دیگران، 1۳86: 1۰۲(.
بندر اُبُلّه در شمالی ترین نقطه خلیج فارس، مهم ترین بندر تجاری ساسانیان و خاستگاه تجارت با 
شرق دور بود. بندر جّنابه هم پایین تر از آن در قسمت های مرکزی حاشیه شمالی خلیج فارس، در دوره 
ساسانی از رونق و آبادانی خاصی برخوردار شد؛ چنان که مردم جّنابه در هنگامه سقوط دولت ساسانی 
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)18 ق( چندین هزار اوقیه1 طال »مال المصالحه« به مسلمانان پرداختند و با آنان صلح کردند )فسائی، 
1۳67: 1، 176(. سیراف نیز پایین تر از آن دو، بندری بین المللی و ممتاز بود که پادشاهان ساسانی آن 
را به پایگاهی دریایی برای حمله به مناطق ُعّمان بدل کردند، اما به زودی به بندر و بارانداز  مهمی در 
ساحل شمالي خلیج فارس بدل گشت )ویلیامسن، 1۳51: 44(. به رغم تالش هاي دولت هاي ایراني در 
ساخت بندرها و توجه به آنها، سواحل شمالی و جنوبی خلیج فارس و مناطق پیرامون آن در دوران پیش 
از اسالم، در دست گروه ها و افراد گوناگونی بود که هر یک از آنان برای چیرگی بیش تر بر این آب راه 
مهم، پیوسته با دیگری می جنگید. بنابراین، افزون بر نبرد دو امپراطوری بزرگ غربی )روم( و شرقی 
)ایران( پیرامون خلیج فارس، گروه های متعدد محلی و قبیله ای با یک دیگر منازعه می کردند و این خود 
موجب مي شد که به رغم تالش های فراوان دولت هاي ایرانی پیش از اسالم، تجارت و بازرگاني خلیج 
فارس در رقابت با تجارت دریاي روم )مدیترانه( و دیگر حوزه ها )دریاي سرخ و دریاي عرب(، از رونق 

و شکوفایي کم تري برخوردار باشد.
جغرافي دانان مسلمان درباره حدود و گستره جغرافیایي خلیج فارس، نکته های گوناگونی گفته اند. 
برای نمونه، ابن رسته از جغرافي دانان سده چهارم قمری، در بخش »صفت دریاها« شروع شرقی دریاي 
فارس را دهانه »دجله العورا« دانسته است که به جزیره اي به نام »تیز« مکران )اول محدودة دریاي 
هند( می انجامید )ابن رسته، 18۹1: 86-87(. استخری آغاز خلیج فارس را بندر »دیبل« در اقیانوس 
هند و شرقي ترین نقطه آن و بندر »آبادان« را غربي ترین نقطه اش دانسته و بندرهایش را به ترتیب 
از غرب تا شرق نام برده است: آبادان، سینیز، جّنابه، نجیرم، سیراف، حصن ابن عماره، هرمز و دیبل 
)اصطخری،1۳47: 1۰۹(. ابن رسته با توجه به پهنای این آبراه، از آبادانی و توجه و تسلط پادشاهان 
پارسی و مردم ایران قدیم به جای جای این دریا سخن گفته است )ابن رسته، 18۹1: 1۰۹(. برخی از 
)اصطخری،  دانسته اند  امروزی(  را سراندیب )سریالنکای  دریا  این  پایانی  جغرافی دانان مسلمان، مرز 
1۳47: ۳4(. مقدسي نیز خلیج  فارس را »دریاي عجم« نامیده و آن را در بردارنده دریاي ُقلزم، یمن، 
عمان، مکران، کرمان، فارس و َهَجر دانسته و افزوده است: »بیش تر مردم این دریا را تا مرزهاي یمن، 

دریاي فارس نامند و بیش تر کشتي سازان، دریانوران ایراني اند« )مقدسی، 1۳61: ۲4 و 1۲6(.
آغاز  هرمز  تنگه  جنوب  از  خلیج  این  خلیج فارس،  حدود  درباره  امروزی  دقیق  مقیاس های  بنابر 
می شود و به شمالی ترین نقطه اش؛ یعنی بندر خرمشهر می رسد و مسافت 1۲۹۰ کیلومتر را فرامی گیرد. 
این آب راه در جنوب از طریق دریای ُعّمان به اقیانوس هند می پیوندد. پهنای آن در وسیع ترین نقطه )از 
بندر بوشهر در سواحل شمالی تا بندر قطیف در سواحل جنوبی(، 64۰ کیلومتر است. مساحت خلیج فارس 
را کمابیش 45۰/۲۲6 کیلومتر مربّع تخمین زده اند. عمق این دریا به رغم عمق دریای عّمان  که به سه 

هزار متر هم می رسد، حداکثر ۹1 متر و میانگین عمقش ۳6 متر است )وثوقی، 1۳86: 8(. 
عمق آب سواحل شمالي خلیج فارس نیز در سنجش با کرانه هاي جنوبي اش، بیش تر است و از این رو، 
احداث بندر و اسکله در بخش های شمالی آن در سنجش با دیگر بخش هایش، آسان تر و کم خطرتر صورت 

1. مقیاسی برای اندازه گیری فلزات 
گران بها برابر با ۷/5 مثقال طال.
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می پذیرد. سطح شنی و مسّطح ساحل های جنوبي خلیج فارس، راه نمای خوبی برای دریانوردان به شمار 
نمی آید. بنابراین، بندرهای شمالی خلیج فارس در درازنای هزاران سال گذشته، پیوسته از رونق و آبادی 
بیش تری برخوردار بوده اند. افزون بر ژرفای بیش تر آب سواحل شمالی خلیج فارس در سنجش با کرانه های 
جنوبی آن، ویژگی های ممتاز دیگری در ساحل های شمالی دیده می شود: کوهستانی بودن، آب و هوای 
کمابیش مناسب، پناه گاه های طبیعی متعدد، وجود آب شیرین و آشامیدنی در آنها برای استفاده دریانوردان 

و عدم برآمدگی زیرآبی )وثوقی، 1۳86: 4-5( که کشتی رانی را در آن جا آسیب پدیر می کند.
این ویژگی ها موجب شده اند که بندرهاي فّعال و مهم از قرن ها  قبل از میالد بیش تر در سواحل 
شمالی خلیج پدید آیند. بندرهای هرمز، تیز، کیش، سیراف ریِشْهر، لیان، سینیز، َجّنابه، َمْهروبان، خارگ، 
اُبُلّه و بَصره، از بندرهای این ساحل هایند که پیوسته پیش از پیدایی اسالم تا نخستین سده های تاریخ 
اسالم یا تنها در دوره  اسالمي به رغم فراز و نشیب های بسیار، فّعال بوده اند )اقتداری، 1۳48(. بندر اُبُلّه 
در دورة ساسانیان، بصره در سده های اول تا سوم و سیراف در سده های سوم و چهارم به ویژه در دوره 
آل بویه و کیش و هرمز در سده های هفتم تا نهم قمری، مهم ترین بندرهای تجاری خلیج فارس بودند.

خلیج  فارس در درازنای تاریخ از منظرهای گوناگون مهم بوده است. برای نمونه، از دید منابع غنی 
دریایی )مروارید، مرجان و ماهی(، از سده های گذشته به آن توجه می کرده اند. برخی از نویسندگان، 
تاریخ صید مروارید را در خلیج  فارس، سه هزار سال پیش می دانند. جاحظ در التبّصر فی التجاره درباره  
برتری آشکار مروارید دریای  فارس بر مروارید دریای سرخ و گران بها بودن آن نکته هایی آورده و بهای 
را در سده سوم قمری، ده هزار دینار دانسته است  یک مروارید گرد کمابیش دو مثقال خلیج فارس 
از  )جاحظ، 1۹۳5: 58(. به نوشته اصطخری، »ُدّر یتیم« )نوعی مروارید درشت، شفاف و درخشان(، 
شکارگاه های پیرامون جزیره خارگ فراچنگ می آمده است )اصطخری، 1۳47: ۲۰1(. مرجان را نیز 
پیرامون جزیرة خارک شکار می کرده و ماهی و میگوي خلیج فارس را هم به صورت خشک و نمک سود 

به سرزمین های دور می برده اند )شوشتری، 1۳6۹: 11۳(.
اهمیت ویژه خلیج فارس در درازنای تاریخ از جایگاه جغرافیایی یگانه آن سرچشمه می گیرد. خلیج 
فارس در قلب خاورمیانه و مرکز دنیای قدیم بود. حوزه  بین النهرین )سرزمین حاصل خیز میان دجله 
و فرات(، از جنوب به خلیج فارس می رسد و از راه خلیج به هندوستان، سیالن، کرانه های عربستان، 
عدن، حبشه، آفریقاي شرقي، اندونزی و چین مرتبط می شود و از راه فرات به سوریه، دریای مدیترانه 
و اروپا می پیوندد. بنابراین، خلیج فارس مرکز ارتباط و تالقی دنیاهای شرق و غرب به شمار می رفته 

است )امیرابراهیمي، بی تا: 55(. 

تأثیر اسالم و مسلمانان در شکوفایی تجارت و بازرگانی خلیج فارس در دوران اسالمي 
پس از ظهور اسالم، گسترش تجارت و بازرگاني در جهان مسلمان نشین طبیعی بود؛ زیرا اسالم امر 
تجارت و دسترس مسلمانان و نامسلمانان را به راه های تسهیل کننده تجارت مهم می شمرد. این دیدگاه 
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افزون بر پی آمدهای فراگیری اسالم )دین مشترک، وحدت تقریبی فرهنگ و تمدن و زبان، از میان 
راه های  دسترس پذیرتر شدن  به  گمرکی(،  محدودکننده  مقررات  و  جغرافیایی  محدود  مرزهای  رفتن 
ارتباطی انجامید و این عوامل خود بر توسعه و رونق بازرگانی غرب و جنوب غرب آسیا به ویژه حوزه 
خلیج فارس و تجارت دریایی آن افزود )موثقی، 1۳8۳: ۲5؛ قربانی، 1۳61: 17(. فتوحات اسالمی به 
انقراض امپراطوری گسترده  ساسانی و جای گیری بخش های گسترده ای از قلمرو روم شرقی در حدود 
حاکمیت مسلمانان، انجامید. امپراطوری ایران به ضعف و تجزیه دچار بود و رومیان دوره  تاریک قرون 
عباسیان  آنان  از  پس  و  ق(  )1۳۲ـ4۰  امویان  ق(،   11-  4۰( راشدین  خلفای  می گذراندند.  را  وسطا 
)اندلس( چیره شدند.  اروپا  آفریقا و حّتي  بر قلمرو گسترده ای در آسیا،  این زمان  )656ـ1۳۲ ق(، در 
بازرگانی بر اثر این فتوحات، در سرزمین های گسترده دولت اسالمی، بسی گسترش یافت. سهم تأثیر 
خلیج  فارس، دریای عمان، اقیانوس هند و بندرهای واقع در کرانه های آنها، در تجارت دریایی دوره 
اسالمی، بسیار است؛ زیرا چرا عربان پیش از اسالم نه تنها سابقه و تجربه دریانوردی و بازرگانی دریایی 
نداشتند، بلکه خلفای راشدین به ویژه عَمر در دوره اسالمي، سپاهیان مسلمان را از دریانوردی و سفر به 
مناطقی فراتر از دریا، بازمی داشت؛ چنان که پافشاری معاویه بر حمله به قبرس در دریای مدیترانه در 
دوره خلیفه دوم، بی نتیجه ماند و این حمله در دوره عثمان صورت پذیرفت )رائین، 1۳56: ۲۹۰-۲85(.

معاویه )با استناد به نامه اش به خلیفه دوم(، در اجرای این کار از تجربه پنج ناوخدا )ناخدا( و استاد 
کشتی سازی ایرانی بهره گرفت و از این تجربیات به نیکی یاد کرد )رائین، 1۳56: ۲87-۲۹۰(. خداوند 
بزرگ در سوره های گوناگون قرآن کریم سی بار با تعابیر گوناگون مانند فلک، سفینه، جوار و جاریه 
با صیغه های مفرد و جمع، درباره کشتی سخن گفته و به استفاده های گوناگون اقتصادی، مسافرتی 
و... بشر از آناشاره کرده است. مارتین هارتمن مستشرق آلمانی، با اشاره به نمونه هایی از روی گرداني 
مسلمانان عرب از دریا و دریانوردی به ویژه در دوره خلفای راشدین، تأکید می کند سرچشمه بیزاري 
آنان از دریا، قرآن و آداب و سنن اسالمی نیست؛ زیرا اشارات قرآن کریم با کشتي رانی و تجارت دریایي 
سازگارند؛ چنان که خداوند می فرماید: »کشتی هایی که به کمک خداوند سبب می شوند تا آدمی بر روی 
دریاها به دریانوردی بپردازند« )توبه، ۲1-۲۲(؛ »از نشانه های او کشتی هایی اند که همچون کوه ها در 

دریا حرکت می کنند« )شورا، ۳۲(.
بیگانگی  بلکه  است،  کرده  تشویق  دریایی  تجارت  و  دریانوردی  به  را  مسلمانان  اسالم  بنابراین، 
نخستین عربان مسلمان با دریا، از سبک زندگی و محیط حاکم بر عربستان پیش از اسالم سرچشمه 
می گیرد؛ زیرا اعراب بادیه نشین که گاهی به غارت گری و تهاجم می پرداختند و چیزی را جز صحرای 
(Encyclopedia,1993: V5, 843) عربستان نمی شناختند، از دریا می هراسیدند و با آن ناآشنا بودند

لبنان و  اردن،  از فتح شامات )سوریه،  بندرهای دریای مدیترانه در دوره اسالمی، پس  بر  تسلّط 
فلسطین(، در دست گرفتن بندرها دریای سرخ، بندرهای دریای هند و ارتباطات تجاری با شرق دور و 
چین؛ به ویژه در سده های سوم و چهارم قمری، زمینه بسیار نیکویی برای گسترش تجارت و بازرگانی 
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مسلمانان فراهم آورد. گسترش تجارت دریایی در جهان اسالم، نخست به همت غیر عرب ها به ویژه 
ایرانیان صورت پذیرفت؛ زیرا ایرانیان از تجربه فراوانی در دریانوردی و تجارت دریایی برخوردار بودند 
و تجارب دریایی آنان در دوره اسالمي، دنباله دریانوردي ایرانیان دوران باستان بود. روند رشد تجارب 
فراز و  به رغم  آغاز شد،  از دوران هخامنشیان  باستان که  ایرانیان عصر  دریایی  دریانوردی و تجارت 
نشیب های فراوانش در دوره های گوناگون، در سده های پنجم و ششم میالدی )اواخر دوره  ساسانیان(، 

به اوج رسید.
اُبُلّه، جّنابه و سیراف، مراکز بازرگانی و صادرات و واردات خلیج  فارس در دورة ساسانیان بودند، 
اما این کارها در دوره اسالمی در بندر نوپدید بصره متمرکز شد. بندبر بصره را سال شانزدهم قمری با 
کاربری اردوگاه جنگی ساختند و این بندر به زودی از اهمیت ویژه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار 
شد. مرکز تجاری دریایی در سده سوم قمری هم زمان با شورش زنگیان و قیام قرامطه )دشتی، 1۳۹۲: 
۲64( که بین النهرین را بسیار ناامن کرده بودند، از بصره به سیراف منتقل شد. بندر سیراف در سنجش 
با بندر بصره از جایگاهی بهتر و از حمایت آل بویه نیز برخوردار بود )انوری و دیگران، 1۳86: 141-

17۰(. تاریخ بندرها و جزیره های خلیج فارس در سده های چهارم و پنجم قمری )دوره آل بویه(، به دوره 
درخشان اقتصادی رسید. عوامل تحول و رونق خلیج فارس و حوزه تجاری آن در دوره آل بویه، چنینند: 
1. استقرار آل بویه در سراسر کرانه ها و پس کرانه های خلیج فارس از جنوب کرمان )تنگه هرمز( و 
عمان تا بین النهرین و یک پارچگی حاکمیت سیاسی همه این مناطق؛ ۲. سیاست امیران آل بویه به ویژه 
در دوران حکومت معز الدوله و عضد الدوله دیلمی درباره امنیت گستری تا پس کرانه های خلیج فارس؛ 
)ویلسون،  فارس  خلیج  جنوبی  و  و...( پس کرانه های شمالی  زبانی  و  )دینی  فرهنگی  ۳. یک پارچگی 

1۳1۰: ۳۰-48؛ وثوقی، 1۳86: 44(.
آمدن سلجوقیان،  انقراض حاکمیت آل بویه و روی کار  از  اواخر سده پنجم و ششم قمری پس 
مرکزیت تجاری خلیج فارس از سیراف به بندر نوپدید جزیره کیش منتقل شد )ویلسون، 1۳1۰: 65 
و 66( که در آن دوره، مروارید خلیج فارس خوانده می شد. هرمز قدیم )نزدیک میناب( پس از این در 
سده های هفتم و هشتم قمری، جای کیش را گرفت. از این رو، مرکز اقتصادی خلیج فارس از اواخر 
دوره ساسانیان تا سده هشتم قمری، از شمالی ترین نقطه خلیج فارس به جنوبی ترین نقطه آن؛ یعني از 

اُبُلّه به بصره؛ سپس سیراف و کیش و سرانجام هرمز منتقل شد )ویلسون، 1۳1۰: 7۰(.
ظهور اسالم و پیدایِی امپراطوری اسالمی در بخش های غربی و جنوب غربی آسیا، اوضاع منطقه 
را متحول کرد و موجب شد که زمینه برای رونق فعالیت های تجاری و بازرگانی در سراسر دنیای اسالم 
جهان  مسیحیت   .)۳7  :1۳61 )مونتگمری،  آید  فراهم  فارس  خلیج  پس کرانه های  و  کرانه ها  به ویژه 
پیرامون دریاي مدیترانه و اسالم سرزمین های پیرامون دریاي خلیج فارس را یک پارچه و متحد کرد و 
روح تازه ای در کالبد تجارت و بازرگانی این آب راه مهم و بین المللی دمید. تغییرات برآمده از گسترش 
اسالم در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا و تأثیرات عمیق و مثبت آن در تجارت و بازرگانی خلیج 
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فارس، کرانه ها و پس کرانه هایش، بدین شرح عرضه می شوند:
ناامنی  به  اسالم،  گسترش  با  هم زمان  قمری  نخست  سده  در  مسلمانان  نظامی  مکرر  عملیات   .1
مسیرهای  از  استفاده  به  بیش تر  سبب  همین  به  بازرگانان  و  تّجار  و  انجامید  مسیرهای خشکی 

دریایی می گراییدند و خلیج فارس در این میان، از مهم ترین مسیرهای دریایی به شمار می رفت؛
بسیار  مدیترانه  دریایی  تجارت  به  قمری(  اول  )نیمه سده  مدیترانه  کرانه های  بر  تسلط مسلمانان   .۲
آسیب رساند )مونتگومری، 1۳61: ۳8( و به تضعیف این فعالیت در آن منطقه و از دست رفتن 
یک پارچگی و انسجام سیاسی آن جا به سود خلیج فارس انجامید )حورانی، 1۳۳8: 7۳-77(؛ یعنی 
استیالی اعراب مسلمان بر آن سرزمین، الگوی کهن تجارت را تغییر داد )مونتگمری، 1۳61: ۳8(؛ 
۳. منطقه و حوزه تجاری خلیج فارس، کرانه ها و پس کرانه های آن در دوران برتری اسالم و مسلمانان 
یک پارچه شد و همه مناطق ساحلی و پیرامونی آن به صورت شبکه ای با محوریت خلیج فارس و 
مدیریت نیروی واحدی به نام اسالم و مسلمانان به یک دیگر پیوستند. این تّحول، به پی آمدهای 
مثبتی در زمینه فرآیند تجارت و بازرگانی خلیج فارس انجامید؛ زیرا موجب امنیت و تثبیت اوضاع 

شد و منازعات پیشین و موانع تجارت را تا اندازه فراوانی، فروکاست؛
4. مسلمان شدن ایرانیان موجب نزدیکی و اتحاد دو دریانوردان ایرانی و عربی شد و این خود از دیگر 
دریانوردان  می رود.  شمار  به  فارس  خلیج  در  تجارت  و  دریانوردی  شکوفایی  در  اسالم  تأثیرات 
با  دریاها،  دیگر  و  فارس  خلیج  در  اروپایی  قدرت های  هنگامه ظهور  تا  عربی  و  ایرانی  مسلمان 
یک دیگر هم کاری می کردند )رسایی، بی تا: 164( که توسعه فراوان فنون دریانوردی مسلمانان از 
نتایج مثبت این تعامل در پرتو اسالم بود )الهی، 1۳88: 1۹5(. این دو گروه مسلمان همواره با هم 
و کنار هم به کار تجارت می پرداختند و هرگز در بازرگانی، رقیب و دشمن یک دیگر نبودند )وثوقی، 
1۳86: 87(. این هم راهی به هم افزایی در شکوفایی تجارت و بازرگانی خلیج فارس؛ یعنی مبدأ 

سفرهای تجاری دریایی، می انجامید؛
5. دیگر تّحول بسیار مهم در زمینه شکوفایی و رونق تجارت و بازرگانی خلیج فارس پس از ظهور 
بغداد  به  مدیترانه(  دریای  )نزدیک  شام  دمشِق  از  )امویان(  اسالمی  مرکز خالفت  انتقال  اسالم، 
)نزدیک خلیج فارس از طریق دجله و فرات( در دوره عباسیان بود. این انتقال موجب توجه به خلیج 
فارس و توسعه و تقویت روی کرد خلفا و دولت مردان عباسی به آن )نه به انگیزه تسلط حاکمیتی، 
بلکه به انگیزه تأمین نیازهای عمومی( شد و این روی کرد خود در ارتقای جایگاه تجاری و بازرگانی 
 Miles, 1۹66: خلیج فارس بسیار تأثیر گذارد )ابن خردادبه، 1۳7۰: 1۳۰؛ سوردل، 1۳75: 1۰5؛
دیگران،  و  )انوری  گشت  بدل  اقتصادی  مهم  مرکز  به  عباسیان  عصر  در  خلیج  چنان که  ۳7۲(؛ 

 .)۹7 :1۳86
6. دستگاه خالفت در دوران اسالمی به رغم دوران پیش از اسالم به ویژه در دو سده نخست قمری 
درگیر توسعه ارضی بود و بر اثر نزدیکی مرکز خالفت اموی به سرزمین روم و دریای مدیترانه، از 
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دید نفوذ سیاسی به خلیج فارس اعتنایی نمی کرد، بلکه خلفای عباسی تنها به انگیزه تأمین نیازهای 
بغداد، در تحکیم تسلط حاکمیتی بر خلیج فارس می کوشیدند و این خود موجب تحقق نوعی جریان 

تجارت آزاد در خلیج فارس شد؛
7. افزون بر پیدایِی جغرافیای واحد و یک پارچگی حوزه خلیج فارس که آثار مثبت فراوانی در زمینه 
فعالیت های تجاری به دنبال آورد، نگرش مثبت اسالم به امر تجارت، به رونق کار و بار بازرگانی 

در سرزمین های اسالمی انجامید )مونتگمری، 1۳61: ۳۹-۳6(.
این عوامل موجب شدند که خلیج فارس از سده دوم قمری به بعد، به بخشی از راه ابریشم دریایی 
بازرگانان شرق و غرب بدل گردد )آیرین و برانستون، 1۳75: 45-۹۲؛ بولنوا، 1۳8۳: ۳۲-85؛  نزد 

یاحسینی، 1۳84: 85(.
مهم ترین ویژگی های تجاری و بازرگانی خلیج فارس را از سده دوم تا هشتم قمری چنین می توان 

برشمرد: 
ایرانی که دست آوردهای  ـ  پیدایی فرهنگ دریانوردی اسالمی  1. توسعه و رشد فنون دریانوردی و 

فرهنگی ایرانی، عربی و آفریقایی را در برداشت؛
۲. توسعه  مراکز شهری در کرانه ها و پس کرانه های خلیج فارس به ویژه نواحی مرکزی و ساحل های 
عمان که در دوره  آل بویه به اوج رسید و دنباله روی کرد ساسانیان به مناطق پس کرانه ای به شمار 
نقطه اش؛  جنوبی ترین  تا  فارس  خلیج  نقطه  )از شمالی ترین  بسیاری  بندرهای  چنان که  می رفت؛ 
اواخر دوره  ساسانیان تا سده  از  اُبُلّه، بصره، جّنابه، نجیرم، سیراف، کیش، هرمز و صحار(،  یعنی 

هشتم قمری تأسیس شدند یا توسعه یافتند؛
۳. گسترش تجارت دریایی خلیج فارس تا حوزه شرق آفریقا، توسعه تجارت دریایی با چین و آسیای 
در  فارسي  زبان   گسترش  منطقه ای،  اقتصادی  تبادالت  حجم  گرفتن  فزونی  و  شرقی  جنوب 
کانون های تجاری خلیج فارس، دریای سرخ و آفریقای شرقی و ورود گسترده واژه های فارسی به 
ادبیات سرزمین های آسیاي جنوب شرقی و شرق آفریقا، از مهم ترین ویژگی های تجاری و بازرگانی 

خلیج فارس در این شش سده بوده است )وثوقی، 1۳86: 44؛ یاحسینی، 1۳84: 8۹-66(.
 

اقالم تجاری و بازرگاني خلیج فارس در دوره اسالمی )سده دوم تا هشتم هجری(
کرد.  توجه  باید  راه ها  اهمیت  به  اسالمی،  در عصر  فارس  خلیج  بازرگانی  اهمّیت  به  بردن  پی  برای 
شبکه راه های کاروان رو روزگاران قدیم از آسیای صغیر تا ماوراءالنهر که شرح آنها در کتب مسالک به 
تفصیل آمده است، بیش تر به کرانه های شمالی و شرقی خلیج فارس می انجامید و تاجران و بازرگانان 
حتی محصوالت پشت دریای خزر؛ مانند پوست روباه و َخز سمور و سنجاب را برای مصرف و صدور 
به بندرهای خلیج فارس می آوردند تا از این جا به هندوستان، چین و شرق آفریقا صادر و در مقابل، 

کاالهای آن کشورها از راه خلیج فارس به ایران وارد شود و از ایران به کشورهای هم سایه برود.
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خلیج  تجاری  شهرهای  مهم ترین  از  عباسیان،  روزگار  به  قمری  چهارم  و  سوم  سده  در  سیراف 
فارس و از شهرهای شهیر در تجارت دریایی میان خاورمیانه، چین، هند و آفریقای شرقی بود )انوری 
و دیگران، 1۳86: 181( و به اندازه اش شهیر شد که تاجران فراوانی افزون بر تأسیس تجارت خانه های 
بسیار در آن جا، به معامالت مهمی با هند و آسیای جنوب شرقی در این شهر می پرداختند. صد سال 
بعد بر اثر جایگاه ممتاز بندری سیراف، بازرگانان ثروت مندی در آن جا پیدا شدند که به مبادالت مهمی 
با بازرگانان دریای احمر، آفریقای شمالی، ماداگاسکار در جنوب شرقی آفریقا می پرداختند )وایت هوس، 
1۳84: 14(. بازار مبادالت تجاری خلیج فارس در سده های سوم و چهارم قمری که بیش تر در بندرهای 

سیراف و نجیرم پدید آمد، کاالهای زیر را عرضه می کرد:
پارچه،  انواع  عرقیات،  انواع  عطرها،  انواع  گالب،  کتان،  زره،  فارس  ایالت  صادراتی  محصوالت 
انواع شراب، شیشه، خشک بار، سرب، خاک سرخ و ِگِل سیرافی، کاالهای اهواز و پیرامون آن؛ یعنی 
شکر، قند، نبات، دیبا، َخز )نوعی مخمل(، خرما، دوشاب، لُنگ، دستمال ابریشمی، پرده های بَِصّنایی1 
و کاالهای صادراتی شوش؛ یعنی مرکبات، عطریات به ویژه عطر بنفشه و شاه اسپرم، ُجل اسب، پاالن 

استر و االغ. 
آبنوس،  )از سیالن(، صندل سفید،  یاقوت  )مرغ هندی(،  بوقلمون  فیل،  آن،  و پوست  پلنگ  ببر، 
نارگیل، فلفل سیاه و عاج از هندوستان و پرند، حریر، ظروف چینی، کاغذ، ُمرکب، طاووس، زین اسب، 
نمد، دارچین و ریوند از چین وارد می شد. هم چنین روغن بلسان، کاغذ بردی، دیبای مصری و کتان 
را از مصر و زبرجد، عاج، میخک، چوب ساج و برده را از از آفریقای شرقی به خلیج فارس و بازارهای 
از  بازرگانان  و  تاجران  تاریخی،  منابع  گزارش  به   .)117  :1۳6۹ )شوشتری،  می آوردند  آن  بندرهای 
سرزمین نوبه و زنگبار چرم، زرافه و اسب آبی را از طریق خلیج فارس برای خلفای عباسی و حاکمان 

مصر به بندر سیراف می بردند )ابن بلخی، 1۳74: ۳۲۲؛ یاحسینی، 1۳84: 88(. 
بازار مبادالت تجاری خلیج فارس در سده های هفتم و هشتم به کیش؛ سپس به هرمز منتقل شد 
و اقالم تجاری مبدأ و مقصد آنها چنین بود: انواع مربا، میوه های خشک، مواد رنگ ریزی و کاالهای 
لوکس، از فارس و ابریشم، فرش و اسلحه، از یزد و گندم، جو، خرما و اسب از کرانه های خلیج فارس 
به آن جا می رفت )وثوقی، 1۳86: 5۳(. انواع مروارید و اسب های عربی و ایرانی از بحرین و جلفار و 
اسب و اسلحه را از الر به هرمز می بردند و از آنجا به چین و هند و دکن و گجرات صادر می کردند 

)ویلسون، 1۳1۰: 71(.
از کرانه های دریای  را  نقره  و  از چین و ختا و جیوه  ریواس  ابریشم، ُمشک،  کاالهایی همچون 
مدیترانه و فلفل، دارچین، زنجبیل، سیر و داروهای گیاهی، برنج و طال را از هند می آوردند )وثوقی، 

1۳86: 5۳(. افزون بر اینها، برده آفریقایی و هندی به هرمز وارد می شد )ابن ماجد، 1۳7۲: 41(.
حجم و تنوع اقالم تجاری پیش گفته که از سرزمین های کرانه ای و پس کرانه ای گوناگون به قلمرو 
مبادالتی خلیج فارس می رفت، بر وجود زیرساخت های الزم برای رونق بخشیدن به تجارت و بازرگانی 

1. پرده های نیکو که به همه جهان 
ببرند از شهر بَِصنّا ]بخوزستان] 

خیزد. )حدود العالم، 142۳ ق: 15۰(.
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انعقاد  پس کرانه ای،  و  کرانه ای  راه های  متعدد،  بندرهای  تأسیس  که  می کند  داللت  خلیج  آبی  حوزه 
قراردادهای تجاری میان حاکمان و بازرگانان مسلمان با حاکمان و بازرگانان دیگر ملت ها، از میان بردن 
مقررات محدودکننده گمرکی و حمایت های قانونی دولت های اسالمی از فرآیند تجارت و بازرگانان، از 
این دست زیرساخت ها به شمار می روند و این خود بر اهمیت تأثیرگذاری اسالم و مسلمانان در ایجاد 

آن فرآیند داللت می کند.

نتیجه 
خلیج فارس از مهم ترین آب راه های بین المللی است که از دیرباز تا کنون از دید راه بردی و تجاری 
و  بندرها  آبادانی  و  رونق  بر  داّل  تاریخی  مدارک  چنان که کهن ترین  است؛  بوده  برخوردار  اهمیت  از 
جزیره های خلیج فارس و رواج فعالیت تجاری در آنها، از عصر سومریان )اواخر هزاره سوم پیش از 
میالد( به دست رسیده است. توجه به خلیج فارس و تجارت آن در دیگر دوره های تاریخی پیش از 
اسالم؛ یعنی عصر پیدایی دولت آریایی هخامنشی در هم سایگی خلیج فارس، فزونی گرفت. اهمیت 
خلیج فارس در سنجش با دریای مدیترانه در دوره سلوکیان تا اندازه ای کاسته شد، اما شاهان ساسانی 
بنابراین،  یازده گانه ای در کرانه های آن پدید آوردند و  بندرهای  اعتنا کردند و  دوباره به خلیج فارس 
دوره رونق تجاری خلیج آغاز شد. توجه ویژه ای در این دوره به کرانه ها و پس کرانه های خلیج فارس 

و راه های تجاری منتهی به آن صورت گرفت که این خود موجب شکوفایی تجاری این آب راه شد. 
شکوفایی پایدار و اهمیت تجاری خلیج فارس پس از ظهور اسالم، بر اثر عواملی افزایش یافت. 
زبان  و  فرهنگ  تقریبی  وحدت  فارس،  خلیج  جنوب  و  شمال  در  ساحل نشین  مردمان  مشترک  دین 
مردمان ساحل نشین، یک پارچگی جغرافیایی، اشارات و تأکیدات قرآن درباره دریانوردی و کشتی رانی، از 
میان رفتن مقررات محدودکننده گمرکی با توجه به نگاه ویژه اسالم به امر تجارت و دسترس مسلمانان 
و نامسلمانان به راه های تسهیل کننده تجارت در کرانه ها و پس کرانه های خلیج فارس، از ویژگی ها و 

زمینه های این شکوفایی در دوره اسالمی اند.
هم چنین انتقال مرکز خالفت اسالمی از دمشق به بغداد )نزدیک خلیج فارس( که از طریق دجله و 
فرات به خلیج می پیوندند، دیگر تّحول بسیار مهم در زمینه شکوفایی و رونق گیری تجارت و بازرگانی 
به ویژه سده های سوم و چهارم قمری است. توجه خلفای عباسی و  از ظهور اسالم؛  این خلیج پس 
حاکمان وابسته به آنان، به تأمین بسیاری از نیازهای مردمان قلمرو حکومتشان از طریق راه تجارت 
دریایی خلیج فارس نیز موجب شد که درباره امنیت خلیج فارس دغدغه مند باشند. رونق و شکوفایی 
تجارت و بازرگانی خلیج بعدها با استقرار حکومت هایی همچون آل بویه کنار کرانه های شمالی و جنوبی 
خلیج فارس، از طریق ایجاد راه های ارتباطی، تأسیس تجارت خانه ها و ایجاد خطوط کشتی رانی، فزونی 
گرفت و این عوامل موجب شد که خلیج فارس از سده دوم قمری به بعد به بخشی از شاخه دریایی راه 
ابریشم بدل گردد و بازرگانان شرق و غرب به آن روی بیاورند. مرکز اقتصادی خلیج فارس از  اواخر 



۳6
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــالمی  |ســـــال دوم )جدید(  | شــــــــامره  چهارم  | زمستان  1399

دوره  ساسانیان تا سده هشتم هجری، از شمالی ترین نقطه  خلیج به جنوبی ترین نقطه  آن؛ یعني از اُبُلّه 
به بصره؛ سپس از سیراف به کیش و سرانجام به هرمز منتقل شد.

اقالم بسیار متنوعی را در این روزگار از چین، هندوستان، سریالنکا، آفریقای شرقی و مصر به خلیج 
فارس می آوردند و اقالم تولیدی سرزمین های فارس، خوزستان، عراق و حتی سرزمین روم را نیز از 

خلیج فارس به سرزمین های دوردست مشرق زمین می بردند.
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