
  

  

  

  

  

   هند ةقار   و شبه  ايران  ارتباطي ةدريا حلق

  

    سردشتي دكتر نادر كريميان

  ، كشور  فرهنگي  ميراث  سازمان  علمي تئعضو هي

  ،  ايران  آبياري  ملي ة كميت  تاريخ  گروه عضو اصلي

    ادبيات ةدانشكد،  تهران  دانشگاه مدرس

  
  

  :دگوي  مي وزير هندوستان  نهرو نخست جواهر لعل
  اند و در آن  پيدا كرده  هند تماس  و فرهنگ  با زندگي  بسيار كه  و نژادهاي  مردمان  در ميان  

 از   پيش  آنها حتي  ميان  روابط در واقع. اند  بودهها  ايراني ترينشان  و مداوم ترين اند قديمي نفوذ داشته
   اصل  هر دو از يك  باستاني  و ايرانيان يايي هند و آر زيرا قبايل.   است  بوده  هند و آريايي آغاز تمدن
 از نظر   دو ملت اين.  گرفتند  خود در پيش  براي  جداگانه يها اند و راه  جدا شده  مشترك و نسب
  مذهب.   داشت  مشترك هاي  نيز زمينه  ايشان  قديمي يها  و زبان مذاهبو  پيوند داشتند  هم  با نژادي
   و زبان  ودائي،  سانسكريت زبان.  دارد  فراوان  مشترك  وجوه  ايران دشتي زر  هند با مذهب ودائي
  .  دارندزيادي  هاي  يكديگر شباهت  نيز به  اوستا بوده  زبان  كه  باستاني پهلوي
   اين  بسيار كهن ة پيشين سبب  به  و هند باستان  ايران  بين ت مناسبا  نخستين  تاريخ خصوصدر  

 دو   در اين  شد كه  شروع  وقتي  ديپلماسي  روابط  گفت توان  اما مي  نيست وشن ر  تمدنةدو حوز
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 وجود  ة عرص  پا به  ديگر سياسي عبارت   و يا به  و حكومتي  دولتي يالت تشك ترين كشور كهن
  فرهنگيو    سياسي-  اقتصادي  روابط  هند و ايران  ميان  و فرهنگي  سياسية توسع  نسبت به. نهد مي

   سال٢٥٠٠تر از   فزون  كشور ايران  سياسي-  اقتصادي  ارتباطات  تاريخي قدمت. يابد  مي نيز فزوني
  ها و اقوام  با دولت  ايراني هاي  و دولت ، اقوام  از ميالد مسيح  پيش ة هزار سال  دوران در خالل.  است

.  خود را پديد آوردند  خاص  و فرهنگ ، اقتصادي  سياسي  برقرار كردند و حيات  تماس گوناگون
ار  برقر  تماس  با مصر و يونان  مديترانه  درياي هاي  كرانه نها از طريقت    نه  در روزگار باستان ايران

   شرق شد با كشورهاي  مي  منتهي  در شمال  چين وريت امپرا  به  كه يروي   كاروان يها  از راه كرد بلكه
 خود را   نقش  سبب همين   و به  داشته  و دريا ارتباط كي خش  از راه  كشور هندوستان جمله دور و از

  .  است  ايفا كرده  زمان  آن المللي  بين  و فرهنگي  بازرگاني در مبادالت
 و   همسايه  با اقوام  از تاريخ  از پيش  ايران  فالت مردم :  از هخامنشيان  پيش ة در دور  هند و ايران روابط

   در نزديكي  كه  سيلك  از ميالد مردم  پيش  پنجم ةدر هزار.  داشتند  رابطه وردست د هاي سرزمين
  .  داشتند  ارتباط هم نژاد بودند و با  هند هم  شدند با اهالي  ساكن كاشان
 و   ايران يها  گويند آريايي  عصر ودايي  بدان  از ميالد كه  قبل  در حدود چهار هزار سال  
 ياد  به يكديگر را   و رسوم  بودند و هنوز آداب  جدا شده  از هم ستند، يا تازهزي  مي هم  با هندي
در .  نامند  عصر ودايي  است  مذهبي يها  كتاب ترين  از كهن  ودا، كه  كتاب نام   عصر را به اين. داشتند
ز ميالد  ا  پيش هزار سال  چهار  به  آن  و قدمت  وداست  كتب  بخش ترين  قديمي  ودا، كه ريگ
.   است  آمده ران هند و اي  به  از مهاجرت  پيش  و هندي  ايراني هاي يي آريا  زندگي  خاطرات،رسد مي
 و   ايران  دو ملت  ميان ، ارتباط  است  اوستا بسيار نزديك  زبان ودا، به  ريگ  زبان خصوص   ودا، به زبان

   قديم  محل صغير در  در آسياي م١٩٠٧   در سال كه   بغازكوي ة كتيب  بنا به  كه  است  كهن چنانهند آن
   از چند خداي  است م. ق١٣٠٠ تا ١٤٠٠   سال  تحرير آن يخ آمد و تار دست  ها به  هيتي پايتخت
 در   ساكن  و ميتاني  هيتي  قوم  ميان  پيمان  حافظ كه) ناهيد( ايندرا، وارنا، ميترا، وناساتيا  نام   به ودايي
   پيش١٤٠٠   در سال شود كه  مي  استنباط  چنين  كتيبه از اين.   است  بود، ياد شده  ايران  فالت مغرب

   تا نواحي  حتي  ودايي  و ديانت  نداده  روي  و هندي  ايراني يها  آريايي  ميان از ميالد هنوز جدايي
  .  بود  صغير نفوذ كرده  و آسياي  ايران بسيار دوردست
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   به  آريايي  و ورود طوايف  از هجوم  هند، پيش  ساكن  نژادهاي ترين رجمعيت پ ، نام دراويديان  
  هاي  و كرانه ، بلوچستان  هند جنوبي  از ساكنان  گروهي  به  نام  اين امروزه.   هند است سرزمين
ز دهند و احتماالً ا  مي ها را تشكيل  سرزمين  اين  از سكنة  بخشي شود كه  مي  اطالق فارس  خليج
   كهنة و رابط  داده  روي  نژادشناسي ة در زمين  كه اكتشافاتي.  هستند  از تاريخ  پيش ويديان درا اعقاب

 و  ، ثابت  ايران  هند و فالت  به  آريايي  و ورود قبايل  از هجوم  و هند را پيش دو كشور ايران
 و   بلوچستان ع مرتف اراضي موجود در   براهويي  طايفة  مردم  زبان كند، خويشاوندي  مي مشخص

، و   است  هندوستان  در جنوب  متكلم  دراويديان يها  از زبان  يكي ، با لهجة فارس  خليج هاي كرانه
   و جنوب  هندوستان به  ، از ايران  آريايي  طوايف  هجوم ، هنگام  دراويدي  قوم رساند كه  امر مي اين
  طور پراكنده  و به  بلوچستان  در سرزمين نان از آ اي و ما طايفهاند   كرده نشيني ، عقب جزيره  شبه اين

 ة دربار  دورانت ويل. اند  كرده  خود را حفظ  قديم اند و زبان ، مانده  فارس  و جزاير خليج در سواحل
  سالهزار   كم  دست. كنند  مي  تكلم  آن  به كه   است ييها  و زبان  مردم ، نام دراويدي: نويسد  مي آنان
  ، رنگ  از نظر نژادي  هند آمدند كه غربي   و شمال  شمال  به  هند، مردمي ها به  آريايي  از آمدن پيش

   مشتق  از آن  دراويدي يها  زبان  داشتند، كه  دراز بود، فرهنگي  و سرشان  رنگ اي  نيز قهوه پوستشان
 و   اجتماعي  سند بودند و نظام ة در ن تمد  پديدآورندگان ها، نخستين ظاهراً دراويدي.   است شده

   گرفته  دريا انجام  از راه  گمان  بدون  ايران  به  و مهاجرت  آنان و لذا ارتباط داشتند  اي  پيشرفته سياسي
  .دهند  مي  خود را ادامه  دريا زندگي هاي  در كرانه  هنوز هم  آنان  بازماندگان  كه ويژه به

   بود، دو رود فرات  و غرب  شرق  ميانة واسط  كه  از عهد هخامنشيان  پيش  آبي هاي از شاهراه  
 و  ساخت  مي  يكديگر مربوط  را به  مديترانه  هند و درياي  دو رود، راِه دريايي اين. اند  بوده و دجله
 وجود  فارس ار خليج در كن  تردون نام  به  بندري  كلداني پادشاه)  م. ق ٥٦١ -٦٠٤( نبوكدنزر  در زمان
   مديترانه  درياي  در ساحل  و بندر صور از بنادر فينيقيه  هندوستان  ميان  بازرگاني ة واسط  كه داشت
شد و از   مي  بندر حمل  اين  به  از هندوستان  بازرگاني ، كاالهاي)  است  واقع  در لبنان و اكنون(بود 

   و بنادر آن  فينيقيه  به  خشكي  آنجا نيز از راه و از  رفته  سوريه  تا خاك  رود فرات ة در آنجا از راه
 احمر و رود   درياي  دريايي  از راه  بيش  راه  اين  اهميت  از هخامنشيان  پيش در دورة. شد  مي برده
 و از  ند داد  ترجيح  آبي هاي  را بر راه  خشكي هاي  بر سر كار آمدند، راه  ايرانيان  كه موقعي.  بود نيل
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   هم  آبياري  سدهاي  آن  بر روي ند و كرد نيز استفاده)  نظامي (  سد دفاعي عنوان  به  فرات ةرودخان
   كه  قرار دادند و با حفر كانالي  مورد استفاده  بحر احمر را ايرانيان- هند  دريايي راه.  كردند احداث
   به توانستند از هندوستان  مي  بازرگاني هاي  كشتي پيوست  مي  مديترانه  را با درياي  سرخ درياي

  .  برسند  مديترانه  درياية كنار كشورهاي
آنها .  بروند توانستند از دو راه ها مي  هند كشتي  به  دريايي يها  مسيرها و راه در باب  
   هند به  درياي ، سر بزنند، و از ميان  عمان ة، دو بندر پر كار در كران  صحار و مسقط توانستند به مي

 طبعاً  ين چ  عازم هاي  كشتي  كه  است اهي ر اين.  برانند در ماالبار جنوبي)  كويلون (  ملي ولمقصد ك
، تيز در  ، هرمز كهنه  كيش ة جزير  بگيرند و به  پيش نوردي توانستند سفر كرانه گرفتند يا مي  مي پيش
  . ، سر بزنند مركان

  
    هخامنشي دورة

   پديد آمد كه  متمركز و مقتدر در ايران دولتي)  م.  ق٥٥٩  الدر س (  هخامنشي  سلطنت با تأسيس
 كبير  كوروش.   است  كرده ثبت   ديگر را در تاريخ  با ممالك  كشوري  سياسي  روابط ة سابق ترين كهن
ها،   لشكركشي  سلسله آميز و يك  مسالمت  و طرق  سياسي گوي گفت  ياري  به  هخامنشيان ةسلسلسر

 آشور،  بنابراين . درآورد  پارس  دولت  تصرف ، به  داشت  ماد تعلق  دولت  پيشتر به كه را  اياالتي
 در   هخامنشي دولت.  شد  وي  جزو قلمرو دولت  ايران  كوهستاني  و فالت ، كاپادوكيه ارمنستان
 صغير،  ي آسيا  با يونانيانالد از مي  قبل٥٣٨  و٥٤٣، ٥٤٦  يها  در سال ترتيب  ، به  كوروش دوران

  .  منعقد كرد  يا عهدنامه  برقرار ساخت  و صلح ، توافق  و بابليان كيليكيان
   و هندوستان  هند را گشود و از رود سند گذشت م.  ق٥١٢ در   هخامنشي  بزرگ داريوش  
شدند،    هخامنشي  جزو شاهنشاهي  كه  سند و پنجاب واليات.   ساخت  ايران  خاك ة را ضميم غربي
   مقدار زيادي  ساله  همه  هرودوت ة نوشت  و به رفت شمار مي  به  زرخيز و پرثروت هاي زميناز سر

   كه  اسكندر و جانشينانش در زمان.  فروخت  مي  روم  به رسيد و ايران  مي  ايران  به  ناحيه طال از اين
 بود،   هخامنشية دور يها راه  اساس بر  ايران  زميني يها  از راه  معروفند استفاده  سلوكي  شاهان به

   در شرق  وسيع اي  شبكه  كه  هخامنشي  دريايي يها  نتوانستند از راه  جانشينانش  اسكندر و نه  نه ولي
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   داريوش اقدام.  كنند ، استفاده  داشت  سرخ  و درياي  پارس  و درياي  هندوستان آفريقا و سواحل
   دولت  يك  به  ايران  تبديل  هند براي به»  سيالكس «  همچون  و محققيني  مكتشفين تئ هي م اعزا براي

 كمتر   كهن يها  تمدن  در تاريخ  بزرگ  داريوش  عمل  و ابداع  موفقيت اين.  بود مقتدر دريايي
)  بود  بسيار الزم  در دريانوردي كه (  و نجوم  هيئت  همچون  علوم  در توسعة وي. خورد  مي چشم  به

  يها  و خروس  كرد و بعدها مرغ  را نيز در مصر تأسيس اي  داد و دانشكده  انجام بسياري  يها تالش
   به  هندوستان يها  شدند از جنگل  زمين  مغرب  و ماكيان  بومي  بعدها پرندگان  هند كه وحشي
  .  شد  آورده  مديترانه  درياييةحوز
ز  ني نويسي  و كتيبه  معماري ةود را در حوز خ  تأثيرات  هخامنشي  و هند در دورة  ايران روابط  

   هند، قصري  معروف  بودايي  پادشاه) م. ق٢٣٢ -٢٧٣() Ashoka ( آشوكا چنانكه.   گذاشت بر جاي
   پتناي در محل) Patali Puttra( پوترا   خود شهر پاتالي  پايتخت در  داريوش يها  تقليد از كاخ به

   در اين  هخامنشي يها  كاخ  اسلوب  به  صد ستون  تاالري دي ميال١٨٩٦   در سال،  بساخت كنوني
  يها  ستون  با بقاياي  است  هشتاد ستون  كه  تاالر ديگري م١٩١٢  ، در سال  از آن پس. دا شد پي ناحيه

  معلوم.  آمد  بيرون  جمشيد از زير خاك  تاالر آپادانا در تخت يها  ستون  به  شبيه  يكپارچه صيقلي
آشوكا .   است  جمشيد بوده  در تخت  هخامنشي يها  تأثير كاخ  تحت  عمارات  اين  معماري هشد ك
 و   داريوش هاي نوشته ، از سنگ  نداشت  در هند سابقه  را كهها سنگ   تخته  بر روي نويسي  كتيبه رسم

   از خود باقي اري بيهار هند، آث در ايالت) Gaya ( گايا يها  تقليد كرد و در كوه شي هخامن شاهان
 و   است يران و هنر ا  تأثير معماري  تحت  كه  است  در هند باقي از آشوكا آثار زيادي.  گذاشت
   نشان  از وي  و پس  داريوش ة و دور  دريايي  از راه ويژه  را به  هند و ايران ةقار  شبه  ميان ارتباط

 برخوردار بود   زيادي  از رونق  هخامنشي د در دورة هن ةقار  با شبه فارس  جزاير خليج طارتبا. دهد مي
،  فارس  صيد مرواريد خليج ة از مراكز عمد  يكي  هخامنشي ة در دور  كيش ة جزير  نمونه براي
دانستند و   مي  و هندوستان النهرين  بين  مرواريد بين  بندر تجاري نام  را به  و آن رفت شمار مي به

   بين  كه اييه  كشتي  كه  گفته  تجاري  سنت  همين ة در ادام  هجري م هفت  در قرن  حموي ياقوت
   از داستان  موضوع اين. نمايند  مي كنند در آنجا توقف  و آمد مي  رفت فارس  و خليج هندوستان
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   كه  آنجا گفته  وي.گردد  مي  نيز معلوم  و گفتار داشته  مالقات  سعدي  با شيخ  در كيش  كه بازرگاني
  .  ببرد  حلب  به  فوالد هندي دارد و خواهد كه»   هندوستان  به  بضاعت فالن«

  اي  يا افسانه ، داستان  با هندوستان فارس  جزاير خليج  ساكنين  كهن رتباط از ا سند ديگري  
بنا «:   است  كرده  خود گزارش  در كتاب  كيش  نامگذاري  وجه در باب»   اوزلي سرويليام «  كه است

   به سومو م  فقيري ةپسر بيو:   قرار است  بدين  كيش ة تسمي ، وجه  فارسي  خطي  كتاب  يك  روايت هب
از قضا در . رود  مي  هندوستان  به  شده  خود سوار كشتي  با گربة  فقر و تنگدستي ، از شدت قيس
   بود كه  گرديده زياد قدري ه ب  موذي  حيوان  اين ، عدة شده پيدا   موش ، آفت  هندوستان  ورود به موقع
  دستي    مجبور بودند با چوب د نفر فراشبردند، و چن  مي  حمله  پادشاه  سفرة  و پروا، به  بيم بدون

 خود را  ة كرد، گرب  را مشاهده  حال  اين  چون قيس.  دور كنند  سفره  آنها را از اطراف ةخود، هم
.  گرديدند  او متواري ها از ترس  موش ة هم  مدتي اندك رها نمود، و در ها  موش  در ميان آورده
 مادر و   كرده  مراجعت  سيراف  به  و قيس  داشت  ارزاني  وي  به  بزرگي  و انعام ، خلعت  هندي پادشاه
  ، به  او قيس  اسم  مناسبت  مذكور به ة بعد، جزير  به  موقع  برد و از آن  جزيره  خود را بدان برادران
  . » شد  ناميده  كيش فارسي  زبان
  

   سلوكيان دورة
  وريت امپرا  شرقي مناطق)  م. ق ٣١٢ -٣٣٠   و جانشينانش اسكندر مقدوني (  مقدونيهةدر دور

جزاير . دشدن  مي  تشكيل نشين  ساتراپ١٤، از   از هندوستان ييها  و بخش  ايران اسكندر، شامل
   سلوكيان ةدر دور.   است  مذكور بوده يها يالتز ا ا  يكي  كشور پارسة ضميم  به فارس خليج

   اپارخي ها، به ساتراپي.   است  وجود داشته نشين  ساتراپ٢٨ تا ٢٥   قوي  احتمال به)  م. ق١٢٩ -٣١٢(
  هك»   اريتره  درياي  كرانة سرزمين « ، ساتراپ  دوره در اين. شدند  مي  تقسيم  هيپارخي ها به و اپارخي

  .   است شد، بوده  مي  اطالق  اريتره  و درياي  مكران ، درياي فارس  خليج  به قديم  در جغرافياي
   موريا كه وريت امپرا  اسكندر از هندوستان نشيني  از عقب  پس  و نيم  قرن  يك  مدت در عرض  

» ياكدروز«و » ها آراخوزي «  دو استان  شد شامل  كشور تأسيس  آن  چاندراگوپتا در شمال ةوسيل به
   جزو فالت  طبيعي  از لحاظ  دو واليت  اين بود و چون)   امروزي  و بلوچستان  افغانستان معادل(
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 جزو قلمرو   زمان  در آن  كه  زمين  با ايران  ترتيب  اين  به  هندوستان وريت امپرا  مرزهاي  است ايران
 از   هندوستان  باختر به  شمال و نيز از سوي  دريايي  و آمدهاي رفت.  شد سولكيدها بود همسايه

  و بنابراين زيادتر شد   همسايگي  اينهنتيجگردد در  مي  رود سند منتهي ة در  به  كه هايي  جاده طريق
   در معماري حتي.  شود  قلمرو چاندراگوپتا مشاهده  در تمام  آثار نفوذ ايران  كه  نيست  تعجب جاي

  .   است  مشاهده  نفوذ قابل نيز اين
 تأثير   تحت  و فنون  از علوم  در برخي  طرف  اين  به م.  ق٥   از قرن  هندوستان  بر اين افزون  
 هند  اي دار نقره  سوراخ هاي  ويلر سكه  و آقاي يانگ.  م.  ج  بنابر تحقيقات طور نمونه  به ، بوده ايران

 در   زرتشت  و آثار دين  شده  اقتباس از آرامي»  خاروشتهي « الخط  و رسم  بوده  ايراني براساس
   دو جواهر بسيار عالي  در تاكسيال پيدا شده  كه  زيبايي  اشياء كوچك ازجمله.   است تاكسيال نمايان

  .  شد  شناخته  هخامنشي  بعداً از اصل  ولي  است شد يوناني  در آغاز تصور مي  كه است
  

    اشكانيان ةدور

   ديپلماسي  روابط  چند جانبة ةنمايانگر احياء توسع)  م. ق ٨٧ -١٢٣ (  مهرداد دوم  فرمانروايي دوران
   قرار داشتن  كه  مساعدي  از موقعيت وي.   روز است  آن  جهان  و باختري  خاوري با كشورهاي

پديد »   ابريشم راه« و در مسير   و چين  با هندوستان  بازرگاني هاي  جاده  در ملتقاي  اشكانيان سرزمين
، از   و نظامي  بازرگاني هاي  راه  و نظارت  بر حفظ  قادر شدند كه اشكانيان.   گرفت  بود، بهره هآورد
در .  باشند  داشته  مستقيم  و مرواريد نظارت  ادويه  و راه  ابريشم  دريايي  راه ة و دنبال  ابريشم  راه جمله
   پريپلوس  استناد كتاب ير به سور ميپروف.  ماند ظ محفو  همچنان  پارس  استقالل  اشكانيان ةدور
   برتري  آن  پادشاهان نشد، گرچه) ها پارت (  اشكانيان  از امپراتوري  جزئي گاه  هيچ پارس«: نويسد مي
  ايالت( كارمانيا   تا سواحل  پارس  قدرت  كه يابيم درمي. » بودند  پذيرفته  قدرت  زمان را در آنان

در .   يافت توسعه)   عمان  درياي  ايراني سواحل (  عربستان  مقابل و سواحل)   بلوچستان مكران
  ، اردشير، ذكر شده ارسپ   از پادشاهان  يكي ، نام  ايزيدور خاراكسي هاي  از نوشته  از يكي قسمتي
   بسته  نقش  آنان هاي ه، بر سك ، تيرداد، منوچهر و ديگران ، نرسي  مانند داريوش ، ساير اسامي است
، در   امروزي ، و عمان فارس  خليج  جنوبي ، كارمانيا، ساحل  پارس  شامل اي  منطقه بنابراين.  است
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   بدون  است توانسته  نمي  تسلط  ترديد اين  و بدون  است  بوده  ايران ة سلط  تحت  پريپلوس زمان
   پيش ، حتي  كه  كارمانيا نيز، آشكار است  باشد و ايرانيان  اعمال  قابل  دريايي  از قدرت برخورداري

  . اند  نبوده  ناوگان ، نيز بدون  پريپلوس از زمان
  

    ساسانيان ةدور
 وجود نهاد، مانند  ة عرص پا به)  بابكان (  اردشير اول  با فرمانروايي ، كه  ساساني  سلطنتي دودمان
  ة دامن  گسترش  براي  را مانعي  توانمند شرق  حكمرانان ، كه  روم وريت با امپرا  اشكانيان دولت
  هاي  جنگ  مهم ة انگيز. شد  طوالني اي  و منازعه رضهكرد، درگير معا  مي  خود تلقي هاي طلبي توسعه
   به  بود كه  آبي يها  بر راه  و تسلط فارس  خليج  به  و دسترسي النهرين ين ب ، تصرف  و روم ايران

   بازرگاني روي   كاروان يها  راه  نيز از طريق ل شما شد و در بخش  مي  منتهي  و چين هندوستان
   فراخور امكانات  نيز به ي ساسان شاهان . بود  ميانه  ماوراء قفقاز و آسياي يها  سرزمين تصرف
  .كردند  مي  تالش  خود با هندوستان  و استمرار روابط  و تثبيت  خود در تحكيم  اقتصادي- سياسي
جرير   ابنة گفت  و به سفر كرد  هندوستان به)  الدييم ٤٢٠ -٤٣٨ (  ساساني  گور شاه بهرام  
  كه)   آدهيراجا، از مگادها و كاناواجي  مهاراجهةدختر واسودوا از سلسل (  هندي  با همسري طبري
  ة نوشت پروفسور راولينسون.  كرد ، مراجعت  بود اش  مجاور سند جهيزيه يها  و قسمت ، مكران ديبل
 بندر  ديبل.   را پذيرفت  آن  ترديدي گونه  هيچ  بدون  پاروك  آقاي ولي رد كرد،   را تا حدودي طبري
.  هستند  دريايي يها  و سند نيز هر دو استان  و مكران  است د بوده سن ة در دهان  ثروتمندي دريايي

   در انقياد ايرانيان ، از نظر اقتصادي  تا بندر ديبل  از كنار مكران  كه  است  طبري  تفسير گفتة لذا بهترين
   به با توجهتواند  شود، مي  مي  را شامل  ايرانيان  دريايي  فعاليت ة توسع  كه  نظريه اين.   است بوده

   در بنادر دوردست  ايرانيان هاي  كشتي  ميالدي٥١٢   شود، زيرا در سال  داده  نشان  بعدي حوادث
  .  بودند  پرداخته  با روم  رقابت ، به سيالن
   است  در دست  اينديكوپلوستس  از كاسماس گزارشي)  م ٤٨٧ -٥٣١(   قباد ساساني  دورةاز  

   بود، چه روس سوپات نام  به  تاجري  ما كه  از هموطنان  بر يكي  كه  بايد بگويمدر اينجا«: نويسد  مي كه
   از مرگش  كه  است  سال  و پنج  سي  اما اينك رفت  هند مي قصد داد و ستد به  او به.  گذشت
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   در همان  اتفاق وارد شد و از روي)  سيالن (  تاپروبان ة جزير  اين  به  تجارت يكبار او براي. گذرد مي
   بود، به  همراهشان  سوپاتروس  كه  آدوليس اهالي.  وارد بندر شد  هم  از ايران  كشتي  يك هنگام
 بود رفتار   همراهشان  احترام  قابل  و ظاهري  با سن  مردي  كه  ايران  كردار مردم  رفتند و به ساحل

   شتافته  پيشوازشان  به  گمرك منصبان  و صاحب  محل سفيدان  آنجا، ريش ة شيو  به آنگاه. كردند مي
   آمده  مزبور در آن  حال  شرح  را كه  مسيحي نگاري موضع   كتاب كاسماس» . بردند آنها را نزد پادشاه

   رفته  سيالن  به  تاريخ نآ از   پيش  سال  و پنج  سي  سوپاتروس  و چون  نوشت  ميالدي٥٤٧، در  است
   ميالدي٥١٢   سال ، به  است  شده  با سيالن  ايرانيان  تجارت  به  كه اي  اشاره ترين بود، لذا كهن

  . رسد مي
   بر تخت  ميالدي٥٣١   در سال  كه خسرو انوشيروان):  م ٥٣١ -٥٧٩(   خسرو انوشيروان ةدور  

  ال او از شم سرزمين.   است  ساساني  دودمان  پادشاهان ترين  از برجسته ، يكي  نشست  ايران سلطنت
 ة و حمز  طبري هاي  گفته  و چنانچه  امتداد داشت  تايمن  و در جنوب  سياه تا الزيكا در درياي

 يا   تا سرنديب  حدود كشور خسرو انوشيروان  را مورد استناد قرار دهيم  ثعالبي ن و همچني اصفهاني
   هند عقيده ة خاطر در كتاب ابوالفداء و باز   جغرافياي رينود در كتاب.  م . نيز رسيد  سيالن ةجزير

   نيز دقيقاً همين  سيالن ، در كتاب  درآمد، و سر جيمز تنت  ايران  ناوگان  تصرف  به  سيالن دارد كه
 بودند،   خسرو انوشيروان  فرمان  تحت  كه  ايرانياني  ششم  قرن در اوايل.   است  را ابراز داشته عقيده

كردند و   و آمد مي  رفت  بنادر هندوستان  مرتباً به هايشان كشتي داشتند،   در مشرق  ممتازي موقعيت
 از   برخي  به  را نمودند كه  ستمي  جبران  پيروز شده  سيالن  بر عليه  آنها در لشكركشي ناوگان

: نويسد  مي  در تاريخش  طبري.»شد  داشتند مي  در آنجا اقامت منظور تجارت  به  آنها كه هموطنان
   نيرومند به  را با ارتش  از سردارانش  كرد او يكي  اطاعت  از كسري  يمن  سرزمين ه از اينك پس

 جنگيد و   سرنديب  با شاه  هند، سردار ايراني  و مستعمرة  گوهر است  سرزمين  فرستاد كه سرنديب
  . » برد  كسري  براي  بسياري  و گوهرهاي  راند و ثروت  حكم  و بر جزيره او را كشت

 و   شهر سرنديب  فتح  انوشيروان  كسري  بزرگ و از فتوحات«: گويد  نيز مي  اصفهاني ةحمز  
   نوشيروان سرزمين«:   گفته  هم ثعالبي. » بودي)  كوراليمن (  يمن هاي  كوره  و فتح نيه شهر قسطنط فتح
   و ايراني رب ع مورخين«: كند  مي  گزارش ابوالفداء هم. »  يافت  گسترش شمير و سرنديب ك به تا
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   تجار ايراني  به  گويا در آنجا نسبت  كرد، چون  اعزام  سيالن  به ناوگاني...    نوشيروان گويند كه مي
  . »شد  مي ظلم

   راولينسون اند، البته  بوده  دريايي  ناوگان  مجهز به  ايرانيان دهد كه  مي  اخبار نشان  اين تمام  
 دارد   شك دهد و حتي  را مورد ترديد قرار مي  قلمرو انوشيروان رش و گست  پيروزي  به اخبار مربوط

اما .   است  در هند داشته اش  سلطه  تحت  يا خاك  كرده  لشكركشي  هندوستان  به  نوشيروان كه
   اينديكوپلوستس  كاسماس يعني روزگار   معاصر آن  استناد شاهد عيني  به  حسن پروفسور هادي

 و  ريزد مرز ايران  مي فارس  خليج  و به  است  فيسون سند كه رود   كه  نوشته  راولينسون خالفبر
   به  دارد متعلق  هم  كليسايي  سيالن ة جزير  كه  نوشته كاسماس. دهد  مي  را تشكيل هندوستان
 با  شماس   و يك  شده  تعيين  از ايران  كه  كشيش اند، با يك  گزيده  در آنجا اقامت  كه  ايران مسيحيان
 و آمد   رفت ، محل  است  مركزي  موقعيت  داراي  كه جزيره.   ديني  مراسم رگ ساز و ب تمامي
  .   است  و حبشه  هند، ايران يها  قسمت  بسيار از تمام هاي كشتي
  ، پروكوپيوس  است  هند در دست  در اقيانوس  ايرانيان  تجارت  به  راجع  كه  ديگري  موثق منبع  
در «: گويد  او مي.شناسند مي)  م ٥٢٧ -٥٦٥ ( نين  ژوستي  مورخ  او را با نام  متأخران  كه  است قيصريه
)   سرخ  درياي ل در سواح شهري( بر هومريتا   فايوس  و اسيمي  بر حبشه  هلستايوس  حكمراني زمان

خاطر   به ذكور بخواهد كه م هر دو ملت را فرستاد تا از   ژوليانوس نام  به  سفيري نين امپراتور ژوستي
  ها با خريد ابريشم نظر او حبشي زيرا به.  كنند ياري   با ايرانيان در جنگها را  رومي،   مذهب اشتراك

ها  رومي   آنكه ند، و حال آور دست  به  هنگفتي توانند ثروت ها، مي  رومي  به  آن  و فروش هندوستان
   دشمن  خود را به  ديگر مجبور نخواهند شد پول د، يعني خواهند بر جانبه  سود يك  معامله از اين

   سپاه  فرماندة عنوان  بود، به  فراري  يك  را كه يوس كاسخواستند ريتاها مياما در مورد هوم. بپردازند
   به] مدين  از واليت  قومي نام[ ها  سراسن  و از مدين ز خودشان ا  بزرگي  با سپاه  كرده  انتخاب مديني
، سفير را  ت درخواس  اين  اجراية، با وعد  از دو شاه  هريك  ترتيب بدين.  بتازد  ايرانيان ينسرزم

  ها امكان  حبشي  نكرد زيرا براي  عمل  موارد مورد موافقت  از آنها به يك اما هيچ.  كرد مرخص
   كه  در بنادري  همواره  ايراني  بازرگانان چون.  كنند  خريداري  ابريشمها  از هندي  كه نداشت
 مجاور   در سرزمين  كه خصوص هب(شدند، مستقر بودند   وارد ميها ها بدان  هندي هاي كشتي



 

  

 شناسي  شرق-المللي ايران سياست، مديريت و روابط بين150

 كنند، و از نظر هومريتاها  جا خريداري ها را يك  محموله  تمام شتند كه دا و عادت)  داشتند سكونت
   عبور از آن نمود كه  مي ت دوردس  كوير بود چنان  كه  عبور از سرزميني] از عمان  و بخشي يمن[

  » . بسيار دشوار بود  جنگجوتر از خودشان  با مردمي  جنگيدن  و آنگاه  داشت  الزمي زياد زمان
   تجارتي  از بندرهاي  كاسماس برد ولي  نمي  نامي  زمان  از بنادر هند در آن پروكوپيوس  

 عبارتند   در هندوستان  تجارت  نقاط ترين مهم«: نويسد كند و مي  ياد مي  ساساني ة در دور هندوستان
،   يا چنول چائول[، كاليانا، سيبور ] گجرات ة جزير  غربي  در ساحل  ناشناخته محلي[از سندو، ارهوتا 

كنند و عبارتند از   صادر مي  فلفل  كه  ماله  داد و ستدگاه  پنج ، و سپس] بمبئي  در جنوب بندري
   تقريباً پنجة فاصل  به  و بعد در اقيانوس ، پودوپاتنه ، نالوپانه الوپاتنه، س]منگلور[، مانگارور  پارتي
   مركز تجارت ، مارالو كه  در خشكي  از آن  و پس  است  شده  واقع ، تپرول روز از خشكي شبانه

و شود   صادر مي] كاال نوعي[   آالباندنوم  از آن  كه] امروزه كاوري[ و بعد كابر  است» ها  شل شنگ«
 توليد   ابريشم  كه  است  شده  واقع  ميخك  سرزمين] دريا  از طرف چين[ نيستا  ، تزي دورتر از آن

   به  ابريشم  دريايي ها توانستند صادرات ، ايراني  انوشيروان  سلطنت  در زمان  سپس.»كند مي
  . سازند  را متوقف  روم امپراتوري

   بحر احمر، به  بر ساحل المندب  تا باب  از بصره  عمان  و درياي فارس  خليج  جنوبي سواحل  
   كه  داشته نام»  آباذ اردشير وهيشت « بندر بصره:  شده  مي  تقسيم  مهم ة منطق  سه  به روزگار ساسانيان

 و قطر و   بحرين  و مناطق  است  گرفته  بنيان  روزگار اسالمي  به  بعدها بندر بصره  آن بر جاي
   عربية متحد امارات (  عمانات ة و منطق شده  مي ناميده»   ماهيگ ميش «  ايالت االحساء امروزين

   تا گسترش  ساساني  از روزگار انوشيروان  كهدريافتيم.   است  بوده  يمن جزو سرزمين)  امروزين
   از آن يشپ. شد  مي  اداره  ساساني امراي   زير فرمانروايي  وسيع ة منطق  اين  و بحرين  در يمن اسالم
نورد   بيابان يها  معبر كاروان  شرقي  و آفريقاي  عربستان سواحل) ها پارت (  اشكانيان  دوران  به هم

   و مناقشه  و بارها مورد منازعه بوده»  فارس  خليج سواحل «  از راه مديترانه   درياي- سيالن بازرگاني
 و   در دريا سيادت  ساساني  دريانوردان بنابراين.   است  بوده  شرقي  روم  و دولت  ايران  دولت بين
 آمد و   عمان  و درياي فارس  خليج  جنوبي  سواحل اند و به ه داشت  و تسلط  آهنگر و قدرت پيش
  .   است  استمرار داشته  همچنان  از اسالم  پس  و مدني  بازرگاني  گسترش  و اين  داشته رفت
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حكومت    از سرنگوني  پس  ايرانيان  بازرگاني  و ارتباطات ردي دريانو  رونق  ميجر نيز به.ه .ر  
   درك ، آغاز به  اشكاني  امپراتوري ي از سرنگون پس... «: نويسد  و مي  كرده  تصريح اشكاني
  آنها از بازرگانان. بردند   دريا پي  اهميت  كردند و به  دريايي  بازرگاني  از اهميت تري منطقي
   بودند كه كردند، ياد گرفته  و آمد مي  رفت فارس  خليج  بنادر مختلف  غالباً به ، كه  هندي پاي  خرده
رو،   سفر كرد و از همين  ماالبار و سيالن  به فارس ، از خليج  و ايمني  سرعت  كمال با توان مي

 و   ادويه  ازاي در سان كردند، و بدين  مي  سفر مبادرت  اين  بار به  يك  سالي  آراستند كه هايي كشتي
 كشور   كاالهاي آوردند، بلكه  هند را با خود مي بهاي  گران  تنها امتعة  خود، نه  مملكت ديگر كاالهاي

وفور   به  كشور هندوستان هاي ، ساخته رهگذر ايندر كردند، و   مي  تهيه  را نيز از بازار سيالن ينچ
 رو   با ساير مللها  مصري ، تجارت  طريق  بدين. تگرف  قرار مي وتمند قسطنطنيه ثر در اختيار ساكنان

   با هندوستان  بازرگاني  در مراودات  ايرانيان موفقيت.   گذاشت  كامل  نابودي  و تقريباً رو به  زوال به
   سرانجام  رسيد كه اي  اندازه  چنان  بود، به  آنان الجيشي  سوق  از موقعيت  از هر چيز ناشي  بيش كه

 قرار   در اختيار آنان گرفت  مي  انجام  سيالن  به  بسيار كهن  از روزگاران ، كه  ابريشم جارت ت تمامي
  . » گرفت
   بر ارتباطات  نيز شاهدي شناسي  از اسناد زبان توان  مي  تاريخي  بر اسناد و مدارك افزون  
 تا سوماترا و بنادر   سيالن اسوي فر  به  ساسانيان زيرا دريانوردي.  ياد كرد  و هندوستان  ايران دريايي
»   عرب  دريانوردي  در متون عناصر ايراني « ة فراند در مقال  گابريل آقاي.  بود  يافته  نيز گسترش چين

  وي.   است  كرده  ثابت  فارسي  واژگان  را از طريق  موضوع اين)   آزياتيك  ژورنال ة در مجل چاپ(
 و خاور  فارس  بنادر خليج  بين  دريايي روابط  ة و توسع  در تثبيت راب اع  كه  نقشي ةدربار«: نويسد مي

   فقط  سادگي به)  اعراب( آنها   دارد كه بيشتر احتمال.   است  غلو شده نظر من كردند، به  مي دور بازي
اند  رفته از آنها گ را اعراب) نوخدا( ناخدا   لغت. بودند ها گشوده  ايراني كردند كه  مي  را طي مسيري

   يا فغفور به  خردادبه  ابن ة گفت  بغبور بهةواژ.   است  يافته  راه  عربي  زبان  و امالء به  معني  با همان كه
  معني   بغپور به  فارسي ة واژ  عربي ةشود، گون  مي  گفته  امپراتور چين  به  و ابوالفدا كه  مسعودي ةگفت

 از   سپس وي.   است  فرزند آسمان معني به»  تيسو تين«  ني چي  لفظ ة ترجم  كهاستفرزند خدا 
  بيجات:  كند همچون  مي  را گزارش شماري   رفته  هندوستان  سرزمين  به  كه  ايراني  فارسي واژگان
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،  ، صندر فوالت) الجزاير آندامان  در مجمع  كوهي اسم ( ، خشنامي) هند  در اقيانوس جزايري(
  ). نارگيل(، جوزالهند ) فندق(وزبوآ ، ج)  چيني چوب ( دارچين
 شد و   اقتباس  از هندوستان ياد كرد كه»  شطرنج« از   ساساني ة در دور  از تأثير هنديان توان مي  
   ترجمه  عربي بعدها به  و درآمد   پهلوي  زبان  به  كه  و دمنه  كليله هاي  و نيز افسانه  گرفت  ملي رنگ

   وسيع  ارتباطات  بدون  تأثيرات  اين تمام.  شد  مطرح  عربي  كالسيك نمتو از   يكي صورت شد و به
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