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چکیده  

و  اقتصـادي هایسیاسـی،   جایگاه ممتازي در عرصه اقیانوس هند از روزگاران کهن، هندوستان و

هـاي  النهرین باسـتان و تمـدن  هاي سیاسی در بینپیدایش نظام باایران زمین داشته است.  نظامی

استراتژیک در تحوالت اقتصـادي جهـان    ة، نقش این حوزهاي آریایی و سپس دولت ایران ۀاولی

هاي پیش از میالد تا عصـر   آشکارتر شد. در این پژوهش، بازرگانی دریایی ایران و هند از هزاره

هـاي جنـوب شـرقی ایـران بـا       هاي ایـران، بـه ویـژه تمـدن     هلنی بررسی شده است. حکومت

هـاي مـاوراء آن پیونـد نزدیـک و بـر       هاي اقتصادي سواحل اقیانوس هند و سـرزمین  دگرگونی

  اند.  اشتهیکدیگر سخت تأثیر د

  

  :واژگان کلیدي

  ایران، هند، تجارت دریایی، دوره باستان، عصر سلوکی
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مقدمه

هاي بحر فارس، بحر اخضر و  در منابع تاریخی، دریاي عمان و خلیج فارس را به نام

دریاي مکران و در برخی منابع کهن اروپایی با نـام دریـاي اریتـرا و دریـاي رومیـروم و      

هـاي آبـی    ها گاه بر سرتاسر اقیانوس هند و پهنـه  اند و این نام ز خواندهدریاي هندوس نی

شده است. نام این دریا به همراه دریاي عرب امروزي، در آثار  مربوط به آن نیز اطالق می

مهـی  "است و گویا تغییـر یافتـۀ    "مکران"ها و پارسیان  نویسان مسلمان، هندي جغرافی

-Mecranبه نام  ها از آن باشد که اروپایی "خوران Makran اند. دریاي مکـران   یاد کرده

اند. در قدیم ایـن دریـا بـا تمـام      هاي کل جنوب ایران و پاکستان فعلی خوانده را گاه آب

هاي شمال اقیانوس هنـد تحـت سـیطرة     هاي جنوبی ایران، همراه با همۀ آب گسترة آب

  شد.  ایرانیان باستان، دریاي پارس نیز نامیده می

هـاي خـارج از خلـیج فـارس و      هاي ما از تجارت دریایی ایرانیان با سرزمین آگاهی

شناسـی بـه ویـژه در دورة پـیش از تشـکیل       دریاي عمان به ویژه هند، بر شواهد باستان

هاي آریایی تکیه دارد. نخستین اشاره به بازرگانی ایران در اقیـانوس هنـد از آنِ    حکومت

هاي نسطوریان مسـیحی   م.) است؛ پس از او، سالنامه4ن یک رومی، به نام پاالدیوس (قر

به تجارت ایران با هند و سریالنکا اشاره شده است. کوسماس رومی در کتاب توپـوگرافی  

مـیالدي و   6م. از نقـش کلیـدي سـریالنکا در تجـارت قـرن       550مسیحیان، در حدود 

ت: او در توصـیف شـهر   فعالیت بازرگانان ایرانی در اقیانوس هند سخن به میان آورده اس

تاپروبن یا تامراپرانی، از منابع جواهرات به ویژه یاقوت کبود و تجهیزات بندري و لنگرگاه 

هـاي بسـیار از ایـران و هنـد و اتیـوپی بـود.        بزرگ آن یاد کرده است که پذیراي ناوگان

ان هاي جهان بادب هاي بسیار دیگري نیز از این بندر سیالنی به دیگر آب همچنین کشتی

افراشتند. پروکوپیوس نیز از حضور بازرگانان ایرانی در بندرهاي سـیالن یـاد کـرده     برمی

هاي پیروان این کیش به  است و متون مانوي از دیگر منابعی است که در آنها از مسافرت

  هندوستان از طریق خلیج فارس اشاره شده است. 



3تجارت دریایی ایران و هند در دوره باستان / 

اع کاالهـاي دیگـر را   بازرگانان خلیج فارس در هند بـا فـروش کاالهـاي خـود، انـو     

هاي حریر، استبرق، قرنقل (میخـک)، دارچـین، فلفـل، زعفـران، هـل،       خریدند: لباس می

کتیرا، صدف، عاج، مروارید، مرجان، عطر، روغن مـاهی و محصـوالت دریـایی. بازرگانـان     

بردنـد و تجـار    هندي نیز کاالهاي خود را از طریق دریاي عمان به یمن و حضرموت مـی 

کردنـد. در ایـن مقالـه     ه حبشه، مصر، فینیقیه، فلسطین و مغرب منتقل مییمنی آن را ب

  کوشش شده است تا به پرسش زیر پاسخ داده شود:

روابط تجاري ایران و هندوستان از آغاز تا عصر سلوکی، چـه فرآینـدي داشـت و    - 

هاي ایران چگونه بود؟ جایگاه آن در دولت

بر این اساس، آیا روابط دو منطقه، به ویژه از طریق معابر آبی جنوب و جنوب شـرقی  

  ایران، ضمن شکوفایی اقتصادي منطقه، تبادالت و آثار فرهنگی و تمدنی را به وجود آورد؟ 

  هاي شاهنشاهی ایران باستان الف) دوره پیش از تشکیل حکومت

  رسها و بندرهاي خلیج فا روابط با مرکزیت جزیره.1

هاي پـیش از مـیالد، منـاطق     در بررسی تجارت خلیج فارس و دریاي عمان در هزاره

سند و ایندوس، ماگان (مکن، ماجان) ملوخه (مالوخه، ملوهه) و دیلمون (تیلمون، نی دوك 

هاي اقتصـادي میـان ایـن     کی) اهمیت خاصی دارند. شناخت دانشمندان معاصر از فعالیت

هـاي   هـاي تـاریخی و گـل نبشـته     خلیج فارس متکی بر متنهاي اقتصادي  مراکز با کانون

م. و موهنجودارو در سـال  1921). کشف تمدن هاراپا در 35: 1359سومري است (ایوانف، 

م. گامی بلند در شناسایی بیشتر این داد و ستدها و ارتباطات اقتصادي فرهنگی بود. 1924

هاي  ارس یاد شده است که کشتیالنهرین از سرزمین آن سوي خلیج ف در آثار مکشوفۀ بین

آمدند و آن سرزمین، باید موهنجودارو در شـبه قـارة    هاي آبی از آنجا می طال، عاج و سنگ

)Habib, 2005:9; Alweis, 1964:. 77(1هند باشد

                                               
  هاي هاراپا و موهنجودارو، بخش کتابنامۀ التین مقاله مالحظه شود.  . براي اطالعات بیشتر در باره تمدن1
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شناسی نمودار شده  هایی گوناگون از همکاري و تأثیر متقابل در کشفیات باستان نمونه

هاي  گاه است: مهرهاي هاراپایی هندي مکشوفه در مناطق سوتل و تل اسمار و دیگر زیست

)، مضامینی مشخص از فرهنگ درة سند دارند. نقـش گـاو نـر    356: 1379سومري (کالرك، 

هـاي پـس از آن    ري متعلق به زمان حکومت سـارگن و دوره یک شاخ با آخور و خطوط تصوی

) از 579/ 2(ویل دورانت،  1هاي مار تاجدار موسوم به مهرهاي نگا ) و شکل26: 1369(مغول، 

ها و تولیدات کتان هنـدي در   هایی دیگر از مهرها، لباس این نمونۀ نقشینه هاست. کشف گونه

منطقـۀ دوردسـت جهـان باسـتان از راه خلـیج       سومر و اور، گواه روابط گسترده میان این دو

). همچنـین شـماري از مهرهـا و دسـت     Alweis, 1964: 78فارس و دریـاي عمـان اسـت (   

النهرین و سواحل خلیج فـارس در مراکـز تمـدنی هنـد      ها و تولیدات بومی منطقۀ بین ساخته

داد  رش می). توسعۀ کشتیرانی در خلیج فارس روابط دو جانبه را گستIbidکشف شده است (

) و بسیاري از تاجران هندي به صورت مهـاجر در شـهرهاي سـومر    11- 12: 1372(مالووان، 

2.النهرین همگون و مشابه بود هاي دریانوردان هندي و مردم بین کردند کشتی زندگی می

هـاي   دانشمندان پیشـرفت در بخشـی از تمـدن درة سـند را نتیجـۀ تعامـل بـا تمـدن        

). آغاز تمدن شهرنشینی با توانـایی  Alweis, 1964: 78اند ( دانسته النهرین و خلیج فارس بین

هاي مجاور خلـیج فـارس و دریـاي     نوشتن در درة سند هنگامی بود که ساکنان آنجا با دولت

النهرین ارتباط گسـترده برقـرار    عمان، مناطق ساحلی مکران یا بلوچستان، جنوب ایران و بین

النهرین، این رویدادها به طور مشخص بـا دورة اکـادي    نشماري بی کردند. بر اساس جدول گاه

). در پایان هـزارة  1/81: 1375قدیم و مرحلۀ سوم اور همزمان بوده است (ملک شهمیرزادي، 

ـاکی از جابـه جـایی      سوم پ.م. آغاز و گسترش تجارت دریایی با هنـد از راه خلـیج   فـارس، ح

هـاي نـژادي    وب است. پیـدایش گـروه  اي آبی جن تجارت از راه خشکی شمال به مناطق کرانه

جدید در شمال ایران و در پی آن کُندي یا توقف روند مبادالت تجاري از راه مناطق شـمالی  

تواند یکی از دالیل جا به جایی مراکز داد و ستد باشـد. در آغـاز هـزارة سـوم پ.م. تـرك       می

هاي دریاي عمان به  انهها در شمال بلوچستان و گسترش فرهنگ هاراپایی در امتداد کر پایگاه

                                               
1. Nega

2) .Chatto Padhyaya; 2003: 5- 11; Thapar. 2003: 18 ،31: 1377؛ هاولی(  
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کنـد   اي را تقویت مـی  سوي جنوب شرقی (هندوستان) و غرب تا مرزهاي ایران، چنین نظریه

پ. م.) و دیگـر  2900- 3100). تقابل سـومریان دورة جمـدت نصـر (   25- 26: 1369(مغول، 

 النهرین با مهاجمان عیالمی در روزگار نخستین پیدایش آنان، کـه اسـتفاده از   هاي بین تمدن

ـاطق دوردسـت از راه     راه هاي بازرگانی زمینی را دشوار کرد، بر اهمیت تجارت مستقیم بـا من

). بازرگانان شـبه قـارة هنـد در مسـیر حرکـت از      33: 1380پور،  هاي جنوبی افزود (ولی آبراه

النهرین، سـاحل شـمالی خلـیج فـارس و      بندرهاي اقیانوس هند به دریاي عمان و سپس بین

). بـه  133: 1368کردنـد (چایلـد،    دیلمون (بحرین) باراندازي و بارگیري می ایران داخلی، در

رسد از هزارة دوم پـیش از مـیالد، دیلمـون انبـاري مهـم بـراي تـاجران بـوده اسـت           نظر می

پ. م. کاهش یافـت و   1800). رونق تجاري بندر دیلمون از حدود سال 13: 1372(مالووان، 

هاي شـمال خلـیج    النهرین و سرزمین آن با شهرهاي بیندر نتیجه، میزان مبادالت اقتصادي 

هـاي درة هنـد و    فارس نیز به سیر نزولی افتاد. هجوم اقوام هند و اروپایی آریـایی بـه تمـدن   

تـرین علـل کـاهش     ) از مهـم 33: 1377نابودي مؤسسات اقتصادي و تمـدن آنـان (هـاولی،    

هــاي  بنــا بــر اکتشــاف روزافــزون اهمیــت تجــاري دیلمــون در خلــیج فــارس باســتان بــود.

پ. م.) فعالیـت گسـتردة سـاختمانی از     1000- 1300شناسی در دورة عیالم میانـه (  باستان

). محصـوالتی چـون   10: 1382شوش تا لیان و سواحل خلیج فارس جریان داشت (عبـدي،  

جات، خرما، دام، لبنیاتی چـون کـره، پنیـر و     گندم و جو، کنجد، حبوبات، سبزیجات و صیفی

: 1375ها و فلزات گاه به سبب افزایش تولیـد، ارزان بـود (نگهبـان،     ست و چرم، کانیشیر، پو

) و بـا کاالهـاي دیگـر نقـاط جهـان و کاالهـاي بازرگانـان هنـد کـه          47: 1383؛ پرادا، 358

  شد.   )، مبادله می3: 1380هاي اقتصادي مستمر با اهالی شوش داشتند (سرافراز،  تماس

  انهاي دریاي عمان، مکر کرانه.2

جنوب بلوچستان و کنارة دریاي مکران (دریاي عمـان) کـه اینـک زیـر آب اسـت، از      

دوران پارینه سنگی محل زندگی اجتماعات انسانی بود، زیرا ابزار سـنگی سـاخت آنـان در    

تیس) یافت شده است. در آغاز هزارة  - سواحل جنوب شرقی ایران تا حدود کنارك (چابهار

هاي جنوبی خلیج فارس و دریاي  ر شبۀ جزیرة عمان و کرانههاي انسانی د سوم پ. م. گروه
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) و 51: 1367دادنـد (سیدسـجادي،    سیاسی و اقتصادي خـود ادامـه مـی   زندگی  عمان به

روابط نزدیک تجاري و فرهنگی با مراکز تمدنی ایران ساحلی و منـاطق پسـابندر داشـتند.    

هـاي   سـوم تـا حـدود سـال    هاي تپۀ بمپور بلوچستان مربوط به دومین ربـع هـزارة    کاوش

پ. م. حــاکی از شــش دورة اســتقرار اســت. مکشــوفات دورة پــنجم و دورة ششــم  1900

هـاي دریـاي عمـان     هاي دریایی و ارتباط این منطقه با کرانـه  دهندة استفاده از صدف نشان

هـاي سـیاه بـر زمینـۀ      هاي ششم که از نـوع سـفالینه   هاي کشف شده در الیه است. سفال

هاي منطقۀ ام النـار در عمانـات شـباهت بسـیار دارد و حـاکی از       ا سفالخاکستري است، ب

رابطه میان سواحل جنوب شرقی ایران با جنوب تنگـۀ هرمـز در دورة معـروف بـه بربـر در      

بحرین است. این ارتباط و تأثیر فرهنگی، نتیجۀ گسترش بازرگانی، داد و سـتد مسـتقیم و   

). کشـفیات سـراورل اسـتین در    43- 55،44هـاي انسـانی بـوده اسـت (همـان:       مهاجرت

م. در ایـن  1966م. در نواحی مکران و حوضۀ رودخانۀ بمپور و بئاتریس دوکاردي در 1936

). 113و  106: 1379مناطق، در اثبات این موضوع نقش به سزا داشـت (کـامبخش فـرد،    

ندي کرد. ب دوکاردي فرهنگ سفالی بمپور را از آغاز هزارة چهارم پ. م. در شش دوره طبقه

هاي جنوب افغانستان کنـونی (مونـدیگاك) و    هاي دورة سوم و چهارم را با سفال وي سفال

شهر سوختۀ سیستان مشابه دانست. سفال دورة پنجم را برابر بـا نـال بلوچسـتان و سـفال     

اي را با آثـار موجـود    دورة ششم را با دو نوع سفال خاکستري و منقوش کنده شده یا شانه

هاي این دوره را  النهرین مشابه تشخیص داد. او ساخت سفالینه ظبی و نیز بیندر عمان، ابو

پ. م.)  3000- 3400ها و الواح پیش ایالمی تپۀ یحیی در هـزارة چهـارم (   با دست ساخته

همزمان دانسـت. در ایـن دوره، میـان تپـۀ یحیـی، بمپـور، مراکـز تمـدنی در سیسـتان و          

). 113گی و تجارت سنگ وجود داشته اسـت (همـان:   النهرین رابطۀ فرهن بلوچستان با بین

هاي حفریات بمپور، استقرارهاي هزارة سوم در مکـران غربـی، دلیلـی بـر وجـود       بنابر یافته

پیوندهاي فرهنگی و اقتصادي میان سند و مکران است و گواهی بر ایـن نتیجـه کـه، ایـن     

یب در جنوب بمپور و در به تقر ـارتباط از شهر سوخته در جنوب سیستان تا حوضۀ چابهار

جریان داشته است. بر این اساس، برخی دانشمندان بمپـور باسـتانی    ـ  ساحل دریاي عمان

  اند (همان). را مرکز سرزمین ماگان و اقامتگاه پادشاه آن، مانویی (مائودانو) دانسته
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  ب) دورة هخامنشی

هاي دریـاي   نهایران پس از تصرف فینیقیه و فتح آسیاي صغیر، سرحدات شرقی و کرا

عمان و اقیانوس هند را به قلمرو خویش درآورد و این منطقه را که به سبب شرایط کویري 

؛ 46، هـوار:  140و آب و هواي نامناسب به دشواري قابل اداره بود، تثبیت کرد (گیرشـمن:  

. هرودوت و گزنفون دریاي عمان را دریاي اریتـره یـا دریـاي اریتـره روم      )10- 11هدایتی: 

هاي عرب اطـالق   اند. هرودوت از مردمان مکه، که به ساکنان میان کرمان و سرزمین یدهنام

سواحل مکران بلوچستان)  شد و عمدتاً در دو سوي خلیج عمان و جزایر دریاي نیمروز ( می

. گزنفون نیز در کتاب تربیـت کـوروش،    )18، 24: 1378قرار داشتند، یاد کرده است (کخ، 

هاي ساکن در سواحل دریاي عمان در عهد کوروش سـخن بـه    شیاز حب 8، فصل 8کتاب 

). در پادشاهی داریوش، تسلط و نقـش آفرینـی   16- 25: 1350میان آورده است (گزنفون، 

هاي شمالی و جنوبی خلیج فارس و دریاي عمـان بـه اوج رسـید.     ایران هخامنشی در کرانه

امپراتوري گستردة خـود، از   کتیبۀ بیستون در توصیف ممالک 6داریوش در ستون اول بند 

هاي دریایی پارس، خوزستان، بابل، زرنگ، گنداره، رخج و مکیـا یـاد کـرده اسـت      سرزمین

جمشید (در دیوار پـیش   و در کتیبۀ تخت ) 5- 6: 1365؛ کامرون، 1571/ 2: 1370(پیرنیا، 

شرق هاي آن سوي دریاها و ممالک واقع در م ) عربستان، ملت2بند صفّه از طرف چپ بند 

؛ مـرادي غیـاث آبـادي،    1597: 1370و هندوستان را خراجگزار خود خوانده است (پیرنیا، 

کیان و مردم جزایر دریاي  ها، ثامانیان، اوتیان، می ها، سرنگی . هرودوت ساگارتی )34: 1377

عمان را ساتراپی ایران هخامنشی در زمان داریوش آورده است و اینکه شاه، تبعیدیان را به 

. داریوش پس  )224، هرودوت: 60: 1384؛ چمنکار،  1473ـ4فرستاد (پیرنیا:  یر میآن جزا

ق. م. اسکیالس کاریاندي را در رأس هیئتی اکتشافی به  512از تسخیر هند غربی در سال 

هاي ساحلی اشاره کـرده اسـت:    دریاي عمان فرستاد. خشایارشا در کتیبۀ خود به سرزمین

مزدا این است: کشورهایی جدا از پارس که مـن شـاه آنهـا     خشایارشا گوید: خواست اهور«

بودم، من بر آنها حکمرانی کردم، رخج (بلوچستان) زرنگ (سیستان) و آنهایی که آن سوي 

؛ مرادي غیـاث آبـادي،   82: 1377، عمان، عربستان (ویسهوفر،  اند مک (مکران) دریا ساکن

هاي اقیانوس  اي آبی ایران در کرانه. با فتوحات جدید در سرحدات شرقی، مرزه )37: 1377



  1394پاییز، 64، ش 16/ فصلنامه تاریخ روابط خارجی، س 8

هند، دریاي عمان و سواحل مکران تثبیت شد. راه دریایی کـه ممالـک شـرقی امپراتـوري     

کرد، اهمیت خاص داشت. از ایالت کرمان که تا  هاي غربی متصل می هخامنشی را به بخش

هرمز، پتاله  جمشید، پاسارگاد، یافت، پنج راه تجاري به تخت سواحل دریاي عمان امتداد می

. اتصـال ایـن    )1491ـ2/ 2: 1370رسید (پیرنیا،  هاي غربی می در کنار رود سند و سرزمین

مناطق دریایی سبب گسترش تجارت و داد و ستد میـان مصـر، عربسـتان، سـوریه، لبنـان      

هاي پـر پـیچ و خـم آبـی و خشـکی، هـزاران        (فینقیه)، ایران و هندوستان شد. در این راه

صی نقاط جهان مشغول فعالیت بودند. در متون مکشوفه تصریح شده است که بازرگان از اق

جمشید به ماد، مصر، بلخ، کرمان، آریا، ساگارتیا، بابل، مکا (ساحل  مسافران از شوش و تخت

کردند. در غار کارال  ، رخج و هیندوس (جنوب پاکستان) رفت و آمد می شمالی خلیج فارس)

جمشـید کشـف    ثاري از دورة هخامنشی مشابه اشکال تختدر منطقۀ کارالي هندوستان، آ

واقع در انتهاي قسمت فوقانی شمال کـارال،   7اي در غار شماره  شده است. بر اساس کتیبه

: 1936حجاران این آثار از سرزمین ابوال در کرانۀ خلیج فارس اعـزام شـده بودنـد (بلسـارا،     

را تصرف کرد، هندوستان غربی بـه   ق. م. هند 512). پس از آنکه داریوش در سال 76ـ79

هاي اقیانوس هنـد و   خاك ایران ملحق شد و ضمن گسترش روابط اقتصادي، تسلط بر آب

هـاي   . کشتی )31ـ32: 1353؛ غروي، 70: 1350دریاي عمان افزایش یافت(پیرنیا و افسر، 

در سیالن به ایران با عبور از دریاي عمان به اقیانوس هند دسترسی یافتند و تا سواحل و بنا

  ). 63: 1378؛ کخ، Sancisi, 1990: 13-17؛ 123: 1352پرداختند (آذري،  داد و ستد می

  

  ج) سلوکیان

هاي خلیج فارس ودریـاي عمـان بـه     النهرین، کرانهبا سقوط هخامنشیان وتصرف بین

مین برقراري ارتباطـات میـان   أمد. اسکندر با هدف تآ تسخیر سپاهیان اسکندر مقدونی در

منـدي نظـامی واقتصـادي، بااشـتیاق وافـر بـه اکتشـافات        خـود وبهـره   ةستردگوري تامپرا

ي اهـ بآشناخت سلوکیان نسبت بـه  . ها پرداختبراهآاحی اراضی وارزیابی مس و جغرافیاي

با را سند را مصب نیل ودریاي خزر  ؛چندان کهشمالی ایران واقیانوس هند بسیار اندك بود

که ی بود جهاي سلوکیان، دریاي خزر خلی براساس نوشته .دانستندمی مرتبط اقیانوس هند
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ند ن بـه دریـاي سـیاه واز شـرق بـه هندوسـتان برسـ       آتوانسـتند از طریـق   مـی  هـا  کشتی

ـ  ،اسکندر نظربه ). 78: 1337(خاورشناسان فرانسوي،   ۀسـند، سرچشـم   ۀبا کشف رودخان

اریان ). مطالب 1819: 1370رنیا، گردید (پی آغاز میزیرا نیل ازهند  شد، میرود نیل آشکار 

ق. 326سخنان اسکندر درجمع سپاهیان خود در حدود سـال   در باب )2، بند 6، 5(کتاب 

اگرکسـی از  اسـت:  شناخت اندك جغرافیایی سلوکیان از دریاهاي شرق ایـران   . حاکی ازم

ودریـاي   با دریاي هنـد  که رود گنگواقیانوس شرق ما ازشما نهایت را بپرسد باید بداند که 

دور نیستیم، از دریاي پـارس   ،ابد وتمام عالم رااحاطه داردی رگان ودریاي پارس اتصال میگ

کنـیم  سیا تسـخیر مـی  آفریقا)را مانند آهاي هرقل (جبل الطارق)رانده وتمام لیبا ( تا ستون

  )1819: 1370(پیرنیا،  وحدود عالم حدود دولت ما خواهد بود

حتـی هکـاتیوس،    ؛پنداشـتند  ترین کشورعالم مسکون مـی  شرقیرا ستان هندو ،یونانیان

چنـین تصـوري    ،هند را ندیده بوددند یکهیچ  آنکهیونانی با  نویسندگاني از ا هرودوت وپاره

زیـر   وهـاي اقیانوسـی اسـت     وتـازموج تاختۀ ساحل شرقی هند عرص ،داشتند. به گمان آنان

پارناسـوس یـا هنـدوکش،     ۀز عبور از منطقـ پس ا ،ارسطو نظربه  .ن قرار داردآزمین در میان 

پـس از  ). 226- 228: 1376شـود (ویکلـن،    دیـده مـی  دریاي خارجی یا همان اقیانوس هند 

موریـت یافـت تـا بـا     أدریایی سلوکیان م ةلشکرکشی اسکندر به هندوستان، نئارخوس فرماند

د. ناوگـان نئـار   گذر از رود سند به اکتشاف اقیانوس هند، دریاي عمان و خلیج فـارس بپـرداز  

زنی در سواحل اوریس و گـدروزیا و  هزار سپاهی، پس از گشت5تا3و150ات 100شاملخوس 

، در سـواحل کرمان(دریـاي عمان)بـه    انـد  خوانـده خـواران  نچه که منابع یونانی والیت ماهیآ

.روي م.ق 325عملیات اکتشافی وي در پـاییز سـال  ). 52: 1345(اقتداري،  تجسس پرداخت

از  نباسـتا ن ن یونانی، سـواحل دریـاي عمـا   امورخهاي  پایۀ نوشتهبر ). 79: 1375داد (هوار،

هـا،  والیـت ارابیـت   شـد:  مـی هند تا سرزمین کرمان بزرگ به سه قسمت عمده تقسـیم   ۀپتال

اقوام حبشـی   وخوار را از دیدگاه نژادي جزخوار. مردمان ماهیمردمان ماهی ۀها و منطق اوریت

گسترده در سواحل جنوب شرقی ایران باستان سـکونت داشـتند. بـه     اند که به صورت خوانده

مملکـت گـدروزیا (بلوچسـتان)قرار     ،نـان آدر قسمت باالي سـرزمین   ،استرابون یونانی ۀنوشت
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ق.م. در تـري  331هـاي بابـل در سـال     بر اساس تقسیم نامـه ). 1819: 1370(پیرنیا،  داشت

ق.م. پارس، کرمان، ماد بزرگ، آرخوزیـا  315ق.م. و پرسپولیس در 323پارادسیوس و بابل در 

و گدروزیا که در ارتباط با سرحدات دریایی خلـیج فـارس و دریـاي عمـان قـرار داشـتند، از       

شـدند. در تقسـیمات اداري حکومـت     هـاي علیـا در دورة سـلوکی شـمرده مـی      نشین ساتراپ

ج فـارس جـزو   النهرین، بابـل، اقیـانوس هنـد و خلـی     سلوکیان عهد سلوکوس اول، حدود بین

هـایی از سـواحل کرمـان بـزرگ، جـزو       ایاالت سوم و پارس همراه با گدروزیا وکرمان و بخش

  .)68: 1374ایاالت چهارم محسوب بودند (مشکور، 

کوشید تا بـا حفـر کانـالی، دریـاي      )، سلوکوس اول می34بند  6به نوشتۀ پلین (کتاب 

دانان یونانی، بحـر خـزر    سنّتی جغرافیخزر را به دریاي عمان متصل کند. بر اساس اعتقادات 

با اقیانوس هند در ارتباط بود. این اشتباه چهار قرن بعد هم در اثر بطلمیوس کلودیـوس، کـه   

بعدها در دورة اسالمی کتاب المجسطی خوانده شد، به تصریح آمـده اسـت. انتیخـوس سـوم     

. ن دوسـتی بسـت  ق.م.)، تا هند پیش رفت و بـا پادشـاه آن سـوفاگازنوس پیمـا     204- 205(

کـرد.   اي بودند که اروپا را به آسیا و آفریقا متصل می هاي بزرگ بین قاره سلوکیان مالک جاده

هاي پهناور میان دریاي مدیترانه با سیر دریا و سـند و خلـیج فـارس و     سازي سرزمین یکسان

ارهـاي  تـرین ک  دریاي عمان و ایجاد ارتباط اداري و بازرگانی و سیاسـی میـان آنـان، از مهـم    

ها در  ). آنان با استفاده از تجارب یونانیان و فینیقی48: 1359امپراتوران سلوکی بود (باوزانی، 

هاي خلیج فارس و دریاي عمان به راه انداختند.  سازي، ناوگان نیرومندي در آب زمینۀ کشتی

مبادالت این امر، ضمن تأمین ارتباط بازرگانی با هند در شرق و دریاي سرخ در غرب، فرآیند 

). افـزایش  127: 1367کـرد (گیرشـمن،    تجاري میان اروپا بـا مشـرق زمـین را تسـهیل مـی     

گـره   6تـا   4ها، کاهش زمان مسافرت در نتیجۀ افـزایش سـرعت ناوگـان از     گنجایش کشتی

هاي مشهور جهان از عوامل عمده در توسـعۀ بازرگـانی    دریایی و شناخت دقیق تنگه و آبراهه

). بادهاي موسمی که از ماه مه تا سـپتامبر  91؛ 1374یان بود (مشکور، دریایی در عصر سلوک

از طرف جنوب غربی به سوي هند و از نوامبر تا مارس از سـوي مخـالف و بـه طـرف دریـاي      

وزید و جریان پیوستۀ بادهاي یکنواخت در اقیانوس هند، در طول سال به بازرگانـان   سرخ می
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). 201- 202: 1342به هند رفت و آمـد کننـد (تـاد،    داد که در کمتر از یک سال  امکان می

) و بازرگانـان از  229: 1356بندر خاراکسس، راه اصلی به سوي سرزمین هنـد بـود (رائـین،    

  ). 71: 1371کردند (مشکور،  روز طی می 40آنجا تا مصب رودخانۀ سند را در 

زي داشـت.  هندوستان، اقیانوس هند و دریاي عمان در تجارت سلوکیان جایگـاه ممتـا  

ـلوکی و    پس از فتوحات اسکندر و سپس انتیوخوس سوم، بازارهاي هند بر روي بازرگانـان س

کشورهاي تابعۀ امپراتوري گشوده شد. سلوکیان و سپس رومیان به مصنوعات لطیف کتـانی،  

جات هند عالقۀ بسیار داشتند؛ چنانکه انتیوخوس سـوم، بـراي    برنج، عطریات، و به ویژه ادویه

جارت ادویه، به شهرهاي سلوکیه در کران دجله و شوش علیه اهـالی گـرا در حاشـیۀ    امنیت ت

). گـاه نیـز سـلوکیان و    111: 1373ساحلی عربستان، دست به عملیـات نظـامی زد (بویـل،    

گذشتند و با گذر از دریاي عمان و اقیانوس هند، به سرزمین  رومیان از دهانۀ دریاي سرخ می

). بخش عمدة تجارت با شبه قارة هند از 201- 202: 1342اد، یافتند (ت هندوستان دست می

طریق بندرهاي خلیج فارس و به ویژه دریاي عمان که به صورت سـنتی بـا مراکـز اقتصـادي     

گرفت. پنبۀ مدیترانه، ابریشم، وسایل آرایشـی،   شبه قارة هند ارتباط نزدیک داشت، صورت می

عربسـتان، مرواریـد خلـیج فـارس، احجـار       هاي قیمتی هند، کندر رنگ و عطر، ادویه و سنگ

هاي گیاهی، نباتات، انواع مرهم، روغـن جـات، گـالب و     کریمه، جواهرات برجسته کاري، دارو

ترین کاالهایی بودند کـه   ارغوان، شیشه آالت، سفال، منسوجات، پاپیروس و اشیاء هنري مهم

)، 278، 279: 1367من، شدند (گیرش در بازرگانی دریایی و زمینی عصر سلوکی دادوستد می

). محصوالت عمدة 17: 1350رسید (آذري،  هاي هندي تا سرزمین بریتانیا می چندان که دارو

ها و احجار کریمه، فرش، گنـدم، حبوبـات،    سرزمین ایران نیز شامل لباس و زینت آالت، دارو

رقی هاي زیرزمینی چون مس، سرب و آهن در معابر دریـایی جنـوب و جنـوب شـ     الوار، کانی

هاي سلوکی با عیار مسکوکات آتنی کـه در   ). عیار سکه127: 1367شد (گیرشمن،  صادر می

کردند، یکسان بود و در نتیجه، از خلیج فارس  بخش اعظم جهان یونانی مآب به آن تأسی می

و دریاي عمان و اقیانوس هند تا دریاي ادریاتیک، مبادالت بازرگانی بر پایۀ نظام پـولی واحـد   

گرفت. مسـکوکات سـیمین یـک شـکل کـه در دورة هخامنشـی وجـود نداشـت،          صورت می

  ). 111: 1373کرد (بویل،  هاي مختلف جهان را تسهیل می دادوستد میان بخش



  1394پاییز، 64، ش 16/ فصلنامه تاریخ روابط خارجی، س 12

  نتیجه

توان نخستین تکاپوهاي سیاسی و اقتصادي بشر را پی گرفت، حوزة  از آنگاه که می

هــاي  داشــت و تمــدنخلـیج فــارس، دریــاي عمــان و اقیــانوس هنـد جایگــاهی ممتــاز   

النهرین با ایـن مرزهـاي دریـایی در ارتبـاط نزدیـک بودنـد. بـا تأسـیس امپراتـوري           بین

هخامنشی، مرزهاي ایران در جبهۀ جنوب و جنوب شرقی، خلیج فارس، دریاي عمـان و  

هاي پـیش از   اقیانوس هند تثبیت شد. اهمیت استراتژیکی این حوزة دریایی که از هزاره

آفرینی نظامی و اقتصادي بر اقیـانوس   بود، دولتمردان ایران را به نقش میالد آشکار شده

هاي ایران با عبور از دریاي عمـان بـه اقیـانوس هنـد دسترسـی       داشت. کشتی هند وامی

  پرداختند. یافتند و تا سواحل و بنادر سیالن به داد و ستد می می

 سیاسی واقتصادي ایران بري گذرادر حاکمیت ا امپراتوري هخامنشی، وقفه فروپاشی با

اهمیـت   كسـلوکیان، حکمرانـان مقـدونی بـا در    پدیـدار گشـت، امـا در دورة    منطقه  این

برجزایر وبنادر شـمالی وجنـوبی   را تجاري خود و  الجیشی این حوزه، تکاپوهاي نظامیسوق

یند از عصر سلوکوس اول آاین فر. گسترش دادنداقیانوس هند و  خلیج فارس ودریاي عمان

. اقتصاد ایـران و کشـورهاي همجـوار آن در    سوم افزایش یافت ة انتیخوسودر دور شد زغاآ

دورة امپراتوري سلوکیان، روند رو به رشد در اوایل عصـر هخامنشـی را ادامـه داد و اعـادة     

امنیت و استقرار آرامش در سرتاسر امپراتوري سلوکی، به ویژه پـس از آنکـه نـزاع بـر سـر      

هاي شرق و غـرب جهـان را    کاهش یافت، ارتباط میان سرزمین جانشینی اسکندر مقدونی

سازي در نتیجۀ فتوحـات گسـترده، رونـق     گسترش داد و این نتایج را در پی آورد: یکپارچه

هـاي بازرگـانی    هـا، گسـترش راه   اقتصاد پولی و کاهش معامالت کاال به کاال، تعادل قیمـت 

بخش کشاورزي در نتیجۀ استفاده  خطوط حمل و نقل، ساخت شهرها و بنادر جدید، رونق

کشی، استفاده از ذخایر انباشتۀ هخامنشیان  کشی و زه از فنون جدید کاشت و عملیات کانال

ها به بازارهاي تجاري، رشـد بازرگـانی و توسـعۀ صـنایع، تقسـیم کـار و        و انتقال نقدینگی

محدودة خلـیج  اي از تحرکات اقتصادي سلوکیان در  سرانجام افزایش تولیدات. بخش عمده

هاي بازمانـده از دوران هخامنشـی    فارس و دریاي عمان، برگرفته از تأسیسات و زیر ساخت

بود. هندوستان، اقیانوس هند و دریاي عمان در تجارت سلوکیان جایگاهی ممتاز داشـتند.  
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بخش عمدة تجارت با شبه قارة هند از طریق بندرهاي خلیج فارس و به ویژه دریاي عمان 

گرفت. نقش دیبول، سند و سومان از منـاطق بنـدري هنـد نیـز در تجـارت بـا       صورت می

بازرگانان خلیج فارس و دریاي عمان قابل توجه بود. 
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چکیده

هندوستان و اقیانوس هند از روزگاران کهن، جايگاه ممتازي در عرصههایسیاسی، اقتصادي و نظامی ايران زمين داشته است. با پيدايش نظامهاي سياسي در بينالنهرين باستان و تمدنهاي اولية ايران و سپس دولتهای آریایی، نقش اين حوزة استراتژيك در تحولات اقتصادي جهان آشکارتر شد. در این پژوهش، بازرگانی دریایی ایران و هند از هزارههای پیش از میلاد تا عصر هلنی بررسی شده است. حکومتهای ایران، به ویژه تمدنهاي جنوب شرقي ايران با دگرگونيهاي اقتصادي سواحل اقيانوس هند و سرزمينهاي ماوراء آن پیوند نزدیک و بر یکدیگر سخت تأثیر داشتهاند. 
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مقدمه

در منابع تاریخی، دریای عمان و خلیج فارس را به نامهای بحر فارس، بحر اخضر و دریای مکران و در برخی منابع کهن اروپایی با نام دریای اریترا و دریای رومیروم و دریای هندوس نیز خواندهاند و این نامها گاه بر سرتاسر اقیانوس هند و پهنههای آبی مربوط به آن نیز اطلاق میشده است. نام این دریا به همراه دریای عرب امروزی، در آثار جغرافینویسان مسلمان، هندیها و پارسیان "مکران" است و گویا تغییر یافتة "مهی خوران" باشد که اروپاییها از آن به نام Mecran- Makran یاد کردهاند. دریای مکران را گاه آبهای کل جنوب ایران و پاکستان فعلی خواندهاند. در قدیم این دریا با تمام گسترة آبهای جنوبی ایران، همراه با همة آبهای شمال اقیانوس هند تحت سیطرة ایرانیان باستان، دریای پارس نیز نامیده میشد. 

آگاهیهای ما از تجارت دریایی ایرانیان با سرزمینهای خارج از خلیج فارس و دریای عمان به ویژه هند، بر شواهد باستانشناسی به ویژه در دورة پیش از تشکیل حکومتهای آریایی تکیه دارد. نخستین اشاره به بازرگانی ایران در اقیانوس هند از آنِ یک رومی، به نام پالادیوس (قرن 4م.) است؛ پس از او، سالنامههای نسطوریان مسیحی به تجارت ایران با هند و سریلانکا اشاره شده است. کوسماس رومی در کتاب توپوگرافی مسیحیان، در حدود 550 م. از نقش کلیدی سریلانکا در تجارت قرن 6 میلادی و فعالیت بازرگانان ایرانی در اقیانوس هند سخن به میان آورده است: او در توصیف شهر تاپروبن یا تامراپرانی، از منابع جواهرات به ویژه یاقوت کبود و تجهیزات بندری و لنگرگاه بزرگ آن یاد کرده است که پذیرای ناوگانهای بسیار از ایران و هند و اتیوپی بود. همچنین کشتیهای بسیار دیگری نیز از این بندر سیلانی به دیگر آبهای جهان بادبان برمیافراشتند. پروکوپیوس نیز از حضور بازرگانان ایرانی در بندرهای سیلان یاد کرده است و متون مانوی از دیگر منابعی است که در آنها از مسافرتهای پیروان این کیش به هندوستان از طریق خلیج فارس اشاره شده است. 

بازرگانان خلیج فارس در هند با فروش کالاهای خود، انواع کالاهای دیگر را میخریدند: لباسهای حریر، استبرق، قرنقل (میخک)، دارچین، فلفل، زعفران، هل، کتیرا، صدف، عاج، مروارید، مرجان، عطر، روغن ماهی و محصولات دریایی. بازرگانان هندی نیز کالاهای خود را از طریق دریای عمان به یمن و حضرموت میبردند و تجار یمنی آن را به حبشه، مصر، فینیقیه، فلسطین و مغرب منتقل میکردند. در این مقاله کوشش شده است تا به پرسش زیر پاسخ داده شود:

· روابط تجاری ایران و هندوستان از آغاز تا عصر سلوکی، چه فرآیندی داشت و جایگاه آن در دولتهای ایران چگونه بود؟

بر این اساس، آیا روابط دو منطقه، به ویژه از طریق معابر آبی جنوب و جنوب شرقی ایران، ضمن شکوفایی اقتصادی منطقه، تبادلات و آثار فرهنگی و تمدنی را به وجود آورد؟ 



الف) دوره پیش از تشکیل حکومتهای شاهنشاهی ایران باستان

1. روابط با مرکزیت جزیرهها و بندرهای خلیج فارس

در بررسي تجارت خلیج فارس و درياي عمان در هزارههاي پيش از ميلاد، مناطق سند و ايندوس، ماگان (مكن، ماجان) ملوخه (مالوخه، ملوهه) و ديلمون (تيلمون، ني دوك كي) اهميت خاصی دارند. شناخت دانشمندان معاصر از فعالیتهای اقتصادي ميان اين مراكز با كانونهاي اقتصادي خلیج فارس متكي بر متنهاي تاريخي و گِل نبشتههاي سومري است (ايوانف، 1359: 35). كشف تمدن هاراپا در 1921م. و موهنجودارو در سال 1924م. گامی بلند در شناسايي بيشتر اين داد و ستدها و ارتباطات اقتصادي فرهنگي بود. در آثار مكشوفة بينالنهرين از سرزمين آن سوي خلیج فارس ياد شده است كه كشتيهاي طلا، عاج و سنگهاي آبي از آنجا ميآمدند و آن سرزمين، بايد موهنجودارو در شبه قارة هند باشد[footnoteRef:2] (Habib, 2005:9; Alweis, 1964:. 77) [2: . براي اطلاعات بيشتر در باره تمدنهاي هاراپا و موهنجودارو، بخش كتابنامة لاتين مقاله ملاحظه شود. ] 


نمونههايي گوناگون از همكاري و تأثیر متقابل در كشفيات باستانشناسي نمودار شده است: مهرهاي هاراپايي هندي مکشوفه در مناطق سوتل و تل اسمار و ديگر زيستگاههاي سومري (كلارك، 1379: 356)، مضاميني مشخص از فرهنگ درة سند دارند. نقش گاو نر يك شاخ با آخور و خطوط تصويري متعلق به زمان حكومت سارگن و دورههاي پس از آن (مغول، 1369: 26) و شكلهاي مار تاجدار موسوم به مهرهاي نگا[footnoteRef:3] (ویل دورانت، 2/ 579) از اين نمونة نقشينه هاست. كشف گونههايي ديگر از مهرها، لباسها و توليدات كتان هندي در سومر و اور، گواه روابط گسترده ميان اين دو منطقة دوردست جهان باستان از راه خلیج فارس و درياي عمان است (Alweis, 1964: 78). همچنين شماری از مهرها و دست ساختهها و توليدات بومي منطقة بينالنهرين و سواحل خلیج فارس در مراكز تمدني هند كشف شده است (Ibid). توسعة كشتيراني در خلیج فارس روابط دو جانبه را گسترش ميداد (مالووان، 1372: 12-11) و بسياري از تاجران هندي به صورت مهاجر در شهرهاي سومر زندگي ميكردند کشتیهای دريانوردان هندي و مردم بينالنهرين همگون و مشابه بود.[footnoteRef:4] [3: . Nega]  [4: . (Chatto Padhyaya; 2003: 5- 11; Thapar. 2003: 18؛ هاولی، 1377: 31)] 


دانشمندان پيشرفت در بخشي از تمدن درة سند را نتيجة تعامل با تمدنهاي بينالنهرين و خلیج فارس دانستهاند (Alweis, 1964: 78). آغاز تمدن شهرنشيني با توانايي نوشتن در درة سند هنگامي بود كه ساکنان آنجا با دولتهاي مجاور خلیج فارس و درياي عمان، مناطق ساحلي مكران يا بلوچستان، جنوب ايران و بينالنهرين ارتباط گسترده برقرار کردند. بر اساس جدول گاهشماري بينالنهرين، اين رويدادها به طور مشخص با دورة اكادي قديم و مرحلة سوم اور همزمان بوده است (ملك شهميرزادي، 1375: 1/81). در پايان هزارة سوم پ.م. آغاز و گسترش تجارت دريايي با هند از راه خليجفارس، حاکی از جابه جايي تجارت از راه خشكي شمال به مناطق كرانهاي آبي جنوب است. پيدايش گروههاي نژادي جديد در شمال ايران و در پي آن كُندي يا توقف روند مبادلات تجاري از راه مناطق شمالي ميتواند يكي از دلايل جا به جايي مراكز داد و ستد باشد. در آغاز هزارة سوم پ.م. ترك پايگاهها در شمال بلوچستان و گسترش فرهنگ هاراپايي در امتداد كرانههاي درياي عمان به سوي جنوب شرقي (هندوستان) و غرب تا مرزهاي ايران، چنين نظريهاي را تقويت ميكند (مغول، 1369: 26-25). تقابل سومريان دورة جمدت نصر (3100- 2900پ. م.) و ديگر تمدنهاي بينالنهرين با مهاجمان عيلامي در روزگار نخستين پيدايش آنان، كه استفاده از راههاي بازرگاني زميني را دشوار کرد، بر اهمیت تجارت مستقيم با مناطق دوردست از راه آبراههاي جنوبي افزود (وليپور، 1380: 33). بازرگانان شبه قارة هند در مسير حركت از بندرهای اقيانوس هند به درياي عمان و سپس بينالنهرين، ساحل شمالي خلیج فارس و ايران داخلي، در ديلمون (بحرين) باراندازي و بارگيري میکردند (چايلد، 1368: 133). به نظر ميرسد از هزارة دوم پيش از ميلاد، ديلمون انباري مهم براي تاجران بوده است (مالووان، 1372: 13). رونق تجاري بندر ديلمون از حدود سال 1800 پ. م. كاهش يافت و در نتيجه، ميزان مبادلات اقتصادي آن با شهرهاي بينالنهرين و سرزمينهاي شمال خلیج فارس نيز به سير نزولي افتاد. هجوم اقوام هند و اروپايي آريايي به تمدنهاي درة هند و نابودي مؤسسات اقتصادي و تمدن آنان (هاولي، 1377: 33) از مهمترين علل کاهش روزافزون اهميت تجاري ديلمون در خلیج فارس باستان بود. بنا بر اكتشافهاي باستانشناسي در دورة عيلام ميانه (1300- 1000 پ. م.) فعاليت گستردة ساختماني از شوش تا ليان و سواحل خلیج فارس جريان داشت (عبدي، 1382: 10). محصولاتی چون گندم و جو، كنجد، حبوبات، سبزيجات و صيفيجات، خرما، دام، لبنياتي چون كره، پنير و شير، پوست و چرم، كانيها و فلزات گاه به سبب افزایش توليد، ارزان بود (نگهبان، 1375: 358؛ پرادا، 1383: 47) و با كالاهاي ديگر نقاط جهان و كالاهاي بازرگانان هند كه تماسهاي اقتصادي مستمر با اهالي شوش داشتند (سرافراز، 1380: 3)، مبادله ميشد. 

2. کرانههای دریای عمان، مکران

جنوب بلوچستان و كنارة درياي مكران (درياي عمان) كه اینک زير آب است، از دوران پارينه سنگي محل زندگي اجتماعات انساني بود، زیرا ابزار سنگي ساخت آنان در سواحل جنوب شرقي ايران تا حدود كنارك (چابهار- تيس) يافت شده است. در آغاز هزارة سوم پ. م. گروههاي انساني در شبة جزيرة عمان و كرانههاي جنوبي خلیج فارس و درياي عمان به زندگي سياسي و اقتصادي خود ادامه ميدادند (سيدسجادي، 1367: 51) و روابط نزديك تجاري و فرهنگي با مراكز تمدني ايران ساحلي و مناطق پسابندر داشتند. كاوشهاي تپة بمپور بلوچستان مربوط به دومين ربع هزارة سوم تا حدود سالهاي 1900پ. م. حاکی از شش دورة استقرار است. مكشوفات دورة پنجم و دورة ششم نشاندهندة استفاده از صدفهاي دريايي و ارتباط اين منطقه با كرانههاي درياي عمان است. سفالهاي كشف شده در لايههاي ششم كه از نوع سفالينههاي سياه بر زمينة خاكستري است، با سفالهاي منطقة امّ النار در عمانات شباهت بسیار دارد و حاکی از رابطه میان سواحل جنوب شرقي ايران با جنوب تنگة هرمز در دورة معروف به بربر در بحرين است. اين ارتباط و تأثیر فرهنگي، نتيجة گسترش بازرگاني، داد و ستد مستقيم و مهاجرتهاي انساني بوده است (همان: 55، 44- 43). كشفيات سراورل استين در 1936م. در نواحي مكران و حوضة رودخانة بمپور و بئاتريس دوكاردي در 1966م. در اين مناطق، در اثبات این موضوع نقش به سزا داشت (كامبخش فرد، 1379: 106 و 113). دوكاردي فرهنگ سفالي بمپور را از آغاز هزارة چهارم پ. م. در شش دوره طبقهبندي كرد. وي سفالهاي دورة سوم و چهارم را با سفالهاي جنوب افغانستان کنونی (مونديگاك) و شهر سوختة سيستان مشابه دانست. سفال دورة پنجم را برابر با نال بلوچستان و سفال دورة ششم را با دو نوع سفال خاكستري و منقوش كنده شده يا شانهاي را با آثار موجود در عمان، ابوظبي و نيز بينالنهرين مشابه تشخيص داد. او ساخت سفالينههاي اين دوره را با دست ساختهها و الواح پيش ايلامي تپة يحيي در هزارة چهارم (3400- 3000 پ. م.) همزمان دانست. در اين دوره، ميان تپة يحيي، بمپور، مراكز تمدني در سيستان و بلوچستان با بينالنهرين رابطة فرهنگي و تجارت سنگ وجود داشته است (همان: 113). بنابر یافتههای حفريات بمپور، استقرارهاي هزارة سوم در مكران غربي، دلیلی بر وجود پيوندهاي فرهنگي و اقتصادي ميان سند و مكران است و گواهی بر این نتیجه كه، اين ارتباط از شهر سوخته در جنوب سيستان تا حوضة چابهارـ به تقريب در جنوب بمپور و در ساحل درياي عمان ـ جريان داشته است. بر اين اساس، برخي دانشمندان بمپور باستاني را مركز سرزمين ماگان و اقامتگاه پادشاه آن، مانويي (مائودانو) دانستهاند (همان).

ب) دورة هخامنشي

ایران پس از تصرف فينيقيه و فتح آسیای صغیر، سرحدّات شرقی و کرانههای دریای عمان و اقیانوس هند را به قلمرو خویش درآورد و این منطقه را که به سبب شرایط کویری و آب و هوای نامناسب به دشواری قابل اداره بود، تثبیت کرد (گیرشمن: 140، هوار: 46؛ هدایتی: 11-10). هرودوت و گزنفون دریای عمان را دریای اریتره یا دریای اریتره روم نامیدهاند. هرودوت از مردمان مکه، که به ساکنان میان کرمان و سرزمینهای عرب اطلاق میشد و عمدتاً در دو سوی خلیج عمان و جزایر دریای نیمروز (سواحل مکران بلوچستان) قرار داشتند، یاد کرده است (کخ، 1378: 24، 18). گزنفون نیز در کتاب تربیت کوروش، کتاب 8، فصل 8 از حبشیهای ساکن در سواحل دریای عمان در عهد کوروش سخن به میان آورده است (گزنفون، 1350: 25-16). در پادشاهی داریوش، تسلط و نقش آفرینی ایران هخامنشی در کرانههای شمالی و جنوبی خلیج فارس و دریای عمان به اوج رسید. داریوش در ستون اول بند 6 کتیبة بیستون در توصیف ممالک امپراتوری گستردة خود، از سرزمینهای دریایی پارس، خوزستان، بابل، زرنگ، گنداره، رخج و مکیا یاد کرده است (پيرنیا، 1370: 2/ 1571؛ کامرون، 1365: 6-5) و در کتیبة تختجمشید (در دیوار پیش بند صفّه از طرف چپ بند 2) عربستان، ملتهای آن سوي دریاها و ممالک واقع در مشرق و هندوستان را خراجگزار خود خوانده است (پيرنيا، 1370: 1597؛ مرادی غیاث آبادی، 1377: 34). هرودوت ساگارتیها، سرنگیها، ثامانیان، اوتيان، میکیان و مردم جزایر دریای عمان را ساتراپی ایران هخامنشی در زمان داریوش آورده است و اینکه شاه، تبعیدیان را به آن جزایر میفرستاد (پيرنيا: 4ـ1473؛ چمنکار، 1384: 60، هرودوت: 224). داریوش پس از تسخیر هند غربي در سال 512 ق. م. اسکیلاس کاریاندی را در رأس هیئتی اکتشافی به دریای عمان فرستاد. خشایارشا در کتیبة خود به سرزمینهای ساحلی اشاره کرده است: «خشایارشا گوید: خواست اهور مزدا این است: کشورهایی جدا از پارس که من شاه آنها بودم، من بر آنها حکمرانی کردم، رخج (بلوچستان) زرنگ (سیستان) و آنهایی که آن سوی دریا ساکناند مک (مکران)، عمان، عربستان (ویسهوفر، 1377: 82؛ مرادی غیاث آبادی، 1377: 37). با فتوحات جدید در سرحدات شرقی، مرزهای آبی ایران در کرانههای اقیانوس هند، دریای عمان و سواحل مکران تثبیت شد. راه دریایی که ممالک شرقی امپراتوری هخامنشی را به بخشهای غربی متصل میکرد، اهمیت خاص داشت. از ایالت کرمان که تا سواحل دریای عمان امتداد مییافت، پنج راه تجاری به تختجمشید، پاسارگاد، هرمز، پتاله در کنار رود سند و سرزمینهای غربی میرسید (پیرنیا، 1370: 2/ 2ـ1491). اتصال این مناطق دریایی سبب گسترش تجارت و داد و ستد میان مصر، عربستان، سوریه، لبنان (فينقيه)، ایران و هندوستان شد. در این راههای پر پیچ و خم آبي و خشکی، هزاران بازرگان از اقصي نقاط جهان مشغول فعالیت بودند. در متون مکشوفه تصریح شده است که مسافران از شوش و تختجمشید به ماد، مصر، بلخ، کرمان، آریا، ساگارتيا، بابل، مکا (ساحل شمالی خلیج فارس)، رخج و هیندوس (جنوب پاکستان) رفت و آمد میکردند. در غار کارلا در منطقة کارلای هندوستان، آثاری از دورة هخامنشی مشابه اشکال تختجمشید كشف شده است. بر اساس کتیبهای در غار شماره 7 واقع در انتهای قسمت فوقانی شمال کارلا، حجّاران این آثار از سرزمین ابولا در کرانة خلیج فارس اعزام شده بودند (بلسارا، 1936: 79ـ76). پس از آنکه داریوش در سال 512 ق. م. هند را تصرف کرد، هندوستان غربی به خاک ایران ملحق شد و ضمن گسترش روابط اقتصادی، تسلط بر آبهای اقیانوس هند و دریای عمان افزایش یافت(پیرنیا و افسر، 1350: 70؛ غروی، 1353: 32ـ31). کشتیهای ایران با عبور از دریای عمان به اقیانوس هند دسترسی یافتند و تا سواحل و بنادر سیلان به داد و ستد میپرداختند (آذری، 1352: 123؛ Sancisi, 1990: 13-17؛ كخ، 1378: 63). 



ج) سلوكيان

با سقوط هخامنشیان وتصرف بینالنهرین، کرانههای خلیج فارس ودریای عمان به تسخیر سپاهیان اسکندر مقدونی در آمد. اسکندر با هدف تأمین برقراری ارتباطات میان امپراتوری گستردة خود وبهرهمندی نظامی واقتصادی، بااشتیاق وافر به اکتشافات جغرافیای و مسّاحی اراضی وارزیابی آبراهها پرداخت. شناخت سلوکیان نسبت به آبهای شمالی ایران واقیانوس هند بسیار اندک بود؛چندان که سند را مصب نیل ودریای خزر را با اقیانوس هند مرتبط میدانستند. براساس نوشتههای سلوکیان، دریای خزر خلیجی بود که کشتیها میتوانستند از طریق آن به دریای سیاه واز شرق به هندوستان برسند (خاورشناسان فرانسوی، 1337: 78). به نظر اسکندر، با کشف رودخانة سند، سرچشمة رود نیل آشکار میشد، زیرا نیل ازهند آغاز میگردید (پیرنیا، 1370: 1819). مطالب اریان (کتاب 5، 6، بند 2) در باب سخنان اسکندر درجمع سپاهیان خود در حدود سال 326ق. م. حاکی از شناخت اندک جغرافیایی سلوکیان از دریاهای شرق ایران است: اگرکسی از شما نهایت را بپرسد باید بداند که ما از رود گنگواقیانوس شرق که با دریای هند ودریای گرگان ودریای پارس اتصال مییابد وتمام عالم رااحاطه دارد، دور نیستیم، از دریای پارس تا ستونهای هرقل (جبل الطارق)رانده وتمام لیبا (آفریقا)را مانند آسیا تسخیر میکنیم وحدود عالم حدود دولت ما خواهد بود (پیرنیا، 1370: 1819)

یونانیان، هندوستان را شرقیترین کشورعالم مسکون میپنداشتند؛ حتی هکاتیوس، هرودوت وپارهای از نویسندگان یونانی با آنکه هیچ یک هند را ندیده بوددند، چنین تصوری داشتند. به گمان آنان، ساحل شرقی هند عرصة تاختوتازموجهای اقیانوسی است و زیر زمین در میان آن قرار دارد. به نظر ارسطو، پس از عبور از منطقة پارناسوس یا هندوکش، دریای خارجی یا همان اقیانوس هند دیده میشود (ویکلن، 1376: 228- 226). پس از لشکرکشی اسکندر به هندوستان، نئارخوس فرماندة دریایی سلوکیان مأموریت یافت تا با گذر از رود سند به اکتشاف اقیانوس هند، دریای عمان و خلیج فارس بپردازد. ناوگان نئار خوس شامل 100 تا150و3تا5هزار سپاهی، پس از گشتزنی در سواحل اوریس و گدروزیا و آنچه که منابع یونانی ولایت ماهیخواران خواندهاند، در سواحل کرمان(دریای عمان)به تجسس پرداخت (اقتداری، 1345: 52). عملیات اکتشافی وی در پاییز سال325 ق.م.روی داد (هوار، 1375: 79). بر پایة نوشتههای مورخان یونانی، سواحل دریای عمان باستان از پتالة هند تا سرزمین کرمان بزرگ به سه قسمت عمده تقسیم میشد: ولایت ارابیتها، اوریتها و منطقة مردمان ماهیخوار. مردمان ماهیخوار را از دیدگاه نژادی جزو اقوام حبشی خواندهاند که به صورت گسترده در سواحل جنوب شرقی ایران باستان سکونت داشتند. به نوشتة استرابون یونانی، در قسمت بالای سرزمین آنان، مملکت گدروزیا (بلوچستان)قرار داشت (پیرنیا، 1370: 1819). بر اساس تقسیم نامههای بابل در سال 331ق.م. در تری پارادسیوس و بابل در 323ق.م. و پرسپولیس در 315ق.م. پارس، کرمان، ماد بزرگ، آرخوزیا و گدروزیا که در ارتباط با سرحدات دریایی خلیج فارس و دریای عمان قرار داشتند، از ساتراپنشینهای علیا در دورة سلوکی شمرده میشدند. در تقسیمات اداری حکومت سلوکیان عهد سلوکوس اول، حدود بینالنهرین، بابل، اقیانوس هند و خلیج فارس جزو ایالات سوم و پارس همراه با گدروزیا وکرمان و بخشهایی از سواحل کرمان بزرگ، جزو ایالات چهارم محسوب بودند (مشکور، 1374: 68).

به نوشتة پلین (کتاب 6 بند 34)، سلوکوس اول میکوشید تا با حفر کانالی، دریای خزر را به دریای عمان متصل کند. بر اساس اعتقادات سنّتی جغرافیدانان یونانی، بحر خزر با اقیانوس هند در ارتباط بود. این اشتباه چهار قرن بعد هم در اثر بطلمیوس کلودیوس، که بعدها در دورة اسلامی کتاب المجسطی خوانده شد، به تصریح آمده است. انتیخوس سوم (205-204 ق.م.)، تا هند پیش رفت و با پادشاه آن سوفاگازنوس پیمان دوستی بست. سلوکیان مالک جادههای بزرگ بین قارهای بودند که اروپا را به آسیا و آفریقا متصل میکرد. یکسانسازی سرزمینهای پهناور میان دریای مدیترانه با سیر دریا و سند و خلیج فارس و دریای عمان و ایجاد ارتباط اداری و بازرگانی و سیاسی میان آنان، از مهمترین کارهای امپراتوران سلوکی بود (باوزانی، 1359: 48). آنان با استفاده از تجارب یونانیان و فینیقیها در زمینة کشتیسازی، ناوگان نیرومندی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان به راه انداختند. این امر، ضمن تأمین ارتباط بازرگانی با هند در شرق و دریای سرخ در غرب، فرآیند مبادلات تجاری میان اروپا با مشرق زمین را تسهیل میکرد (گیرشمن، 1367: 127). افزایش گنجایش کشتیها، کاهش زمان مسافرت در نتیجة افزایش سرعت ناوگان از 4 تا 6 گره دریایی و شناخت دقیق تنگه و آبراهههای مشهور جهان از عوامل عمده در توسعة بازرگانی دریایی در عصر سلوکیان بود (مشکور، 1374؛ 91). بادهای موسمی که از ماه مه تا سپتامبر از طرف جنوب غربی به سوی هند و از نوامبر تا مارس از سوی مخالف و به طرف دریای سرخ میوزید و جریان پیوستة بادهای یکنواخت در اقیانوس هند، در طول سال به بازرگانان امکان میداد که در کمتر از یک سال به هند رفت و آمد کنند (تاد، 1342: 202- 201). بندر خاراکسس، راه اصلی به سوی سرزمین هند بود (رائین، 1356: 229) و بازرگانان از آنجا تا مصب رودخانة سند را در 40 روز طی میکردند (مشکور، 1371: 71). 

هندوستان، اقیانوس هند و دریای عمان در تجارت سلوکیان جایگاه ممتازی داشت. پس از فتوحات اسکندر و سپس انتیوخوس سوم، بازارهای هند بر روی بازرگانان سلوکی و کشورهای تابعة امپراتوری گشوده شد. سلوکیان و سپس رومیان به مصنوعات لطیف کتانی، برنج، عطریات، و به ویژه ادویهجات هند علاقة بسیار داشتند؛ چنانکه انتیوخوس سوم، برای امنیت تجارت ادویه، به شهرهای سلوکیه در کران دجله و شوش علیه اهالی گرا در حاشیة ساحلی عربستان، دست به عملیات نظامی زد (بویل، 1373: 111). گاه نیز سلوکیان و رومیان از دهانة دریای سرخ میگذشتند و با گذر از دریای عمان و اقیانوس هند، به سرزمین هندوستان دست مییافتند (تاد، 1342: 202-201). بخش عمدة تجارت با شبه قارة هند از طریق بندرهای خلیج فارس و به ویژه دریای عمان که به صورت سنتی با مراکز اقتصادی شبه قارة هند ارتباط نزدیک داشت، صورت میگرفت. پنبة مدیترانه، ابریشم، وسایل آرایشی، رنگ و عطر، ادویه و سنگهای قیمتی هند، کندر عربستان، مروارید خلیج فارس، احجار کریمه، جواهرات برجسته کاری، داروهای گیاهی، نباتات، انواع مرهم، روغن جات، گلاب و ارغوان، شیشه آلات، سفال، منسوجات، پاپیروس و اشیاء هنری مهمترین کالاهایی بودند که در بازرگانی دریایی و زمینی عصر سلوکی دادوستد میشدند (گیرشمن، 1367: 279، 278)، چندان که داروهای هندی تا سرزمین بریتانیا میرسید (آذری، 1350: 17). محصولات عمدة سرزمین ایران نیز شامل لباس و زینت آلات، داروها و احجار کریمه، فرش، گندم، حبوبات، الوار، کانیهای زیرزمینی چون مس، سرب و آهن در معابر دریایی جنوب و جنوب شرقی صادر میشد (گیرشمن، 1367: 127). عیار سکههای سلوکی با عیار مسکوکات آتنی که در بخش اعظم جهان یونانی مآب به آن تأسی میکردند، یکسان بود و در نتیجه، از خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند تا دریای ادریاتیک، مبادلات بازرگانی بر پایة نظام پولی واحد صورت میگرفت. مسکوکات سیمین یک شکل که در دورة هخامنشی وجود نداشت، دادوستد میان بخشهای مختلف جهان را تسهیل میکرد (بویل، 1373: 111). 

نتیجه

از آنگاه که میتوان نخستين تكاپوهاي سياسي و اقتصادي بشر را پی گرفت، حوزة خليج فارس، درياي عمان و اقیانوس هند جايگاهی ممتاز داشت و تمدنهاي بينالنهرين با اين مرزهاي دريايي در ارتباط نزدیک بودند. با تأسیس امپراتوری هخامنشی، مرزهای ایران در جبهة جنوب و جنوب شرقی، خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند تثبیت شد. اهمیت استراتژیکی این حوزة دریایی که از هزارههای پیش از میلاد آشکار شده بود، دولتمردان ایران را به نقشآفرینی نظامی و اقتصادی بر اقیانوس هند وامیداشت. کشتیهای ایران با عبور از دریای عمان به اقیانوس هند دسترسی مییافتند و تا سواحل و بنادر سیلان به داد و ستد میپرداختند.

با فروپاشی امپراتوری هخامنشی، وقفهای گذرادر حاکمیت سیاسی واقتصادی ایران بر این منطقه پدیدار گشت، اما در دورة سلوکیان، حکمرانان مقدونی با درک اهمیت سوقالجیشی این حوزه، تکاپوهای نظامی و تجاری خود را برجزایر وبنادر شمالی وجنوبی خلیج فارس ودریای عمان و اقیانوس هند گسترش دادند. این فرآیند از عصر سلوکوس اول آغاز شد ودر دورة انتیخوس سوم افزایش یافت. اقتصاد ایران و کشورهای همجوار آن در دورة امپراتوری سلوکیان، روند رو به رشد در اوایل عصر هخامنشی را ادامه داد و اعادة امنیت و استقرار آرامش در سرتاسر امپراتوری سلوکی، به ویژه پس از آنکه نزاع بر سر جانشینی اسکندر مقدونی کاهش یافت، ارتباط میان سرزمینهای شرق و غرب جهان را گسترش داد و این نتایج را در پی آورد: یکپارچهسازی در نتیجة فتوحات گسترده، رونق اقتصاد پولی و کاهش معاملات کالا به کالا، تعادل قیمتها، گسترش راههای بازرگانی خطوط حمل و نقل، ساخت شهرها و بنادر جدید، رونق بخش کشاورزی در نتیجة استفاده از فنون جدید کاشت و عملیات کانالکشی و زهکشی، استفاده از ذخایر انباشتة هخامنشیان و انتقال نقدینگیها به بازارهای تجاری، رشد بازرگانی و توسعة صنایع، تقسیم کار و سرانجام افزایش تولیدات. بخش عمدهای از تحرکات اقتصادی سلوکیان در محدودة خلیج فارس و دریای عمان، برگرفته از تأسیسات و زیر ساختهای بازمانده از دوران هخامنشی بود. هندوستان، اقیانوس هند و دریای عمان در تجارت سلوکیان جایگاهی ممتاز داشتند. بخش عمدة تجارت با شبه قارة هند از طریق بندرهای خلیج فارس و به ویژه دریای عمان صورت میگرفت. نقش دیبول، سند و سومان از مناطق بندری هند نیز در تجارت با بازرگانان خلیج فارس و دریای عمان قابل توجه بود. 
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