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چکیده

با توسعۀ قدرت ساسانیان، روند انتقال و مهاجرت اعراب از سرزمین عربسـتان بـه    هم زمان

عمان به تدریج افزایش یافـت. در دوران فتـرت و ضـعف پادشـاهان ساسـانی کـه از مـرگ        

میالدي)، صـورت گرفـت، تجـاوز     310میالدي) تا جلوس شاهپور دوم ( 272شاهپور اول (

هاي شمالی خلیج فارس آغاز و تشـدید شـد. از    زمینهاي جنوبی به سر اقوام مهاجم از کرانه

ترین این قبایل، ازد، بنی تمیم، بکر بن وائل، حنظله و بنـی تغلـب بودنـد. بـا پیـروزي       عمده

مسلمانان و فروپاشی امپراتوري ساسانی، وحـدت سیاسـی و حاکمیـت نظـامی و اقتصـادي      

ن گسسـت. تشـدید رونـد    هاي جنوبی و شمالی خلیج فارس و دریاي عمـا  ایرانیان بر بخش

گرایی و مهاجرت قبایل عرب از عربستان و یمن به حـدود بحـرین و عمـان و سـپس      عرب

ایران، نتیجۀ کوتاه مدت این فرایند بود. هـدف از ایـن پـژوهش بررسـی رونـد مهـاجرت و       

اسکان قبایل گوناگون عرب در فاصلۀ سقوط ساسانیان تا آغاز عصر اسـالمی اسـت. فراینـد    

هاي جنوبی و جنوب شرقی ایران چگونه صورت گرفت و چه  نژادان به کرانه مهاجرت عرب

ها حضـور عناصـر    تأثیري بر جوامع محل سکونت آنان نهاد؟ در فرجام، گرچه این مهاجرت

هاي خلیج فارس و دریاي عمان تقویت کرد، امـا سـرانجام، ایـن قبایـل در      عربی را در کرانه

  و مستحیل شدند.سنت و فرهنگ و جامعۀ ایرانی، جذب 
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  مقدمه

با انقراض اشکانیان، ظهور سلسلۀ قدرتمند ساسانیان، نقطـۀ عطفـی در تـاریخ خلـیج     

فارس و دریاي عمان و تحوالت اقتصادي مربوط با این منطقه بود. در این دوران، حاکمیـت  

و اهمیت استراتژیک خلیج فارس و دریاي عمان در سیاست اقتصـادي و نظـامی ایـران بـه     

آفرینی در این حدود از مرزهاي جنـوب شـرقی    ایش نقشاوج رسید. تثبیت حاکمیت و افز

ایران، اهمیت راهبردي نظامی و به ویژه اقتصـادي خاصـی در سیاسـت ساسـانیان داشـت.      

هاي عناصـر بـومی، کـه موجـب پیشـبرد       براي تسهیل این فرآیند، ضمن استفاده از تجربه

در سـواحل جنـوب و    هـاي متعـدد   گردید، ساخت شهرها و استقرارگاه هاي ایران می برنامه

مـیالدي اعـراب بـه     633هجـري/  12جنوب شرقی با جدیت پیگیري شـد. در آغـاز سـال    

فرماندهی مثنّی بن حارثه در منطقۀ بین النهرین، به قلمرو ساسانیان گـام نهادنـد. فراینـد    

هاي پی در پی در این نبردهـا ادامـه یافـت: ذات السالسـل، بویـب و در       فتوحات با پیروزي

مـیالدي و مـرگ رسـتم فرخـزاد سـردار       637هجري/ 16رد قادسیه در آغاز سال نهایت نب

لشکر ساسانی، تصرف تیسفون در همین سال، شکست ایرانیـان در جلـوال در پایـان سـال     

میالدي و حاکمیت مسلمانان بر سراسر حوضـۀ رودهـاي دجلـه و فـرات،      637هجري/ 16

د ایـران، نبـرد نهاونـد و    هجري و حرکـت بـه سـوي عمـق نجـ      19تصرف حلوان در سال 

هجـري بـا سـقوط ساسـانیان و ظهـور اسـالم،        31سرانجام، مرگ یزدگرد سـوم در سـال   

هـاي   حاکمیت اقتصادي ایرانیان بر مناطق دریایی جنـوب تـدوام یافـت و ظهـور حکومـت     

بویه، بر اهمیت آن افزود. رونـد توجـه و مهـاجرت قبایـل      متقارن و نیمه مستقل به ویژه آل

هاي جنوبی ایران از دورة اشـکانی آغـاز شـد و در دورة ساسـانی افـزایش       زمینعرب به سر

بـه صـورت فصـلی و     العـرب ةجزیریافت. ساکنان سرزمین حجاز و پیرامون آن، از داخـل  

کردنـد؛ در نتیجـه، بـا اصـول      محدود در تابستان و بهار به عراق کنونی و شام مهاجرت می
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آشنایی نسبی داشتند. با ورود فاتحان مسـلمان  هاي اطراف خود  مهاجرت و اوضاع سرزمین

به ایران و غلبه بر دولت ساسانی، طوایف گوناگون از شبه جزیـرة عـرب بـه عنـوان عنصـر      

غالب، بر حیات سیاسی و اقتصادي مردمان این نواحی استیالء یافتند؛ این فراینـد بـا گـذر    

ی امتزاج یافتنـد. در ایـن   زمان تعدیل شد و در فرجام، قبائل عرب در فرهنگ و جامعۀ محلّ

اي و پژوهشـی تحلیلـی، کوشـش شـده اسـت تـا رونـد         پژوهش، با تکیه بر شیوة کتابخانه

مهاجرت قبایل عرب به ایران و اسکان آنان در سرحدات جنوبی ایران با تمرکـز بـر فراینـد    

  زمانی، از دورة پارتیان تا قرون اولیه اسالمی بررسی شود.

تصادي خلیج فارس و دریاي عمان در دورة ساسانیتحوالت سیاسی و اق -الف

هاي خلیج فارس و دریاي عمـان   کرانه ها و پس با سقوط پارتیان، ساسانیان بر کرانه

استیالء یافتند. در این دوران، حاکمیت و اهمیت استراتژیک خلیج فارس و دریاي عمـان  

یاي عمـان در رقابـت   در سیاست اقتصادي و نظامی ایران به اوج رسید. خلیج فارس و در

اقتصادي ایران با امپراتوري روم شـرقی اهمیـت راهبـردي داشـت و شـریان حیـاتی آن       

-241). اردشـیر بابکـان (  11-1394:13چمنکار، ؛1384:186شد (چمنکار،  محسوب می

 28میالدي) بنیان گذار امپراتوري ساسانی، پس از شکست اردوان پنجم اشـکانی (  222

قرار حاکمیت و توسعۀ تمرکـز سیاسـی دولـت مرکـزي جدیـد      ) با هدف است224آوریل 

هـاي خلـیج فـارس و دریـاي عمـان را کـه در نظـام         هاي محلّی در کرانه ایران، حکومت

الطوایفی پارتیان به بسط خودمختاري روي آورده بودند، به انقیاد در آورد. اردشـیر   ملوك

س و دریاي عمان، با استفاده اول با تثبیت اوضاع در برخی مناطق ناآرام شمال خلیج فار

سازي آنان، نیروي دریایی نیرومندي تشـکیل داد و ضـمن    از تجارب دریانوردي و کشتی

تسخیر مراکز عمدة اقتصادي در این حـوزه اسـتراتژیک، چـون عمـان و بحـرین، قـدرت       

دریایی امپراتوري روم شرقی و حبشه را متزلزل کرد. سـواحل دریـاي عمـان و اقیـانوس     

هـاي ایـران    ه سبب شرایط آب و هوایی، تسخیر و نگاهداري آن، براي حکومـت هند که ب

اي اردشیر بابکان به انقیـاد ساسـانیان در    هایی داشت، به هنگام فتوحات زنجیره دشواري



آفرینی در این حدود از مرزهاي جنوب شرقی ایران،  آمد. تثبیت حاکمیت و افزایش نقش

اقتصـادي در سیاسـت ساسـانیان برخـوردار بـود.      از اهمیت راهبردي نظامی و بـه ویـژه   

شد و از سـوي دیگـر،    هاي ایران می استفاده از تجارب عناصر بومی موجب پیشبرد برنامه

هاي متعدد در سـواحل جنـوب و جنـوب شـرقی بـا جـدیت        ساخت شهرها و استقرارگاه

ابط آن بـا  پیگیري گردید. عناصر ایرانی، براي امنیت پایدار در این سرحدات و تسهیل رو

کردنـد. دشـواري    ها را تحکیم می گونه زیرساخت باید این فالت نواحی مرکزي، ناگزیر می

ارتباط با مرزهاي آبی جنوب که در تابستان شرایط آب و هوایی گرم و مرطـوب، کمبـود   

کرد و زمستان کـه سـرما و بـرف، گـذر از      مواد غذایی و علوفۀ کافی زندگی را دشوار می

نمود، انجـام ایـن    هاي خلیج فارس ناممکن می را از داخل ایران به کرانه معابر کوهستانی

کرد. تمرکز سیاسی دولت مرکـزي، توسـعۀ قـدرت نظـامی دریـایی،       تمهیدات را الزم می

گسترش ناوگان تجاري، تسلط بر مراکز اقتصادي مهم در جنوب تنگۀ هرمز، حاکمیت بر 

یج فـارس، دریـاي عمـان، اقیـانوس هنـد،      هاي مهم جهان باستان چون خل دریاها و آبراه

دریاي سرخ و مدیترانه، افزایش پیوندهاي بازرگانی با آفریقا، هندوستان، چـین و جنـوب   

هـاي عمـدة    هـا و شـاهراه   النهرین، استیالء بر راه شرقی آسیا، شبه جزیرة عربستان و بین

تی سبب شد جهان، چون جادة پوست، جادة ابریشم و جادة ادویه و بهبود خطوط موصال

تا خلیج فارس و دریاي عمان دورانی از شکوفایی و رونق تجاري را در عصر ساسانی طـی  

کند. سقوط ساسانیان و ظهور اسالم، حاکمیت اقتصادي ایران بر مناطق دریـایی جنـوب   

بویه، بر اهمیـت آن   هاي متقارن و نیمه مستقل به ویژه آل تدوام یافت و با ظهور حکومت

  ).180-1395:193،افزود (چمنکار

  

مهاجرت اعراب در دورة ساسانی -ب

هم زمان با توسعۀ قدرت ساسانیان، روند انتقال و مهاجرت اعراب از سرزمین عربستان 

: 1382گردید (چمنکـار،   به عمان یا مزون باستان که گاه نام یمنستان نیز بر آن اطالق می

) به تدریج افزایش یافت. اردشیر اول با هدف استفاده از تجربۀ آنان در کشتی سازي، به 60
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سکونت در عمان اجازه داد و برخـی از آنـان را نیـز بـه مصـب رود دجلـه و        قبیلۀ ازد براي

). قبیلۀ 2/64: 1344نفیسی،  ؛1/174: 1379منطقۀ میشان منتقل کرد (محمدي مالیري، 

کردند و سپس از آنجا مهاجرت کردند و در نـواحی مختلـف سـاکن     ازد در یمن زندگی می

هـاي متعـددي چـون اوس، خـزرج، خٌزاعـه،       هقبیلۀ ازد از اعراب جنوبی بود و شـاخ  .شدند

ایـن اعـراب کـه همـواره در      .شدند غَسان، غامد، بارق و دوس از اعراب جنوبی محسوب می

معرض تهاجم حبشیان قرار داشتند، در نتیجۀ توجه ساسانیان، با نزدیک شدن بـه خطـوط   

کردنـد   می ها حفظ ساحلی شمال خلیج فارس و حمایت ایران، خود را از تیررس آن یورش

). در دوران فترت و ضعف پادشاهان ساسانی، از مرگ شاهپور اول 58- 59: 1345(اقتداري، 

 272- 273میالدي) و عمدتاً در زمان هرمزد ( 310میالدي) تا جلوس شاهپور دوم ( 272(

میالدي)،  293میالدي)، بهرام سوم ( 276- 293م.)، بهرام دوم ( 273- 276م.)، بهرام اول (

مـیالدي)،   310میالدي) و آذرنرسی ( 302- 310میالدي)، هرمزد دوم ( 293- 301نرسی (

هاي شمالی خلیج فـارس، آغـاز و    هاي جنوبی به سمت سرزمین تجاوز اقوام مهاجم از کرانه

ترین این قبایل، ازد، بنی تمیم، بکر بن وائل، حنظله و بنی تغلب بودند  تشدید شد. از عمده

هـاي   شتۀ دینوري، ایـن قبایـل عمـدتاً در میـان سـرزمین     ). به نو268: 1357(کولسنیکف،

کردند و به سـوي نـواحی    بحرین تا کاظمه از شهرهاي ساحلی بر سر راه بحرین زندگی می

)؛ چنـدان کـه شـهر ریـو اردشـیر      1371:74آورند (دینوري، ابرشهر و اردشیرخرّه هجوم می

). هجـوم اعـراب   White House, 1996:340ها غارت شـد (  (بوشهر) نیز در پی این یورش

مهاجم در نواحی ساحلی خلیج فارس گاه نقاط استراتژیک اداري و سیاسی ساسانیان را نیز 

هایی از تیسفون را نیز به مخـاطره   داد، چنانکه حتی یک بار بخش در معرض هجوم قرار می

رد ). هرمز دوم پادشاه ساسانی و پدر شاهپور دوم نیز در نبـ 1/561: 1368افکند (سایکس، 

با این اعراب که از احساء به سواحل جنوبی ایالت پارس حمله ور شده بودنـد، کشـته شـد    

).84- 85: 1372(مشکور، 

ها در دوران شاهپور دوم افزایش یافت و مبارزه با اقـوام مهـاجم در    این گونه یورش

هـاي بسـیاري روبـه رو بـود:      هاي خلیج فارس و دریاي عمان، همـواره بـا دشـواري    کرانه



هاي دشـوار پـرپیچ و    ارت هوا در تابستان، نبودن علوفه کافی براي چارپایان سپاه، راهحر

خم سلسله جبال زاگرس در زمستان. بنابراین، انجام تحرکات عمدة نظامی بـه سـه مـاه    

شد. همچنین پیوندهاي نزدیک و مستحکم اقتصادي، نظامی و فرهنگـی   بهار محدود می

ان اتحـاد میـان آنـان را در مواقـع هجـوم ساسـانیان       میان طوایف گوناگون مهاجم، امکـ 

داد و ممکن بود به یک نیروي فراگیر و بزرگی تبدیل شـوند (وایـت هـاوس و     افزایش می

  ).18: 1355ویلیامسون، 

هـاي حکومـت، بـه سـرکوب و تعقیـب مهاجمـان        شاهپور دوم پس از تثبیت پایـه 

یمامه پیش رفـت. بـه نوشـتۀ    پرداخت و عمان و بحرین را تصرف کرد و به سوي منطقۀ 

هاي شمالی خلیج فارس، کشته یـا   ابن اثیر، بیشتر مهاجمان عرب در ایالت فارس و کرانه

دستگیر شدند. او قبایل عبدالقیس، بنی تمـیم، بکـر بـن وائـل و بنـی تغلـب در حـدود        

بحرین، عمان، هجر و یمامه را سرکوب کرد و سـپاهیان ایـران در شـبه جزیـرة عربـی و      

). بر 477: 1368؛ ثعالبی، 64-65: 1365از به اعادة امنیت پرداختند (ابن اثیر، حتی حج

هاي جنوبی خلیج فارس که تحت نظر مسـتقیم   اثر این اقدامات، مهاجرت اعراب به کرانه

). در زمان بهـرام پـنجم یـا    39: 1376گرفت، محدود شد (مجتهدزاده،  ایرانیان انجام می

هاي دائمی ایـران   ها براي استقرار پایگاه نخستین کوششمیالدي)، 421-439بهرام گور (

در گوشۀ جنوب غربی شبه جزیزه عربستان صورت گرفت. او پس از پیروزي در مکـران و  

دیبل در سواحل دریاي عمان، سـپاهیانش را بـه یمـن گسـیل داشـت و ایـن منطقـه را        

 531-579وان (). در زمان خسرو انوشـیر 268: 1357خراجگزار ایران کرد (کولیسنکف، 

هـاي دور   هاي دریایی پیرامـونی و حتـی سـرزمین    میالدي)، حاکمیت ساسانیان بر حوزه

با تهاجم حبشیان به سـرداري ابرهـه، عمـان و یمـن مـدتی از      دست به اوج خود رسید.

تسلط ایران خارج شد. اما با این همه، در این روزگار فترت نیز، سفیران دولـت ساسـانی   

  ). 12: 1337اند (طباطبائی،  آمد داشتهبه آن حدود رفت و 

میالدي با هـدف اعـادة امنیـت و قـدرت، نیـروي دریـایی        542انوشیروان در سال 

الحد پیش رفتند و در ایـن حـدود اسـتقرار     بزرگی را به عمان گسیل داشت؛ آنها تا رأس
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 یافتند. در صحار عمان پایگاه نظامی تأسـیس شـد و یـک فرمانـدار ایرانـی، پیوسـته در      

هاي باطنۀ جنوبی در سلطنت عمان فعلی، به همـراه اسـواران    منطقۀ رستاق از شهرستان

و مرزبان بر امور جنوب خلیج فارس نظارت داشت. ناوگان نظـامی ایـران بـه فرمانـدهی     

وهرز، از بندر ابله در زاویۀ شمال غربی خلیج فارس و در فاصلۀ چهار فرسنگی بصـره بـه   

الدي در خاك یمن پیـاده شـد. آنهـا مسـروق آخـرین امیـر       می 570راه افتاد و در سال 

حبشی خاندان ابرهه را که تحت حمایت امپراتـوري روم بـود، سـرنگون کردنـد و بـدین      

). تسلط و نظارت ایران بـر  95: 1365ترتیب، یمن دست نشاندة ساسانیان شد (ابن اثیر، 

ش یافت که حتـی بـا   هاي جنوبی خلیج فارس و شبه جزیرة عربی، آنچنان افزای سرزمین

). Duri, 1987:18تقویت قبایل بنی قریظه و بنی نضـیر تـا حـدود یثـرب پـیش رفـت (      

امیران حیره (آل لخمیان یا آل منذر) که مرکز حکومت ایشـان در جنـوب عـراق، نزدیـک     

کیلومتري جنوب مدائن (تیسفون)  50کوفه میان نهر هندیه و شهر نجف کنونی، در فاصلۀ 

هاي عرب تا حدود  بود، از سوي دولت ساسانی بر طیف وسیعی از عشیره پایتخت ساسانیان

کردند. در این هنگام، سرزمین بحرین از حدود خلـیج کاظمـه در کویـت     بحرین نظارت می

). خسـرو  75: 1345یافـت (امـام شوشـتري،     شد و تـا عمـان (مـزون) امتـداد مـی      آغاز می

رسـماً بـه    مـیالدي  531حیـره را در سـال   انوشیروان، منذر سوم ابن ماء السماء از امـراي  

: 1373حکومت بحرین، عمان، یمامه تا طائف در غـرب و بقیـۀ حجـاز گماشـت (بویـل،      

). مجموعۀ بحرین و عمان در این زمان جزء اسـتان جنـوبی   117: 1355؛ مرادیان، 713

هاي واقع در جنوب خلیج فـارس و منـاطق واقـع     یا نیمروز بود و شامل سرتاسر سرزمین

شـد   ر شرق صحراي ربع الخالی تا عمان و از نجد و حجـاز تـا سـواحل جنـوبی آن مـی     د

اي شـامل   ). ساسـانیان در منطقـۀ عمانـات (محـدوده    1/156: 1379(محمدي مالیـري،  

اي پدید آوردنـد   هاي اداري عمده سلطنت عمان و امارات متحدة عربی امروزي) دگرگونی

عرب بایستند. قبادیان یا حکمرانان وابسـته بـه   تا در برابر امواج یورش و مهاجرت قبایل 

ساسانیان به این گروه از مهاجران عرب درصدي خودمختاري اعطاء کردند و به آنها حـق  

شهروندي یا اهل البالد تعلق گرفت، اما حکومت مستقیم ایرانیان در بخش داخلی عمـان  



ایران رستاق عمـان  هاي جنوبی خلیج فارس استمرار یافت. مرکز فرماندهی  و سایر بخش

بود که به سبب دسترسی آسان به بندر بازرگانی اومانا یا صـحار کنـونی اهمیـت خـاص     

). خـانوادة جوالننـده در عمـان کـه از سـوي ساسـانیان       39: 1376داشت (مجتهـدزاده،  

رسـاندند   حکمران محلـی بودنـد، ایـران را در تجـارت دریـایی خلـیج فـارس یـاري مـی         

(Wilkinson, 1975:97-108)      ساسانیان براي توسـعۀ بازرگـانی دریـایی و نظـارت بـر .

هاي پیرامونی خلیج فارس و دریاي  خطوط مواصالتی تجاري، روابط تنگاتنگی با سرزمین

عمان داشتند: یمن، نواحی مابین شام و عراق (نبطیان، تـدمریان، کنـدیان) و حجـاز، در    

؛ 13: 1368ر بودند (ممتحن، هاي اقتصادي ساسانیان از جایگاه ممتازي برخوردا سیاست

  ).134: 1376؛ تفضلی، 41-43: 1384؛ العلی، 66-67: 1380؛ سالم، 5: 1356بهرامی، 

در دورة پیش از اسالم، رونق تجاري سرزمین یمن و حجـاز، تـأثیر چشـمگیري در    

هاي کوچک عربی در حد فاصل شام و عراق و سواحل خلیج فارس داشت.  پیدایش دولت

هـاي پـی در پـی     جنوب فلسطین از اوایل تـاریخ مسـیحی مرکـز مهـاجرت    بیابان شام و 

بـود. اهمیـت منـاطق     العـرب ةجزیـر قبائلی چون تنوخ، بنی سلیح و آل جفنه از جنـوب  

خشک و لم یزرع نجد و تهامه، در سیاست خارجی ساسانیان در حداقل بود (زرین کوب، 

ساسانیان از مناطق بـا اهمیـت    ). با این وجود، سرزمین حجاز مقارن امپراتوري3: 1336

پیوست، از  آمد: راهی که از دریاي سرخ به هند می به شمار می جزیرة العرباقتصادي در 

گذشت و در نتیجه حجاز به مثابه پلی بود کـه سـرزمین شـام و حـوزة دریـاي       حجاز می

لط کرد. پس از تس مدیترانه را به یمن، حبشه، سومالی و سواحل اقیانوس هند مرتبط می

هـاي خشـکی    ساسانیان بر یمن، نفوذ بیزانس از آن سرزمین برچیده شد و در نتیجه، راه

منتهی به هند که از یک سو از فرات و دجله و از سوي دیگر از یمـن و شـام و از طریـق    

گذشت، در این منطقۀ گستردة بازرگانی جایگاه نخست را به دست آورد و از این  مکه می

 6منذر و مکه به ثروت سرشاري دسـت یافتنـد. از اواخـر قـرن      طریق، حیره در سایۀ آل

هاي هاشم بن عبد مناف، در کار تجارت پیشـرفت کـرد.    میالدي، قریش در سایۀ کوشش
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از خسروان پیمان گرفت که بـه  «به روایت طبري، نوفل، دیگر فرزند عبد مناف بن قُصی 

  ).804/3: 1375، (طبري» سبب آن به عراق و سرزمین پارسیان توانستند رفت

هاي پیاپی میان ایران و بیزانس، که سرانجام به پیروزي ایـران بـر روم منجـر     جنگ

ها در هنـد   هاي تجاري در آسیاي غربی را بست و این امر به رونق تجارت قریشی شد، راه

). بدین سان، حجـاز محـل تالقـی    247-248: 1380و حبشه و یمن یاري رساند (سالم، 

کردند، یا عازم شام و مشـرق   رفتند، یا از طائف عبور می جانب یمن میکسانی شد که به 

). بازرگانــان مکّــی بــراي تجـارت بــه بــین النهــرین ســفر  26-29: 1960بودنـد (ضــیف، 

بن شعبه، مسافر بن أبی عمر و  مغیرةکردند: ابوسفیان، ابن جدعان، غیالن بن سلمه،  می

هـاي شـمالی خلـیج فـارس در      ه و کرانهحارث بن کلده در دورة ساسانیان با تجارت حیر

هایی بود کـه بازرگانـان    ). موم و شکر از فرآورده163-164: 1384اند (العلی،  ارتباط بوده

: 1369؛ زیـدان،  25-44: 1369رساندند (آیتی،  عربستان در بازارهاي ایران به فروش می

  ).165-169: 1384؛ العلی، عرب کهن در آستانه بعثت، 15

هـاي عـرب    رایج در مکه و مدینه عمـدتاً دینـار و درهـم بـود. در سـرزمین     هاي  سکه

اي براي ضرب سکه وجود نداشت و دادوستد آنان بـا دولـت ساسـانی و بیـزانس،      ضرابخانه

هاي رائـج نقـره    اي از سکه کرد. بخش عمده مقدار چشمگیري دینار و درهم نصیب آنان می

). 265: 1380؛ سـالم،  167: 1384شد (العلـی،   در مکه، از طریق تجارت با ایران تأمین می

هـا در   منطقۀ میشان در کرانۀ خلیج فارس در حیطۀ قدرت امراي حیره، یکـی از ضـرابخانه  

دورة ساسانی بود و از دوران حکومت قباد اول تا خسرو پرویز در آن سکه ضرب شده اسـت  

کننـدگان عمـدة    ز تـأمین توان یکی ا ). این منطقه را می96- 106: 1382(آلتهایم و استیل، 

هاي ساسانی براي حجاز و مکه دانست. توسعۀ تجـارت در خلـیج فـارس بـه افـزایش       سکه

). 52: 1382گردیـد (دریـایی،   مقدار سکه و ارزش و عیار آن در اواخر دوره ساسانی منجـر 

شدند و ضمن سکونت در آن، بـا ثروتمنـدان    هایی از بازرگانان ایرانی به مکه وارد می هیئت

بستند. تنوع محصوالت تجاري که به دست بازرگانـان از ملـل گونـاگون بـه      نجا پیمان میآ

شد و خرید و انتقال آن به ایران، از علل عمدة حضور دائمی سـوداگران در   حجاز منتقل می



این سرزمین بود. بازرگانان بالد شام، گندم، انواع روغن، شراب، بازرگانـان جنـوب کاالهـاي    

هـاي گرانبهـا، عـاج، چـوب صـندل، انـواع ادویـه و منسـوجات          ، سـنگ هندي از قبیل طال

کردنـد.   اي و کتانی، رنگ ارغوان، زعفـران، ظـروف نقـره و مـس حمـل مـی       ابریشمی، پنبه

تولیدات شرق آفریقا و یمن مانند عطریات و دیگر مواد خوشبو، چوب آبنوس، پر شـترمرغ،  

یز تولیدات بحـرین و خلـیج فـارس نظیـر     هاي گرانبها، انواع پوست و ن چرم، بان، مو، سنگ

ــی   ــروش م ــد و ف ــاي حجــاز خری ــاقوت در بازاره ــد و ی ــالم،  مرواری ؛ 262: 1380شــد (س

). بازرگانان ایرانی نیـز بـه جزیـرة عربـی آمـد و شـد داشـتند و        17: 1350پطروشفسکی، 

 با جزیرة العربشماري نیز در یمن ساکن بودند. این عوامل سبب رسوخ و آشنایی مردمان 

  ).21: 1350دیانت زرتشتی گردید (پطروشفسکی، 

پادشاهان ساسانی براي تحکیم پیوندهاي اقتصادي و افزایش نفـوذ خـود، هـدایایی    

کردند و اعطاي هدایایی  براي بزرگان و اماکن مقدس در سرزمین حجاز و مکه ارسال می

. شـاعر عـرب،   )537: 1347؛ حقیقت، 84: 1345به خانۀ کعبه از این قبیل بود (پاینده، 

 628میمون بن قیس بن جنـدل بـن شـراحیل، ملقـب بـه اعشـی قـیس (حـدود سـال          

  ).3: 1336کرد (زرین کوب،  گفت و صله دریافت می میالدي) در درگاه خسرو مدح می

نفوذ سیاسی، اقتصادي و فرهنگی ایران ساسانی در شبه جزیرة عربی، موجب تحکـیم  

منطقۀ خلیج فارس و دریاي عمان گردید. در اواخر  و تسهیل تکاپوهاي بازرگانی دریایی در

- 629حکومت ساسانیان و انحطاط این سلسله، یعنی دوران زمامداري شیرویه یا قباد دوم (

مـیالدي و یزدگـرد سـوم     629- 632هـاي   میالدي)، و یازده پادشاه دیگر مابین سـال  628

یک خلیج فـارس و دریـاي   میالدي)، حاکمیت بالمنازع ایران بر منطقۀ استراتژ 632- 653(

عمان، دچار آسیب و نوسانات متعدد شد. تشدید روند مهاجرت قبایل عرب از شبه جزیره و 

یمن به حدود بحرین و عمان، اضمحالل دولـت لخمیـان در حیـره کـه بـه عنـوان عمـال        

سـرانجام و   ساسانیان از بین النهرین تا عمان و بحرین را تحت نظارت داشتند، نبردهاي بـی 

سایشی با روم در عصر خسرو پرویز و عدم تمرکز سیاسی و نظامی در اواخر این حکومت، فر

آفرینی ایران در مرزهاي آبی جنوب بود. با این حال، مقارن هجوم  از عوامل مخرب در نقش
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مسلمانان نیز، مرزبانان ایرانی بر سواحل جنوبی تنگۀ هرمز به ویژه بحرین و عمـان فرمـان   

  ل شمالی نیز در تسلط ایرانیان قرار داشت.می راندند و سواح

  

  هاي خلیج فارس و دریاي عمان توسعۀ امپراتوري اسالمی در کرانه -ج

هجري، عمرو بن عـاص سـهمی را نـزد فرمـانرواي      8پیامبر اسالم در ذي قعدة سال 

عمان و برادر او عیاض ازدي پسران جلندي که تحت نظارت فرمانداران ایرانی قرار داشتند، 

؛ ابـن  498: 1369فرستاد و آنها با پذیرش اسالم، پرداخت زکات را برعهده گرفتند (آیتـی،  

س از وفات پیامبر اسالم، طایفۀ ازد به رهبري لقـیط بـن مالـک    ). پ136- 137: 1365اثیر، 

بـن   عکرمۀذوالتاج از پرداخت زکات خوداري کردند و ابوبکر با گسیل سپاهی به فرماندهی 

). سپاه اسالم به فرماندهی خالدبن ولیـد  1369:141ابی جهل، آنان را شکست داد (فیاض، 

ول سـاحل خلـیج فـارس بـه سـوي      هجـري بـا حرکـت از یمامـه در طـ      12در آغاز سـال  

هاي شمالی رهسپار شد و پس از الحاق به لشکر مثنّی، کـه قطیـف را فـتح کـرده      سرزمین

بود، رو به سوي سواحل غربی شطّ العرب، فرات و میشان آوردند. در ربیع االول ایـن سـال،   

  ).112: 1349حیره به تسخیر سپاهیان خالد بن ولید در آمد (تقی زاده، 

هاي وسیعی از سواحل  که امراي آن به عنوان والیان ساسانی بر سرزمین فتح حیره،

شمالی و جنوبی خلیج فارس استیالء داشتند، موقعیت ایرانیان را در ایـن حـوزة دریـایی    

هـاي خـود    استراتژیک متزلزل کرد. گرچه فیروز، مرزبان ایران در بحرین با تقویت پایگاه

ور دارین و زار در برابـر امـواج حمـالت مسـلمانان     در شهرهاي عمدة آنجا، از جمله شاهپ

  ).1328:19اي دست نیافت (اقبال،  ایستاد، اما به فرجام بسنده

پس از فتح حیره که آثار پیروزي با دوام اعراب بر سرزمین عراق کنونی آشکار شـد  

هـایی دایمـی    )، خلیفه عمر بن خطاب فرمان داد تا پایگـاه 1819-1821: 1369(طبري، 

اقامت رزمندگان عرب در آن مناطق ساخته شود؛ جواثا در بحرین، بصره و کوفـه از   براي

هاي آنان بر پـاي داشـته    هایی بود که براي سکونت سپاهیان عرب و خانواده جمله پایگاه

هاي اداري هم در این مناطق مستقر بودند و هر یک از این مناطق،  شد. حاکمان و دیوان



اي در شـمال خلـیج فـارس و     هـاي گسـترده   ها و سرزمین گیري براي بخش مرکز تصمیم

  شدند. دریاي عمان محسوب می

اي از آن بنی عبدالقیس در بحرین بود که عالء بـن الحضـرمی در دوران    جواثا قلعه

هجري آن را فتح و ضمیمۀ خالفت اسالمی کرد. کوفـه پـس    12حکومت ابوبکر در سال 

گی جنوب بغـداد) بنیـان نهـاده شـد و در آن     از فتح مدائن، مرکز ساسانیان (هفت فرسن

هـاي سرنوشـت سـاز و بـزرگ بـا ایرانیـان شـرکت         سربازانی اسکان یافتند که در جنـگ 

هزار تن بود و تا زمان حکومـت معاویـه شـمار     40داشتند. شمار این جنگجویان بالغ بر 

نیـان، در ایـن   هزار خانوار از عرب و ایرا 100هزار تن افزایش یافت. به تدریج  60آنان به 

شهر ساکن شدند. هدف از ساخت شهر کوفه، ایجاد اردوگاهی ثابت در غرب شـطّ فـرات   

  براي سپاهیان فاتح بود.

هجـري بـه دسـتور عمـربن خطـاب       17شهر بصره از اردوگاهی نظامی که در سال 

تأسیس شد، پیدایش یافت و در دوران حکومـت معاویـه و زیـاد بـن ابـی سـفیان رونـق        

ساکنان بصره نخست اندك بـود، امـا پـس از آنکـه ایـن شـهر بـراي ادامـۀ         گرفت. شمار 

هـاي شـرق و    فتوحات در جنوب و شرق فالت ایران مرکزیت یافـت، اعـراب از سـرزمین   

  ).33-43: 1384به آن مهاجرت کردند (العلی،  جزیرة العربمیانۀ 

کوفه را سعد بن ابی وقاص زهري که عامل عمر بن خطاب بود، در سال هفدهم و «

بن غزوان مازنی یا مازن قیس عامل عمر بن خطاب در سال هیفدهم بنیان  عتبۀبصره را 

گذاردند. عرب در این دو شهر کوي و برزن برگزیدند. جز اینکه همگی مهتران و بزرگـان  

  ).6: 1356(ابن واضح یعقوبی، » ندسرمایه دارشان به بغداد منتقل شد

هاي عمـدة ساسـانیان در جنـوب خلـیج فـارس و اسـتقرار در عـراق،         تصرف پایگاه

هاي شمالی را تشدید کرد و این فرایند در زمان حکومـت خلیفـۀ دوم    فروپاشی سرزمین

مـیالدي عـالء بـن حضـرمی، از راه خلـیج       640/ هجري 19تسریع شد. در حدود سال 

جزیرة ابرکاوان و سواحل فارس تاخت و تا نزدیکـی اصـطخر پـیش آمـد     فارس به سوي 

).19: 1328(اقبال، 
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عثمان بن ثقفی نیز پس از انتصاب به مقام فرمانداري بحـرین بـا اسـتفاده از ناوگـان     

هـاي شـمالی خلـیج فـارس      نظامی، در منطقۀ ریشهر (بوشهر) پیاده شد و به فتح سرزمین

هایی کردند، امـا سـرانجام،    ی شهرك والی این ناحیه ایستادگیپرداخت. ایرانیان به فرمانده

هاي دریا تا رود کـور مرودشـت    با کشته شدن وي در منطقۀ توج، شهرهاي ساحلی از کرانه

). جزیره قشـم،  167- 168: 1368؛ دینوري، 1/23:  1369به تصرف اعراب درآمد (اشپولر، 

ن دیلم، استان بوشهر کنونی، بخش امـام  شد، بندر سی نیز (در شهرستا که الفت نامیده می

حسن) و جزیرة هرمز از دیگر مناطقی بود که در سواحل خلـیج فـارس بـه دسـت اعـراب      

افتاد. تصرف جزیرة هرمز موجب شد تا سواحل مکران و دریـاي عمـان نیـز بـه تـدریج بـه       

را قلمرو مسلمانان ضمیمه شود. با ایـن وجـود، حاکمیـت آنهـا سسـت و ناپایـدار بـود، زیـ        

هجـري بـه اسـالم گـرایش      313اي از ساکنان این ساحل دریایی تا سـال   هاي عمده بخش

  ).2/64: 1369نیافتند (اشپولر، 

دژ که ساسانیان براي  730هاي خلیج فارس و دریاي عمان، بیش از  با تصرف کرانه

حدت ). با پیروزي مسلمانان، و387دفاع از این حدود برپا کرده بودند، ویران شد (همان: 

هـاي جنـوبی و شـمالی خلـیج      سیاسی و حاکمیت نظامی و اقتصادي ایرانیـان در بخـش  

؛ 47: 1372؛ ابـن اعـثم کـوفی،    1366:754فارس و دریاي عمان به پایان رسید (واقدي، 

توانسـتند   ). ایرانیان به طور مسـتقل نمـی  322: 1369؛ ابن مسکویه، 41: 1364بالذري، 

آفرینـی کننـد.    می ایـن منـاطق اسـتراتژیک نقـش    در سرنوشت سیاسی، اقتصادي و نظا

گروهی از ایرانیان سواحل جنوبی تنگه هرمز، ناچار شدند محل سکونت خود در بحـرین  

)، 64: 1377و عمانات را ترك و به نواحی شمال خلیج فـارس مهـاجرت کننـد (هـاولی،     

حـل   گروهی نیز به زندگی در آن مناطق ادامه دادند. برخی در جماعـت اکثریـت عـرب   

هـایی از اصـل و مشخصـات ایرانـی خـود را تـا امـروز حفـظ          شدند و برخی دیگر، نشانه

اي شـیحوح در رأس مسـندام و    توان به کمارزه از اتحادیۀ قبیلـه  اند؛ از این میان می کرده

  ).24: 1383بحارینه اشاره کرد (چمنکار، 



حل سیسـتان و  هاي ایران، از خوزستان تا سـوا  هاي کرانه مناطق وسیعی از سرزمین

بلوچستان، هدف مهاجران عرب قرار گرفت که از مناطق جنوب خلـیج فـارس بـه ویـژه     

هاي آبادان نقـل مکـان کردنـد.     بحرین و عمان در جست و جوي زندگی بهتر و سرزمین

هاي قبایل بنی تمیم، ربیعه، عبدالقیس، مضر، طی، ازد و بکر بن وائل از  شماري از شاخه

)، چنانکه شماري از رؤساي عمدة عرب نیـز در  1/448: 1369(اشپولر، اند  این نمونه بوده

  ).2/64این مناطق و حوالی اصطخر ساکن شدند (همان: 

سرزمین فارس که اعراب حتی پیش از پیدایش و نشر اسالم با آن آشنایی داشتند، 

فرزنـدان   ها که در میان آنان، آل عماره از نواحی مورد عالقۀ مهاجران بود. به ویژه عمانی

جلَندي نخستین پادشاهان مسلمان در فـارس و قدرتمنـدترین آنـان شایسـتۀ یـادآوري      

دریـا در  هـایی در کرانـه   هاي بسیار و قلعـه  است. آل عماره صاحب اراضی پهناور، دهکده

هـا بـه    ایالت فارس و مناطق هم مرز با کرمان بودند و با اخذ عشریه و مالیات بـر کشـتی  

اي از میزان نفـوذ و   فتند. ساحل آل عماره معروف به جلَندي، نشانهثروت سرشار دست یا

هاي شمالی خلیج فارس بـود و قـالع هرمـز در مجـاورت      قدرت این قبیلۀ عرب در کرانه

شد. آل صفار از دیگر اعرابی  جزیرة کیش، بخشی از استحکامات نظامی آنان محسوب می

قبیلۀ بنی جلَندي در ساحل صـفار در  بودند که در فارس ساکن شدند. شماري از اعضاي 

کرانۀ دریاي عمان اسقرار یافتند و تدریجاً با افزایش قدرت، منطقۀ رم الکاریـان (جنـوب   

  شرقی جهرم، مجاور شهر جویم ابو احمد و شهر و آتشکده کاریان) را تصرف کردند.

هاي شرقی خلـیج فـارس و فـارس از عوامـل      هاي عمان به سرزمین مهاجرت ازدي

ها پس از سال  نژادان در سواحل جنوبی ایران بود. مهاجرت ؤثر در تحکیم موقعیت عربم

هجري، که المعتضد خلیفۀ عباسی سپاهی به سوي عمان، روانه کـرد و بسـیاري از    280

ساکنان آن ناچـار نقـل مکـان کردنـد، تشـدید شـد. در میـان مهـاجران، سـلیمان بـن           

خل شرقی خلیج فارس رفت و حکـومتی برپـا   عبدالملک بن بالل سلیمی به هرمز در مد

کرد. پس از او، فرزندش ادارة آن منطقه را در دسـت گرفـت. بعـد از مـرگ او، برخـی از      

یارانش به عمان بازگشتند و گروهی دیگر نیز در آنجا باقی ماندند. مقارن ایـن تحـوالت،   
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ره و هرمـز در  هاي خود به سوي بندر سـیراف، بصـ   مردم صحار عمان با خانواده و دارایی

کرانۀ خلیج فارس مهاجرت کردند. آل ابوزهیر از دیگر قبایلی بود که اعضاء آن در دوران 

پیش از اسالم در فارس سـاکن شـدند و کرانـۀ بنـی زهیـر در سـاحل جنـوبی فـارس و         

نزدیکی بخش جویم از شهرستان الر به آنان تعلق داشت. جعفر بن ابی زهیـر از بزرگـان   

یفه هارون الرشید مورد احترام بود و مظفر بن جعفر از دیگر حاکمان آل آنها در دربار خل

هاي ساحلی از جنابه (گناوه) تا مرز نجیرم  هجري مالک سرزمین 4ابوزهیر در اوایل قرن 

فرسنگی جنـوب شـیراز و    10(بندري در غرب سیراف و در نزدیکی دهانۀ رود سکان در 

  شد. ابتداي سیف مظفر) شناخته می

آغاز فتوحات مسلمانان براي تصرف کرمان، بسیاري از مردم کرمان و سـواحل  پس از 

دریاي عمان از طریق دریا به مکران و سجستان (سیستان) مهاجرت کردند. اعـراب خانـه و   

پرداختنـد. کرمـان چهـار     اراضی آنان را در اختیار گرفتند و آنجا را آباد کردند و مالیات می

وفه و بصره داشت. برخی از اعضاي قبایل آل مهلب و دیگران، در هزار سواره نظام از اهالی ک

جیرفت و ماهان و سیرجان ساکن شدند. سنان بن سلمه در زمان حکومت معاویه، سواحل 

: 1384مکران و دریاي عمان را تصرف کرد و قبایل اعـراب در آن اسـتقرار یافتنـد (العلـی،     

ی، شهاب بن مخـارق، سـهیل بـن عـدي و     ). به نوشته ابن اثیر، حکم بن عمرو تغلب61- 68

هـاي دریـاي عمـان     عبداهللا بن عبداهللا بن عتبان از فرماندهان برجستۀ عرب در فتح کرانـه 

هاي جنوبی ایران، گـاه   ). نفوذ گستردة قبایل عرب در سرزمین284: 1365بودند (ابن اثیر، 

ري یکـی از  هجـ  38شد؛ چنانکه در سـال   موجب قدرت و سرکشی در برابر خالفت هم می

سرداران عرب، خرّیت بن راشد الناجی در فارس و جنوب ایران علیه حکومت امیرالمؤمنین 

علی بن ابی طالب (ع) به مخالفت برخاست و بعدها سپاهیان به فرماندهی زیاد بن ابیه والی 

  ).126: 1372بصره جنبش او را سرکوب کردند (مشکور، 

یـران، بیشـتر بـر تقسـیمات طبیعـی و      اعراب در تفکیـک سـازمان اداري سـرزمین ا   

جغرافیایی تکیه کردند و بر این اساس، مناطق پیوسته بـه خلـیج فـارس و دریـاي عمـان،      

خوزستان، فارس، کرمان، مکران، تیز، بحرین و عمان بـا بصـره در ارتبـاط بـود. ایـن گونـه       



رو ایـن نظـام   ). پی65- 2/66: 1369بندي از روزگار خالفت امویان رائج شد (اشپولر،  تقسیم

هاي شـمالی و جنـوبی    اداري، مسئولیت اجرایی در این منطقه، محدودة وسیعی از سرزمین

گرفت؛ چنانکه ابوبرده قاضی فارس، کرمـان، عمـان و مکـران بـود      خلیج فارس را در بر می

هجري از سـوي منصـور خلیفـۀ     160) و محمدبن سلیمان در سال 343: 1372(لمبتون، 

  ).5/58: 1353فارس، اهواز، بحرین و عمان شد (ابن اثیر، عباسی، عامل مکران 

کوره یا والیت در نظام اداري ساسـانیان تقسـیم شـد و     5ایالت فارس نیز به همان 

هاي ساحلی کوره اردشیر خرّه را سیف یـا   این وضع تا زمان عباسیان ادامه داشت. قسمت

سـیف بـود کـه عمـدتاً در      3گفتند. ایالت فارس در ساحل خلیج فـارس داراي   کناره می

مناطق گرمسیري قرار داشتند، شامل سیف عماره در شرق جزیره کیش، سیف زهیـر در  

ساحل جنوبی ایراهستان و حوالی بندر سیراف و سیف مظفر در شـمال نجیـرم. چنانکـه    

مالحظه شد، عماره، زهیر و مظفر سه عشیره از مهاجران عربـی بودنـد کـه بـا گسـترش      

: 1377هاي شمالی خلیج فارس اسـتقرار یافتنـد (لسـترنج،     سرزمین فتوحات اسالمی در

هجري حکمران واحد داشت و  174-175). سواحل مکران و بلوچستان نیز تا سال 277

). بـا گذشـت زمـان بیشـتري از     2/64: 1369به حوزة اداري سند متعلـق بـود (اشـپولر،    

انفعاالت سیاسی و اقتصـادي  سقوط دولت ساسانیان، تأثیر و نقش عنصر ایرانی در فعل و 

سرحدات شمالی و جنوبی خلیج فارس و دریاي عمان به تدریج آشکار شد. عمال خلفاي 

عرب در سرزمین ایران به یاري دهقانان و دیوانیـان محلّـی کـه همـواره واسـطۀ ارتبـاط       

کردنـد (محـیط    حکومت با مردم هر ناحیه بودند، مأموریت و وظایف خـود را اجـراء مـی   

  )1367:16ی، طباطبای

هـاي از دسـت رفتـه کـه از خصـائل روح ایرانـی بـود،         توان بازیابی قدرت و فرصت

هـاي   گرایش ایرانیان به اسالم، ناکارآمدي اعراب در حل و فصل امور و ناآشنایی با شـیوه 

هاي موسوم  ساالري، معماري، شهرسازي و هنر، آن فرایند را تشدید کرد: باغ عملی دیوان

مـیالدي) در   724-743هجري/  105-125و کاخ هشام بن عبدالملک ( المفجر خربۀبه 

شامات و منطقۀ اریحاء، سخت تحت تأثیر هنر و صنعت ایرانی سـاخته شـد. ایرانیـان در    
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ساخت شهر بغداد، مرکز خالفت عباسی و فراهم آوردن تجهیزات الزم براي سـاخت آن،  

ب امـوي و عباسـی را یـاري    گـري، اعـرا   خالقیت و زیباسازي، خوراك و پوشش و سـفال 

). بدین ترتیب دیـري نگذشـت   40-41: 1379؛ کیانی، 16-20: 1389رساندند (پرایس، 

اي به دست آوردند. در پایان دورة اموي،  که ایرانیان در قلمرو دین و علم جایگاه شایسته

بیشتر فقها و قضات و حتی شمار چشمگیري از عمـال، از مـوالی یعنـی ایرانیـان بودنـد.      

والی بر همۀ شئون خالفت استیالء داشتند و بر این اساس بود که یکی از خلفاي امـوي  م

هـا شـگفت دارم. هـزار سـال      از این ایرانـی «بر توانایی عناصر ایرانی اینچنین تأکید کرد: 

اي از  حکومت کردند و ساعتی به ما محتاج نبودند و ما صد سال حکومت کردیم و لحظـه 

). پس از پیـروزي مسـلمانان، امـور اداري و    86: 1336رین کوب، (ز» آنها بی نیاز نشدیم

تجاري بحرین و عمان کماکان در اختیار ایرانیان بـاقی مانـد. مسـلمانان ایرانـی پـس از      

هایی در حدود سواحل عمـان و   هاي پیامبران دروغین را طی جنگ رحلت پیامبر، شورش

ن، نقش ایرانیـان بسـیار چشـمگیر و    یمن فرونشاندند. در مرحلۀ گذر از امویان به عباسیا

هاي سند و  اساسی بود. قدرت ابو مسلم خراسانی از والیات جنوب خراسان بزرگ تا کرانه

ق.)، خازم بـن   136-158اقیانوس هند گسترش یافت. در زمان حکومت منصور عباسی (

د. خزیمه، چهارمین امیر از دودمان خزیمه توانست با سرکوب خوارج، عمان را تصرف کن

فـارس بـه    او نخستین مقام برجستۀ ایرانی بود که پس از چیرگی اسالم بر منطقۀ خلـیج 

آن دیار بازگشت. پس از این فتوحات، خازم به حکومت آل خزیمه در خراسان و قاینـات  

). والیان ایرانی حاکم بر عمـان  35: 1349همان،  ؛41: 1376تداوم بخشید (مجتهدزاده، 

و جنوب تنگۀ هرمز، حتی پس از تضعیف موقعیـت ایرانیـان در جریـان سـقوط برامکـه      

هجــري) بــه حکومــت و  170-193هجــري) در زمــان خالفــت هــارون الرشــید ( 178(

  ).42/1: 1369آفرینی مؤثر خود ادامه دادند (اشپولر،  نقش

  نتیجه 



هجـري)، عثمـان    13-24هجري)، عمـر (  11-13سالۀ حکومت ابوبکر ( 25دوران 

است. با  جزیرة العربهجري) عصر فتوحات گستردة اعراب در خارج از مرزهاي  36-24(

پیروزي مسلمانان، وحدت سیاسی و حاکمیت نظـامی و اقتصـادي ایرانیـان ساسـانی در     

به پایان رسید. این فرایند بـه آن   هاي جنوبی و شمالی خلیج فارس و دریاي عمان بخش

اي در سرنوشـت سیاسـی،    توانند نقش برجسته معنی بود که ایرانیان به طور مستقل نمی

اقتصادي و نظامی این منـاطق اسـتراتژیک داشـته باشـند. گروهـی از ایرانیـان سـواحل        

جنوبی تنگه هرمز، ناچار محل سکونت خود (بحـرین و عمانـات) را تـرك نمودنـد و بـه      

واحی شمال خلیج فارس مهاجرت کردند. گروهی نیز بـه زنـدگی در آن منـاطق ادامـه     ن

هـایی از اصـل و    دادند؛ برخی در جمعیت اکثریت عرب حل شدند و برخـی دیگـر نشـانه   

اند؛ همچـون کمـارزه از قبیلـۀ شـیحوح در رأس      نسب ایرانی خود را تا امروز حفظ کرده

هاي ایران از خوزستان  هاي کرانه عی از سرزمینمسندام و بحارینه. در مقابل، مناطق وسی

تا سواحل سیستان و بلوچستان، هدف مهاجران عرب قرار گرفت: آنها از منـاطق جنـوب   

هـاي آبـاد    خلیج فارس به ویژه بحرین و عمان در جست و جوي شرایط بهتر و سـرزمین 

زد و بکربن وائل. نقل مکان کردند؛ مانند قبایل بنی تمیم، ربیعه، عبدالقیس، مضر، طی، ا

سرزمین فارس که اعراب حتی پیش از پیدایش و نشر اسالم با آن آشنایی نزدیک یافتـه  

  بودند، از نواحی مورد عالقۀ مهاجران بود.
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 چکیده

هم زمان با توسعة قدرت ساسانیان، روند انتقال و مهاجرت اعراب از سرزمین عربستان به عمان به تدریج افزایش یافت. در دوران فترت و ضعف پادشاهان ساسانی که از مرگ شاهپور اول (272 میلادی) تا جلوس شاهپور دوم (310 میلادی)، صورت گرفت، تجاوز اقوام مهاجم از کرانههای جنوبی به سرزمینهای شمالی خلیج فارس آغاز و تشدید شد. از عمدهترین این قبایل، ازد، بنی تمیم، بکر بن وائل، حنظله و بنی تغلب بودند. با پیروزی مسلمانان و فروپاشی امپراتوری ساسانی، وحدت سیاسی و حاکمیت نظامی و اقتصادی ایرانیان بر بخشهای جنوبی و شمالی خلیج فارس و دریای عمان گسست. تشدید روند عربگرایی و مهاجرت قبایل عرب از عربستان و یمن به حدود بحرین و عمان و سپس ایران، نتیجة کوتاه مدت این فرایند بود. هدف از این پژوهش بررسی روند مهاجرت و اسکان قبایل گوناگون عرب در فاصلة سقوط ساسانیان تا آغاز عصر اسلامی است. فرایند مهاجرت عربنژادان به کرانههای جنوبی و جنوب شرقی ایران چگونه صورت گرفت و چه تأثیری بر جوامع محل سکونت آنان نهاد؟ در فرجام، گرچه این مهاجرتها حضور عناصر عربی را در کرانههای خلیج فارس و دریای عمان تقویت کرد، اما سرانجام، این قبایل در سنت و فرهنگ و جامعة ایرانی، جذب و مستحیل شدند.



واژگان کلیدی:

ایران، اعراب، دریای پارس، دوره ساسانی، عصر اسلامی





مقدمه

با انقراض اشکانیان، ظهور سلسلة قدرتمند ساسانیان، نقطة عطفی در تاریخ خلیج فارس و دریای عمان و تحولات اقتصادی مربوط با این منطقه بود. در این دوران، حاکمیت و اهمیت استراتژیک خلیج فارس و دریای عمان در سیاست اقتصادی و نظامی ایران به اوج رسید. تثبیت حاکمیت و افزایش نقشآفرینی در این حدود از مرزهای جنوب شرقی ایران، اهمیت راهبردی نظامی و به ویژه اقتصادی خاصی در سیاست ساسانیان داشت. برای تسهیل این فرآیند، ضمن استفاده از تجربههای عناصر بومی، که موجب پیشبرد برنامههای ایران میگردید، ساخت شهرها و استقرارگاههای متعدد در سواحل جنوب و جنوب شرقی با جدیت پیگیری شد. در آغاز سال 12هجری/ 633 میلادی اعراب به فرماندهی مثنّی بن حارثه در منطقة بین النهرین، به قلمرو ساسانیان گام نهادند. فرایند فتوحات با پیروزیهای پی در پی در این نبردها ادامه یافت: ذات السلاسل، بویب و در نهایت نبرد قادسیه در آغاز سال 16هجری/ 637 میلادی و مرگ رستم فرخزاد سردار لشکر ساسانی، تصرف تیسفون در همین سال، شکست ایرانیان در جلولا در پایان سال 16هجری/ 637 میلادی و حاکمیت مسلمانان بر سراسر حوضة رودهای دجله و فرات، تصرف حلوان در سال 19 هجری و حرکت به سوی عمق نجد ایران، نبرد نهاوند و سرانجام، مرگ یزدگرد سوم در سال 31 هجری با سقوط ساسانیان و ظهور اسلام، حاکمیت اقتصادی ایرانیان بر مناطق دریایی جنوب تدوام یافت و ظهور حکومتهای متقارن و نیمه مستقل به ویژه آلبویه، بر اهمیت آن افزود. روند توجه و مهاجرت قبایل عرب به سرزمینهای جنوبی ایران از دورة اشکانی آغاز شد و در دورة ساسانی افزایش یافت. ساکنان سرزمین حجاز و پیرامون آن، از داخل جزیرةالعرب به صورت فصلی و محدود در تابستان و بهار به عراق کنونی و شام مهاجرت میکردند؛ در نتیجه، با اصول مهاجرت و اوضاع سرزمینهای اطراف خود آشنایی نسبی داشتند. با ورود فاتحان مسلمان به ایران و غلبه بر دولت ساسانی، طوایف گوناگون از شبه جزیرة عرب به عنوان عنصر غالب، بر حیات سیاسی و اقتصادی مردمان این نواحی استیلاء یافتند؛ این فرایند با گذر زمان تعدیل شد و در فرجام، قبائل عرب در فرهنگ و جامعة محلّی امتزاج یافتند. در این پژوهش، با تکیه بر شیوة کتابخانهای و پژوهشی تحلیلی، کوشش شده است تا روند مهاجرت قبایل عرب به ایران و اسکان آنان در سرحدات جنوبی ایران با تمرکز بر فرایند زمانی، از دورة پارتیان تا قرون اولیه اسلامی بررسی شود.



الف- تحولات سیاسی و اقتصادی خلیج فارس و دریای عمان در دورة ساسانی

با سقوط پارتیان، ساسانیان بر کرانهها و پسکرانههای خلیج فارس و دریای عمان استیلاء یافتند. در این دوران، حاکمیت و اهمیت استراتژیک خلیج فارس و دریای عمان در سیاست اقتصادی و نظامی ایران به اوج رسید. خلیج فارس و دریای عمان در رقابت اقتصادی ایران با امپراتوری روم شرقی اهمیت راهبردی داشت و شریان حیاتی آن محسوب میشد (چمنکار، 1384:186؛ چمنکار،1394:13-11). اردشیر بابکان (241-222 میلادی) بنیان گذار امپراتوری ساسانی، پس از شکست اردوان پنجم اشکانی (28 آوریل 224) با هدف استقرار حاکمیت و توسعة تمرکز سیاسی دولت مرکزی جدید ایران، حکومتهای محلّی در کرانههای خلیج فارس و دریای عمان را که در نظام ملوکالطوایفی پارتیان به بسط خودمختاری روی آورده بودند، به انقیاد در آورد. اردشیر اول با تثبیت اوضاع در برخی مناطق ناآرام شمال خلیج فارس و دریای عمان، با استفاده از تجارب دریانوردی و کشتیسازی آنان، نیروی دریایی نیرومندی تشکیل داد و ضمن تسخیر مراکز عمدة اقتصادی در این حوزه استراتژیک، چون عمان و بحرین، قدرت دریایی امپراتوری روم شرقی و حبشه را متزلزل کرد. سواحل دریای عمان و اقیانوس هند که به سبب شرایط آب و هوایی، تسخیر و نگاهداری آن، برای حکومتهای ایران دشواریهایی داشت، به هنگام فتوحات زنجیرهای اردشیر بابکان به انقیاد ساسانیان در آمد. تثبیت حاکمیت و افزایش نقشآفرینی در این حدود از مرزهای جنوب شرقی ایران، از اهمیت راهبردی نظامی و به ویژه اقتصادی در سیاست ساسانیان برخوردار بود. استفاده از تجارب عناصر بومی موجب پیشبرد برنامههای ایران میشد و از سوی دیگر، ساخت شهرها و استقرارگاههای متعدد در سواحل جنوب و جنوب شرقی با جدیت پیگیری گردید. عناصر ایرانی، برای امنیت پایدار در این سرحدات و تسهیل روابط آن با فلات نواحی مرکزی، ناگزیر میباید اینگونه زیرساختها را تحکیم میکردند. دشواری ارتباط با مرزهای آبی جنوب که در تابستان شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب، کمبود مواد غذایی و علوفة کافی زندگی را دشوار میکرد و زمستان که سرما و برف، گذر از معابر کوهستانی را از داخل ایران به کرانههای خلیج فارس ناممکن مینمود، انجام این تمهیدات را لازم میکرد. تمرکز سیاسی دولت مرکزی، توسعة قدرت نظامی دریایی، گسترش ناوگان تجاری، تسلط بر مراکز اقتصادی مهم در جنوب تنگة هرمز، حاکمیت بر دریاها و آبراههای مهم جهان باستان چون خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، دریای سرخ و مدیترانه، افزایش پیوندهای بازرگانی با آفریقا، هندوستان، چین و جنوب شرقی آسیا، شبه جزیرة عربستان و بینالنهرین، استیلاء بر راهها و شاهراههای عمدة جهان، چون جادة پوست، جادة ابریشم و جادة ادویه و بهبود خطوط موصلاتی سبب شد تا خلیج فارس و دریای عمان دورانی از شکوفایی و رونق تجاری را در عصر ساسانی طی کند. سقوط ساسانیان و ظهور اسلام، حاکمیت اقتصادی ایران بر مناطق دریایی جنوب تدوام یافت و با ظهور حکومتهای متقارن و نیمه مستقل به ویژه آلبویه، بر اهمیت آن افزود (چمنکار، 1395:193-180).



ب- مهاجرت اعراب در دورة ساسانی

هم زمان با توسعة قدرت ساسانیان، روند انتقال و مهاجرت اعراب از سرزمین عربستان به عمان یا مزون باستان که گاه نام یمنستان نیز بر آن اطلاق میگردید (چمنکار، 1382: 60) به تدریج افزایش یافت. اردشیر اول با هدف استفاده از تجربة آنان در کشتی سازی، به قبیلة ازد برای سکونت در عمان اجازه داد و برخی از آنان را نیز به مصب رود دجله و منطقة میشان منتقل کرد (محمدی ملایری، 1379: 1/174؛ نفیسی، 1344: 2/64). قبیلة ازد در یمن زندگی میکردند و سپس از آنجا مهاجرت کردند و در نواحی مختلف ساکن شدند. قبیلة ازد از اعراب جنوبی بود و شاخههای متعددی چون اوس، خزرج، خٌزاعه، غَسان، غامد، بارق و دُوس از اعراب جنوبی محسوب میشدند. این اعراب که همواره در معرض تهاجم حبشیان قرار داشتند، در نتیجة توجه ساسانیان، با نزدیک شدن به خطوط ساحلی شمال خلیج فارس و حمایت ایران، خود را از تیررس آن یورشها حفظ میکردند (اقتداری، 1345: 59-58). در دوران فترت و ضعف پادشاهان ساسانی، از مرگ شاهپور اول (272 میلادی) تا جلوس شاهپور دوم (310 میلادی) و عمدتاً در زمان هرمزد (273-272 م.)، بهرام اول (276-273 م.)، بهرام دوم (293-276 میلادی)، بهرام سوم (293 میلادی)، نرسی (301-293 میلادی)، هرمزد دوم (310-302 میلادی) و آذرنرسی (310 میلادی)، تجاوز اقوام مهاجم از کرانههای جنوبی به سمت سرزمینهای شمالی خلیج فارس، آغاز و تشدید شد. از عمدهترین این قبایل، ازد، بنی تمیم، بکر بن وائل، حنظله و بنی تغلب بودند (کولسنیکف،1357: 268). به نوشتة دینوری، این قبایل عمدتاً در میان سرزمینهای بحرین تا کاظمه از شهرهای ساحلی بر سر راه بحرین زندگی میکردند و به سوی نواحی ابرشهر و اردشیرخرّه هجوم میآورند (دینوری،1371:74)؛ چندان که شهر ریو اردشیر (بوشهر) نیز در پی این یورشها غارت شد (White House, 1996:340). هجوم اعراب مهاجم در نواحی ساحلی خلیج فارس گاه نقاط استراتژیک اداری و سیاسی ساسانیان را نیز در معرض هجوم قرار میداد، چنانکه حتی یک بار بخشهایی از تیسفون را نیز به مخاطره افکند (سایکس، 1368: 1/561). هرمز دوم پادشاه ساسانی و پدر شاهپور دوم نیز در نبرد با این اعراب که از احساء به سواحل جنوبی ایالت پارس حمله ور شده بودند، کشته شد (مشکور، 1372: 85-84).

این گونه یورشها در دوران شاهپور دوم افزایش یافت و مبارزه با اقوام مهاجم در کرانههای خلیج فارس و دریای عمان، همواره با دشواریهای بسیاری روبه رو بود: حرارت هوا در تابستان، نبودن علوفه کافی برای چارپایان سپاه، راههای دشوار پرپیچ و خم سلسله جبال زاگرس در زمستان. بنابراین، انجام تحرکات عمدة نظامی به سه ماه بهار محدود میشد. همچنین پیوندهای نزدیک و مستحکم اقتصادی، نظامی و فرهنگی میان طوایف گوناگون مهاجم، امکان اتحاد میان آنان را در مواقع هجوم ساسانیان افزایش میداد و ممکن بود به یک نیروی فراگیر و بزرگی تبدیل شوند (وایت هاوس و ویلیامسون، 1355: 18).

شاهپور دوم پس از تثبیت پایههای حکومت، به سرکوب و تعقیب مهاجمان پرداخت و عمان و بحرین را تصرف کرد و به سوی منطقة یمامه پیش رفت. به نوشتة ابن اثیر، بیشتر مهاجمان عرب در ایالت فارس و کرانههای شمالی خلیج فارس، کشته یا دستگیر شدند. او قبایل عبدالقیس، بنی تمیم، بکر بن وائل و بنی تغلب در حدود بحرین، عمان، هجر و یمامه را سرکوب کرد و سپاهیان ایران در شبه جزیرة عربی و حتی حجاز به اعادة امنیت پرداختند (ابن اثیر، 1365: 65-64؛ ثعالبی، 1368: 477). بر اثر این اقدامات، مهاجرت اعراب به کرانههای جنوبی خلیج فارس که تحت نظر مستقیم ایرانیان انجام میگرفت، محدود شد (مجتهدزاده، 1376: 39). در زمان بهرام پنجم یا بهرام گور (439-421میلادی)، نخستین کوششها برای استقرار پایگاههای دائمی ایران در گوشة جنوب غربی شبه جزیزه عربستان صورت گرفت. او پس از پیروزی در مکران و دیبل در سواحل دریای عمان، سپاهیانش را به یمن گسیل داشت و این منطقه را خراجگزار ایران کرد (کولیسنکف، 1357: 268). در زمان خسرو انوشیروان (579-531 میلادی)، حاکمیت ساسانیان بر حوزههای دریایی پیرامونی و حتی سرزمینهای دور دست به اوج خود رسید. با تهاجم حبشیان به سرداری ابرهه، عمان و یمن مدتی از تسلط ایران خارج شد. اما با این همه، در این روزگار فترت نیز، سفیران دولت ساسانی به آن حدود رفت و آمد داشتهاند (طباطبائی، 1337: 12). 

انوشیروان در سال 542 میلادی با هدف اعادة امنیت و قدرت، نیروی دریایی بزرگی را به عمان گسیل داشت؛ آنها تا رأسالحد پیش رفتند و در این حدود استقرار یافتند. در صحار عمان پایگاه نظامی تأسیس شد و یک فرماندار ایرانی، پیوسته در منطقة رستاق از شهرستانهای باطنة جنوبی در سلطنت عمان فعلی، به همراه اسواران و مرزبان بر امور جنوب خلیج فارس نظارت داشت. ناوگان نظامی ایران به فرماندهی وهرز، از بندر ابله در زاویة شمال غربی خلیج فارس و در فاصلة چهار فرسنگی بصره به راه افتاد و در سال 570 میلادی در خاک یمن پیاده شد. آنها مسروق آخرین امیر حبشی خاندان ابرهه را که تحت حمایت امپراتوری روم بود، سرنگون کردند و بدین ترتیب، یمن دست نشاندة ساسانیان شد (ابن اثیر، 1365: 95). تسلط و نظارت ایران بر سرزمینهای جنوبی خلیج فارس و شبه جزیرة عربی، آنچنان افزایش یافت که حتی با تقویت قبایل بنی قریظه و بنی نضیر تا حدود یثرب پیش رفت (Duri, 1987:18). امیران حیره (آل لخمیان یا آل منذر) که مرکز حکومت ایشان در جنوب عراق، نزدیک کوفه میان نهر هندیه و شهر نجف کنونی، در فاصلة 50 کیلومتری جنوب مدائن (تیسفون) پایتخت ساسانیان بود، از سوی دولت ساسانی بر طیف وسیعی از عشیرههای عرب تا حدود بحرین نظارت میکردند. در این هنگام، سرزمین بحرین از حدود خلیج کاظمه در کویت آغاز میشد و تا عمان (مزون) امتداد مییافت (امام شوشتری، 1345: 75). خسرو انوشیروان، منذر سوم ابن ماء السماء از امرای حیره را در سال 531 میلادی رسماً به حکومت بحرین، عمان، یمامه تا طائف در غرب و بقیة حجاز گماشت (بویل، 1373: 713؛ مرادیان، 1355: 117). مجموعة بحرین و عمان در این زمان جزء استان جنوبی یا نیمروز بود و شامل سرتاسر سرزمینهای واقع در جنوب خلیج فارس و مناطق واقع در شرق صحرای ربع الخالی تا عمان و از نجد و حجاز تا سواحل جنوبی آن میشد (محمدی ملایری، 1379: 1/156). ساسانیان در منطقة عمانات (محدودهای شامل سلطنت عمان و امارات متحدة عربی امروزی) دگرگونیهای اداری عمدهای پدید آوردند تا در برابر امواج یورش و مهاجرت قبایل عرب بایستند. قبادیان یا حکمرانان وابسته به ساسانیان به این گروه از مهاجران عرب درصدی خودمختاری اعطاء کردند و به آنها حق شهروندی یا اهل البلاد تعلق گرفت، اما حکومت مستقیم ایرانیان در بخش داخلی عمان و سایر بخشهای جنوبی خلیج فارس استمرار یافت. مرکز فرماندهی ایران رستاق عمان بود که به سبب دسترسی آسان به بندر بازرگانی اومانا یا صحار کنونی اهمیت خاص داشت (مجتهدزاده، 1376: 39). خانوادة جولاننده در عمان که از سوی ساسانیان حکمران محلی بودند، ایران را در تجارت دریایی خلیج فارس یاری میرساندند (Wilkinson, 1975:97-108). ساسانیان برای توسعة بازرگانی دریایی و نظارت بر خطوط مواصلاتی تجاری، روابط تنگاتنگی با سرزمینهای پیرامونی خلیج فارس و دریای عمان داشتند: یمن، نواحی مابین شام و عراق (نبطیان، تدمریان، کندیان) و حجاز، در سیاستهای اقتصادی ساسانیان از جایگاه ممتازی برخوردار بودند (ممتحن، 1368: 13؛ بهرامی، 1356: 5؛ سالم، 1380: 67-66؛ العلی، 1384: 43-41؛ تفضلی، 1376: 134).

در دورة پیش از اسلام، رونق تجاری سرزمین یمن و حجاز، تأثیر چشمگیری در پیدایش دولتهای کوچک عربی در حدّ فاصل شام و عراق و سواحل خلیج فارس داشت. بیابان شام و جنوب فلسطین از اوایل تاریخ مسیحی مرکز مهاجرتهای پی در پی قبائلی چون تنوخ، بنی سلیح و آل جفنه از جنوب جزیرةالعرب بود. اهمیت مناطق خشک و لم یزرع نجد و تهامه، در سیاست خارجی ساسانیان در حدّاقل بود (زرین کوب، 1336: 3). با این وجود، سرزمین حجاز مقارن امپراتوری ساسانیان از مناطق با اهمیت اقتصادی در جزیرة العرب به شمار میآمد: راهی که از دریای سرخ به هند میپیوست، از حجاز میگذشت و در نتیجه حجاز به مثابه پلی بود که سرزمین شام و حوزة دریای مدیترانه را به یمن، حبشه، سومالی و سواحل اقیانوس هند مرتبط میکرد. پس از تسلط ساسانیان بر یمن، نفوذ بیزانس از آن سرزمین برچیده شد و در نتیجه، راههای خشکی منتهی به هند که از یک سو از فرات و دجله و از سوی دیگر از یمن و شام و از طریق مکه میگذشت، در این منطقة گستردة بازرگانی جایگاه نخست را به دست آورد و از این طریق، حیره در سایة آل منذر و مکه به ثروت سرشاری دست یافتند. از اواخر قرن 6 میلادی، قریش در سایة کوششهای هاشم بن عبد مناف، در کار تجارت پیشرفت کرد. به روایت طبری، نوفل، دیگر فرزند عبد مناف بن قُصَی «از خسروان پیمان گرفت که به سبب آن به عراق و سرزمین پارسیان توانستند رفت» (طبری، 1375: 804/3).

جنگهای پیاپی میان ایران و بیزانس، که سرانجام به پیروزی ایران بر روم منجر شد، راههای تجاری در آسیای غربی را بست و این امر به رونق تجارت قریشیها در هند و حبشه و یمن یاری رساند (سالم، 1380: 248-247). بدین سان، حجاز محل تلاقی کسانی شد که به جانب یمن میرفتند، یا از طائف عبور میکردند، یا عازم شام و مشرق بودند (ضیف،1960: 29-26). بازرگانان مکّی برای تجارت به بین النهرین سفر میکردند: ابوسفیان، ابن جدعان، غیلان بن سلمه، مغیرة بن شعبه، مسافر بن أبی عمر و حارث بن کلده در دورة ساسانیان با تجارت حیره و کرانههای شمالی خلیج فارس در ارتباط بودهاند (العلی، 1384: 164-163). موم و شکر از فرآوردههایی بود که بازرگانان عربستان در بازارهای ایران به فروش میرساندند (آیتی، 1369: 44-25؛ زیدان، 1369: 15؛ العلی، عرب کهن در آستانه بعثت، 1384: 169-165).

سکههای رایج در مکه و مدینه عمدتاً دینار و درهم بود. در سرزمینهای عرب ضرابخانهای برای ضرب سکه وجود نداشت و دادوستد آنان با دولت ساسانی و بیزانس، مقدار چشمگیری دینار و درهم نصیب آنان میکرد. بخش عمدهای از سکههای رائج نقره در مکه، از طریق تجارت با ایران تأمین میشد (العلی، 1384: 167؛ سالم، 1380: 265). منطقة میشان در کرانة خلیج فارس در حیطة قدرت امرای حیره، یکی از ضرابخانهها در دورة ساسانی بود و از دوران حکومت قباد اول تا خسرو پرویز در آن سکه ضرب شده است (آلتهایم و استیل، 1382: 106-96). این منطقه را میتوان یکی از تأمینکنندگان عمدة سکههای ساسانی برای حجاز و مکه دانست. توسعة تجارت در خلیج فارس به افزایش مقدار سکه و ارزش و عیار آن در اواخر دوره ساسانی منجر گردید (دریایی، 1382: 52). هیئتهایی از بازرگانان ایرانی به مکه وارد میشدند و ضمن سکونت در آن، با ثروتمندان آنجا پیمان میبستند. تنوع محصولات تجاری که به دست بازرگانان از ملل گوناگون به حجاز منتقل میشد و خرید و انتقال آن به ایران، از علل عمدة حضور دائمی سوداگران در این سرزمین بود. بازرگانان بلاد شام، گندم، انواع روغن، شراب، بازرگانان جنوب کالاهای هندی از قبیل طلا، سنگهای گرانبها، عاج، چوب صندل، انواع ادویه و منسوجات ابریشمی، پنبهای و کتانی، رنگ ارغوان، زعفران، ظروف نقره و مس حمل میکردند. تولیدات شرق آفریقا و یمن مانند عطریات و دیگر مواد خوشبو، چوب آبنوس، پر شترمرغ، چرم، بان، مو، سنگهای گرانبها، انواع پوست و نیز تولیدات بحرین و خلیج فارس نظیر مروارید و یاقوت در بازارهای حجاز خرید و فروش میشد (سالم، 1380: 262؛ پطروشفسکی، 1350: 17). بازرگانان ایرانی نیز به جزیرة عربی آمد و شد داشتند و شماری نیز در یمن ساکن بودند. این عوامل سبب رسوخ و آشنایی مردمان جزیرة العرب با دیانت زرتشتی گردید (پطروشفسکی، 1350: 21).

پادشاهان ساسانی برای تحکیم پیوندهای اقتصادی و افزایش نفوذ خود، هدایایی برای بزرگان و اماکن مقدس در سرزمین حجاز و مکه ارسال میکردند و اعطای هدایایی به خانة کعبه از این قبیل بود (پاینده، 1345: 84؛ حقیقت، 1347: 537). شاعر عرب، میمون بن قیس بن جندل بن شراحیل، ملقب به اعشی قیس (حدود سال 628 میلادی) در درگاه خسرو مدح میگفت و صله دریافت میکرد (زرین کوب، 1336: 3).

نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران ساسانی در شبه جزیرة عربی، موجب تحکیم و تسهیل تکاپوهای بازرگانی دریایی در منطقة خلیج فارس و دریای عمان گردید. در اواخر حکومت ساسانیان و انحطاط این سلسله، یعنی دوران زمامداری شیرویه یا قباد دوم (629-628 میلادی)، و یازده پادشاه دیگر مابین سالهای 632-629 میلادی و یزدگرد سوم (653-632 میلادی)، حاکمیت بلامنازع ایران بر منطقة استراتژیک خلیج فارس و دریای عمان، دچار آسیب و نوسانات متعدد شد. تشدید روند مهاجرت قبایل عرب از شبه جزیره و یمن به حدود بحرین و عمان، اضمحلال دولت لخمیان در حیره که به عنوان عمّال ساسانیان از بین النهرین تا عمان و بحرین را تحت نظارت داشتند، نبردهای بیسرانجام و فرسایشی با روم در عصر خسرو پرویز و عدم تمرکز سیاسی و نظامی در اواخر این حکومت، از عوامل مخرب در نقشآفرینی ایران در مرزهای آبی جنوب بود. با این حال، مقارن هجوم مسلمانان نیز، مرزبانان ایرانی بر سواحل جنوبی تنگة هرمز به ویژه بحرین و عمان فرمان می راندند و سواحل شمالی نیز در تسلط ایرانیان قرار داشت.



ج- توسعة امپراتوری اسلامی در کرانههای خلیج فارس و دریای عمان

پیامبر اسلام در ذی قعدة سال 8 هجری، عمرو بن عاص سهمی را نزد فرمانروای عمان و برادر او عیاض ازدی پسران جلندی که تحت نظارت فرمانداران ایرانی قرار داشتند، فرستاد و آنها با پذیرش اسلام، پرداخت زکات را برعهده گرفتند (آیتی، 1369: 498؛ ابن اثیر، 1365: 137-136). پس از وفات پیامبر اسلام، طایفة ازد به رهبری لقیط بن مالک ذوالتاج از پرداخت زکات خوداری کردند و ابوبکر با گسیل سپاهی به فرماندهی عکرمة بن ابی جهل، آنان را شکست داد (فیاض، 1369:141). سپاه اسلام به فرماندهی خالدبن ولید در آغاز سال 12 هجری با حرکت از یمامه در طول ساحل خلیج فارس به سوی سرزمینهای شمالی رهسپار شد و پس از الحاق به لشکر مثنّی، که قطیف را فتح کرده بود، رو به سوی سواحل غربی شطّ العرب، فرات و میشان آوردند. در ربیع الاول این سال، حیره به تسخیر سپاهیان خالد بن ولید در آمد (تقی زاده، 1349: 112).

فتح حیره، که امرای آن به عنوان والیان ساسانی بر سرزمینهای وسیعی از سواحل شمالی و جنوبی خلیج فارس استیلاء داشتند، موقعیت ایرانیان را در این حوزة دریایی استراتژیک متزلزل کرد. گرچه فیروز، مرزبان ایران در بحرین با تقویت پایگاههای خود در شهرهای عمدة آنجا، از جمله شاهپور دارین و زار در برابر امواج حملات مسلمانان ایستاد، اما به فرجام بسندهای دست نیافت (اقبال، 132 8:19).

پس از فتح حیره که آثار پیروزی با دوام اعراب بر سرزمین عراق کنونی آشکار شد (طبری، 1369: 1821-1819)، خلیفه عمر بن خطاب فرمان داد تا پایگاههایی دایمی برای اقامت رزمندگان عرب در آن مناطق ساخته شود؛ جواثا در بحرین، بصره و کوفه از جمله پایگاههایی بود که برای سکونت سپاهیان عرب و خانوادههای آنان بر پای داشته شد. حاکمان و دیوانهای اداری هم در این مناطق مستقر بودند و هر یک از این مناطق، مرکز تصمیمگیری برای بخشها و سرزمینهای گستردهای در شمال خلیج فارس و دریای عمان محسوب میشدند.

جواثا قلعهای از آن بنی عبدالقیس در بحرین بود که علاء بن الحضرمی در دوران حکومت ابوبکر در سال 12 هجری آن را فتح و ضمیمة خلافت اسلامی کرد. کوفه پس از فتح مدائن، مرکز ساسانیان (هفت فرسنگی جنوب بغداد) بنیان نهاده شد و در آن سربازانی اسکان یافتند که در جنگهای سرنوشت ساز و بزرگ با ایرانیان شرکت داشتند. شمار این جنگجویان بالغ بر 40 هزار تن بود و تا زمان حکومت معاویه شمار آنان به 60 هزار تن افزایش یافت. به تدریج 100 هزار خانوار از عرب و ایرانیان، در این شهر ساکن شدند. هدف از ساخت شهر کوفه، ایجاد اردوگاهی ثابت در غرب شطّ فرات برای سپاهیان فاتح بود.

شهر بصره از اردوگاهی نظامی که در سال 17 هجری به دستور عمربن خطاب تأسیس شد، پیدایش یافت و در دوران حکومت معاویه و زیاد بن ابی سفیان رونق گرفت. شمار ساکنان بصره نخست اندک بود، امّا پس از آنکه این شهر برای ادامة فتوحات در جنوب و شرق فلات ایران مرکزیت یافت، اعراب از سرزمینهای شرق و میانة جزیرة العرب به آن مهاجرت کردند (العلی، 1384: 43-33).

«کوفه را سعد بن ابی وقاص زهری که عامل عمر بن خطاب بود، در سال هفدهم و بصره را عتبة بن غزوان مازنی یا مازن قیس عامل عمر بن خطاب در سال هیفدهم بنیان گذاردند. عرب در این دو شهر کوی و برزن برگزیدند. جز اینکه همگی مهتران و بزرگان سرمایه دارشان به بغداد منتقل شدند» (ابن واضح یعقوبی، 1356: 6).

تصرف پایگاههای عمدة ساسانیان در جنوب خلیج فارس و استقرار در عراق، فروپاشی سرزمینهای شمالی را تشدید کرد و این فرایند در زمان حکومت خلیفة دوم تسریع شد. در حدود سال 19 هجری / 640 میلادی علاء بن حضرمی، از راه خلیج فارس به سوی جزیرة ابرکاوان و سواحل فارس تاخت و تا نزدیکی اصطخر پیش آمد (اقبال، 1328: 19).

عثمان بن ثقفی نیز پس از انتصاب به مقام فرمانداری بحرین با استفاده از ناوگان نظامی، در منطقة ریشهر (بوشهر) پیاده شد و به فتح سرزمینهای شمالی خلیج فارس پرداخت. ایرانیان به فرماندهی شهرک والی این ناحیه ایستادگیهایی کردند، اما سرانجام، با کشته شدن وی در منطقة توّج، شهرهای ساحلی از کرانههای دریا تا رود کور مرودشت به تصرف اعراب درآمد (اشپولر، 1369:  1/23؛ دینوری، 1368: 168-167). جزیره قشم، که لافت نامیده میشد، بندر سی نیز (در شهرستان دیلم، استان بوشهر کنونی، بخش امام حسن) و جزیرة هرمز از دیگر مناطقی بود که در سواحل خلیج فارس به دست اعراب افتاد. تصرف جزیرة هرمز موجب شد تا سواحل مکران و دریای عمان نیز به تدریج به قلمرو مسلمانان ضمیمه شود. با این وجود، حاکمیت آنها سست و ناپایدار بود، زیرا بخشهای عمدهای از ساکنان این ساحل دریایی تا سال 313 هجری به اسلام گرایش نیافتند (اشپولر، 1369: 2/64).

با تصرف کرانههای خلیج فارس و دریای عمان، بیش از 730 دژ که ساسانیان برای دفاع از این حدود برپا کرده بودند، ویران شد (همان: 387). با پیروزی مسلمانان، وحدت سیاسی و حاکمیت نظامی و اقتصادی ایرانیان در بخشهای جنوبی و شمالی خلیج فارس و دریای عمان به پایان رسید (واقدی، 1366:754؛ ابن اعثم کوفی، 1372: 47؛ بلاذری، 1364: 41؛ ابن مسکویه، 1369: 322). ایرانیان به طور مستقل نمیتوانستند در سرنوشت سیاسی، اقتصادی و نظامی این مناطق استراتژیک نقشآفرینی کنند. گروهی از ایرانیان سواحل جنوبی تنگه هرمز، ناچار شدند محل سکونت خود در بحرین و عمانات را ترک و به نواحی شمال خلیج فارس مهاجرت کنند (هاولی، 1377: 64)، گروهی نیز به زندگی در آن مناطق ادامه دادند. برخی در جماعت اکثریت عرب حل شدند و برخی دیگر، نشانههایی از اصل و مشخصات ایرانی خود را تا امروز حفظ کردهاند؛ از این میان میتوان به کمارزه از اتحادیة قبیلهای شیحوح در رأس مسندام و بحارینه اشاره کرد (چمنکار، 1383: 24).

مناطق وسیعی از سرزمینهای کرانههای ایران، از خوزستان تا سواحل سیستان و بلوچستان، هدف مهاجران عرب قرار گرفت که از مناطق جنوب خلیج فارس به ویژه بحرین و عمان در جست و جوی زندگی بهتر و سرزمینهای آبادان نقل مکان کردند. شماری از شاخههای قبایل بنی تمیم، ربیعه، عبدالقیس، مضر، طی، ازد و بکر بن وائل از این نمونه بودهاند (اشپولر، 1369: 1/448)، چنانکه شماری از رؤسای عمدة عرب نیز در این مناطق و حوالی اصطخر ساکن شدند (همان: 2/64).

سرزمین فارس که اعراب حتی پیش از پیدایش و نشر اسلام با آن آشنایی داشتند، از نواحی مورد علاقة مهاجران بود. به ویژه عمانیها که در میان آنان، آل عماره فرزندان جُلَندی نخستین پادشاهان مسلمان در فارس و قدرتمندترین آنان شایستة یادآوری است. آل عماره صاحب اراضی پهناور، دهکدههای بسیار و قلعههایی در کرانه دریا در ایالت فارس و مناطق هم مرز با کرمان بودند و با اخذ عشریه و مالیات بر کشتیها به ثروت سرشار دست یافتند. ساحل آل عماره معروف به جُلَندی، نشانهای از میزان نفوذ و قدرت این قبیلة عرب در کرانههای شمالی خلیج فارس بود و قلاع هرمز در مجاورت جزیرة کیش، بخشی از استحکامات نظامی آنان محسوب میشد. آل صفار از دیگر اعرابی بودند که در فارس ساکن شدند. شماری از اعضای قبیلة بنی جُلَندی در ساحل صفار در کرانة دریای عمان اسقرار یافتند و تدریجاً با افزایش قدرت، منطقة رمّ الکاریان (جنوب شرقی جهرم، مجاور شهر جویم ابو احمد و شهر و آتشکده کاریان) را تصرف کردند.

مهاجرت ازدیهای عمان به سرزمینهای شرقی خلیج فارس و فارس از عوامل مؤثر در تحکیم موقعیت عربنژادان در سواحل جنوبی ایران بود. مهاجرتها پس از سال 280 هجری، که المعتضد خلیفة عباسی سپاهی به سوی عمان، روانه کرد و بسیاری از ساکنان آن ناچار نقل مکان کردند، تشدید شد. در میان مهاجران، سلیمان بن عبدالملک بن بلال سلیمی به هرمز در مدخل شرقی خلیج فارس رفت و حکومتی برپا کرد. پس از او، فرزندش ادارة آن منطقه را در دست گرفت. بعد از مرگ او، برخی از یارانش به عمان بازگشتند و گروهی دیگر نیز در آنجا باقی ماندند. مقارن این تحولات، مردم صحار عمان با خانواده و داراییهای خود به سوی بندر سیراف، بصره و هرمز در کرانة خلیج فارس مهاجرت کردند. آل ابوزهیر از دیگر قبایلی بود که اعضاء آن در دوران پیش از اسلام در فارس ساکن شدند و کرانة بنی زهیر در ساحل جنوبی فارس و نزدیکی بخش جویم از شهرستان لار به آنان تعلق داشت. جعفر بن ابی زهیر از بزرگان آنها در دربار خلیفه هارون الرشید مورد احترام بود و مظفر بن جعفر از دیگر حاکمان آل ابوزهیر در اوایل قرن 4 هجری مالک سرزمینهای ساحلی از جنابه (گناوه) تا مرز نجیرم (بندری در غرب سیراف و در نزدیکی دهانة رود سکان در 10 فرسنگی جنوب شیراز و ابتدای سیف مظفر) شناخته میشد.

پس از آغاز فتوحات مسلمانان برای تصرف کرمان، بسیاری از مردم کرمان و سواحل دریای عمان از طریق دریا به مکران و سجستان (سیستان) مهاجرت کردند. اعراب خانه و اراضی آنان را در اختیار گرفتند و آنجا را آباد کردند و مالیات میپرداختند. کرمان چهار هزار سواره نظام از اهالی کوفه و بصره داشت. برخی از اعضای قبایل آل مهلب و دیگران، در جیرفت و ماهان و سیرجان ساکن شدند. سنان بن سلمه در زمان حکومت معاویه، سواحل مکران و دریای عمان را تصرف کرد و قبایل اعراب در آن استقرار یافتند (العلی، 1384: 68-61). به نوشته ابن اثیر، حکم بن عمرو تغلبی، شهاب بن مخارق، سهیل بن عدی و عبدالله بن عبدالله بن عتبان از فرماندهان برجستة عرب در فتح کرانههای دریای عمان بودند (ابن اثیر، 1365: 284). نفوذ گستردة قبایل عرب در سرزمینهای جنوبی ایران، گاه موجب قدرت و سرکشی در برابر خلافت هم میشد؛ چنانکه در سال 38 هجری یکی از سرداران عرب، خرّیت بن راشد الناجی در فارس و جنوب ایران علیه حکومت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) به مخالفت برخاست و بعدها سپاهیان به فرماندهی زیاد بن ابیه والی بصره جنبش او را سرکوب کردند (مشکور، 1372: 126).

اعراب در تفکیک سازمان اداری سرزمین ایران، بیشتر بر تقسیمات طبیعی و جغرافیایی تکیه کردند و بر این اساس، مناطق پیوسته به خلیج فارس و دریای عمان، خوزستان، فارس، کرمان، مکران، تیز، بحرین و عمان با بصره در ارتباط بود. این گونه تقسیمبندی از روزگار خلافت امویان رائج شد (اشپولر، 1369: 2/66- 65). پیرو این نظام اداری، مسئولیت اجرایی در این منطقه، محدودة وسیعی از سرزمینهای شمالی و جنوبی خلیج فارس را در بر میگرفت؛ چنانکه ابوبرده قاضی فارس، کرمان، عمان و مکران بود (لمبتون، 1372: 343) و محمدبن سلیمان در سال 160 هجری از سوی منصور خلیفة عباسی، عامل مکران فارس، اهواز، بحرین و عمان شد (ابن اثیر، 1353: 5/58).

ایالت فارس نیز به همان 5 کوره یا ولایت در نظام اداری ساسانیان تقسیم شد و این وضع تا زمان عباسیان ادامه داشت. قسمتهای ساحلی کوره اردشیر خرّه را سیف یا کناره میگفتند. ایالت فارس در ساحل خلیج فارس دارای 3 سیف بود که عمدتاً در مناطق گرمسیری قرار داشتند، شامل سیف عماره در شرق جزیره کیش، سیف زهیر در ساحل جنوبی ایراهستان و حوالی بندر سیراف و سیف مظفر در شمال نجیرم. چنانکه ملاحظه شد، عماره، زهیر و مظفر سه عشیره از مهاجران عربی بودند که با گسترش فتوحات اسلامی در سرزمینهای شمالی خلیج فارس استقرار یافتند (لسترنج، 1377: 277). سواحل مکران و بلوچستان نیز تا سال 175-174 هجری حکمران واحد داشت و به حوزة اداری سند متعلق بود (اشپولر، 1369: 2/64). با گذشت زمان بیشتری از سقوط دولت ساسانیان، تأثیر و نقش عنصر ایرانی در فعل و انفعالات سیاسی و اقتصادی سرحدات شمالی و جنوبی خلیج فارس و دریای عمان به تدریج آشکار شد. عمال خلفای عرب در سرزمین ایران به یاری دهقانان و دیوانیان محلّی که همواره واسطة ارتباط حکومت با مردم هر ناحیه بودند، مأموریت و وظایف خود را اجراء میکردند (محیط طباطبایی، 1367:16)

توان بازیابی قدرت و فرصتهای از دست رفته که از خصائل روح ایرانی بود، گرایش ایرانیان به اسلام، ناکارآمدی اعراب در حل و فصل امور و ناآشنایی با شیوههای عملی دیوانسالاری، معماری، شهرسازی و هنر، آن فرایند را تشدید کرد: باغهای موسوم به خربة المفجر و کاخ هشام بن عبدالملک (125-105 هجری/ 743-724 میلادی) در شامات و منطقة اریحاء، سخت تحت تأثیر هنر و صنعت ایرانی ساخته شد. ایرانیان در ساخت شهر بغداد، مرکز خلافت عباسی و فراهم آوردن تجهیزات لازم برای ساخت آن، خلاقیت و زیباسازی، خوراک و پوشش و سفالگری، اعراب اموی و عباسی را یاری رساندند (پرایس، 1389: 20-16؛ کیانی، 1379: 41-40). بدین ترتیب دیری نگذشت که ایرانیان در قلمرو دین و علم جایگاه شایستهای به دست آوردند. در پایان دورة اموی، بیشتر فقها و قضات و حتی شمار چشمگیری از عمّال، از موالی یعنی ایرانیان بودند. موالی بر همة شئون خلافت استیلاء داشتند و بر این اساس بود که یکی از خلفای اموی بر توانایی عناصر ایرانی اینچنین تأکید کرد: «از این ایرانیها شگفت دارم. هزار سال حکومت کردند و ساعتی به ما محتاج نبودند و ما صد سال حکومت کردیم و لحظهای از آنها بی نیاز نشدیم» (زرین کوب، 1336: 86). پس از پیروزی مسلمانان، امور اداری و تجاری بحرین و عمان کماکان در اختیار ایرانیان باقی ماند. مسلمانان ایرانی پس از رحلت پیامبر، شورشهای پیامبران دروغین را طی جنگهایی در حدود سواحل عمان و یمن فرونشاندند. در مرحلة گذر از امویان به عباسیان، نقش ایرانیان بسیار چشمگیر و اساسی بود. قدرت ابو مسلم خراسانی از ولایات جنوب خراسان بزرگ تا کرانههای سند و اقیانوس هند گسترش یافت. در زمان حکومت منصور عباسی (158-136 ق.)، خازم بن خزیمه، چهارمین امیر از دودمان خزیمه توانست با سرکوب خوارج، عمان را تصرف کند. او نخستین مقام برجستة ایرانی بود که پس از چیرگی اسلام بر منطقة خلیجفارس به آن دیار بازگشت. پس از این فتوحات، خازم به حکومت آل خزیمه در خراسان و قاینات تداوم بخشید (مجتهدزاده، 1376: 41؛ همان، 1349: 35). والیان ایرانی حاکم بر عمان و جنوب تنگة هرمز، حتی پس از تضعیف موقعیت ایرانیان در جریان سقوط برامکه (178 هجری) در زمان خلافت هارون الرشید (193-170 هجری) به حکومت و نقشآفرینی مؤثر خود ادامه دادند (اشپولر، 1369: 42/1).



نتیجه 

دوران 25 سالة حکومت ابوبکر (13-11 هجری)، عمر (24-13 هجری)، عثمان (36-24 هجری) عصر فتوحات گستردة اعراب در خارج از مرزهای جزیرة العرب است. با پیروزی مسلمانان، وحدت سیاسی و حاکمیت نظامی و اقتصادی ایرانیان ساسانی در بخشهای جنوبی و شمالی خلیج فارس و دریای عمان به پایان رسید. این فرایند به آن معنی بود که ایرانیان به طور مستقل نمیتوانند نقش برجستهای در سرنوشت سیاسی، اقتصادی و نظامی این مناطق استراتژیک داشته باشند. گروهی از ایرانیان سواحل جنوبی تنگه هرمز، ناچار محل سکونت خود (بحرین و عمانات) را ترک نمودند و به نواحی شمال خلیج فارس مهاجرت کردند. گروهی نیز به زندگی در آن مناطق ادامه دادند؛ برخی در جمعیت اکثریت عرب حل شدند و برخی دیگر نشانههایی از اصل و نسب ایرانی خود را تا امروز حفظ کردهاند؛ همچون کمارزه از قبیلة شیحوح در رأس مسندام و بحارینه. در مقابل، مناطق وسیعی از سرزمینهای کرانههای ایران از خوزستان تا سواحل سیستان و بلوچستان، هدف مهاجران عرب قرار گرفت: آنها از مناطق جنوب خلیج فارس به ویژه بحرین و عمان در جست و جوی شرایط بهتر و سرزمینهای آباد نقل مکان کردند؛ مانند قبایل بنی تمیم، ربیعه، عبدالقیس، مضر، طی، ازد و بکربن وائل. سرزمین فارس که اعراب حتی پیش از پیدایش و نشر اسلام با آن آشنایی نزدیک یافته بودند، از نواحی مورد علاقة مهاجران بود.
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