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 مسیر بازرگانی دریایی خلیج فارس رقابت بازرگانی فارسیان در 

 سده چهارم و پنجم قمری در  و شمال مصر دریای سرخ به

 1محمدرضا بارانی 

 2پور پری ملکی 

 چکیده

بااه امااا  ؛بودبنادر خلیج فارس  مرکزیت بازرگانی دریایی در ،چهارم و پنجم قمریه  سددر  
جایی هباا جابااه و  رو شدهبروچالش بازرگانی دریایی خلیج فارس با  بویه،آلسیاسی دلیل رکود 

 .و شاامال مصاار ک اایده شاادخلیج فارس به شرق و غرب دریای سرخ رگانی دریایی مسیر باز
 بسیار مهم است.  ،جاییهبررسی این جاب  ،روازاین

 ها در منابع جغرافیایی و تاریخی و با رویکرد توصاایفیبه روش گردآوری داده  ،نوشتاراین  
، بررسی چگونگی خلیج فارس و دریای سرخ مهم  شناخت وضعیت تجاری بنادرتحلیلی به  ا  

جایی مرکزیت بازرگانی دریایی از خلیج فارس بااه شاارق و غاارب دریااای ساارخ پرداختااه هجاب
 .شودمی

جایی هبا جاباا  هاسدهاین در  یایرانفعال و پویای بازرگانان   این است که  ،ورد پژوهشادست
 ،ی ساارخشکوفایی بنادر دریارت به بنادر و سواحل دریای سرخ در مهاج و  های تجاریکانون

با سیاساات مناساا   ،این فرایند. بازی کردند ایبرجستهنقش  ،شمال مصرسپس بندرهای و  
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9139 ناستتابو  اربه ،51 هشمار ،تم ه سال  

هااا در ایاان دولتبازرگانی رخ داد و در توان  خارجیبازرگانان  های بویه و فاطمیان برای  دولت
 .اثربخش بودهای رقی  نیز  درتبرابر ق

 گان کلیدیواژ

 .، فاطمیانبویه، آلدریای سرخ فارس، بازرگانی دریایی، خلیج

 مقدمه

درگیری بااین ماادعیان ساالطنت  شاهد ،ریهج  372تا    348های  بین سال  فارس،  ایالت
عااواملی کااه  جملااه از ،ژادی ترک و دیلم و شبانکاره بود. از سوی دیگاارهای ندیلمی و جنگ

 دورفااارس  خلاایج های تجاری را ازفارس را کند کرد و فعالیت  چرخه حرکت تجارت در خلیج
ها و برخوردهااای شااد، شااورش منجاار خلفااای عباسااید و به کاهش عمومی در تجااارت نمو

 .(146 :2001)سیمینوفا،  خونین قرمطیان بود
ادالت اقتصادی در منطقه تجاری خلیج فارس را در سده پاانجم هجااری مبسواژه، حجم  

ساایر دریااایی گسترش ناااامنی در م پیامدبه صورت معامالتی پراکنده و محدود دانسته و آن را 
 .(sauvaget,1948,19-20)داند  میهندوستان  ویبه س

تقسیم قدرت جهان اسالم به دو طیف خالفاات عباساای و خالفاات فاااطمی کااه   ،در واقع
گذاری و رونق دادن به بنادر دریای سرخ داشااتند ای به سرمایهاکنون قدرت یافته و توجه ویژه

، تاایثیرات ای خلاایج فااارس اتفاااق افتااادنااهکرانواحی پس  که دررخدادهایی چند    ،و همچنین
امتیاااز  در تااالش بودنااد خلفااای فاااطمی سااو، مهمی بر اقتصاد این منطقه گذاشت. از دیگاار

النهاارین و خلاایج فااارس بااه زمین را از مناطق جنااوبی بغااداد و بینم رق  بازرگانیانحصاری  
 .(98: 1392 )طاهری، نندرانه و مصر و سواحل آن منتقل کدریای مدیت ویس

آغاز انحطاط بازرگااانی دریااایی بنااادر خلاایج  شیرازنامهابوالعباس زرکوب شیرازی در کتاب 
)زرکااوب  داناادهجااری می 372عضاادالدوله دیلماای در سااال  زمااان بااا ماار  فااارس را هم

جایی بازرگانی دریایی خلیج فااارس بااه هاقدامات برای جاب  ،به عبارتی  ؛(52  :1350شیرازی،
و در میانااه سااده پاانجم  شااداز اواخر سده چهااارم هجااری آغاااز   ،سرخبنادر و سواحل دریای  

آثااار  ،حوادث خونین مربوط به قرمطیان ،از سوی دیگرجایی انجام گرفت. هاین جاب  ،هجری
جاهااای  ی از عاارب و فااارس بااهبساایارداشاات و بازرگانااان  فااارس    خلیج  بازرگانیبر    مخربی
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فاطمیااان  بازرگااانیتبع دریای سرخ و به گانیبازرتری مهاجرت کردند که زمینه شکوفایی امن
 .(117:  ق1406)البراوی،  را فراهم سازند

بویه دلیل فاارار افزایش مالیات بر کاالها را در بغداد در زمان ضعف آل  ،عبدالرحمان العانی
بویه زندگی مرفه در شااهرهای دولاات افزاید: آلوی می  ،کند. همچنینمیتجار از بغداد ذکر  

هااای باعث شد که بازرگانانی که وظیفه تهیه وسااایل کاخ ،ا نابود کرد. همین مسئلهعباسیان ر
ای باارای ماناادن در بغااداد خلیفه را بر عهده داشتند، درآمدشااان کاااهش یابااد و دیگاار انگیاازه

  .(8-7: 1384)العانی،  باشند  نداشته
رت خلاایج بویااه، تجااادر اوایل سده پنجم هجااری بااا افااول سیاساای آل  توان گفت کهمی

این خلاایج دچااار  بازرگانیبویه در حمایت از ناتوانی آل ای وهای منطقهفارس، به علت ناامنی
ها از ها و یهودیویژه سیرافیبه مهاجرت بازرگانان ثروتمند ایرانی و به  ،رکود شد و همین امر

نقااش  ،اندر این می .(32-19 :1385 )خلیفه، گردید منجر به دریای سرخفارس    خلیجبنادر  
هااای جایی کااانونهبازرگانان ایرانی به عنوان ق ر فعال عرصه بازرگانی دریایی در فرایند جاباا 

بازرگانااان ایراناای چااه این است که  ،توجه است. پرسش پژوهش حاضر  بازرگانی دریایی قابل
-جایی مسیر بازرگانی دریایی خلیج فارس به شرق و غرب دریای ساارخ داشااتههدر جابنق ی  

بازرگانان ایرانی با مهاجرت به بنادر دریااای ساارخ و حضااور برجسااته فرضیه این است که اند؟  
جایی مسیر بازرگانی دریایی خلیج فارس بااه شاارق و هدر جابدر بازرگانی دریایی این مسیرها، 

 ند.اثر داشتهؤنق ی م  ،این بنادر و شکوفایی و بنادر شمال مصر غرب دریای سرخ
جایی هجاباا اره باا و مسااتقل درپژوه ی منسجم گفتنی است که  ،در زمینه پی ینه پژوهش

آثار ماارتبب بااا اما  ؛دیده ن د شرق و غرب دریای سرخمسیر بازرگانی دریایی خلیج فارس به  
  اند:چنین ،مقالهموضوع این  

 .(1384)وثااوقی،  نوشته محمدباقر وثااوقی تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوارکتاب  ا  
بااه تجااارت خلاایج فااارس در قاارون  ،آنالی هدر الب و شدهتنظیم  لدر هفده فص ،این کتاب

 است. شدهه  نخستین اسالمی اشار
تیثیر رقابت تجاری فاطمیان و عباسیان بر گرایش ع ایر قفص جنوب کرمان به »مقاله  ا  

نویسنده . (76-51: 1397 )ناهید شفیعی و دیگران،  نوشته ناهید شفیعی  «اسماعیلیه فاطمی
فاطمیان و عباساایان باار گاارایش زودهنگااام ع ااایر قفااص بااه ثیر رقابت تجاری به بررسی تی

جایی مسیر تجااارت از هطمیان برای تضعیف عباسیان و جابتالش فا  ،و همچنین  ،اسماعیلیه
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در خصوص بازرگااانی دریااایی  ،است. نویسنده این مقاله به دریای سرخ پرداختهفارس    خلیج
 .است  نموده  هاییهاشار ،در این دو حوزه مهم تجاری

: 1396 وردی،) نوشته حمیدرضااا وردی «ت کیالت اقتصادی فاطمیان در مصر»مقاله  ا  
و  ،در مااورد اقتصاااد فاطمیااان و تاایثیر آن باار پایااداری حکومت ااان  ،این مقاله  .(135-160

 بررسی منابع مالی فاطمیان است. ،همچنین
 نوشااته داود یحیااایی «اسااالمیهای نخسااتین  بازرگانی دریایی ساایراد در سااده»مقاله  ا  

ضمن اشاااره اجمااالی بااه بازرگااانی ساایراد قباال از  ،این مقاله  .(112-89:  1387)یحیایی،  
و سااهم ایاان بناادر در  کاارده بررساایرا  اسالم، تجااارت ساایراد در قاارون نخسااتین اسااالمی

د در ساایرااز ارتباااط  ،. در ایاان مقالااهاست هنمودتبیین  را نیز بازرگانی منطقه و آسیا و آفریقا
مناطق گوناگونی در چین، هند و سیالن، دریای سرخ، آفریقای شرقی   دوره شکوفایی خود با

در خصااوص  ،سخن رفته است. نویساانده ایاان مقالااهفارس  خلیجو سواحل جنوبی و شمالی 
 است.  نموده  هاییهموضوع مدنظر ما نیز اشار

زاده نوشااته حساان حسااین «میااانی اسااالمبنااادر ایراناای خلاایج فااارس در قاارون »مقاله  ا  
در خصوص برخی جزایاار حااوزه  ،این مقاله .(65-33 :1386 چی،زاده شانهحسین)  چیشانه

 .است  کردهخلیج فارس بحث 
نوشااته  «خلاایج فااارس از قاارن پاانجم تااا ه ااتم هجااری  هااایکانونجایی  هجاب»مقاله  ا  

الت به بررساای تحااو  ،نویسنده در این مقاله  .(144-129  :1387  )وثوقی،  محمدباقر وثوقی
امااا  ؛اسااتخلیج فارس تیثیر داشته، پرداختااه هایکانونجایی هسیاسی و اقتصادی که در جاب

ترین بنادر تجاری خلیج فارس و بررسی وضعیت بازرگانی دریایی مهم  ضمن  ،حاضرمقاله    در
رم چهااا هایسدهدر  ون تجارینی این دو کانجایی مسیر بازرگاه، به چگونگی جابدریای سرخ

 .که در مقاله آقای وثوقی به آن پرداخته ن ده است  ایمپرداخته پنجم هجری و
اقتصادی شهرهای شاامالی حااوزه خلاایج فااارس در ا  بررسی اوضاع سیاسی  »نامه  پایانا  

بااه  ،نامااهدر ایاان پایان .(1389)طیباای،  ینوشااته یوسااف طیباا   «ل هجریطول سه قرن اوّ
خلیج فارس، نقش تجار ایراناای در ارتباااط بااا   اینطقهفرامبررسی جایگاه ایرانیان در تجارت  

و  سااازیک تیچین، هند و آفریقا و بیان اختراعات ایرانیااان در عرصااه دریااانوردی، صاانعت 
 نویساانده .شااودمیایرانی خلاایج فااارس در طااول تماادن اسااالمی پرداختااه   هایک تیانواع  

 .است  هدادایرانیان در مناطق مختلف اختصاص   گانیبازربخ ی را به 
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 نوشااته علاای یحیااایی ق(«322-447)  بویااهبررسی تحلیلی ساختار اقتصااادی آل»رساله  
تبیین ساختار اقتصادی حکومت و وضع معی اات مااردم در   به  ،این رساله  .(1389)یحیایی،  

در  اساات.پرداختااهه بویاا آلبویه و میزان تیثیرپااذیری اقتصاااد از حکوماات و سیاساات آلدوره  
جایی مساایر هبااه فراینااد جاباا  ،در ایاان مقالااهیادشده باید گفاات    له با آثارِزمینه تفاوت این مقا

دریااای مدیترانااه در  ،و سپس ،دریای سرخ  بهخلیج فارس  از  تجاری  بنادر    ترینمهم  تجاری
 .خواهد شد پرداخته سده چهارم و پنجم هجریشمال مصر 

 بازرگانی دریایی خلیج فارس هایپایگاهمسیر  .1

اما  ؛مسیر دریایی خلیج فارس بود  ،در این دوره جایگاه مهمی داشت  که  مسیرینخستین
 ،بویااهآلنخسااتین ان فرمانروایاا کااه  ه بااودرقابت و ک مکش سیاسی باعث شااد ،در این دوره

، بویااهمقتاادر آل نرایاا در زمان ام اما ؛دکننن  یآن توجهجایگاه  چندان به بنادر خلیج فارس و  
 ی نمااودو اقتصادی کمک بسیاربازرگانی  رونق    در  ،او  آرامش نسبی دوره،  عضدالدوله  ویژهبه

 نرایاا در دوران ام ،فااارس جلیبازرگانی دریایی در سواحل و بنادر خ ،پس (.245: 4)فی ر، ج
، از مراکااز مهاام و عمااده چهارم هجااری سدهدر  ویژهبه ،آنبنادر  و بویه رونق یافتمقتدر آل

 رفت.میار دریایی ایرانیان به شم  بازرگانیو   رانیک تی

 رسیانادرگاه بازرگانی ف ،سیراف. 1-1
در میان بنادر خلیج فارس، سیراد بااه سااب  ،  (ق338-372دیلمی )دوره عضدالدوله  در  

چهااارم هجااری،  ساادهتااا اواخاار  ،ایاان بناادر  .ل را داشااتموقعیت خاص بازرگااانی، مقااام اوّ
کارک ته خود، ارتباااط  یق وسازان و مالحان الپایگاه دریایی ایران بود که با ک تی  ترینبزر  

تااا  ،و همچنااین ،)دریااای ساارخ(یج فارس، دریای عمان و دریای عرب فالت ایران را با خل
 ,Taheri, Mد )کاارمیتاایمین  را و از سویی با شاارق آفریقااا ،نواحی مالزی، اندونزی و چین

 صاالمتسیراد مسیرهای دریایی بنادر خلیج فارس را بااه هاام  ،در واقع .(173-191 :2006
 .شاادایاااالت جنااوبی میو بازرگانی دریایی، موج  توسعه اقتصادی بنادر و شهرهای   کردمی

امکان تبادل کاال را باارای بازرگانااان و  ،سیرادموقعیت جغرافیایی ویژه است که    شایان توجه
موجااود  ببازرگانان ایرانی نیز از شرایب مطلااو رو،زاینانمود.  یدریانوردان آن دوران فراهم م

میرهبه  .دندکربرداری 
: 1368 )اصااطخری، و اصااطخری (13: 1372 )مجهول المؤلااف، العالم  حدودنویسنده  
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 نویساانده ،از سااوی دیگاار انااد.به استراحتگاه دریااای پااارس تعبیاار کرده بندر سیراداز    ،(40
)مجهااول  داناادمردم فارس را به واسطه تجارت، ثروتمندترین مااردم جهااان می  حدود العالم

فارس در نتیجه نزدیکی به بندر سیراد و موقعیت  مردمتوان گفت می  .(58  :1372  المؤلف،
 اند.دست یافته  تجاری م غول بودند و به ثروتی هنگفت اموربه  ،تجاری این بندر

 رساایدندمیبه سیراد  ،پس از عبور از نجیرمآمدند،  یی که از مناطق مختلف میهاک تی
 بارهااای خااود را تخلیااه ،و در این بناادر شدمیحسوب  زگار مآن رو  بازرگانیکه آبادترین بندر  

را  سیرافی از شرق دور، یعنی چین و سیالن و هنااد هایک تیو اجناس واردشده با    کردندمی
: 1381)ساایرافی،  ندگ تمیبصره باز  ویبه س و از همان مسیر ذکرشده، دندنمومیبارگیری  

57). 
بحاارین و ماننااد دریااای پااارس بی سااواحل جنااوبا بنادر سیرافی    هایک تی  ،گفتنی است

درگاااه »را  ساایرادمقدساای  ،به همااین دلیاال و داشتند ارتباط تجاری  ،صحار  ویژهبهعمان و  
ساایراد،  ،رویبااه هاار  .(131: 1، ج1361 )مقدساای، شاامارد« میچین و انبار خاور زمااین

 آوردنااد و از همااینمختلااف بااه آنجااا می مناطقهایی بود که کاالهای خود را از بارانداز ک تی
انی نیز در آنجا آماده صدور شد و کاالهای ایرهای اسالمی ارسال میبه سرزمین  کاالها  ،بندر
 بود.

 گااروهایاان  پیوسااتهگویای تااالش  ،ثروت هنگفت بازرگانان ایرانی در سده چهارم هجری
ایرانیااان  ثااروت مااردم ساایراد وکه ذکر شده است: ایگونهبه  ؛فعال در بازرگانی دریایی است

هنگام ماار  باار آن ه که ب یک بازرگان ایرانیسوم اموال یک تا بدین حد بود که  ،خلیج فارس
نزد شرکا و مضاااریان نیااز امااوالی  ،و غیر از ایناست  یک میلیون دینار بوده،  بود  کردهوصیت  

 عااالوه ،ثروت هنگفت بازرگانان ایرانی  که  گفتتوان  می  .(56:  1337)سمسار،    داشته است
نقش فعال بازرگانان ایرانی در اماار بازرگااانی دریااایی ، به دلیل وضعیت تجاری بندر سیراد  بر

 .بود
و سااته آنااان داناصااطخری نیااز مرفااه بااودن مااردم ساایراد را نتیجااه بازرگااانی دریااایی 

 بازرگااانیبودنااد و ایاان ثااروت را از راه  ثروتمندتر از مااردم فااارس  ،اهالی سیراد»  :نویسدمی
 ،»اهاال سااواحل :است نیز آورده جیهانی .(147 :)اصطخری «ودند بت آوردهدریایی به دس

ثروتمناادی  ،در نتیجااه .(120: 1368)جیهااانی،  خاصه اهل سیراد« ؛بازرگانی در دریا کنند
المللاای و بناادرگاهی بناادر حاصاال موقعیاات تجاااری بین ،ویژه بناادر ساایرادمردم فارس و به
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 است.  ایرانی بودهانان بازرگپیوسته حضور  ،و همچنین ،سیراد
متعاادد بااا شااهرهای باازر  ارتباااط  مسیرهایواقع بود که از طریق   ایمنطقهدر    ،سیراد

ایاان بناادر دارای مااوقعیتی اسااتراتژیک باارای   ،پس  .(454  :1، ج1361  )مقدسی،  یافتمی
دریااایی در ساایراد در مقایسااه بااا  بازرگااانیبه گفته مقدسی،  و بازرگانان داخلی و خارجی بود

پاانجم  سااده)نیمه  بویهتا پایان حکومت آل ،انی و رونقصره رونق بی تری داشت و این آبادب
 .(54: 1348ابن بلخی، )  هجری( ادامه یافت

 هایساارزمیندر  بااا سااایر بنااادر  ایگسااتردهسیراد ارتباااط تجاااری  توان گفت  می  ،سپ
. شاادخااتم ماایه آن خ کی و دریایی ب هایراه بی ترینو  است داشتهاسالمی و غیراسالمی 

از تمامی ایاالت کاالهای صادراتی خااود را   بازرگانان با استفاده از مسیرهای ارتباطی سیراد،
از  ،بنااابراین. دخریدناا یمدنیااا را دورترین جاهای از   شدههای واردو کاال  آوردندمیبه سیراد  

رصااه تجااارت وجااود بازرگانااان ایراناای در ع  ،ترین عناصر رونق و شکوفایی بندر سیرادمهم
د بازرگااانی دریااایی در بناادر رکااو ،و در نتیجااه  ،بویااهاما با آغاز ضعف سیاسی آل  ؛دریایی بود

 بازرگانان ایرانی به قلمرو فاطمیان در دریای سرخ مهاجرت نمودند. ،سیراد

 ق(372ـ  338) بارانداز فارس ،بصره .1-2
از شااهرهای شاامال  ،بصااره بازرگانی ایرانیااان در خلاایج فااارس بااود.دیگر بارانداز   ،بصره

بااا  بااود.ارس ساااخته شااده اعراب در خلیج فاا  لیه فتوحدر سالیان اوّبود که  غربی خلیج فارس  
رانی ایاان و ک تی بازرگانی ،اما ایرانیان ،دندبو  هااین شهر عربمردمان  وجود اینکه بی ترین  

از  ،. ایرانیاااندناادکرمیبازرگااانی  نقاطدورترین خود تا  هایک تیشهر را برعهده داشتند و با 
نیااز ه در بصاارو  پرداختناادبه امور تجاااری مااییراد و کیش مانند سفارس    بنادر شمالی خلیج
گر فعالیت گسترده بازرگانااان ایراناای ن ان ،این امر .(271: 1373)اشپولر،    نمایندگی داشتند.

 است. این دورهدر عرصه بازرگانی دریایی در 
جااا تااا هنااد و چااین و ماااچین و خرمااای آن وب داردخرمااای خاا بصره »:  گویدمیمستوفی  

و زبان ااان مغیاار اساات و  ]دارنااد   ع ااریو مذه  اثنی  اندچهرهسیاه  اً. اهل آنجا اکثربرندمی
حضااور مااردم فااارس در ایاان منطقااه  ،در نتیجااه .(40: 1336)مستوفی،  پارسی نیز گویند«

 شااگرد و زنگباااری بااود یهارنگبازار معامله جواهرات، تهیه سرمه و   ،بصره  است.آشکار  
ه این ب بازرگانان ایرانییکی از دالیل جذب   رسد کهچنین به نظر می  .(88:  1373)لسترنج،  
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ایاان کاالهااا  ،و در واقع قلمروعباساایان ،بویهزیرا در قلمرو آل ؛وجود این کاالها باشد  ،منطقه
 داشتند. بسیاریبازار مصرد 

، ق350سااالدر بصره در  کر احمد بن عمر سیرافیوباب به ثروت فراوان حوقل با اشاره  ابن
ابن حوقل از زبان کاتاا  ایاان شاایخ کند. بندر اشاره می بازرگانان ایرانی در اینبه حضور فعال 

بیمار شد و در آسااتانه ماار  قاارار گرفاات و  ق348او مردی است که در سال  ...» :نویسدمی
به نهصد هزار دینار بالغ شااد و  ،وارثوصیت کرد ثلث مالش یا مقداری بی تر به سب  نبودن 

عااالوه باار مرکاا  خاااص بااود و او را وکیلاای اساات کااه وسااایل و لااوازم وی و نیااز  ،ایاان
ن بااود و کااه از حیااث موعااد و غیاار آن معلااوم و معاایّ  هاااییقبضروشن و    هایحسابصورت

کااه  تاادافمیبه دست اوست و کمتر اتفاااق  ،ستهاگنجکاالهای گوهر و عطر که در خانبارها و 
ای از نواحی هند یا زنگبار یا چین حرکت کند و او را در آن شااریک ستوری از آن وی به ناحیه

در مورد اینکااه آن  پاداشی... مزد ومگر از باب ارزشمند بودن محموالت بی  ؛یا مکاری باشد
کااه نصااف مااال  کنیممیفرض  ،بود مرد به ثلث مال خود و مقداری بی تر از آن وصیت کرده

باشد یا در تصاارد او  که بازرگانی این همه ثروت داشته  امن نیدهمن    ،با این همه  .ه باشدبود
باااز هاام  ،کناایمباشد و ودیعه سلطانی نیز این اندازه نیست و این داستان را اگاار افسااانه تلقاای 

ثااروت فااراوان بازرگانااان  ،در واقع .(58: 1345)ابن حوقل،    «رسدمیعجی  و بعید به نظر  
حضااور فعااال  ،و همچنااین ،گویای رونق بازرگانی دریایی در ایاان بناادر ،در این منطقهایرانی  

 المللی است.بین بازرگانیایرانیان در عرصه  
دجله و فرات با بغداد و دیگاار شااهرهای عااراق در بصره، همواره از طریق  است که  گفتنی  

ت کیل بااازار، مبااادالت  ررونقی داشت و هر روز در سه نقطه شهر باارتباط بوده و بازارهای پُ
 مثابااه بااه ،این بندر .(154-153 :1381 )ناصر خسرو، گرفتصورت میای تجاری گسترده

و  بااوده آباااد شااهری ،نتیجااه آن در کااه آماادهمی شاامار بااه آن کاالهای تجاری انباری برای
 و آماادارجان به حساب می بارانداز بندر، این ،حقیقت در وجود داشت. آن در عمده بازارهای
 به غرب یا غرب به شرق که هاییک تی مسیر ردقرار گرفتن  و تجاری مهم موقعیت به دلیل

باارای  ایویااژه تجاااری بناادر، بااوده کوچااک بسیار شهری هکبا اینو پیمودند می را شرق دریا
، والیاات مهاام دو پیونااد در و داشاات قاارار فااارس غربی مرز زیرا در ؛شدمحسوب میفارس 

 توزیااع باارای ایکنناادهتعیین عاماال و بر عهده داشت را مهمی نقش سفار و خوزستان یعنی
؛ مجهااول المؤلااف، 7: 1992 )ابن حوقل، آمدهندی، در این مناطق به حساب می کاالهای
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بااه دلیاال  ،در نتیجااه .(636: 2، ج1361ساای،مقد ؛58 :1368 ؛ جیهااانی،133 :1372
ای در ایاان بناادر عالیاات گسااتردهموقعیت مطلوب تجاری در بناادر بصااره، بازرگانااان ایراناای ف

 داشتند.
 دریااایی مساایر کااه بودنااد واقع کوچکی بنادر جزیره و تجاری بصره، راه سر بر ،همچنین

 العربشب مص  عبادان در جزیره ،راه این میان متصل نمایند. در هم را به بزر   بنادر میان
 و کنناادگانعبادت هااا،هار نگهبانااان باارای بساایاری هااایرباط اینجااا داشت. در دریا قرار به

 گرفتااه اینجااا در نیااز ک ااتیرانی عااوارض کااه داشاات وجااود دریایی مقابل دزدان در پارسایان
دزدان دریایی در اغل  مسیرها   زیرا  ؛(546:  2، ج1364  ؛ متز،58  :1368  )جیهانی،  شدمی

)طاهری،  بودند و فروختن مسافران کمین کردهیا اسیر کردن   هاک تیبرای غارت یا مصادره  
سواحل غرباای  در خلیج فارس جوالنگاه دزدان دریایی بود و ،به عبارتی  ؛(374-382  :1392

، 1364 )متااز، بودنااد دریایی بسیار بود که باعث بدنامی ایاان سااواحل شاادهتعداد دزدان    ،آن
حکومت باارای رونااق تجاااری  با توجه به موقعیت تجاری بندر بصره، ،در نتیجه  .(545:  2ج

شااکوفایی در راستای  امنیت را برای بازرگانان فراهم نماید تا بتواند  که  موظف بود  در این بندر
 بازرگانی دریایی خویش، حضور بازرگانان را در این بندر حفظ نماید.

 بارکده جنوب فارس و خوزستان ،مهروبان .1-3
 و گااانیبازربویه با توجه به رسیدگی امرای این دولاات بااه امااور در دوره آل  1بندر مهروبان

 ،ق( به این بناادر ن ااان داد314-355الدوله )ابوالفضل بن عمید وزیر رکن   توجهی کهویژه  هب
 ،های تاااب و هناادیجانرودخانااهراه خ ااکی از ا  دو راه آباای داشتن دلیلرسید و به   رونقبه  

 هبه مناطق داخلی نسبت به دو بندر سینیز و جنابه داشت  در تبادل و توزیع کاال  بی تریبرتری  
 .(118 :1384 )پرهون،  است

بلخاای در اباان  .بارکده جنوب ایران، مساایر دریااایی و زمیناای مبادلااه کاااال بااود  ،مهروبان
 ؛(150 :)اباان بلخاای داناادمیها توصیف مهروبان، درآمد مردم این منطقه را بی تر از ک ااتی

خوزسااتان و ها بااوده و تمااام کسااانی کااه از پااارس و محل لنگر انداختن ک تی ،زیرا این شهر
 :1343)اباان بلخاای،  داشااتندوآمااد به ایاان بناادر رفت ،اندبصره که عزم سفر دریایی را داشته

 و بصااره از یااا رفتناادمی خوزسااتان بااه کااه هایینویسد: تمامی ک تیمقدسی نیز می .(207

 
 است.  خوزستان . موقعیت کنونی این بندر، شهرستان هندیجان در استان 1
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 بلخاای،؛ اباان 635 :1، ج1361 )مقدساای، شاادندمی جمع مهروبان در، آمدندمی خوزستان
مختلااف در ایاان  نقاااطتجمع بازرگانااان  ،در نتیجه .(139 :1378 ابرو،حافظ ؛ 358 :1797

ای بااه آن موقعیت باجگاهی بندر مهروبااان توانساات جایگاااه تجاااری ویااژه  ،بندر و همچنین
 ببخ د.

لااین بااه اوّ ،آبادان امااروزی(عبادان )ها از بندر بصره بعد از گذشتن از ک تی،  به هر تقدیر
ایالاات تاارین نقطااه بندری مهاام در غربی ،دند. مهروبانرسیبان مییعنی مهرو  ،منزلگاه خود

شااهری آباااد بااود.  ،آمااد و در سااده چهااارم هجااریفارس و جزء والیت ارجان به شاامار می
اقیااانوس هنااد  ویبااه ساا کااه از بصااره   بااودهایی  ن لنگرگاه ک تینخستی  ،مهروبان همچنین

: 1، ج1361)مقدسی،  نامدبصره« میبه همین دلیل است که مقدسی آن را »انبار   ؛رفتندمی
محسااوب این بندر از بنادر مهم ایالت فااارس و انبااار بصااره توان گفت  می  ،به عبارتی  ؛(636
شااد و پااس از که کاالهای مختلف از بصره و شهرهای فارس بااه ایاان بناادر آورده می  شدمی

باان ا ؛178: 1362 ،مسااتوفی) گردیاادهای دیگر صااادر میبه سرزمین  ،هابارگیری در ک تی
رونااق و   مهروبان توانساات موجاا  موقعیت تجاری  ،در نتیجه  .(114  :1302  فقیه همدانی،

 شکوفایی تجاری برای این منطقه باشد.
بندر مهروبااان را بارکااده ارجااان و نااواحی دیگاار نزدیااک فااارس و قساامتی از   ،حوقل  ابن

 ،مهروبان ،در واقع .(34 :1368 ؛ اصطخری،7: 1992 حوقل، )ابن است  خوزستان دانسته
بااه  ،آمدندمی ها از بصره و مصع  دجله به طرد هند بیرونبود که وقتی ک تیلین بندری  اوّ

لسااترنج، ) آمااده اسااتبناادر ارجااان بااه شاامار می ،یعنی مهروبان ،رسیدند و این بندرآن می
شد که درآمد اکثریاات مااردم ایاان موقعیت بندرگاهی مهروبان باعث می  ،پس  .(294:  1373

نق ی فعال در عرصه بازرگانی دریایی  ،د و مردم این بندرها تیمین شومنطقه به وسیله ک تی
 باشند. داشته

ررونااق آن اند، همگی بازارهای بزر  و پُنویسان مسلمانی که از این شهر یاد کردهجغرافی
 ،ایاان اماار .(90: 1381 ؛ ناصاار خساارو،426 :1، ج1361 )مقدساای، اناادرا توصاایف نموده

رونااق تجاااری ایاان بناادر اساات.  ،رقابت بااین آنااان و در نتیجااهدهنده تعدد بازرگانان و نن ا
 ،است که هریک از آنها سرای بزر  در این شهر یاد کردهناصرخسرو از سه کاروان  ،همچنین

وجااود  ،بنااابراین .(154 :1381 ناصاار خساارو،) بودناادهمچون حصاری مسااتحکم و عااالی 
 تعدد بازرگانان در این منطقه است. یایگو ،استراحتگاه در این بندر



 

 223 ...… مسیر بازرگانی دریایی خلیج فارسرقابت بازرگانی فارسیان در 

 بازرگانی فارسیانبارانداز  ،گناوه. 1-4
 ،مراکااز و بنااادر تجاااری بازرگانااان ایراناای بااود کااه کاالهااای صااادراتی آندیگر  از    ،گناوه

: 1372)حاادود العااالم،  اساات  دارای معدن مروارید بااوده  ،همچنین  و  بود  متنوعیهای  جامه
سااوی  توانست بازرگانااان ایراناای را بااهمی  ،در این بندر  ن مرواریدوجود معد  ،در واقع  .(375

 این منطقه جذب نماید.
ترین یگااردد کااه در فهرساات قاادیماز آنجا معلااوم ماای ،اهمیت این شهر از لحاظ تجارت

)شااواتس،  اساات سااازی بااودهاز مراکز ک تی ،ای شیراز است. این منطقه همچنینهتوقفگاه
از مراکز عمده بازرگانی دریااایی در قلماارو عباساایان بااه  ،ر گناوهندب ،در نتیجه  .(116:  1372

 رفت.شمار می

 عمان دریای  های بازرگانیپایگاهمسیر . 2

با تغییر مساایر ود که جنوب یمن بو یای عمان دردر بازرگانی برای   یپایگاه  ،مسیرومین  د
شااهرت زیااادی  نیرگابازتجاری کاالهای خاور دور، بنادر سواحل غربی دریای سرخ از لحاظ 

 و ندگرفت سبقت ،و صحار بصره و سیراد  یعنی  ،ترین بنادر خلیج فارسمهم  و از  ندکس  کرد
 ،دریای سرخ به دلیاال موقعیاات تجاااری خااود .(25  :م1993سالم،  )  بی تری یافتند  شهرت

بااا  ،سده پنجم هجری است. در نقش قابل توجهی در بازرگانی دریایی دولت فاطمیان داشته
سااهمی برخی از بنادر این دریااا  ،مسیر بازرگانی دریایی خلیج فارس به دریای سرخ  جاییهجاب

 بسزا در رونق و شکوفایی بازرگانی دریایی منطقه داشتند.
 مسقبصحار تا  . بازرگانی فارسیان از2-1

توانست برای راهیابی بازرگانااان جایگاه دریایی مناسبی داشت و می،  بندر صحار و مسقب
، دریااایی در عرصه بازرگانینقش مهمی داشته باشد و  ،در اقیانوس هند و دریای سرخایرانی  

زمااان بااا شااکوفایی بناادر و هم بویهآل. در دوره بودررونق  بسیار پُبنادر  این  رقابت تجاری در  
در عرصااه تجااارت دریااایی  ،سیراد در قلمرو عباسیان، بندر صحار نیز همپای بناادر ساایراد

قصاابه عمااان اساات و باار کرانااه دریااای چااین  ،صااحار» نویسااد:می سیمقدکرد. فعالیت می
رثروت و بازرگانی، داراتر از رجمعیت، پُآبادان، پُ .تر از آن نیستشهری مهم  ،)دریای عمان(

 بناادر صااحار، .(131 :1، ج1361مقدساای، ) «انگیز داردبازارهای شااگفت .زبید و صنعاست
برتااری  ،آن جغرافیاااییموقعیاات  بااه دلیاالزمان سیراد اساات. ایاان بناادر  تجاری هم  رقی 
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در نزدیکی دهانه خلاایج عمااان و مکانی این بندر که   موقعیت  بی تری نسبت به سیراد دارد.
که با تجارت بین دو منطقه شرق و غرب برای  را آلایده  یموقعیتباعث ایجاد    ،استکناره آن  

بین  یایستگاه این بندر ،نیناست. همچ به وجود آورده  ،شدهعبور از اقیانوس هند انجام می
اهمیت  ،از طرد دیگر .شوندکه به خلیج فارس وارد و خارج میاست  هایی  راهی برای ک تی

عااالوه باار لنگاار انااداختن  .اساات ورت ایاان بناادر بااودهبر پایه واقع شدن آن در مجا  ،سیراد
ی یااک دارا ،آذوقااه در آن، ایاان بناادردر بناادر صااحار و سااهولت تاایمین   های تجارتیک تی

از  چ اامگیری را اساات و توسااعه بااودهسعه تجارت بااا آفریقااا موقعیت خوب برای کنترل و تو
هایی کااه از ساایراد و دیگاار بنااادر خلاایج ها و ک تیطریق ارتباطات قابل توجه آن با بازرگان

های ، کاالهای ک تیاز این طریقآورد. این بندر آمدند، به دست میفارس همانند بصره می
عمان از ایاان  تیمین کرده و نیز بازرگانان خلیج فارس و ،دشدنها را که به آن وارد میآفریقایی

-هندوستان و نیز کاالهایی که در آنجااا آماااده ماای ویدادند و به سبه راه ان ادامه می  مسیر
 .(Tampeo,1989:105)  کردنداست، حرکت می شده

دی از ماایال 9ی خلیفااه در قاارن میزان مالیاتی که باارا  ،با افزایش تدریجی تجارت صحار
است که این میزان مالیات در به دساات  بدیهیدینار بود.  هزار 300  ،شدسوی آنها ارسال می

بویااه قاباال و بعدها برای قرمطیااان و آلخالفت عباسیان  گرفتن کنترل صحار و عمان، برای
  .(Whitehouse, 1974:18-21)  استتوجه بوده
داشاات: ابتاادا بااه صااورت تجااارت رتباط بازرگانی نزدیااک به دو شکل با سیراد ا  ،صحار

از  ،محصااوالتانااواع  ی داشت؛ زیرا کاالهااا وبسیارن عمان و سیراد که اهمیت مستقیم میا
شد و بازرگانااان آمد و تخلیه میمی به آنجا ،بنادر دریای سرخ و شرق آفریقا  ، یعنیشرق دور

دادنااد. ر و شرق آفریقا را از دساات نماایاین تجارت نسبتاً نزدیک نسبت به شرق دو  ،سیرافی
هااایی کااه از زیاارا ک ااتی بود؛ توقفگاهبه عنوان یک  ،مین ارتباط بازرگانی سیراد با صحاردو

های بازرگانی ساایرافیان، قباال از ورود بااه دریااای به عالوه ک تی  ،آمدندبصره به سیراد می
-ای برمیتوشه ن اینکه آب وکردند و ضمعمان، در بندر صحار توقف می  هایهند، در کناره

عازم بنادر هند و چااین  .(57: 1701)سیرافی،  پرداختندگرفتند، به مختصر مبادالتی نیز می
این وضع زمانی بود کااه  ،است گفتنی کردند.می رفتار نهوگشدند و در برگ ت نیز به همینمی

 .)همان(کردند  های بازرگانی از راه مستقیم دریایی طی مسیر میک تی
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 دنفارسیان از بندر المکال تا عر بازرگانی سیم. 2-2
در سده پنجم هجری با توجااه بااه آشاافتگی  و مرکز بازرگانی غرب دریای سرخ بود  ،عدن

غاارب بااه  ویمغرب، تجارت بااه ساا  و سرزمینو مناطق شام و ثبات موجود در مصر   بغداددر  
نااوب یماان در کااه در ج عاادن بااود ،طرد دریای سرخ تغییر یافت. بندر اصلی این معااامالت

 .(8 :همان)  تقرار داشنزدیکی باب المندب 
صحار از آن ویرانی آباد شااد و وقتاای  ،نویسد: »وقتی که ریسوت ویران شدابن مجاور می

هرموز و بندر تیز، آبادان شدند و با ویرانی هرموز و تیز، عاادن آباااد   ،صحار رو به خرابی رفت
بااا رکااود تجاااری یااک منطقااه، بازرگانااان روانااه  ،اقعو در  .(287تا:  بی  )ابن مجاور،  گردید«

ایی بازرگانان از یااک منطقااه جهتوان گفت جابمی  ،به عبارتی  ؛شدندمناطق تجاری دیگر می
درآمااد عاادن را از  ،اباان مجاااور. های تجاااری بااودجایی کانونهدر واقع جاب  ،به منطقه دیگر
 .(122: همااان) کنااددینار ذکر می بیش از یکصد هزار  هجری  461ها در سال  مالیات ک تی

در ایاان بناادر  بازرگانااانحااداکثری حضور  ،و همچنین ،دریایی یای رونق بازرگانیگو  ،این امر
 است.

کردند مسیرهای تجارت قاره بین آسیا و  تالش  ،(ق  362مصر )به  پس از ورود  فاطمیان  
داعیااان  ،ده لااوسیسمنحاارد کننااد. بااه عقیاا  ،ویژه عاادندریای ساارخ و بااه  راهمدیترانه را از  

 Lewis 295-287) اسماعیلی به صورتی هدفمند در راسااتای تضااعیف عباساایان کوشاایدند
توان گفت یکی از راهکارهای دولاات فاطمیااان در که میایگونهبه ؛(.50-54 :1948-1949

مسیر بازرگانی دریایی  جاییهاست که به جاب  راهکار اقتصادی بوده  ،راستای تضعیف عباسیان
 خ انجامید.لیج فارس به بنادر دریای سراز خ

دریااایی مقدساای  سفر ،گذاردعدن صحه می امور تجاریاز دالیلی که بر نقش ایرانیان در 
 نویسد:  وی می با یک دریانورد ایرانی است.

ست »من در دریای یمن سوار ک تی شده بودم در کابین با ابوعلی حافظ مروزی آشنایی د
گفتم: چرا؟ گفت: تو را آدماای ساار بااراه و  .ایتو دل مرا بردهت: گف ،داد و چون دوست شدیم

ای اکنون تو به شهرهایی آمده .بینمدوستدار نیکی و نیکان و مایل به جمع آوری دانستن می
ترسم تااو نیااز بااه عاادن در که بسیاری از مردم از راه درستی و قناعت باز داشته است. من می

ر دینااار برگ اات و دیگااری بااا م به بازرگانی رفت و با هاازاب نوی که مردی با هزار دره  آیی و
ولاای  ؛باارمبه خاادا پناااه می :خواهی کند. من گفتم دلت زیاد ...صد برفت و با پانصد برگ ت
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فریفته شدم و خیال رفتن به زنگبار  ،بود شنیدم چون به عدن در آمدم و بیش از آنچه او گفته
  .(137: 1، ج1361ی، قدس)م خدا دلم را از آن سرد کرد« ولی ؛کردم

و حضور بازرگانان ایراناای در  ال بندر عدننمایانگر موقعیت تجاری ایده  ،توصیف مقدسی
 است. آن منطقه

آن بندر را نیز بر  فعال بازرگانان ایرانی که کار ک تیرانی  عدن با وجود حضوربندر    ،در واقع
 .(107 :1338)حااورانی،  ین بااوددروازه چ همانندو  رسود تجاری بودعهده داشتند، منطقه پُ

تساالب  ،تا به امروز در سااواحل دریااا، چااه دور و چااه نزدیااک   ایرانیان: »]بر قول شواتس  بنا
به عنااوان طبقااه  حضور فعال ایرانیان در بندر عدن ،در واقع  .(192  :1372)شواتس،    دارند«
 یشااهر،  دن]عنویسد: »اصطخری می شد.بی تر آن بندر می و شکوفایی  باعث رونق  حاکم

 )دریای هنااد و ساارخ( ینحرَبَ )بندرگاه( هرضَکه فُجهت آن است    ،کوچک است و شهرت آن
)اصااطخری،  باشااد...«در آنجااا می ،رونااد. معاادن لؤلااؤاست و از آنجا روندگان به دریااا می

1373: 28). 
توماس ریکس بر این باور است که علت فراواناای اقااالم وارداتاای بااه قلماارو عباساایان در 

بویه در شاایراز های چهارم و پنجم هجری، تقاضای روزافزون دربار خالفت عباسی و آلسده
های شااد بازرگانااان ایراناای باارای خریااد کاالهااای تجملاای مسااافرتود که باعث میبغداد بو  

رسد چنین به نظر می ،در نتیجه .(42: 1351  )ریکس،  باشند  ی به دریای سرخ داشتهبسیار
و همچنااین تقاضااای دولتمااردان عباساای و  ،دن مروارید در بندر عدنکه با توجه به وجود مع

 اند.بویه برای کاالهای تجملی، بازرگانان ایرانی از م تریان ثابت بازار مروارید عدن بودهآل
ایراناای اهاال  دو باارادر بازرگااان ،هجااریبه گفته ناصری طاهری، در اوایاال سااده پاانجم 

فاطمیااان دولاات  حمایااتاز مهاجرت به مصاار، بااا پس   ،های ابوسعید و ابونصرشوشتر به نام
)ناصری طاااهری  نه در امر بازرگانی مصر شرکت نمودندو فعاال  ندکردشرکت تجاری تیسیس  

 .(157 :1386و فتحی، 
کنااد عمان اشاره میعدن و  دریایی بازرگانیبویه در  به نقش ایرانیان در دوره آل  ،مقدسی

ندر صحار ایراناای بودنااد و در بازارهااا بااه فارساای سااخن در ب ،ساکنان عدن و عمان  بی ترکه  
وی با بیااان رونااق تجااارت در حااوزه دریااای  .(131 ا  122  :1، ج1361  )مقدسی،  گفتندمی

سرخ و حضور گسترده ایرانیان در این بنادر، از تمایاال خااویش باارای تجااارت در ایاان منطقااه 
ان ایاان نکتااه کااه عمااان دارای نیز بااا بیاا  العالمحدود   .(104  :همان)  آوردسخن به میان می
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های مقدسی در خصوص این منطقااه و همچنین بارکده جهان است، گفته ،بازرگانان ثروتمند
ان در یک منطقه و تجمع بازرگان ،رویهربه .(440  :1372 مجهول المؤلف،) کندرا تییید می

 ؛سااتافعااال بازرگانااان و همچنااین نقااش  ،منطقهنتیجه موقعیت تجاری   رونق تجاری آن،
روانااه ایاان بناادر  ،ررونااق بناادر عاادنکه بازرگانان ایرانی در نتیجه موقعیت تجاری پُهمچنان
بااه صااورت طبقااه  ،در منطقااه حضور فعااال یزو ن ،در دست گرفتن بازرگانی دریایی  شدند و با

 ود.بگسترش زبان فارسی در بازارهای این بنادر   ،که از نتایج آنحاکمه درآمدند 

 ی بازرگانی در دریای سرخها. مسیر پایگاه3

زمین از نااواحی امتیاااز تجااارت م اارق بااا تمااام تااوان تااالش نمودنااد خلفااای فاااطمی
 احل آن منتقاال نمایناادسوی دریای مدیترانه و مصر و سوآن به  را  النهرین و خلیج فارسبین

از تجااارت  بخااش مهماای(، ق362قاااهره )اسااتقرار فاطمیااان در  .(127تا:  بی  )ابن مجاور،
غااان مبلّ .(208: 1381 )میکاال، دریااای ساارخ منتقاال ساااختا  را به محور مدیترانه  جهانی

پرداختنااد گذاری تجاری نیااز میبه سرمایه ،فاطمی در کنار انجام وظایف دینی و مذهبی خود
ذ اقتصااادی چ اامگیری داشااتند. ایاان قاادرت و نفااو ،های زیر سلطه عباساایانو در سرزمین

 ،را بر منطقه تحمیاال نماینااد و بااه عبااارتی یشهای خویاستساخت که سنفوذ، آنان را قادر  
بازرگااانی دریااایی را از  مسیرکوشیدند  ،خلفای فاطمی با اتخاذ یک سیاست اقتصادی هدفمند

 .(131 :)همان  دریای سرخ بک انند ویبه س ،خلیج فارس تغییر داده

 . اقتدار بازرگانی فارسیان در بندر زبید تا جدّه3-1
جایی مسیر بازرگانی دریایی از بنادر و سواحل خلیج فارس بااه بنااادر دریااای هبه دنبال جاب

ترین بنااادری یکی از مهم ،سرخ، بازرگانان ایرانی نیز روانه بنادر دریای سرخ شدند. بندر جدّه
توجه بازرگانان ایرانی را به سوی خود جل  نمود. در اوایل سده پاانجم   ،های آنکه جاذبهبود  

م ااغول  ،دریااای ساارخ طردبه فارس  خلیجایرانی نیز در طول سواحل   هایک تی  ،هجری
بازرگانان ایرانی با فعالیت در بنااادر دریااای   ،در واقع  .(58  :1992  حوقل،)ابن  تجارت بودند.

 شدند.از ارکان اصلی بازرگانی دریایی این بنادر محسوب می ،سرخ
، 1361 )مقدساای، کنااداشاره می بازرگانان و انواع تجارت در بندر جده  به کثرت  ،مقدسی

هسااتند، بااه زبااان ر مردم ساکن در بناادر جاادّه فارسبی توی با بیان این نکته که   .(29  :1ج
واقعیت این اساات کااه  .(96 :)همان حضور گسترده بازرگانان ایرانی در این منطقه اشاره دارد
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فتن بنااادر تجاااری جوی یاودر جست ،نظر از تمام مساسل و م کالتصرد  ،بازرگانان ایرانی
در و روانااه بنااا فااارس، مهم برای ادامه فعالیت خود بودند و با آغاز رکود تجاری در بنادر خلیج

 گستردند. اطقسواحل دریای سرخ شدند و بساط فعالیت خویش را در آن من
آید که ایرانیان بر تجااارت سااواحل عربسااتان تااا بناادر از منابع عربی و فارسی چنین برمی

اساساااً  ،کناادکااه اسااتخری ذکاار میایگونااهبه ؛گر بنادر دریای سرخ تساالب داشااتندجدّه و دی
 یااار ایرانیااان بااوده و ای ااان طبقااه حاااکم در ایاان بناادر بودناادبازرگااانی در شااهر جاادّه در اخت

 ،رکود بازرگااانی دریااایی در خلاایج فااارس و سااواحل آن  ،در واقع  .(21  :1368خری،  صط)ا
ای ااان نقااش فعااال  ،به بنادر دریای ساارخ شااد و پااس از آن  باعث مهاجرت بازرگانان ایرانی

را در عرصه بازرگانی دریایی در حوزه دریای سرخ ایفااا نمودنااد و ناابض بااازار در بنااادر   یشخو
 این دریا را در کنترل خود گرفتند.

بااه رکااود  ،مهاجرت بازرگانان ایرانی بااه بنااادر دریااای ساارخگرچه گونه که ذکر شد، همان
بااا  ،و پاایش از آن تداشاا  بسااتگی ویژه بندر سیرادو بهفارس  خلیجایی در بنادر  دری  بازرگانی

شااد، با بنادر دریای سرخ مانند جدّه انجام میفارس   خلیجوجود اینکه بخ ی از تجارت بنادر  
های رفتنااد؛ زیاارا ک ااتیتا بندر جدّه بی تر پیش نمی  ،های سیرافی در دریای سرخاما ک تی

هایی بااه ک ااتی رود به دریای قلزم و رسیدن به بندر جدّه، کاالهای خااود راسیرافیان بعد از و
 .(138-137: 1701 )سیرافی،  گ تندکردند و خود برمیکه عازم مصر بودند، منتقل می

در اوایاال سااده پاانجم  نام برده کااه «میاس»و  «سیار»ابن مجاور از دو تاجر سیرافی به نام 
گذاری در به بندر جدّه مهاجرت کاارده و بااا ساارمایه اد،سیر پس از ویرانی زادگاه ان  هجری

بازرگانااان ساایرافی پااس از  ،در واقع  .(240تا:  بی  )ابن مجاور،  ساختندی  بسیارآنجا بناهای  
از ، جوی مراکزی مناس  برای تجارت بودنااد. بناادر جاادّهودر جست ،رکود تجارت در سیراد

 فی قرار گرفت.یراترین بنادری بود که مورد توجه بازرگانان سمهم
است که سیرافی با بیان حضور بازرگانان سیرافی در بندر جااده، بااه نقااش آنااان در گفتنی  

بخااش  ،مچنااینه .(137-136: 1701 )سیرافی، کند.مسیر بازرگانی دریای سرخ اشاره می
 «.ایراناای بااود.. بازرگانااان اختیاااروآمد دریایی به هند، اندونزی و خاااور دور در از رفت  مهمی

ن ان از حضور حداکثری آنان   ،اسکان تاجران سیرافی در جدّه  .(221  :2، ج1373)اشپولر،  
تااوان ماای ،بااه عبااارتی ؛سود سرشار این بندر برای بازرگانان است  و همچنین  ،در آن منطقه

دار بازرگانی دریایی در این منطقه شاادند و سکان ،هایرانی با اسکان در بندر جدّگفت بازرگانان  
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بنااادر دریااای ساارخ را مرکااز بازرگااانی دریااایی قاارار  فارس، رکود تجارت در بنادر خلیجبعد از 
 دادند.

در دریای سرخ جااایی  سده پنجم هجریاوایل    در  ،بازرگانان فارسی»نویسد:  شواتس می
مهاجرت بازرگانان ایراناای در  ،منظور شواتس  .(192:  1372)شوالتس،  «برای خود باز کردند

در  ،وی همچنااین بنادر دریای سرخ و اسکان آنها در این مناطق است.سده پنجم هجری به 
 ،نویسد: »قسمت عمده تجااارت شااهرمی در اواخر سده چهارم هجری هنگام یاد از شهر جده

توان گفت کااه اسااتقرار بازرگانااان ایراناای در می  ،نتیجه  در  .)همان(  دست فارسیان است«  در
 شایان توجااهاست. البته فارس  خلیجدریایی در بنادر  مربوط به دوره رکود بازرگانی  ،بندر جده

امااا  ؛بااا بناادر جاادّه در ارتباااط بودنااد ،قبل از زوال تجااارت ساایراد ،است که بازرگانان ایرانی
در اوایاال سااده پاانجم  فااارس، ای از بازرگانان ایرانی بعد از رکود تجاری در حااوزه خلاایجهعد

مرکزیاات بازرگااانی دریااایی را بااه بنااادر  ،واقااعدر بنادر دریای سرخ ساکن شاادند و در   هجری
زرگانی به بنااادر دریااای جایی مسیر باهدر خصوص سال دقیق جاب دریای سرخ منتقل نمودند.

الی منااابع تاااریخی قاباال هی کااه از الباا اساات. تنهااا مطلباا   در منابع چیزی ذکر ن ااده  ،سرخ
ضااعف  ،ق372در سااال  بویااهآغاز ضعف سیاساای آلزمان با این است که هم  ،استنباط است

بویااه در اوایاال سااده پاانجم است و با سقوط دولاات آل تجاری بنادر خلیج فارس نیز آغاز شده
طورقطعی مساایر بازرگااانی دریااایی بااه  ،و روی کار آماادن ساالجوقیان  (ق447سال  )هجری  

 جا شد.هجاب

 . بازرگانی فارسیان از ینبع تا قلزم3-2
از  ،قلزم یا عیذاب توجه داشتند و بساایاری از آنااان  به سوی ینبع و  ،بازرگانان پس از جده

پیونااد قلاازم بااا بنااادر کردند. م و مصر ارتباط تجاری برقرار میجده به سوی قلزم رفته و با شا
پاایش از  پیوند بازرگانی شرق و غرب بااود. در سااده چهااارم هجااری و  ،در واقع  ،فارس  خلیج

م بااه لزُبوده است که کاالها با ک تی از قُفارس  خلیجفارس، راه تجاری از قلزم به   افول خلیج
ل و ملتااان کرد و به دیبُمهروبان و جنابه و سیراد و هرمز عبور میشد و از یله حمل میأبندر  

 .(1 :1992 )ابن حوقل،  رفتو هند و چین می
م بااا لاازُبنادر دریای سرخ از طریق بناادر قُ  فارس،  خلیجدر دوره مرکزیت تجاری    ،در واقع

بازرگانااان مصااری در عرصااه بازرگااانی دریااایی  ،در ارتباط بودند. در نتیجهفارس   خلیجدر  بنا
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منااد بهاارهفااارس  خلاایجسده چهارم هجری حضور داشتند و از رونق تجارت دریایی در بنااادر 
 .اندهوآمد داشتم رفتلزُشدند. بدیهی است که بازرگانان ایرانی نیز به بندر قُمی

 ،رسااید. ایاان بناادرجاادّه میم از راه دریای سرخ بااه بناادر لزُندر قُب،  در سده پنجم هجری
رسان بااه حاجیااان بااه انبار مصر و بارانداز حجاز و کمک  و  های سودآور بودخانهدارای تجارت

در  ،زیرا هرساله حاجیان از مغرب و مصر ؛(278-277  :1، ج1361  )مقدسی،  رفتمی  شمار
بندر، مرکااز  این .(99: 1422)یعقوبی،  پس مکه بروندشدند تا به جدّه و ساین بندر جمع می

م لاازُبرای ورود بااه مصاار بایااد از بناادر قُ ،شدکاالهای مصر و شام بود و هرچه از شام وارد می
م لاازُهای حجاااز و یماان از قُکاالها از مصر برای رفتن بااه ساارزمین  ،کرد و همچنینعبور می

موقعیاات توان گفت حجاز بااه دلیاال می  ،بنابراین  .(35:  1368  )اصطخری،  شدبارگیری می
 ،در واقااع ،محل تجمع افراد بسیاری بود. ایجاد پیوند بین مصر و حجاز ،دینی و تجاری خود

پرداختنااد. الی سفر زیارتی به کار تجارت نیااز ماایهپیوند بین بازرگانان بسیاری بود که در الب
دریااایی تر در بازرگااانی ررنااگنق اای پُ ،فااارس خلیجم با رکود تجاری بنادر لزُبندر قُ  ،در واقع

 ،بازرگانان ایرانی به عنوان ق ری فعال در بنادر دریااای ساارخ  ،شکالمللی ایفا نمود و بیبین
 سهم بسزایی در رونق و شکوفایی این بنادر داشتند.

 ه تا عیذاب. بازرگانی فارسیان از بندر جد3-3ّ
مرکااز اصاالی میااان، عیااذاب بااه عنااوان از دوران فاطاز جده به عیذاب بود و    ،مسیر دیگر

ابن جبیر با اشاره بااه  .(356: 1، ج1998 )مقریزی، بازرگانی هند و یمن و حب ه مطرح شد.
طااور های فلفل و خرفه و همینبه محموله ،در بین راه» نویسد:امنیت موجود در این بندر می

حماال ی شتری که آنهااا را خورید که یا به دلیل خستگبه کاالهای پراکنده بدون نگهبان برمی
 ،مرور افراد گوناگون از آنجااا و متروک مانده بود و با وجود عبور  ،کرده و یا به دلیل دیگریمی

 )اباان جبیاار، مانااد تااا صاحبان ااان آنهااا را ببرنااد«همچنان در جای خود محفوظ از آفااات می
چنااین بااه نظاار  کند.از امنیت موجود در بندر عیذاب حکایت می  ،این گفته  .(67-68  :1370

د که دولت فاطمیان با توجه به اهمیت بندر عیذاب، امنیاات منطقااه را باارای بازرگانااان رسمی
 که دیگر هیچ بازرگانی ترس از دست دادن کاالهایش را نداشت.ایگونهبه  ؛نمودمیفراهم  

بااه  ،متیثر از تاریخ توسعه ک تیرانی در دریااای ساارخ ،بندر عیذاب در سده چهارم هجری
فاااطمی نیااز رونااق دوره ایاان بناادر در  .(5 :همااان) صلی به رونق رسیدوان یکی از بنادر اعن
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از  ،و پااس از آن ،جزیره سینا به نیاالشبهراه از  ،که زاسران مصری و مراک ییانهوگبه  ؛یافت
بندر عیذاب محاال تجمااع  ،در نتیجه .(7 :همان) رفتندگذرگاه صحرای شرقی به عیذاب می

شد که در تجارت فاطمیان نقش باعث می ،سران مناطق مختلف بود و همین امربازرگانان و زا
 بسزایی داشته باشد.

ها ک ااتی ،بااود کااه از حب ااه و زنگبااار و یماان گاهیایسااتدر سده پنجم هجری، عیذاب  
اساات و از راه  شاادهآوردند و پس از آن، بارها سوار بر شااتران میکاالی تجاری را به آنجا می

شد و از آنجااا بااا ک ااتی در رود نیاال، روز به أسوان در جنوب مصر برده می  15ی  بیابان در ط
حضااور بازرگانااان مناااطق  ،در واقااع .(97 :همااان)  شاادکاالها به فسااطاط و قاااهره وارد می

موقعیاات  رو،زایاانن ان از رونق بازرگانی دریایی در ایاان منطقااه دارد. ا  ،تلف در این بندرمخ
  .توجه بازرگانان مناطق مختلف قرار گرفت مورد ،باجگاهی بندر عیذاب

 با فاطمیان در بازرگانی دریای سرخ تباریان ایرانی. رقابت یهود3-4
مانان و پیااروان ادیااان و م ااارکت مساال  ،هااای دریااای ساارخم خصه دریانوردی در آب

در ایاان  دیگاار ملاال میااان مساالمانان بااازرگانی بود. مناسبات دوسااتانه در امر با دیگر  مذاه
 ةرساا )دا آورد.های رشد و گسترش دریانوردی و مبادالت بازرگانی را فراهم ماایزمینه  ،ناطقم

زیرا الزمه داشتن اقتصادی توانمند، حضور   ؛(Milaha:2المعارد اسالمی، چاپ دوم، ذیل  
اندرکاران امااور قیدوشاارط دسااتآزادی بی ،و همچنااین  ،حداکثری بازرگانان در یااک منطقااه

 است.  تجاری در این مناطق
و به عنوان یک جامعه مااذهبی،  «یانیهود»دو گروه  ،های چهارم و پنجم هجریدر سده
بااا مساالمانان و  ،بودند. یهودیان بازرگانی ، دو ملت فعال اصلی در عرصه«ایرانیان»همچنین  
کردنااد. ای ااان معااامالت آمیزی داشتند و در امور صرافی کار ماایروابب مسالمت  ،مسیحیان

 ،دادنااد. کااارگزاران آنهااا نیااز یهااودی بااودهبرات و سایر اوراق قرضه انجام میا  پولی خود را ب
داشتند و بی تر با عنوان راذانیه )راهدانیه( معرود بودنااد کااه مرکااز  ایویژهامتیازات اجتماعی  

آنها مصر بود و در تجارت بین دره نیل و هند بر پایه روابب محکم با جوامااع یهااودی اروپااای 
از ارتباااط نزدیااک بااا راذانیااه  ،النهاارینق ی برجسته داشتند. یهودیان بینن  ،غربی و مرکزی
کردنااد. هااایی پرداخاات میبردند و در جای خود به اشراد بازرگان خالفاات وامبهره کافی می

فعالیاات  )همراه با مسیحیان و اغلاا  راهبااان( در حمل و نقل شراب  به جز صرافی، تنها  آنها
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  .(3: 1380)اشپولر،  بود  حرام هااین نوع فعالیت ،ننااز دیدگاه مسلما کهداشتند  
 کنناادحضااور تاااجران فاااطمی در دریااای ساارخ را تیییااد نمی ،است که برخی منابعگفتنی  

(Canard 1954: 125-146.)  این منابع معتقدند که فاطمیان از طریااق یکاای از بااازیگران
بودنااد کااه  این منطقه تیثیرگذاربر اقتصاد  ،یعنی بازرگانان یهودی  ،اصلی تجارت دریای سرخ

 ’Ibn al-Muqaffa) این راهی برای مداخله در امور مذهبی جامعه یهود نیااز بااود ،در واقع
1949, II/3: 329-330, 347-351. Beshir 1975: 15-24 (. ایاان  کااه رساادبه نظر می

 ،ایاان وجود با اما ؛به حضور فعال بازرگانان راذانیه در عرصه تجارت دریایی اشاره دارد  ،منابع
توان منکر حضور تاجران فاطمی در عرصااه تجااارت دریااایی شااد؛ زیاارا ظاااهراً برخاای از نمی

یااک شاابکه تجاااری  دهد کااهن ان می ،جنوب مصر(ابریم )شده در قصر  یافت  حرود عربیِ
کااه  کااردشد، در جااوار آنااان فعالیاات میتوسب مسلمانان اداره میطورخاص  هدیگر که شاید ب
هایی که درباااره آنهااا بااه دساات آمااده، معدود نامه هودیان در دریای سرخ بود.همان شبکه ی

یااا خااود  ،آید که صاااحبان ک ااتی در دریااای ساارخاست. چنین به نظر می  هنوز منت ر ن ده
دولت  حال،هربه (.Plumley, 1972: 101-106) خلفای فاطمی و یا وابستگان آنان بودند

دارای نق ی برجسته بود و بااا توجااه بااه  ،ای سرخ و بنادر آنفاطمیان در بازرگانی دریایی دری
توان منکاار نقااش فعااال خلفااای فاااطمی در ایاان نمی  ،هااهمیت بازرگانی دریایی برای دولت

 عرصه شد.
هایی بودند که توسب نیروی دریااایی ای ااان در دوره اقتدار فاطمیان، ک تی  ،گفتنی است
ها کنناادگان ایاان ک ااتیو اداره (536و  59: 3، ج1913قلق ااندی،) شاادندمحافظاات می

هااای آنااان محافظاات یهودیان بودند و فاطمیان به دلیل منفعتی که خااود داشااتند، از ک ااتی
فاطمیان به دلیل اهمیاات بارزگااانی دریااایی در راسااتای توان گفت که  میرو،  ازاین  کردند.می

فعااال بودنااد و  اییدر بازرگااانی دریاا  ،مسااتقیممسااتقیم و یااا غیر ،اقتاادار اقتصااادی خالفاات
هااا در آمیز دولتدر راسااتای سیاساات مسااالمت ،بازرگانااان یهااودی نیااروی باارداری ازبهره

 بازرگانی دریایی بوده است.
بیگانااه، بازرگااان از  انفاطمیاا فااراوان های پ ااتیبانیتااوان گفاات پااس از می ،رویهربااه

در اسااکندریه و فسااطاط  کرده و از ایران کوچایرانی بازرگانان بلندآوازه های  بسیاری از خانواده
اسااناد پایااه نااد. باار زندگی کردبودند،  ای به دست آوردهویژهجایگاه بازرگانی  که در این زمان  

از  ،ناند کااه نااام خااانوادگی آنااازیستهیهودی میبازرگانان  ،در مصر  ،گنیزه از آغاز سده پنجم
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 سااینیزی، تااوزی، تسااتریکااازرونی،  :یهاااامناا گرفت و با می  سرچ مهشهرهایی در ایران  
 ،پااس .(Goitein, 1966: 265-266 & 299) شاادند)شوشتری( و خراسااانی شااناخته می

بازرگااانی ایرانیااان به منزله رکود  ،و سقوط بندر سیراد بویهآلدولت   فروافتادنتوان گفت  می
مهاااجرت ، بازرگانان ایرانی به سواحل و بنادر دریای سرخ بویهآلفروافتادن  از  پس  نبود؛ زیرا  
ام ایراناای نافرادی با  وجود دریای سرخ پرداختند. هایدر بندربازرگانی های عالیتفکردند و به 

 است.نیان در بازرگانی دریایی مصر حضور فعال ایرا  ن انگر ،در مصر

 های بازرگانی دریایی شمال مصرپایگاهمسیر . 4

در و سااواحل دریااای ساارخ به دریااای ساارخ، بنااافارس    خلیجیی مسیر بازرگانی  جاجابهبا  
بنااادر  نقااش ،بنااادر دریااای ساارخ ،در واقااع و  محل تجمع بازرگانان شرق و غرب قرار گرفت

 تند.داشبرعهده   را در سده چهارم هجریفارس  خلیجتجاری 

 پایگاه بازرگانی مصر و جایگزین بغداد ،فسطاط

سرخ و پیوسااتن بااه  مهاجرت گسترده بازرگانان ایرانی به سواحل دریای مدیترانه و دریای
 خلاایجسب  رونااق تجاااری دریاهااای فااوق و تااداوم رکااود  ،المللی آن عصرمرکز تجارت بین

 .(24 :1385)خلیفه،  شدفارس 
بااه دو مساایر خالصااه  ،دریااای مدیترانااه بااا شاارق دور های بازرگانیراهاز روزگاران قدیم  

ز مصر و دریای سرخ به هنااد و دیگری ا ،فارس خلیجالنهرین و شد: یکی از راه شام، بینمی
سوم و چهارم هجری در جنااوب عااراق شااکل و  هایسده که در حوادثیاما  ؛و پنجاب و چین

باعث شد تا مسیر دوم بازرگانی شاارق رونااق گیاارد و موقعیاات تجاااری مصاار را  ،شدت گرفت
مهاجرت کننااد و در  مصر ویگروهی از مردم عراق به س شد موج  ،اهمیت بخ د. به عالوه

 .(119: 1379،  )ناصری طاهری  ر فسطاط رحل اقامت گزینندبند
زیرا که  ؛شودمرکز شمرده می ،انگیز و در نظر همگانشگفت  ،»فسطاط  :سیمقدبه گفته  

باشد. شااهر های عرب میمرز مغرب و سرزمین  و  گیردها و دربار امیرمؤمنان را دربرمیدیوان
آوازه و اهمیت یافتااه،  وفاست، نامشیافته، مردمش افزایش گرفته، سرزمینش شک  گسترش

تاار از هااا و مهمفسااطاط مرکااز مصاار و زداینااده بغااداد و افتخااار اسااالم و تجارتخانااه ملت
فسطاط را رقی  که مقدسی  استآشکار  .(295 :1، ج1361 )مقدسی،  السالم است.«ةمدین
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 ،های دیگاارمینسرزداند؛ زیرا کاالهای بسیاری از قلمرو عباسیان و تجاری بغداد و حجاز می
در  .(299 :)همااان انداختناادها در بندر فسطاط لنگاار میاست و ک تی شدهوارد این بندر می

موقعیتی تجاری شاابیه موقعیاات بناادر ساایراد در سااده چهااارم هجااری  ،بندر فسطاط  ،واقع
محل تجمع بازرگانان مناطق مختلااف   ،به دلیل موقعیت تجاری خود  ،داشته است. این بندر

تاارین دالیاال رشااد و رونااق از مهاام ،موقعیت بندرگاهی فسااطاط ه قابل ذکر است کهلبتبود. ا
 رفت.به شمار میتجارت آن 
بخش حااج انبااار مغاارب و بارانااداز م اارق و رونااق  ،فسطاطنویسد: »می  مقدسی  ،سپس

هااایش برتاارین درآماادهای نیکااو دارد، گرمابااه  هااای شااگفت و بازارهااا باااتجارتخانه  بود...
تر از بصره، مهم  ،بخارا و] تر از نی ابوررجمعیتتر از آن نباشد. پُرک شدری پُبن  باشد...می

باادیهی اساات کااه بناادری بااا چنااین  .(296-295همان: )تاار از دم ااق اساات...«بزر  
 ؛خااود جلاا  خواهااد کااردهااای دور و نزدیااک را بااه توجااه بازرگانااان ساارزمین ،هاااییویژگی

 ،مقدساایو  بودنااد دچار رکود شاادهفارس   خلیجی  بنادر تجار  ،خصوص اینکه در این زمانبه
 چنااین را فسطاط بندر ،مقدسی در ادامه است. را برتر از مناطق تجاری دیگر دانسته  فسطاط

تااارین شاااهرهای اساااالم و فخرآورتااارین و بزر   هاماااروز ،»فساااطاطد: کنااا میتوصااایف 
بغااداد  تاار اززر  ا برتاار و بگونااه فسااطاط روی این  .(298  :همااان)  ترین آنهاست«رجمعیتپُ

هایی که قبالً بغداد و حجاز در امور تجاااری فسطاط با بر عهده گرفتن نقش  ،در واقع  داند.می
اساات کااه آشااکار  ،پااس زمین پی اای گرفاات.اری خااویش در م اارقتجاا داشتند، از رقبااای  

 خلاایجبازرگااانی بازرگااانی دریااایی، بااا رکااود در میاادان عااال گااروه فبازرگانان ایرانی به عنوان  
 روی خواهند آورد.به سواحل دریای سرخ  ،فارس

چنااین ها بعد از سقوط سیراد به سااواحل دریااای ساارخ را اینمهاجرت سیرافی  ،مقدسی
 ،شهرشان در اوج رونق بود. اهالی ساایراد ،بویهآلدر دوره شکوه  ،هاکند: »سیرافیبیان می

در سااواحل  اینااک .شااتندو اقیانوس هند را در دساات دافارس  خلیجسواحل دریاهای عمان،  
اقیانوس هند رحل اقامت افکندند و به باارآوردن شااهرهای جدیاادی در آن   و  مصر، عربستان

بازرگانان ایرانی با ادامه فعالیت   گفتتوان  می  ،بنابراین  .(22-29همان:  )  نواحی دست زدند«
ایی بااه شااکوف ،در این مناطقزیست همچنین و  ،تجاری خود در سواحل و بنادر دریای سرخ

شااهر  گویااد: درجبیاار میابنکااه ایگونهبه ؛تجارت دریایی در این مراکز تجاری کمک نمودند
)اباان  عجمی ساکن شده اسااتسرای ابنقوص در نزدیکی عیذاب و از توابع مصر، در مهمان
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های تجاری بودند که کاالها از عدن بااه جاادّه و عیذاب و قوص، در مسیر کاروان  .(98:  جبیر
به وسیله شتران از جاده کاروانی، به قوص و رود نیل   ،است و سپس  شدهحمل میبه عیذاب  

مسیرها  ،در واقع .(92 همان:) شدز آنجا به فسطاط مرکز بازرگانی مصر وارد میرفت و امی
باعااث رونااق بی ااتر بنااادر  ،لهئبا یکدیگر در ارتباط بودنااد و همااین مساا  ،و بنادر مهم تجاری

بااه  ،ررونااقبازرگانان با شناسایی مساایرها و مراکااز تجاااری پُ ،است یگفتن  .دگردیتجاری می
نقااش بازرگانااان ایراناای  ،که در این میااان پرداختندهای تجاری در آن مراکز میانجام فعالیت

 است.  برجسته

 نتیجه

سااده پاانجم  اوایاال در بااه دریااای ساارخفااارس    خلیجمسیر بازرگانی دریایی از    جاییجابه
ایاان دوره، تحااوالت بساایاری در  دررود کااه ادهای مهم بااه شاامار مااییکی از روید  ،هجری

باار رونااد بازرگااانی دریااایی  ورد فراواناایادسااتو رخ داد های دریایی شاارق جهان اسالم و آبراه
 اشت.د

 ،در سااده چهااارم هجااری بویااهآلمقتاادر   نرایاا در دوره امفااارس    خلاایجبنادر و سااواحل  
 بااویهین رایمبود. اخالفت اسالمی  یو غرب یشرقی  هاسرزمینپرچمدار بازرگانی دریایی در  

 و ناادبودفارس  خلیجبنادر بازرگانان به جذب در پی  ،با فراهم نمودن امکانات امنیتی و رفاهی
در بازرگااانی دریااایی  برجسااته و پویااایینقااش  بازرگانااان ایراناای ،در این دوره  ،از سوی دیگر

بااا ، بویااهآلسیاساای ناااتوانی پس از  ودند.نمند بتواو دار سرمایهی  گروه  ،داشتند که در نتیجه
دریای ساارخ انتقااال  هایدریایی به بندربازرگانی مرکزیت  فارس،  خلیج  رکود بازرگانی دریایی

نقااش فراواناای دریااای ساارخ  هایدر شکوفایی بازرگانی دریایی بندر  ،بازرگانان ایرانیو    یافت
هایی پرداختنااد و در به ساخت شااهرک ،هدر بندرهای مصر زندگی کرد ،برخی از آنان  .داشتند

 .ندبسیار اثربخش بود  ،تثبیت جایگاه بازرگان ایرانی
در  ،بااه بناادرهای شاامال مصاارفااارس    خلاایجاز  یی مسیر بازرگانی دریااایی  جاجابهفرایند  

و فااارس  خلاایجفارساایان در بازرگانااان جایگاااه   ،گام نخسااتدر    ؛چهارم گام پیش رفته است
آنااان بااه بازرگااانی در  ،در گااام دومرونق داشاات و  ه، مهروبان و گناوه  بندرهای سیراد، بصر

یی جاجابااهدر  ،دریای عمان و بندرهای صحار، مسقب، المکال تا عدن پرداختند. مسیر سوم
ماننااد جااده تااا عیااذاب بااود و مناساابات آنااان بااا دریای ساارخ    هایبندربازرگانی فارسیان در  
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بازرگااانی در  ،اسیان بسیار زیاااد گردیااد. در گااام چهااارمو عب  بویهآلفاطمیان به عنوان رقی   
بااه  ،بازرگانااان ایراناای ،بندرهای شمال مصر مانند اسکندریه و فسااطاط تمرکااز یافاات. پااس

قمااری از هااای چهااارم و پاانجم یی در ساادهبازرگانی دریااابه مدیریت  ،فعالیک گروه  عنوان  
بااه عنااوان یااک چ اامگیر نق اای و  ندبه دریای عمان و سرخ و مدیترانه پرداختفارس    خلیج

 داشتند.  بازرگانی در این مسیرهای چهارگانه دریاییبرتر   نیروی
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