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شناختی و مدارک مقالۀ حاضر بر آن است تا براساس  شواهد تاریخی، باستان. بعد از اسالم آغاز شده است نینخست
ادر بین ایران و چین از قرن ششم میالدی با حضور ایرانیان در بن ارتباطات نشان دهد که ها در ایران و چینسکه
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   .بوده استاز طریق دریا تجارت منظم بین ایران و چین  مرکز  و چین در قرن نهم میالدی،
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 مقدمه.  

در همان زمان، . کردمی ای از خاور نزدیک حکومتعمده ساسانی، ایران بر بخش ۀدوردر اواخر 
وپا، تا غرب ارآن  دامنۀو  هفراتر رفت شاهنشاهی آناننفوذ فرهنگی ساسانیان از مرزهای قلمرو 

سیاسی میان ایران و چین  رابطۀزمان   این دراگرچه . ریقا، هندوستان و چین گسترش یافتآف
بود، اما به علت موقعیت جغرافیایی استثنائی ایران به عنوان قطب میان شرق و بسیار اندک 

فرهنگی و  هردو تمدن رابطۀداشت،   قرار جاده ابریشم که در وسط خصوص زمانی به ،غرب
ابریشم از چین تا دریای مدیترانه از میان قلمرو ساسانی  جادۀ. ای داشتند   بازرگانی گسترده

 .داشتند آسیا تسلّطمسیرهای تجاری مهمترین ، ساسانیان بر یکی از و به این سببگذشت  می
چگونه از مذکور دو تمدن که  کند را میسر می مسئلهدرک این  مطالعه تطبیقی منابع این دوره

ها به  چینیایرانیان و ارتباط میان رومیان،  .ندا هطریق تجارت دریایی با یکدیگر در ارتباط بود
های پنجم و ششم، کاالهای  در قرن. تزئینی انجامید افکار و فنون و مضامین مکررمبادالت 

شواهد و مدارک مربوط به این . کردند پارسی نقشی مهم در تجارت دریایی با خاور دور ایفا می
حال، نظرات  با این. و بررسی قرار گرفته است های مختلف مورد بحث موقعیت تجارت دریایی در

یا خیر و این که به چه ند ا داشته آمدرفت و  چین مراکز تجارتآیا تجار پارسی به  این که دربارۀ
های  تماس و برهمکنش فرهنگدرباب مطالعات  ۀپیشین .متفاوت است اند میزان رفت و آمد داشته

 یطور کلبه  باستان و اوایل قرون اسالمیۀ ابریشم در دور و ایران از طریق مسیر آبی جادۀ ینچ
مانند پلیو و یول به تماس مستقیم  گروهی از دانشمندان ،از یک سو .غرنج و آشفته استب بسیار 

 Yule, 1903: 83; Chau) اند قائلپیش از اسالم  ایران از طریق خلیج فارس در دورۀ بین چین و

Ju-kua, 1911: 7-8; Pelliot, 1929: 110-12; Hourani, 1947:157;  Whitehouse and 

Williamson, 1973b: 45-46).  ین اساساً وجود ا 0ورانیحجرج از طرف دیگر برخی نیز مانند  و
 ,Sun)های پادشاهان ساسانی در جنوب چین کهبا کشف ساما . ندمنکرباستان  تماس را در دورۀ

توان از آغاز یسونگ در سیراف مهای دورۀ تانگ و سکهپیدا شدن  همچنین و  (42 :2004
واخر دورۀ باستان و گسترش آن در ردان و تاجران ایران و چین در اتماس مستقیم بین دریانو

کاوشهای  های سیراف طیسکه. اسالمی به مرکزیت بندر سیراف سخن گفتنخستین قرون 
های شکل) نداز زیر خاک بیرون کشیده شددر این بندر  عیلیاسم و محمد اسماعیل هاوسوایت

9،2،3،0 .) 

تماس مستقیم بین تاجران و  تحقیق حاضر عبارتند از اینکههای  ترین پرسشرو، مهم این زا
ای آغاز شده است؟ و  ورهابریشم از چه د ن و چین از طریق مسیر دریایی جادۀدریانوردان ایرا

گیری  جایگاه بندر سیراف در شکل تماس داشته و چینبا  ییها نهیتا چه حد و در چه زمایرانیان 

                                                 
1. George Hourani 
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 در پاسخ به ؟دریایی تجارت ابریشم چگونه بوده استتجارت ایران و چین از طریق مسیر 
جنوبی ه به علت حضور ایرانیان در بنادر توان گفت ک میاجماالً و به احتمال فوق  های پرسش

اما این . ه استها از قرن ششم بعد از میالد آغاز شد چینیچین، روابط مستقیم میان ایرانیان و 
زمان و   در این. استبوده از میالد شروع نشده  تم بعدها تا پایان قرن هش ارتباط از طرف چینی

در  ، خلیج فارس، به علت نقش بندر سیراف(سوم هجری) ، در قرن نهم بعد از میالدپس از آن
 .ه استتجارت مستمر بین دو سرزمین بود گسترش روابط ایران و چین مرکز

 

 ارتباطی در مورد های پرسش :پیش از اسالمازرگانان ایرانی و چینی در دورۀ ب . 

 :ابریشمۀ بین دو تمدن در مسیر آبی جاد
 بحث پیش از اسالم تا حدی دورۀکلی، تماس مستقیم بین بازرگانان ایرانی و چینی در به طور

برخی از محققین به تماس مستقیم بین چین و  در اوایل قرن بیستم ،همانطورکه اشاره شد. انگیز است 

 ،یآنها نخست بر اشارات طبر یادعا. یش از اسالم معتقد بودندایران از طریق خلیج فارس در پ
؛ 914: 0241 ،یبالذر) در زمان فتوحات مسلمانان بندر اُبله در ینیچ یهایبه کشت ینوریو د یبالذر

 یساسان ۀدر دور» نکهیبه ا مروج الذهبدر  یمسعود ۀاشار نیو همچن (019:  0232/00 ،یطبر
 از طرف .(021: 0234/0 ،یمسعود) استاستوار بوده  «لنگر انداختند رهیحدر  نیاز هند و چ ییهایکشت

سوی ها به آنکشتیگوید  میکه  بوده نی تمب 0سونگ شوکتاب عبارتی در  برآنها استدالل دیگر، 
 و همچنین بر  (Whitehouse and Williamson, 1973b: 45-46)کردند میسیالن حرکت 

در جنگ تالس  3یک  چینی به نام دو هوان. م 143بق آن در بر طگوید در سال  میگزارشی که 
برخی محققین استدالل  اما اخیراً.     از خلیج فارس به وطنش فرستادند دستگیر شد و او را با قایق

کنند که بازرگانان ساسانی معموالً تولیدات چین و آسیای جنوب شرق را در بنادر سیالن در  می
 ;Hourani, 1947:157) رفتند میندرت به بنادر چین ودشان بهاما خ کردند، میجنوب هند مبادله 

Whitehouse and Williamson, 1973b: 45-46; Deeg, 2009; 153. ).  های سکهبا توجه به 
شناسیِ حضور ایرانیان در چین، کره و  در بنادر جنوبی چین  و شواهد و مدارک باستانشده  کشف

ساسانی  دورۀرسد که در اواخر  میبه نظر  و متون تاریخی این دوره،ساسانی  ۀ  ژاپن در اواخر دور
 ۀردانیم که از آغاز دو می .(Schafer, 1951: 408) وجود داشته است ارتباطاتیمیان دو فرهنگ 

مانوی مشغول  ه به ترویج ادیان زردشتی، نسطوری وک ساسانی، بازرگانان ایرانی و مبلغان مذهبی

                                                 
(Book of Song چینی ، :Sòng Shū (宋书))  1. 

2. Du Huan 



 931 ، بهار و تابستان  ، شمارۀ 0سال  ،های ایرانشناسیپژوهش /05

 ,Laufer) نامیدند می Sa-paoچینی  ی را بهموران ساسانو حتی مأ کردند میاز چین دیدن  بودند،

1919: 529). 

که بازرگانی از اسکندریه بود و در طول فرمانروایی  0کوپلوستسیندیکوسماس اگفتۀ اساس  بر
به هند سفر داشت و در چند مقطع در قرن ششم میالدی  .(م343-331) یوستینیانامپراتور 

، بازرگانان ایرانی و چینی در حدود قرن ششم .(م 343-311) پروکوپیوسطبق گفتۀ همچنین 
-Cosmas, 1897: 366) ندا هداشت با هم ارتباط میالدی برای مبادله تولیداتشان به طور منظم 

367). 
را  این مسئله .دهد میرا نشان این حکومت بازرگانی  حضور ساسانیان در سیالن بزرگی

ناوگان طبری و ثعالبی، روایت مطابق . یید کردأن منابع اسالمی تنخستیتکیه بر توان با  می
اواخر رسد که در  مینظر  به  (.31: 0289 ،ییایدر) سیالن را فتح کردند ساسانی در حکومت خسرو اول

 برخورد پیدابا رومیان رو  ازاینو خود درآوردند  تسلّطتحت ساسانی، ساسانیان دریاها را  دورۀ
این با  تیازات انحصاری تجاری تا سیالنام ای کسبکردند و بر میان رقابت میآنها با رو. کردند

 ندا همستعمره داشت رسد که ساسانیان حتی در مالزی در اختالف بودند و به نظر میدولت 
(Kröger, 1979: 447). ،رواج بسیار داشت و حتی گاهی کاالهای ساسانی  در قرن پنجم و ششم

bo-siبرای کاالهای  اند، برده ایران یا کاالهایی که ایرانیان به چین می ، یعنی کاالهای ساخت
شود  میمعلوم  3شو مطابق وی (0).رفت کار می شد به می وارد غیرایرانی که از غرب به چین 

 مرجان، عنبر، عقیق، مروارید، شیشۀ :شدند عبارت بودند از می که به چین وارد bo-si کاالهای
فلفل سیاه، ، ، حریرشنگرف، جیوه، کندر، زردچوبه، صمغلماس، فوالد، شفاف و مات، سنگ بلور، ا

در محصوالت ایرانی که  فهرست ذکر بر عالوه 2،شوسوئِی . انیهاو جز نیطوندار فلفل، خرما، اق
طال، نقره، سرب، چوب صندل، منسوجات مختلف، مواردی دیگر شامل  ،شد باال به آن اشاره 

و فقط  ندآمد میاکثر این تولیدات از هند یا سیالن . کند اضافه میشکر و وسمه را به این فهرست 
 ,Chau Ju-kua) بودندهای اطراف خلیج فارس سرزمینتعداد معدودی از آنها تولیدات عربستان یا 

 1911: 16).) 

بسیار مهم سیاسی و  منطقۀاول، خلیج فارس  که در مرحلۀ عقیده بر این استکنون تا
بنادر بسیاری را در .( م214-214) دومو سپس شاپور.( م393-339) اردشیر .تاسبوده بازرگانی 

اردشیر و سیراف اردشیر، ریو از جملۀ این بنادر، رام. های ساحل شمالی خلیج فارس ساختندکناره
 مستحکم ساختنددر خلیج فارس را قدرت و اقتدار خود  ها  که ساسانیان با احداث آنبودند 

                                                 
3. Cosmas Indicopleustes  

  (Book of Wei ینی، چ :Wèishū (魏书))3. 

Book of Sui)  ،5 :ینیچ. (Suí Shū (随书) 
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(Daryaee, 2009: 62-63; Huff, 1986). گانان ساسانی قدرت بازرگانی این اقتدار بعدها به بازر
و ه یافت ششم بر تجارت با هند و سیالن تسلّطدر قرن  ترتیب ساسانیان به اینو بخشید  بزرگی
 .برقرار کردندهای نیز با چینیان  تماس

، نموداهده آن شواهد و مدراک مربوط به تجارت را مش وسیلۀ به توان میکه روش دیگری 
از اوایل قرن . ه آن عالقه داشتندکه ساسانیان باست شده در بنادر تجاری  یافت هایسکه

در طول حفاریساسانی  -عرب هایساسانی از جمله سکه های نقرۀسکهقطعه از  0421بیستم،
فت ها از آنها یاسکهکه این هایی محل. چین از زیر خاک بیرون آورده شد شناسی در های باستان

 :تعلق دارندبه سیزده پادشاه ساسانی زیر  هااین سکه. و ورای آن هستند جیانگشین شدند در
 دوم زدگردی، .(م288-282) ، شاپور سوم.(م282-214) دوم ری، اردش.(م214-201) شاپور دوم

 ، خسرو اول.(م944-941) ، جاماسپ.(م320-988) ، قباد اول.(م989-934) روزی، پ.(م928-931)
-438) سوم ری، اردش.(م 341-438) ، خسرو دوم.(م341-314) ، هرمزد چهارم.(م320-314)

بسیاری از این کشف محل اگرچه . .(م430-423)سوم زدگردی، .(م420-421) ، پوران.(م434
نیز در مناطق ساحلی جنوب چین ها  از آنبرخی ، بودها در نزدیکی مسیر زمینی جادۀ ابریشم سکه

 :ها عبارتند ازسکهاین  .(Curtin, 1984: 101; Thierry, 1993: 90) یافت شدند
 .(Sun, 2004: 42) 0دونگگوانگشده در استان  های نقرۀ ساسانی کشفسکه: 3جدول 

 توضیحات مکان کشف تعداد کشف شده دورۀ زمانی سال کشف

شده در یک  کشف (Ying Qi)آرامگاه یینگ کی 2 941 .م 0441
چوبی جعبۀ 

 مخصوص

نان هوا معبد کوجیانگ  8 قرن پنجم میالدی . م 0412
(Qujiang Nan Hua) 

 

حدود قرن پنجم  .م 0489
 میالدی

های جنوبی  سرداب سلسله 31
 دونگ گوانگ

 

 

دونگ در نزدیکی دریا یافت گوانگدر نواحی ساحلی استان که های ساسانی سکهباتوجه به 
ت از طریق تجارت دریایی و به احتمال بسیار از گونه فرض کرد که مسکوکا توان این می اند،شده

شده در  یافتی ها برخی از سکه .(Sun, 2004: 42) اند راه یافتهبنادر جنوب چین به استان فارس 
فارس و نواحی  ضرب ضرابخانۀهمچنین و  را بر خود دارندنام قباد اول  دونگ استان گوانگ

 :Cribb, 1986) اند شدهبنادر جنوب چین وارد ریا درسد که از طریق  نظر می  جوار هستند و به هم

ک دریا در نزدی حداقل در سه محوطۀ دونگ، شده در گوانگ های کشف بر سکه عالوه .(814
تمال را به وجود که این اح ساسانیان یافت شدهمتعلق به هایی  جنوب شرقی چین نیز سکه

                                                 
1. Guangdong 
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 0کوکوگنگ، شامل هااین محوطه .نداها را از خلیج فارس آوردهها این سکهآورد که کشتی می

 :Nai, 1961) ندا ههستند که به احتمال زیاد با خلیج فارس تجارت داشت 2کایو سویی 3داک یینگ

رن به اواخر قنیز و برخی  اند قرن پنجم میالدی به اواخرمربوط  ها بسیاری از سکه .(93,107
اهمیت خلیج فارس  دهندۀ نشانر دیگر بااین نکته  تعلق دارند وششم و اوایل قرن هفتم میالدی 

در  9چیۀ دورکه در  دهند میها نشان  سکهتاریخ  .(Nai, 1961: 95) دوره ساسانی استدر اواخر 
. (Nai, 1961: 171)مدفون شده اند،  بودههای ساحلی هستند  که استان ،داک کوکوگنگ و پینگ

ای سکه به ضرب مالحظه آیا تعداد قابلیافتن پاسخی مناسب برای این پرسش که  جهت
هایی که در ناحیه ساحلی یافت سکه بررسی ضرب ضرابخانۀ فارس وجود دارد یا خیر، ضرابخانۀ

ان، استخر، که ضرب کرم  هکای، چهار سکه یافت شددر سویی .باشد راهگشاتواند اند میشده
برداشت ما این اما  ،استناچیز  ها اگرچه تعداد این سکه .(Thierry, 1993: 95) ندا دارابگرد و ری

همچنین ممکن است  .ساحلی خلیج فارس هستند استان فارس و ناحیۀها متعلق به  است که آن
مدرکی دال بر حضور  از زیر خاک بیرون کشیده شدندهای ساسانی که در بنادر چینی سکه

بیه به معبدی شاینکه  بر  هایی وجود دارد مبنی دادهزیرا  ،دنساسانیان در جنوب چین باش
 ,Houston) یافت شده است این کشور در جنوب  3زردشتیان در منطقه چنگانهای  آتشکده

 یایی از پارس،تجارت دردهند  متون چینی که نشان میتوجه به با  فرضیهاین  .(158-59 :1975
  .شود یید میتأ ،شده استو به احتمال بیشتر از فارس آغاز  یعنی خلیج فارس،

اما با توجه به  ،د داشتهوجو روابط اندکی  قبل از اسالمان ایرانی و چینی در اگرچه بین بازرگان
تجارت مستمر با چین صحبت  توانیم دربارۀمیمیالدی پایان قرن هشتم شواهد و مدارک، از 

عد از ها از قرن ششم ب که روابط بین ایرانیان و چینی ما اینگونه است یۀفرض ایران،از سوی . کنیم
 های گزارشدر مورد  آثار خود در  1راکهیل و  4هرتسوی چین،  اما از ،شده استمیالد آغاز 

ها در قرن ششم تا عدن یا خلیج فارس  چینیممکن است هرچند کنند که میادعا  ،(3)جو کوا  چائو
فقط موارد اندکی از جنس ها  اما این ،تا هرمز، سیراف، بصره یا بغداد سفر کرده باشند

 . (Chau Ju-kua, 1911: 4; Hourani, 1947:160)اند بودهایی های دری ماجراجویی

                                                 
1 . Kukogng 

2. Yingdak  

3 . Suikai 

4. Ch’i period (497-501 AD)  

5. Ch‘angan 

6. Friedrich Hirth  

7. W. Rockhill 
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یالد، بین خلیج فارس و چین تجارت سرانجام، در پایان قرن هشتم و اوایل قرن نهم بعد از م
برای مثال، . کنند این مسئله را تایید می اسالمی نخستینمنابع . ای وجود داشته استگسترده
پایتخت جدیدش در بغداد  که یکی از مزایای ساخته بود گفته شد گوید که به منصور می طبری

 ،یطبر) منابع و ملزومات از چین و هند با کشتی برای شما آورده خواهند شد است که  این بوده

بندر کانتون در جنوب در میالدی در آغاز قرن هفتم  ،ابوزید گفتۀ همچنین طبق  (.019 :0232/00
نظر  به .ست که بیشتر از ایرانیان و اعراب تشکیل شده بودای خارجی وجود داشته ا مستعمره چین
-Chau Ju)  شده بوده استکانتون  وارداسالم دین قرن هفتم میالدی   تا اواسطرسد که می

kua,  1911: 14-15).  یعنی زمانی که دولت چین تمامی خارجیان را بیرون راند،  ،.م 818آنها تا
 در منابع چینی (. Whitehouse and Williamson, 1973b: 48) داشتندمنطقه سکونت  در آن

طوفان او را . دش دچار طوفان  0یک راهب چینی به نام جیان جن. م 198در سال  که آمده است
. برد (2)نیتونک جیخلدر  3نامروزی در ساحل جنوبی جزیره هاینا 9چنگ یا 2،آی چنگ، 3به جن جو

ناحیه امروزی  ، یعنی1رئیس وان آن جو ،4فانگکه فردی به نام فنگ رو دریافت در آنجا او . برد
آنها را  محمولهد و نمای میدو یا سه کشتی بازرگانی ایران را مصادره  ،8شویی-امروزی لینگ

 ,Takakusu).  .دکن استفاده میخدمتکار به عنوان ها  خدمه کشتیاز و آورد  تصرف خود درمی به

قرن هشتم )د در دورۀ تانگ ده میگفتۀ فوق شاهد خوبی است که نشان  .(461-62 :1928
میو کانتون سفر  4های پارسی به دفعات به بنادر جنوب چین مانند هانویی کشتی( یمیالد
بیشتر از ایرانیان و  ،طور که در باال به آن اشاره شدهمان ،خارجی در کانتون مستعمرۀ. اند کرده

 ،هبود جمعیتی پر نشین تعمرهمس حتماً تا آغاز قرن هفتم  این مستعمره. است هشد اعراب تشکیل
حتی مدارکی . شدمنطقه  آن وارد یالدیاواسط  قرن هفتم مدر رسد دین اسالم  زیرا به نظر می
طور  بهنیز   00چووو یانگ 01چوو مسلمانان در آن زمان در تسواندهد  نشان می وجود دارد که

اهمیت  نهم در تجارت چیندر قرن تازه چوو -با این وجود، تسوان .اندداشته استقرارمحدود  
جمعیت مسلمانان در کانتون، چنان افزایش یافت که به میالدی تا میانۀ قرن هشتم . یافت

                                                 
1. Jian Zhen  

2. Zhen zhou  

3. Ai-cheng  

4. Ya- cheng 

5  .  Hainan island 

3. Feng Ruo-Fang 

4. Wan-an-zhou 

5. Ling-shui 

6. Hanoi 

7. Ts'uan-chou 

8. Yang-chou  
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دالیلی که بر ما روشن نیست توانستند شهر را چپاول و غارت کنند و با آنچه که چپاول کرده 
در این شهرها  بسیاری دانیم که ایرانیان می. (Chau Ju-kua, 1911: 14-15)بودند به دریا بگریزند

جا که در پایان قرن هشتم و اوایل قرن نهم، ایرانیان و اعراب روابط از آن. ندا هساکن بود
ظهور  نخستینهای  در قرن مسلمانند، درک اندیشۀ نویسندگان ا هداشتبا کانتون مستمری 

 .دربارۀ چین و روابط آن با ایران سودمند و مفید خواهد بوداسالم، 
 

 ف و تجارت دریایی بین ایران و چین در اوایل دوره اسالمی         سیرا .5
های  بر بازارها و راهتسلّط سر  رقابت ساسانیان با رومیان برهمچنین خلیج فارس و  اهمیت
لیج فارس و دریای عرب و ورای آن های مختلف خ قسمت در شد که ساسانیانسبب  تجاری

خلیج فارس در دریای عمان و  در دهانۀ در صحار رسد کهنظر میبه. تأسیس کنندبنادری 
در تجارت با شرق  احتماالًکه ساسانی وجود داشته ای  منطقه، قلعههمچنین چند بندر دیگر آن 

در خلیج هرمز قرار پایگاه مرزی ساسانیان   .(Daryaee, 2009: 63) ه است دور شرکت داشت
 .(Daryaee, 2003: 9-10) بوده باشدرانی بر کشتیوظیفه آن نظارت که ممکن است  هداشت

حکمرانی ، در زمان هایی مانند مسقط محلدر  ،گسترش تجارت خودبرای همچنین ساسانیان 
همراه بندرهای فارس این بنادر به .(Al-Naboodah, 1992: 81) ، بنادر دیگری ساختندخسرو اول

قدمت سیراف به زمان . کردند کز بازرگانی عمل میمر به مثابۀ (0 نقشۀ شمارۀ) از قبیل سیراف
 .(Huff, 1986)دسرمی شاپور دوم
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 (24 :0219، یمعصوم)فارس  جیخل ۀیدر حاش رافیس تیموقع :0ۀ شمار ۀنقش

 سیرافۀ ساسانی که در دورروشن ساخت هاوس، وایتگرفته به سرپرستی  انجام های حفاری 

 ,Whitehouse,  1972: 87; Whitehouse,  1971: 5; Daryaee)است بوده نظامی پایگاهی

ۀ را به دور که آن ای کوچک کشف شد قلعه قسمتی از استقرارگاه و حفاری، در طول. (63 :2009
بین فیروزآباد و ۀ نخستین جاد .(Daryaee, 2009: 63; Huff, 1986)ندا هشاپور دوم نسبت داد

های سیراف قصد  که کاروان تا قرن دهم میالدی، زمانی. سیراف استۀ جاد ساحل خلیج فارس
  ,Whitehouse) کردند میکنند از این مسیر استفاده از طریق فیروزآباد به شیراز سفر  داشتند که

اما در  ،است  رسد که در دورۀ ساسانی سیراف پایگاه مرزی بوده اگرچه به نظر می .(87 :1972
سال ر در حدود با نخستین برای . ه استبه بندری تجاری تبدیل شد این منطقه اسالمیۀ دور

نیز  خریستاو  هو توسعه اشاره شد ییبه سیراف به عنوان بندری در حال شکوفا. م 831
 دکن می، سیراف شهری پر رونق بوده است که فقط شیراز با آن برابری زمان اوکه در نویسد  می

عداد زیاد به تهم اسالمی  پس ازو در عراق تولید  (9)اسالمی-کاالهای ساسانی (.002: 0291خریستا)
  .(Whitehouse, 1979: 881) شدند میبه سیراف صادر 

هرچند . افتیتوسعه   رافیبنادر اُبله و س یتجار التیامکانات و تسه دوره، نیدر اهمچنین 
و تسلط  قدرت از ساسانیان به دست مسلمانان افتاد، اما ظهور اسالمدر این مقطع زمانی 
و  احل خلیج فارس نداشتوبر ساختارهای اقتصادی بنادر س یچندانیر تأث مسلمانان بر این منطقه
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قیقات تح (.32: 0219معصومی، ) دادند میبه فعالیت خود ادامه در آنجا  رافیاکثر بازرگانان اُبله و س
های  پایگاه بصرهبود و این بندر و  ها کشتیبندر تجاری اصلی برای  د که سیرافدهاخیر نشان می

رسد با توجه به  نظر می به .(Hourani, 1951:70) ندا هشد غربی مسیر کشتیرانی به چین محسوب 
و بصره مشکالتی  بندر اُبلهها برای رسیدن به  کشتیکه در بازگشایی خلیج فارس به روی  این

ا با اساساً اجناس و کااله .ه باشدسیراف در رقابت اقتصادی بر رقبایش پیشی گرفت ،هوجود داشت
و سپس با  شد میهای کوچک از بصره و بنادر دیگر خلیج فارس به سیراف آورده  کشتی
که در  یرافیس مانیسل .(Hourani, 1951: 69-70) یافت میل اتقانهای بزرگی به چین  کشتی
که که کاالهای صادراتی نویسد  میرفته است،  نیبه چ رافیس رم از بند 830/ق هـ 321سال 

همچنین  .(Sīrāfi, 2001:56-57) شد د از سیراف به مسقط منتقل مین فرستاده شوقرار بود به چی
نوشته است که  ،(و خود تاجری از سیراف بود زیست حدود  قرن نهم میالدی میدرکه ) ،زیدابو

سیرافی، ) کردند می تاجران سیراف عالوه بر دریای سرخ به جده و همچنین ساحل زنگبار نیز سفر

0281/0 :00). 
ترین بندر ایرانی  نیز بزرگ( قرن چهارم هجری قمری) راف در طول قرن دهم بعد از میالدسی

ه شد از آنجا توزیع  منتقل و سپس آنجابه  وارداتی در خلیج فارس بوده است و تمامی کاالهای 
مطابق . ه استشد کاالهای ارزشمند و نایاب هندی نیز به سیراف صادر  تمامیهمچنین . است
و  ر اوج شکوفایی خود قرار داشتهسیراف د قرن دهم بعد از میالد ، دری مورخینتمام گفتۀ

 ,Shafiq)  ندا ههند، اندونزی و چین روابط بارزگانی داشت دریانوردان این شهر با آفریقا، سیالن،

2013: 57-58). 
در متون تاریخی و از طریق  اهمیت سیراف و تجارت آن طور که در باال اشاره شد، همان

مانند مسجد  ،شناسی باستانشواهد و مدارک  .است وضوح آشکار شده ارهای این شهر بهآوفاری ح
رشد و  سازی، کشتیچینی و همچنین ابزارهای   های سکهظروف سفالی و  های دیگر، ساختمانو 

آمده از سیراف حاوی  دست ظروف سفالی لعابی به .کنند راف در آن زمان را تایید میتوسعه سی
با این وجود  .(Whitehouse and Williamson, 1973b: 49) الیی از اجناس چینی استدرصد با

 مانند نخستینساسانی  های محوطه :ندارند یکسانیترتیب زمانی  این اجناس صادراتی
های اولیه در سیراف فقط  محوطهاز برای مثال  .ندا ههای اسالمی از آثار چینی تهی بود محوطه

آن را  به قرن هشتم توان  میو  هآخرین مرحله یافت شدکه زیر  دهآم بدستچینی  یک قطعۀ
ی بعد از آن ساخته شده است یا کم .م 9/812از مسجد جامع سیراف که در  .گذاری کرد تاریخ

 ,Whitehouse and Williamson) قرار دارداصلی الیۀ  که زیرِ آمده بدستقطعه چینی صدها 

1973b: 49).               
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که اساساً به  (.9،2،3،0های شکل)  شدهچینی نسبتاً زیادی در سیراف کشف  های سکه
شده  کشف های سکهاکثر . (Cribb and Potts, 1996: 115) تانگ و سونگ تعلق دارند های سلسله

شمار چینی و های بی سکه .(Lowick, 1985: 43) سونگ هستند در سیراف متعلق به سلسلۀ
که بعد از اسالم  کنند را تأیید میفرضیه اند، این  شده ا آنها یافتزمان ب همچنین قطعاتی که هم

در حقیقت، علیرغم حضور ایرانیان . ه استایران از طریق بندر سیراف گسترش یافت روابط چین و
در بنادر چینی در حدود قرن ششم میالدی، خلیج فارس شاهد حضور چینیان در پایان قرن هشتم 

های  سکهوجود . میالد و خصوصاً در سیراف بوده است قرن نهم بعد ازبعد از میالد و بعدها در 
ابوزید  داللت دارد و مطابق گفتۀ کوفایی و رونق تجارت در این شهرچینی در سیراف بر ش

 است شده میچینی استفاده  هایاز سکه هگرفت میدر معامالتی که در سیراف انجام  سیرافی،
(Sīrāfi, 2001:95) تانگ مانند ظروف وارداتی  قایای اشیای وارداتی سلسلۀله از باین مسئ

(Whitehouse,  1973a: 241-243)  های چینی و ظروف سفالی که در سکهو اقالم دیگری مانند
 .(Whitehouse,  1970a: 30-31) شودمیاند، آشکار سیراف یافت شده

به افزایش تولیدات دریایی با چین در این منطقه عه و گسترش تجارت و خصوصاً تجارت توس
صادرات اجناس و کاالها به مناطق دوردست جهان  .و مصنوعات کشورهای مسلمان منجر شد

ا افزایش داد و از طرف دیگر نیز منافع فراوانی به همراه داشت که از یک طرف ثروت مردم ر
ف تا سیرا المقدسی، مطابق گفتۀ(. Shafiq, 2013: 57-58)  خزانه را نیز سرعت بخشید توسعۀ

اما در آن زمان توالی حوادث باعث افول این  همچنان شکوفا بودهاواخر قرن دهم بعد از میالد 
 .(Shafiq, 2013: 57) شکوفایی و رونق خود را بازیابد هو سیراف دیگر هرگز نتوانست هشهر شد

؛ 901: 0219ابن بلخی، ) که هفت روز به طول انجامید ،.م 411های سال  زلزله عواملی مانند

Whitehouse,  1970b: 142; Wilkinson, 1974: 123)،  همچنین شکل گیری بنادر رقیب و
کامل سیراف تقریباً سقوط  را برایالزم  زمینۀ ، در کنار هم .م 0133سقوط خاندان آل بویه در 

 اما علیرغم این تحول،.  (Whitehouse, 1970b: 142; Shafiq, 2013: 57-58)فراهم ساختند
 .خلیج فارس ادامه یافتبنادر دیگر چین از طریق  تجارت با

 
  جهینت
طول تاریخ در ،شرق و غرب انیبه عنوان پل مخود  کیاستراتژ تیفارس به علت موقع جیخل

بنادر در  را به ساخت های حاکم  سلسله توجه به این ویژگی مهم و است   بوده انیرانیاتوجه  دمور
تا  رانیحکومتشان بر ا آغازین  یها دههدر طول  انیساسان .ه استکرد می بیاحل آن ترغوس

مبادرت به و خاور دور،  النیبا هند، س ییایتجارت در تسلّط برمنظور  به ،الدیقرن ششم بعد از م
بندر سیراف  از مهمترین آنهانمودند که یکی فارس  جیخلسواحل در طول  یشماریبنادر بساخت 
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به  ،منابع رولی و ینیمنابع چ ،یاسالم نخستینمنابع  ،یشناس باستانو مدارک  شواهد مطابق .بود
هند تسلط  انوسیاق ییایبر تجارت در انیساسان الد،یرسد که در قرن ششم بعد از م ینظر م

به  رانیو ا نیبازرگانان چ الن،یاز جمله س ،هند انوسیبر اقحکومت ساسانی با تفوق . ندا هداشت
 .فر بودنددر س داتشانیتبادل تول یطور مستمر برا

 یشده در بنادر جنوب افتی یساسان یها سکهکه در باال به آنها اشاره شد و  یمنابع مطابق
بازرگانان  احتمال بسیار به ،یکا ییسو و داک نگیدونگ، کوکوگنگ، پ گوانگاز جمله  ،نیچ

گفت   توان می گر،ید یاز سو. ندا هدیرس نیچ یبه بنادر جنوب الدیدر قرن ششم بعد از م یساسان
و با شدند فارس  جیخلوارد  انینیبود که چ الدیقرن نهم بعد از م لیقرن هشتم و اوا انیکه در پا

 ،ینیلعاب دار چ یظروف سفال راف،یس یها یدر طول حفار. برقرار کردند میروابط مستق انیرانیا
 یهانبه طور ناگ ینیظروف چ. است دست آمده به گرید یو اجناس و کاالها کاشی ،ینیظروف چ

در . شود تخمین زده می. م 811 سال حدود درو ورود آنها  پیدا کردند مودفارس ن جیدر خل
 نیچ یبنادر جنوب انیآغاز تجارت گسترده م یالدیم قرن نهم لیقرن هشتم و اوا انیپا قت،یحق

 رافیبندر س الد،یقرن نهم بعد از مآغاز با  ،طبق مدارک و شواهد. فارس بوده است جیو خل
. دیبه اوج رونق خود رس الدیقرن دهم بعد از م رد رافیس. ه استبصره و اُبله شد نیزگیجا

در متون معاصر آن  قایو زنگبار در شرق آفر نیمانند چدستی دور یها مکانبا  رافیتجارت س
سازد،  یرا روشن م نیتجارت با چ یکه گستردگ ینیچ یکاالها انیدر م. شده است حیدوره تصر

 یها سکه ادیرا با تعداد نسبتاً ز نیدر چشده  کشف یساسان یها سکه اگر .دارند رقرانیز ها  سکه
های شکل) تانگ و سونگ تعلق دارند یها سلسلهاند و به  شده افتی رافیکه در س ینیچ

وجود داشته است  یبازرگانان دو کشور روابط تجار انیکه م میابی یم در م،یکن سهیمقا(. 9،2،3،0
آغاز را  روابط نیا انیرانیا ،یالدیدر حدود قرن ششم مه برای نخستین بار ک  صورت  این به 

فارس فعال شدند،  جیدر خل انینیکه چ یزمانیعنی  ،یالدیقرن هشتم م انیکردند و سپس در پا
 .افتی مستمر و منظم یشکل نیو چ رانیا نیتجارت ب

 

 نوشت پی
تمام ، دهندیقرن چهارم تا آغاز قرن هفتم را پوشش م نایاز پا یاکه دوره ی،نیچ یاسلسله خیمطابق توار. 0

شوند و یم یبنددسته «bo-si داتیتول»عنوان  به قایآفر یو ساحل شرق عربستان الن،یس ن،یهند، چ داتیتول
 :Chau Ju-kua, 1911)هستند bo-si نیبه سرزم تعلقاند مآورده نیکاالها را به چ نیکه ا یتجار تیاکثر

7-8) 
ششم و  هایسده ینیچۀ سندینو.(: م 0338-0011؛ 趙汝适: ، چینی (Chau-Ju-Kuaو کواچائو ج. 3

،  Description of the Barbarous Peoples)  چوو فان چیاثر وی به نام . ی بوده استهفتم قمر
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شامل دو جلد است که به توضیح تجارت دریایی بین چین و سرزمینهای   (Chu-fan-chi (諸蕃志) :ینیچ
 .(Chau Ju-kua,  1911: V)مله ایران و خلیج فارس، اختصاص دارد غربی، از ج

است که در  نیچ یجنوب یایدر غربی ۀ شمالشاخ(  北部湾: به چینی) Gulf of Tonki نیتونک جیخل. 2
 .واقع شده است( غرب) یشمال تنامیو و( شرق) نانیها رهی، جز(شمال و شرق) نیچ نیب

دورۀ اسالمی بدون است که در  یمانند ظروف سفال یساسان یآثار هنر ی،اسالم-یمنظور از اصطالح ساسان. 9
 .(Insoll, 2005: 117)تغییر در سبک دورۀ ساسانی تولید آن تدوام داشت 

 
 منابع 

                                . بنیاد فارس شناسی ،شیرازمنصور رستگار فسایی،  توضیح و تحشیه از، فارسنامه (.0219) ابن بلخی

 .نشر کتاب بنگاه ترجمه و تهران،افشار،  رجیا تصحیح ممالک، مسالک و .(0291) میابواسحاق ابراه ،یخرستا
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