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روابط اقتصادی ايران و هند در عصر ساسانيان ( ۲۲۴تا ۶۴۲م)
حسین محمدی
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مرتضی تهامی
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چکیده
میراث مشترک ایران و هند به قبل از مهاجرت آریاییها و زمانی که این دو ملت در کنار هم و باا
یک زبان و مذهب زندگی میکردند ،برمیگردد .روابط تجاری بین تمدن «موهنجودارو» و «هاراپا»
در هند با تمدنهای سیلک و شهر سوخته در ایران برقرار بودهاست .در عصر ساسانی ایان رواباط
با حکومتهای شمالی و جنوبی هند در کنار روابط فرهنگی و سیاسای گساتری یافات .بررسای
روابط اقتصادی ساسانیان با هند و نتایج حاصل از آن مسألۀ این تحقیق است .در این پاووه

باا

استفاده از روی توصیفی-تحلیلی و بازنگری منابع کتابخانهای ،بهدنبال پاسخ به ایان سااال اسات
که این روابط تحتتأثیر چه عواملی قرار داشتهاست و نتایج حاصل از آن چاه باودهاسات نتاایج
بهدستآمده از نوشتار نشان میدهد ،رقابت ساسانیان با روم در تجارت با غار
طرف و رقابتهای داخلی حکومتهای شمال و جنو

و شار از یاک

هند ازطرفای دیگار ،تباادتت اقتصاادی

ساسانیان با شر و بهخصوص هند را به دوران طالیای رسااند و نتاایج حاصال از آن منجار باه
گستری روابط اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی مسلمانان با هند بعد از سقوط ساسانیان شد.
واژههای کلیدی :روابط اقتصادی ،ساسانیان ،هند ،گوپتاها ،چالوکیه.
 -1مقدمه
روابط بازرگانی و تبادل کات بین ایران و هند با بومیان ساکن در این دو سرزمین بعاد از مهااجرت
آریاها همچنان ادامه مییابد .در عصر ودایی ،رواباط اقتصاادی ساساانی و هناد از زماان اردشایر
بابکان آغاز شاد و در زماان بهارام پانجم اداماه یافتاه و در حکوماتهاای خسارو انوشایروان و
 -1استادیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی .تهران .ایران (نویسنده مسئول)

h.mohammadi@khu.ac.ir

 -2استادیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت1397/8/14 :

تاریخ پذیری1398/1/8 :
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خسروپرویز به اوج خود میرسد .در شاهنامه فردوسی از روابط ایاران و هناد و تباادتت کاات و
همینطور اسامی آنها بسیار روایت شدهاست .داستان رفاتوآماد پادشااهان ساساانی باه هناد و
ازدواج بهرام پنجم با دختر پادشاهی هندی به تفصیل تمام آمادهاسات و مورخاان مسالمان چاون
بلعمی و مسعودی و ثعالبی نیز آن را بهاختصار و با تفاوتهایی نقل کردهاند که حاکی از برقاراری
روابط همهجانبه بین دو تمدن بودهاست .عبور دو جادۀ بینالمللی ابریشم و ادویاه از ایاران عامال
اصلی تقویت روابط تجاری بوده و بهواسطۀ آن روابط سیاسی و فرهنگی را نیز موجب میشد .باا
توسعۀ راههای دریایی از قرن ششم و رقابت روم و ساساانیان ،ایان ساساانیان بودناد کاه در ایان
رقابت پیروز بودناد و انحصاار تجاارت باین غار

و شار را در دسات خاود داشاته و بناادر

خلیجفارس مرکز تبادتت تجاری با هند شد.
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
با تشکیل شاهنشاهی ساسانی در ایران ،صحنۀ سیاسی این منطقه دگرگون شد و با نهضاتی کاه در
آغاز عصر ساسانی درجهت ایجاد وحدت ملی و سیاسی پدید آمدهبود ،مرزهاای ایاران در شار ،
بار دیگر تا کرانههای رود سند و دامنههای جبال هندوک
حکمرانی آن نواحی منصو
از سوی دیگر ،با پیدای

کشیده شد و شاهزادگان ساسانی که به

و مأمور میشدند ،عنوان شاه سکستان و تورستان و هند میگرفتناد.

امپراتوری مقتدر گوپتا در هند از اوایل سدۀ چهارم مایالدی و گساتری

قلمرو آنان در دوران شاهی چندره گوپتا و سمودره گوپتا ،رواباط سیاسای ،فرهنگای و اقتصاادی
گستری یافت .با توجه به رقابت ساسانیان با روم بار سار راههاای تجااری باین غار

و شار ،

موضوع روابط تجاری ایران و هند در عصر ساسانیان از اهمیت خاصای برخاوردار اسات .مساألۀ
اصلی این پووه  ،بررسی عوامل مهم و نتایج حاصل از این روابط تجاری است.
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
با نگاهی به موقعیت ایران عصر ساسانی و عبور دو جادۀ مهام تجااری یعنای ابریشام و ادویاه از
ایران و رقابتهای ایشان با روم بر سر تسلط بر مسیرهای تجاری بین غر

و شر و هماینطاور

تداوم و تقویت روابط تجاری ،سیاسای ،فرهنگای مسالمانان بعاد از ساقوط ساساانیان اهمیات و
ضرورت تحقیق را بیشتر نمایان میکند .بررسی و واکاوی کمیت و کیفیت روابط تجااری و نتاایج
حاصل از آن از اهداف پووه

است.
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 -1-۳روش تفصیلی تحقیق
روی تحقیق توصیفی-تحلیلی و بازنگری اطالعات موجود کتابخانهای و تحقیقات جدید است.
 -1-۴پیشینۀ تحقیق
بهمنظور بررسی پیشینۀ تحقیق ،مروری بر مقاتت ،کتب و سایر منابع صورت گرفتهاست کاه اهام
آنها به شرح زیر است :آذری در مقالهای با عنوان «روابط ایران و هناد» ()1350؛ بیاانی در مقالاۀ
«نظری به روابط فرهنگی ایاران باساتان باا شار و غار »؛ شاهریار نقاوی «ساساانیان و هناد و
پاکستان»؛ عباس مهرین شوشتری ،باعنوان «عالیق فرهنگی آریای هند و ایران»؛ مشاکور در مقالاۀ
«ایران و هند در پی

از اسالم» ( ،)1341تارا چند دانشمند هندی ،در مقالهای باعنوان «روابط هناد

و ایران» ( )1989و مجتبایی در یک سخنرانی با عناوان «ایاران و هناد در دورۀ ساساانی» ()1358
بهصورت اجمالی به موضوع میپردازد.
ازجمله منابع هندی به زبان انگلیسی که به موضوع روابط بهویوه روابط تجااری پرداختاهاناد؛
عبارتاند از« :مهاجرت آریاها به شر هند» ( )1931نوشتۀ بندارکار؛ اینوسترانسف «در مهااجرت
پارسها به هند» ()1922؛ جلد دوم از مجموعۀ یازدهجلدی ماجومدار باعنوان «تاریخ عمومی هند»
که توسط گروهی از دانشمندان به رشتۀ تحریر درآمده است؛ جواهر لعل نهارو در کتاا
هند» و کتا

«اوماد پراساد تاپلیال» ( )1979باعنوان «نق

و اوجها در کتا
در این پووه

«بررسی تاریخ نق

«کشاف

عوامل خارجی در جامعۀ هناد باساتان»

خارجیها در هند باستان» (.)1968

به بررسی دقیق روابط تجاری با توجه به تحوتت و رقابتهای سیاسی منطقه

و با استفاده از منابع جدیدتر هندی ازقبیل ماجومدار و تاپیال پرداخته که در پاووه هاای پیشاین
کمتر به آن توجه شدهاست.
 -2روابط تجاری
روابط تجاری بین ایران و هند به قبل از مهاجرت آریاها برمیگردد و طبق اسناد باساتانشناسای و
آثار بهجامانده از تمدنهای موهنجودار و هاراپا در هند و تمدن سیلک و شاهر ساوخته در ایاران،
نشان از یک ارتبااط هماهجانباۀ قاوی و مساتحکم دارد .هناد از دوران باساتان در شابکۀ رواباط
بازرگانی جایگاه برجستهای داشاتهاسات .از داساتانهاای «جتاکاا» ( )Jatakaکاه گویاای اوضااع
اجتماعی زمان بودا و پی

از او یعنی حدود سدۀ پنجم پی

از میالد است ،چنین برمیآید کاه در

آن زمان روابط بازرگانی بین هند و مصر از یکسو و شر و جنو شرقی آسایا از ساوی دیگار،
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بسیار گسترده بودهاست .در شهر ممفیس مصر محلهای وجود داشاته کاه محال ساکونت بزرگاان
هندی بودهاست .در شبکۀ روابط بازرگانی بینالمللی که از چین و جاوه در شر آسیا تاا ونیاز در
جنو

اروپا گسترده بود ،هند نقا

گلوگااه جریاان پاول و کاات را در ایان نظاام داشاتهاسات.

عمدهترین کاتهایی که از هند یا ازطریق هند بهسوی غر

فرساتاده مایشاد؛ عباارت بودناد از:

پارچههای لطیف و ظریف ،انواع اسلحه و کارد و چاقو ،انواع قالیچۀ زریبافات ،عطار و ادویاه و
دارو ،عاج و کاتهای ساختهشده از آن و غیره (نهرو)101 :1361 ،؛ برای نمونه به اساتناد شااهنامۀ
فردوسی ،ایرانیان بارای رویاارویی باا اساکندر مقادونی ،اسالحۀ موردنیااز خاود را از هناد وارد
میکردند (فردوسی .)391 :1377 ،هند از راه خشکی دو دروازه بهسوی آسایا داشات کاه هار دو
تقریباً در منطقۀ کوهستانی شمالغر

این شبهقاره قرار داشتند .یکای از ایان دو دروازه باهساوی

کابل و دیگری دروازۀ قندهار بود که از این یکی ،پیوسته رفتوآمد بین هناد و خراساان و ایاران
صورت میگرفت.
سرزمین هند بر سر راه دو جادۀ تجارتی بینالمللی قرار داشت؛ یکی «جادۀ ابریشام» باه طاول
تقریبی هشتهزار کیلومتر چین را به آسیای مرکزی و غربی و روم مرتبط میساخت .این جااده از
«چانگ-آن» پایتخت امپراتوری «هان» شروع میشد و پساز عبور از مناطق پست کوههای جناوبی
و ایالت «گن-جو» به «تورقان» ختم میشد .هودسن این راهها را به چهار قسمت تقسایم مایکناد:
 -1از گن سو به پامیر -2 ،از پامیر تا مرو که تا نیمۀ اول قرن سوم میالدی تحت نظارت کوشانیان
و سپس تحتسلطۀ ساسانیان قرار گرفت -3 ،از مرو تا سلوکیه (عرا کنونی) که تا ظهاور اساالم
تحت نظارت اشکانیان و ساسانیان بود -4 ،از سلوکیه به سارحدات امپراتاور روم (آیارین:1376 ،
 )125و دیگری «جادۀ ادویه» که از جنو

هند مایگذشات کاه باه کشاورهای سااحل مدیتراناه

میپیوست و این هر دو جاده که از ایران عبور میکردند ،وسیلۀ مناسابی بارای ارتبااط همیشاگی
تجارت و رفتوآماد باین ایاران و هناد بودناد .در دوران پادشااهی اشاکانیان رواباط بازرگاانی
گستردهای بین دو کشور برقرار بود و در این زمان جادۀ ابریشم رونق شایانی داشت .ایاران کاه در
سر راه این جاده به جنو

اروپا قرار داشت .واسطۀ عمده و قدرتمندی در دادوستد ابریشام باود.

پس از اینکه راههای خشکی ازجمله ابریشم ،بهعلت وجود راهزنیها ناامن شد ،راههاای فرعای و
دریایی از خلیجفارس بر کرانههای هند اهمیت پیدا کردند .ساسانیان را در آن زمان ،شامل قسامت
مهمی از هند و پنجا

تا دهلی و تا نزدیکی مالوه و سکستان و بلوچستان و کابل و قسمت اعظام
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کوشان تا شهر پیشاور دانستهاند و از فرات تا مرو و از هرات تا سیستان تحات سایطرۀ ساساانیان
قرار داشت ) .(Majumdar, 2001: 283اردشیر پس از فتح پنجا

و دریافات بااج ،مجادداً باه

ایران بازمیگردد ( .)Ojha, 1968: 140-4گوئتز میگوید :در قرن سوم میالدی ساسانیان تا قلاب
هندوستان پی راندند و حتی مالوه در هندوستان مرکزی را که بعدها یکی از مراکز قادرت گوپتاا
شد ،اشغال کردند (گوئتز .)154 :1336 ،در دوران بهرام پنجم روایات تاریخی به چشم مایخاورد
که حکایت از روابط گستردۀ بین دو کشور دارد .بلعمی مینویسد« :بهرام وزیر را گفت :مارا آرزو
است که از شهر هندوستان و سرزمین سند و هند و هرچه گرداگرد زمین مملکت من اسات ،مارا
بودی و من میخواهم که به زمین هندوستان اندر شوم تنها و آن شهر را بنگارم( ...بلعمای:1341 ،
 .)945بهرام پنجم با همسری هنادی کاه جهیازهای باه بنادر دیبال ( )Daibulدر دلتاای ساند و
قسمتهای مجاور سند ارسال شد ،مراجعت کرد و چون دیبل بندر دریاایی ثروتمنادی در دهاناۀ
سند بود ،بهترین تفسیر این است که از کنار مکران تا بندر دیبل ازنظر اقتصادی در انقیااد ایرانیاان
بودهاست .ابناثیر نیز بدان اشاره میکنند و معتقد است که سرزمین دیبل و مکران و سند در زماان
بهرام پنجم به ایران واگذار شد و آن محل تبدیل به یک بازار پررونق بین ایران و هند شد (ابناثیر،
 :1370ج .)471-473 ،2
امور اقتصادی هر دولت در هر دوره وابستگی مستقیم به وضاعیت سیاسای آن حکومات دارد.
شاهپور دوم ( 379-310م) پسر هرمزد دوم پس از کشمک هاای داخلای باه حکومات رساید و
هفتادسال حکومت کرد .در این زمان حکومت گوپتاها در هند تشکیل شد .اوایال حکومات او باه
حل و رفع مشکالت داخلی گذشت و شاهپور اعرابی را که مادتی باود یااغی شاده و بحارین را
تصاحب کردهبودند ،سرکو

کرد .پس از سرکو

اعرا

به جناگ باا روم رفات .در ایان زماان

امپراتور رم کنستانتین بود و دین مسیحت را براساس فرمان میالن در سال  323مایالدی باهعناوان
دین رسمی روم اعالم کردهبود و این امر به خصومت بین ایاران و روم مایافازود .در جنگای کاه
شاپور دوم با رومیها در سال 350م انجام داد ،ایرانیها از فیلهای هندی برای محاصرۀ قلعههاای
رومیها استفاده کردند و موفقیتهایی بهدست آوردند (پیرنیا.)298 :1362 ،
با توجه به اینکه امپراتور ساسانیان قدرت و استحکام باتیی داشاتند ،توانساته بودناد در اماور
تجارتی با همسایگان خود باقدرت عمل کنناد و در آن دوره براسااس اساناد و مادارک موجاود،
روابط بازرگانی ایران و هند توسعۀ فراوان یافتاهباود و کشاتیهاای تجاارتی دو کشاور ،ازطریاق
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مسیرهای دریایی در رفتوآمد بودند و کاتهای ذیقیمت و باارزی هندوستان را وارد و به غار
منتقل میکردند .درحقیقت ایران گذشته از ارسال کاتهای خود به غر

و شار  ،واساطهای باود

برای دریافت کاتهای چینی و هندی و ارسال آنها به غر  .تاپلیال مورخ هندی معتقد اسات کاه
بیشترین و ماندگارترین اثر در بین عوامل خارجی ،ایرانیان هستند و اشاره میکند که بهدلیل تسلط
سیاسی حکومت ساسانی در منطقه ،گستری روابط تجاری را بهدنبال داشته و مردم هناد از غاذا،
پوشاک و لوازم خانه یا واردات ایرانیان استقبال میکردند و مورداستفاده قرار میدادند و این خاود
نفوذ فرهنگی و اقتصادی ایرانیان را درپی داشت ( .)Thapliyal, 1979:166-9پورگر (یا دورگز)
به حجاری غار اجانتا اشاره میکند و اعتقاد دارد که تصاویر مربوط به پاذیرایی پوتکساین دوم از
سفیران خسرو انوشیروان است و نیز معتقد اسات ،سافیران ایرانای باهدلیال نازاع باین گوپتاهاا و
حکومت هرشه میبایست از مسیر دریا به آنجا رفتهباشند و نیز از این موضوع نتیجه میگیارد کاه
روابط دریایی ایران و هند در زمینههای مختلاف برقارار باودهاسات ( .)Durgess, 1879: 22در
زمان حکومت خسرو اول ( 579-531م) روابط ایران و هند بای

از گذشاته توساعه و گساتری

یافت و سفرای متعدی بین دو کشور مبادله شاد ،رفاتوآماد باین اتبااع دو کشاور بیشاتر شاد و
دانشمندان و علمای ایران و هند ارتباطات بیشتری پیدا کردند« .کریستنسان» اشااره مایکناد کاه
انوشیروان به جنگ پادشاه هند رفت و آن پادشاه از در اطاعت درآمد و نواحی مجاور عمان را کاه
در زمان بهرامگور به ایران دادهشدهبود ،بدون جنگ دوبااره مساترد داشات (کریساتنسان:1374 ،
 .)495خسرو انوشیروان در جنگ با هیاطله یا هونهای سفید با خاقان بزرگ متحد شد و موفق به
شکست هیاطله و جیحون سارحد شامالی ایاران شاد و بااختر و طخارساتان در شار بااختر و
زابلستان ورخج جزء متصرفات ایران درآمد و متملکات ایران در هند که باهواساطۀ فشاار هیاطلاه
موقتاً از تصرف ایران خارج شدهبود ،در این زمان به ایران عودت دادهشد و ساند و پنجاا

جازو

ایران شد (مشکور .)44 :1341 ،در «مروجالذهب» نقل شدهاست که شاه هناد باه پادشااه ساساانی
نوشت« :از پادشاه هند و بزرگ بزرگان مشر و صاحب قصر طال با درهای یاقوت و مروارید باه
برادری پادشاه ایران صاحب تاج و درف  ،خسرو انوشیروان »... ،این عبارات نشان از یک ارتباط
متقابل بین ایران و هند در این زمان است (مساعودی .)132 :1374 ،مساعودی هادایایی را کاه از
سوی هند به دربار خسرو رسیدهبود ،برمیشمرد (همان.)264 :
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حفاریهای که در سیراف خلیجفارس صورت گرفتاهاسات ،نشاان مایدهاد کاه در آن زماان
ساسانیان از یک بازرگانی دریایی پیشرفته برخوردار بودهاناد کاه دامناۀ آن تاا انادونزی گساتری
یافتهبود (براون پی.)25 :1363 ،
ژوستی نین امپراتور روم شرقی که معاصر با انوشیروان بود ،بارها سعی کرد شرایط تجااری را
تغییر دهد و بدون مداخلۀ بازرگانان ایرانی با هندیان وارد معامله شود و یکی از نگرانیهای دولت
روم در طول دورۀ امپراتوری ساسانیان همین موضوع بود .تجار هندی بهسبب همکااری ماداوم و
دوستی با ایرانیان و شاید قدرت دریایی ایرانیان در آ های منطقه ،تجارت با ایرانیان را بر دیگران
ترجیح میدادند .ژوستی نین با پادشاه حبشه متحد شد تا شاید بتواند مستقیم با هند ارتباط برقارار
کند؛ اما باز بهدلیل قدرت ناوگان دریایی ایران موفق نشد و منافع بهدستآمده از بازرگانی باا هناد
همچنان نصیب سوداگران ایرانی میشد و کاتهای باارزی هند و شر دور توساط ایرانیاان و باا
نرخی که آنها تعیین میکردند ،به فروی میرساید .یکای از ایان راههاای بازرگ و مشاهور ،راه
ابریشم بود که ایران ابریشم چین را دریافت و به غر

ارسال میکرد (آذری .)142 :1367 ،بنا بار

نوشتۀ «کوسماس ایندیکو پلوستس» ،که سیاح و جغرافینویس هندی بودهاست ،کشتیهای پاارس
به بندرهای سیالن میآمدند و پارسیان واسطۀ دادوستد چاین و غار

باودهاناد (مشاکور:1347 ،

.)498
پیداشدن سکههای ساسانی در قسمتهای شر جادۀ ابریشم در ناحیۀ ترکستان چین متعلقباه
شاپور دوم ،اردشیر دوم ،شاپور سوم ،هرمز چهارم و خسروپرویز به وجود تجاارت میاان ایاران و
چین در زمان ساسانیان ازطریق جادۀ ابریشم دتلت میکند .از قرن ششم میالدی به بعد با توساعۀ
تجارت دریایی ساسانیان ،تجار ایرانی ازطریق اقیانوس هند به بندرهای جنوبی چین باهخصاوص
کانتون راه یافتند و کشف سکههای ساسانی در این بندر نمایانگر این واقعیات اسات کاه تجاارت
شر و غر  ،چه ازطریق دریا و چه ازطریق خشکی در انحصار تجار ساسانی بودهاست (رائاین،
 .)252 :1350یکی از اتباع چین بهنام «ایچنگ» که در سال 671م با کشتی پارسی بهنام «پوسه» در
دریا سفر کردهاست ،مینویسد« :در آغاز پاییز به شهر کوانتون آمدم و آنجاا روز و تااریخ حرکات
خود را با دارندۀ یک کشتی پوسه (پارسی) برای سفر بهسوی جنو

تعیین کاردم» (هماان.)253 :

ساسانیان عالوهبر راه خشکی (ابریشم) ،از راه دریا نیاز باا چاین ارتبااط داشاتند کاه ایان ارتبااط
باواسطۀ هندوستان صورت میگرفته و بعدها در اواخر عهد ساسانی رابطۀ مستقیم دریایی نیز باین
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ایران و چین بهوجود آمد و ساسانیان وقتی که از راه ابریشم بهواسطۀ حمالت اقاوام باین راه م ال
هفتالیان (هونهای سفید) ناامن میشدند ،از راه دریا استفاده میکردند (همان« .)252 :کریستنسن»
مینویسد« :تجارت خشکی در راهها و کاروانرو قدیم صورت میگرفت .شاهراه بزرگ از تیسفون
که پایتخت بود ،شروع میشد ...یکی به همدان میرسید ،دیگری بهسمت جناو

از خوزساتان و

فارس گذشته به خلیجفارس میپیوست و دیگری به ری میرفت و به بحر خزر منتهی میشاد یاا
از راه خراسان و درّۀ کابل به هندوستان انتقال مییافت و راهی نیز از ترکستان و صاوفه تااریم باه
چین میپیوست (کریستنسن.)367 :1374 ،
نق
تا پی

خلیجفارس در تجارت بین ایران و هند عصر ساسانی بسیار بااهمیت بود .کاتهای هندی
از هجوم هفتالیان از راههای شمال و مرکزی ایران و نیز ازطریق خلایجفاارس باه ناواحی

آسیای غربی و امپراتوری روم میرسید و پاس از پیادای

اغتشاای در سارزمینهاای شامالی و

هجوم اقوام بین راه و بستهشدن راههای شمالی کشور خلیجفاارس همچناان شااهراه اصالی میاان
شر و غر

باقیماندهاست .طبق متون سومری و اکدی ،رفتوآمد بازرگانی از اوایل هزارۀ ساوم

پی ازمیالد در خلیجفارس برقرار بودهاست .این متون نشان میدهد که از این راه مردم بینالنهرین
مس و چو  ،عاج و سنگهای قیمتی و حتی پیاز وارد میکردند و در نیمۀ اول هزارۀ پی ازمیالد

آشوریان از همین راه برای کارهای بازرگانی خود استفاده میکردهاناد (ویلیامساون.)142 :1351 ،
هخامنشیان از موقعیت استراتویک تنگۀ هرمز در خلیجفارس بهره فراوانی بردند و ناوگاان دریاای
خود را برای کشف راههای دریای پیونددهندۀ هند و مصر به ایران و خلیجفارسی گسایل کردناد.
سیستم قنات در دوران داریوی شااه هخامنشای . 521-482م باه عماان و کراناههاای جناوبی
خلیجفارس معرفی شد (مجتهدزاده .)79 :1379 ،ایرانیان عصار اشاکانیان (224-270م) پیشارفت
چشاامگیری در کااار دریااانوردی داشااتند و بناادرهای پررونقای در کرانااههااای شاامال و جنااو
خلیجفارس ساختند .آثاری که آنان در دریانوردی انسان متمدن بر جای گذاشتند ،فاراوان و هناوز
هم قابلتشخیص است .ناهتنهاا آناان راههاای دریاانوردی را کشاف و بار روی نقشاه آوردناد و
راهنامهها (راهنامج عربی) را درست کردند و ناوهاای اساتواری را بارای دریاانوردی باه آ هاای
خاورزمین افکندند؛ بلکه برخی نامهای فارسی را در کار دریانوردی بهکار میگرفتند کاه همچناان
در زبانهای خاور و باختر گیتی زندهاند .چنان که هنوز نیز عر ها «راهنامک» دریاایی در پارسای
باستان را «راهنامج» و «سوکان» را «سکان» میگویند و هنوز هم واژۀ پارسی «بار» به معنای «بنادر»
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را میتوان درپی نامهایی چون «زنگبار +بار» و «مات +بار» و غیاره جساتوجاو کارد .هناوز هام
اروپاییان نیروی ناوی را ) (Navyمیگویند .سکونت ایرانیان در کرانههای جنوبی خلیجفاارس در
دوران پارتیان گستری بیشتری گرفت و حکومت ایرانیاان بار ایان کراناههاا در دوران ساساانیان
استحکام فراوانی پیدا کرد (مجتهدزاده.(82 :1379 ،
در دوران پادشاااهی اردشاایر بابکااان (224-241م) نخسااتین مهاااجران عاار
خلیجفارسی روی آوردناد .شااهپور دوم (309-325م) اعارا

بااه کرانااههااای

مهااجر را شکسات ساختی داد و

مهاجرت عر ها به کرانههای جنوبی خلیجفارس را متوقف ساخت .دکتار «ویال کینسان» کاه از
عمانشناسان بسیار معتبر است ،با استفاده از اسناد کهن همچون تااریخ یعقاوبی ،تااریخ طباری و
شماری از اسناد چاپنشدۀ محلی ،شرح گستردهای دربارۀ چگونگی حکومت ایرانیان بار عماان و
کرانههای مسندم در روزگار ساسانیان دارد .ایرانیاان حکومات مساتقیم در بخا
(عمان) و در بخ

داخلای ماازون

کرانههاای خلایجفاارس را اساتمرار بخشایدند .خساروپرویز ساساانی بارای

استحکامبخشیدن به حاکمیت تاریخی ایرانیان در کرانههای جنوبی خلیجفارس ،ساازمان حکاومتی
را دگرگون ساخته و سازمان نوینی را زیرنظر دوطبقۀ نظامیاان و زماینداران باهوجاود آورد .ایان
دوطبقه را آن هنگام در منطقه« ،اسواران» و «مرزبانان» میخواندند (مجتهدزاده.)84 :1379 ،
تعداد مدارک موجود حااکی از ایان اسات کاه در دورۀ ساساانیان ،رفاتوآماد بازرگاانی در
خلیجفارس از رونق بیشتری نسبتبه دورههاای قبال داشاتهاسات .سابب ایان برقاراری و روناق
رفتوآمد در درجۀ اول ،سیاست فرمانروایان ساسانی بود .اردشیر بنیانگذار شاهنشااهی ساساانی،
بندرهایی در سواحل خلیجفارس و در کنار رودخانههایی که به این خلیج میریخت ،احداث کرد.
یکی از این بندرها« ،رواردشیر» نام داشت که در ایالت فارس بود .دیگری ارمزد اردشیر باوده کاه
در ناحیۀ اهواز قرار داشت و بازار اردشیر در ساحل شبهجزیره عربساتان برابار باا جزیاره بحارین
احداث شدهبود« .وانیشتابار اردشیر» (ابله جدید یا بصره) نیز از تأسیسات اردشیر باود .خااراکس،
فرات در خوزستان و استرآباد و بهمناردشیر در سلوکیه و بهاردشیر نیز به این شاهنشاه نسبت داده
شدهاست .مدارک مطمئنتر و دقیقتری که راجع به بازرگانی در اقیانوس هند از راه خلیجفارس به
دست ما رسیده ،مربوطبه دو قرن اول پی

از ظهور اسالم است (ویلیامسون.)144 :1351 ،

خسرو دوم از راه خلیجفارسی لشکری به هندوساتان فرساتاد و پادشااه هناد در ساند و تماام
کشورهایی که در شمال و جنو

این ناحیه قرار داشتند ،با شاهنشاه ساساانی عقاد صالح بساتند.
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گستری سیاسی و بازرگانی در توسعۀ فعالیت کلیسای مسیحی در ایاران نیاز مانعکس اسات .در
آخرین قرن قبل از ظهور اسالم ،یک مرکز مذهبی نستوری در جزیرۀ سیالن برقرار شد و در تماام
ساحل اقیانوس هند و حتی نقاطی از شر دور ،مانند مالزی ماتباار و کاتنیاان نزدیاک بمبئای و
نقاط دیگری در مغر

ازجمله اسکوتاری نزدیک استامبول کلیساهای مسیحی برپا شدهباود .بنادر

ابله در نزدیکی بصره امروزی ،یکی از مراکز مهم بازرگانی هناد باا جهاان غار

باود و ازلحاا

اهمیتی که از این جهت داشت ،طباری آن را فارجالهناد (دروازۀ هناد) مایناماد و محصاوتت و
مصنوعات هندی چون عود و صندل و مشاک و کاافور زنجبیال و فلفال ،فوقال ،نیلاوفر و هال،
دارچین ،هلیلج و بالذر ،شکر ،نارگیل ،انبه و پنبه ،کرباس ،منسوجات پنبهای ،چو

ساج و سانگ

سنباده ،الماس ،مروارید ،همگی در جهان آن روز شاهرت تماام داشات و هناوز اغلاب آنهاا باه
نامهای اصلی هندی در ایران و کشورهای دیگر جهان معروفاند (مجتبایی.)67 :1358 ،
«امیانوسااو مارساالینوس» ( )Amm,inanus marcellinusروماای کااه در سااال 363م در
لشکرکشی «ژولیانوس» ( )Julianusامپراتور روم به ایران آمدهبود ،میگوید که در آغااز پااییز آن
سال ،بازار بزرگی در شهر «بتنه» ( )Batneدر نزدیکی ساحل فرات برپا شدهبود که در آن کاتهای
هندی و چینی فراوان به فروی میرفت .به گفتۀ حمزه اصفهانی ،در قرن پنجم مایالدی در حیاره
نیز چنین بازارهای هر سال تشکیل میشد (همان)« .رینود» ( )Reinaudمحقق فرانسوی میگوید:
ایرانیان رفتهرفته نیروی دریایی عظیمی تشکیل دادند .کشتیهای ایاران متاوالی در هماۀ دریاهاای
مشر سیر میکردند .در آغاز کار آنها رقابات باا کشاتیهاای رومای و حبشای باود؛ ولای بعاد
صاحباختیار آن دریاها شدند و نفوذی که ایرانیان در دریا حاصل کردند ،یکی از عللای باود کاه
قدرت و شهرت روم را در دریاهای مشر متزلزل و بهکلی خاموی کرد (امامجمعاه.)57 :1358 ،
«وایت هوز» پووهشگر انگلیس که ازطرف انجمن انگلیس مطالعات ایرانای ،در خراباههاای بنادر
سیراف در خلیجفارس کاوی میکرد ،دربارۀ بازرگانی دریایی ساسانیان مقالۀ مفصلی نوشاتهاسات
و بهنقلاز شاهدان عینی آن عهد ازجمله «پروکوپیوس» مورخ بیزانسی و نویسندگان قارون پانج و
ش

میالدی و نوشتههای «کازماس» کشی

نستوری که در سال 522م مطالبی نوشتهاسات ،ثابات

میکند که بازرگانی گستردهای در خلیجفارس برقرار بودهاسات و رواباط تجااری غار

و شار

ازطریق خلیجفارس صورت میگرفت .قدرت اول این منطقه ،ناوگان دریایی ساسانیان باودهاسات.
او معتقد است که خط کشتیرانی سیراف-کانتون در زمان ساسانیان پیریزی شاده و نشااندهنادۀ
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تجارت ایرانیان باا چاین اسات .واژههاای «پوساا-پوساو» ( )Po—sa-po-suیعنای «پارساه» ،در
نوشتههای قرون چهارم تا هشت میالدی از وجود کلنیهای بازرگاانی ایرانای در کنتاون حکایات
دارد و همچنین او معتقد است که همانطور که در سدۀ چهار مایالدی ،اردشایر کنتارل بازرگاانی
خلیجفارس را در دست داشت با همان جدیت ،سیصد سال بعد خسرو اول بر تجارت دریای هند
تسلط داشت .اولین ذکری که از کشتیهای ساسانیان در اقیانوس شده ،در «تاریخ پاتدیوس» است
که در قرن چهار میزیسته است .پس از آن در سالنامههای نستوری راجع باه دادوساتد باا هناد و
سیالن در زمان سلطنت یزدگرد اول سخن رفتهاست (اماام جمعاه58-55 :1358 ،؛ وایات هااوز،
.)48 :1972
«دریای اریتره» ( )Erythrean seaدر عصر ساسانی تحتسیطرۀ بازرگانان ایرانای باود .مرکاز
این تجارت در «ابله یا اوبوت» ( (Ubullah- Obollahدر خلایجفاارس« ،بااری گاازا» در جناو
گچرات و «سریتنکا» (سری اندیب) در جزیرۀ روبیز ) )Rubiesقرار داشت .بازرگانان از شر و
غر

در این مناطق همدیگر را مالقات میکردند .دیگر مسیرهای تجاری دریایی شاامل بنادرهای

دریای سرخ ،مصر و مدیترانه بود .بندرهای «تانا» )« ،(Thanaساوپارا» ) (Soparaدر غار
هند ،نقشی اساسی در تجار

بین غر

بنادر

و شر بازی میکردند .سیاح «جینی فاهین» )(Fa–Hien

به حضور دریانوردان و بازرگان ایرانای در ساریتنکاا اشااره مایکناد .هماینطاور «کاساموس»
) (Cosmasبه رفتوآمد تجار ایرانی در جادۀ ابریشم و ورود تجار ایرانی به بندرهای سریتنکاا
در عصر ساسانی اشاره دارد و از نق

واسطۀ تجار ایرانی در انتقال کات از چین به روم ساخن باه

میان میآورد و از تالی بیهودۀ روم درجهت ارتباط مستقیم با چین و قطع واساطهگاری ساساانی
اشاره دارد .در قرن ش

میالدی ،بازرگانان ساسانی با جزایر ماتبار در هند در ارتباط بودناد و باه

بندر «کالیان» ) (Kalyanنزدیک شهر امروزی بمبئی در جزایر کنکان در رفتوآمد بودند .از دیگر
مناطق تجاری آن عصر میتوان از «جزیرۀ ساکوترا» ) (Socotraکاه باه زباان سانساکریت آن را
«دویپا سوخاتارا» ( )Dvipa Sukhataraمینامیدند ،اشاره کرد ).(Maloni, 2002: 213-215
بازرگانان ایرانی در قرن ششم میالدی بر بازارهای مکارۀ هند حکومت میکردناد و حکومات
ساسانی از حوزۀ فعالیت آنها تا عدن و سیالن پشتیبانی مایکارد (وایات هااوز)54 :1972 ،؛ اماا
تمرکز قدرت و سلطۀ ساسانیان پی

از هر جای دیگر در آ های شرقی بود و همانطور که قابالً

ذکر شد ،در سال 528م ،فرستادگان «راج پوتکسین دوم» مهاراجۀ دکن نزد آنها رفتند .نتیجه آنکه
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در دورۀ حکومت ساسانیان ،روابط بازرگانی چشمگیری بین ایران و هند برقرار بود .تصوّر میرود
در این دوره ،راههای دریایی بهتدریج اهمیت بیشتری پیدا کردهبودند و درحقیقت سیادت دریاایی
منطقه بهطور کلی در دست ایرانیان قرار گرفت؛ سیادتی که در سایۀ آن کشتیهای تجارتی ایران و
همپیمانان آن ،از عر ها و هندیها به آزادی کامل به حملونقل کات میپرداختند ( Majumdar,

 .)2001:50-60بعضی از منابع اشاره کردهاند که ساسانیان بهدلیل ماذهبی ،از دریاا و دریاانوردی
پرهیز میکردند و بهعلت مقدسداشتن عنصر آ  ،از پا گذاشتن به دریا و سافر دریاایی بار حاذر
بودند .در مادیگان هزاردستان که در سدۀ چهارم میالدی به دستور «آذر پاد سپند» در مقام اندرز به
پسری زرتشت نوشتهاست ،محاسن خاص یکیک روزهای ماه زرتشتی را به تفضیل شرح داده و
میگوید که دهمین روز هر ماه که روز اون (آبان) نامیده میشود ،برای سفر دریای ،آبیاری و حفر
قنوات ،پاککردن آ
نوشتۀ کتا

چاهها ،غرس درختان و کاشتن ذرت مبارک و میمون است .همچناین طباق

«کارنامۀ اردشیر بابکان» ،در عصر ساسانیان هنگامیکه اردشیر بابکان باه خلایجفاارس

آمد و اقیانوس را پی

چشمان خود دید ،یزدان را سپاس گفت و آن مکان را «تخت اردشیر» نامید

و فرمان داد که آت

وهرام در ساحل دریا بر تخت شود و فروزان بماند (فارهوشای.)47 :1354 ،

دریا یک آفریدۀ اهریمنی نبوده و دین زرتشتی که ساسانیان بدان معتقاد بودناد ،هرگاز باا دریاا و
دریانوردی مخالف نبود و ساسانیان با ایجاد قدرت دریایی در خلیجفارس ،قدرت درجهیک منطقه
شدند و تمام تجارت غر

و شر را تحت کنترل و سیطرۀ خود داشتند.

از سکههای طالی بهدستآمده از کوشانیان ،پیشرفت اقتصاادی و آباادی ایان کشاور پهنااور
بیشتر بر مبنای بازرگانی میان دنیای شر و غر

بود .این تجارت از دو طریاق زمینای و دریاایی

انجام میگرفت .یکی بر کنارۀ دریایی خزر از سرزمین اشکانیان میگذشت و دیگری از راه دریایی
بود که ازطریق بحر عمان .در چنین وضعی به قدرترسایدن ساساانیان ازنظار آناان تهدیادی باه
حملونقل آزاد و اجناس و تجارت آنان محسو
حفظ آن موقعیت ،کوش

میشدهاست؛ بههمیندلیل طبیعی بود کاه بارای

و تقال کنند تا تجارت بینالمللی مختال نشاده و همچناان در دستشاان

پایدار بماند؛ ولی آنچه که میخواستند ،جامۀ عمل نپوشید .تحول بزرگی که در پی تفو ساسانیان
پدید آمد ،تاریخ آسیای مرکزی را دگرگون کرد و ساهم آنهاا را در بازرگاانی جهاان آن روز نیاز
تغییر داد (حسندانی .)43 :1358 ،در دوران یزدگرد سوم (651-622م) ایران دچار جنگ و نزاع با
روم و بهخصوص دشمنان تازهنفس یعنی اعرا

شد و حکومت قدرتمند ساسانیان توسط اعارا

167

روابط اقتصادی ايران و هند در عصر ساسانيان ( ۲۲۴تا  6۴۲م)

تازهمسلمان منقرض شد .در نوشتههای هندی قرنهاای هفات و هشاتم مایالدی و آثاار مورخاان
دورههای بعد ،دیده میشود که پس از زوال شاهنشاهی ساساانی هناوز آثاار حکاومتی ایرانای در
نواحی غربی سرزمین هند وجود داشتهاست ).(Majumdar, 2001: 284
پس از ساسانیان و عصر اسالمی روابط بازرگانی بین ایاران و هناد همچناان براسااس پایاه و
سابقۀ قبل ادامه یافت و بندر سیراف در خلیجفارس کانون مهم دادوستد کاتهایی بود کاه از چاین
و هند میآمدند؛ کاتهایی ازقبیل ادویههای گوناگون ،چو  ،سنگهای پربها و عاج باه ایان بنادر
وارد و سپس این کاتها نهتنها به داخل ایران ،بلکه به دیگر کشورهای جهان فرستاده میشد (اماام
جمعه .)57 :1358 ،مسعودی مورخ اسالمی مینویسد که :دریای هند حدود منصوره و مولتاان باه
خراسان و سند پیوسته است و کاروانهای بین هند و سند و خراساان و زابلساتان در رفاتوآماد
هستند (مسعودی.)75 1374 ،
 -۳نتیجه
در عصر ساسانیان بهویوه خسرو اول و دوم که ارتباطات با دنیای خارج گسترده بود ،ایران حداک ر
بهره را از تمدن شر بهویوه هند برد .هند درنظر ساسانیان سرزمین عجایب و مرماوزی توصایف
میشد؛ بنابراین تردیدی نیست کاه شااهان ساساانی در پای دساتیاابی باه کشاور هندوساتان و
بهرهجستن از امکانات آنجا بودند .ساسانیان شر را بهعنوان همپیمانان سنتی خوی

میپنداشتند.

رقابتهای دولت جنوبی از سلسلۀ چالوکیه با پادشاهان شمال ،زمینههای ارتباط بیشتر هنادیان باا
ساسانیان را فراهم کرد .سلسلۀ چالوکیه سعی در ایجاد رفااه و آساای

بارای ماردم خاود باود و

سُفرایی به همسایگان خود فرستاد و سعی بسیار داشت تا با ایران روابط سیاسی و تجااری برقارار
کند .تصویر غار شمارۀ یک اجانتا در اورنگآباد ،تصاویر سُفرایی ایرانای را باهصاورت رنگای باه
تصویر کشیدهاست .این نگاه پادشاهان هندی عصر ساسانی و تفکرات و اعتقادات آنها با توجه به
اصاال «اهیمسااا» ) (Ahimsaو «ساااتایا گراهااا» ) (Satayagrahaبااا پایبناادی بااه اصاال ماادارا،
عدمخشونت و بردباری در برابر عناصر فکری بیگانه و پیشرفت کانونهای علمی چاون تاکسایال،
اوجین و اجانتا شرایط بسیار مناسبی در اختیار ساسانیان قرارداد تا بازرگانان و دیپلماتهای آنهاا
در غر

و شر هندوستان در رفتوآمد باشند .زمانی که روابط ایران و روم عصر ساسانی هماراه

با جنگ ،عدماحترام و اعتمااد شاکل گرفتاهباود کاه جاز تبااهی و فقار و ساختی بارای ماردم و
حکومتها نتیجۀ دیگری نداشات .در شار باهویاوه هندوساتان ،تعاامالت سیاسای در خادمت
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مردم شد کاه اثارات آن

سالهای متمادی و حتی تا عصر حاضر جاری و ساری است .در عصر خسرو اول و دوم ساسانی،
بی ترین و مستحکمترین روابط اقتصادی که نتیجۀ عامالن م بت سیاسی و فرهنگای باود ،رواباط
اقتصادی با هند برقرار بوده و بهعنوان عصر طالیی رواباط ایاران و هناد از آن یااد مایشاود .راه
ابریشم و خلیجفارس مهمترین راههای ارتباطی بازرگانی باین شار و غار

باود و ایاران عصار

ساسانی حداک ر استفاده را از این شرایط برد .سکههای بهدساتآماده از شااهان ساساانی در هناد
شاهد این مدعاست .اقتدار و قدرت گستردۀ خسرو اول و دوم و ثبات نسابی در داخال و خاارج
مرزهای ایران و ایجاد رقابت بین دو قدرت بزرگ شمال و جنو

هند ،توانست در کنترل راههای

تجاری شر  ،دیپلماسی فعالتری نسبتبه رقیب دیرینۀ غربی خود یعنی روم برقرار کند .درنهایت
اینطور میتوان بیان کرد که وقتی رواباط سیاسای براسااس احتارام متقابال ایجااد شاود ،رواباط
اقتصادی و فرهنگی فعالتر و گستردهتری را بهدنبال خود خواهادآورد .امیاد اسات سیاساتمداران
امروزی با استفاده از تجار

تاریخی و علم جامعهشناسی تاریخی ،راهحال مشاکالت اماروزی و

آیندهای بهتر را در ریشههای تاریخی ملتها جستجو کنناد و از اشاتباهات گذشاته پناد گرفتاه و
ملتهای خود را محکومبه تکرار حوادث تلخ تاریخی نکنند.
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