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چکیده
روابط تجاری ایران و چین از طریق مسیرهای دریایی در دورۀ ساسانی از جمله مباحث مورد اختالف در میان
پژوهشگران این حوزه از مطالعات است ،تا جائیکه برخی ادعا میکنند که هیچ گونه شواهدی از تماس مستقیم
دریانوردان و بازرگانان چینی و ایرانی در دورۀ باستان وجود ندارد و تجارت مستقیم بین این دو کشور در قرون
نخستین بعد از اسالم آغاز شده است .مقالۀ حاضر بر آن است تا براساس شواهد تاریخی ،باستانشناختی و مدارک
سکهها در ایران و چین نشان دهد که ارتباطات بین ایران و چین از قرن ششم میالدی با حضور ایرانیان در بنادر
جنوب چین آغاز شده است .بعدها خلیج فارس ،به خاطر اهمیت یافتن سیراف در گسترش تجارت دریایی بین ایران
و چین در قرن نهم میالدی ،مرکز تجارت منظم بین ایران و چین از طریق دریا بوده است.
واژههای کلیدی :ایران ،چین ،عصر ساسانی ،تجارت دریایی ،سیراف.
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 .مقدمه
در اواخر دورۀ ساسانی ،ایران بر بخش عمدهای از خاور نزدیک حکومت میکرد .در همان زمان،
نفوذ فرهنگی ساسانیان از مرزهای قلمرو شاهنشاهی آنان فراتر رفته و دامنۀ آن تا غرب اروپا،
آفریقا ،هندوستان و چین گسترش یافت .اگرچه دراین زمان رابطۀ سیاسی میان ایران و چین
بسیار اندک بود ،اما به علت موقعیت جغرافیایی استثنائی ایران به عنوان قطب میان شرق و
غرب ،بهخصوص زمانیکه در وسط جاده ابریشم قرار داشت ،هردو تمدن رابطۀ فرهنگی و
بازرگانی گستردهای داشتند .جادۀ ابریشم از چین تا دریای مدیترانه از میان قلمرو ساسانی
میگذشت و به این سبب ،ساسانیان بر یکی از مهمترین مسیرهای تجاری آسیا تسلّط داشتند.
مطالعه تطبیقی منابع این دوره درک این مسئله را میسر میکند که دو تمدن مذکور چگونه از
طریق تجارت دریایی با یکدیگر در ارتباط بودهاند .ارتباط میان رومیان ،ایرانیان و چینیها به
مبادالت مکرر افکار و فنون و مضامین تزئینی انجامید .در قرنهای پنجم و ششم ،کاالهای
پارسی نقشی مهم در تجارت دریایی با خاور دور ایفا میکردند .شواهد و مدارک مربوط به این
تجارت دریایی در موقعیتهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .با اینحال ،نظرات
دربارۀ این که آیا تجار پارسی به مراکز تجارت چین رفت و آمد داشتهاند یا خیر و این که به چه
میزان رفت و آمد داشتهاند متفاوت است .پیشینۀ مطالعات درباب تماس و برهمکنش فرهنگهای
چین و ایران از طریق مسیر آبی جادۀ ابریشم در دورۀ باستان و اوایل قرون اسالمی به طور کلی
بسیار بغرنج و آشفته است .از یک سو ،گروهی از دانشمندان مانند پلیو و یول به تماس مستقیم
بین چین و ایران از طریق خلیج فارس در دورۀ پیش از اسالم قائلاند (Yule, 1903: 83; Chau
Whitehouse and

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

 Williamson, 1973b: 45-46).و از طرف دیگر برخی نیز مانند جرج حورانی 0اساساً وجود این
تماس را در دورۀ باستان منکرند .اما با کشف سکههای پادشاهان ساسانی در جنوب چین ( Sun,
 )2004: 42و همچنین پیدا شدن سکههای دورۀ تانگ و سونگ در سیراف میتوان از آغاز
تماس مستقیم بین دریانوردان و تاجران ایران و چین در اواخر دورۀ باستان و گسترش آن در
قرون نخستین اسالمی به مرکزیت بندر سیراف سخن گفت .سکههای سیراف طی کاوشهای
وایتهاوس و محمد اسماعیل اسمعیلی در این بندر از زیر خاک بیرون کشیده شدند (شکلهای
.)9،2،3،0

از اینرو ،مهمترین پرسشهای تحقیق حاضر عبارتند از اینکه تماس مستقیم بین تاجران و
دریانوردان ایران و چین از طریق مسیر دریایی جادۀ ابریشم از چه دورهای آغاز شده است؟ و
ایرانیان تا چه حد و در چه زمینههایی با چین تماس داشته و جایگاه بندر سیراف در شکلگیری
1. George Hourani
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تجارت ایران و چین از طریق مسیر دریایی تجارت ابریشم چگونه بوده است؟ در پاسخ به
پرسشهای فوق اجماالً و به احتمال میتوان گفت که به علت حضور ایرانیان در بنادر جنوبی
چین ،روابط مستقیم میان ایرانیان و چینیها از قرن ششم بعد از میالد آغاز شده است .اما این
ارتباط از طرف چینیها تا پایان قرن هشتم بعد از میالد شروع نشده بوده است .در این زمان و
پس از آن ،در قرن نهم بعد از میالد (سوم هجری) ،خلیج فارس ،به علت نقش بندر سیراف در
گسترش روابط ایران و چین مرکز تجارت مستمر بین دو سرزمین بوده است.
 .بازرگانان ایرانی و چینی در دورۀ پیش از اسالم :پرسشهایی در مورد ارتباط
بین دو تمدن در مسیر آبی جادۀ ابریشم:
به طورکلی ،تماس مستقیم بین بازرگانان ایرانی و چینی در دورۀ پیش از اسالم تا حدی بحث
انگیز است .همانطورکه اشاره شد ،در اوایل قرن بیستم برخی از محققین به تماس مستقیم بین چین و
ایران از طریق خلیج فارس در پیش از اسالم معتقد بودند .ادعای آنها نخست بر اشارات طبری،
بالذری و دینوری به کشتیهای چینی در بندر اُبله در زمان فتوحات مسلمانان (بالذری914 :0241 ،؛
طبری )019 : 00/0232 ،و همچنین اشارۀ مسعودی در مروج الذهب به اینکه «در دورۀ ساسانی
کشتیهایی از هند و چین در حیره لنگر انداختند» استوار بوده است (مسعودی .)021 :0/0234 ،از طرف
دیگر ،استدالل آنها بر عبارتی در کتاب سونگ شو 0مبتنی بوده که میگوید کشتیها به آنسوی
سیالن حرکت میکردند ) (Whitehouse and Williamson, 1973b: 45-46و همچنین بر
گزارشی که میگوید در سال بر طبق آن در  143م .یک چینی به نام دو هوان 3در جنگ تالس
دستگیر شد و او را با قایق از خلیج فارس به وطنش فرستادند .اما اخیراً برخی محققین استدالل
میکنند که بازرگانان ساسانی معموالً تولیدات چین و آسیای جنوب شرق را در بنادر سیالن در
جنوب هند مبادله میکردند ،اما خودشان بهندرت به بنادر چین میرفتند ( ;Hourani, 1947:157
 .) Whitehouse and Williamson, 1973b: 45-46; Deeg, 2009; 153.با توجه به سکههای
کشفشده در بنادر جنوبی چین و شواهد و مدارک باستانشناسیِ حضور ایرانیان در چین ،کره و
ژاپن در اواخر دورۀ ساسانی و متون تاریخی این دوره ،به نظر میرسد که در اواخر دورۀ ساسانی
میان دو فرهنگ ارتباطاتی وجود داشته است ) .(Schafer, 1951: 408میدانیم که از آغاز دورۀ
ساسانی ،بازرگانان ایرانی و مبلغان مذهبی که به ترویج ادیان زردشتی ،نسطوری و مانوی مشغول

( ، Book of Songچینی1. ))Sòng Shū (宋书 :
2. Du Huan
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بودند ،از چین دیدن میکردند و حتی مأموران ساسانی را به چینی  Sa-paoمینامیدند

(Laufer,

).1919: 529
0

براساس گفتۀ کوسماس ایندیکوپلوستس که بازرگانی از اسکندریه بود و در طول فرمانروایی
امپراتور یوستینیان (343-331م ).در قرن ششم میالدی در چند مقطع به هند سفر داشت و
همچنین طبق گفتۀ پروکوپیوس ( 343-311م ،).بازرگانان ایرانی و چینی در حدود قرن ششم
میالدی برای مبادله تولیداتشان به طور منظم با هم ارتباط داشتهاند (Cosmas, 1897: 366-
).367

حضور ساسانیان در سیالن بزرگی بازرگانی این حکومت را نشان میدهد .این مسئله را
میتوان با تکیه بر نخستین منابع اسالمی تأیید کرد .مطابق روایت طبری و ثعالبی ،ناوگان
ساسانی در حکومت خسرو اول سیالن را فتح کردند (دریایی .)31 :0289 ،بهنظر میرسد که در اواخر
دورۀ ساسانی ،ساسانیان دریاها را تحت تسلّط خود درآوردند و ازاینرو با رومیان برخورد پیدا
کردند .آنها با رومیان رقابت میکردند و برای کسب امتیازات انحصاری تجاری تا سیالن با این
دولت در اختالف بودند و به نظر میرسد که ساسانیان حتی در مالزی مستعمره داشتهاند
) .(Kröger, 1979: 447در قرن پنجم و ششم ،کاالهای ساسانی رواج بسیار داشت و حتی گاهی
 ،bo-siیعنی کاالهای ساخت ایران یا کاالهایی که ایرانیان به چین میبردهاند ،برای کاالهای
غیرایرانی که از غرب به چین وارد میشد بهکار میرفت )0(.مطابق ویشو 3معلوم میشود
کاالهای  bo-siکه به چین وارد میشدند عبارت بودند از :مرجان ،عنبر ،عقیق ،مروارید ،شیشۀ
شفاف و مات ،سنگ بلور ،الماس ،فوالد ،شنگرف ،جیوه ،کندر ،زردچوبه ،صمغ ،حریر ،فلفل سیاه،
دار فلفل ،خرما ،اقنیطون و جزانیها .سوئِی شو 2،عالوهبر ذکر فهرست محصوالت ایرانی که در
باال به آن اشاره شد ،مواردی دیگر شامل طال ،نقره ،سرب ،چوب صندل ،منسوجات مختلف،
شکر و وسمه را به این فهرست اضافه میکند .اکثر این تولیدات از هند یا سیالن میآمدند و فقط
تعداد معدودی از آنها تولیدات عربستان یا سرزمینهای اطراف خلیج فارس بودند ( Chau Ju-kua,
).) 1911: 16

تاکنون عقیده بر این است که در مرحلۀ اول ،خلیج فارس منطقۀ بسیار مهم سیاسی و
بازرگانی بوده است .اردشیر (393-339م ).و سپس شاپوردوم (214-214م ).بنادر بسیاری را در
کنارههای ساحل شمالی خلیج فارس ساختند .از جملۀ این بنادر ،راماردشیر ،ریواردشیر و سیراف
بودند که ساسانیان با احداث آنها قدرت و اقتدار خود را در خلیج فارس مستحکم ساختند
3. Cosmas Indicopleustes
(  ،Book of Weiچینی3.)Wèishū (魏书) :
)، Book of Suiچینی5. (Suí Shū (随书) :

سیراف :تجارت دریایی ایران و چین در اواخر دوره ساسانی و اوایل قرون اسالمی09/

( .)Daryaee, 2009: 62-63; Huff, 1986این اقتدار بعدها به بازرگانان ساسانی قدرت بازرگانی
بزرگی بخشید و به این ترتیب ساسانیان در قرن ششم بر تجارت با هند و سیالن تسلّط یافته و
تماسهای نیز با چینیان برقرار کردند.
روش دیگری که میتوان بهوسیلۀ آن شواهد و مدراک مربوط به تجارت را مشاهده نمود،
سکههای یافتشده در بنادر تجاری است که ساسانیان به آن عالقه داشتند .از اوایل قرن
بیستم 0421،قطعه از سکههای نقرۀ ساسانی از جمله سکههای عرب-ساسانی در طول حفاری
های باستانشناسی در چین از زیر خاک بیرون آورده شد .محلهایی که این سکهها از آنها یافت
شدند در شینجیانگ و ورای آن هستند .این سکهها به سیزده پادشاه ساسانی زیر تعلق دارند:
شاپور دوم (214-201م ،).اردشیر دوم (282-214م ،).شاپور سوم (288-282م ،).یزدگرد دوم
(931-928م ،).پیروز (989-934م ،).قباد اول (320-988م ،).جاماسپ (944-941م ،).خسرو اول
(314-320م ،).هرمزد چهارم (341-314م ،).خسرو دوم ( 341-438م ،).اردشیر سوم (-438
434م ،).پوران (420-421م ،).یزدگرد سوم(430-423م .).اگرچه محل کشف بسیاری از این
سکهها در نزدیکی مسیر زمینی جادۀ ابریشم بود ،برخی از آنها نیز در مناطق ساحلی جنوب چین
یافت شدند ) .(Curtin, 1984: 101; Thierry, 1993: 90این سکهها عبارتند از:
جدول  :3سکههای نقرۀ ساسانی کشفشده در استان گوانگدونگ.(Sun, 2004: 42) 0
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باتوجه به سکههای ساسانی که در نواحی ساحلی استان گوانگدونگ در نزدیکی دریا یافت
شدهاند ،میتوان اینگونه فرض کرد که مسکوکات از طریق تجارت دریایی و به احتمال بسیار از
استان فارس به بنادر جنوب چین راه یافتهاند ) .(Sun, 2004: 42برخی از سکههای یافتشده در
استان گوانگدونگ نام قباد اول را بر خود دارند و همچنین ضرب ضرابخانۀ فارس و نواحی
همجوار هستند و به نظر میرسد که از طریق دریا وارد بنادر جنوب چین شدهاند (Cribb, 1986:
) .814عالوهبر سکههای کشفشده در گوانگدونگ ،حداقل در سه محوطۀ نزدیک دریا در
جنوب شرقی چین نیز سکههایی متعلق به ساسانیان یافت شده که این احتمال را به وجود
1. Guangdong
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0

میآورد که کشتیها این سکهها را از خلیج فارس آوردهاند .این محوطهها شامل کوکوگنگ،
2
3
یینگداک و سوییکای هستند که به احتمال زیاد با خلیج فارس تجارت داشتهاند (Nai, 1961:
) .93,107بسیاری از سکهها مربوط به اواخر قرن پنجم میالدیاند و برخی نیز به اواخر قرن
ششم و اوایل قرن هفتم میالدی تعلق دارند و این نکته بار دیگر نشاندهندۀ اهمیت خلیج فارس
در اواخر دوره ساسانی است ) .(Nai, 1961: 95تاریخ سکهها نشان میدهند که در دورۀ چی 9در
کوکوگنگ و پینگداک ،که استانهای ساحلی هستند بودهاند ،مدفون شده ).(Nai, 1961: 171
جهت یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش که آیا تعداد قابل مالحظهای سکه به ضرب
ضرابخانۀ فارس وجود دارد یا خیر ،بررسی ضرب ضرابخانۀ سکههایی که در ناحیه ساحلی یافت
شدهاند میتواند راهگشا باشد .در سوییکای ،چهار سکه یافت شده که ضرب کرمان ،استخر،
دارابگرد و ریاند ) .(Thierry, 1993: 95اگرچه تعداد این سکهها ناچیز است ،اما برداشت ما این
است که آنها متعلق به استان فارس و ناحیۀ ساحلی خلیج فارس هستند .همچنین ممکن است
سکههای ساسانی که در بنادر چینی از زیر خاک بیرون کشیده شدند مدرکی دال بر حضور
ساسانیان در جنوب چین باشند ،زیرا دادههایی وجود دارد مبنی بر اینکه معبدی شبیه به
3
آتشکدههای زردشتیان در منطقه چنگان در جنوب این کشور یافت شده است (Houston,
) .1975: 158-59این فرضیه با توجه به متون چینی که نشان میدهند تجارت دریایی از پارس،
یعنی خلیج فارس ،و به احتمال بیشتر از فارس آغاز شده است ،تأیید میشود.
اگرچه بین بازرگانان ایرانی و چینی در قبل از اسالم روابط اندکی وجود داشته ،اما با توجه به
شواهد و مدارک ،از پایان قرن هشتم میالدی میتوانیم دربارۀ تجارت مستمر با چین صحبت
کنیم .از سوی ایران ،فرضیۀ ما اینگونه است که روابط بین ایرانیان و چینیها از قرن ششم بعد از
میالد آغاز شده است ،اما از سوی چین ،هرت 4و راکهیل 1در آثار خود در مورد گزارشهای
چائوجو کوا( ،)3ادعا میکنند که هرچند ممکن است چینیها در قرن ششم تا عدن یا خلیج فارس
تا هرمز ،سیراف ،بصره یا بغداد سفر کرده باشند ،اما اینها فقط موارد اندکی از جنس
ماجراجوییهای دریایی بودهاند). (Chau Ju-kua, 1911: 4; Hourani, 1947:160
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سرانجام ،در پایان قرن هشتم و اوایل قرن نهم بعد از میالد ،بین خلیج فارس و چین تجارت
گستردهای وجود داشته است .منابع نخستین اسالمی این مسئله را تایید میکنند .برای مثال،
طبری میگوید که به منصور گفته شده بود که یکی از مزایای ساخت پایتخت جدیدش در بغداد
این بوده است که منابع و ملزومات از چین و هند با کشتی برای شما آورده خواهند شد (طبری،
 .)019 :00/0232همچنین طبق گفتۀ ابوزید ،در آغاز قرن هفتم میالدی در بندر کانتون در جنوب
چین مستعمرهای خارجی وجود داشته است که بیشتر از ایرانیان و اعراب تشکیل شده بود .بهنظر
میرسد که تا اواسط قرن هفتم میالدی دین اسالم وارد کانتون شده بوده است (Chau Ju-
) .kua, 1911: 14-15آنها تا  818م ،.یعنی زمانی که دولت چین تمامی خارجیان را بیرون راند،
در آن منطقه سکونت داشتند ( .)Whitehouse and Williamson, 1973b: 48در منابع چینی
آمده است که در سال  198م .یک راهب چینی به نام جیان جن 0دچار طوفان شد .طوفان او را
به جن جو ،3آی چنگ 2،یا چنگ 9امروزی در ساحل جنوبی جزیره هاینان 3در خلیج تونکین( )2برد.
برد .در آنجا او دریافت که فردی به نام فنگ رو فانگ ،4رئیس وان آن جو ،1یعنی ناحیه امروزی
امروزی لینگ-شویی ،8دو یا سه کشتی بازرگانی ایران را مصادره مینماید و محموله آنها را
بهتصرف خود درمیآورد و از خدمه کشتیها به عنوان خدمتکار استفاده میکند.(Takakusu, .
) .1928: 461-62گفتۀ فوق شاهد خوبی است که نشان میدهد در دورۀ تانگ (قرن هشتم
میالدی) کشتیهای پارسی به دفعات به بنادر جنوب چین مانند هانویی 4و کانتون سفر می
کردهاند .مستعمرۀ خارجی در کانتون ،همانطور که در باال به آن اشاره شد ،بیشتر از ایرانیان و
اعراب تشکیل شدهاست .این مستعمره تا آغاز قرن هفتم حتماً مستعمرهنشین پرجمعیتی بوده،
زیرا به نظر میرسد دین اسالم در اواسط قرن هفتم میالدی وارد آن منطقه شد .حتی مدارکی
وجود دارد که نشان میدهد مسلمانان در آن زمان در تسوان چوو 01و یانگچوو 00نیز بهطور
محدود استقرار داشتهاند .با این وجود ،تسوان-چوو تازه در قرن نهم در تجارت چین اهمیت
یافت .تا میانۀ قرن هشتم میالدی جمعیت مسلمانان در کانتون ،چنان افزایش یافت که به
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دالیلی که بر ما روشن نیست توانستند شهر را چپاول و غارت کنند و با آنچه که چپاول کرده
بودند به دریا بگریزند) .(Chau Ju-kua, 1911: 14-15میدانیم که ایرانیان بسیاری در این شهرها
ساکن بودهاند .از آنجا که در پایان قرن هشتم و اوایل قرن نهم ،ایرانیان و اعراب روابط
مستمری با کانتون داشتهاند ،درک اندیشۀ نویسندگان مسلمان در قرنهای نخستین ظهور
اسالم ،دربارۀ چین و روابط آن با ایران سودمند و مفید خواهد بود.
 .5سیرا ف و تجارت دریایی بین ایران و چین در اوایل دوره اسالمی
اهمیت خلیج فارس و همچنین رقابت ساسانیان با رومیان بر سر تسلّط بر بازارها و راههای
تجاری سبب شد که ساسانیان در قسمتهای مختلف خلیج فارس و دریای عرب و ورای آن
بنادری تأسیس کنند .بهنظر میرسد که در صحار در دهانۀ خلیج فارس در دریای عمان و
همچنین چند بندر دیگر آن منطقه ،قلعهای ساسانی وجود داشته که احتماالً در تجارت با شرق
دور شرکت داشته است ) .(Daryaee, 2009: 63پایگاه مرزی ساسانیان در خلیج هرمز قرار
داشته که ممکن است وظیفه آن نظارت بر کشتیرانی بوده باشد ).(Daryaee, 2003: 9-10
همچنین ساسانیان برای گسترش تجارت خود ،در محلهایی مانند مسقط ،در زمان حکمرانی
خسرو اول ،بنادر دیگری ساختند ) .(Al-Naboodah, 1992: 81این بنادر بههمراه بندرهای فارس
از قبیل سیراف (نقشۀ شمارۀ  )0به مثابۀ مرکز بازرگانی عمل میکردند .قدمت سیراف به زمان
شاپور دوم میرسد).(Huff, 1986
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نقشۀ شمارۀ  :0موقعیت سیراف در حاشیۀ خلیج فارس (معصومی)24 :0219 ،

حفاریهای انجامگرفته به سرپرستی وایتهاوس ،روشن ساخت که در دورۀ ساسانی سیراف
پایگاهی نظامی بوده است (Whitehouse, 1972: 87; Whitehouse, 1971: 5; Daryaee,
) .2009: 63در طول حفاری ،قسمتی از استقرارگاه و قلعهای کوچک کشف شد که آن را به دورۀ
شاپور دوم نسبت دادهاند) .(Daryaee, 2009: 63; Huff, 1986نخستین جادۀ بین فیروزآباد و
ساحل خلیج فارس جادۀ سیراف است .تا قرن دهم میالدی ،زمانیکه کاروانهای سیراف قصد
داشتند که از طریق فیروزآباد به شیراز سفر کنند از این مسیر استفاده میکردند (Whitehouse,
) .1972: 87اگرچه به نظر میرسد که در دورۀ ساسانی سیراف پایگاه مرزی بوده است ،اما در
دورۀ اسالمی این منطقه به بندری تجاری تبدیل شده است .برای نخستین بار در حدود سال
 831م .به سیراف به عنوان بندری در حال شکوفایی و توسعه اشاره شده و استخری نیز
مینویسد که در زمان او ،سیراف شهری پر رونق بوده است که فقط شیراز با آن برابری میکند
(استخری .)002 :0291کاالهای ساسانی-اسالمی( )9در عراق تولید و پس از اسالمی هم به تعداد زیاد
به سیراف صادر میشدند ).(Whitehouse, 1979: 881
همچنین در این دوره ،امکانات و تسهیالت تجاری بنادر اُبله و سیراف توسعه یافت .هرچند
در این مقطع زمانی قدرت از ساسانیان به دست مسلمانان افتاد ،اما ظهور اسالم و تسلط
مسلمانان بر این منطقه تأثیر چندانی بر ساختارهای اقتصادی بنادر سواحل خلیج فارس نداشت و
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اکثر بازرگانان اُبله و سیراف در آنجا به فعالیت خود ادامه میدادند (معصومی .)32 :0219 ،تحقیقات
اخیر نشان میدهد که سیراف بندر تجاری اصلی برای کشتیها بود و این بندر و بصره پایگاههای
غربی مسیر کشتیرانی به چین محسوب شدهاند ) .(Hourani, 1951:70بهنظر میرسد با توجه به
اینکه در بازگشایی خلیج فارس به روی کشتیها برای رسیدن به بندر اُبله و بصره مشکالتی
وجود داشته ،سیراف در رقابت اقتصادی بر رقبایش پیشی گرفته باشد .اساساً اجناس و کاالها با
کشتیهای کوچک از بصره و بنادر دیگر خلیج فارس به سیراف آورده میشد و سپس با
کشتیهای بزرگی به چین انتقال مییافت ) .(Hourani, 1951: 69-70سلیمان سیرافی که در
سال  321هـق 830/م از بندر سیراف به چین رفته است ،مینویسد که کاالهای صادراتی که
قرار بود به چین فرستاده شود از سیراف به مسقط منتقل میشد ) .(Sīrāfi, 2001:56-57همچنین
ابوزید( ،که درحدود قرن نهم میالدی میزیست و خود تاجری از سیراف بود) ،نوشته است که
تاجران سیراف عالوه بر دریای سرخ به جده و همچنین ساحل زنگبار نیز سفر میکردند (سیرافی،
.)00 :0/0281

سیراف در طول قرن دهم بعد از میالد (قرن چهارم هجری قمری) نیز بزرگترین بندر ایرانی
در خلیج فارس بوده است و تمامی کاالهای وارداتی به آنجا منتقل و سپس از آنجا توزیع شده
است .همچنین تمامی کاالهای ارزشمند و نایاب هندی نیز به سیراف صادر شده است .مطابق
گفتۀ تمامی مورخین ،در قرن دهم بعد از میالد سیراف در اوج شکوفایی خود قرار داشته و
دریانوردان این شهر با آفریقا ،سیالن ،هند ،اندونزی و چین روابط بارزگانی داشتهاند (Shafiq,
).2013: 57-58

همانطور که در باال اشاره شد ،اهمیت سیراف و تجارت آن در متون تاریخی و از طریق
حفاری آوارهای این شهر بهوضوح آشکار شدهاست .شواهد و مدارک باستانشناسی ،مانند مسجد
و ساختمانهای دیگر ،ظروف سفالی و سکههای چینی و همچنین ابزارهای کشتیسازی ،رشد و
توسعه سیراف در آن زمان را تایید میکنند .ظروف سفالی لعابی بهدستآمده از سیراف حاوی
درصد باالیی از اجناس چینی است ) .(Whitehouse and Williamson, 1973b: 49با این وجود
این اجناس صادراتی ترتیب زمانی یکسانی ندارند :محوطههای ساسانی مانند نخستین
محوطههای اسالمی از آثار چینی تهی بودهاند .برای مثال از محوطههای اولیه در سیراف فقط
یک قطعۀ چینی بدستآمده که زیر آخرین مرحله یافت شده و میتوان آن را به قرن هشتم
تاریخگذاری کرد .از مسجد جامع سیراف که در  812/9م .یا کمی بعد از آن ساخته شده است
صدها قطعه چینی بدستآمده که زیرِ الیۀ اصلی قرار دارد (Whitehouse and Williamson,
).1973b: 49
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سکههای چینی نسبتاً زیادی در سیراف کشف شده (شکلهای  .)9،2،3،0که اساساً به
سلسلههای تانگ و سونگ تعلق دارند ) .(Cribb and Potts, 1996: 115اکثر سکههای کشفشده
در سیراف متعلق به سلسلۀ سونگ هستند ) .(Lowick, 1985: 43سکههای بیشمار چینی و
همچنین قطعاتی که همزمان با آنها یافت شدهاند ،این فرضیه را تأیید میکنند که بعد از اسالم
روابط چین و ایران از طریق بندر سیراف گسترش یافته است .در حقیقت ،علیرغم حضور ایرانیان
در بنادر چینی در حدود قرن ششم میالدی ،خلیج فارس شاهد حضور چینیان در پایان قرن هشتم
بعد از میالد و بعدها در قرن نهم بعد از میالد و خصوصاً در سیراف بوده است .وجود سکههای
چینی در سیراف بر شکوفایی و رونق تجارت در این شهر داللت دارد و مطابق گفتۀ ابوزید
سیرافی ،در معامالتی که در سیراف انجام میگرفته از سکههای چینی استفاده میشدهاست
) (Sīrāfi, 2001:95این مسئله از بقایای اشیای وارداتی سلسلۀ تانگ مانند ظروف وارداتی
) (Whitehouse, 1973a: 241-243و اقالم دیگری مانند سکههای چینی و ظروف سفالی که در
سیراف یافت شدهاند ،آشکار میشود ).(Whitehouse, 1970a: 30-31
توسعه و گسترش تجارت و خصوصاً تجارت دریایی با چین در این منطقه به افزایش تولیدات
و مصنوعات کشورهای مسلمان منجر شد .صادرات اجناس و کاالها به مناطق دوردست جهان
نیز منافع فراوانی به همراه داشت که از یک طرف ثروت مردم را افزایش داد و از طرف دیگر
توسعۀ خزانه را نیز سرعت بخشید ) . (Shafiq, 2013: 57-58مطابق گفتۀ المقدسی ،سیراف تا
اواخر قرن دهم بعد از میالد همچنان شکوفا بوده اما در آن زمان توالی حوادث باعث افول این
شهر شده و سیراف دیگر هرگز نتوانسته شکوفایی و رونق خود را بازیابد ).(Shafiq, 2013: 57
عواملی مانند زلزلههای سال  411م ،.که هفت روز به طول انجامید (ابن بلخی901 :0219 ،؛
 ،)Whitehouse, 1970b: 142; Wilkinson, 1974: 123شکل گیری بنادر رقیب و همچنین
سقوط خاندان آل بویه در  0133م ،.در کنار هم زمینۀ الزم را برای سقوط تقریباً کامل سیراف
فراهم ساختند ) .(Whitehouse, 1970b: 142; Shafiq, 2013: 57-58اما علیرغم این تحول،
تجارت با چین از طریق دیگر بنادر خلیج فارس ادامه یافت.
نتیجه
خلیج فارس به علت موقعیت استراتژیک خود به عنوان پل میان شرق و غرب ،درطول تاریخ
مورد توجه ایرانیان بوده است و توجه به این ویژگی مهم سلسلههای حاکم را به ساخت بنادر در
سواحل آن ترغیب میکرده است .ساسانیان در طول دهههای آغازین حکومتشان بر ایران تا
قرن ششم بعد از میالد ،بهمنظور تسلّط بر تجارت دریایی با هند ،سیالن و خاور دور ،مبادرت به
ساخت بنادر بیشماری در طول سواحل خلیج فارس نمودند که یکی از مهمترین آنها بندر سیراف
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بود .مطابق شواهد و مدارک باستانشناسی ،منابع نخستین اسالمی ،منابع چینی و منابع رولی ،به
نظر میرسد که در قرن ششم بعد از میالد ،ساسانیان بر تجارت دریایی اقیانوس هند تسلط
داشتهاند .با تفوق حکومت ساسانی بر اقیانوس هند ،از جمله سیالن ،بازرگانان چین و ایران به
طور مستمر برای تبادل تولیداتشان در سفر بودند.
مطابق منابعی که در باال به آنها اشاره شد و سکههای ساسانی یافتشده در بنادر جنوبی
چین ،از جمله گوانگدونگ ،کوکوگنگ ،پینگداک و سوییکای ،بهاحتمال بسیار بازرگانان
ساسانی در قرن ششم بعد از میالد به بنادر جنوبی چین رسیدهاند .از سوی دیگر ،میتوان گفت
که در پایان قرن هشتم و اوایل قرن نهم بعد از میالد بود که چینیان وارد خلیج فارس شدند و با
ایرانیان روابط مستقیم برقرار کردند .در طول حفاریهای سیراف ،ظروف سفالی لعاب دار چینی،
ظروف چینی ،کاشی و اجناس و کاالهای دیگر بهدست آمدهاست .ظروف چینی به طور ناگهانی
در خلیج فارس نمود پیدا کردند و ورود آنها در حدود سال  811م .تخمین زده میشود .در
حقیقت ،پایان قرن هشتم و اوایل قرن نهم میالدی آغاز تجارت گسترده میان بنادر جنوبی چین
و خلیج فارس بوده است .طبق مدارک و شواهد ،با آغاز قرن نهم بعد از میالد ،بندر سیراف
جایگزین بصره و اُبله شده است .سیراف در قرن دهم بعد از میالد به اوج رونق خود رسید.
تجارت سیراف با مکانهای دوردستی مانند چین و زنگبار در شرق آفریقا در متون معاصر آن
دوره تصریح شده است .در میان کاالهای چینی که گستردگی تجارت با چین را روشن میسازد،
سکهها نیز قراردارند .اگر سکههای ساسانی کشفشده در چین را با تعداد نسبتاً زیاد سکههای
چینی که در سیراف یافت شدهاند و به سلسلههای تانگ و سونگ تعلق دارند (شکلهای
 .)9،2،3،0مقایسه کنیم ،درمییابیم که میان بازرگانان دو کشور روابط تجاری وجود داشته است
به این صورت که برای نخستین بار در حدود قرن ششم میالدی ،ایرانیان این روابط را آغاز
کردند و سپس در پایان قرن هشتم میالدی ،یعنی زمانی که چینیان در خلیج فارس فعال شدند،
تجارت بین ایران و چین شکلی مستمر و منظم یافت.
پینوشت
 .0مطابق تواریخ سلسلهای چینی ،که دورهای از پایان قرن چهارم تا آغاز قرن هفتم را پوشش میدهند ،تمام
تولیدات هند ،چین ،سیالن ،عربستان و ساحل شرقی آفریقا بهعنوان «تولیدات  »bo-siدستهبندی میشوند و
اکثریت تجاری که این کاالها را به چین آوردهاند متعلق به سرزمین  bo-siهستند (Chau Ju-kua, 1911:
)7-8
 .3چائو جو کوا ) ،Chau-Ju-Kuaچینی趙汝适 :؛  0338-0011م :).نویسندۀ چینی سدههای ششم و
هفتم قمری بوده است .اثر وی به نام چوو فان چی (، Description of the Barbarous Peoples
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چینی ) Chu-fan-chi (諸蕃志):شامل دو جلد است که به توضیح تجارت دریایی بین چین و سرزمینهای
غربی ،از جمله ایران و خلیج فارس ،اختصاص دارد ).(Chau Ju-kua, 1911: V
 .2خلیج تونکین ( Gulf of Tonkiبه چینی )北部湾 :شاخۀ شمالغربی دریای جنوبی چین است که در
بین چین (شمال و شرق) ،جزیره هاینان (شرق) و ویتنام شمالی (غرب) واقع شده است.
 .9منظور از اصطالح ساسانی-اسالمی ،آثار هنری ساسانی مانند ظروف سفالی است که در دورۀ اسالمی بدون
تغییر در سبک دورۀ ساسانی تولید آن تدوام داشت ).(Insoll, 2005: 117
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