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 چکیده

، النهیری   بیی  مرکزی داخلی با جزایر و بنادر جنوب ایران، عراق،  های تمدنتاریخ حلقه ارتباطی میان  دم سپیدهخلیج فارس از 

ماقبل تاریخ اییران،   های تمدنهند، چی ، شرق و جنوب شرقی آسیا، مصر و آفریقای شرقی بوده است، آثار باستانی مكشوف در 

کهی  اییران بیا جنیوب ویرب و       های گاه زیستو  شهرهاکه خلیج فارس در روابط تجاری و تبادالت بازرگانی بی   دهد مینشان 

که از سده هفتم پیش از میالد، میان ایران و  دهد میهند نقش داشته است، شواهدی موجود است که نشان  ازجملهشرق ایران 

ایرانی با عبور از درییای عمیان بیه اقییانوس هنید دسیت        های کشتیهند روابط بازرگانی برقرار بوده است، در زمان هخامنشیان 

، سلوکیان امكانات مهمی را برای ارتباط بی  ایران و هنید در خلییج فیارس    پرداختند می دادوستدو تا سواحل سیالن به  یافتند

. در زمیان  شید  میی فراهم کردند، کاالهای هندی و ایرانی در ای  زمان از طریق خلیج فارس بی  دو کشیور رد و بیدو و مبادلیه    

کماکان برقرار بود، در ای  دوره روابط بازرگانی از طریق خلیج فارس بی  دو  ها هندی ن وفرمانروایی اشكانیان، روابط بی  ایرانیا

ند و از آنجیا  شید  میی مستقیم از خلیج فارس عازم هندوسیتان   طور بهایرانی  های کشتیکشور گسترش یافت. در دوره ساسانیان 

چنان روابط بیی  خلییج فیارس و هنید برقیرار مانید، در پیی        ، بعد از اسالم همآوردند میادویه و ابریشم و دیگر کاالها را با خود 

استقرار بازرگانان و  منظور بهگسترش روابط تجاری و بازرگانی بی  دنیای اسالم و شبه قاره هند مراکز و بنادری در خلیج فارس 

در ای  رساله به جایگاه  شد، که ای  بنادر نقش مهمی در روابط تجاری بی  هند و دنیای اسالم داشتند. تأسیس ها کشتیتوقف 

 .  پردازیم میدر روابط ایران و هند  خلیج فارس
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