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آنتتا ،زن ت گی مبانی بر راهزنی اخایتتار کرده و بتته

مقدمه
شتبهجزیره عربستاا ،سرزمینی لمیزرع و خشن است

ستترزمینهای همستتایه تاختوتاز و آنجا را غارت

که صحرایی پهناور دارد و تنها یمن در جنوبشرقی آ،

کنن

در این ناحیه بیآب آ،ها در فواصتتل مناستتبی

بتتارانی بوده و برای کشتتتاورزی منتتاستتتب استتتت

چاه حفر کرده و آ ،را از دی ستتتایر مردم پنها،

( )Ackermann, 2008: 21در میا ،همه ستتاتراپیها

میکردن تا در مواقع خطر در این نواحی پناه گیرن ؛

عربستاا ،جنوبیترین ستاتراپی محستوب میش و تنها

زیرا تنها خودشتتا ،از ماا ،این چاه ها آگاه بودن

کشتتوری بود که کُن ُر صتتغم

کاستتیا (مرزنجوش)

زمانیکه ملل دیگر در تعقیب آنا ،میرفان

به علت

دارچین و گومماستتایش (الد ،عنبری) تولی میکرد به

ناآگاهی از چاهها از بیآبی تلف میشتت ن یا ایناه

جز صتم تهیه همه این کاالها برای اعراب دشوار بود

بع از تحمل مشتتقت و بیماری به ستترزمین خود

( )Herodotus, 1922: III/106ستتاکنا ،نواحی شتتمالی

بازمیگشتتتان ؛ بنابراین در جنگ ها چیرهشتتت  ،بر

عریستاا ،مردمانی بودن که شار داشان در دورا ،پیش

اعراب ستتاکن این نواحی آستتا ،نبود گذشتتاه از آ،

از استالم این ناحیه دارای حاکمیت سیاسی نبود و تنها

اعراب ساکن این نواحی قبول نمیکردن که مردی از

قبایل ب وی گوناگونی داشتتتت تکتک اعضتتتای یک

ستترزمین دیگر بر آنا ،فرمانروایی و آزادی آنا ،را

قبیلته بته جتای خانواده به قبیله خود وفادار بودن تا

ستلب کن ؛ در نایجه شتاها ،آشور کهن شاها ،ماد

س ه هفام پ م آ،ها به پنج پادشاهی مغعین سبا قبطی

شتاها ،پارس و بع ها مق ونیا ،ناوانستان آنا ،را به

حضترالموت و قحطی تقسیم میش ن اَشوریا ،و پس

بردگی دربیاورن

این حاومت ها نیروهای بستتیاری

از آ،هتا کلت انیتا ،و پتارستتتیتا ،این وح ت را از هم

ضت این اعراب گسیل می کردن ؛ اما هرگز تالششا،

پاشی ن ()Ackermann, 2008: 21

به موفقیت نمیانجامی (ستتیستتیلی  961/3 :9231و

نام این ناحیه را نیز اَشتتتور به کار بردهان که ناحیهای
بین دجله و فرات بود در ستتت ه ستتتوم پ م در دوره

963؛ )Diodorus1814, II: 140
با ظهور اعراب در مرزهای دو دولت روم و ایرا ،نام

ستاستانیا ،واژه آستورساا ،برای کل بینالنهرین سفلی

این شتاهزادهنشتینها بیش از پیش در منابع پ ی ار ش

بتته کتتار می رفتتت ( )Lightfoot, 1990: 5نتتام خود

شتتتاهتتکنشتتتین خاراستتتن یا مستتتن یای از این

ب تی تنالتتنتتهتتری تن بتترگتترفتتاتته از کتتلتتمتته ی تونتتان تی

شاهزادهنشینها بود که با مهاجرت اقوام سامی گسارش

مستتتوپوتتامیا )Mesopotamia(9استتتت که در کااب

یتافتت در نبرد بین دو امپراتوری روم و اشتتتاانی

آناباس تیس استتان ر آم ه و ناحیهای بین فرات و دجله

خاراسنها در زمینههای سیاسی و فرهنگی و تجاری به

یعنی بخش غربی دولت اَشتتور باستتاا ،را تشتتتایل

سود شاهنشاهی ایرا ،ایفای نقش میکردن

میدادهاست ()Ebeling&Meissner, 1975: 94

پیشینه پژوهش :این پژوهش به اعراب و شاهزادهنشین

در زما ،دیودوروس ( )Diodorusاعرابی که در

عربی خاراستتن در دوره اشتتاانیا ،میپردازد؛ بنابراین

نامشتتا،

منابع ماق م ما مح وه زمانی تاریخ اشتتاانیا ،و روم را

نبطی بوده و سترزمینی آنا ،تا ان ازه ای دارای صحرا

دربرمیگیرد با توجه به این مطلب کااب خاصتتی در

و چن ی هم بیآب بود؛ هرچن که بخش کوچای از

این باره به رشتاه تحریر درنیام هاست و تنها مقالههایی

آ ،میوهدار و بارور بود این مسئله منجر به آ ،ش که

به برخی ویژگیهای این شاهزادهنشینها اشاره کردهان

بخشهای شتترقی شتتبهجزیره ستتاکن بودن

اعراب و شاهزادهنشین عربی خاراسن در دولت اشاانیا2/ ،

کته نیتاز استتتت در مقتاله های گوناگو ،به نقش و

عربستتتاا ،جنوبی به خاور نزدیک حمل میکردن و

خویشااری گوناگو ،این شاهکها پرداخاه شود

ادویهها از هن و ستترزمین اعراب به شتتوش میآم در

اهمیتتت و ضتتترورت پژوهش :این پژوهش منتتابع

دورا ،باستتاا ،شتتبه جزیره عربستتاا ،از دو جهت مهم

نگتارشتتتی تتاریخ ماق م و ماأخر ایرا ،باستتتاا ،را

بود :یای جنوب عربساا ،منبع دو کاالی باارزش یعنی

دربرمیگیرد که به زبا،های گوناگو ،نگاشتتاه ش ت هان

کن ر و صتتم بود؛ دوم این ناحیه ستت بزرگی بین دو

برای نگارن ه ایرانی دستایابی به این منابع دشوار است؛

تم  ،بزرگ باساا ،یعنی مصر و بینالنهرین بود درباره

اما در این مقاله تالش براین است که با اسافاده از منابع

علت دوم مشتاه ه میکنیم که ترس از گسارش ق رت

موجود ماق م به التین همچو ،جوزفوس کاستتیوس

اَشتتوریا ،و قطع مستتیرهای تجاری باعث میشتت که

دیو آپیا ،و منابع ماأخر ناایج مطلوبی حاصل شود

اعراب اغلب با دشمنا ،اَشوریا ،ماح شون گذشاه از
آ ،حاکما ،عرب به شتتتاها ،اَشتتتوری باج پرداخت

پدیدارشدن اعراب در منابع
اولین استناد تاریخی درباره اعراب منابع اک ی است

میکردن تا باوانن کاالهای خود را به سالمت به مقص
برسانن (Wallenfels, 143؛ )Ghrisp, 2009: 20

کته آنا ،را اَریبی نامی هان ( )Nardo, 2007: 32این

شتتاها ،اَشتتوری تمام ستتوریه را مطیع کردن و شتتاه

واژه استمی عام است که از نیمه س ه نهم پ م به جلو

اعراب را در تیول خود درآوردن ( Xenophen, 1914:

دربتاره قبتایل ب وی بهکار میرفت و در مح وده هالل

)77؛ برای نمونتته اعراب در ستتتتال  325پ م در

خصیب به سر میبردن ()Boardman, 2008: 148

اتحادیهای ض ت شتتلمنصتتر ستتوم ()ShalameneserIII

در منابع بینالنهرینی عربها اولینبار در نخستتتاین

شتترکت کردن و در ستتال  123پ م ملاه عرب به نام

س ت ه هزاره اول پ م در ارتباط با حوادث در ستتوریه

ستتتامستتتی ( )samosضتتت تیگالت پیلستتتر ستتتوم

پ ی ار شت ت ن این منابع ماو ،اک ی3به زبا ،اَشتتتوری

( )TiglatpileserIIIجنگیت و مجبور به پرداخت باج و

نگاشاه ش هان  .نوشاههای شاها ،به لشارکشی آ،ها به

خراج ش سنگنوشاههایی از کاخ اَشوربانیپال در نینوا

ستوریه و صتحرای ستوریه از اواسط س ه نهم پ م تا

نشتتا،دهن ه نبرد نیروهای اَشتتوری با اعراب شتتارستتوار

فروپاشتی شتاهنشتاهیشتتا ،اشاره میکن این منابع را

حمایتش ه از سوی بابلیا ،است ()Leick, 2010: 14

شتتمارینامههای رستتمی تامیل میکنن این استتناد

از رابطه اعراب و بابلیا ،در اواخر س ه هشام و هفام

ان کی پس از روی ادها نگاشاه ش ه و از شواه عینی و

پ م به طور پراکن ه گزارش شتتت ه و رابطه ماقابلی در

مردم ماعلق به طبقه حاکم پادشتتاهی اَشتتور با اطالعات

زمینه ستیاستی و تجاری بین هر دو وجود داشتتاهاست

دست اول گرفاه ش هان از دیگر منابع مربوط به اعراب

اعراب چادرنشتین ستاکن در حاشیه مرزهای بابل ض

تا زما ،هخامنشتیا ،استناد یهودی باساا ،یا هما ،عه

اَشتتتور به بابلیا ،کمک میکردن در زما ،ستتتناخریب

عایق است در شبهجزیره عربساا ،بهویژه حجاز حجم

( )Senacheribو در شتتتورش ستتتال  102پ م ملاه

گساردهای از کایبهها از دوره هخامنشی باقی مان هاست

اعراب بتته نتتام پ تاتی ( )Patiبرادر خود بتتاستتتاتتانو

( )Resto, 2003: 236اعراب بر مستیرهای تجاری مهم

( )Bascanoرا بتا گروه هتایی بته کمک مردوخ-باالدا،
2

شتتبهجزیره عربستتاا ،نظارت میکردن در این مستتیر

( )MarduchBalanفترستتتاتتاد التتبتاتته استتترح ت و،

کاروا،ها کاالهای تجملی همچو ،کن ر و آیینه را از

( )Esarhaddonشتتاه اشتتوری تا ح ی با ماح ا ،بابل
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مالطفت داشتتت او تن یس خ ایا ،دزدی هشتت ه را به

عبارت «شتهرک اعراب» در همسایگی نیپور در شمار

حزایتل ( )Hezailفرمتانروای عرب بتازگردان و تنها

ان کی استتناد آم هاستتت ظاهراا این ستتاوناگاه بر پایه

مبل انت کی بر خراج آنا ،افزود او ز ،عرب جوانی را

ساکنین عرب آ ،نامگذاری گردی هاست مطابق مانی به

به نام تابوآ ( )Taboaکه در دربار سناخریب ترقی کرده

ستتتال  562پ م اوهتابانا نامی وظیفه تحویل مقادیری

بود به عنوا ،ملاه اعراب برگزی و تن یسهای گمش ه

جو به مردی دیگر از شهر اعراب داشاهاست همچنا،که

خت ایتا ،را به مردم بازگردان بع ها و با مرگ حزایل

زادوک یادآور شتت ه اوهابانا یک نام عربی استتت یک

ستتناخریب یئوتا ( )Yaotaپستتر حزایل را به شتتاهی

مزرعه در همین ستتتاوناگاه که ماعلق به برخی اعراب

برگزیت نیم قر ،بعت زمتانیکه بابل تحت محاصتتتره

بوده به شترکت تجاری موراشو اجاره داده ش هاست به

اَشتتتوریا ،بود روستتتای عرب و مردانشتتتا ،همراه با

نظر میرست که این اعراب سربازا ،حاومای ساکن در

شمش-شوما-اوکین بزرگترین پسر اِسرح و ،سخای

ناحیه نیپور بودن نام شتتتماری اعراب به عنوا ،کارگر

بسیاری در شهر ماحمل ش ن م ارک پراکن های وجود

معب اِبابار در ستتیپار آم هاستتت نام اعراب همچنین در

دارد کتته حتتاکی از نفور اعراب در بتتابتتل استتتتت

چنت ین ستتتن از بایگانی های معب اِآنا در اوروک رکر

جاینامشناسی عرب در غرب کل ه در اواخر س ه هشام

گردیت هاستتتت یای از این ماو ،دربردارن ه یک حام

پ م بته مهتاجرت قبایل عرب بین اری و و قلمرو ک ار

باز داشتت بر علیه عربی به نام زاب یجا است که او را از

در صتتتحرا مالقتات یک بازرگا ،از تما با شتتتاه بابل

ارتباط داشان با یک ز ،برده معب ق غن کردهاست نام

تتاختتوتتاز یتک عرب به ستتتیپار افزایش شتتتماری

شتتتماری اعراب دیگر آم ه که مناصتتتب دولای جزیی

مصتتتنوعتات تجاری اعراب و نیز کشتتتف کایبهای در

داشتتتانت فرزنت ا ،این اعراب با جمعیت بابلی آمیخاه

کتاوشهای جنوب بینالنهرین با خطی نزدیک به خط

گشتتتان و در نایجه نام اک ی به خود گرفان در برخی

عتربتی جنوبی از هزاره اول پ م اشتتتتاره می کن ت

موارد نتتام «عربجتتا» نتتام فتتامیلی این افراد گشتتتتت»

( )Boardman, 2008: 17اعراب از حوالی ستتال 155

()Rollinger, 2004: 138

پ م شتتتروع بته نفور در شتتتهرهای بابلی کردن و با

افعل یادآور شتت ه که هیس ستتن ی دال بر وجود آیین

جمعیتت بومی آمیخاته شتتت ن نامهای عربی در منابع

اقلیتهای خارجی در طی دوره بابلینو و هخامنشیا،

میخی بتته این موضتتتوع اشتتتاره دارد افعتتل 1یتتادآور

در بینالنهرین یافت نش ه است اما برخی چنین پن ارن

شت ت هاستتتت که واژه عرب در آغاز اشتتتاره به «ب وی

که این موضتوع را میتوا ،از منابع غیرمساقیم اساخراج

)Eph�a
صحرانشین» دارد (l, 1982: 145

کرد؛ برای نمونته ستتتنت ی درباره یک وام جو نزدیک

رولینگر ( )Rollingerبتته نقتتل از زادوک)Zadok(5

نیپور در معبت ستتتین در شتتتهرک اعراب پیش نویس

آوردهاستت« :غیرممان استت تعیین نماییم چه کسانی

شتت هاستتت همچنین بهخوبی آشتتاار استتت که آیین

بته زبا ،یا زبا،های عربی ستتتخن میگفان و نامهای

خ ای ماه ستتتین در میا ،اعراب رواج داشتتتاهاستتتت

شتتتخصتتتیشتتتا ،را نمیتوا ،از نامهای ستتتامی غربی

 )Eph�aمنبعی هم شاها ،خان ا ،کل انی
(l, 1982: 145

تشتخیص داد در استناد اقاصتادی بابلی مربوط به س ه

را عرب دانستاهاستت که در دورا ،شتتاهنشتتاهی اَشور

شتشتم و پنجم پ م اعراب به عنوا ،ساکنین شهرهای

ق رت را در بابل به دستتتت گرفان و نامهای آنا ،را به

بابل نیپور ستیپار و شتماری دیگر شهرها رکر ش هان

شال یونانی آوردهاست ()Cory, 1910: 11

اعراب و شاهزادهنشین عربی خاراسن در دولت اشاانیا5/ ،

در دوره زمام اری پارسیا ،گروههایی عرب در ناحیه

بوده که معب ش در تل المستتخوتا بود یای از کاستتهها

ستتوریهفلستتطین زن گی میکردن که شتتماری از آنا،

نام بخشتتن ه  qynw br g�mmlk qdrدارد و حاکی از

گویا اعراب نبطی بودن که نخستتاینبار نام آنا ،در بین

ساونت اعراب در نزدیک وادی توموالت است حضور

ستتالهای  293پ م آم هاستتت هرودوت در گزارش

اعراب بهاحامال ب و ،فرمانبرداری از حاکمیت پارسیا،

خود درباره پنجمین ستتاتراپی شتتر میده که نواحی

بود کته چنین مینمتایت کته بر پایه حمایت آنا ،برای

اعراب در جنوب آ ،که جزء این ستتاتراپی نیستتان از

پتاستتتبتانی از این گتذرگاه مهم بودهاستتتت یافاههای

مالیات معاف هستتان این قلمرو از باریاه ستتاحلی از

باستاانشناسی به این اشاره میکن که زوال این معب در

غزه تا ینوسوس (خا،یونس) گسارش داشاه و بازارهای

تل المسخوتا با خسارات و خرابی مصر در اواخر س ه

بزرگ ستواحل آ ،به شاه اعراب تعلق داشت بنابه گفاه

پنجم پ م به دست پارسیا ،ارتباط دارد الباه این سن

هرودوت اعراب این ناحیه برخالف ملل تابع ستتتاکنا،

را بای به اطالعاتما ،درباره حضتتور اعراب در ستتراسر

دیگر ستتتاتراپیهتا بهعنوا« ،دوستتتاا6»،در نظر گرفاه

ستتینای شتتمالی یا ناحیه چادرنشتتینا ،دورا ،پیشتتین

میش ت ن چنین به نظر میرس ت که حاکما ،پارستتی با

بیفزاییم ()Boardman, 2008: 148,162

واگتذاری مزایتای گونتتاگو ،بتته اعراب محلی همچو،
معافیت از مالیات و بزرگ اشتت آنا ،با لقب «دوساا»،

نگاهی به رابطه اعراب با دولتهای ایرانی پیش از

عتتاملی برای استتتاقالل آنتتا ،بودنت از ستتتوی دیگر

ساسانیان

هرودوت میگوی که آ،ها ستتاالنه ه ایایی برای خزانه

ارتباط بین اعراب و پارستتیا ،به دوره هخامنشتتیا،

شتتتاهی بته میزا ،یتک هزار تتالنتت کن ر می آوردن

بتازمیگردد مطتابق گفاه گزنفو ،کوروش بزرگ برای

()Herodotus1922, III: 5/91

فتاتب بتتابتتل بتتا اعراب گفاگو کرده بود این اعراب

در منبعی دیگر واژه هیاستتوس را از مصتتری hik-

بتته احامتتال در بین النهرین و حوالی رودختتانتته ختتابور

 shasuگرفاهاستت که نخساین جزء آ ،به معنی «رییس

زنت گی می کردن ( )Xenophen, 1914: 398استتتناد

بویا ،یا چوپانا »،استتت و  shasuبه نامی دادهشتت ه به

پارستتی دوره هخامنشتتی نام اعراب 3را زیر ملل تابع در

چادرنشتتینا ،ستتامی شتتمالغرب عربستتاا ،اشتتاره دارد

زما ،داریوش اول و خشایارشا اول آوردهاست ( Kent,

()Sayce, 1884: 32

 )1950: 170بنتتابر گفاتته هرودوت کمبوجی ته برای

افتزایتش نفور اعراب شتتتروع مهتتاجرت آنتتا ،را

لشتارکشتی به مصر از مسیر اعراب شمالی و حجاز با

درپیداشتت که نقطه اوج آ ،با ظهور استالم بود مردم

منعق کرد ،پیمانی از شتتاه اعراب راهنمایی گرفت که

صحرانشین از جنوب به ملل مام  ،سوری و فلسطینی

بهاحامال هما ،حاکم لخمیا ،از اخالف نبطیا ،در

و حواشتی رودخانههای دجله و فرات فشار میآوردن

منطقه بوده استتت (  )Herodotus, 1922: III/5اعراب

()Yarshater, 2006: Vol 3.I.596

توافق کردن هنگامیکه پارسیا ،در مسیرشا ،به مصر

هرودوت ادامه میده که در س ه پنجم پ م حضور

از اما اد شتتن های داغ عبور میکنن

اعراب نزدیتتک مرزهتتای شتتترقی مصتتتر ستتتفلی بود

آنا ،را فراهم کنن

( )Herodotus, 1922: III/1-9کتاستتتههتای نقرهای با

آب حتتمتتل متتیکتتردنتت

مضتامین نسخه های نذری درباره الهه عرب ها،آالت

1

آب ضتتروری

شتارهای اعراب مشک های پر از

308؛ )Burgan, 2010: 28

( Bengston, 1964:
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هرودوت در این باره میگوی « :کمبوجیه ستتپاهی از

بزرگی در عربساا ،به نام کوریس از شعبه دریای سرخ

ستتاتراپیهای تابع که ایونی و ائولینهای یونانی نیز در

وجود داشت و از این رودخانه شاه اعراب آب را از راه

میا ،آنا ،بودن برض آماسیس فرسااد دلیل کار او این

لولههایی دوخاه ش ه از پوست گاو و دیگر پوستهای

بود که کمبوجیه قاصتت ی نزد او فرستتااد و دخار او را

دراز و طویل به بیابا ،رسان و مخز،های بزرگی کن ه بود

خواستتاار ش ت و این کار را با مشتتورت فردی مصتتری

که آب را دریافت و نگه اری میکردن مسافت این مسیر

انجام داد؛ چراکه او نستتبت به آماستتیس کینه و غرض

به درازای  93روز از رودخانه تا صتتتحرا بوده استتتت»

داشتت؛ یعنی زمانیکه کوروش از آماستیس درخواست

(Herodotus, 1922: III/1-9؛  )poolos, 2008: 28این

فرستتااد ،بهارین چشتتم پزشتتک مصتتری را کرده بود

داستاا ،مشتابه داساا ،لشارکشی اسرح و ،به مصر است

آماسیس این مرد را از میا ،همه پزشاا ،مصری اناخاب

که او هم از اعراب کمک گرفت ()Resto, 2003: 237

نمود و او را به زور ب و ،ز ،و بچههایش به پارس

پس از او داریوش بهدنبال تشتویق و رونقبخشتی ،

فرستتااد و به این دلیل کینه آماس تیس را در دل داشتتت

به تجارت در خلیجفارس بود و استتایالس ()Scilas

آماسیس از ق رت پارسیا ،میترسی و نه میتوانست از

یونانی از کاریان ا ( )Cariandeرا به ستتتفری دریایی

داد ،دخارش ستترپیچی کن و وجود او را نها ،دارد؛

برای اکاشاف سمت راست سواحل شبهجزیره عربساا،

چراکه میدانست کمبوجیه او را ملاه نخواه کرد و در

فرسااد ( Yarshater, 2006: Vol 3.I.596؛ Girshman,

ح ک بانو قرار خواه داد ازاینرو ان یشی که نیاِایس

 )1954: 218در یای از الوا اساحاامات تختجمشی

دخار بلن و زیبای پادشتتاه پیشتین آپریس را با جامه و

که در زما ،داریوش نوشاه ش هاست ما درباره harba

اما دخار

یا  arbayمیشنویم که بهعنوا ،ت ارکات غالت دریافت

زیورآالت طالیی به جای دخارش بفرستتا
حقیقت را به شاه گفت»

می کردنت ( )Hallock, 1969: 425ستتتن ی از دوره

در جای دیگر هرودوت علت لشارکشی را به فانس

هخامنش تیا ،موجود استتت که به این اشتتاره میکن که

هالیاارنس تی نستتبت میده «که با آماستتیس دشتتمنی

داریوش شتتتاه پتارس در اواخر ستتت ه پنجم پ م

داشتتت و به ستترزمین پارس گریخاه بود زمانیکه او

بخشهایی از عربستتاا ،را فاب کرده و از ش تیوخ محلی

کمبوجیه را آماده یورش به ستتترزمین مصتتتر دی با

باج و خراج گرفاهاستتتت ( )Nardo, 2007: 32الباه

کمبوجیه مشورت نمود که به شاه اعراب پیام بفرسا تا

اعراب هیسگاه به تابعیت پارستتتیا ،درنیام ن ؛ اما با

هنگام عبور از صتتحرای آنجا خطری ماوجه او نگردد

یا یگر رابطه داشان ()Bengston, 1964: 11

در نایجه پیامی برای اعراب فرستااد و از او درخواست

هرودوت آوردهاستتت« :داریوش پستتر هیستتااستتپس

راهنمای ستتالم و به او امانای ده و از او امانای هم

(ویشااسپ یا گشااسپ) به جز عربساا ،کل آسیا را که

دریافت کن ؛ چراکه هیس کس به ان ازه اعراب به عه

نخست کوروش و سپس کمبوجیه تحت سلطه درآورده

و پیما ،اهمیت و احارام نمیگذارد ستتتپس گروای

بود به انقیاد درآورد این منطقه تستتلیم فرمانبرداری و

خودش را به پیغامبری که کمبوجیه فرستتااده بود داد و

حرفشتنوی از پارستیا ،نگردی ؛ اما با پارستیا ،روابط

همچنا،که ماعه شت ه بود پوستهای شار را پر از آب

دوستتاانه برقرار کردن

همچنا،که در زما ،کمبوجیه

کرد و بار شارا ،کرد و راهی بیابا،ها کرد تا آنجا مناظر

هم در مستیر فاب مصتر کمک کردن و پارسیا ،ب و،

کمبوجیه بمان روایت دیگری نیز هستتت که رودخانه

رضتتتایت آنا ،نمیتوانستتتان وارد مصتتتر گردن »

اعراب و شاهزادهنشین عربی خاراسن در دولت اشاانیا1/ ،

()Herodotus, 1922: III/86
هرودوت پس از بیا ،نام ستتاتراپیهایی که بایستتای
آوردهاستتت که پارستتیا ،تنها

باج و خراج میدادن

 )3/342داستاانی رایج استت که استان ر شنی قبایل
عرب تنها دو خ ای اورانوس و دیونیسوس را ساایش
میکنن ؛ اورانوس بهواسطه ایناه اعراب او را میدی ن

کستتانی بودن که نامشتتا ،در فهرستتت ستتاتراپیهای

و او دربردارن ه همه ساارگا ،و خورشی بود که از او

خراجگذار نیام هاست و از تمام مالیاتها معاف بودن

بیشتتارین منفعت را میبردن و دیونیستتوس بهواستتطه

()Herodotus, 1922: III/90؛ یعنی هیس خراجی برای

ستتتفرش به هن

آنا ،وضتتع نشتت ه بود؛ اما در مقابل ه یه پرداخت

خودش را میتوان بهعنوا ،ستتومین خ ا برای اعراب

میکردن که در سال یک هزار تاال ،کن ر بود تصویر

در نظر گیرد؛ چراکه آوازه کردار او بیشار از دیونیسوس

ه ایای این ملل در صتتحن پرستتتپولیس آم هاستتتت

بودهاست ()Arrian, 1944: II/20

()poolos, 2008: 41

در نایجه استتتان ر گما ،کرد که

استان ر پس از پیروزی بر صور برای فاب غزه زیر

در زما ،خشایارشا نیز اطالع چن انی درباره اعراب

دیوراهای آ ،را نقب زد و وارد آنجا شتتت و  90هزار

ن اریم نام آنا ،در میا ،ملل که ستپاهیا ،خشایارشا را

پارستتتی و عرب را به قال رستتتان ( Budge, 1902:

آم هاستتتت ()Kent, 1950: 170

 )136او همچنین تصتتمیم داشتتت ستتواحل اما اد

تشتتتایل میدادن

هرودوت در جل هفام کااب خود از سپاه خشایارشا

خلیجفتتارس و جزایری را کتته نزدی تک آ ،بودن ت
او گما ،میکرد که این عمل

ملل تابع و نوع پوشتتاک و جنگافزار آنا ،ستتخن به

مستتتاعمرهنشتتین کن

میا ،آوردهاستت او نخستت درباره پارستیا ،و سپس

همچو ،فاب کشتتور فینیقیه برای او ستتودآور خواه

دربتاه مادها اَشتتتوریا ،بلخیها هن یا ،آریا،ها

بود ت ارکات نیروی دریایی اسان ر بهطور عم ه در

کاستتتپیها اوتیها موستتیها پاریاانیها عربها

مستیر بخش بزرگی از منطقه عربنشین تامین میش ؛

اتیوپیها مصتتریها لیبیها پافالگونیها ستتوریها

چراکه در این ناحیه آ،ها تنها قبایلی بودن که هیس

فریجی هتا لی ی ها تراکی ها پیستتتی یها کابِلی ها

ستتفیر یا نماین های نفرستتااده و هیسگونه تعارفی به

موشتیها مارِها و قبایل جزیرههای دریای سرخ شر

استتان ر انجام ن اده بودن این عمل استتان ر به این

دادهاست درباره اعراب میگوی که «آنا ،باالپوشهای

علت بود که او همیشتته در کستتب پیروزی و مایملک

که با کمر بستاه شت ه بود به تن داشتان و در سمت

سیرنش نی بود ()Arrian, 1944: II/19

راستاشا ،کمانی منحنی شال بلن به دوش داشان که

گذشتتاه از آ ،او شتتنی ه بود که در واحههای آنا،

منحنی آ ،به ستمت عقب بود» ( Herodotus, 1922:

درختت فلوس یتا پرک هن ی رشتتت میکن و از

)III/69

درخاانشتتتا ،صتتتم و کُن ُر به دستتتت میآی و از

به نقل از پولیبیوس و پلینی اعراب شتتمالغرب و

بوتههایشتتا ،میتوا ،دارچین به دستتت آورد و در

حاشتیههای صتحرای ستوریه تحت حاکمیت اسان ر

علفزارها ستتنبل هن ی میروی پس درصت د تصتترف

کبیر و پس از آ ،سلوکیا ،درآم ن در مرزهای شرقی

ستترزمین هن برآم ؛ چراکه به او گزارش شتت ه بود

صتحرای سوریه اعراب داخل شبهجزیره از زما،های

ستواحل دریایی عربساا ،دورتر از سواحل هن نیست

اولیه به ستترزمینهای حاصتتلخیز بینالنهرین یورش

و چن ین جزیره در مجاور آور وجود داشاه که بنادری

متیبردن ت

( Pliny, 1951: 6:45؛ Polybius, 1923:

برای لنگران اخان ناوگا ،دارد ()ibid: 271
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همه این مطالب را تاح ودی آرخیاس به استتان ر گفت

دوباره خود بر این سرزمین لشارکشی کردن ؛ اما در سال

و یک کشتای ستی پارویی برای شتناسایی سفر دریایی به

 931پ م مجبور به عقبنشینی ش ن شاها ،پارتی پیش

ستمت عربستاا ،فرستااده ش به گفاه اسارابو ()Strabo

از ستتتلطنتت مهرداد دوم تغییرات انت کی در بتابل ایجاد

کشتای به ساحل تیلوس (بحرین کنونی) رسی و دوباره به

کردنت در این زمتا ،در ستتتواحل نواحی عربنشتتتین

ستتمت خلیج عرب در طرف مصتتر نزدیک هروپولیس

کتاالهتای وارداتی بته ارتباط تجاری بین ستتتاوناگاههای

حرکت کرد ( )Strabo, 1918: 1/351در بهار  232پ م

داخل عربستاا ،و امپراتوری سلوکی اشاره دارد ( Ristvet,

استتتان ر در بابل بوده و برای فاوحات آین ه از جمله

)2015: 159

یورش به ستترزمین عربستتاا ،در حال برنامهریزی بود
()Wallenfells, 2000: 26

فروپاشتی دولت سلوکی و رسی  ،رومیا ،به خاورمیانه
اعراب را در منتابع محستتتوستر گردانت ؛ چراکته آنا ،به

در دوره ستتلوکی بینالنهرین پایگاهی برای تالش

سمت آشوب سیاسی در سوریه کشی ه ش ن که از حوالی

شتتاها ،ستتلوکی در گستتارش ق رت ستتیاستتی و

ستتتال  920پ م تتا پتایتا ،جنگهای داخلی روم در 29

تجاریشتتا ،در ناحیه خلیجفارس و ستتواحل شتترقی

پ م بته طول انجامی در طی این دورا ،اعراب در چهار

نواحی عربنشین بود آنایوخوس سوم یا کبیر در سال

رویت اد مهم مشتتتارکتت کردن  :جنگهای با شتتتاه یهود

 305پ م از پایگاه سلوکیه بر دجله در اما اد سواحل

الاستتتان ر یانائوس ( )Alexander Yanausدر طی اولین

جنوبی خلیج تا شتاتنیا و ناحیه بن ر گرهه را با کشای

ربع ست ه اول پ م؛ طلوع و غروب شتتاه ارمنساا ،تیگرا،

پیمود که این ناحیه در همستتایگی ظهرا ،امروزی و

بزرگ و امپراتوری شتترقی کوتاه م تش حوالی ستتال  32تا

قذیف روبهروی جزیره بحرین قرار داشتتت و انباری

 61پ م؛ فاب ستتتوریه به دستتتت پمپی رومی؛ در آخر نیز

برای کاالهای تجاری هن و عطر و ادویههای جنوب

جنگ پارتیا ،با لیستینیوس کراستوس ()Licinius Crasus

عربستتاا ،بود گفاه میشتتود شتتاه بع ی آنایوخوس

در سال  52پ م پس از این زما ،حضور کمرنگ اعراب

چهارم هیئای مشتتتابه را به این مستتتیر اعزام کرد

را در رابطته بتا روی ادهای مرحله پایانی جنگهای داخلی

( Yarshater, 2006: 3.I.596؛)Resto, 2003: 314

روم شتاه هستایم شماری از نامههای سیسرو ()Cicero

آپیا )Appian( ،در کااب تاریخ روم خود از سلوکوس

در طی جنگهای پارت نگاشتتتاه شت ت ه که در آ ،او یک

میگوی که بینالنهرین ارمنساا ،کاپادوکیه پارس پارت

شتتاه عینی بوده و تنها بازمان های که با حوادث مربوط به

باکاریا عربساا ،تاپوری سغ آروخوسیا هیرکانه و همه

اعراب در ارتباط بوده است ()Resto, 2003: 330

ملل مجاور را که استتان ر فاب کرده بود به دستتت گرفت

در این دوره ستتامیا ،غربی از جمله یهودیا ،فلستتطین

( )Appian, 1912: 9.9,55در نیمه ستت ه ستتتوم پیش از

نبطیهای دمشتقی اعراب صحرانشین و ساکنا ،پالمیرا که

میالد شتاها ،ستلوکی کنارل ساتراپیهای شرقی و شمالی

دشتتتمن روم بودن چشتتتم امی به پارت داشتتتان و ارد

خود از جمله پارت و باخار و نیز شتتتهرها نواحی آناتولی

اشتتاانی به عنوا ،جانشتتین واقعی هخامنشتتیا ،حاومت

را شروع کردن سلوکیا ،پیوساه بر بیشار نواحی سوریه و

میکرد ( )Girshman, 1954: 193در زما ،ارد دوم اشاانی

بینالنهرین و غرب ایرا ،تا ستتال  919پ م یعنی زمانیکه

نیز کراسوس درص د حمله به سرزمین پارت بود؛ بنابراین

شتتتاه پتارتی مهرداد دوم بته بتابل یورش برد فرمانروایی

ارتاواد شتتاه اشتتاانی و ماح روم به او پیشتتنهاد کرد که

کردن بال بر یک دهه بع شتتاها ،ستتلوکی برای تستتلط

نیروهای خود را از کوههای آ ،کشتتور ه ایت کن تا از

اعراب و شاهزادهنشین عربی خاراسن در دولت اشاانیا1/ ،

ستتوارهنظام پارتی در اما ،باشتتن با وجود این او این

عربنشتتین و شتتاهزادهنشتتینها بخشتتی از خط دفاعی در

پیشتتنهاد را رد کرد و مایل بود که ستتاخلوهای رومی را در

مقابل دولت روم را تشتایل دادن همانا در سراسر تاریخ

شتتهرهای بینالنهرین ماح کن او پس از عبور از فرات

جنوب عراق دروازه ورودی برای ب ویا ،به ستترزمینهای

در زوگما از طر نماین ه کاستتیوس که بای در مستتیر

مستتاونی بینالنهرین بود ( Yarshater, 2006: Vol 3.I.

رودخانه حرکت کن اماناع کرد در عوض کراستتوس از

)33

طر شیخی عرب تبعیت کرد که پلوتارک نام او را آریامن

کاتا )Cotton( ،در این باره آوردهاستتت« :قبایل عرب و

آوردهاستتت ( )Plutarch, 1914: 2/86و دیگر منابع نام او

نخستتاین حضتتور تاریخی آنا ،در تصتتاویر رومی ماأخر

را اکبر یا آبگار رکر کرده و مفسترا ،او را هما ،شتتاه ادستتا

اشتاره به این دارد که پ ی ارش  ،تشایالت سیاسی/نظامی

دانستتاهان مورخا ،بر این باورن که این راهنما با ستتور،

اعراب تحت فرمانروایی شتاها ،یا روستتای قبایل ناشی از

ساخت و پاخت کرده بود تا رومیا ،را از رودخانه بهسوی

ستتیاستتت یافان یک حامی در مرزهای بین دو امپراتوری

صتحرا ه ایت کن تا در تیررس مستاقیم نیروهای اصلی

روم و ستاستانی بوده که منابع ماأخر استتالمی نشا،دهن ه

پارتی قرار گیرن و زمانیکه جنگ درگرفت تظاهر به

مهاجرت گروههای مخالف به ستتتمت شتتتمال از جنوب

فرار کنن (Yarshater, 2006: Vol3.I. 53؛ Rawlinson,

عربستتاا ،هستتان تا در مرزهای این نواحی به نفع یای از

)1893: 159

این دو امپراتوری نقش ایفا کنن به همین دلیل استتتت که

آبگار شتتاهزاده استترونه یا در مح وده شتترقی فرات
ح ود شتهر ادسا از سوی پمپه پادشاه روم پیشنهاد پیما،

زبا ،عربی کهن یا پیش از استالم مشاق از جنوب-مرکزی
عربساا ،است» ()Cotton, 2009: 6

اتحاد دریافت کرد؛ اما او با ظاهرستتازی مزاج و خلق و

پتارتیتا ،در آغتاز زمتام اری خود کنارل بینالنهرین را

خوی شتترقی تغییر مستیر داد و نقش دوجانبهای ایفا کرده

بهطور کامل از دستتتت دادن و در مقایستتته با دولت روم

و از پارتیا ،جانب اری کرد الااودونیوس ()Alcaudonius

کنارل چنت انی بر ایاالت خود ن اشتتتان پارتیا ،ار برخی

دیگر ش تیخ عرب هم که پیش از این خود را مطیع رومیا،

جهات ادامهدهن ه ستتنتهای هخامنشتتی بودن ( Resto,

کرده بود این بار ماقاع ش جانب پارتیا ،را بگیرد که در

 )2003: 33همچنا،که شتتاهنشتتاهی ستتلوکیا ،رو به زوال

زما ،اُرد نیرومن تر ش ه بودن ()Rawlinson, 1880: 85

بود در اواخر ست ه دوم پ م (پس از سال  931پ م) بر
حاشتیه دجله ستفلی شتاهزادهنشتین عربی به نام خاراکس

شاهزادهنشین خاراسن و رابطه تجاری آن با اشکانیان
همتا،طورکته گفاه شت ت

هوستتتپازین ( )Charax hospasianاز اَرغمی� karkhبه

رابطه ایرا ،و اعراب که با

معنی ستاوناگاه مستاحام یا شهرک در حال تاسیس بود

فاوحات اسالمی بر ایرا ،به اوج خود رسی تاریخ طوالنی

( )Yarshater, 2006: Vol 3.I.33این شتتهر را نخستتت

دارد و دستتتکم به دورا ،هخامنش تی برمیگردد داریوش

اسان ر ساخت و اسان ریه نام گرفت ( Johnson, 1773:

اول در فهرستتت ستترزمینهای خود ستتاتراپی به نام اَربایه

 )184او این شتتتهر را بته عنوا ،یتک بنت ر اناخاب کرد

داشتتت ( )Bengston, 1964: 11و پس از استتان ر هم

( )Anthon, 1850: 687و دوباره آنایوخوس ()Antiochus

اعراب شمالغربی عربساا ،تحت سلطه سلوکیا ،درآم ن ؛

آ ،را بازستازی کرد و ملقب به انااکیه ش این شهر بر پایه

ستتتپس زمتانیکته پتارتیتا ،بتابل را فاب کردن بیشتتتار

جتایگاه مستتتاحامی که داشتتتت خاراکس نامی ه شت ت

بینالنهرین تحت ستتتلطه آنا ،درآم و شتتتماری مرزهای

سترانجام هوستپازین شاه اعراب آ ،را به دست گرفت (

 /90پژوهشهای تاریخی سال پنجاه و دوم دوره ج ی سال هشام شماره چهارم (پیاپی  )23زمساا9215 ،

 )Johnson, 1773: 184شتتهر هوستتپازین در اصتتل یک

از روی شتواه ستاهشناسی بازسازی کردهان هیسیک از

ستتتتاتراپی بود کتته آ ،را آنایوخوس چهتتارم اپیفتتانوس

این نتامهتا را نمیتوا ،عربی دانستتتت؛ بتا وجود این نام

( )Epiphanesبنیا ،گذاشاه بود پلینی در این باره میگوی

دستتکم پنج نفر از آنا ،اتامبلوس ستامی است در تاریخ

کته «ستتتواحتل عربی از خاراکس و دهانه دجله در اما اد

طبیعی پلینی آم ه استتتت که ستتتاکنا ،عرب در بخشهای

ستواحل جنوبی خلیجفارس آغاز میگردد و این ساحل را

داخلی خلیجفارس که شتهر اسان ریه است ساکن ش ن ؛

نخستت اپیفانس کشف کرده بود» (Pliny, 1951: 6.147؛

ستتپس او ادامه میده که شتتهر را هوستتپازین به عنوا،

Hoyland, 2001: 23؛ )Bunbury, 1879: 483

90

خاراکس دوباره بنیا ،گذاشتتت و آ ،را یک شتتهر عربی

همتانتا ناتوانی پارتیا ،در تستتتلط بر بینالنهرین در طی

نامی ن در جای دیگر از هوستپازین به عنوا« ،شاه اعراب

دهتته هتتای پس از  910پ م فرمتتانت ار ستتتلوکی یعنی

در مرز» یاد شت هاست 99پلینی و دیودور ( )Diodorبر این

هوستتتپازین پستتتر ستتتاگ ودوناک ( )Sagdodonakرا در

بتاورنت کته مردمِ در اما اد ستتتواحل جنوبی خلیجفارس

استتتانت ریته قتادر کرد کته در نتاحیتهای به نام مستتتن

عرب بودن و این موضوع به سالهای آخر دورا ،اسان ر

شتتاهزادهنشتتنینی برای خود بنیا ،نه ()Resto, 2003: 33

کبیر برمیگردد گفاه میشتتود که هوستتپازین شتتاه اعراب

نام بنیا،گذار مستن یعنی هوستپازین پسر ساگودوناکوس

در مرز بود اعراب در بخش هتتایی از زیستتتاگتتاه هتتای

در کل ایرانی استتت و همانن اج ادش نامی ایرانی دارد

عربنشتتتین در امات اد خلیجفارس زن گی کرده و بر این

تعبیر یوستتتای از معنی آ« ،بت و ،خاک یا لاه» یعنی

اعراب هوسپازین فرمانروایی میکرد از س ه دوم میالدی

«بزرگمنش» و تعبیر بتارتلمته بته معنی«او کته خاک را

اشارههایی داریم که حاکمیت شاها ،در خاراکس بر بیشار

لگ کوب میکن » و بستتیار محاملتر تعبیر هارول بیلی از

ستواحل جنوبی خلیج یعنی اسان ریه عربنشین مساولی

�
� hu-spبه معنی «دارن ه دی خوب» استتت؛ اما او
�su
*ina

یافاه بود این ستترزمین پیش از این در ستت ه اول به بع

به عنوا ،شتاه اعراب در آ ،ناحیه در شمالشرق عربساا،

عمتا ،نتام داشتتتت ممان استتتت که حاکمیت شتتتاها،

توصتیف شت هاست زبا ،فرهنگی در خاراکس اَرمی 1بود

خاراکس از م تها پیش از پلینی سترچشتمه گرفاه باش

که زبا ،بینالمللی در هالل خصتتیب محستتوب میشتت

( )Resto, 2003: 333پارتیا ،گذشتاه از مسیرهای زمینی

( Yarshater, 2006: Vol 3.I. 33؛)Justi, 1864: 321

از مستیرهای دریایی که از خلیجفارس و بحرین و عما ،تا

هوستتپازین توانستتت هم تا زما ،میترادات دوم و هم

اقیانوس هن میگذشت برای دادوسا سود میبردن این

جتانشتتتینتا ،او فرهتاد دوم و اردوا ،اول و دوم بر اریاه

امر اعراب و هن یا ،را قادر میکرد که تا ست ه اول پیش از

ق رت بنشتتین و حای تا زما ،زمام اری میترادات ستتوم

میالد با استتافاده از بادهای موستتمی از این مستتیرهای

هنوز بر تخت ستلطنت بود در سال  930پ م هوسپازین

دریایی بهره ببرن ()Brosius, 2006: 123

کنارل خلیجفارس تا آ،ستتوی فرات را در دستتت گرفت و

پارتیا ،برای کنارل مستتیر اصتتلی به غرب ایرا ،از راه

شتهر خاراکس را بر ستاحل دریا بنیا ،گذاشت میترادات

دیاله شتتتهرکنشتتتینهایی در بینالنهرین ایجاد کردن و

ستوم او را به عنوا ،فرمانروای رستمی شاهکنشین مسن

بع ها در مقابل ستتلوکیه پایاخای در تیستتفو ،در ستتمت

به رستمیت شناخاه بود ظهور شاهکنشین مسن همراه با

چپ دجله بنیا ،نهادن در دوره پارتیا ،تالش بستتیاری

زوال شتتهر گرهه پس از ستتال  930پ م بود فهرستتای از

برای گستتارش تجارت صتتورت گرفت که بینالنهرین و

شتاها ،خاراکس (خاراسن) را از سال  931پ م تا  996م

مت یارانته را بتا چین از طُرق استتتاپها و هن را با اما اد

اعراب و شاهزادهنشین عربی خاراسن در دولت اشاانیا99/ ،

ستاحل و اقیانوس هن مرتبط میستتاخت گذشاه از آ،

برخوردار بود اردشتتیر اول مستتن را یای از ایاالت تابع

تجتارت دریتایی بتا هن در طول ستتتواحل خلیجفارس

امپراتوری کرد و بر آ ،حتاکم محلی گمتاشتتتت که لقب

(دریتای اریاره) فزونی یتافاه بود زمانیکه پارتیا ،فارس

مستتو،شتتاه داشتتت در زما ،ستتاستتانیا ،مستتن به ناحیه

و مستتتن را فاب کردنت دایره نفورشتتتا ،در ستتتواحل

مستتیحی نستتاوری مجزایی تب یل شتت که دارای چهار

خلیجفارس فزونی یافت بن ر اصتتلی جاییکه بازرگانا،

استتقف بود این شتتاهکنشتتین از تیول پارتیا ،بهعنوا،

در شتتترق گرد هم میآم ن خاراکس استتتپازینو یعنی

ستتت ی مستتتاحام بین ناحیه اعراب صتتتحرانشتتتین و

پایاخت مستتن بود که در  50کیلوماری بن ر بصتتره قرار

سرزمینهای مساونی در شمال و غرب به شمار میرفت

داشتتتت این ماتتا ،تحتتت کنارل هوستتتپتتازین از راه

که اردشتیر اول تحت نظارت مستاقیم ستاسانیا ،درآورد

دهلیزهتای فرات پیونت هتای تجتاری با پالمیر داشتتتت

()Yarshater, 2006: Vol 3.I. 33

()Meyers, 1997: 485
در این ماا ،بنگاههای تجاری تاستتیس شتت همانن
دورا ،اج اد هوستپازین مستن بهعنوا ،ستاتراپ سلوکی
دریای اریاره 93بخشتی از سواحل و جزایر خلیجفارس را
شامل میش در نیمه س ه دوم میالدی میترادات مغسن
خود را شتتتاه عمتا ،خوانت و یک فرمان اری در بحرین
بنیا ،نهاد شتتواه باستتاا،شتتناستتی به وجود قرارگاهها تا
پایا ،ستتت ه اول میالدی اشتتتاره میکن ( Potts, 2012:

 )1014گفاه میشتتود که ستترامیکهای کشتتفش ت ه در
فتالاته کویت نزدیک راس خلیجفارس مربوط به دوره
خاراستتتنی استتتت؛ با وجود این پایاخت خاراکس یعنی
استتتپازینو با ماا ،کنونی جبل خیابیر در محل اتصتتتال
کارو ،و دجله تطبیق میکن که کاوشی روی آ ،صورت
نگرفاهاستتت ( )Meyers, 1997: 485بای اشتتاره کرد که
در دوره پارتیا ،دولت عربی مستتتن یا خاراستتتن روابط
تجاری خود را از طریق کرما ،و پارس با دولت کوشا،
حفظ کرده بود ()Isodore charax, 1914 :18
خاراکس پایگاه اصتلی شتاهزادهنشین عربی خاراسن یا
مسن به شمار میآم که در اوایل دوره اسالمی منطقهای
بین بصتره و واستط بود مستن به علت موقعیای داشت
بهعنوا ،شتتاهراه مستتیرهای تجاری در راس خلیجفارس
رونق بستزایی پی ا کرد و تا سال  331میالدی که اردشیر
اول ستتاستتانی شتتاه آنجا را به قال رستتان از استتاقالل

نتیجه
موقعیت جغرافیایی شتتتهرهای غربی یا شتتتمالی
شتتتبهجزیره عربی که در میا ،م یارانه و فرات قرار
گرفاه بود فرصتتا ی برای ستتاکنا ،آنجا فراهم کرد تا
بهعنوا ،واستتطه بین تجارت م یارانه و خلیجفارس
ایفای نقش کنن موقعیت اساراتژیک آ ،باعث ش که
بستتیاری از تم  ،های باستتاانی در این ناحیه شتتال
گیرن و با آم  ،اعراب به این منطقه آنا ،توانسان در
بین این تم  ،های باستتتاانی ایفا نقش کرده و ستتتود
حاصتل کنن اقاصتاد و تجارت همواره از موضوعاتی
است که در کانو ،توجه و نظر حاومتهای گوناگو،
بودهاستتت؛ چراکه یای از منابع باارزش درآم برای
حاومتتهتا بته حستتتاب میآمت

با رویکارآم ،

اشتتاانیا ،ستترزمین میا ،رودا ،دچار فعل و انفعاالتی
ش در دوره اشاانی جایگاه مناطق عربی غرب ایرا،
ابعتاد مخالفی بته خود گرفت؛ بهطوریکه این مناطق
عالوهبر دفع حمالت اعراب بیابانگرد نقش تجاری و
اقاصادی بسیار مهمی برای دولت ایرا ،ایفا میکردن
تا هم تجارت و بازرگانی شترق و غرب را در دست
داشتاه باشتن و هم دستت رومیا ،را از دست یافان
مساقیم به این تجارت و بازرگانی کوتاه کنن
در تجتارت و بازرگانی اشتتتاانیا ،نقش حمل
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کاالهای مخالف بین شترق و غرب را داشان و سهم

�1. Eph
l

عم ه منابع درآم ی خود را از همین راه تجارتی و

5. Zadok

بازرگانی به دست می آوردن علت آ ،را نیز در عبور

�� را ویستتتهتتوفتتر بتته متتعنی «مهمتتانتتا»،
�
�
�
 6واژه�

دو راه و جاده مهم تجاری که از منطقه شتتمال میا،

برگردان هاستتتت و درباره اعراب جنوب فلستتتطین به کار

رودا ،میگذشتت بای جساجو کرد هر دو جاده از

رفاهاستت در فرهنگ لغات یونانی  ξενοςاسم مذکر به 9

فرات آغاز میشت ن و یای به خلیجفارس و دیگری

«بیگانه و مهما ،و  3سرباز و مزدور» برگردان ه ش هاست

در دورا ،حاومت پارتیا ،و

Wiesehofer. Josef. 1996. Ancient Persia from 550
BC to 650 AD. Translated by Azizeh Azodi. I.B.
Tauris Publisher. London. New York. 63
Beekes. Robert. 2010. Vol I. Etymology Dictionary
of Greek. Leiden Indo-European Etymoloy
Dictionary Serious. Brill. Leiden. Boston. 1034
� han-هرودوت در این باره میگوی که آ،ها
�ll
t 1

به چین مناهی می شتت

در نواحی قلمرو دولت آنا ،و در مجاورت ماصرفات
رومیا ،پادشاهیهای کوچای وجود داشت که گاهی
مطیع دولت اشاانیا ،و زمانی تابع دولت روم بودن
این پادشتتاهی های کوچک در جنگهای ایرا ،و روم
زمتتا ،اشتتتاتتانی نقش تعیینکنن ت های داشتتتان ت
شتاهزاده نشتین خاراسن که مابین دجله و فرات قرار
داشتتت یای از دولت های عربی بوده که در مستتیر
راههتای بازرگانی و تردد کاروا،های بستتتیار بود
قرارگرفان خاراسن در مسیر راه های بازرگانی منافع
چشتمگیری برای ستاکنا ،این شتهر به همراه داشت
دولت خاراسن برای اشاانیا ،هم به لحاظ تجاری و
هم س ی مساحام بود ،در برابر تهاجم بادیه نشین ها
و رومیا ،ستتودآور بود این شتتاهزاده نشتتین همراه با
دیگر شتتتاهزاده نشتتتین هتتای عربی تتتا اواخر دوره
ستتاستتتانی ا ،آنچنا ،نقش عم ه ای بین دو مپراتوری
ایرا ،و روم ایفتا می کردنت کتته زوال یای از آ ،هتتا
یعنی دولت حیره را یای از علل ستتقوط ستتاستتانیا،
دانساه ان .

(پارسیا )،بع ها از اَشوریا ،و اعراب آموخان برای الهه
آسما ،قربانی کنن اَشوریا ،افرودیت را مولیاا اعراب او
را الیالت و پارسیا ،او را میارا مینامی ن ( Herodotus,

 )1922.III. 5, 91الباه پرساش خ ای آسما ،به دورا،
هن اروپایی برمیگردد که این خ ا در زبا ،شاخههای
منشعب از آ ،معنی «روشنایی» داشت
3. Arabioi
 1درباره اَرغمیا ،سامینژاد بای گفت از منشاء آ،ها سن ی
به جا نمان ه است؛ اما خود واژه اَرغم  A-ra-mukiجاینامی
است که در هزاره سوم پ م در شهر اِبال سوریه در
فهرست نامهای جغرافیایی از تِل اَبو صغالبیب و گاهی در
میا ،ماو ،شهر اوروک دی ه میشود نام این ماا ،بای
همچو ،نامهای جغرافیایی شمال سوریه در هزاره سوم و
دوم پ م پیشسامی پیشسومری پیشهوری بوده باش ؛
چراکه از نظر زبانی بین این مردما ،نخساین در منطقه با
هوریا ،و سامیا ،پیوساگی وجود ن اشت گذشاه از آ،

پی نوشت
9 Mesopotamia
 3ماو ،اک ی به دو گویش اَشوری در شمال و بابلی در
جنوب بینالنهرین نوشاه ش هاست
Riesmschneider. Kasper.K. 1969. Lehrbuch des
Akkadischen. Veb Verlag Enzyklopedie.
Leipzig.17
2. Marduch-Baladan

چنین به نظر میرس که  A-ra-mekiحالت اضافیA-ra-

 mukiبوده باش

همین جاینام در گزارشهای تاریخی

پادشاهی نارامسین در دو لو در تل خافَگه دی ه میشود
اَشوریا ،نخست آ،ها را «اَهلَمو» خطاب میکردن
نخساین حضورشا ،در منطقه به کایبه تیگالت پیلِسِر اول
�a
(حوالی  9995تا 9016پ م) برمیگردد که به صورت -
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