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Abstract 
Which parts of Arabian Peninsula were under the Achaemenids’ control? 

and how did they administer those regions? Researchers have widely 

different viewpoints on the answers to these questions. The present paper is 

an attempt to clarify the political and administrative policy of the 

Achaemenids regarding this land, through reviewing previous research, and 

according to new historical and archaeological evidence. This study 

indicates that a large part of the peninsula was unknown and out of reach at 

that time. So, it cannot be considered as an integrated geographical and 

political unit. It seems that, Arabia, administratively and politically, was 

divided into separate parts: the satrapy of Arabāya from southern Syria and 

the Negev desert to the northern Hijaz; and some areas along the southern 

coasts of the Persian Gulf, such as Bahrain (Tiliman/Dilmun) and Oman 

(Maka), were also considered as separate political units. The Achaemenids’ 

administrative system managed the southern coasts of the Persian Gulf 

through the satrapies of Babylon and Makran (14th Satrapy), and they had 

under control the transit areas of northern and western Arabia through an 

alliance with the Qedarite Confederation. The expansion of qanats and the 

revenues from the incense trade show that there has been a mutually 

beneficial relationship between the two sides. 
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 جزيرةشبه در هخامنشیان اداري و سیاسي مشي خط واکاوي

 عربستان
 

 1پیغمبري حمیدرضا
 بوشهر ،فارس خلیج دانشگاه تاريخ گروه استاديار

 (83تا ص  19)از ص 

 13/10/1899؛ تاریخ پذیرش: 20/20/1899تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
خود داشتند و نوع حاکمیت و شیوۀ ادارۀ  کنترلعربستان را تحتجزیرۀ شبههخامنشیان چه مناطقی از 

با مرور پژوهش حاضر در . دارندنظرهای فراوانی اختالف بارهاینمحققان درآن مناطق چگونه بوده است؟ 

با توجه به شواهد و مدارک تاریخی و  شده است که تالشهای پژوهشگران پیشین و بازبینی دیدگاه

. گرددروشن ان درخصوص این سرزمین ـسی و اداری هخامنشیسیا خط مشیشناختی جدید، باستان

در این زمان تا جزیرۀ عربستان شبههای بزرگی از بخشچون که دهد می های این پژوهش نشانیافته

عنوان یک واحد جغرافیایی و سیاسی آن را به ، نبایداندازۀ زیادی ناشناخته و دور از دسترس بوده است

از ی مجزایی هاتان در دورۀ هخامنشیان به بخشعربس رسد کهنظر مینین بهچدرنظر گرفت.  یکپارچه

اربایه از جنوب سوریه و بیابان نقب تا شمال حجاز را ساتراپی نظر اداری و سیاسی تقسیم شده بود: 

 )مَک(و عمان  )تیلیمن(های جنوبی خلیج فارس مانند بحرین شد و برخی نواحی واقع در کرانهشامل می

های جنوبی خلیج فارس را از طریق کرانه انرفتند. هخامنشیشمار میحدهای سیاسی مجزایی بههم وا

مناطق مواصالتی شمال و غرب عربستان را کردند و اداره می( چهاردهم یساتراپ)های بابل و مکران ساتراپی

و  در عربستان هاتگسترش قنا .نظارت داشتندتحت ندبود بسته قیداری اتحادیۀپیمان اتحادی که با  با

وجود  سودمنددوسویه و  یمیان دو طرف روابطدهد که نشان میجریان تجارت بخورات ناشی از عایدات 

 داشته است.
 

 .، اتحادیۀ قیداریتیما، جادۀ بخوراتهخامنشیان، عربستان، خلیج فارس،  :ي کلیديهاواژه
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 مقدمه. 1

های میان صحرای افریقا و در سرزمینبا وجود اطالع از قلمرو گستردۀ هخامنشیان 

های بیش درخصوص شیوهوکم هایآگاهیدریای اژه تا آسیای مرکزی و هندوستان و 

های ذکر شده در منابع نامیهای بسیاری دربارۀ اقوام و جاپرسشادارۀ این نواحی، هنوز 

ربستان جزیرۀ عشبهخصوص ها دراین پرسشمربوط به این دوره وجود دارد. یکی از 

نوع  تسلط خود داشتند و دررا از این سرزمین چه مناطقی هخامنشیان  کهاین ست.ا

 چگونه بوده است؟ مناطق و شیوۀ ادارۀ آنحاکمیت 

 (.33 :هرودوت، کتاب سوم) کنندها را مستقل از شاه بزرگ معرفی میمنابع یونانی عرب

از های هخامنشی کتیبهدر ها( )اقوام/سرزمینفهرست دهیوها در  این درحالی است که

 .(183-9: 1830لوکوک،  :)قس شودبرده مینام  (Arabāya)اربایه عربیه یا دهیویی با عنوان 

کنند ولی معموالً آن را میان آسور این دهیو را مشخص نمیموقعیت و حدود  هااین متن

امنشی نیز های شاهان هخدر نقش حامالن شاهی در آرامگاه .برندو مصر نام می )سوریه(

های شرقی و شمالی آورندگان در پلکانهدیه و در نقش حضور داردعرب نمایندۀ قوم 

تاالر آپادانا گروهی با لباس عربی بر تن و حامل هدایایی شامل لباس و شتر جمازه دیده 

در هم تخت جمشید  عیالمی بارویبایگانی های سفر در متن. (چپ 1)شکل شوند می

 (Harbābe) عربمسافران از هایی گروهبه  ( ,PF 1477 1534,PF PF 1507)چند متن 

 ق.م.( 022پادشاهی داریوش یکم؛  00)سال  روندکه به دیدن شاه می شده استاشاره 

(1969: 44 ,Hallock)(1).استنامشخص ذکر نشده و  هادر متنآنها  سفر مبدأ . البته 

 تحلیل دارند. واکاوی ونیاز به هستند و تناقض و ابهام بنابراین مدارک موجود دچار 

به  ربوطاربایه را مهای متون یونانی، به پیروی از اشاره محققان تاریخ هخامنشی معموالً

 .(Dandamayev, 229 :1986 ؛1181-0: 1831بریان، )د ندانبین مصر تا فرات می قبایل بدوی

ان ودوت از عربستتصویر یونانیانی چون هر ،دهدتوضیح میاندرسون  گونه کهاما همان

ای به مناطق محور و مدیترانههای یونانفرضدر دورۀ هخامنشی مبتنی بر پیش

بر این رویکرد استوار بوده است.  های محققان غربیپیرامونی و بیابانی است و کل نگرش

های مدرن از شاهنشاهی هخامنشی که مرزهای آن را در بیرون از در نقشه این واقعیت

 ,Anderson, 2010: 445-455; Idem)شود خوبی دیده میاند، بهحی کردهجزیره طراشبه

های از ساتراپیفهرست هرودوت  شکی نیست که ز این گذشته،ا. (565-600 :2020

همین سبب برخی به. (84-04: 1833بی، )نک: توینهم پر از اشتباه است هخامنشی 
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 ,Knauf) کناوف ارنست اکسل، (008-199: 1833 ،)گراف گرافدیوید محققان دیگر چون 

های را منطبق با بخش اربایه (Retsö, 2003: 235-262)رتسو یان و  (217–201 :1990

 دانند.جزیرۀ عربستان میشمالی شبه

در کنار اربایه بایستی به دیگر مناطق دیگری چون بحرین و عمان هم اشاره کرد که 

هم در دست  آنهایت هخامنشیان بر ی از حاکمی و متنمادّ مدارکچنانکه خواهیم گفت 

در مقالۀ پیش رو کوشش شده است که با تأملی دوباره در منابع تاریخی و رو ایناز .است

های اداری شاهنشاهی مرزهای سیاسی و شیوه ،شناختیجدیدترین مدارک باستان

گیرد. در این خصوص نخست الزم است از بمورد بررسی قرار  هخامنشی در عربستان

در روزگار باستان اقتصادی آن  عربستان و اهمیت راهبردی وجزیرۀ شبهفیای جغرا

 بپردازیم.رویکرد هخامنشیان در این باره  سخن بگوییم و سپس به
 

 باستان اهمیت اقتصادي و راهبردي عربستان. 2

زارهای وسیع ریگعربستان سرزمینی وسیع است که بخش بزرگی از آن را جزیرۀ شبه

ویژه در یمن و برخی نواحی یمی ندارد. اما در جای جای آن بهرود دا پوشانده و هیچ

برای )هایی کهن بوده است و تمدن یمد دارد که محل سکونت دائهایی وجوغربی واحه

ن ای .(;Retsö, 2003  Hoyland, 2001های تاریخی دربارۀ عربستان باستان نک:جدیدترین پژوهش

داشتند، به ( )کُندُر و مُراختصاص به تجارت بخورات تر هایی که بیشنواحی از طریق راه

حضرموت ی از یمن و بازرگانمسیر  شدند.النهرین و مدیترانه متصل میبین مراکز تمدنی

مراکزی چون به گذشت و های حجاز میشد و از کوهپایهدر عربستان جنوبی آغاز می

از طریق شد و تیما جدا میراه دیگری از رسد نظر میرسید. بهعقبه یا غزه میدمشق، 

این  رسید.به فرات میکرد و گذر میبیابان بزرگ نفود  شمالاز الجندل(  ه)دومجوف 

)هرودوت، کند وت رونق غزه را با سارد مقایسه میتجارت تا آن اندازه پرسود بود که هرود

های پراتوریهای طوالنی بیابانی کاری بود که فقط امنظارت بر راه اما .(0کتاب سوم، بند 

 آمدند.بزرگ از عهدۀ آن برمی

، امپراتوری آشور نو و بابل نو برای تسلط بر این های باستانی مانند مصرتالش دولت

. (Retsö, 2003: 119-211)مستند است  نواحی عربستان برپایۀ متون و آثار باستانی کامالً

این از ودند که شک بر آن ببی ،بابل شدنددولت که وارث قلمرو هم هخامنشیان 

تنیدگی منافع تأملی در باب درهم مند گردند.بهرهخوبی بهآن منافع متصرفات و 

در سوریه و  انهخامنشیی تحت حاکمیت بازرگانهای بازرگانان عربستان و پایانه
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ن ـاین منطقه از چشم شاهان ـممکن نبوده است منافع ایکه  سازدیـروشن مفلسطین 

)کتاب سوم، خوانده است  (Kapēlos) که هرودوت او را کاسبکارویژه داریوش به سلسله

 ، به دور مانده باشد.(39

بزرگ و های توانست مورد توجه دولتعربستان به دالیل راهبردی می ،از این گذشته

چون هخامنشیان باشد. مثالً در جریان لشکرکشی کمبوجیه به مصر در  ایفرامنطقه

در  .(9هرودوت، کتاب سوم، )شود یاد می متحد و حامیوان عنبه هاعرب ازق.م.  000سال 

د؛ در اینجا این بحث خواهیم کرها همکاری دولت هخامنشی و عرب ادامه در رابطه با

مسیر ارتباطی دریایی پیرامون عربستان هم اهمیت خاص خود نکته را هم بیفزاییم که 

 راه آبیخود از ساخت این  هدف ،در سنگ یادمانش در ترعۀ نیل یکمرا دارد. داریوش 

« آیددریایی که از پارس می»را برقراری ارتباط بین مرکز شاهنشاهی با مصر از طریق 

 باستانیی یمسیر دریااین بدین معناست که ارتباط با مصر به . (DZc § 3) کندبیان می

گوید این مسأله چنان که هرودوت میاست.  افزوده شدهالنهرین و هند میان ایران و بین

 همراه بودهاز هند به مصر  (Scylax)با اکتشافات دریایی از طریق فرستادن اسکوالکس 

رانی منظم کشتیبرخی از محققان غربی دربارۀ جریان  .(44)هرودوت، کتاب چهارم، است 

 اندمیان مصر و خلیج فارس تردید دارند و حتی دور زدن عربستان را ممکن ندانسته

 های خشکی و آبیباتوجه به عملکرد هخامنشیان در مدیریت راه اما .(132-1: 1833)سال، 

نه یک  اسکوالکس، سفرحفر ترعۀ نیل و توان گفت که می (024-1/009: 1831بریان، )

 بلکه حساب شده و کاربردی بوده است. ،نمایشیسفر ماجراجویانه و 
 

 منابع دورة هخامنشي در ستانجغرافیايي عربهاي بخش. 9

 راي فراتماو. 1-9

ی ـتمام ق.م.( 089)بابل  رفـتصکه پس از  دـآیبرمین ـکورش چنیبابلی از لوح 

از دریای باال »...ند؛ ادرآمده ویداوطلبانه به تبعیت  متعلق به دولت بابل نوهای سرزمین

 ماورای فراتنواحی میان فرات تا مصر در منابع این دوره . (CB § 10)، «تا دریای پایین...

 دادندهمراه بابل یک ساتراپی واحد را تشکیل میبه آغازدر این نواحی  (0).شدمی خوانده

جداگانه تقسیم  هاییـارشا به ساتراپـان خشایـی شورش بابل در زمـدرپی سرکوبو 

pīḫ) پیخاتویا والی ظاهراً  .شوندمی ātu) و در دمشق مستقر بوده است  ماورای فرات

این ایالت به .(1/404: 1831)بریان،  پیوندداپی جدید میبعدها کیلیکیه هم به این ساتر

که  و کامالً ممکن است هبودبا اهمیت های دریای مدیترانه ویژه در زمینۀ فعالیت
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با  متمرکز واحد سیاسیتشکیل یک نیز و یهود  ها، سوریهایکیلیکبازرگانان فینیقی و 

 . (39: 1831ایف، )داندامدیدند های امن را در جهت منافع خود میراه

در متون فارسی باستان نیامده و ظاهراً همان ساتراپی است که اصطالح ماورای فرات 

ساتراپی پنجم معرفی کرده آن را و هرودوت  (Jacobs, 2006)خوانده شده ( سوریه)آسور 

اقوام ساکن این نواحی جمله از نیز ها عربگروهی از تردید بی. (91، بند 8)کتاب است 

اشاره به نیز کسنوفون  (8)ها در این نواحی اشاره دارند.به عرب ترمتون کهن ؛اندبوده

بیت  و این یادآور (14فصل پنجم،  ،آناباسیس)های فرات دارد ها در کرانهسرزمین عرب

 را کسنوفوندیگر گفتۀ یر بریان پیاست.  های بعددورهدر اربایه به مرکزیت نصیبین 

، 4)کورش نامه، کتاب هفتم، فصل ها را تحت انقیاد خود درآورده کورش عربکه مبنی بر این

تصرف فینیقیه و حوالی  نظر اوبه زیرا ند،دامیالنهرین های بینعرب مرتبط با ،(10بند 

اما ذکر دهیویی مجزا از . (1/44: 1831)بریان، مدیترانه در زمان کمبوجیه رخ داده است 

نشانگر این واقعیت است که اربایۀ مدنظر شاهان  هخامنشیهای در کتیبه ورسدهیوی آ

 غیر از اینها بوده است. هخامنشی سرزمینی

 اربايه. 2-9

هخامنشی پس از  هایساتراپیفهرست  دراربایه که  آنجا ازنظر بسیاری از محققان به

بین مصر تا فرات را مدنظر دارد بدوی  و پیش از مصر ذکر شده است، قبایلور سبابل و آ

اما باید توجه . (Dandamayev06; -Herzfeld, 1968: 304, 229 :1986 ؛0/1180: 1831ان، )بری

کتاب  ،)هرودوتد وشدر توصیف هرودوت، از جنوب غزه آغاز می« عربستان»داشت که 

 ازی یهادست کم بخشبابلیان  ،هی هخامنشیگیری شاهنشادر آستانۀ شکل .(0سوم، 

و ده  رفت حجازبه تند. طبق منابع بابلی، نبونید داش را تحت کنترل خود حجازشمال 

اشاره  یثرب و خیبر، یدیع ،ددان، فدک تیما،ای به تصرف در کتیبهسال آنجا ماند. او 

پادشاهی بابل  همچون دیگر مناطق هطقاین من .(Lambert, 1971: 53-64) (4)کرده است

هخامنشیان ر اختیار در زمان کمبوجیه و هنگام تصرف مصر د و یارش در زمان کونو 

بنابراین عربستان بابلی و هخامنشی مطابق با برخی نواحی نسبتاً آباد  اند.هقرار گرفت

 :Knauf, 1990)است  حجاز بودهاردن و بیابان نقب تا عربستان از جزیرۀ شمال غرب شبه

203; Anderson, 2010:446) .تیما مرکز این گمان وجود دارد که همچون دورۀ نبونید ،

در غرب بیابان نفود واقع شده و  این شهر. (Jacobs, 2006)اربایه هخامنشی بوده است 

)گراف،  )العُال کنونی(ددان  اما .)بئر هداج(ای مهم بوده و از نعمت آب برخوردار است واحه
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م مراکز دیگر این ساتراپی ه (Knauf, 1990: 205)بصیرا و ایالت/عقبه  (،011-018: 1833

 بودند.

: 1833)کالمایر،  داریوش استبر پایۀ مجسمۀ مصری  (hgr)نام هگر جای ،دیگر ۀمسأل

دارد و همچنین شباهت زیادی بین  یبعر سرزمینی بر داللت شک این نام. بی(488

های تخت جمشید لباس و شمایل نمایندۀ هگر با نمونۀ نمایندۀ عربی نقش برجسته

نام جایاین که دهد میگراف پیشنهاد  دیوید .(راست 1)نک: شکل شمارۀ شود دیده می

 و بنابراین است متون یونانی (Agraioi)ی هاآگرایی آشوری و (hagaranu)همان هگرنو 

نظر پاتس این . اما به(014: 1833)گراف، بایستی با شرق عربستان تطابق داشته باشد 

در هجر . (Potts, 2010: 529)شناختی مطابق نیست گفته با هیچ یک از مدارک باستان

توان با اطمینان گفت که هگر در ولی نمی ،ی با شرق عربستان تطبیق داردمتون عرب

های مختلفی داللت نبوده و یا در طول تاریخ به مکانتری اصل نام منطقۀ گسترده

ها در غرب پیوسته بوده ها و ددانیشرق عربستان به قلمرو لحیانی شکبینداشته است. 

ما را به ددان و تی ،یک مسیر از طریق نجد و (1، پانوشت 192-139: 1833سال )ست ا

هگر در  ممکن است که همهبا این. (Potts, 1984: 100)کرد هفوف و قطیف متصل می

 ,Retsö)یا مداین الصالح کنونی که از مراکز عمدۀ نبطیان بوده است  الحِجرنام  هاینجا ب

2003: 585; Anderson, 2020: 572) اشته باشدد داللت. 

 . سبا9-9

های طبق کتیبه تا کجا بود؟نواحی مرکزی و جنوبی عربستان حوزۀ نفوذ هخامنشیان در 

از این سوی دریا و از »کرد: را فقط بیابان و دریا محدود می هخامنشیان سرحدات آنها

آنچه واقع  در. (DPg § 1)« ابانـابان و از آن سوی بیـن سوی بیـا، از ایـآن سوی دری

های داخلی این کرد بیابانجزیرۀ عربستان محدود میمرزهای هخامنشیان را در شبهمه

)هرودوت، گوید عربستان دورترین نقطۀ جنوب جهان است سرزمین بود. هرودوت می

جنوب عربستان در منابع باستانی تاحد زیادی ناشناخته است و  تاریخ .(124کتاب سوم، 

اما اشاره به سبا در متون آشوری و شده است.  بیشتر از طریق متون محلی شناخته

تواند سابقۀ ارتباط با جنوب را نشان ، می)داستان سلیمان و ملکۀ سبا(کتاب مقدس یهود 

بر شمسی،  ق.م.( 401-444)سوم پادشاه آشور  پیلسرهای پیروزی تیگالت دهد. در کتیبه

 )برایاست  گفته شدهه سخن مردمان مسّا، تیما و سبا گرفتاز ، از باجی که «ملکۀ عرب»

 از ایمجموعه. روشن است که در اینجا (Tadmor and Yamada, 2011: 6-19-27-105 نمونه
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دست آمده که هایی مَعینی از ددان بهنوشته جزیره مدنظر است.مردمان بازرگان شبه

 اروانیمربوط به کمتنی تر از همه دهد و مهمرا در منطقه نشان می جاحضور بازرگانان آن

میان ایرانیان و  یکه اشاره به جنگ از حصار شهر براقش یمن در دست است معینی

 هاهخامنشیان را ماداین متن ه کجالب آن .(Robin, 2015: 100, Text 2.1)مصریان دارد 

(mdy) دهندۀ شهرت مادها است.واقعیتی که نشان ؛خواندمی 

 :Herzfeld, 1968)از سوی هرتسفلد با یمن  (0)پوتایه برانگیزبحثگذشته از تطبیق 

نام  Šb نام به یسرزمین تل مسخوطه ازهیروگلیف داریوش در قطعاتی از کتیبۀ در ، (279

بستان عر شبا یعنی سبا در عبری صورت مصریکامالً محتمل است برده شده که 

بازرگانان سبایی که رسد که نظر میچنین به .(Posener, 1936: 50)جنوبی باشد 

ی بودند که ـهایجزو گروه ،ودـره خورده بـی گـی هخامنشـعشان با منافع شاهنشاهمناف

های دیگر عرب با گروه )بخوانید پارسیان( «مادها»پیمانی و پذیرش سروری به نشان هم

 فرستادند.برای شاه بزرگ هدیه می

 بحرين. 4-9

طبق  ،های عمانجزیره از کویت کنونی تا کرانهدر شرق شبه بخش دیگری از عربستان

نام داشته است.  (Tiliman)من یلیت (PF 19, 202, 389 مثال)تخت جمشید  هاینبشتهگل

و  دیمتون سومری و اکّدر دیلمون تیلمون/ باستان و یا فارسی یعیالم صورتتیلیمن 

که بر بحرین  (Herzfeld, 1968: 62, n.3; Potts, 2010: 8-523)است تیلوس دورۀ هلنیستی 

 .در شرق عربستان داللت داشته است (ی)و نه فقط جزیرۀ بحرین کنونتاریخی 

بابل  تصرفپس بایستی با  ،اداری بابل بوده است در حیطۀدیلمون در دورۀ بابل نو، 

که در متون فرانسوا سال هم اینژان تحت تسلط ایرانیان درآمده باشد. به نظر  مستقیماً

دهد که وبی خلیج فارس نشده نشان مینواحی جن ای به لشکرکشی پارسیان بهاشاره

)سال، ت النهرین در خلیج فارس بوده اسدار حضور سیاسی شاهان بینکورش میراث

1833 :144). 

دست آمده است که ی بهـارکی از دورۀ هخامنشدن مـالبحری های قلعهکاوشدر 

به سبک درباری  یترین آن مهری ساخته شده از خمیر شیشه با طرحشاخص

 :Potts, 2010)ظاهراً یک مهر اداری و شاید بازرگانی باشد  و (8شکل )شی است هخامن

 های سوارۀ نوبابلیتل الخزنه شماری پیکرهمحوطۀ از جزیرۀ فیلکه کویت نیز در  .(525
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 از نظر این نواحیشکی نیست که و  (Potts, 2019: 395)دست آمده است هخامنشی به

 .اهمیت داشته استد و همچنین مرواریبازرگانی دریایی 

 ,Potts) ه استبود )ثاج کنونی( (Gerrha) اجره ،منطقۀ اداری مرکزی این منطقه ظاهراً

خورد که هیچ شاهد باستانی از هخامنشیان در اینجا در . پاتس افسوس می(87-91 :1984

الشیخ، ؛ 4شکل )از ظهران انگشتری هخامنشی یک اما  .(Potts, 2010: 529)دست نیست 

، شیء شاخصی است که از نظر او دور (0-84تصویر  30-34: 1890گل، ؛ وثوقی و صفت0224

به بعد و در نتیجۀ  (ق.م. 400-404)انگشتری از دورۀ اردشیر یکم  هایمهر .مانده است

و این  (Walker, 2020: 43)د نکنارتباط با بازرگانان یونانی در اسناد اداری رواج پیدا می

 گذاری انگشتری ظهران کمک نماید.تاریختواند در تا حدی می

 ،انددست آمدهن بهـرق عربستان و بحریـمهرهای اداری که از ش ودـاکنون با وج

سخن گفت.  در این نواحی توان با اطمینان بیشتری از روابط اداری و اقتصادی منظممی

شده  مون یاددیلاتو یعنی والی یا فرماندار خپی ازکه در یک متن دورۀ نبونید  ویژهبه

حاکمی باالدستی در بابل )دیلمون/تیلیمن( والی منطقۀ بحرین  به احتمال قویاست. 

 .(Potts, 2010: 533) شدو از طریق این ساتراپی اداره میداشته 

 عمان. 2-9

. برخی از نام دارد (Maka)مَک  های هخامنشیدر کتیبهیکی دیگر از دهیوهای جنوبی 

: 1830لوکوک، برای نمونه نک ) دانندرا با واژۀ مکران مرتبط می منااین جایشناسان ایران

متون مَگَن مَکَّن/ اما باوجود شباهت بسیار مَک با. («کرانۀ مک» Maka-karāna ؛100

داشته  تمطابقهم عمان کنونی با نام این جایرسد نظر میبه یدو اکّ یسومر باستانی

وان گفت که مَک هخامنشی داللت بر دوسوی تمی . بنابراین(Potts, 2010: 529) باشد

در فهرست ایاالت هخامنشی دو ناحیۀ هیندوش  .(144: 1833سال  )نک:تنگۀ هرمز دارد 

اند که آشکارا نمایانگر گوشۀ جنوب شرقی شاهنشاهی است. و مک با هم ذکر شده)سند( 

اهالی این د. ساختار جغرافیایی عمان نیز به شکلی است که به هند و ایران تمایل دار

هرودوت در اند و خوانده شده (Mačiyā) اهای شاهی هخامنشی مچیسرزمین در کتیبه

)هرودوت، کتاب ه است امیدن (Mycia) یتوصیف ایالت چهاردهم هخامنشی اینها را موک

 دننکاشاره می (مسندم رأس)و دماغۀ ماکتا هم به قوم ماکائه  دیگر منابع یونانی. (98سوم: 

اسناد اداری مدارک دیگر عبارتند از  .(0 بند ،شانزدهم، فصل سوماسترابو، کتاب نه: برای نمو)

باروی تخت  (Q) های سفربار در متنسه (Makkaš)ش مکَّ ؛بایگانی باروی تخت جمشید
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خدمتکار عرب از  100داریوش پادشاهی  00سال   Pfa 17طبق متن  جمشید آمده است.

 .(Hallock, 1978: 122; de Blois, 1989: 157–167)هستند  شکَّهی مَشوش را

 :Herzfeld, 1968)است  عربی، حامالن تخت شاهیهای در نگاره کمَ نمایندۀ شمایل

هایی است که در مشابه نمونه( 0 ۀشکل شمار)د ننککه حمل می خنجرینوع و  (364

. (Potts, 2010: 529)دست آمده است بهو بلوچستان شناسی در عمان های باستانکاوش

خوبی نشان ن بهـشاخص مردم عمان است و ای یـسنتنات ـامروزه نیز از تزئی خنجر

 .اندنقش شدهبا وجه مشخصۀ خود  هنر هخامنشی، هر قوم در حد امکاندهد که در می
 

 ازوکار اداري هخامنشي در عربستانس. 4

ای داگانهی جادارهایی چون بحرین و عمان ساختارهای ه گفته شد، در بخشبا آنچ

)هرودوت،  دادندساکنان این نواحی به دولت مرکزی مالیات و سرباز می و تعریف شده بود

 خصوص عربستان شمالی ابهام بسیاری وجود دارد.در اما. (43؛ کتاب هفتم، 98کتاب سوم، 

انداز کند شیوۀ حاکمیت هخامنشیان را با توجه به چشماندرسون که تالش می

های جغرافیایی واسطۀ دشواریقه تبیین کند، بر این باور است که بهجغرافیایی این منط

 :Anderson, 2010)و کمی جمعیت اساساً برپایی ساختار ساتراپی غیرضروری بوده است 

از سوی مصر یا سوریه که عربستان یک ساتراپی بوده است  یاکوبساز نظر اما . (452

که تیما مرکز ایالتی و محل  آنجا از همه،اینبا .(Jacobs, 2006) شده استاداره می )آشور(

این منطقه توان بر این نظر تأکید داشت که استقرار پادشاهی چون نبونید بوده است، می

میخی بابلی از  متن اقتصادییک  است. شدهمی اداره یاداری محل از طریق ساختار

تاریخ جلوس آن ان دست آمده است که در پایبه)نزدیک پترا( طویالن در جنوب اردن 

. (Dalley, 1984: 19-22) ذکر شده است« هانـشاه سرزمی»، دوم یا سوم؟( یکم)داریوش 

 ،دست نیامده استی استقراری بهکانفرد که از مبهۀ این سند منحصرـپای شک بربی

 ,Anderson)توان گفت که آن منطقه مرکز اداری یا ساتراپی هخامنشی بوده است نمی

از خود گذاری به دورۀ هخامنشی متن مهم دیگر قابل تاریخ. اما دو (3-582 :2020

و دیگری از تیما به خط  لحیانیبه خط  ()العالاز ددان عربستان در دست است: یکی 

-011: 1833)گراف، د شودیده می (fht/pht) اتوخپی اداریالح اصطآنها هر دوی در  آرامی.

را در عربستان ی ـار اداری هخامنشـساخت ردپاین اساس ـ. اغلب محققان بر ای(018

های آرامی یکی از ه که متنویژبه ،(Eph’al, 1982: 204; Knauf, 1990: 202)بینند می

 .هستندهای مراکز اداری هخامنشی مشخصه
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های افتهـن نظر کمک کند، یـت ایـواند به تقویـتیـش از همه مـآنچه که بی

، قطیف، تیما الءهای قصرالحمراء، العُکه در محوطه ییهادر کاوششناختی است. باستان

 دست آمدهبه و آثار انجام شده، بقایای برخی از بناها )در نزدیکی بندر عقبه(و تل الخلیفه 

شکل )یک فرد سواره است ترین آنها نقش شاید مهم ند کهاشده به هخامنشیان منتسب

مادی را با کاله و تیردان سواری  ،قشاین ن .(Jacobs and Macdonald, 2009: 364-376 ؛0

دانیم چنانکه میتعلق دارد. هخامنشی  چاپارپادگان یا به مشخصاً دهد که نشان می

اهتمام بسیاری داشت. های مواصالتی تقویت و محافظت از راه دردولت هخامنشی 

بنابراین نقش سوار مادی در تیما مدرک بسیار گویایی از توجه هخامنشیان به این 

 منطقه است.

 .نکتۀ دیگر توجه و اثرگذاری دولت هخامنشی در زمینۀ کشاورزی و آبادانی است

قنات را با نظام آبیاری از طریق یان دهد پارسپولیبیوس گزارشی دارد که نشان می

این بحث  گزارش اینبرپایۀ  .(0-4بند  ،03فصل  ،12)پولیبیوس، کتاب جدیت توسعه دادند 

اغلب اند و گسترش دادهدر عربستان رسانی را یان این شیوۀ آبکه هخامنش وجود دارد

 دانندمیر عربستان دیادگار هخامنشیان  راقطیف و العالء در حجاز  عمان، هایقنات

الیتفود در تحقیقی که دربارۀ منشأ و گسترش قنات در عربستان . (023: 1833)گراف، 

رای ورود فناوری قنات از ایران به انجام داده است، سه مجرای تاریخی و جغرافیایی ب

های عمدۀ بازرگانی این سرزمین کند که الگوی گسترش آن با راهعربستان تعریف می

همه، امروزه این بحث مطرح شده است . بااین(Lightfoot, 2000: 215-226)منطبق است 

اری نظر بسیایران دارد و درنتیجه اختالفعمان و  که این فناوری قدمت بیشتری در

 .(Planhol, 2011: 8-573) دربارۀ تأثیرگذاری ایرانیان در عربستان شکل گرفته است

قنات ابداع هخامنشیان ه توان با بریان هم عقیده بود که اگرچبنابراین درحال حاضر می

)از جمله در های مختلف شاهنشاهی تشکیالت اداری این کار را در سرزمیننبوده ولی 

 .(1418-0/14 ؛0/1043: 1831بریان، )ورده است به اجرا درآ عربستان(
 

 پیماني با قبايل عربهم. 2

ی مهم میان فرات تا مصر و جنوب هامسئولیت راهرسد که هخامنشیان نظر میچنین به

و در این صورت اینان دیگر  سپرده بودندرا به متحدان عرب خود  عربستان تا مدیترانه

 ,Knauf, 1989: 60; Anderson)آمدند شمار میظ آن بهنه تهدید روابط بازرگانی بلکه حاف

ها اتحاد و پیمان دوستی بود طبق گفتۀ هرودوت میان پارسیان و عربزیرا . (453 :2010



 عربستان جزيرةشبه در هخامنشیان اداري و سیاسي مشي خط واکاوي/ 92

ای که «هدیه»به میزان برای درک بهتر این مسأله الزم است . (4)هرودوت، کتاب سوم، بند 

ها از پرداخت عربگفتۀ هرودوت هبدادند توجه کرد؛ ها ساالنه به شاه بزرگ میعرب

برای پادشاه هدیه  تن( 82)معادل تقریباً هزار تاالن کندر  مالیات معاف بودند ولی ساالنه

در عمل انگیز و اغراق شده البته میزان شگفتاین . (94)هرودوت، کتاب سوم، آوردند می

چیزی جز »د دادنها میکندری که آنتوان گفت که و می تفاوتی با مالیات نداشت

)بریان، « ربستان جنوبی نبودبرداشت شاه بزرگ از منافع تجاری مبادالت فلسطین و ع

1831 :1/024). 

؛ دیودور، کتاب 4هرودوت، کتاب سوم، بند )کنند اشاره می« هاشاه عرب»منابع یونانی به 

حد زیادی همچون  . این بدین معناست که جایگاه و منزلت این شخص تا(0پانزدهم، 

درواقع  بوده است.در دورۀ هخامنشی پادشاهان شهرهای یونانی آسیای صغیر و فینیقیه 

ها از دید دولت نحوی بود که عرببه در اینجاالحمایگی پیمانی و تحتسیاست هم

مستقل بودند  آمدند اما از دید خودشانشمار میمرکزی یکی از رعایای شاهنشاهی به

(Dandamayev, 1996: 654-655).  متفاوت رفتار آشوریان  با کامالًخردمندانه این سازوکار

. همانطور که بعدها جنگ (Reade, 1998: 221-232)ها حمله کردند بود که بارها به عرب

)دیودور، کتاب نوزدهم، سردار اسکندر و پسرش دمتریوس با نبطیان  وسننتیجۀ آنتیگوبی

)استرابو، کتاب ق.م.  08می در سال و لشکرکشی ناموفق آئلیوس گالوس سردار رو (94-94

نشان داد، روشی جز سیاستی که هخامنشیان در اینجا در  (04-00، چهارمشانزدهم، فصل 

 ۀهای مشاببه سیاستدر این خصوص بی توینپیش گرفتند محکوم به شکست است. 

 را با آسیای مرکزیو ساکنان آن عربستان ویژگی کند و اشاره می لخمساسانیان با آل

. نکتۀ بسیار مهمی که دیدگاه این مورخ بزرگ را (180: 1833بی، )توینکند مقایسه می

و قوم است. این د نسبت بههخامنشیان  ۀمشاب خط مشیهایی از کند نشانهتأیید می

اهی هخامنشی نقش های شهای اقوام گوناگون که در آرامگاهاشمیت در بررسی پیکره

ها هستند که طوق یا نشان افتخار دارند سکاها و عرب دهد که تنهانشان می ،اندشده

(Schmidt, 1970: 111). های هخامنشیان حضور افزون بر این نیروهای عرب در جنگ

ان جنگی شترسوار ی ازگروه ،یونان دردر جنگ خشایارشا پررنگی داشتند. برای نمونه 

کرد ا فرماندهی میو آرشام پسر داریوش آنها رند شتها حضور دادر کنار حبشی عرب

 .(09)هرودوت، کتاب هفتم، 
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بسیار پیمان با هخامنشیان چه کسانی بودند؟ های عربی همقبایل یا دودماناما 

در نواحی وسیعی از سوریه تا حجاز بودند که اتحادیۀ قیداری محتمل است که آنها 

-14: 1833راف، )گبود )جوف کنونی( الجندل آنها دومهو سابق و مرکز اصلی حضور داشتند 

گوید و نیز در مقایسه ها در این دوره میبا آنچه هرودوت از وضعیت عربتردید بی. (012

های عرب ها و دیگر گروهان برای قیداریـظهور پارسی»با رویکرد آشوریان و بابلیان، 

هخامنشیان ددان و تیما و عقبه را  ،نظر کناوفبه. (Hoyland, 2001: 62)« بودمن یُخوش

های قیداری و لحیانی تحت کنترل را از طریق اتحادیهحجاز  ۀاز طریق نظام اداری و بقی

که قیداریون از طرف  زنندحدس میبرخی محققان . (Knauf, 1990: 211)خود داشتند 

اگر چنین . (Rabinowitz, 1956: 9)داریوش به پاسداری از ترعۀ سوئز گماشته شده بودند 

اند. یت متحدان عرب خود در شمال عربستان تا نیل پرداختههخامنشیان به تقو ،باشد

ای از آنها کتیبه یکیکه المسخوطه در مصر  از تلبه سبک هخامنشی ای نقره جام ندچ

 معبد پیشکشبه ینو بن جشم آن را به نام قَپادشاهی قیداری دهد نشان می دارد،آرامی 

سی و گاهنگاری محوطه به دورۀ شنااز نظر کتیبه هااین جام .(0ل )شک کرده است

 ,Rabinowitz) فاصلۀ میان دو تسلط هخامنشیان بر مصر( تعلق دارند و نه)هخامنشی 

1956: 6; Hoyland, 2001: 3-62, plate 10.) 
 (0)«هاشورش بزرگ ساتراپی»ها در ای نیز به همراهی عربدر اینجا الزم است اشاره

در زمان اردشیر دوم  412در وقایع سال  «هاشاه عرب»دیودور . طبق گزارش شودب

 به 830سال در و بار دیگر  (4، 40 فصل )کتاب سیزدهم،شود یکبار با آمورتایوس متحد می

، 80)کتاب پانزدهم، فصل  پیونددمیاواگوراس قبرسی( )و متحدانش شدۀ مصر مستقلفرعون 

را هم  عربستان یان،مصر هخامنشیان پس از مستقل شدند که اعتقاد دارکناوف . (4بند 

ها . جالب آنکه در آرامگاه اردشیر دوم نمایندۀ عرب(Knauf, 1990: 214-15)ند اهرها کرد

 اما. (Schmidt, 1970: 111)شود در میان اقوامی که حامل تخت شاهی هستند، دیده نمی

های کاوش :دنبال داشتعواقب سنگینی بهها شورش به این «هاعرب پادشاه»پیوستن 

از دورۀ بابل که  دهد که تجارت پررونق آنجانشان میل خلیفه در نزدیکی خلیج عقبه ت

دچار اکنون نو آغاز شده و در نتیجۀ شبکه وسیع تجاری هخامنشی ادامه یافته بود، 

شدن پیمان با پارسیان درپی گسسته همچنین .(010-023: 1833)گراف، مشکل شده بود 

 :Knauf, 1990)ها در ددان و تیما نفوذ یافتند سباییو کاسته شد ها قیداری از اقتدار

 840-8)اردشیر سوم ها و تصرف دوبارۀ مصر در زمان سرکوبی شورشمتعاقب  .(215

در آرامگاه اردشیر سوم بار دیگر نقش  :نیز اعاده شد اربایهبر  حاکمیت سابق ،.(ق.م
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شود. این یافته دیده می نمایندۀ عرب با طوق افتخار در میان اقوام حامل تخت شاهی

. (Schmidt, 1970: 111)ها باشد همراهی و اتحاد دوبارۀ پارسیان و عرب گرتواند نشانمی

در بیابان د ارو کاوشگاه ادوم، بئر شبع و تل العآرامی از د هایسفال نبشته ای ازمجموعه

)بریان، دهند بر میدر این زمان خهای آنها ار هخامنشیان و انبارها و پادگاناز استقرنقب 

ها بلکه نبطیان هستند که مورد اما گویا این بار دیگر نه قیداری. (1/1009، 1/1180: 1831

پس از نبطیان بودند که  همین و (Lemaire, 1994: 30)گیرند توجه شاهنشاهی قرار می

 .(Anderson, 2010: 454)دورۀ هخامنشی میراث آنها را در شمال عربستان ادامه دادند 

ان پارسی درکنار پادگ ساکنان عرب غزه ،در هنگام حملۀ اسکندرکه توجه اینقابلنکتۀ 

این بدین معناست که متحدان  و (4، 00آریان، کتاب دوم، )ند شهر به شدت مقاومت کرد

 عرب کامالً به پارسیان وفادار ماندند.
 

 نتیجه. 2

توان میهای محققان پیشین و پژوهش شناختیمتنی و باستان مدارک ومنابع  بررسیبا 

و  های تمدنیسکونتگاه خصوصدر را هخامنشیان  سیاسی و اداری عملکرد حضور و

 صورت زیر خالصه کرد:به عربقبایل 

مناطق بیابانی  اکه بداشت  ناماربایه  هخامنشی وسیع های جنوبی وساتراپییکی از 

 مطابقتتیما  تـبه مرکزین عربستاغرب  آباد شمالنواحی همچنین ین فرات تا مصر و ب

های قیداری داریوش عرباز زمان کنند که مدارک موجود این نظر را تقویت میند. کمی

نیز و با بازرگانان سبایی  ندبودشده بر حفظ مدخل ورودی مصر و ترعۀ نیل گماشته 

ورد توجه تمامی مرزهای آبی دورتادور عربستان م از سوی دیگر،داشت. وجود ارتباطاتی 

ای و متنی از اکتشافات و بازگشایی بهـکه در منابع مختلف کتیچرا ،هخامنشیان بوده

با حاکمیت مستقیم هخامنشیان بر  میان آمده است.های آبی از هند به مصر سخن بهراه

مانند بحرین و های جنوبی آن های واقع در کرانهسکونتگاه نیز ارسهای خلیج فکرانه

 آمدند.شمار میهخامنشی به عمان ازجمله مناطق اداری

منابع برخالف  های تخت جمشید(های بایگانینبشتهشاهی و گل یها)کتیبهمنابع ایرانی 

 ای از مناطقمجموعهبلکه  ستقل،م ، عربستان را نه سرزمینی دور از دسترس ویونانی

« ززمین دور و درا»فرمانروایی  در سپهرطور کلی به ستانعربدهند؛ می نشانتابعه 

مفهومی بهتر است های هخامنشی در کتیبهرا عرب اصطالح  و قرار داشت شاهان پارس

 خط مشیاز نظر سیاسی و اداری، . دانست« جهان عرب» معنایبهنمادین و کلی 
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ی روشن که از طریق مدارک متنی و مادّچنان ،«جهان عرب»هخامنشیان نسبت به 

ه است که نه بر حاکمیت و ایدئولوژی بوده ای دوسویه و دوستانرابطه مبتنی بر ،گردید

و البته پرهزینه کننده رد و نه به شکل مستبدانه و تحقیرکهخامنشی خدشه وارد می

 تعلق نشان افتخار به آنهامانانی بودند که ـپیها همب عربـشد. بدین ترتیاعمال می

دهای ناشی از کردند و از درآمها همکاری میجنگاوران آنها در زمان جنگ ؛گرفتمی

دادند. میبزرگ هدایایی بزرگ و درخور به شاه عربستان جنوبی، تجارت بخورات 

اما تحت نظارت  خودمختار ،فینیقیههمگنانش در ایونیه و  مانندهم « هاپادشاه عرب»

 نظامهای پارسی هم در نزدیک او مستقر بودند. دولت مرکزی بود و احتماالً پادگان

برقراری از طریق  ،نددادانجام می آنهای که در ازای خدمات هخامنشیمنعطف اداری 

 کرد.به آنها کمک می استقرار یا گسترش فناوری آبیاریهای مواصالتی و امنیت در راه
 

 هانوشتيپ
است که خود دارای مهری به سبک  (Išbakatukka)ها شخصی به نام ایشبکتوکه راهنمای یک دسته از عرب. 1

و با دیوانساالری آن  اند که طرف هخامنشیان منصوبهایی دانستهاو را ازجمله عربمحققان  برخیو  بارو است
و ظاهراً لقبی به  (Spakataka*) این نام ایرانی . اما(Retsö, 2003: 239; Anderson, 2010: 450)اند هماهنگ شده

راهنمای سفر هیأت عربی بوده  اگویو  (Tavernier, 1977: 312-658)و مانند آن است « سریع چون سگ»معنای 
 است.

-Abarو به آرامی  Eber-Nāriچنانکه درمیان محققان مشهور است، به اکّدی  (Trans-Euphrates)ماورای فرات . 0

Naharā شده است.نامیده می 
ین دوره به و از ا (Aribi/Arubu)بار در قرن نهم ق.م. و در متون آشور نو آمده است ظاهراً نام قوم عرب نخستین .8

 .(Zadok, 1981: 42-84)النهرین حضور دارند های بینبعد در دشت
-Hi)، هیبرا (Pa-dak-ku)، پدکّو (Da-da-nu)، ددنو (Te-ma-a)صورت بابلی این شهرها به این صورت است: تما . 4

ib-ra-a)دیهو ، ی(Ia-di-hu)  و یتریبو(Ia-at-ri-bu). 
: 1839)والزر، شود منطبق دانسته میبا لیبی محل بحث است ولی غالباً  (Putāya) پوتایهسرزمین موقعیت . 0

100). 
-44: 1831)داندامایف، طور کلی موضوعی است که داندامایف بر آن تأکید دارد به« هاشورش ساتراپی»جریان . 0

 .(1/1208: 1831)بریان، کند اما بریان اساساً در هماهنگی اینان شک می (841
 

        
چپ: ؛ (448: 1833راست: نمایندۀ سرزمین هگر در پایه مجسمه مصری داریوش )کالمایر، . 1کل ش

 .(Anderson, 2010: 451, Fig.42.3)هیئت نمایندگان عرب در پلکان شرقی آپادانا در تخت جمشید 
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 (Potts, 2010: 530) مچیه و خنجرهای کوتاه از عمان ۀنمایند .0شکل 

 

 
 (.Potts, 2010: 525, Fig. 49.2)قلعه البحرین هخامنشی از  با سبک. مهر 8شکل 

 

 
 (www.the-saudi.net/gallery/Nabiel_Alshaikh/Alwaha-5) . انگشتر هخامنشی ظهران4شکل 
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 (Jacobs and Macdonald, 2009: 366 a)سوار مادی از تیما  . نقش0شکل 

 

 
وطه با کتیبۀ آرامی پیشکش شاه قیداری به معبد، ای به سبک هخامنشی از تل المسخنقره . جام0شکل 

 (Hoyland, 2001: 63)موزۀ بروکلین 
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