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چکيده:
هرچند ارتباط بین شرق و جنوب شرق عربستان با منااق متتفاا اااران ای ار دور ی ساساای باخ باوب دایساتخ
یم شود و مدارک یوشتاری ایدک ار اان دور باق ماید  ،اما شمار فراوان مدارک باستانشنابت بخ دست آماد ار ااان
منطقخ و شمار ایدک مدارک یوشتاری باق ماید یشان م دهد کخ اان یاحیخ در اان دور ارتباقات بسیار یزداک با ااران
داشتخ و تحت کنترل قایوی و رسم ارتیان بود است.هدف اصف اان تحقی مطالعخی مواد فرهنگ باستانشنابت بخ
دست آمد ار محوقخهای اشکای شرق و جنوب شرق عربستان است کخ اان ارتباط یزداک را ثابت م کنند .با مطالعخی
اان مواد دای ما ار برهمکن های بین اان منطقخ و سواحل شمال بفیج فارس در اان دوران بیشتر م شود.
سفال ار جمفخ مهمتران مواد فرهنگ است کخ ارتباط تنگاتنگ بین محوقخهای سواحل جنوب با سواحل شمال بفیج
فارس را یشان م دهد .سفال فراوانتران مدرک است کخ ارتباط بین سواحل جنوب بفیج فارس و مناق متتفا ااران
را در دور ی ارت و ساسای یشان م دهد ،بخ بصوص یمویخهای شابص کخ مشابخ آیها را بخ راحت م توان ار ااران
معرف کرد .ار جمفخ م توان بخ سفال گویخی لعاب دار ،منقوش اک ریگ و دو ریگ ،لویدو ،وست تتم مرغ  ،لویدو و
سیا بشن اشار کرد.
بخ غیر ار سفال ،مواد فرهنگ داگری مایند سکخ ،اشیای ففزی ،شیشخ ،یکر و معماری و کتیبخهای بخ بط آرام کخ
یشان دهند ی ارتباط یزداک بین سواحل جنوب و شمال بفیج فارس است ار شماری ار محوقخهای اشکای شرق و
جنوب شرق عربستان بخ دست آمد است.
واژههای کليدی :ارت ،شرق و جنوب شرق عربستان ،بفیج فارس ،سواحل جنوب بفیج فارس.

_____________________________________________________________________________________
 .1یشای الکتروییک یواسند مسئولakhosrowzadeh@yahoo.com :
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مقدّمه
در سواحل جنوب بفیج فارس مدارک باستانشنابت فراوای وجود دارد کخ یخ تنهاا یشاان دهناد ی ارتبااط
شرق و جنوب شرق عربستان با بت هاا ار امپراتوری ارت است ،بفکخ یشان دهند ی تسفط ارتیان بر ااان
بت است .ار یوشتخهای استرابون ،راپفوس ،1فین و داگر موربان و جغراف دایان همزمان باا دور ی اارت
ییز م توان اک چشمایدار روشن ار تسفط ارتیان بر شرق و جنوب شرق عربستان تجسم کنیم (بارای آگااه
ار یوشتخهای اان موربین و جغراف دایان در ارتباط با بفیج فارس و تسفط ارتیان بار شارق و جناوب شارق
عربستان بنگراد بخ :بسرو راد  .)1931 ،ارتباقات بین سواحل شمال و جنوب بفایج فاارس در واقاز ار دور هاای
بسیار قدام تر بین اان یواح وجود داشتخ و تا دور ی ارتیان ادامخ یدا کارد اسات .اگرچاخ هایچ کادا ار
فرمایروااان اشکای برای گسترش حکومت و قدرت بود بخ عربستان شرق لشکرکش یکرد اید اما شواهدی ار
کنترل اان یاحیخ توسط ادشاهان ارت وجود دارد.
در اان مقالخ بخ وجود اان ارتباقات یزداک بر اساس مطالعخی مواد فرهنگ بخ دست آمد ار محوقخهای
اشکای شرق و جنوب شرق عربستان ردابتخ م شود (یقشخی  .)1ار جمفخ مهمتاران ماواد فرهنگا کاخ ااان
ارتباقات را یشان م دهند م توان بخ سکخ ،سفال ،اشیای ففزی ،شیشخ ،کتیبخهای آراما  ،یکار و معمااری
اشار کرد.

یقشخی شمارة  .1موقعیت محوقخهای مهم بررس و کاوش شد ی دور ی اشکای
سواحل جنوب بفیج فارس

_____________________________________________________________________________________
 .راپفوس ) (The Periplus of the Erythraean Seaار منابز یوشتاری مهم کالسیک اویای است کخ احتماالً بین  04تا  04ی ار
میالد توسط مورب یاشناس یوشتخ شد است .در اان کتاب بخ شماری ار شهرها و بنادر سواحل جنوب بفیج فارس اشار شد است(Potts .
).1990: 314
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الف .اشيای فلزی
 .1سکه
ار محوقخهای اشکای واقز در سواحل جنوب بفیج فارس
شمار فراوای سکخ مربوط بخ دور ی ارت بخ دست آمد است.
سکخهای ارت بخ دست آمد ار محوقخهای جنوب بفیج فارس
را م توان بخ چهار گرو تقسیمبندی یمود :سکخهای مربوط بخ
ادشاهان اصف سفسفخی ارت ،سکخهای باراسن  ،سکخهای
الیماا و سکخهای ارس .
شمار سکخهای ارت (کخ فقط مربوط بخ شاهان اصف ارت
باشند یخ ااالتهای تابعخی ارت) اافت شد ار محوقخهای اشکای شرق و جنوب شرق عربستان ایدک است .ار
1
اِددور تنها اک سکخی یقر مربوط بخ احتماالً ارد دو ( 14/1تا  93میالدی) بخ دست آمد است (شکل )1
) .(Haerinck 1998b: 286-287ار مفیحا ییز تنها اک سکخی ضرب سفوکیخ مربوط بخ ارد دو (-93/93
 60/65ی ار میالد) ار جنس بریز اافت شد است ).(Haerinck 1998a: 31
 6سکخی مربوط بخ باراسن ار بررس های سطح در اِددور بخ دست آمد است (شکل ) (Potts 1990:
) .291سخ سکخ ار اان نج سکخ مربوط بخ آتامبفوس چهار و دو سکخی داگر بخ دلیل بوردگ یابوایا هستند

شکل شمارة  .1یمویخ سکخی ارت بخ دست آمد
ار اددور (برگرفتخ ار)Haerinck 1998b: 288 :

).(Haerinck 1998b: 286-287

بخ غیر ار اان سکخها ،شماری سکخی داگر باراسن ییز ار
اِددور بخ دست آمد کخ شامل اک تترادرابمای بریزی ار
آتامبفوس دو مربوط بخ  93/3میالدی ،دو تترادرابمای بریزی
ار آتامبولوس چهار مربوط بخ  54/63میالدی ،اک تترادرابمای
یقر ای ار آتامبولوس ششم مربوط بخ  140/6میالدی و اک
درابمای بریزی کخ بسیار ریگ رد و بورد شد است و
تشتی ص تصوار روی آن بسیار مشکل است .بخ اان سکخها بااد
اک سکخی تترادرابمای یقر ی داگر ییز بخ ورن  1 23گر
مربوط بخ آتامبولوس چهار کخ توسط هیئت عراق بخ دست
آمد و بعداً توسط جیان فرایکو سالز منتشر شد است ییز اضافخ
شود ).(potts 1990: 291
شکل شمارة  .یمویخ سکخهای باراسن بخ دست آمد
ار ِاددور (برگرفتخ ار)Haerinck 1998b: 282 :
_____________________________________________________________________________________
 .اددور )( (ed-Durامارت ا القوان ،امارات متحدة عرب ) اک ار بزرگتران و بخ احتمال رااد تنها محوقة ساحف بین قطر و تنگاة هرماز در
اوابر دهخهای قرن اول ی ار میالد و قرن اول میالدی بود است .اان محوقخ در جناوب شارق ساواحل عربا بفایج فاارس و تقرابا ًا 1 4
کیفومتری تنگة هرمز واقز شد است.
 .مفیحا ) (Mleihaمهمتران محوقة مربوط بخ دورة سفوک و اشکای در سکرایخهای بفیج فارس در امارات متحدة عرب مفیحا است .ااان
محوقخ در حدود  4کیفومتری جنوب شهر الزااد و  06کیفومتری جنوب شرق شارجخ قرار گرفتخ است (.)Jasim 2001: 103
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ار منطقخی ارس ییز شماری سکخ ار شرق و
جنوب شرق عربستان اافت شد است .ارس شامل
بت جنوب ااران (استان فارس) است کخ در
دور ی اشکای ادشاه محف مستقف بود است.
ار اان ادشاه مستقل سخ سکخ ار اِددور بخ دست
آمد (شکل  )9کخ مربوط بخ اوتوفرادات دو (34
ی ار میالد) ،و اردشیر دو
) 1998b: 286-287هستند.

( سکخ)

(Haerinck
شکل شمارة  .9یمویخ سکخهای ارس بخ دست آمد
ار ِاددور (برگرفتخ ار)Haerinck 1998b: 287 :

ار مفیحا تنها اک سکخی ارس مربوط بخ ییمخی دو قرن اول ی ار میالد/اواال قرن اول میالدی
گزارش شد است کخ تشتیص ادشا یق شد بر اان سکخ مشکل است ).(Haerinck 1998a: 33
بین سواحل جنوب بفیج فارس و الیماا ییز ارتباقات وجود داشتخ است ،ار جمفاخ ما تاوان باخ چهاار
سکخی بریازی الیمااا اشاار کارد کاخ ار محوقاخی جبال
کنزان ،در یزداک هفوف ،در استان شرق عربستان ساعودی
بخ دست آمد (شکل  .)0دو عدد ار اان سکخها را باخ ساتت
م توان تشتیص داد کاخ مرباوط باخ کادامیک ار ادشااهان
الیماا هستند اما سکخی سو با توجاخ باخ مشتصاات کاخ
دارد م تواید مربوط بخ اک ار ادشاهان با یا کامناسکیر در
قرن اول ی ار میالد باشد .ساکخی چهاار ییاز ما توایاد
متعف بخ ارد دو  ،قارن اول مایالدی باشاد (Potts 1996:
شکل شمارة  .0یمویخ سکخهای الیماا بخ دست آمد ار
) .276, fig. 9ار تاج ییز اک ساکخی بریازی الیمااا اافات
ِاددور (برگرفتخ ار)Potts 1996: fig. 9 :
شد است ).(Potts 1990: 203

 .2سرپيکانها
اشیای ففزی فراوایا مرباوط باخ دور ی اشاکای ار محوقاخهاای
سواحل جنوب بفیج فارس بخ دست آمد کخ اا ار ااران وارد شد ایاد و
اا بخ تقفید ار یمویخهای اارای سابتخ شاد ایاد .ار جمفاخی ااان اشایا
م توان بخ سر یکانهای سخ ر اشار کرد .برای مثال اک ار مهمتران
اافتخهای ففزی بخ دست آمد ار اددور سر یکانهای آهن سخ ر است
(شکل  .)6سر یکانهای اافت شاد ار اددور در جناوب شارق عربساتان
شکل شمارة  .6منتتب ار سر یکانهای
منحصر بخ فرد و مرباوط باخ قارون اولیاخی ای ار مایالد هساتند.
بخ دست آمد ار اِددور
راکندگ اان یوع سر یکانها بخ یظر م رساد محادود باخ اماارات و
(برگرفتخ ار)Delrue 2007: fig. 3 :
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بحران است .اان گویخ سر یکانها در فیفکخ ییز رااج بود است).(Delrue 2007: 241

سر یکانهای سخ ر بخ غیر ار اددور ار سکرایخهای جنوب بفایج فاارس ،ار محوقاخی مفیحاا ییاز باخ
دست آمد اید .در مفیحا در فاصفخی رمای بین قرن سو ی ار میالد تا قرن دو س ار میالد استفاد ما -
شد اید (شکل  .(Delrue 2007: 241) )1 :5در قسمتهای داگر امارات تنها ار اک گور در بتیناخ )(Bathinah
اک سر یکان سخ ر آهن بخ دست آمد است (شکل  .) :5ار گورهای دابا در شارجخ ییز  0سر یکان بخ دست
آمد است ).(Jasim 2006: 226-227
ار بحران مشابختران یمویخها بخ اددور بخ دست آماد اسات .در کااوشهاای شاکورا ) ،(Shakuraتپاخی
شمار ی ( 6دور ی تیفوس)  16سر یکان ار یوع سخ ر بخ دست آمد است (شاکل (Daems & Haerinck )0 :5
) .2001: 93یمویخهای مشاابه ییاز ار جایوساان
)( (Janusanسخ عدد) (شکل  )9 :5و تپخ کرایخ ( ایزد
عدد) (شاکل  )6 :5اافات شاد اسات & (Herling
).Salles 1993: 176

در ااران شمار فراوای ار اانگویخ سر یکانها
ار قرن هفتم پ .بخ اانسو بخ دست آمد اسات.
یمویخهاا ار اانگویخ ار سیفک ،شوش و راواخ باخ
دست آمد کخ تمام آیها بخ اواساط قارن هفاتم
ی ار میالد تاراخگذاری شاد ایاد .رماان اباداع
سر یکانهای سخ ار ی حفار دار در اااران ماورد
ابتالف است .هرچند گیرشمن معتقد اسات کاخ
اان سر یکان ها م بااست بالفاصافخ بعاد ار 064
پ .سابتخ شد باشند .اان گویخ سر یکانها در
تما دور ی هتامنشا ییاز وجاود داشاتخایاد و
توسط کمایداران ارس استفاد ما شادید ) .(Boucharlat et al. 1988: 7یمویاخهاای فراوایا ار ااانگویاخ
سر یکانها ار تتت جمشید ) (Schmidt, 1957: 99و اسارگاد (استرویاخ  :1903شکل  )30بخ دست آماد اسات.
مدارک بخ دست آمد ار تل تتت ثابت م کند کخ اان گویخ سر یکانها حداقل تا آغار قرن دو ی ار مایالد
وجود داشتخاید (استرویاخ.) 03 :1903 ،
در دور ی ارت و ساسای ییز سابت و استفاد ار اان گویخ سر یکانها ادامخ یدا کرد .یمویخهاا ار آیهاا
ار شماری ار محوقخهای مربوط بخ دور ی ارت و ساسای ااران ،عراق و سوراخ ار قبیل تپخ احی  ،توریگ تپخ،
بر رود ،قصر ابویصر ،تل شیخ حمد ،یینوا و هاترا بخ دست آماد اسات .در کااوشهااا کاخ ابیاراً در کهاور
لنگرچین ایجا شد ییز شماری ار اان سر یکانها بخ دست آمد است (سرلک.)1933 ،
شکل و واژگ های سابت اان گویخ سر یکانها یشان م دهد کخ یمویاخهاای باخ دسات آماد ار اددور و
داگر محوقخهای سواحل جنوب بفیج فارس ار جای داگر وارد شد اید .هرچناد در محوقاخی اددور در ااک

شکل شمارة  .5سر یکانهای سخ ر ی بخ دست آمد ار محوقخهای
اشکای شبخجزار ی عربستان
(برگرفتخ ار)Delrue 2007: fig. 4 :
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تپخی کوچک سربار های مربوط بخ ذوب آهن بخ دسات آماد ولا باا توجاخ باخ تولیاد ی یاد ی ااان یاوع
سر یکانها کخ ییار بخ مهارت رااد دارد بخ یظر یم رسد کخ اان یوع سار یکانهاا در اددور تولیاد شاد باشاند
) )Delrue 2007: 247با توجخ بخ وجود شمار فراوای ار اان سر یکانها در محوقخهای متتفاا دور ی اارت
در ااران و عراق بخ یظر م رسد اان یوع سر یکانها ار اک ار مناق تحت کنترل ارتیان باخ اددور وارد شاد
باشند .همانگویخ کخ گفتخ شد سر یکانها سخ ر در دور ی ارت بسیار رااج بود و در بحران ییز کاخ تحات
کنترل ارتیان بود ییز اافت شد است .اگرچخ اان گویخ سر یکانها در رو ییز بسیار رااج باود اماا باخ یظار
یم رسد کاالی مناسب برای تجارت بین رو و اددور باشند.
 .9پيکرک برنزی
ار اشیای ففزی داگر بخ دست آمد ار سواحل جنوب بفیج فارس م توان بخ ااک یکارک ساگ بریازی
اشار کرد کخ ار اک گور در فرودگا دَهران در شرق عربستان بخ دست آمد کخ کامالً مشابخ بخ یمویاخهاای باخ
دست آمد ار مسجد سفیمان است (  Potts, 1996: 276ییز بنگراد بخ.)Ghirshman, 1976: l- 101. 4-6 :
ب .سفال
با

سفال ار جمفخ مهمتران مواد فرهنگ است کخ ارتباط تنگاتنگ بین محوقخهای سواحل جنوب
سواحل شمال بفیج فارس را یشان م دهد .سفال فراوانتران مدرک است کخ ارتباط بین سواحل جنوب
بفیج فارس و مناق متتفا ااران را در دور ی ارت و ساسای یشان م دهد ،بخ بصوص یمویخهای شابص
کخ مشابخ آیها را بخ راحت م توان ار ااران معرف کرد.
سفال لعابدار اک ار شابصتران گویخهای سفال دور ی اشکای اسات کاخ تقرابااً در تماام منااق
تحت کنترل اان سفسفخ داد م شود ،هرچند مراکز سابت و تولید اان سفال محدود بخ بورساتان و جناوب
بینالنهران است.
ار شماری ار محوقخ های واقز در جنوب بفیج فارس اان گویاخ سافال باخ فراوایا اافات شاد اسات .ار
گورهای اشاکای منطقاخی داباا در شاارجخی اماارات ) .(Jasim, 2006: 219-20; fig. 17-21اددور (Salles
) ،1984: 248-50, figs. 12-15; Haerinck, et al. 1993: 187, figs. 1. 1-9, 11-12; 2. 2, 4-5ساوهار 1در
عمان ) ،(Kervran 2004: 271; fig. 8: 1-2, pl. 21: 27-28فَیفَکخ در کواات )،(Hannestad, 1984a: 67-70
مفیحاا در اماارات ) .(Benoist et al. 2003: 66, Fig. 8: 1-6قاالت ) (Kervran et al. 2005: 218) (Qalatو
گورهای تیفوس ) (Andersen, 2002: 237-236; Jensen ,2003در بحاران و شامار رااادی محوقاخی داگار
همزمان با دور ی اشکای در شرق و جنوب شرق عربستان گویخی لعابدار بخ دست آمد است.
ار شابصتران اشکال گویخی لعابدار ،آمفوراهای دارای اک اا دو هستند کخ باخ تعاداد یسابتاً فاراوان ار
بیشتر یقاط بفیج فارس بخ دست آمد اید .اک ار اان یمویخهای شابص در سال  1350ار ااک گاور واقاز در
فرودگا دهران در شرق عربستان بخ دست آمد (شکل .)0
_____________________________________________________________________________________
 .سوهار ) ،(Suharسوهار اک ار مهمتران محوقخهای دور ی اشکای و ساسای در سواحل عمان ،حدود  44کیفومتری شمال مسقط و
 44کیفومتری جنوب دب قرار گرفتخ است
 .جزار ی فَیفَکخ ) (Failakaدر  4کیفومتری ساحل شهر کوات در ایتهای بفیج فارس قرار گرفتخ است
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شکل شمارة  .0آمفورای لعابدار
بخ دست آمد ار دهران (برگرفتخ
ار)Potts ,1996: fig. 1 :

اان یمویخ کامالً مشابخ بخ یمویخی داگری اسات کاخ در ساال  1300در
همین منطقخ بخ دست آمد بود ) .(Potts et al. 1978: pl. 10.44کور هاا با بدیخی کاروی و ااک دساتخ در
سفوکیخ در قرن اول ی ار میالد و اول میالدی رااج بود اید ) ،(Valtz, 1984: 42ار اان گویخ شاماری رارف
سالم ار گورهای واقز در اِددور بخ دست آمد (شکل  ،)3یمویخهای کوچکتر اان گویخ با اک دساتخی گارد کاخ
بخ یا آمفوراهای بینالنهران مشهورید ار گورهای واقز در تاروت عربستان در سال  1355بخ دست آمد (شکل
 .)3رروف بخ دست آمد ار تاروت مشابخ بخ یمویخهای بخ دسات آماد ار بحاران ،فَیفَکاخ ،هم ناین سافوکیخ،
اوروک ،ییپور ،الرسا و شوش هستند ) .(Potts, 1996: 271-272آمفوراهای دستخدار بینالنهرانا کاخ معماوالً
شیارهاا روی لبخ دارید ،ار بحران ییز بخ دست آمد اید ) .(Jensen, 2003در سفوکیخ اان گویخ بین قارون اول
تا سو میالدی رااج بودید ) .(Valtz, 1984: 42ول هرانک معتقد است کخ اان گویخ بخ واژ در بینالنهران و
سوراخ ار سد ی  1-ی ار میالد سابتخ م شد اید (هرانک.)63 :1905 ،

شکل شمارة  .3سفال لعابدار بخ دست آمد ار تاروت
(برگرفتخ ار)Haerinck 1998b: 287) :

شکل شمارة  .3آمفورای لعابدار بخ دست آمد ار اِددور
(برگرفتخ ار)Lecomte 1984: Fig. 6-7) :

ار داگر اشکال شابص سفال لعابدار ،بشقاب مااه هاا
هستند .اان گویخ ار مناق متتفا ااران بخ دست آمد اسات
ار جمفخ :شوش ،تپخ یوشیجان ،اسارگاد ،قفعخ ساا (هراناک
 .)1905ااان سافال ار فَیفَکاخ )  (Hannestad, 1984a: 71و
تاروت ) (Potts, 1996: 273ییاز باخ دسات آماد اسات .در
سافوکیخ ) (Valtz 1984: 42اِددور )(Salles, 1984: fig. 12
و قالت بحران ) (Hojuland & Andersen, 1994: 260ااان

شکل شمارة  .14منتتب ار سفالهای لعابدار
بخ دست آمد ار قالت بحران (برگرفتخ ار:
)Haerinck, 1998b: 287
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گویخ مشتصاً تا قرن اول میالدی رااج بود است (شکل .)14

ار داگر گویخهای لعابدار کخ در سواحل بفیج فارس رااج بود  ،داگ خهای سخ ااخ با لبخی برگشاتخ باخ
بارج هستند (شکل  )11کاخ ار فَیفَکاخ ،گورهاای واقاز در بحاران مثال جایوساان ) ،(Janusanابوسِایب (Abu
) ،Saybiو ا المؤمنین )(Umm-al-Hassan؛ و اِددور بخ دست آمد اید ) .(Potts ,1996: 271-273در شوش اان
گویخ اشکال بین قرن اول تا سو میالدی ،اا اوابر دور ی ارت رااج بود اید (هرانک ،65 :1905 ،شکل .)6 :3

شکل شمارة  .11داگ خی سخ ااخی لعابدار بخ دست
آمد ار اِددور (برگرفتخ ار)Potts ,1996: fig. 6 :

شکل شمارة  .1یالخی دو دستخی لعابدار بخ دست آمد ار
اِددور (برگرفتخ ار)Potts ,1996: fig. 8 :

فنجانهاا با دو دستخ اا )( (Skyphosشکل  )1ار داگار اشاکال راااج لعاابدار در بفایج فاارس اسات.
یمویخهاا ار اان شکل ار فَیفَکخ ) (Hannestad ,1983: pl. 17.190و اِددور ) (Potts ,1996: fig. 8باخ دسات
آمد است .اان شکل بخ یظر م رسد در قرن اول میالدی راکندگ گسترد ای در بفیج فاارس داشاتخ اسات
).(Potts ,1996: 274
قمقمخهای دو دستخی ارت ییز ار محوقخهای واقز
در شرق و جنوب شرق عربساتان باخ دسات آماد اسات
(شکل  .)19ار فیفکخ (Hannestad ,1983: 40-42, pls.
) 31-33و ار اک ار گورهای حَماال ) (Hamalaدر بحران
) (See: During Caspers, 1972-4: fig. 6c-dقمقماخ-
های لعابدار اافت شد است .ار گورهاای واقاز در قَفیفاخ
) (Ghalilaدر رأسالتیمخی اماارات ییاز ااک قمقماخی
شکل شمارة  .19قمقمخی لعابدار بخ دست آمد ار
لعابدار کوچک بخ دست آمد (De Cardi, 1984: 201,
ِاددور (برگرفتخ ار)Potts ,1996: fig. 8 :
) fig. 2: 12کخ ب شک مربوط بخ دور ی ارت است .اان
قمقمخ قابل مقااسخ با قمقمخهای لعابدار بخ دست آمد ار محوقخهای اشکای بورستان و جنوب بینالنهران
است (هرانک ،05 :1905 ،شکل .)0
ار گور کاوش شد ی شر واقز در شارجخی امارات اک تنگ با بدیخای کاروی اااخدار باا لعااب سابز باخ
دست آمد است ) .(Petrie, 2000: 81اان تنگ کامالً مشابخ بخ تنگهای ارت است کخ شمار فراوایا ار آیهاا
ار شوش و جنوب غرب ااران بخ دست آمد است (بنگراد بخ  :هرانک :1905 ،شکل  ،)19-1 :3ضمن اانکاخ گویاخ-
هاا مشابخ ار تاروت در عربستان و اِددور در امارات ییز بخ دست آمد است .اان اافتخها یشان م دهد کخ ااان
گویخ راکندگ گسترد ای ار جنوب غرب ااران تا جنوب شرق عربستان داشتخ است.
سفال سیا بشن با ماد ی چسبایند ی شن راز و درشت و ذرات سفید ریگ ار گویخهای شابصا اسات
کخ در دور ی ارت تنها در جنوب شرق ااران و جنوب شرق شبخجزار ی عربساتان راااج باود اسات .شامار
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راادی ار اان گویخ ار محوقخهای ارت جزار ی قشم (بسرو راد  )1936و میناب (بسرو راد و داگاران  )1936باخ
دست آمد است.
اان گویخ ار  3محوقخی واقز در جزااار اباورب
(شااکل (Hellyer & King, 1999; King & )10
)Tonghini, 1998: 131-132؛ و اددور (Salles,
) .1984: 246-47اافت شد است .سالز معتقاد اسات
کخ باستگا اان گویخ سفال در هند بود کخ وجود آن
در محوقخی اِددور یشان ار رواباط تجااری محوقاخی
اِددور بااا هنااد در دور ی اشااکای اساات ) .(Ibidاااان
)King & Tanghini, 1998: fig. 5
یشنهاد بخ باقر وجود سفال های سیا و باکساتری
با تزئینات مشابخ ار محوقخی یواسا ) (Nevasaدر هند است .اما اان تشابهات تنها بخ ریاگ و تزئیناات محادود
م شود ،درحال کخ روشن است کخ اشکال اان گویخ رروف مشابخ بخ سفال سیا ریگ جناوب شارق عربساتان
ییست .بخ جای اان یظراخ یشنهاد م شود با توجخ بخ وجود شمار رااد اان گویخ سفال در محوقخهای متعادد
جنوب ااران بخ بصوص منطقخی جنوب و جنوب شرق یشان م دهد کخ احتمااالً منشاا ااان گویاخ سافال در
جنوب و جنوب شرق ااران بود و وجود آن در محوقخهای امارات در یتیجخی ارتباقات فرهنگ اان محوقخ-
ها با سواحل جنوب ااران بود است.
شکل شمارة  .10منتتب ار سفالهای بشن سیا ریگ
دور ی ارت بخ دست آمد ار جزاار ابورب (برگرفتخ ار:

در کاوش گورهاای اشاکای داباا (Jasim
) ،2006: 220; fig. 27: 1-7مفیحاا (شاکل )16
) ،(Benoist et al., 2003: 66, Fig. 8: 11-12
قالت بحاران (Hojlund & Andersen, 1994:

) Figs. 1644-1645و جَنوساااان در بحاااران
) (Lombard & Salles,1984: 116ییاااز
سفالهای با مشتصات و تزئینات کاامالً مشاابخ
بخ سفال سیا بشن جنوب شارق اااران دسات
آمد است.
سفال لویدو ار داگر گویخهای شابص سفال ارت جنوب شرق ااران است کخ شمار راادی ار آن گویخ توسط
اورل استین ق بررس اش در سال  13 0در منطقخی بفوچستان ار سطح شماری ار تپخها بخ دست آمد
(بنگراد بخ .)Stein, 1937 :س ار آن دِکاردی شمار راادی ار اان گویخ سفالها را ار سطح تپخای
شکل شمارة  .16منتتب ار سفالهای بشن سیا ریگ دور ی
ارت بخ دست آمد ار مفیحا (برگرفتخ ارBenoist et al. :
),2001: fig. 8
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شکل شمارة  .15سفال منقوش گویخی لویدو ،مفیحا (برگرفتخ ار:
)Benoist et al, 2001: fig. 8

بخ یا لویدو در بفوچستان اکستان جمزآوری و اان گویخ را با یا گویخی لویدو معرف کرد (De Cardi,
) .1951ار مفیحا (شکل  (Benoist et al., 2003: 66, Fig. 8: 7) )15و محوقخی حسن مذاب (Husn
) (Ibid) Madhabدر عمان اان گویخ سفال بخ دست آمد است .سفال منقوش اک ریگ و دو ریگ ار داگر
گویخهای شابص منقوش در محوقخهای اشکای جنوب شرق ااران و جنوب شرق عربستان است .اان گویخ ار
کاوشهای گورستان رمشک در کهنوج (چوبک  )101 :1939و کاوشهای تپخ احی ار الاخی Iaو II
) (Lamberg-Karlovsky, 1971: 182; 1972: 91 fig.1: A-Cبخ دست آمد است .هرانک اان گویخ سفال را
مشتصخی بفوچستان و منطقخی جیرفت دایستخ و آن را متعف بخ سد ی سو تا اول ی ار میالد م داید
(هرانک.) 06 :1905 ،
اان گویخ ار محوقخی اددور (شکل (Salles, )10
)1984: 247; fig 11: 113-126؛ و ار کاوشهای
گورهای همزمان با دور ی اشکای در دابا
)( (Dibbaشارجخ ،امارات متحد ی عرب ) و (Jasim
) .2006: 220; fig. 29: 6-7بخ دست آمد است.
ار داگر گویخهای سفال بسیار شابص دور ی
اشکای  ،گویخی وست تتممرغ است .اان گارو ار شکل شمارة  .10منتتب ار سفالهای منقوش دور ی ارت بخ
دست آمد ار اِددور (برگرفتخ ارHaerinck, 1991: fig. 14) :
سفالها را تنها ار روی بمیار ی ررااا و دااوار ی
یارک و سبک آیها م توان تشتیص داد .اان یوع سفال بیشتر بخ شکل کاساخ و یالاخ باخ ریاگهاای یتاودی،
یتودی ررد ،سبز روشن ،یتودی ماال بخ سبز و قهو ای روشن داد م شوید .ار شاوش شامار فراوایا ار ااان
گویخ ار یهشتخهای سفوک و ارت بخ دست آماد اسات (Boucharlat, 1987: fig. 58; Miroschedji et al.
) .1987: fig. 22در چغامی ییز ار الاخهای مربوط بخ دور ی سفوک -اشکای شمار فراوایا ار ااان گویاخ باخ
دست آمد کخ مشتصات کامالً مشابخ بخ یمویخهای شوش و تپخ داروغخ در میایاب شوشتر دارید & (Delogaz
).Kantor ,1996: pl. 70: F-L
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اان گویخی سفال در تاج 1در شرق عربستان رااج بود و معموالً بخ ریگ ررد داد م شود و همایند گویخهاای
بخ دست آمد ار بورستان و جنوب بینالنهران شیارهای رراا فراوای بر سطح بارج دارد (Potts, 1990:
) .43در فَیفَکخ شمار اانگویخ بسیار رااد و رااجتران گویخی سفال بعاد ار سافال لعاابدار باود کاخ ار تماام
دور های الاخیگاری شد بخ دست آمد ،و بخ ریگ باکستری تا باکستری سبز داد ما شاوید (Hannestad,
) .1984b: 71همایند سفال لعابدار ،رروف وست تتممرغ ارتباط یزداک با جناوب غارب اااران و جناوب
بینالنهران دارید .تنها محوقخای کخ در آن لیوانهای بفند مشابخ بخ فَیفَکخ بخ دست آماد شاوش اسات ،ولا
کاسخهای با کا گرد در جنوب و مرکز بینالنهران ییز متداول بود است .اان لیوانها اا جا های بفند باا کاا
صاف کخ ار شائور بخ دست آمد و کامالً مشابخ بخ یمویخهای فَیفَکخ هستند مربوط بخ سد ی ساو -اول ای ار
میالد است (هرانک  .)90 :1905در سفوکیخ ریگ اان گویخ ررد اسات .والتاز معتقاد اسات کاخ ااان گویاخ در
سفوکیخ با درصد باال در کارگا های اان شهر سابتخ م شد ) .(Valts, 1984: 43-44در سفوکیخ اان گویاخ هام
در دور ی سفوک و هم در دور ی ارت تولید م شد اما در تاج اان گویخ قدام تر است؛ باخ دلیال اانکاخ باخ
همرا گویخی شابص داگری بخ یا سفال با لعاب سیا اویای بخ دست آمد ).(potts 1990: 43
گویخی وست تتممرغ ار بررس های
ساطح اِددور )(Salles ,1984: fig. 7
و قالت بحران (شاکل (Kervran, )13
et al. 2005: 218, fig.104: 21-23,
) .103; 24ییز بخ دست آمد است.

ج .شيشه

شکل شمارة  .13منتتب ار سفالهای وست تتم مرغ ارت بخ دست آمد ار
قالت بحران (برگرفتخ ار)Hojlund & Andersen, 1994: 243 :

ق کاوشهای و بررس هاا کخ ق چند دهخی ابیر در سواحل جنوب بفیج فارس ایجا شد  ،شامار
راادی شیشخی ارت و ساسای بخ دست آمد است .برای مثال م توان بخ اک ارچ کوچک بسیار ررااا باخ
ریگ کر کخ اک الاخی یارک سبز ریگ سطح آن را وشاید اشار کارد ،کاخ ار دهاران در شارق عربساتان ار
گوری تومولوس شکل بخ دست آمد .دستخی اان ررف ار چندان رشتخ شیشخ کخ بخ بدیخی ررف اضافخ شاد ،
سابتخ شد است .اان روش است کخ در اوابر دور ی ارت و اوااال دور ی ساساای ( 144- 65مایالدی) در
دوراارو وس رااج بود .بخ همرا اان رروف شمار راادی سفال لعابدار مربوط بخ اوابر دور ی ارت ییاز اافات
شد است ).(Potts, 1984: 110
ار اددور در امارات ییز شمار راادی رروف شیشخای ار محدود ی استقراری و گورستای باخ دسات آماد
است (شکل  .)6 -0رروف شیشخای بخ دست آمد ار گورها ،شباهت راادی بخ شیشخهای باخ دسات آماد ار
بسترهای تاراخگذاری شد ی مربوط بخ قرن سو تا انجم مایالدی محوقاخهاای باینالنهاران باخ بصاوص
_____________________________________________________________________________________
 .تاج اک ار مهمتران محوقخ های مرباوط باخ دورة اشاکای در شارق عربساتان ساعودی اسات .ااان محوقاخ در وادیالمیاا (Wadi al-
)،Miyahدر  34کیفومتری بندر الجبیل در ساحل بفیج فارس قرار گرفتخ است .تاج با توجخ بخ ابعاد بسیار بزرگ و فراوای ماواد فرهنگا باخ
دست آمد ار آن ،مهمتران محوقة مربوط بخ دورة سفوک -اشکای شمال شرق شبخجزارة عربستان است.
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تیسفون دارید ) .(Potts, 1990: 279عالو بر آن در کاوشهای داگر بت هاای اددور کاخ توساط بفژاکا هاا
ایجا گرفت حداقل  3یمویخ شیشخ اافت شد کخ مربوط بخ دور ی ارت اا ساسای هساتند .قا کااوشهاای
دایمارک ها ییز شماری رروف شیشخای بخ دست آمد کخ احتماالً در باینالنهاران ،در رماان اارت و ساساای
سابتخ شد اید ).(Whitehouse, 2000: 120
ار مفیحا ییز شمار راادی رروف شیشخای بخ دست آمد کخ قابل مقااسخ با رروف شیشخای بینالنهران و
جنوب غرب ااران هستند .اان رروف عمدتاً ار قفعخی مفیحا اافت شد اید .رروف شیشخای اافت شد در قفعاخ
عمدتاً مربوط بخ کاسخهاا با بدیخی محدب و اک لبخی گرد شد ی ضتیم است ،بطریهای کوچک دساتخدار
ییز در میان یمویخها داد م شود ) .(Benoist et al. 2003: fig. 2. 21-22اشکال مشابخ با اان گویاخ ار اددور
ییز بخ دست آمد است ) (Boucharlat et al. ,1989: 37 fig. AD: 8, 49 fig. AJ: 17-22در عمان ییاز هام-
رمان با دور ی ی ار اسال متابر  Cاان گویخ بخ دست آمد است .اان رروف شیشخای مشابخ بخ یمویخهاای
بخ دست آمد ار محوقخهای شنابتخ شد در بینالنهران شامل :اوروک ،کی  ،یینوا ،آشور ،بابال ،تیسافون و
تل ماحورید کخ تاثیر گرفتخ ار سنتهای تولید شیشخ در سوراخ و ففسطین هستند (Boucharlat et al, 1989:
).45
شیشخهای اشکای و ساسای در محوقخی سوهار ییز رااج بود اید اان شیشخها ار قفعخ ،بت اصف شاهر
و بندق دور شهر اافت شد اید .ار اشیای شیشخای بخ دست آمد ار اان محوقخ م توان بخ اک مدال شیشاخ-
ای اشار کرد .اان مدال شیشخای مشابخ بخ قرحهای تزئین بخ کار رفتخ روی سفالهای بخ دست آمد ار اواال
دور ی ساسای است .اان مدال احتماالً مربوط بخ تزئینات ررف شیشخای بود کخ بخ داوار ی آن افزود ما -
شد است .اان قطعخ در قالب سابتخ شد و سپس بخ بدیخی ررف متصل م شد است .اک کا شیشخای ییز
ار یهشتخهای مربوط بخ اواال دور ی ارت بخ دست آمد کخ در یزداک ااخی آن تزئین بخ شکل برجستخ باا
مقطز تقراباً گرد ااجاد شد است ).(Morrison, 2004 :373
ار تاج در استان شرق عربستان قطعات شیشخی ایدک اافت شد است .اک ار قطعاات شیشاخی اافات
شد ار تاج مشابخ بخ رروف شیشخای مربوط بخ قرن اول و دو میالدی است کخ بخ بصاوص در ساوراخ تولیاد
م شد ) .(Golding,1984: 168ار گورهای تیفوس در بحران ییز شماری رارف شیشاخای مرباوط باخ دور ی
اشکای بخ دست آمد است ).(Jensen, 2003
د .خط آرامي
ار داگر دالال وجود ارتباقات رااد بین شرق و جنوب شارق عربساتان و جناوب باینالنهاران گساترش
کتیبخهای آرام در اان یاحیخ در قول قارون اول مایالدی اسات .یمویاخهااا ار کتیباخهاای آراما متاابر
(بربالف آیهاا کخ در فیفکخ و بحران مربوط بخ دور ی هتامنشا هساتند) ،ار تااج ) ،(Potts ,1984: 116و
اددور ) (Haerinck, 2001: 204بخ دست آمد است .در سال  1355در یزداک االوامیاخ )(Al Awwamiyah
در واحخی قطیا کتیبخی آرام داگری بخ دست آمد .اان کتیبخ بر سطح اک سنگ آهکا باکساتری ریاگ
بخ ابعاد  69×69× 4سایت متر حک شد است .کتیبخی بخ دست آمد ار تاج ییز بار ساطح ااک سانگ حاک
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شد است ) .(Potts ,1984: 116کتیبخی داگری ییز ار تاج بخ دست آمد کخ بار ساطح ااک کاور ی سافال
یق شد کخ در سال  1353توسط دایمارک ها ار اان محوقخ بخ دست آمد و بخ یا کتیباخی گورساتان یاا -
گذاری شد ).(Bibby ,1973: 25, fig. 18
استفاد ار بط آرام هم نین در شماری ار سکخهای با قرح باوم باخ دسات آماد ار ساواحل بفایج
فارس داد م شود .ار دو محوقخی اددور و مفیحا صدها سکخی با کیفیت ااین بخ دست آمد کاخ باا الفباای
آرام یا آبیِل روی آیها یوشتخ شد است .در سال  1330و  1333اک تکخ سافال کاخ روی آن بطاوق باخ
الفبای آرام یق شد بود ،و اک کتیبخی سنگ با کتیبخی آرام ق کاوشهاای ایجاا شاد در اددور باخ
دست آمد کخ یشان م دهد ربان آرام ق قرن اول میالدی بخ قور قطاز در ساواحل جناوب بفایج فاارس
استفاد م شد است ).(Potts ,1996: 275-276
ه .معماری ،پيکره
در سال  1330دو یکر ی عقاب ار جنس سنگ آهک در بارج ار محدود ی سابتمان  Fدر اددور بخ دست
آمد کخ هردو بدون سر بود و  06سایتیمتر ارتفاع داشتند (شکل  .)13اان دو ییز بخ اولین دور ای کخ ار اان
سابتمان استفاد شد تاراخگذاری شدید.

شکل شمارة  .13یکرکهای عقاب سنگ بخ دست آمد ار
اددور ،امارات (برگرفتخ ار )Lecomte, 1993: fig. 2

شکل شمارة  . 4الن قفعخی بخ دست آمد ار قالت
بحربن (برگرفتخ ار ):Kervran et al. 2005: fig. 96

اان دو عقاب ار یظر شکل راهر تفاوتهای راادی با اکداگر دارید .اک ار آیها ساد و قبیع و راهر شت
بالها و شت آن کند کاری شد ؛ داگری راهری شبخ یظام دارد .سینخ ،اها و بالها بخ شدت کند کاری
شد اید کخ شبیخ رر بخ یظر م رسد ).(Boucharlat et al., 1989; Potts ,1990: 278
مشابختران مجسمخ ها ار اان یوع ار ااوان معبد بورشید در هاترا بخ دست آمد است .ارتباط مسفم و
بواشاویدی و یزداک اان محوقخ با هاترا در کتیبخهای بخ بط آرام کخ در باال اشار شد و ار معبد  Mبخ
دست آمد اید داد م شود ).(Potts, 1990: 279
ار شواهد داگر کخ یشان دهند ی ارتباط تجاری و فرهنگ و تسافط ارتیاان بار ساواحل جناوب بفایج
فارس است ،وجود دو قفعخی همزمان با اان دور در دو محوقخ قالت (شامال قاالت) در بحاران (شاکل  ) 4و
اددور (شاکل  ) 1در امارات است .هردو قفعخ الی چهارگوش با برجهاا گرد در گوشخها دارید .سالز و بوشارال
تاراخگذاری قفعخی بحران را باربین کرد ) (Boucharlat & Salles ,1989: 285و اشار کرد اید قفعخهاا با

 /06مطالعات باستانشناسي ،شمارة  ،2دورة  ،4پاييز و زمستان ( ،1931شماره پياپي )6

چنین الی در دور ی ی ار میالد مسیح در بینالنهران رااج یبود  ،ول در ق قارن دو و ساو مایالدی
اان گویخ الن در بینالنهران بسیار رااج بود است ) ،(Bergamini,1987بنابراان وجود قفعخهاا چهاارگوش
با برجهای گرد در عمان و بحران بدون ارتباط با گسترش یفوذ مهرداد بخ اان دو منطقخ ییست.
برای مثال م توان بخ دو یکر ی گف قالب رن اشار کارد کاخ در ساال  1333ار اددور باخ دسات آماد
(شکل ) ،اان دو یکر مشابخ بخ یکرکهای گف بخ دست آمد ار مسجد سافیمان هساتند ( Potts,1996:
276؛ برای یکرکهای گف مسجد سفیمان بنگراد بخ)Ghirshman, 1976: pls 40, 43 :

شکل شمارة  . 1الن قفعخی بخ دست آمد ار اددور (برگرفتخ ار:
)Kennet, 2005: fig. 6-7

شکل شمارة

 .یکرکهای گف بخ دست آمد

ار اددور (برگرفتخ ار)Potts ,1996: fig. 10 :

نتيجه
بر اساس مواد فرهنگ و داگر مدارک باستانشنابت بخ دسات آماد ار ساواحل جناوب بفایج فاارس،
م توان ارتباط سواحل جنوب بفیج فارس را در دور ی اشکای با  0منطقخی اااران ثابات کارد .ااان چهاار
منطقخ عبارتند ار :جنوب بینالنهران ،بورستان ،فارس و جنوب شرق.
ارتباط بین سواحل شمال و جنوب بفیج فارس در تما دور ی اشکای وجود داشتخ است .ار یوشتخهای
آگاثاربیدس ،استرابون ،راپفوس ،و فین و ییز جستخ و گراتتخ ار یوشتخهای داگر م تواییم اک چشمایادار
روشن ار اان ارتباقات تجسم کنیم .در سواحل جنوب بفایج فاارس مادارک فراوایا وجاود دارد کاخ یشاان
دهند ی ارتباط بین عربستان شرق با بت هااا ار امپراتاوری اارت اسات ،کاخ ااان ارتباقاات اساسا ًا باخ
منظورهای اقتصادی و تجاری بااد باشد .اان ارتباقات در واقز ار دور های بسیار قادام تار باین ااان یاواح
وجود داشتخ و تا دور ی ارتیان ادامخ یدا کرد است .اگرچخ هیچ کدا ار فرمایروااان اشکای بارای گساترش
حکومت و قدرت بود بخ عربستان شرق لشکرکشا یکارد ایاد اماا شاواهدی ار کنتارل ااان یاحیاخ توساط
ادشاهان ارت وجود دارد.
در قرن دو و اواال قرن سو میالدی یمویخهای روشن ار تسفط سیاس ارتیان و گسترش حکومت آیها
در بعض ار یقاط شرق عربستان داد م شود .در تشتیص میزان یفوذ اا حضور ارتیان در اان یاحیخ ضروری
است کخ دو داد را در یظر داشتخ باشیم .ار اک جهت ارتباقات یسبتاً دائم باین عربساتان شارق  ،اااران و
بینالنهران ،کخ با وجود مواد فرهنگ فراوان ثابت م شود ،و ار سوی داگر ماواردی کاخ منحصاراً مرباوط باخ
دور ی متابر ارت است و یشان دهند ی تسفط ارت ها در اان یاحیخ است.
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در اواسط قرن اول میالدی شواهدی موجود است کخ یشان م دهد سواحل جناوب بفایج فاارس تحات
کنترل ارتیان بود است .راپفوس اشار کرد کخ در بت جنوب عربستان در شرق رفار ،منطقاخای باا آب
و هوای بد وجود دارد کخ اکنون متعف بخ ارس است .در راپفوس هم ناین باخ بنادر انمایاا باخ عناوان شاهر
تجاری ارس اشار شد است ).(Potts, 1996: 279
بر اساس گفتخی راپفوس ،فین و داگر یواسندگان دوران باستان کخ انمایاا را در ساواحل بفایج فاارس
س ار تنگخی هرمز ذکر کرد اید ،اتس معتقد است کخ انمایا با اِددور کاخ مهامتاران محوقاخی اساتقراری در
سواحل عرب بفیج فارس و یزداک تنگخی هرمز اسات ،مطابقات دارد ) .(Potts,1988: 155هراناک ییاز بار
اساس کاوشهاا کخ در اِددور ایجا داد انمایای باستان را اِددور ما دایاد ) .(Haerinck,1998b: 278کاروران
ییز سوهار در عمان را امایای باستان م داید ).(Kervran ,2004: 293- 341
در واقز در راپفوس آمد کخ تمام سررمین عمان تحت کنترل اا متعف بخ اارس اسات ،کاخ باااد باخ
عنوان امپراتوری ارت تعبیر شود .هم نین یواسند ی آن گفتخ کخ آ ولوگاوس کاخ در یزداکا اسپاساینوس
باراکس و در کنار دجفخ قرار گرفتخ داگر بندر ارت است ) . (Casson ,1989: 71, 84, 174ما م دایایم کاخ
باراسن ها یسبتاً مستقل و ادشاه مستقل داشتند کخ یخ تنها براجگزار ارت ها بودید ار یظار سیاسا ییاز
تحت کنترل ارت ها بودید .هرانک و سالز با توجاخ ااان شاواهد معتقدیاد کاخ جناوب عربساتان باراجگازار
باراسن ها بودید کخ بود باراسن ها براجگزار ارتها بودید (  ) Haerinck ,1998a: 32هم نین یگا کنیاد
بخ )Salles ,1993: 508-509 :با اان اوصاف م توان ذارفت کاخ گفتاخی یواساند ی یامشاتص راپفاوس در
مورد جنوب عربستان کخ آن را جزئ ار ارت ها م داید درست است .روشن اسات کاخ ارتبااط باین شارق و
جنوب عربستان با ااران ییز در اان دور رااد بود کخ سفالها و داگر مواد فرهنگ بخ دست آمد ار محوقاخ-
های ارت اان یاحیخ اان مسئفخ را ثابت م کند ،هرچند سکخهای ارت ایدک ار اان منطقخ باخ دسات آماد
است .یبااد فراموش کنیم کخ شبخجزار ی عمان کخ بخ یا مَکا ) (Makaیامید م شد  ،بخ همرا جنوبشارق
عربستان در کتیبخهای هتامنش بخ عنوان اک استان شنابتخ م شوید .در دور ی ارت و ساساای ییاز ااان
منطقخ تحت کنترل آیها بود هرچند در دور ی ارت در مقطع اان کنترل ار قرا باراسن ایجا م شد .در
واقز بقااای باستانشنابت برجای ماید ار ارتباط بین جنوب شارق عربساتان و باراسان حکااات ما کناد،
هرچند یشایخهای روشن ار کنترل سیاس داد یم شود.
در اواال قرن دو میالدی ما مدارک قطع تاری داراام .اس ار عقاب یشاین تارااان ار بابال در ساال 115
میالدی ،ادشاه باراسن کخ بخ امپراتور رو یوستخ بود ،توسط ارتیان تستیر و اساتقالل را ار دسات داد.
کم ی ار  191ی ار میالد اک شاهزاد ی ارت بخ یا مهرداد ،تاج و تتت باراسن را بخ کمک عموا
اوسروئس اول ) (Osroesبخ دست آورد ) .(Potts, 1988کتیبخهای المیری مربوط بخ سال  191مایالدی ،کاخ
معروف بخ کتیبخهای کاروای هستند ،اشار دارید کخ المیریها با موفقیت کاروانهای تجااری را ار االمیر تاا
جنوب بابل بخ افتتار ااارهاای ) (Iarhaiسار یِبورابااد )" ،(Nebozabadسااتراپ تیفویاوا ) (Thilouanoiار
سوی مهرداد ادشا اسپاسینوس باراکس «کخ ار تاجران المیری بود ،هداات م کردید .تیفویوا هماانقاور
کخ هرتسففد برای اولین بار تشتیص داد ،بخ ساکنان تیفوس گفتخ م شاد ،بار باالف واا ی آراما  ،در رباان
اویای بخ شکل تیفوس ،اا آکادی تیفمون ،جزار ی کنوی بحران ،بواید م شد .بناابراان در اوااال قارن دو
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میالدی مهرداد کنترل اان منطقخ را کخ مرواراد راادی در آن بخ دست م آمد بخ دست گرفت .گماشاتن ااک
تاجر المیری بخ عنوان ساتراپ بحران بیف تعجبآور ییست .ارتباط بین باراسن و المیر بسیار یزداک باود،
و مهرداد ،کخ بودش اک ارت بود ،بدون شک ترجیح م داد تا قدرت را بخ اک االمیری بدهاد تاا باخ ااک
بوم میسن  ،منطقخای کخ در حدود  16سال ی ار اان ترااان امپراتور رو را بخ عنوان ااک یجاات دهناد
حماات کرد و ذارفتخ بودید .در اان ارتباط بااد بخ تقراباً  34گور صتر ای در جزار ی باارک اشاار کنایم
کخ احتماالً مربوط بخ تاجران المیری است )».(Potts ,1996: 279
بر اساس سکخای کخ ار مهرداد بخ دست آمد  ،در سال  10میالدی عمان تحت کنتارل ارتیاان درآماد
است .روی اان سکخ کتیبخای است کخ ار مهرداد با عناوان ادشاا عماان اااد شاد  .هماانقاور کاخ ااازودور
باراکس ی ار اان اشار کرد  ،عمان برای ساکنان میسن شنابتخ شد باود ،در حاال کاخ راپفاوس ییاز
تااید کرد کخ بندر انمایا ارتباقات بسیار یزداک با بندر میسن آ ولوگوس داشت ).(Ibid: 279
بخ هر حال عنوان ادشا عمان بااد تفسیر شود کخ آاا منظور الحاق بتش ار جنوب شارق عربساتان باخ
ارت است اا مشتصاً منظورش بندر انمایاست .بخ یظر م رساد در ساال  104مایالدی مهارداد یفاوذش را تاا
سواحل جنوب بفیج فارس ،تا بحران گسترش داد ).(Ibid: 279
ار سوی داگر م داییم در سال  04میالدی رمای کخ اردشیر بخ سواحل جنوب بفیج فارس حمفخ کارد
بخ ادشا اان منطقخ بخ یا سنتروک مواجاخ و آن را باخ قتال رسااید ) ،(Potts, 1990: 230-232یاام کاخ در
یا های سفطنت ارمنستان ،آداابن و البتخ ارت داد م شود .عالو بر آن وجاود ااک حااکم اارت در ااان
یاحیخ یشان م دهد کخ چرا اردشیر بخ اان یاحیخ لشکرکش کرد ).(Potts, 1996: 280
بنابراان بر اساس مطالعخی سفالها و داگر مواد فرهنگ بخ دست آمد ار اان محوقخها م توان گفت کخ
در دور ی اشکای اان دو منطقخ تحت کنترل ارتها و اا اک ار فرمایروااان تحت کنترل ارتهاا (کارماییاا و
باراسن) بودید .با توجخ بخ سکخ های محف بخ دست آماد ار اِددور و مفیحاا احتمااالً در مقطعا ییاز بتا
جنوب شرق شبخجزار ی عربستان دارای استقالل محدود دابف بود است .بر بالف اعتقاد بربا باساتان-
شناسان اان یاحیخ هیچ وقت ار یظر سیاس بخ قور کامل مستقل یبود و همایند داگر فرمایروااان تابز اارت،
براجگزار ارت ها بودید .در دور ی ساسای تمام مناق شرق و جنوب شرق عربستان بخ شاکل اکپارچاخ
تحت کنترل ساساییان بودید و ساساییان بود بر اان مناق یظارت کامل داشتخاید.
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