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 فصلنامه تاريخ اسالم

 پايیزوم، سشماره ، دهمسیزسال 

 54، شماره مسلسل4114

 

 

 تجارت یمن پیش از ظهور اسالم

 

  82/1/14 تاریخ تأیید:  41/1/14 تاریخ دریافت:

 دکتر اصغر محمودآبادی

 معصومه دهقان

هاي عربستان جنوبي و اعراب جنووبي، حكومت

 اي در زمینووه بازرتووا يفعالیووت تسووترده

داشووتن ا اهمیووت ت ووارب در شوو ه جزيووره 

هواي آن ا  ازه بوود هوه دولوت عربستان تا

تووان از ه را مو جنووب و شومال شو ه جزيور

پیام های رو ق ت ارب شمردا سرزمین يمن به 

من ی از مواهو  ب یعو  فوراوان، دلیل بهره

موقعیووت ويووغر جیرافیوواي ، سوول ه بوور 

شوواهراههای ت وواری، داشووتن معووادن  نوو  و 

های الت  خاص ما ن  بخور و  یز فراوردهمحصو

زراع  زياد از ديربواز در شومار وروورهای 

 من  بوداثروب

هاي داخلي شو ه جزيوره هاي خرك سرزمینراه

هاي ت اري به دسوت سوالبین با ساخت ايستگاه

يمن، به شاهراهي پر رو ق و پر رفت و آمو  

ت  يل تري ه بودا اما اين برتري ت اري با 

هاي رقی ، رو بوه ا ح واو و دولتبمع ورزي 

سقوو تذاشت و دوران باليي ت ارب اعووراب رو 

قرن پن م  ،اعراب و در  تی ه به افول  هاد

                                                

 يار تروه تاريخ دا رگاه اصفهانادا ش 

 دوتری تاريخ اسالم دا رگاه اصفهانا دا ر وی 
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در حالي بوه  یموه رسوا     هوه را میالدي 

هاي متعو د هاي ت اري و قافلهتر هرتي ظاره

هاي بیگا ه بود   و خود  قش فعالي در دولت

ووش  دربوارر  مت ارب   اشتن ا اين مقاله 

 هوای زيور پاسوخ دهو  ت ارب يمن به پرسوش

ادي جنوب عربستان )يمن( چگو ه اقتصموقعیت 

هاي ت واري هاي يمن چگو ه شاهراهبود؟ دولت

جهان باستان را در اختیار خود داشووتن ؟ و 

علل و عوامل سقوو ت وارب دريوايي و خروكي 

 يمن چه بود؟

عتین، دولتت أت أ، ایي، دولتت  َیمن، تجارت، تجارت دری هاي كلیدي:واژه

 ري.میَدولت حِ
 

 هاپرسش

 من( چگونه بود؟ی)ت اقتصادي جنوب عربستان ی.  وقع4

 هاي تجاري جهان باأتان را در اختیار خود داشتند؟هاي یمن چگونه شاهراه. دولت8

 . علل و عوا ل أقوط تجارت دریایي و خشكي یمن چه بود؟1
 

 هافرضیه

شتود بته علتت  نابع به نام عربستان خوش بخت نا یتده  تي. أرز ین یمن كه در 4

-ب كافي و نزدیكي به أواحل دریاي أرخ،  حصوالت فراوان كشاورزي تولید  تيآوجود 

-رویید اعت تار خاصتي بته ایتن  نمقته  تيكرد. وجود گیاهان خاصي كه تنها در یمن  ي

- ورد عالقه أترز ینبخشید. انواع عمرها، بخورات، صمغ، ل ان و  ر یمن از  حصوالت 

هاي یمن فراوان بتود. از نرتر ههاي دیگر بودند.  واد  عدني  انند طال، نقره و آهن در كو

هاي  خصوصي بود كه خواهان زیتادي در دیگتر نقتاط صنعتي نیز یمن،  ركز بافت پارچه

 ش ه جزیره عربستان،  صر و حتي نواحي دورتر داشت.

ي أرز ین یمن نس ت به دیگر نقاط ش ه جزیتره، . تفاوت چشمگیر جغرافیایي و ط یع8

هتاي ق تل از  تیالد،  نجر به ایجاد  دنیت شكوفایي در این أرز ین شتده بتود. از هتزاره
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 ندي در این أرز ین شكل گرفتند و با توجه به  وقعیت ختا  ارت تاطي هاي قدرتدولت

 توانستند تجارت عالي و پر رونقي ایجاد كنند.

خ، نزدیكي به دریاي  دیترانه، اقیانوس هنتد و خلتیف فتارس یت  اتصال به دریاي أر

هاي یمن گشوده بود. عالوه بتر آن، تجتارت خشتكي شاهراه تجاري  هم را بر روي دولت

كرد تحتت م دن ال  ياكه كاالهاي وارد شده از هند و آفریقا به یمن را در  سیر یمن به ش

 هاي عربستان جنوبي بود.أیمره دولت

علل و عوا ل  تعددي را براي أقوط تجارت دریایي و خشكي یمتن بیتان  .  ورخان1

ترین آنها، حضور بملمیوأیان  صر در دریتاي أترخ و حاكمیتت آنهتا بتر كنند كه  هم ي

-كانالي بود كه نیل را به دریاي أرخ و أپس دریاي  دیترانه را به دریاي أرخ  تصل  ي

ه بتین المللتي ص ند و اأتعمارگر روم در عرا ل دیگر این أقوط، ورود دولت قدرتعكرد. 

هتاي شتمال شت ه جزیتره را یكتي پتس از بود كه توانست هالل خصیب؛ یعني أترز ین

خود درآورد و پس از آن با چیرگي بر  صر قتدرت دریتایي یكته تتاز در  ذدیگري تحت نفو

اي  أرب دریاي أرخ،  دیترانه و اقیانوس هند گردد. از نرر داخلي، شكستن و خرابي أده

پتيیر كترد هاي رقیب، آأیبكه زراعت یمن را رو به انحماط برد و یمن را در  قابل دولت

آفریقتا بتا  ازاز عوا ل دیگر أقوط تجارت یمن بود. در نهایت، حمله دولت اكسوم )ح شه( 

 یالدي بر تجتارت أترز ین جنتوب عربستتان  585حمایت روم، ضربه نهایي را در أال 

 وارد كرد.
 

 مقدمه

هاي گوناگون تاریخ عربستان جنوبي همواره  ورد توجه  حققان و  ورختان بتوده جن ه

تجتاري  اتترین بخش تاریخ یمن را تجارت این أرز ین و ارت اطاأت ا ا شاید بتوان  هم

 هاي آن روزگار دانست.هاي روي كار آ ده در این  نمقه با أایر كشورها و دولتدولت

هاي شت ه برداري از بهترین ز ینستان خوش بخت با بهرهأرز ین یمن به عنوان عرب

 نتدترین  عتادن را در ختود پنهتان هایي كه بهتترین و ارزشجزیره، بارندگي كافي و كوه
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هتاي تجتاري آن روز را تحتت داد كه شاهراههاي یمن  يكرده بود این ا كان را به دولت

هاي تجاري، نقش خود از این كانال ند ألمه خود آورند و عالوه بر صدور كاالهاي ارزش

 گري را  یان جهان شرق و غرب به خوبي ایفا كنند.واأمه

 وقعیت جغرافیایي و أرز یني یمن كه در كنار دریاي أترخ، خلتیف فتارس، اقیتانوس 

این أرز ین را بالقوه ی  قدرت دریایي أاخته بتود و  ،هند و دریاي  دیترانه واقع شده بود

توانست این قوه را بته فعتل آورد. از طتري دیگتر، ها  يو حمایت دولتتنها عالقه، توجه 

أیل كاالهاي تجاري هند، آفریقاي شرقي و آأیاي شرقي به عربستتان جنتوبي، أتاكنان 

هتاي ورود در عرصه تجارت پرأودي كه ایتن كاالهتا را روانته أترز ین به این  نمقه را

 كرد. ند  ي تقاضي آن در غرب كند، عالقه

 ند بود از یمن تا شتام بتا ع تور از باریكته حجتاز، تجاري خشكي نیز، بسیار ارزش راه

و بعتد از آن  أهاي تجاري با آن  أنوس بودنتد. دولتت  عتین، أت راهي بود كه همه قافله

هاي دیگر یمن براي ا نیت و رونق این راه تجتاري آگاهانته عمتل كردنتد. آنهتا بتا دولت

هتا را بته ع تور و شهرهاي تجاري، هرچه بیشتر این قافلته پيیر وهاي كاروانأاخت واحه

كردند. در نتیجه ایتن  رور از این راه تشویق كرده و ا نیت آنها و كاالهایشان را تأ ین  ي

اقدا ات در باریكه أاحلي دریاي أرخ تا شام، شهرهاي  همي أاخته شدند كته در أتوره 

 شود.به آنها اشاره  ي 42و  41هاي أ أ، آیه

این راه خشكي نتایف بسیار پرباري را در فرهنگ و تمدن ش ه جزیره عربستان به جاي 

هاي تمدني نیز به حساب آورد كته كتار هاي تجاري را قافلهگياشت. شاید بتوان این قافله

ها، آداب و رأتوم، نقل و انتقال آیین و فرهنگي بزرگي را عالوه بر تجارت بر عهده داشتند

دادند. اكتشتاي بستیاري هاي گوناگون را انجام  يبت و حتي پرأتش هاي  ختلفاندیشه

هاي یمني كه بتا تقلیتد از  صتر و از آثار تمدني و یمني در یونان،  صر و شام، كشف أكه

 یي در شمال عربستان گواه این  ملب اأت.أیونان ضرب شده و رواج اأا ي  عیني و أ 

هاي بزرگ و كوچت  آن روز قترار ع دولتاین تجارت پرأود دریایي و ز یني  ورد طم

كردند یا شراكت در این تجارت پر أود را به دأتت ها تالش  يداشت و هر كدام از دولت
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هاي یمن را از درآ تدهاي هاي تجاري گردند و دأت دولتگر شاهراهآورند و یا خود ألمه

 تاي عربستتان هتایي از طتري رقأرشار آن كوتاه كنند. در گير ز ان،  شكالت و چتالش

هاي یمن را رقم زد و توانست آنها را از این  نابع جنوي پدید آ د و أرانجام انحماط دولت

 اقتصادي  حروم أازد.

دولت آشور، اولین دولت پیشتاز در این ز ینه بود كه براي برختورداري از أتود تجتاري 

ألمه ایشان در كي به خلیف فارس و حضور و یدر  سیر خشكي تالش كرد. با توجه به نزد

توانست همراه با  وفقیت باشد ا ا  سافت طوالني،  یدان عمتل آشتور شام، این تالش  ي

هتاي دأتت نشتانده كرد. بنابراین آشوریان با دولترا در جنوب عربستان بسیار ضعیف  ي

ند از طریق جنگ یا صتل  د دین و شام ارت اط برقرار كردند و تالش نمو ، عینیان در العالء

هاي شام را تحتت أتلمه ختویش در آورد ا تا ایتن آنها  سلط شوند. دولت آشور، دولتبر 

اقدام به راه تجارتي یمن به شام آأیب زیادي وارد نكرد و بعتدها بتا أتقوط ایتن دولتت و 

گزین شدن دولت  اد و هخا نشي، خمر ایران شكل گرفت. این ا ر نیز بتا توجته بته جاي

 ي به تجارت یمن وارد نكرد.بعد  سافت، ضربه ج ران ناپيیر

تتر در أتر  ند شدن دولت روم و ت دیل آن به دولتي اأتعمارگر، خمري جتديبا قدرت

ق.م در  81هتا در أتال راه تجارت دریایي و خشكي یمن ایجاد شد. در تالشي كه رو تي

ا ید داشتند ا تا  ،لشكركشي به یمن انجام دادند به تسلط بر یمن و  حصوالت با ارزش آن

جاز به گل حهاي فراوان در بیابان ر انده این لشكر آلیوس گالوس با وجود تحمل أختيف

 نشست و نتوانست راه خود را تا یمن دن ال كند.

همچینن، وجود دولت بملمیوأیان  صر و عالقه فتراوان آنهتا بته تجتارت دریتایي در 

 یان نیتل و دریتاي دریاي أرخ، خمري براي تجارت یمن بود. آنها با حفر كانال ارت اطي 

ي خود را قوت بخشیدند و تجارت یمن را از رونق انداختنتد ا تا جانشتین یأرخ، ألمه دریا

ها آ ده بودند كه قدرت و اأتیالي خود را تا أقوط یمن حفظ كننتد و بمالسه؛ یعني رو ي

 دریاها را تحت ألمه اأتعماري خود گیرند.
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أتد  تأرب در أتال  ند ا ا شكستتكرف  يیهاي یمن را ضعدولت ،فشارهاي خارجي

هتاي كه دولت اكستوم بته بهانتهم، اقتصاد و زراعت یمن را به نابودي كشاند تا این 111

م به یمن ترتیتب داد و بتا شكستت دولتت  585م و  581هایي را در أال  ختلف، حمله

 حمیري دوم، تجارت یمن را براي همیشه به ویراني كشاند.
 

 محصوالت یمن

هاي وأتیع، آن كند كه بیابانعربستان را به دو بخش بزرگ تقسیم  ي شرایط ط یعي،

زندگاني در هری  با دیگتري  تفتاوت اأتت. در واقتع و نمایند دو بخش را از هم جدا  ي

 نشأ اصلي پیدایش و زینت یمن، وجود آب كتافي در ایتن أترز ین و نزدیت  بتودن بته 

 أواحل دریاي أرخ و اقیانوس هند اأت.

هاي فراواني كه به وأیله بادهاي  وأمي از شرق آفریقا به ایتن أتو ن، باراندر تابستا

هتا  وجتب رونتق ایتن بارد. در گيشته نیز ایتن بتاراناین أرز ین  ي درشود كشانیده  ي

هاي أم  ز تین را شد و أدهاي  عروفي كه تاكنون آثار آنها باقي  انده، آبأرز ین  ي

گرفتند. رونق كشاورزي در این أترز ین  ي رورزي به كاكردند و براي رونق كشا هار  ي

ل شهرها و پیدایي تمدن عالي شتده بتود.  حصتوالت فتراوان ی وجب اأتقرار  ردم، تشك

 ندي این أرز ین نست ت بته  وجب أعادت 1شكر و انگوركشاورزي  انند ذرت، گندم، ني

 گردید.أایر  ناطق ش ه جزیره  ي

هاي خاصي بود كه فقتط أرز ین یمن داراي فرآورده گيشته از  حصوالت كشاورزي،

هتاي دیگتر از آن  حصتوالت وجتود داشتت بته به آن اختصا  داشت یا اگر در أرز ین

انواع بختورات در یمتن بته و هاي خوش و، ادویه كمیت و كیفیت یمني آن ن ود. عمر، دانه

ل یمن و جنوب بنتدر اي در نزدیكي أاحنام جزیره 2آ د. به عنوان نمونه أقمريدأت  ي

كردند و بیشتتر  رد تان آن، جا ع ور  يهاي آفریقایي از آنعدن بود كه  سافران أرز ین

اي به نتام كرد  ادهچه آنها را به أكونت در این جزیره جيب  ي سیحیان عرب بودند. آن

ر ص ر و دم االخوین بود. این  اده، صمغ درختي بود كه جز در ایتن جزیتره در جتایي دیگت
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 رویید.نمي

اي كه به اأكندر در هنگام ورود او به شتام فرأتتاد، توصتیه حتي ارأماطالیس در نا ه

كته بتراي داروي  ستهل  ربراي به دأت آوردن صت ر القتاطرا اي از یونانیان كرد كه عده

. هنگا ي كته اأتكندر بته ایتن جزیتره رأتید در این جزیره أكونت دهد شوداأتفاده  ي

هایي كه در دریتاي قلتزم )شهر ارأماطالیس( را با كشتي ایان شهر اأماغرتعدادي از یونان

 يآ تد كته أترز ینروانه كرد در این جزیره أكنا داد.  اده ص ر در أقمري به دأتت  تي

 ر أقمري  عتروي صاین  اده به نام  .جا جزیره بربرهاأت یان عدن و آفریقا اأت و این

 3أتفاده دارویي داشت.شد و اها اأتفاده  يبود و در عماري

دریاي أرخ، تعتداد زیتادي از رو یتان در ایتن جزیتره و در ز ان اأتیالي روم بر  صر 

كردنتد و أاكن شدند و بر ق ایل بربر، یونانیاني كه از دوره اأكندر در این  كان زندگي  ي

دأتت  ها در این جزیره عن ر، دم االخوین و ص ر فراوان بتهاعراب نصراني پیروز شدند. آن

كردنتد. رو یتان تتا دوره اأتال ي هنتوز در ایتن جزیتره بته آوردند و به روم صادر  ي ي

 4اأتخراج این  واد  شغول بودند و تجارت این كاالها در دأت آنها بود.

توان از  نابع درآ د اصلي یمن در عصر جاهلي به شمار االخوین را  يدم عن ر و صمغ 

 قدأي در  5آ د.عدن و  ناطق  جاور آن به عمل  ي آورد. بیشتر این  حصول در أواحل

 نویسد:باره  ياین

به دست   7كم بود و بخش زياد آن در ساحل شحر 6مقدار عنبر درياي حبش

آمد. اين نوع عنبر گرد، كبود رنگ، و كمياب بود و به اندازه بيضه شتر مرغ مي

ها استتخرا  ماهي تر از آن بود. بعضي از ساكنان شحر، آن را از شكميا كوچك

 8كردند.مي

كنند چهار چیز،  خصو  یمن اأت كه در هیچ جا وجتود نتدارد: ورس،  نابع بیان  ي

روید، أرخ رنگ و شت یه  ي«  يیخره»اه كه در كوه ینوعي گ)ورس  9كندر، خمر و عقیق.

اي ، كندر )نوعي بخور(، خمر )نوعي گیاه كه بر(رودرزي به كار  يزعفران اأت و در رنگ
شود( و عصب )قماش(.خضاب اأتفاده  ي

10
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كه در دوران قدیم شا ل  هره و شحر بود بته نتام أترز ین  حضر وتاراضي أاحلي 

بخور و كندر شهرت داشته اأت و ظفار كه در گيشته، نام یكتي از شتهرهاي یمتن بتود و 

 11تترین  ركتز داد و أتتد انتواع بختور بتوده اأتت.اكنون ی  والیت أاحلي اأت،  هم

 حصوالت یمن در  صر ز ان فراعنه بازار پر رونقي داشت.  صریان چوب درختت بتان در 

چنتین از آنهتا بتراي بردند و هتمیمن و أو الي را به همراه بخور در  عابد خود به كار  ي

 12كردند.حنوط جسد  ردگان اأتفاده  ي

شتد. فاده  تيي كردن و در انتواع غتياها اأتتیهاي  يه ي،  و یابخور در  عابد، آیین

دادند. براي پتي بتردن بته  یتزان بانوان نیز، انواع عمرهاي یمني را  ورد اأتفاده قرار  ي

در  ع د آ ون  صتر در یت  »توان این نكته را بیان داشت كه اهمیت  حصوالت یمن  ي

گردید و كلتدانیان نیتز هتر أتال، أال، دو هزار و صد و پنجاه و نه كوزه عمر  صري  ي

كردنتد و اأتكندر پانصتد تالنتت عمتر را هزار تالنت از آن را در  ع د بعل دود  ي قدار ده 

در آن ز ان ادویه و عمرهتاي جهتان را  حضر وتیمن و  .براي اأتاد خود، ارأمو فرأتاد

 13كردند.د  يیتول

اند. هترودوت آن هاي یمن اشاره كردهثروتبه گروه زیادي از نویسندگان یونان و روم، 

جا تنهتا أترز یني اأتت بو و به این علت كه آنبه أ ب تولید عمرهاي خوشأرز ین را 

دهتد. كند  تورد أتتایش قترار  تيكه انواع بخور،  ر، فلوس، دارچین و الدن را تولید  ي

آید و درختان بختور را  تاران كوچت  پنداشت از همه عربستان بوي عمر  يهرودوت  ي

 14شمار آویخته اأت.هر درختي،  اران بي كنند و بهدار نگهداري  يرنگارنگ بال

ق. م( كته  أختي  مالتب  411نویستندگان قتدیم از اراتستتن یونتاني )وفتات حتدود 

هاي خرافي و رفاه كنند كه عربستان، أرز ین ثروتاأترابون و پلیني رو ي اأت، نقل  ي

 15آید.ت  يرود و به نرر ایشان، الدن و دیگر ادویه  عمر از عربستان به دأبه شمار  ي

چنین دیودور أیسیلي، آراي هترودوت و اأتترابون را دارد و عربستتان را أترز ین هم

داند. پلیني نیز، أ ائیان را به واأمه كنتدر بو  يشمارد و خاك آن را خوشادویه  عمر  ي

16شناأد.ترین ق ایل عرب  يو بخور،  عروي
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-د از عمرهاي  عروي أترز ینخو تاريخ گياهانتئوفراأتوس، شاگرد ارأمو در كتاب 

هاي  شهور زراعت برد و روشگوید و از درختان ص ر و بخور نام  يهاي عربي أخن  ي

 نویسد:شود و  يآنها را یادآور  ي

چكد و همانند شود كه از آن صمغ دواني ميها ايجاد ميهايي در بوتهشكاف

از صبر و بختور  گاه هركس به شيوه مخصوص، سهم خود رامرواريد اس  و آن

ستاارد تتا بته حراست  و ننهبتاني از آن كند و آن را به مردانتي متيجمع مي

 17باردازند.

كند كه أرز ین یمتن، أترز ین ثتروت و آأتایش عجی تي همچنین بلینوس بیان  ي

 18جا أرز ین ل ان و عمرهاي دیگري اأت.اأت. آن
 

 صنعت یمن

 یزي آنها شهرت داشت. اشتتغال نعت پوأت و چرم و رنگ آصأرز ین یمن به داشتن 

گرفت. صتنعت و زبید صورت  ي 19به این كار به طور عمده در صنعا، نجران، جرش، صعد

هاي یمن، برد یمتاني و پارچته ترین صنایع یمن بود و  شهورترین پارچه نسوجات از  هم

 شد.أعیدیه بود كه در صنعا و عدن بافته  ي

تر اأت در عتدن تر و  رغوباتب از كتان نازكهاي نازك شروب كه به  ربافت پارچه

شتد و در پتود آن گرفت. شروب یا شرب پارچه نازكي اأت كه از كتان بافته  تيانجام  ي

تافتن ریسمان كته  20شكر ترجی  داشت.رفت. شروب عدن بر نيهاي طال به كار  يرشته

بته طتور ختا  در هتاي راه راه )بترود( و پارچتهبود شد  خصو   هجره لیف نا یده  ي

هاي تولید شروب، دبیتق و شتما بعتد از ترین  حل.  عرويندشدأحوال و جریب بافته  ي

-چرم زبید و نیل )داروي گیاهي كه عصاره آن در رنگرزي به كتار  تي»ر بود. صیمن در  

 21 انندي داشت و گویي الجورد بود.رود( آن شهر، رنگ بي
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پارچته  ،شتدسند  هجره كه لیف نا یده  تيتر بود و  شروب عدن كه از كتان  رغوب

و عقیق صنعا، أفره چر تي، جتام و  22هاهاي صعده، أعیديكتاني أحوال و جریب، فرش

هاي حلي، كندر و  اهي  هتره، أترو كتوهي )ورس( كوزه صعده، قفاع )زن یل(، عثر و جام

 23شكر عمان نیز از  حصوالت قابل ذكر هستند.عدن، ص ر أقمر و ني

هاي ارغتواني نتازك گردید كه كاالهاي آنها، پارچه ائیان، بازارهایي برپا  يدر عصر أ

هتاي نتازك دار و طالدوزي شده، پارچهدار حاشیههاي آأتینیا ضخیم بود و در آنها ل اس

 گردید.هاي رنگارنگ   ادله  ي وألین، ع ا، جاجیم و دأتمال
 

 معدن

هاي قیمتتي  اننتد حاس، رصا  و أنگدر أرز ین یمن،  عادن فراوان طال، نقره، ن

 24عقیق، جزع، یاقوت، باور، ز رد، زبرجد و جواهر وجود دارد.

 25بتته علتتت داشتتتن  عتتادن طتتال  عتتروي بودنتتد. حضتتر وتدر گيشتتته، یمتتن و 

هاي عترب، ختالو و نتاب اأتت و أرز ین نداكند كه طالي  عتئودورأیسیلي بیان  ي

 27أ أ نیز،  عدن طال وجود داشته اأت.در شهرهاي  26نیازي به گداختن آن نیست.

چته أتیف بتن ذي یتزن در تر و گویاتر از آندرباره فراواني طالي یمن، أخني روشن

توان یافت. او به ایشان گفته اأت، نمياو ر كسرا، خماب به صخد ه قبه هنگام نثار درهم 

 گوید: ي

 هال و نقرآيد، در حالي كه خاك زمين من، طمال و ثروت به چه كار من مي

 28اس .

ن رأتته بضنكان از روأتاهاي تها ه یمن، دو  عدن بزرگ طال هستند. او  عادن عشم 

هاي قیمتي در یمن فراوان بتود. أنگچنین هم 29كند.رب اشاره  يأنیز به وجود طال در  

هاي صنعاء و كوهي به نام قساس در  عتدن  قتري و الهتام  خالي 30،عقیق از كوه ش ام

رفت و  قداري دیگتر بته بصتره حمتل شد و  قداري از آن در یمن به كار  ياأتخراج  ي

 31گردید. ي
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هاي یمن، جزع اأت كه ش یه به عقیتق اأتت و در واقتع، یكتي از یكي دیگر از أنگ

رود كه داراي انواع  ختلفي  انند بقراني، عرواني، فارأي، ح شتي، ق به شمار  يیانواع عق

تتر از انتواع دیگتر جزع  عرق بزرگ 32وع آن بقراني اأت. عسل و  عرق اأت و بهترین ن

 33شد.جزع بود و در أاختن ظروي بزرگ از آن اأتفاده  ي

دن أرب اغلب در  یتان اتوان از أرب، نقره، و آهن نام برد.  عاز دیگر  عادن یمن  ي

 ناطق فهم و خوالن قرار داشت و آهن در عدن و اراضي كه  یان صتعده و حجتاز ا تتداد 

شد. در چنین، نجران كوهي بود كه از آن آهن اأتخراج  يآ د. همافته اأت به دأت  يی

بته داشتتن  عتدن نقتره شتهرت  راضورضت 34نقم و غمدان نیز  عادن آهن وجود داشتت.

شتد و تیتغ یمتاني بستیار از آهن  عادن یمن براي أاخت شمشتیر اأتتفاده  تي 35داشت.

 36 عروي بود.

عدن بته أت ب  رواریتد  رگرفت و بندخلیف عدن صورت  يصید  روارید در  ،چنینهم

 38پرداختند.جز عدن در عمان، قمر و هجر به صید  روارید  ي 37فراوان آن  عروي بود.

در عین آن كه عربستان جنوبي به أ ب بخور و ادویه  عمر  شهور بود از لحاظ ثروت 

تتا یمتن بته دأتت  و  طال كه در طول أاحل غربي ش ه جزیره از  دینص عدني، به خ

 نویسد:باره  يآ د، اعت ار داشت. دیودور در این ي

 39دن عربستان طال خالص اس  و نياز به گداختن ندارد.ادر مع

كردنتد و بتراي هاي فراواني  تيبها اأتفادهاعراب جنوب از طال، نقره و فلزهاي گران

 40كردند.اأتفاده  يي تهاي قیمتزئین دیوارهاي  نازلشان از عاج، طال، نقره و أنگ
 

 هاي عربهاي تجاري در سرزمینراه

یتا  حضتر وتهاي خاصي داشتند كه از هاي تجاري بین یمن، فینیقیه و  صر راهقافله

شتد رفت. در این  سیر، بادیه دهنا طي  يكردند و عرب به أوي شمال  يعمان ع ور  ي

شد. ایتن راه بته حجتاز د  نتهي  يرأید و از غرب نیز به نجو به دادان )دیدن=العالء(  ي

شد و بواأمه آن به  كته یتا ین تع رأید و از حجاز به  دین، ادو یون و ان اط وصل  ي ي
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یا  دینه و از آن از طریق  دائن صال  به پترا و از پترا یا شتمال بته فینیقیته و فلستمین و 

 رأید.أپس تد ر و از غرب به  صر و یا عراق  ي

هتا بته أتوي ، جزیره یا راه دریایي خلیف فارس بود و از آن قافلتهرأس این راه تجاري

كه ان تار تجتاري أتواحل خلتیف  –تد ر و أپس بابل در حركت بودند به این  نوال بابل 

هتا ان تار كاالهتاي شد،  انند قریه قمیف در أاحل  دیترانه كه براي فینیقتي حسوب  ي

ر نقتش داشتتند. گتهتاي دیهتا بته أترز ینو تجار بابلي در انتقال این كاال -تجاري بود 

ها و هاي عرب، تعیین  سافتهاي تجاري أرز ینبلینوس، بملمیوس و دیگران درباره راه

هتا و خمترات تعتدي هاي أ ائي در كشتي با أختيقافله 41اند.هاي آن أخن گفته حل

ان كع ه نیتز بتا هاي تجاري و زائرراهزنان و در خشكي با حمله بدویان  واجه بودند. قافله

هاي خشكي رو به رو بودند. طول  دت أفر و وجود خمتر حملته خمر حمله بدویان در راه

-هاي عربستتان جنتوبي  تيبدویان باعث ترجی  أفر دریایي براي أ ائیان و دیگر دولت

 42گردید.
 

 تجارت دریایي

. از هاي جهان قتدیم، واأتمه تجتاري گردیتدین أرز ین در بین ا تابا توأعه یمن، 

هتاي تجتاري بتود كته ابتتداي آن هند، وابستتگيو هاي تاریخي، بین آنها دورترین ز ان

هتا و هتا، آشتوريها  حصوالت و  صنوعاتي داشتند كه  صريشناخته شده نیست. هندي

هتاي دریتایي یتا ها این كاالهاي تجتاري را در كشتتيها به آن نیاز داشتند و یمنيفینیقي

-كاالهاي تجاري از طریتق كشتتي كردند.ها  نتقل  يأایر أرز ین هاي بیاباني بهقافله

هاي عدن در أفر بین اروپتا و نیز كشتي هشد. ا روزهایي از هند یا فرات یا نیل   ادله  ي

هایي تجاري بود كته كنند. جزیره أقمري بر أر راه كشتيهند، این راه دریایي را طي  ي

یتا اجارت دریایي  شهور یمن در آن ز ان عتدن، قاناز  راكز ت 43كردند.از عدن حركت  ي

هتاي أتاخت بنتدر )حصن غراب(، ظفار،  سقط و یغلب در  سقط بودند كه از آنها، كشتي

 44رفتند.ل  يبفارس به با فصاعده در خلی
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هتا نیتز ایتن بردنتد. یمنتيها، كاالهاي تجاري خود را به یمن  يها و آفریقایيهندي

براي تجارت با  صر هم راه خشكي و از  45كردند.و عراق حمل  ي كاالها را به  صر، شام

شتد. بته طریق بیابان وجود داشت و هم راه دریایي كه از شام و یا از بنادر یمتن آغتاز  تي

از خمرهاي  وجود در دریاي أرخ یا خلیف فارس و اقیانوس هند، گاهي اوقتات  رخاطر فرا

د واأتمه تجتاري  یتان بستیاري از  رد تان شتد. اقیتانوس هنتراه بیابان ترجی  داده  ي

هتا در دریتاي  دیترانته واأتمه تجتاري هاي اطراي آن بود و از گيشته، فینیقتيأرز ین

شتد. كاالهتاي تجتاري كاالهایي بودند كه از اقیانوس هند به أوي أرز ینشان روانه  تي

ي  دیترانته ها به صور، غتزه و أتواحل دریتاهاي اطراي آن از طریق قافلههند و أرز ین

رأید و از طریق بازرگانان دریایي فینیقیه به أواحل آن أوي دریاي  دیترانه فرأتتاده  ي

 46اشاره شده اأت. حزقيالشد. به این تجارت دریایي أنتي در كتاب  ي

هایي كه به پتترا و آوردند با كاالهاي قافلهكاالهایي كه تجار از هند و آفریقا به أ أ  ي

شد. انتقال كاال به وأیله كشتي از طریق دریتاي احمتر بته خلتیف  ادله  يرفتند،  غزه  ي

هایي كه شد. كشتيجا از راه بیابان به أوي شام یا فلسمین یا  صر انجام  يعق ه و از آن

شدند، كاالها را به أتوي قفتط در أتاحل نیتل در قصیر در أاحل دریاي أرخ أاخته  ي

-دریاي از دوره رعمسیس أوم )هاكون( اأتتفاده  تي ها از این راهكردند.  صريحمل  ي

 47كردند.

هاي عترب در دوره رعمستیس كته بتراي رأتیدن بته  نابع از بنادر  صریان أرز ین

هاي بنت )ح شه و أو الي( و أرز ین  قدس )أرز ین عترب جنتوب( و تستهیل أرز ین

گوینتد.  تي أتخن ،در تجارت دریایي  یان  صر و نقاط دوردأت شرق أاخته شده بودند

 صریان راه تجاري بریا )ریتا(  یتان قصتیر و قفتط را تأأتیس كردنتد و راه دریتایي بتین 

 اقیانوس هند و نیل را از طریق أرز ین عرب گشودند.

هنگا ي كه أیتي اول از خانواده دوازدهم، حاكم  صر شد، كانالي  یان نیتل و دریتاي 

العرب و یا دفتاع  ة یان  صر و جزیر أرخ حفر كرد. این كار براي تسهیل   ادالت تجاري

48و یا هجوم در  واقع نیاز انجام شد.
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از آن ز ان، كشتي راني تجتاري در أتاحل فینیقیته،  

هتاي شد و همته ایتن راهدأت انجام  يربحرین، دریاي  دیترانه و دریاي أرخ تا نقاط دو

 گيشت.دریایي از أواحل  صر  ي

روبي نگردید  ال  یان نیل و دریاي أرخ اليبه أ ب أستي جانشینان أیتي اول، كان

و این راه آبي بسته شد. از آن ز ان، كشتي أازي و تجارت دریتاي  صتر رو بته انحمتاط 

-كنند كه أقوط تجارت دریایي  صر بر صور و در نهایت بر فینیقيگياشت.  نابع بیان  ي

هتا را در ا دوباره كشتتي ند بود تها تأثیر  خربي گياشت. دریاي أرخ نیاز ند دولتي قدرت

هتایي ور  تحد شتدند و كشتتي آن روانه كند. ألیمان ن ي، حاكم اورشلیم و حیرام، حاكم 

ي تهاي كشهمكاري این دو حاكم، دالیل خاصي داشت  انند قرار دادن لنگرگاه 49أاختند.

 نتدي از كاالهتاي هنتد و هاي تجاري به أترز ین یمتن، بهترهدر عق ه، فرأتادن كشتي

یابي به كاالهاي قیمتتي كته  عتادن اصتلي آن راني تجاري و دأتریقا از طریق كشتيآف

 أرز ین یمن بود.

تعاون و همكاري در كشتي رانتي و تجتارت دریتایي بتا  ترگ أتلیمان پایتان یافتت. 

ج تائیون، قت انیتان و أت ائیان، ها بازگشتند و  عینیتان، أازي  توقف گردید و قافلهكشتي

ازي و تجارت دریایي  شغول شدند و تا ز اني كته رو یتان بته دریاهتا قریون به كشتي أ

 50ها گردیدند.وارد شده و تجارت اعراب رو به ضعف نهاد، جانشین اورشلیم و أایر دولت

هتاي راه دریایي جنوب عربستان به أوي هند تتا قترن اول  تیالدي در دأتت عترب

ه وأیله شتر از  أرب بته أتوي جنوب بود كه  حصوالت آفریقاي شرقي و هندوأتان را ب

گونه از رفتند و اینبردند و در این راه از  كه ع ور كرده به أوي شام یا  صر  يشمال  ي

تتر ند. با این حال، حمل و نقتل از راه دریتا  ناأتبدخمر دریانوردي دریاي أرخ آأوده بو

ا نیتل شترقي ارت تاط بود. كاالهاي بازرگاني را در طول دریاي أرخ تا كانالي كه دریا را بت

جتا از راه رأتاندند و از آنبردند و یا از قسمت جنوبي دریا به وادي الحما ات  يداد  ي ي

 51كردند.صحراي  صر به تب یا  مفیس حمل  ي

اهالي یمن،  رد ي تجارت پیشه و كشتاورز بودنتد كته از راه تجتارت و زراعتت ا ترار 
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هتا روابتط تجتاري ي  صتر، ایرانیتان و هنتديهاي دور با اهتالكردند و از ز ان عاش  ي

توان   تدأ هتر دوي دو راه بزرگ و  هم تجاري در عربستان وجود داشت كه  ي 52داشتند.

ور كترد كته در طتول ایتن  ستیر، صها را شام تد آنصها را هندوأتان دانست و  قاین راه

، بحترین و حضتر وتز هتا ااي برخوردار بود. یكتي از ایتن راهكاالهاي یمن از ا تیاز ویژه

، نزدیت  أتاحل حضتر وتشتد. راه دیگتر از گيشت و به صور  نتهي  يخلیف فارس  ي

هتاي أتاحل دریتا، گيشت كه دور از صحرا و نجد بود و در پستي و بلنديدریاي احمر  ي

ایتن  53پيیر بر أر راه آن قرار داشت و  كه نیز، در این  سیر قرار داشتت.شهرهاي كاروان

 رأید.هاي أاحلي شام  يبه بصره یا أرز ین راه تجاري

شتد یمتن نقتش چهتار راهتي عالوه بر كاالهایي كه در  ناطق  ختلف یمن تولید  ي

كرد و واأمه تجاري  یان  لل  شرق ز ین و كشورهاي تجاري را در آن روزگار بازي  ي

طتاووس و هتاي كمیتاب  اننتد أوي دریاي أرخ و  دیترانه بود. ادویه  عمتر، حیتوانآن

چنین طال از هندوأتان از  سیر دریا به عمان در جنوب شترقي و شترق شت ه بوزینه و هم

، بابتل، تتد ر، فلستمین و صتور ءشد و از جاده ادویه به االحستاجزیره عربستان حمل  ي

و أواحل جنوبي یمن  حضر وترأید و یا از عمان از راه خشكي به )پایتخت فینیقیان(  ي

ه، یتز راه  غرب و شمال غربي عربستان تا بندر ایله )عق ته(، فلستمین، فینیقو از این نقاط ا

 54رأید.جا به جزایر یونان  يبابل، آأیاي صغیر و شاید به  مال  آأیاي صغیر و از آن

تجارت یمن به أ ب  وقعیت ط یعي و وجود  حصوالت خا  كه بستیار  تورد توجته 

هاي دیگر،  اننتد ین ورود تولیدات أرز ینچن رد ان دیگر  ناطق بود گسترش یافت. هم

-هاي تجاري خا  داشتند أ ب رونق تجارت یمتن  تيهند و چین كه با یمن وابستگي

 ند یمتن هاي قدرتهاي دولتگردید. أواحل آفریقا و ح شه كه ز اني به عنوان  ستعمره

نیز كته بته آوردند. كاالهاي هندي شدند كاالهاي أرز ین خود را به یمن  ي حسوب  ي

جتا، هاي یمتن، وارد ایتن أترز ین شتده و از آنرأید از طریق  ستعمرهأواحل آفریقا  ي

هایي كته در ها به عنوان دولتها و فینیقيها، آشوريگردید.  صريراهي  ناطق غربي  ي
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كردند از این تجارت نفتع اطراي راه تجاري خشكي و دریایي تحت أیمره یمن زندگي  ي

گفتند. دلیل ایتن ا تر،  ي« سةاالرض المقد»هاي قدیم به أرز ین یمن صريبردند.   ي

هتاي  صتري، آ د و براي تقتدیم بته الهتهعمرها و بخورهایي بود كه از این أرز ین  ي

 55شد.هاي  يه ي به كار برده  ياأتفاده در  عابد و در  راأم

 نتد بته ایي كه عالقهههاي تجاري یمن و دیگر دولتنشاط دریایي و آ د و شد كشتي

أپردند بر بقا و ها  يكاالهاي عربستان جنوبي بودند و یا كاالهاي تجاري خود را به یمني

هتا  نفعتت زیتادي افزود. تجارت هند با یمن بتراي یمنتيها  يدوام تجارت هند با یمني

 این فرض  عت ر اأت كه قنمره،  حل اتصال یمن با أایر  ناطق،  حتل ارت تاط 56داشت.

 تجاري  یان هند و عدن بود.

 ،هاي اعراب جنوب به خط  سند در جزیره دیلتوسبعضي از  ستشرقان از وجود نوشته

-ها به قرن دوم ق ل از  یالد باز  تياند. این أنگ نوشتهأخن گفته ،یكي از جزایر یونان

شتان گردد. این ا ر، روابط تجاري و وجود عالیق تجاري  یان جزیره دیلوس و  عتین را ن

دهتد كته ختط دهد. آثاري از این خط در  صر و أودان نیتز، وجتود دارد و نشتان  تي ي

شده اأت. وجود  ناطق دیگر نیز به كار برده  ي در سندي كه در یمن رواج فراوان داشته 

هاي  سندي در أودان و  صر نشان دهنده وجتود عالیتق اأتتعماري دولتت دأت نوشته

 57 عیني در این  ناطق اأت.

چرخیتد. توان بیان داشت كه دروازه تجاري جهان قدیم بر درگاه عدن و عمان  تيي 

ها بعد از اقتدار یمن از این  نمقه دیدن كرده اأتت در اهمیتت بازرگتاني  قدأي كه أال

 كند:این دو  نمقه بیان  ي

بازار منا، درياي متصل به چين، جده، جار، انبارهاي مصر، وادي القترا، شتا ، 

من )مركز خريد و فروش( ستربند، عقيت ، سوست  بترده است . وستايل عراق، ي

داروگران، عطرها، مشك، زعفران، بكم، ستا ، ساستم، عتا ، ل،لت،، ديبتا، مهتره 

ياقوت، آبنوس، نارگيل، قند، اسكندروس، صتبر، آهتن، سترب، خيتزران، ستفال، 
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شترق و به عتراق و م[و كندر و جز آنها همه به عمان آورده  لفلف ،صندل، بلور

 58شوند.مي ]برده

ها  عروي بوده اأت؛ زیرا عربستتان در چنین عربستان و عرب نزد یونانیان و رو يهم

راه هندوأتان و چین بوده و  حصول آن در بازارهاي اروپا خریتدار بستیار داشتته اأتت و 

گتران دریتاي جنتوب بته ها  انند خویشاوندان قدیم شمالیشان؛ یعني فنیقیان،  عا لهعرب

 59رفتند.ار  يشم
 

 دولت معین

ترین دولت  تمدن عربستان بود و پیش از قرن هشتتم پتیش از  تیالد و  عین، قدیمي

گیتري بعضي از  نابع، شتكل 60شاید ق ل از آن، تمدن و دولت  همي را تأأیس كرده بود.

این دولت در قسمت شترقي یمتن  61دانند.ق. م  ي 155تا  .مق 4155قدرت  عین را از 

و در شتمال غربتي، صتنعا، پایتختت  62تشتكیل شتد حضر وتي،  یان نجران و و در جو

 63ل )براقش( بود.یقرنا او )قرنه= أودا( و یث تپایتخت این دول .ا روزي یمن به وجود آ د

گیتري و آثار اندك به جاي  انده از دولت  عیني، هرگونه قضاوت را درباره آغاز قتدرت

اند كه پنف ختانواده گران به این نتیجه رأیدهپژوهشأازد ا ا نحوه حكو ت آنها دشوار  ي

هتا داراي تعتدادي از پادشتاهان كردند. هری  از خانواده عیني بر دولت  عین حكو ت  ي

هتاي ها با دیگر ختانوادهپي در پي بودند ا ا هیچ گونه ارت اطي  یان هری  از این خانواده

 64بعدي حاكم وجود نداشت.

پتیش  4445ود أتال دها در حد نخستین گروه از این خانوادهگران عقیده دارنپژوهش

المللي براي آنان  ستاعد بتود. از  یالد، حكو ت خود را آغاز كرد. در آن هنگام، شرایط بین

گرفتار ضتعف بودنتد كته چنان  ،ه بیست و یكم حاكم بر  صرسبه طوري كه پادشاهان أل

عراق نیز، پادشاهان بابل رو به ضعف نهتاده العرب ن ودند. در  ةقادر به دخالت در ا ور جزیر

و در آشور كشمكش بر أر قدرت و درگیري تیگالت پیلسر در شمال عراق  نجر بته عتدم 
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 گردید.گیري دولت  عیني  يتوجه به قدرت

 تدت  65رو، شرایط براي اأتحكام دولت  عین و رشد بازرگاني آن فراهم گردیتد.از این

هاي ص ور عرب، كاالهتا نادر اختیار آنها قرار گرفت و كاروز اني طوالني، بازرگاني شرق 

 عینیتان بته تجتارت و  66كردنتد.نیقیته حمتل  تيیهاي ناا ن خشكي به بابل و فرا از راه

هاي تجاري  یان شمال و جنوب  سلط شدند. در  نمقه  عتان، بازرگاني پرداختند و بر راه

-شود، براأتاس كتی ته عینیان یافت  ي العال )دیدن(، حجر و  دین آثاري از ألمه تجاري

هاي  عیني كه به زبان  سندي در این  ناطق كشف شتده اأتت،  عینیتان ایتن  ركتز را 

رود كه دولت  عتین، هاي تجاري خویش ایجاد كرده بودند. گمان  يبراي حفاظت از قافله

 67جا اأكان داده بود.بعضي عشایر خود را به عنوان أاخلو در آن

ور تجاري در راه یمن به شتام در ا تتداد دریتاي أترخ،  نجتر بته أتلمه در واقع حض

-توان دو  نمقه  عان و العال را  ستتعمرهأیاأي این دولت بر این  سیر گردیده بود و  ي

هتا و كاالهتاي به حساب آورد كته وظیفته پشتتی اني نرتا ي از كتاروانهاي دولت  عین 

شتد. ایتن شام به أمت یمن فرأتاده  ي زیا ا تجاري را داشتند كه از یمن عازم شام بود و

ها نرارت بر این كوچ نشیننرا ي دو جان ه بود و دولت  ركزي  عین  –پشتی اني أیاأي 

كا ل داشت و تا ز اني كه قدرت دولت  ركزي تزلزل نیافته بود، أتیمره كا تل بتر تمتام 

 هاي  سیر شام برقرار بود.كوچ نشین

تماس و ارت اط آنان با آشور، بابل، فینیقیته و  صتر  هل بگسترش نفوذ  عینیان در شما

 نجر گردید. فر انروایان آشوري در أوریه بتراي  نفعتت بتردن از راه تجتاري اصتلي، بتا 

هتاي تجتاري، این  ستتعمره 68شدند.ها اقا ت داشتند شری   ي عینیان كه در این آبادي

شتمالي قترار گرفتنتد و اولتین هاي عرب أیاأي و نرا ي به تدریف تحت تأثیر خصوصیت

هاي شتمال شت ه جزیتره بته هایي بودند كه فرهنگ و تمدن جنوب را براي أرز ینگروه

 69ار غان بردند.

كته بستیاري از توان به صورت بتالعكس نیتز در نرتر آورد و آن ایتناین  سئله را  ي

هتا در شتینن النهرین، آشور، شام و حتي  صر از طریتق ایتن أتاخلوهاي بین راهر تمدن
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  نمقه حجاز و در نهایت یمن انتشار یافت.

شتد از در واقع حمل بخور،  ر و دیگر كاالهایي كه در  ناطق  ختلف یمن تولیتد  تي

طریق این شاهراه تجاري كناره دریاي أرخ، بن  ایه اصلي تمدن و ثروت  مالت  جنتوب 

یگر ایجاد  راكتز شد. از طري دبخت  حسوب  يغربي عربستان یا همان عربستان خوش

-شهرهاي كوچكي كه در این  سیر، واأمه تجارت بودنتد، حركتت كتاروان  دني و دولت

هتا را بتر عهتده هتاي قافلتهكردند و وظیفه حفظ ا نیت أر ایههاي تجاري را تسهیل  ي

هتا، تتد ریان و نتواحي گردید. لخمیان، ن ميداشتند  نجر به آباداني این  سیر تجاري  ي

ء،  دین، حجر، بنادر ایله و در نهایت  حل خروج دریایي  حصتوالت؛ یعنتي شتهر آباد تمیا

بصري و  عان نقش تجاري  همي را در این شاهراه تجاري برعهده داشتتند و  نجتر  ،غزه

 ها شده بودند.گیري ی  خط تجاري ا ن براي كاالهاي دیگر دولتبه شكل

واقع،   تدأ ایتن شتاهراه تجتاري دولت  عین كه  ركز عمده تجارت بخورات بود و در 

شتتد نفتوذ زیتادي در ایتتن واحتدها یافتته بتتود و حتتي  راكتز  ستتتعمراتي   حستوب  تي

تا ز اني كه  سیر تجارت دریایي در دریاي  ،ن ألمهیهایي تأأیس كرده بود. اأاخلونشین

أرخ گشوده نشده بود در اختیار دولت  عتین و جانشتینانش در یمتن بتود. اأتا ي  نتازل 

تترین هاي جغرافیایي عربي ث ت شده اأت كه  عترويلف این راه كاروان رو در كتاب خت

-ها  كه، یثرب، فدك، خی ر، العال، تیما، ت وك،  دین، پترا و در نهایت غزه بود. غزه آنآن

تتوان آن را شتاهرگ  مالت  جنتوبي چنان در تجارت ش ه جزیره اهمیت داشت كته  تي

شد كته از یست و چهار یا چهل و چهار نوع أكه ضرب  يعربستان دانست. در این شهر ب

 70گردید.جا در داخل ش ه جزیره  نتشر  يآن
 

 دولت سبأ

پیش از قرن هفتم ق ل از  یالد، أ ائیان بر  عینیان غل ه كردنتد و أتلمه ختود را بتر 

 ةهمه جنوب گسترش دادند. قوم أ أ از نژاد أا ي و از اعراب قحماني أاكن جنوب جزیتر

هتاي هاي شمالي  عینیان  سلط شدند و ا ور كتاروانرهمآنها حتي بر  ستع 71عرب بودند.ال
72تجاري را در دأت گرفتند.
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 ركز حكو ت أ ائیان، أرواح در  غرب  أرب بود. در فاصتله  

و  73ق. م، شهر  أرب، پایتخت دولت  قتدر عربستان جنوبي گردیتد 445-145هاي أال

رواح یا أرواح را بته ص نابع أاخت  .شدندر ألمان  أرب  يها باید  ماع اوا أاخلونشین

-ازدواج با  لكه أ أ؛ یعنتي بلقتیس  تياز دهند و این اقدام را پس ألیمان ن ي نس ت  ي

 74دانند.

كه  وقعیت داخلي خود را  ستحكم كرد براي اطمینان از وفتاداري حاكم أ أ پس از آن

را به این  ناطق گسیل داشتت و أتپاهیاني واحدهاي تجاري  سیر یمن به شام، حاكماني 

را در اختیار آنها قرار داد تا هم بقاي این  راكز و  نازل تجاري را زیر نفوذ أ ائیان تضمین 

ها و كاالهاي تجاري در طول  سیر فتراهم گتردد. در واقتع هم ا نیت حركت قافلهو كنند 

 75ال أرز ین عرب دانست.توان آبادي العال را  حور اصلي گسترش نفوذ أ أ به شم ي

ال تته در تتاریخ آن،  –ق. م اأتت  8155ی  لوح كه از نرر  ورخان  ربوط به أال 

نام كشوري عربي به نام أ أ را كته در یمتن قتدرت گرفتته  –واني اأت اش  و تردید فر

بود، ث ت كرده اأت.  ورختان  عتقدنتد ایتن دولتت أت أ، كشتور عربستتان جنتوبي و یتا 

ق. م  155در قسمت شمالي عربستان اأت.  نابع  عتقدند كه در حتدود هاي آن رهم ستع

 ةتواند قتدرت أت أ تتا شتمال جزیتراین  سئله هم  ي 76 لكه أ أ نزد ألیمان رفته اأت.

-العرب را آشكار كند. بیشتر  نابع اتفاق نرر دارند كه علت قدرت گیري دولت أت أ، اقتدام

هاي گسترده آنها در أد أازي و كشاورزي بوده اأت كه قدرت بالقوه پیشرفت را ابتتدا در 

 داخل براي آنها به ار غان آورد و أپس راه آنها را در اقتدار تجاري هموار أاخت.

كندر و  ر بود و  ورد توجه آأیا و  صر قرار داشت؛ زیرا ایتن دو  أرز ین أ أ، أرز ین

 ملكتت أت أ داراي  ،چنتین حصول در  عابد این دو أرز ین اأتفاده فراواني داشت. هتم

شتد. كه عالوه بر اأتفاده در قصرهاي داخلي به  ناطق دیگر صتادر  تي 77 عادن طال بود

نوبي راه كاروان رو كه از  كه و  دینه بته أ ائیان عالوه بر راه تجارت ز یني كه قسمت ج

ي  یتان هنتد و  صتر یبر تجارت دریا 78رأید را تحت ألمه داشتندالمقدس  يپترا و بیت

79شناختند.تسلط پیدا كردند. تورات نویسان، أرز ین أ أ را به عنوان  ركز صدور ل ان  ي
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 گستردگي تجارت و رشد كشاورزي

-هاي خود و جاهاي دیگر  يشام را به أرز ین أ ائیان  صنوعات صور و  حصوالت

شد؛ زیرا هنوز أكه بته  قتدار كتافي ضترب بردند و این تجارت از طریق   ادله انجام  ي

ترین كاالهاي  ورد عالقه أت ائیان حنمته زیتت، كه رواج نیافته بود.  همشد و یا ایننمي

منیه، ارجوان،  یعه، زعفتران، هاي كتاني، قشراب، كاالهاي فینیقیه و آأیاي شرقي، پارچه

این كاالها در یمن كم بود و از هنتد و یتا  80هاي آهني، صفر و انگشترهاي نقره بود.ظري

كردنتد و شد، پس آنها خود بعضي از این كاالها را به جنتوب  نتقتل  تيآفریقا صادر نمي

س بتراي آنهتا تي هم از خلیف فارادادند و  صنوعگروهي این كاالها را به شمال انتقال  ي

 81شد.فرأتاده  ي
 

 دولت حمیري اول

پتیش  445أتال  هنخستین بار كه نام حمیریان در آثار باقي  انده از یمن آ ده اأت ب

هاي یافت شده، نام پادشاه أ أ ذوریدان آ ده اأتت و گردد. در أنگ نوشتهاز  یالد باز  ي

 ملتب نشتان دهنتده قتدرت رود. این پایتخت حمیریان به شمار  ي 82،ریدان همان ظفار

آنهتا  83رفتنتد.أیاأي حمیریان در آن ز ان اأت. حمیریان خویشاوند أ ائیان به شمار  ي

در جنوب شرقي یمن أكونت داشتند. قرار گترفتن در نزدیكتي أتواحل و در راه بازرگتاني 

یتار  یان عدن و شمال به آنان كم  كرد كه بر بنادر دأت یابند و ز ام ا ور آنها را در اخت

 84گیرند. در نتیجه، ارت اط حمیریان با ح شیان  ستحكم و عمیق گردید.

دهنتد و فتوحتات هاي وأیعي را به پادشاهان حمیري نس ت  تي ورخان كشورگشایي

یاأر النعم یا ناشر النعم را تا  رزهاي اأپانیا، اروپا و صحراي آفریقا و فتوحات شتمریرعش 

كه واقعیت داشته باشد گتواهي كه بیشتر از آن 85كننديرا تا عراق، ایران، تركستان تصور  

 بر نفوذ قدرت نرا ي حمیریان در جهان آن روز اأت.

باید پيیرفت كه به طور قمع حمیریتان در قترن اول  تیالدي توانستتند بتر أترز ین 
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اكسوم )ح شه(  سلط شوند. در ز ان دولت حمیریان، گسترش  سیحیت در یمن آغاز شتد 

جي به وأیله   لغان  سیحي و به ویژه یعقوبیان كه از ح شه آ ده بودنتد و به صورت تدری

 ه بودند، انتشار یافت.تداش و براي خود كلیساهایي در عدن، ظفار و نجران برپا

آیین  سیحیت به طریقه  ونوفیزیتي از جانب شمال و به خصو  از شام در عربستتان 

ریزان بودنتد در ز تاني نتا علوم وارد یمتن نفوذ كرد و  رألین أوریه كه از آزار  خالفان گ

شدند. نخستین هیئت  سیحي كه به جنوب عربستان رفت از طري ا پراتور كنستتانتین در 

هتاي م به ریاأت تئوفیلوس اندوس اریوأي بود. اعتزام ایتن هیئتت از انگیتزه 151أال 

ق جنتوبي أیاأت جهاني آن روز و رقابت ا پراتتوري ایتران و روم بتر أتر نفتوذ در  نتاط

 86گرفت.عربستان نشأت  ي

 لوك حمیر به  نرور اتحاد بر ضد ایتران، روابتط  تنرم و از آن ز ان، ا پراتوري روم 

تجاري و أیاأي برقرار كردند. در واقع اهمیت تجاري  نمقه تحت نفتوذ دولتت حمیتري، 

 كرد.روم را  تمایل به كسب  نافع در این أرز ین  ي

از دولت أ أ، وارث فرهنگي و بازرگاني  عیني أت أ شتدند.  ايحمیریان به عنوان شاخه

اي یافته بود و جمتع  ند آن گسترش فوق العادهزراعت دولت حمیري در پرتو شاهان قدرت

آوري كندر و بخور كه پیوأته جن ه تقدس دیني داشتت  ن تع اأاأتي درآ تد ایتن دولتت 

 87بزرگ بود.

ي از گوهر ناب یتا عقیتق، بلنتد آوازه بتود. ظفار، پایتخت یمن از دیر ز ان به برخوردار

هتا را بتر آن نر ند بودند و پیكر جانداران، گیاهتان و گتلهحمیریان در تراش دادن عقیق 

كردند. گاهي از عقیق، گردن ند و گاه نگین براي انگشترهاي زرین و أتیمین نگارگري  ي

 88أاختند. ي

گيشتت، راه تجتاري جتاز  تيأتاخت و از حراه خشكي كه یمن را به شام  رت ط  تي

اي به ا نیت و ارتقاي كاركرد هاي ق ل از دولت حمیري نیز توجه ویژه همي بود كه دولت

هتاي گيشتت همته جتا ایستتگاهتجاري آن داشتند. در طول راه خشكي كه از حجتاز  تي

 89حمیري وجود داشت.
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هرچته تقاضتاي كشتید و ها از  عین تا ایله یا عق ه، هفتتاد روز طتول  تيأفر كاروان

شد ر و ادویه بیشتر  يمهاي آن أوي دریاي  دیترانه به كاالهایي  انند پارچه، عأرز ین

اي هاي جنوب عربستان، قیمت  حصوالت خود  انند الدن،  ر و أود تجاري واأمهعرب

هتاي كتاروان پتيیر را  جهزتتر افزودند. واحهبردند و بر عوارض دریایي  يخود را باال  ي

هاي پتترا و تتد ر در ایتن نرتام دادند. دولتها را افزایش  يو نیروهاي ا نیتي قافلهكرده 

هاي عرب جنوبي شری  بودند و دو حلقه از زنجیر این شتاهراه بتزرگ را بازرگاني با دولت

 ند شدند ا ا دگرگون شدن اوضاع آغتاز دادند و از رفاهي كه  ولود آن بود بهرهتشكیل  ي

 90شده بود.

زگار حكو ت بمالسه در  صر، قدرت جهاني این كشتور احیتا گردیتد و نخستتین در رو

هاي جنوب عربستان بر أر أیادت بر دریاي أرخ آغاز شتد. بملمیتوس دوم جدال با دولت

م( كانالي را كه راه اتصال نیل به دریتاي أترخ بتود، دوبتاره گشتود. در  .ق 825-811)

هاي  یان  صر و عربستتان راه و رو ي به آبهاي تاجران  صري نتیجه این اقدام، كشتي

هتاي تجتاري ختود قترار یافتند. آنها بر بندر عدن دأت یافته و آن را  ركز ذخیره كشتتي

دادند. بدین گونه، بازرگاني حمیري فلف گردید و اوضاع اقتصادي آنها رو به كاأتي گراییتد 

 91و بر دولت تأثیري  خرب گياشت.

-گردید طمع دولت قتدرتتحت نفوذ حمیریان تولید  يكاالهاي خاصي كه در  ناطق 

ها، به أترداري آلیتوس گتالوس )گتالیوس(، حتاكم انگیخت. حمله رو ي ند روم را بر  ي

رو ي  صر در ز ان دولت حمیري اول اتفاق افتاد. این اقدام براي در دأت گرفتن تجتارت 

هتاي  تعتددي ابع علتادویه و عمر تدارك دیده شد ا ا شكست أخت و أریعي خورد.  ن

انتد كته هاي أنگیني براي دولتت روم گردیتد، آوردهرا براي این حمله كه  وجب خسارت

-هاي تجاري تحت تستلط پادشتاهان أت أ، بهترهع ارت اند از: تصري یمن، أیمره بر راه

دریازنتان، دزدان )أازي دریتاي احمتر از وجتود قراصتنه هاي یمن و پاكبرداري از ثروت

 دریاي(.
92لیوس گالیوس در حمله به كم  و پشتی اني ع اده دوم، پادشتاه ن متي  تكتي بتود.آ
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هتاي ت حمله آلیوس گالیوس، عا ل اصلي تغییر روش أیاأتي رو یتان در أترز ینسشك

ر تصتري نرتا ي ایتن كت نرا ي دریافتند كه باید از فسعرب گردید. آنان پس از این شك

ود بر تجارت دریایي بستنده كننتد و بتا به تود أرز ین چشم بپوشند و به اأتمرار ألمه خ

 هاي عربستان جنوبي،  صال  تجاري خود را تأ ین كنند.روابط أیاأي با دولت

اي از أتواحل  نابع به پیمان تجاري رو یان با پادشاه حمیري كه بتر  نتاطق گستترده

و  وتحضتر هاي عربستان جنوبي  تصل به دریاي احمر و أاحل اقیانوس هند تا أرز ین

در عصتر حمیتري اول، ضتعف و  93انتد.أاحل عزانیا در آفریقا حكو ت داشت، اشاره كرده

ع وهتا شتري ریدان أرایت كرد و ابتدا بمالسه و پس از آنان روفتور بر حكو ت أ أ و ذي

هاي تجاري دریاي احمر كردند و بدین وأیله از اتكاء به بازرگانتان عترب در به تصري راه

 94ایي یافتند.ره حضر وتیمن و 

رفاه أاكنان یمن در ز اني كه بازرگاني دریاي أرخ را به ختود اختصتا  داده بودنتد 

هتاي ختارجي در ایتن راه هاي رقیتب  نمقته و قتدرتپابرجا بود ا ا از هنگا ي كه دولت

و ایتن فتتور در  دتجاري طمع ورزیدند، اقتدار تجاري دول جنوب عربستان به كاأتي گرایی

 ل به صورت بارزي نمایان شد.دوره حمیري او

ترین  ركز تجاري در أتواحل گار بمالسه،  همروزبندر لویكه كو ه یا  دینه ال یضاء در 

-رأیدند تا بارهاي ختود را در آنها به أاحل  صر  يحجاز بود. از طریق این بندر، كشتي

ه از كانتال قتدیم هایي كهاي ز یني یا با كشتيجا تخلیه كنند. این بارها به وأیله كاروان

 95شد.ها حمل  يكرد به داخل این أرز ین یان دریاي احمر و نیل ع ور  ي

ها پس از عدم  وفقیت حمله آلیوس گالوس به یمن، صتالح را در آن دیدنتد كته رو ي

به تسلط خود بر راه تجاري دریایي و ایجاد پیوندهاي دوأتي با حكو ت ح شه اكتفا كننتد. 

یب أنگیني بر اقتصاد یمن وارد كرد كه به  راتتب از شكستت أتد این عمل خسارت و آأ

 96بارتر بود.نا أرب زی
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 دولت حمیري دوم

دشمن دیگر حمیریان، اكسوم )ح شه( بود كه به جنگ با دولت حمیتري پرداختت و در 

قرن چهارم هجري بر قلمرو حمیریان تسلط یافت. حكو ت ح شه بتر یمتن، بیستت أتال 

م لقتب  155از حتدود أتال  97دوباره دولتت حمیتري برپتا گردیتد.كه طول كشید تا این

ت تدیل گردیتد و « و یمنتات حضر وتشاه أ أ و ذوریدان و »پادشاهي جنوب عربستان به 

و عربان ایشان »از حمیریان اأت ا ا اندكي بعد، ع ارت  حضر وتاین ا ر، نشانه اأتقالل 

هاي أاحل جنتوبي یا یمانه، أرز ین بر این لقب افزوده شد. یمنات« در كوهستان و تها ه

 98شده اأت.عربستان و تها ه، أاحل دریاي أرخ از ناحیه غرب صنعا را شا ل  ي

 لقب پادشاهان حمیري در این دوره ت ع بوده اأت.  ؤأس این حكو تت، شتمریرعش

دهنتد. دوره اي را به وي نست ت  تياأت كه  ورخان، فتوحات خارق العاده بن ناشر النعم

ي كه از ز ان  رگ وي آغاز شد تا نخستین تعرض و اشغال یمن و ریتدان بته دأتت فترت

م ادا ه یافت به عنوان ی  دوره فترت در تتاریخ حمیتري دانستته  115ح شیان در أال 

 شود. ي

بعد از دوره ألمه كوتاه ح شیان، پادشاهان حمیري لقتب طتوالني أتابق را از نتو بته 

م حفظ كردند. در الواح اكسو ي كته  585ا حدود أال دأت آوردند و  وقعیت خویش را ت

پادشتاه اكستوم و حمیتر و » ربوط به نیمه قرن چهارم اأت پادشاه ح شه گویتد كته وي 

 99اأت.« ریدان و ح شه و أل  تها ه

هتاي  تيه ي باشتد؛ توانست ناشي از انگیزهتا این ز ان، حمالت ح شیان به یمن نمي

ز این حمله، بت پرأت بوده و گرایش به  ستیحیت،  تدت ها پس ازیرا پادشاه ح شه  دت

 ز اني طوالني پس از این حمله بوده اأت.

دكتر جواد علي  عتقد اأت در حمله ح شیان به یمن، عوا ل اقتصادي اهمیت خاصتي 

داشته اأت. به اعتقاد وي، حمله اول ح شیان در  قابل توأعه قدرت حمیریتان بتر أتاحل 

دي بوده و یا به قصد تن یه حمیریاني انجام شتده اأتت كته جترأت ازانیا در قرن اول  یال

 100دأت اندازي به تجارت ح شه را یافته بودند.
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در دوره دوم حمیري، همه قدرت دولت حمیري بازنگشت و ق ایتل شتمال، شتروع بته 

دأت اندازي به قلمرو شمالي حمیري كردند كه این ا ر بر قدرت تجتاري أترز ین یمتن، 

داشت. خراب شدن أد  أرب براي بار دوم در نیمه قرن چهارم  تیالدي نیتز تأثیر  خربي 

 اجازه نداد كه حمیریان به احیا قدرت خود بپردازند.

پس از انتشار  سیحیت در عربستان جنوبي، واقعه  همي كه در روزگار أتلمنت ت ابعته 

اب اختدود براي  سیحیان اتفاق افتاد و  نجر به قتل عا ل  سیحیان گردیتد واقعته اصتح

 تردم نجتران، یكتي از شتهرهاي یمتن در  101اأت كه در قرآن كریم نیز بیان شده اأت.

ز ان ذونواس به آیین  سیحیت گرویدند. این ا ر بتر فر تانروایي یهتودي  تيهب حمیتر 

 تردم درخواأتت  .ناگوار آ د و  ردم را تحت فشار قرار داد تا آیین  سیحیت را ترك كننتد

بر  سیحیت پافشاري كردند به همین جهت او، تمام كستاني را كته  ذونواس را نپيیرفتند و

در این  یان تنها ی  نفر جان أالم به در بترد و بته  102 سیحي شده بودند به قتل رأاند.

 دربار بیزانس فرار كرد.

كترد بنتابراین بته پادشتاه بیزانس اهداي دراز  دتي را در این  نمقه جست و جتو  تي

ا شكست حمیریان، دوره تسلط اح اش بتر عربستتان بحمله كند. ح شه دأتور داد به یمن 

براي بار دوم آغاز شد. قتل عام  سیحیان نجران، فقط زاییده تعصب دیني ذونواس بود ا تا 

هتاي أتلمه حقیقت این اأت كه این حادثه را باید زاییده واكنش ذونواس در  قابل هدي

 103طل انه رو یان و  تحدان ح شي آنان دانست.

م آغتاز شتد، عتالوه بتر  حتو  585ه ح شیان بر یمن كه با حمله اریتاط در أتال غل 

اأتقالل أیاأي جنوب عربستان، ضربه  هلكي را بر حیات اقتصتادي  نمقته جنتوب وارد 

كرد. جانشیني ابرهه، یكي از فر اندهان أتپاه اریتاط بته جتاي او، آغتاز دوره بستط نفتوذ 

 104ها به أایر نقاط عربستان بود.ح شي

هتا، ضتربه أیاأتي و اقتصتادي  همتي بتر صري جنوب عربستان به دأتت ح شتيت

حمیریان وارد كرد. آیین  سیحیت، ح شه را تا حد زیادي به روم نزدیت  أتاخته بتود ا تا 

-خواهي شهداي  سیحي یمتن  تيبرخالي عقیده  نابع عربي كه رو یان را درصدد خون
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هاي تجاري  نتهتي بته راي ألمه بر راهدانند، هدي روم  يه ي ن ود. در حقیقت بیزانس ب

كوشید و به دن ال آن درصدد بسط نفوذ أیاأي خود در  یان اعراب براي اقیانوس هند  ي

-خواأت حمیریان را كته  تعترض كتاروان قابله با دشمنان ایراني خود بود. ح شه نیز  ي

ه )اكستوم( و روم شدند تن یه كند. این واقعیت بود كه ح شهاي تجاري در دریاي احمر  ي

و در  105م در یمن حكو ت كردنتد 182را در حمله به یمن  تحد أاخت. ح شیان تا أال 

این أال أیف بن ذي یزن حمیري با كم  و یاري ا پراتوري أاأاني توانستت قتدرت را 

در یمن به دأت آورد و ح شتیان را شكستت دهتد. ال تته ایرانیتان نیتز بته دلیتل اهمیتت 

به همكاري شده بودند و چشم طمع به  نتافع اقتصتادي و  وقعیتت اقتصادي یمن، حاضر 

 تجاري یمن داشتند.
 

 سقوط تجارت یمن

اولین اصمكاك خارجي كه  نجر به ظهور خمري جدي براي  نافع دولت یمن شتد از 

ها وارد گردید. آنها با حمالت أتهمگین بته شتمال غربتي عربستتان بته راه أوي آشوري

آ د ضربه زدند ا ا این خمر و خمر  دار ثروت آنها به حساب  يها كه تجاري اصلي یمني

 106دولت هخا نشي دوا ي نداشت.

هاي  تعددي در پنف  رحله  نجر بته أتقوط قتدرت تجتاري عربستتان جنتوبي ضربه

گردید. اولین ضربه كه تجارت جنوب عربستان را تحت تتأثیر قترار داد، حضتور و فعالیتت 

تور بملمیوس دوم، كانال اتصتالي نیتل بته دریتاي أترخ هاي  صر بود. به دأبملمیوأي

-هاي دریایي كه  صر و عربستان را از یت گشوده شد و تاجران از این ز ان به بعد به آب

كرد، راه یافتند. این حضتور دریتایي از اهمیتت راه خشتكي عربستتان كته از دیگر جدا  ي

ناپيیري را بر اقتصاد تجتاري  هاي ج رانگرفت، كاأت و زیانجنوب تا شمال را در بر  ي

 عربستان به خصو  جنوب وارد كرد.

با توجه به ألمه اعراب بر راه دریایي جنوب عربستان تا هندوأتتان، دو راه خشتكي و 

دریا در انحصار آنها بود و كاالهاي هند و جنوب عربستان در اقتدار اعراب جنوب بتود كته 
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 شد. صر و شام فرأتاده  ي گردید و به خارج از عربستان وجا به جا  ي

لیتوس گتالوس را آدو ین ضربه بر اقتصاد جنوب از أوي رو یتان وارد شتد. رو یتان، 

ترین  راكز تجارت در شمال، بته عنتوان دیگتر  ن تع و  ركتز عمتده فرأتادند تا بر عمده

 107تجارت دأت یابند.

ربي، آفریقتاي آن ز ان كه دولت روم به عنوان دولت اأتعمارگر باأتاني همه آأیاي غ

شمالي، دریاي أرخ، اقیانوس هند از  شرق و همه اروپا را تا اقیانوس اطلتس از  غترب در 

غیر و شتمال شتام را  تصتري شتد. صتنقشه جهان گشایي خود قترار داده بتود و آأتیاي 

هتاي شتمالي عربستتان و فلسمین را در اواأط قرن اول ق ل از  یالد تصري كرد، والیت

قترن اول پتیش از  مه دومتا در  حدوده نفوذي خود وارد أاخت و در نیها رأرز ین ن مي

  یالد بر  صر دأت یافت،  وقعیت أیاأي عربستان دگرگون شد.

بر اثر فتوحات، قلمروي دولت روم به تدریف در هر دو أاحل غربي و شرقي بحر احمتر 

بته خیتال یعني  صر و أوریه را  الت  گردیتد و بخور؛ پیش رفت و  خرج عمده تجارت 

شتد  يهند را كه بیشتر به واأمه ایران انجام  تصري  ن ع آن افتاده حتي خواأت تجارت

رأتید بته دأتت ختود جا به أوریه  يرفت و از آنو یا از راه هر ز به جنوب عربستان  ي

هتاي ختود در عتدن و بتاب المنتدب گیرد و حتي در صورت ا كان، بندري بتراي كشتتي

 108تأأیس كند.

وم با ح شه و عربستان و از طري دیگر أودان، این دولت را هرچه بیشتر به  جاورت ر

 ند أاخت. پس براي تستخیر راه تجتاري هنتد و آفریقتاي تر و عالقهدریاي أرخ نزدی 

 نتد یمتن، لشتكري را بته عربستتان جنتوبي یابي به  حصتوالت ارزششرقي و نیز دأت

 109كرد كه پیروز نشد. يفرأتاد. آلیوس گالوس، این لشكر را فر اندهي 

پس از شكست آلیوس گالوس، أو ین ضتربه از طتري رو یتان بتر أترز ین جنتوب 

رانتي عربستان وارد شد و آن افتتاح راه جدید دریایي بتود. رو یتان تتالش كردنتد كشتتي

 ستقیم را برقرار كنند و راه دریایي  صر و هندوأتان را از طریق دریاي أرخ با اأتتفاده از 

ها  یان بنتادر اي  وافق جنوب غربي بپیمایند. به این صورت، رفت و آ د كشتيكشف باده
-هور وس در أاحل غربي دریاي أرخ  یستر شتد. ایتنباب المندب و بندر  صري  یوس

110توانست راه تجارت خشكي و دریایي جنوب عربستان را از رونق بیندازد.گونه روم  ي
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ب به عنوان واأمه تجاري از اهمیت افتتاد و رو بعد از این اقدام،  ن ع عمده درآ د جنو

آغتاز گردیتد. هاي جنوب عربستان اي نهاد و دوره افول تمدنالعادهبه ضعف و أستي فوق

در آن ا ا با وجود انحماط تجاري جنوب و افتتاح راه دریایي جدیدي كه جنتوب عربستتان 

 دیگر نقش نداشت، اقتصاد زراعي جنوب عربستان هنوز فعال بود.

بتراي بتار دوم،  111با شكستن أد  أرب در نیمه قرن چهارم  تیالدي، یعنتي أتال 

اد زراعي عربستان جنتوبي آغتاز شتد. در واقتع چهتار ین ضتربه  هلت  بتر تصانحماط اق

أرانجام ضتربه نهتایي بتر  111أیاأت، اقتصاد و تمدن جنوب، خرابي دوباره أد  أرب بود.

هتاي ید. این ضتربه در طتي دو حملته در أتالاقتدار یمن از أوي دولت اكسوم وارد گرد

م وارد شد كه آن قدر این ضربه شدید بود كه یمتن دیگتر نتوانستت قتد  585م و  581

 راأت كند.
 

 آثار یمني در خارج از عربستان جنوبي

تا اواأط قرن گيشته، شناخت كمي درباره اعراب جنوبي وجتود داشتت و  نحصتر بته 

هتاي هتایي از نوشتتهآثار  صري، بابلي و آشوري، بخش هایي در عهد عتیق و بعضياشاره

هاي اعراب بعد از اأتالم بتود. تتاریخ اعتراب دانان یونان و روم و نوشته ورخان و جغرافي

هتا جنوبي در ابهام قرار داشت تا این كه  ورخان به خواندن نقوش پراكنده در  عابد، أتون

به خط  ستند، ختط قتدیم أتا یان بتود. هاي به دأت آ ده كتی ه 112ها پرداختند.و أنگ

دانشمندان پس از تالش فراوان، خط  سندي را خواندند كته لغتات أتا ي بتین ح شتي و 

شتد. از طریتق عربي شمالي را در برداشت و به دو لهجه اصلي  عیني و أ ائي تقسیم  تي

 یل ادیتان، ها بود كه  حققان توانستند ابعاد گوناگون تمدن اعراب جنوبي را از قاین كتی ه

   113ها و پادشاهان شناأایي كنند.هاي حكو تي، دولتخدایان، نرام

در الواح  عیني خارج از أرز ین یمن كه به خصو  در شهر العال )دیدن( كشف شتده 
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دهتد ها نشان  تيهاي  عیني  عروي خوانده شده اأت. كشف این أنگ نوشتهاأت، اأم

هتاي شتمالي رایتف بتوده یان أاكنان أترز ینهاي  ورد پرأتش  عینیان در  اأا ي الهه

هاي تجاري و أیاأي در شهرها و واحدهاي تجاري شتمال شت ه انگیزهكه اأت.  عینیاني 

هاي شمالي و جزیره عربستان أاكن شدند واأمه انتقال فرهنگ و تمدن یمن به أرز ین

ه تجتارت بتا یا بالعكس هستند.  رد ان  عیني أاكن شمال،  رد اني تاجر پیشه بودنتد كت

أتترز ین شتتام،  صتتر و  رد تتان أتتاكن أتتواحل دریتتاي  توأتتط ) دیترانتته( را برعهتتده 

 114داشتند.

الواح  سندي كه زبان نوشتاري  عینیان بوده اأت در جزیره دیلوس از جزایر یونان، در 

الجیزه  صر و در  كاني به نام قصر ن ات یافت شده اأت. الواح الجیزه در قرن أتوم ق. م 

بملمیوس پسر بملمیوس ایجاد شده اأت و درباره افراد  عیني كه از یمن جتالي به حكم 

در دوره  115انتد  متال ي را آورده اأتت.وطن كترده و در  صتر آن ز تان أتكونت داشتته

حكو ت بملمیوس دوم در قترن أتوم ق. م، تتاجران یمنتي در  صتر أتكونت داشتتند و 

ایي بودند و بتا تجهیتز  عابتد  صتر بتا  عینیان در این ز ان، أالطین تجارت ز یني و دری

 آوردند.بخور و ل ان، أود تجاري فراواني به دأت  ي

)علتت(  ulatالدیدان و در تتورات  –هاي  تفاوتي از جمله ]دیدان شهرالعالء كه با نام 

در تتورات از »آ ده اأت از  راكز  عیني اأت كه آثار فراواني از آن به دأتت آ تده اأتت. 

 116«.رأیده اأتشود كه  حصوالت آنها به صور  يام  لتي نام برده  يدیدانیون به ن

در  117كردنتدق. م حكو ت  ي 115ق. م تا  4155ق ل از تشكیل دولت  عین كه از 

نقاط جهان، حقتوق  ستتخد ان، كتارگران، كشتاورزان و  جنوب عربستان نیز،  انند دیگر

ر ایتن دوران تتا ز تاني كته أتكه شد.   ادلته د وظفان  عابد به صورت كاال پرداخت  ي

 ها ضرب أكه را بر عهده گرفتند به صورت كاال به كاال بود.أاخته شد و حكو ت

هاي شناخته شده در یمن و دیگر نواحي ش ه جزیتره و ختارج از آن كته بتا یمتن أكه

هایي كته شتاید شت یه هاي  عیني به قمعهدهد كه أكهنشان  ي ،اندارت اط تجاري داشته

هتاي گردید. شتلو  رهه،  تورخ فرانستوي تعتدادي از أتكها یا درهم بود تقسیم  يدراخم
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خریتداري كترد. پتیش از آن اعراب پیش از  یالد را از برخي از قرن أوم یا دوم  ربوط به 

-هاي تقلیتدي از أتكهها  وجود بود. این أكههاي اروپا، تنها أه عدد از این أكهدر  وزه

به قرن چهارم پیش از  یالد اأت كه در آن دوران، أتالطین  تعلق « آنی »هاي قدیمي 

هتا كردند. تصویري كه بر روي ایتن أتكههایي از جنس طال، نقره یا  س ضرب  يأكه

شد، نشان دهنده تأثیر و تأثر فرهنگي بود كه جریان تجارت به دن ال ختود آورده ضرب  ي

از شاه نقش شده اأتت كته تتاجي  رخيها، بر ی  روي أكه، نیمبود. در یكي از این أكه

بتر  119انتدازد. ي 118بر أر دارد و  وي بافته اش  ا را به یاد گیسوان أالطین راعیه  صر

 شود.دیده  ي -نشان آتن  -روي دیگر أكه، تصویر جغد 

هتایي كته یعنتي أتكه ؛هاي یونانيتوان دریافت كه طرز أاختن أكهبه طور كلي  ي

اي  دیترانه رواج داشت و با اعراب جنوبي روابط تجتاري هاي أاكن أواحل دری یان  لت

پیش از چهارم  رد ان أرز ین جنوب عربستان از قرن  120اقت اس شده بود. داشتند، كا الً

هتاي آتنتي دل ستتگي داشتتند و تمتدن آنهتا در اعتراب تتأثیر فراوانتي  یالد به أر شتق

 122وبي تأثیر گياشتته بتود.گونه كه فرهنگ و تمدن  صر نیز در اعراب جنهمان 121داشت.

 كند:گونه تصویر  يهاي  عیني را ایندكتر جواد علي، أكه

هايي تقسيم شد كه گرديد به قطعهنقود معيني كه در سرزمين آنها ضرب مي

دراخما يا درهم بود. برروي آن تصوير، سادشاهي نشسته بر تخ  بود كه سايش بر 

ده و موهايش بافتته شتده بتود. بتا اش تراشيده شعتبه قرار داش  كه ريش چانه

اي را و با دس  چپ، عصايي بلند را گرفته و بر سش  گل يا سرنده ،دس  راس 

سكه، نا  سادشاه به خط مسندي و با حروف واضح ضرب شده است . ايتن نتا  

( به خط مسندي ٲاس  و مقابلش حروف اول از اسمش و آن حرف )« ألب يثع»

هنده اين بود كه امر كننده به ضرب آن ستكه نقش شده اس . اين روش نشان د

 123چه كسي بوده اس .
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ها در تاریخ اقتصادي أرز ین هاي عرب و در روشن شدن روابتط تجتاري كشف أكه

هاي یافتت هاي خارج از آن بسیار اهمیت دارد. از بررأي أكهالعرب و أرز ین ةبین جزیر

هتاي قلیتدي از نقتود و أتكههتا تتوان دریافت كه أاخت این أتكهشده أاخت یمن،  ي

جانشینان اأكندر بوده اأت و حتي شیوه نوشتاري نام پادشاه كه به حتروي  ستند نوشتته 

هتاي هتا نیتز از أتكهشده اأت، تقلیدي از شیوه نوشتاري یوناني بوده اأت. قالتب أتكه

 گونتههاي جانشینان اأكندر فراوان بود همانیوناني تقلید شده اأت. ارزش و اهمیت أكه

هاي  عیني ضرب شده در قرن أوم و دوم پتیش از  تیالد نیتز، ارزش خاصتي در كه أكه

   ادالت تجاري آن روز پیدا كرد.

گردید و براي خریتد هاي عرب به وأیله تجار   ادله  يها در داخل أرز یناین أكه 

ب یثتع داراي ٲهتاي أتكه ،هاي خارج عربستان نیزو فروش كاالهاي تجاري در أرز ین

هاي قدیم یونان پیشي هاي أاخت اأكندر بر أكهگونه كه أكهاهمیت خاصي بود. همان

هاي ق ل از ختود یافتت. حتروي نیز ارزش بیشتري نس ت به أكه «اب یثع»گرفت، أكه 

واض  و آشكار آن، نشان دهنده  هارت و درایت افرادي اأتت كته در آن ز تان در یمتن، 

 124كردند.أكه ضرب  ي
 

 نتیجه

هاي وأتیع، آن كند كه بیابانط یعي، عربستان را به دو بخش بزرگ تقسیم  يشرایط 

دو را از هم جدا كرده و زندگاني در هری  با دیگري  تفاوت اأت. یمن به دلیل وجود آب 

 .، عربستان خوش خت نام گرفتكافي و نزدیكي به أواحل دریاي أرخ و اقیانوس هند

ه وأیله بادهاي  وأمي از شرق آفریقا به این أتو در تابستان، باران هاي فراواني كه ب

ها  وجب رونق این أرز ین بارد. در گيشته، این بارانشود بر این أرز ین  يكشانیده  ي

-شد و  رد ان یمن با كم  أدهاي  عروفي كه تاكنون آثار آنها باقي  انده اأت، آب ي

 گرفتند.ر  يهاي أم  ز ین را  هار كرده و براي رونق كشاورزي به كا

 حصوالت یمن در  صر ز ان فراعنه، بازار پر رونقي داشت.  صریان چوب درخت بان 
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بردنتد و از آنهتا بتراي حنتوط یمن و أو الي را به همراه بخور در  عابد خود بته كتار  تي

هاي  يه ي،  و یایي كردن و در انتواع كردند. بخور نیز در  عابد، آیین ياأتفاده  ردگان 

 كردند.چنین، بانوان از انواع عمرهاي یمني اأتفاده  يهم .شدأتفاده  يغياها ا

أرز ین یمن به داشتن صنعت پوأت و چرم و رنگ آ یزي آنها شهرت داشت. اشتتغال 

گرفتت. صتنعت و زبید صورت  ي ةصنعا، نجران، جرش، صعددر به این كار به طور عمده 

ترین پارچه هاي یمن، برد یماني و پارچه  نسوجات، یكي از صنایع  هم یمن بود و  شهور

س،  تشد. در یمن  عتادن فتراوان طتال، نقتره، أعیدیه اأت كه در صنعا و عدن بافته  ي

 هاي قیمتي  انند عقیق، جزع، یاقوت، باور، ز رد، زبرجد، وجود داشت.أرب و أنگ

وقعیتت یتاب بتود بته علتت  یمن عالوه بر این كه  ركز تولید كاالهاي پرتقاضا و كم

هتاي تتاریخ، ترین دورانداشت. از قدیمي هگري پرأودي را برعهدجغرافیایي، نقش واأمه

هاي تجاري وجود داشت كه ز ان آغاز آن شناخته شتده نیستت.  یان آنها و هند وابستگي

ها به آن نیتاز ها و فینیقيها، آشوريهایي داشتند كه  صريو  صنوع هاها،  حصولهندي

هاي بیابتاني هاي دریایي یا قافلهها این كاالهاي تجاري را به وأیله كشتينيداشتند و یم

 كردند.به أوي آنها  نتقل  ي

هاي دریایي رأم شود و كاالها به وأیله كشتي از هنتد یتا بین أاحل یمن نیاز بود راه

ه دریتایي ها در أفر بین اروپا و هند، ایتن رايتشدند. ا روزه نیز كشفرات یا نیل   ادله  ي

-عدن حركت  تي هایي بود كه ازكنند. جزیره أقمري بر أر راه كشتيطي  ي نرا از عد

هتا ایتن بردنتد و یمنتيها، كاالهاي تجاري خود را به یمن  يها و آفریقایيكردند. هندي

 كردند.كاالها را به  صر، شام و عراق حمل  ي

گيشت، وجود داشت و هتم ن  يبراي تجارت با  صر، هم راه خشكي كه از  سیر بیابا

شد. گاهي تاجران بتراي فترار از خمرهتاي راه دریایي كه از شام و یا از بنادر یمن آغاز  ي

 دادند. وجود در دریاي أرخ، خلیف فارس و اقیانوس هند، راه بیابان را ترجی   ي

ز هتاي اطتراي آن بتود و ااقیانوس هند واأمه تجاري بین بسیاري از  رد ان أرز ین
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ها در دریاي  دیترانه، واأمه تجاري كاالهایي بودند كه از اقیانوس هند بته گيشته فینیقي

هاي اطتراي آن از طریتق شد. كاالهاي تجاري هند و أرز ینأوي أرز ینشان روانه  ي

رأید و از طریق تجار دریایي فینیقیه بته ها به صور، غزه و أواحل دریاي  دیترانه  يقافله

 شد.ي دریاي  دیترانه فرأتاده  يأواحل آن أو

كه به علت  وقعیت ط یعي و وجتود  حصتوالت ختا  كته تجارت یمن، عالوه بر آن

-بسیار  ورد توجه  رد ان دیگر  ناطق بود گسترش یافت. به أ ب ورود تولیدات أرز ین

هاي تجاري خا  داشتند پررونق گردیتد. هاي دیگر  انند هند و چین كه با یمن وابستگي

 نتد یمتن هتاي قتدرتهتاي دولتتواحل آفریقا و ح شه كه ز اني به عنتوان  ستتعمرهأ

آوردند. كاالهاي هندي نیز كه بته أتواحل شدند كاالهاي خود را به یمن  ي حسوب  ي

شتد و از آن جتا راهتي هاي یمن وارد این أترز ین  تيرأید از طریق  ستعمرهآفریقا  ي

 گردید. ناطق غربي  ي

هاي تجاري به أاخت و آبادكردن شتهرهاي ن براي تأ ین ا نیت كاروانهاي یمدولت

تجاري در  سیر یمن تا شام پرداختند و أاخلونشین ایجاد كردند. گسترش نفوذ  عینیان در 

نیقیته و  صتر  نجتر گردیتد. فر انروایتان یشمال به تماس و ارت اط آنان با آشور، بابتل، ف

هتا راه تجاري اصلي با  عینیان كته در ایتن آبتادي آشوري در أوریه براي  نفعت بردن از

هاي تجاري، أیاأي و نرتا ي بته تتدریف تحتت شدند.  ستعمرهاقا ت داشتند شری   ي

هایي بودند كه فرهنتگ و هاي شمالي قرار گرفتند و اولین گروههاي عربتأثیر خصوصیت

 هاي شمال ش ه جزیره  نتقل كردند.تمدن جنوب را به أرز ین

هتاي  عتین، أت أ و حمیتري اول و دوم هاي برجسته تجاري یمن شتا ل دولتتدولت

ا پراتوري روم با  لوك حمیر براي اتحاد بتر ضتد ایتران روابتط  تنرم تجتاري و  هستند.

أیاأي برقرار كرد. در واقع اهمیت تجاري  نمقه تحت نفوذ دولت حمیري، روم را  تمایل 

 كرد. به كسب  نافع در این أرز ین  ي

اي از دولت أ أ وارث فرهنگ و بازرگاني  عین و أت أ شتدند. میریان به عنوان شاخهح

اي یافتت و جمتع  نتد، گستترش فتوق العتادهزراعت دولت حمیري در ز ان شاهان قدرت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

، شوماره 4114وم، پوايیز دهم، شوماره سوسیزسال           

 54مسلسل 

 

 

 

 

 

15 

آوري كندر و بخور كه پیوأته جن ه تقدس دیني داشت،  ن تع اأاأتي درآ تد ایتن دولتت 

 بزرگ بود.

گاني دریاي أرخ را به خود اختصتا  داده بودنتد در رفتاه یمن، بازر ز اني كه أاكنان

هاي رقیب  نمقه و قدرت هاي ختارجي كوشتیدند بردند ا ا از هنگا ي كه دولتبه أر  ي

هاي جنتوب عربستتان بته كاأتتي این راه تجاري را در اختیار بگیرند، اقتدار تجاري دولت

 نمایان شد. گرایید و این فتور در دوره حمیري اول به صورت بارزي

دشمن دیگر حمیریان، اكسوم )ح شه( بود كه به جنگ با دولت حمیتري پرداختت و در 

قرن چهارم  یالدي بر قلمرو حمیریان تسلط یافت. حكو ت ح شه بر یمتن، بیستت أتال 

كه دوباره دولت حمیري برپا گردید. بار دوم ح شتیان بتا حمایتت روم در طول كشید تا این

بتار دولتت حمیتري دوم را بته انقتراض یمن هجوم بردند وایتن م به 585م و 581أال 

كشاندند. غل ه ح شیان بر یمن، عالوه بر  حو اأتقالل أیاأتي جنتوب عربستتان، ضتربه 

 هلكي را بر حیات اقتصادي  نمقه جنوب وارد كرد. جانشیني ابرهته، یكتي از فر انتدهان 

 ه أایر نقاط عربستان بود.أپاه اریاط به جاي او، آغاز دوره بسط نفوذ ح شي ها ب
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 هانوشتپی

                                                

 ، ترجمه هادی  عرب كهن در آستانه بعثت ،ا صالح احم  العل

، 831ا صاری، تهران  شروت چاپ و  رر بین الملول، 

 ا8ص 

 ،بیروب  دارالصادر،  معجم البلدان،ا ياقوب حموی991 ،

 ا2، ص 8ج 

تحقیق محم عل   صفة جزيرة العرب،ن ، ا يعقوب هم ا   يم8

 ا98تا، ص جا  آفاق عربیه، ب االووع، ب 

 ا91ص  همان،ا 1

، تهووران  شووروت احستتن التقاستتيم فتتي معرفتتة ا قتتاليما مق سوو ، 1

 ا82، ص83مولفان و مترجمان، 

ترجموه بواقر  تاريخ عرب قبل از استال ،ا ع  العزيز سالم، 3

 ا33، ص 833 ،  یا، تهران  علم  فرهنگص ری

 ا828تهران  امیرو یر،  آثار البالد و اخبار العباد،ا قزوين ، 2

 ا33ص  سيشين،ا ع  العزيز سالم، 3

ترجمه ابوالقاسم پاينو ه،  تاريخ عرب،ا فیلیپ حت ، 9

 ا13، ص ، ج 811ت ريز  حقیقت، 

ا دريای احمر جنوب ا 

 ا شحراونون در ساحل بخور به مهر هو ظفار تفته

 ا33ص همان،شودا ع  العزيز سالم،  م

 ا همانا 

8 ، 8ص  سيشين،ا صالح احم  العل-8ا 

1 ، 3ص  سيشين،ا فیلیپ حتا 
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1 ا13ص  همان،ا 

3 3ص  همان،اا 

2 ،ا32ص  سيشين،ا ع  العزيز سالم 

3 ، بیوروب   و حضتارات العترب ا ولتي، أبالد ستبا ع  ان ترسیس

 ا1م، ص  99دارالفکر المعاصر، 

9 ،تا، جا  ب ب  ا، ب  المسالك و الممالك،ا ابن خرداذبه

 ا88ص 

، ج  ،ة  األقاليمحسن التقاسيم في معرفأ ا مق س ص ،83ا 

 اهمانا 

 ، ص  سيشين،ا مق س83-89ا 

8 ،2-39ص  سيشين،ا ع  العزيز سالما 

1 ، التيمن الخضتر مهتد الحضتاره،ا محم بن عل  االووع الهوال 

م، ص  93مکت ه الخلیول ال  يو ،   جاب چاپ دوم، 

89ا 

1 ،ا33ص  سيشين،ا ع  العزيز سالم 

3 ، ا12ص  سيشين،ا فیلیپ حت 

2 ،المشتهورة فتي كتل  آكا  المرجان في ذكر المتدانن،ا اسحاق بن حسین

 ا1ص ، 13عالم الکت ، بیروب   مكان،

3 ،ترجمه ابوالقاسوم  تاريخ طبري،ا محم بن جرير ب ری

، ص توا، ج چاپ پن م، تهران  اسابیر، بو  پاين ه،

 ا912

9 ،بیووروب  داراالحیووا   ا عتتالق النفيستته،ا ابوون رسووته

 ا9، ص 2تا، ج التراث العرب ، ب 

8بیروب  عالم الکتو ،  البلتدان،یه، قا ابن ف13  ،ق

 ا93ص 

8 ا98ص  همان،ا 

8 لیووو ن  مستتتالك الممالتتتك؛ اصووو خری، 91ص  همتتتان،ا ،

 ا1ا، ص تدارالصادر، ب 

 اهمانا ابن فقیه، 88
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بیوووروب  صتتتورة ا ر ، ، ابووون حوقووول، 93ص  همتتتان،ا 81

 ا1، ص م، ج  983دارالصادر، 

بیووروب  م،لفتتات جرجتتي زيتتدان الكاملتته، ا جرجوو  زيوو ان، 81

 ا91، صم، ج 93دارالتحلیل، 

تهران  میراث مکتوب، حافظ ابرو،  جغرافيايا حافظ ابرو، 83

821 ج ، ص ،3 ا 

قواهره  حدود العالم متن المشترق التي المغترب، ا م هول المؤلف، 82

 ا2، ص18دارالثقافیه، 

 ا39ص  سيشين،ا ع  العزيز سالم، 83

 ا3ص  سيشين،ا فیلیپ حت ، 89

1 ، 1ص  سيشين،ا ع  ان ترسیسا 

1 ،ص  سيشين،ا جرج  زي انا 

1 اهمانا 

 اسيشين ا ياقوب حموی،18

 ا2ص  سيشين،ا جرج  زي ان، 11

 ا3ص  همان،ا 11

 ا9ص  همان،ا 13

 اص  همان،ا 12

 اص  همان،ا 13

 اهمانا 19

1 اهمانا 

1 ج  ، سيشين،ا فیلیپ حت ا21، ص 

1 ،هاشم سی ه مترج تاريخ تمدن اسال  و عرب،ا توستاو لوبون

 ا1، ص 813حسین ، چاپ سوم، تهران  اسالمیه، 
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، ج 813، تهوران  اق وال سرتو استال ،ا ع اس خلیل ، 18

 ص ،2ا 

به ووشش عزيوز   تاريخ عربستان قو  عترب،زاده، ا حسن تق 11

 ا1-1، ص 829زاده، تهران  فردوس، عل 

 اليمن الخضترا  مهتد الحضتارة،الحوال ،  ا محم بن عل  االووع11

، ص م 93جا، مکت ه ال لیول الح يو ، چاپ دوم، ب 

1ا 

 ا1ص  همان،ا 13

 اهمانا 12

 ا82ص  سيشين، ، ا مق س13

 ا12-13ص  سيشين،ا فیلیپ حت ، 19

3 بوه ووشوش عزيوز   از سرويتز تتا چننيتز،زاده، ا حسن تق

 ا88، ص 829علیزاده، مره   فردوس، 

3 ، تهران  علم  فرهنگ ،  بز آورد،ا زرياب خوي833 ،

 ا83ص 

3 1ص  سيشين،زاده، ا سی  حسن تقا 

 ا88ص  سيشين،ا صالح احم  العل ، 38

 اهمانا 31

 اهمانا 31

ترجموه  تاريخ تمتدن، مشترق زمتين گتاهواره تمتدن،ا ويل دورا ت، 33

، ج 832احم  آرام و ديگران، تهران  ا قالب اسالم ، 

 81، صا 

ترجمه علیرضوا ذوواوت ،  العصر الجاهلي،ا شوق  ضعیف، 32

 ا81تا، صب   ا،  ب جاقراتزلو، ب 

 ا22-23ص  سيشين،ا ويل دورا ت، 33

 ا82، 83، 81ص  سيشين،شوق  ضعیف، ا 39

2 1ص  سيشين،زاده، ا سی  حسن تقا 
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2 ،چاپ سوم، تهوران   تاريخ اسال ،ا اصیر منتظرالقائم

 ا8، ص 833سمت، 

2 ،ا81ص  سيشين،ا شوق ، ضعیف 

تهران   تاريخ تحليلي اسال ،ا محمود ب اب اي  اردوا  ، 28

 ا1، ص ، ج 833اسابیر، 

 ا82ص  سييشن،ا ابن خرداذبه، 21

 ا3ص  سيشين،ا ع  العزيز سالم، 21

تهوران  اق وال،  تاريخ تمدن: عصتر ايمتان،ا ويل دورا ت، 23

818 ج ، ا8، ص 

 ا1ص  سيشين،ا اسحاق بن حسین، 22

 اسيشينا ويل دورا ت، 23

چواپ دوم،  تتاريخ صتدر استال ، وغاد، ا  المحسین زرتری29

 ا81، ص 838تهران  سمت، 

3،ص  سيشين، ا جرج  زي ان9ا 

3 اهمانا 

3 ا شهر ظفار وه اونون در ساحل جنوب  ربو  يمون

درجه بول شورق   18درجه و  8-1در ح ود عرض شمال  

از ترينويچ واقع است  یر از ظفاری اسوت ووه شوهری 

ق يم  بر ساحل اقیا وس هنو  بووده و ظواهرار مرووز 

درجه عورض  2ح ریان ق يم يمن بوده است و در ح ود 

دقیقه بول شرق  قورار داردا  1درجه و  11  و شمال

 ا3ص سيشين،زاده، سی  حسن تق 

ترجمه ابراهیم آيتو ، چواپ  تاريخ يعقتوبي،ا يعقوب ، 38

 ا82، ص ، ج 82شرم، تهران  علم  و فرهنگ ، 

 ا18ص  سيشين،ا صالح احم  العل ، 31

 محموو ترجمووه ع  ال تتتاريخ ابتن خلتتدون،ا ابوون خلوو ون، 31

، ج 838ران  م العاب و تحقیقاب فرهنگو ، آيت ، ته

 1، صا 

 ا23، ص ج  سيشين،ا فیلیپ حت ، 33

 ا2ص  همان،ا 32
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 ا831، ص ج  سيشين،ا جواد عل ، 33

 ا2،3های ( آيه81ا س أ )39

9 ، ا21-21ص  سيشين،ا فیلیپ حت 

9 ،ا81ص  سيشين،ا شوق  ضعیف 

9 ،ا33ص  سيشين،ا ع  العزيز سالم 

 ا32ص  همان،ا 98

 ا21-21ص  سيشين،ا فیلیپ حت ، 91

 ا823، ص ج  سيشين،ا جواد عل ، 91

 ا33ص  سيشين،ا ع  العزيز سالم، 93

 اسيشينا شوق  ضعیف، 92

 ا23ص  سيشين،ا فیلیپ حت ، 93

بیروب   في تاريخ العرب قبل ا سال ،ا سع ز لول ع  الحمی ، 99

 اهمان؛ 91العربیه، ص دارالنهضة 

 ، ص ، 8ج  سيشين،ا جواد عل19ا 

( 31ا بروج )ا1يه آ 

 ،ترجموه ابوالقاسوم  مرو  الذهب و معادن الجوهر،ا مسعودی

، ج 821پاين ه، چاپ پن م، تهران  علم  و فرهنگ ، 

 81، صا 

8ا83ص  سيشين، غاد، ا  المحسین زرتری 

1 اهمانا 

1 ،ا83ص  سيشين،ا شوق  ضعیف 

3 9، ص سيشين زاده،ا سی  حسن تقا 

2ا82ص  سيشين، غاد، حسین زرتریا  الم 
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3 ا91ص  سيشين،زاده، ا تق 

9 اهمانا 

ا83-82ص  سيشين، غاد، ا  المحسین زرتری 

ی ، ص ما سع  ز لول ع  الح91ا 

 ا11-11ص  سيشين،زاده، ا سی  حسن تق 

8 ،ا81ص  سيشين،ا شوق  ضعیف 

1 ج  سيشين،جواد عل ، ا ص ،9ا 

1 ص  همان،اا 

3 اهمانا 

2 ، ص  سيشين،ا سع  ز لول ع  الحمی3ا 

3 العرب بوه مصور  ةمصر از جزير« راعیه»ا سالبین

جا سل نت ورد و ا بعیو  تاختن  و زما   دراز در آن

به « بوالق»های آ ها را ورف ش ه و در موزه از م سمه

ا وو ا نا    محمووود ب اب وواي   مووايش تذاشووته شوو ه

 ا3ص  سيشين،اردوا  ، 

9 اهمانا 

ص  همان، ا2-3ا 

 ص  همان،ا2ا 

 ،ترجموه محمو تق   تمدن اسال  )عترب(،ا توستاو لوبون

 ا92تا، ص فخر داع  تیال  ، تهران  م لس، ب 

8 ، ص  سيشين،ا جواد علا 

1 ص  همان،ا8ا 
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