
»انحطاط شرق عربستان در دوره ساسانيان«

 

  

از قرن سوم تا (پردازد شناسي براي دوره ساسانيان در شرق عربستان مياين مقاله به فهرست و بررسي مدارك باستان
باشند و تنها تعداد بسياري از مدارك منتشر شده يا نادرست و يا بسيار مبهم و غيرموثق مي). هفتم پس از ميالد مسيح

رسد ، دليل اندك بودن مدارك اين دوره ، در مقايسه با دورة اقتدار به نظر مي. محدودي از آنها موثق و معتبر هستند
ها در حال كاهش بود و نيز پارت اينست كه آن زمان زماني برجسته بود كه در آن اندازه و تعداد زيستگاه/ يونان 

احتماالًهمه اين موارد ، از جمعيتي . آن زمان نيز رو به كاهش بود هاي رايج درها و مقدار ضرب سكهتعداد آرامگاه
كرد و اين امر شد كه هم تعداد آنها در حال كاهش بود و نيز در انواع توليد و مصرف نقش كمتري ايفا ميايجاد مي

ريخي هستند و اين مدارك مغاير با مدارك تا. گذاردشناسي به جا مياي در مدارك باستانهاي تعيين شدهنشانه
پارت ، قويتر و / اگرچه به صورت ناقص در دسترس است اما در دورة ساسانيان ، در مقايسه با دورة اقتدار يونان 

در اين زمان بحث درخصوص انحطاط ، ديدگاهها تاريخي قابل قبول كلي را درخصوص شرق . تر استمحكم
عنوان منطقي مطرح شود كه دستخوش دورة رشد و  شود اين منطقه بهكشد ، كه سبب ميعربستان به چالش مي

.شوددر خاتمه ، توجه مختصري به داليل احتمالي انحطاط آن ، پرداخته مي. پيشرفت قابل توجهي بوده است
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اما اين منطقه . ح ، شبه جزيرة عربستان در تاريخ جهان ظهور يافتبا فتح اسالمي در قرن هفتم پس از ميالد مسي
رود كه درك بهتري از پيدايش اسالم و داليل به اين طريق نه تنها انتظار مي. سزاوار بررسي در قرون پيشين است

پيروزي اسالم ، حاصل شود ، بلكه عربستان 

 

هاي انالكه ميان دو قدرت بزرگ جهاني باستاني پيشين و بر روي ك –
تجاري اصلي ميان اروپا و آسيا قرار گرفته است 

 

هاي روزگار باستان كليدي براي درك بيشتر بسياري از جنبه –
.شودپيشين محسوب مي

 

  

باشد مي» عمان«و » بحرين«شود كه شامل براي دستيابي به اهداف اين مقاله ، شرق عربستان به دو منطقه تقسيم مي
قرار دارد و » قطر«و » كويت«اي است كه تقريباً بين منطقه» بحرين«ال كاربرد تاريخي ، به دنب )۲()۱طبق تصوير (
نامهاي . قرار دارد» ابوظبي«در شمال  Musandamدر بخش شمالي قلمرو سلطان عمان و شبه جزيرة » عمان«
.رودهاي مدرن به كار ميبراي اشاره به دولت» عمان«و » بحرين«

 

  

 

   


