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  بررسی روابط سیاسی
  دولت ساسانیان و امارت عربی حیره از آغاز تا سقوط این امارت

  
  ***/ سیداصغر محمودآبادي **کیومرث عظیمی/  *کیومرث میرزایی

  چکیده
تقارن تأسیس امارت عربی حیره و سقوط آن با آغاز و پایان کـار پادشـاهی ساسـانی در    
زمانی نزدیک به چهار قرن را نباید امري تصادفی به شمار آورد، بلکـه تـداوم کـار ایـن     

وجو کـرد کـه    هایی جست امارت در مرزهاي جنوب غربی دولت ساسانی را باید در نقش
دادند. ساسانیان در حمایـت و دفـاع از    نفع شاهان ساسانی انجام میامیران عرب حیره به 

امارت عربی حیره، منافع خاصی را مدنظر داشته و تداوم این امارت را به نفـع پادشـاهی   
وري از این اهداف، آنچنان موفق عمل کردند که رقیب اصـلی   دانستند و در بهره خود می

نها امارت عربی غسانیان را در منطقه شام دایر کرد. وري روم نیز به تقلید از آتامپراشان، ای
نشـانده پادشـاهان    امراي عرب حیره در بیشتر دوران حیات خود دولتی وابسـته و دسـت  

نشینان عـرب و   وري ایران را در برابر هجوم بادیهتساسانی بوده و حفاظت از مرزهاي امپرا
  دار بودند. هدهنیز همراهی با سپاهیان ایران را در رویارویی با روم ع

این پژوهش سعی دارد با تکیه بر منابع و اسناد تاریخی، روابط سیاسی امارت عربی حیره 
  ند.را با دولت ساسانیان بررسی ک
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  مقدمه
ن در تبعیـت  بررسی روابط سیاسی امارت حیـره و پادشـاهی ساسـانی کـه ظـاهراً بیشـتر آ      

ها و زوایاي دیگـري دارد کـه از تبعیـت     حاکمان این امارت از شاهان ساسانی پیداست الیه
محض، شروع و سپس با ارتقاي جایگاه، به نوعی ارتباط همسویه و موازي تبـدیل شـده و   

گـر   در تیسفون، در چهره قدرتی برتر جلوه بهرام گورحتی در ماجراي به حکومت رساندن 
با وجود این، تداوم و بقاي قدرت حاکمان عـرب در گـروي حمایـت و دفـاع      شود. اما می

شاهان ساسانی از آن است و استمرار نزدیک به چهار قرن حکومت اعراب در حیـره، تنهـا   
در سایۀ پیروي از دربار تیسفون میسر بود. اینکه آیا اقامت اعراب و تشـکیل امـارت عربـی    

تشکیل امـارت عربـی حیـره بـا آغـاز       یا مقارن بودن در حیره به نفع پادشاهی ساسانی بود؟
ظهور ساسانیان و تداوم آن تا پایان این پادشاهی، تصادفی است؟ نمودهاي تابعیـت امـارت   
لخمیان حیره از دولت ساسانی چگونه بود؟ آیا بقاي این امارت تنها بـراي حفـظ مرزهـاي    

میزان وابستگی تاریخ ایـن امـارت    نشینان عرب بود؟ و وري ایران در برابر هجوم بادیهتامپرا
هایی است که در این بررسی به ذهـن متبلـور    با دولت ساسانی تا چه حد بوده است؟ سؤال

  هایی را ارائه داد: توان چنین فرضیه شود و در جواب آنها می می
ـ تداوم امارت حیره در تمام دوران حیات ساسانیان، نشان از سیاست استوار این دولـت در  

  ظ مرزهاي جنوب غربی خود از هجوم اعراب بود. جهت حف
ـ نقش حاکمان امارت حیره در همراهی با سپاهیان ایران در جنگ با رومیان یکی از عوامل 

  مهم در تداوم حیات این امارت بود.  
نشانده، به امارتی همسو و مـوازي بـا    ـ ارتقاي نقش امارت لخمی از امارتی وابسته و دست

  اي از زمان بوده است. یجۀ ضعف پادشاهی ساسانی در برههدولت ساسانیان، نت
هاي دربار تیسفون و همراهـی   ـ تابعیت بلندمدت و مشخص امارت عربی حیره از سیاست

  با آنها، سبب وضوح و ماندگاري تاریخ این امارت عربی است. 
اند، با مراجعه به اشـعار   بیشتر نویسندگانی که تاریخ امارت لخمیان را در حیره بررسی کرده

انـد. تـاکنون بررسـی     شعراي جاهلی دربار لخمیان به بازسازي تاریخ این خانـدان پرداختـه  
تاریخ روابط سیاسی حاکمان عرب حیره با امپراطوري ساسانی، به صـورت مسـتقل انجـام    

هـاي تـاریخی، ایـن     اي شد تا با مراجعه بـه اسـناد و کتـاب    امر انگیزه نگرفته است و همین
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توان از  موضوع را به بحث نشسته و زوایاي نهفتۀ آن را بازسازي کرد. البته این روابط را می
جهت فرهنگی و اقتصادي نیز بررسی کرد، زیرا امارت حیره واسـطۀ انتقـال فرهنـگ امپراطـوري     

هاي تجاري ایران داشته  واسطۀ تجاري میان اعراب و شاهراه ساسانی به اعراب بوده و نقش
که بسیاري از منابع تاریخی به آن اذعان دارند. اما بررسی این دو مبحث نیز موجب تطویـل  

  اي دیگر و به صورت مستقل به آنها پرداخت.   کالم شده و باید در مقاله و نوشته

  گذري بر جغرافياي تاريخي ناحية حيره
تر حـدود   آن و یا در مقیاسی امروزي 2یا یک فرسخی 1است در سه میلی کوفهحیره شهري 
این شهر که از جهت کلیت جغرافیایی، در شـمال شـبه جزیـره عربسـتان و      3پنج کیلومتري

جنوب غربی مرزهاي امپراطوري ساسانی قرار داشت. از جهـت شـمال و شـرق بـا دولـت      
رب همسایه بود و از طرف شـمال غربـی   هاي ع ساسانی و از جهت جنوب و غرب با بیابان

  هم با امپراطوري روم تماس داشت.
گـاه   سریانی، به معناي خیمـه » حراتا و حرتو«هاي  را از ریشه واژه» حیره«گروهی کلمه  

عربی در معناي » حیر«آرامی و » حیره«اي دیگر نیز معتقدند واژة  و دسته 4و لشکرگاه دانسته
حیـره گذشـته از آنکـه در ناحیـۀ کشـاورزي       5حصار و اردوگاه، ریشه واحد سـامی دارنـد.  

  6حاصلخیزي قرار داشت، به داشتن هوایی سالم و سازگار معروف بود.

  ورود اعراب تنوخي به ناحيه حيره
ویل قرن سوم میالدي قبایلی از اعراب قحطانی بـه سـبب مشـکالت    در اواخر قرن دوم یا ا

اقتصادي و معیشتی از یمن کوچ کرده، ابتدا در بحرین فرود آمده و پس از استقرار و ایجـاد  
و در دوره فتـرت   7کم در مرزهاي عراق نفوذ کـرده  اتحاد در میانشان تحت نام تنوخیان، کم

روي کار آمدن ساسانیان در نواحی مجـاور حیـره   هاي مقارن با سقوط اشکانیان و  و آشوب
ترین قبایـل ایـن مهـاجران عـرب      در مرزهاي ایران و نیز مرزهاي روم مستقر شدند. از مهم

صبح و ازدیان اشاره کرد کـه   زهره، بنی حیقار، غطفانیان، بنی لخم، بنی فهم، بنی توان به بنی می
  8سکونت یافتند. فهم در اطراف انبار و حیره ابتدا تحت قیادت بنی

  استقرار تنوخيان در ناحية حيره همسو با منافع دولت ساساني
سکونت این قبایل عرب به تشکیل امارت عربی حیره منجر شد که حدود چهار قرن تحت 
استیال و قیادت سیاسی ـ فرهنگی و اقتصادي دولت ساسانی دوام آورد و به سـبب روابـط    
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ساسانیان و تمایل پادشـاهان ساسـانی در حمایـت و    گسترده و نزدیک این امارت با دولت 
هاي تیسفون، تـاریخ   داري از آن و نیز تبعیت کامل امیران عرب این امارت با سیاست جانب

هاي سیاسی ـ فرهنگی و اقتصادي   توان آن را از جنبه تاریخی که می 9آن نسبتاً روشن است؛
  د.  بررسی نموده و جوانب زندگی و حیات آن را بازسازي کر

پذیري این اقوام شروع شد.  بعد از اسکان اعراب در مرزهاي ایران و روم فرایند فرهنگ
تحت حمایت و فرهنگ ایرانیان، و غسانیان نیز تحت تابعیت رومیان بیـزانس قـرار    تنوخیان
ها با اصول تمدن ایران تأثیر شایانی داشتند، زیرا  مردم حیره در آشنا ساختن عرب 10گرفتند.

ز مردم حیره که به اقتضاي مجاورت با عادات و رسوم و اصول تمدن ایرانیان آشنا بسیاري ا
کردند. مـردم حیـره واسـطۀ میـان اعـراب و       بوده، در نواحی عربستان براي تجارت سفر می

ایرانیان بوده، سرحدات ایران را از هجوم قبایل عرب حفظ کرده و از طرف دیگـر، آداب و  
حیره بـه برکـت موقعیـت جغرافیـایی      11دادند. عربستان انتقال میرسوم تمدن را از ایران به 

مناسب خود، به مرکز تجاري و بازرگانی مهمی تبدیل شد. قرار گرفتن ایـن ناحیـه بـر سـر     
هاي کاروانی شرق و غرب که محل برخـورد سـه فرهنـگ ساسـانی زرتشـتی، بیـزانس        راه

اقتصـادي ـ فرهنگـی    موجـب شـد اهمیـت    ؛ پرست بومی بود مسیحی نستوري و عرب بت
  12دیرپایی به دست آورد.

وجـو   تداوم حیات سیاسی امارت حیره را باید در تمایل پادشاهان ساسانی به بقاي آن جسـت 
 کرده، زیرا تا زمانی که ساسانیان نقش وجودي این امارت را به نفع دولت خـود تشـخیص  

و با اسـتقرار نیروهـاي نظـامی     دادند، تمام تالش خود را در دفاع و حمایت از آن به کار بسته می
منـافع و  هـا،    حمایـت البته در برابر این  13.مدت آن را تضمین کردند خویش در آن، بقاي طوالنی

شـمردند   دادند، زیرا این حکومت را حایل و حصاري می هایی را مدنظر قرار می داشت چشم
الوه بـر ایـن، از   کرد، عـ  مرزهایشان را از تاخت و تاز بدویان چادرنشین عرب حفظ می که

  14بردند. سود می بدویان عرب در تجهیز سپاه خود براي جنگ با رومیان جنگندگی

  حاكميت سياسي امارت حيره
گـردد کـه مقـارن سـقوط دولـت       آغاز تشکیل امارت حیره به اوایل قرن سوم میالدي بازمی

ین امـارت  پارتی اشکانی و آغاز تأسیس حکومت ساسانیان در ایران بود. حاکمیت سیاسی ا
  بندي کرد: توان در دو بخش دسته را می



  ۹۱بررسي روابط سياسي دولت ساسانيان و امارت عربي حيره از آغاز تا سقوط اين امارت 

  فهم . حاکمیت آل1
، نخستین پادشاه این اعراب بود که مقارن با تأسیس حکومت ساسانی در سال بن فهم مالک
م در نواحی اطراف انبار و حیره اقامت گزیده، رهبري اعراب مهاجررا به دست گرفت. 226

پسـرش   16و به روایت دیگر، بن فهم عمروـ برادرش   15پس از کشته شدن او ـ بنا بر روایتی 
اطالعات چنـدانی   بن فهم عمروجانشین او شد. در مورد  ابرش، معروف به بن مالک ۀجذیم

رود. امـا در   در دست نیست و اخباري که در خصوص او نقل شده از ذکر نام او فراتر نمـی 
ق مجـاور، بخصـوص در شـام،    طلبانۀ او در فتح مناط و اقدامات توسعه األبرشۀجذیممورد 

هـاي   سرانجام در یکـی از جنـگ   جذیمههاي تاریخی آمده است.  روایات بسیاري در کتاب
 17م کشته شد.270(زنوبیاء) حاکم تدمر در سال  زباءطلبانه در شام به دست نیروهاي  توسعه

. فهم بر گروه متحد تنوخیان عرب در نواحی حیـره بـه پایـان رسـید     با مرگ او حاکمیت آل
و پسـرش   18م)241ــ 226( ساسانی اردشیرفهم در دوران حکومت خود بر حیره تابعیت  آل

نشـین   م) را داشته و از طـرف ایـن پادشـاهان، نایبـان اداره نـواحی عـرب      272ـ241( شاپور
و حمله به سوي نواحی رومـی   جذیمهطلبانه  هاي توسعه سیاست 19امپراطور ساسانی بودند.
راضـی   این تابعیت دانست، زیرا وي براي کسـب غنـایم و غـارت و   شام را نیز باید متأثر از 

کردن اعراب تحت سلطه خود که درآمدهایشان وابسته بـه آن بـود، حمـالت خـود را بـه سـوي       
  کرد. میاندازي در قلمروي ساسانی اجتناب  نواحی رومی تدارك دیده و از دست

  . فرمانروایی آل لخم یا آل منذر2
فهم بر تنوخیان و به عبارت دیگـر،   در شام دوران حکومت آل األبرش جذیمۀبا کشته شدن 

در حیـره دوران   بـن عـدي   عمـرو اش،  بر نواحی حیره به پایان رسید و با سلطۀ خـواهرزاده 
که مؤسس حقیقی دولت لخمی حیـره   21م)288ـ268( عمرو 20حکومت لخمیان شروع شد.

نصـر   نان وي که لخمیان، منـاذره یـا آل  جانشی 22است، مقر امارت خود را به حیره انتقال داد
م بر 602در مدت سیصد و اندي سال تا حدود سال  23شدند، حدود بیست نفر نیز نامیده می

نشینان عرب و نیز رومیان  حیره حکومت کردند. دولت حیره سد و مانعی میان ایران و بادیه
ا رومیان از آنـان کمـک   هاي خود ب مند به حفظ آن بوده و در جنگ بود و شاهان ایران عالقه

ها ویرانی و خالی از سکنه بودن، تا حـد زیـادي بـه     آبادانی حیره پس از مدت 24گرفتند. می
  26کرد. که تحت استیال و قدرت دولت ساسانی آن را اداره می 25گردد باز می بن عدي عمرو
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  سه گروه در آن اسکان یافتند: بن عدي عمروپس از آبادانی حیره به دست 
اینها همان قبایل عرب یمنی مهاجر به شمال بودند که به اسم متحدان ضاحیه: . اعراب 1

  تنوخی در نواحی اطراف حیره و انبار سکونت یافتند.
هاي مختلف جمع آمده و در نواحی  گروهی از نصرانیان عرب بودند که از قبیله. عباد: 2

صـرانیان حیـره اطـالق    عبـاد تنهـا بـه ن    27کردند. اطراف حیره جدا از مردم دیگر زندگی می
 پرستان ساکن آن سرزمین متمایز سازند. شد تا آنان را از بت می

پیمانی با اعـراب جنـوبی در    گروهی از اعراب شمالی بودند که بر اساس هم . احالف:3
 28این ناحیه اسکان یافته بودند.

نـان  در کنار این سه طایفه، گروهی از نبطیان عـراق نیـز در حیـره اقامـت داشـتند کـه آ      
بازماندگان حقیقی ساکنان قدیمی بابلی، کلدانی و آرامی عراق بـوده و بـه زراعـت اشـتغال     

کردنـد.   همچنین گروهی از یهودیان و جمعی از ایرانیان نیز در آنجـا زنـدگی مـی    29داشتند.
ایرانیان، بزرگان و فرمانروایان حقیقی آن سـرزمین بودنـد، زیـرا پادشـاهان ایـران در عصـر       

، عالوه بر تعداد هزار سپاهی ثابت، موسوم به سفید رخشان، مرزبانـانی را بـه   نصر ملوك آل
منابع تـاریخی نـام    30فرستادند تا از جانب ایشان بر حکومت لخمیان نظارت کنند. حیره می

و  33نخیـر جـان   32،نخیـر خـان   31،بحـر جـان  این مرزبان ایرانی مقیم حیره را تحت عناوین 
اند که عنوان ناظري بود که از جانب پادشاه ساسانی بر امارت حیـره   ضبط کرده 34نخویرگان

  کرد. نظارت می
م) به حکومت رسـید   328ـ288( امروي القیس اولپسرش  بن عدي عمروپس از مرگ 

اي که روي سنگ قبرش در حوران شام موجود است، براي ما تـا   و زندگی او به لطف کتیبه
حدي مشخص است. وي در این لوح نوشته، خود را فاتح سرزمین اعراب تا نجران معرفی 

یـز  کرده و ضمن اذعان به تابعیت سلطه سیاسی ساسانیان، خود را فرمـانبردار دولـت روم ن  
رسد که تا آخر عمر به ایران وفـادار نبـوده اسـت،     معرفی کرده است. البته چنین به نظر می

خوانیم که او فرزندان خود را به کارگزاري قبایـل گذاشـته و آنـان را     زیرا در همان کتیبه می
اما در جریان کشاکش میان ایرانیـان   35به نیابت از خود، نزد ایرانیان و رومیان فرستاده است.

و رومیان سرانجام به ساسانیان وابسته شد و قبایل نزار، مضر، اسد و معـد را کـه مزاحمـان    
کردنـد، سـرکوب    ایران بوده و همواره به مرزهاي ایران تعرض و نواحی مرزي را غارت می
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نشـین   م) بود کـه از طـرف او نـواحی عـرب    379ـ310( شاپور دوموي از کارگزاران  36کرد.
وجود آرامگاه او در نماره شام که در قلمرو روم واقع بود،  37کرد. می قلمرو ساسانی را اداره

کلرمون به نظر  38دهد. را نزد رومیان نشان می القیسؤ امرخود به عنوان دلیل روشنی، اقتدار 
کاربرد کلمه تاج در لوح مزارش که در میان ایرانیان واژه معروفی است، نشانه یکـی از   گانو

  39با حمایت ایران تأسیس یافته است. مظاهر قدرت عربی است که
م) بـه پادشـاهی حیـره    388ـ328( القیسؤ بن امر عمروپسرش  القیسؤ امرپس از مرگ 

رسید. او نیز همانند دیگر پادشاهان حیري تابع ایران بود و منشور حکومتی خـود را از پادشـاهان   
دوران پادشـاهی  ساسانی گرفته بود. دوران امـارت او بـر حیـره هماننـد پـدرش مقـارن بـا        

تـوان حـدس زد کـه او و نیروهـاي تحـت       پادشـاه ساسـانی بـود. مـی     شاپور دوم قدرتمند
بر نیروهاي رومی بیـزانس   شاپور دومهاي درخشان و بزرگ  اش در حیره، در پیروزي سلطه

اند، چون امراي لخمی حیره همواره در جنگ ایران با روم حضور داشـتند.   نقش فعال داشته
  40م) درگذشت.399ـ388( بن شاپور دوم بهرامم در روزگار سلطنت 377در سال  عمرو
: ینشانده به امارتی همسو و موازي بـا دولـت ساسـان    . ارتقاي حیره از یک امارت دست3

، پادشـاه  بهـرام دیـد   م) بـه صـالح  403ــ 388( القـیس دوم  ؤامر، پسرش عمروپس از مرگ 
 41م) از دنیـا رفـت.  421ـ399(یزدگرد اولهد سال حاکم حیره بود و در ع 25ساسانی مدت 

م) از 431ــ 403( القـیس دوم ؤ بـن امـر   نعمـان را جانشین پـدر کـرد.    نعمانپسرش  یزدگرد
مند بود و با برقراري روابط نزدیک، نظر پادشاه ساسانی را به خـود   بهره یزدگرد اولمحبت 

  جلب کرد. پادشاه ساسانی نیز دو سپاه براي او قرار داد:
  که از قبایل عرب تنوخی بودند. یان دو سر. سپاه1
هاي پادشـاه دارد و   که ریشه در کلمه شهباي فارسی به معناي ستون 42. سپاهیان شهباء2

 محتمالً از سربازانی ایرانی تشکیل شده بود که پادشاه ساسانی در اختیار او قرار داده بود.
به وسیلۀ این سپاهیان بارها به شام حمله برده، مناطق تحت سلطه روم را چپـاول   نعمان

به آبادانی حیره اهتمامی خاص ورزید و قصرهاي معروف خورنـق و   نعمان 43و غارت کرد.
را  بهـرام گـور  موجب شد پسـرش   نعمانبه  یزدگرد اولاعتماد  44سدیر را در آنجا بنا نمود.
جا از فتنه دربار دور بماند، زیـرا بـه سـبب جایگـاه متزلـزلش در      به دربار او فرستد تا در آن
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رفـت.   کرد، بیم کشـته شـدن فرزنـدانش مـی     مخالفت با موبدان که از ایشان مالیات اخذ می
 45سپرد و او را در قصـر خورنـق اسـکان داد.    منذررا به پسرش  بهرام گورسرپرستی نعمان 

کرد تا براساس منش و رفتـار   بهرامتربیت  ، حکیمی از حکماي مشهور ایرانی را مأمورمنذر
 46شاهان ساسانی بزرگ شود.

بهـره بـرد و    یزدگـرد م) نیز ماننـد پـدرش از اکـرام و محبـت     473ـ431( بن نعمان منذر
 نعمـان پادشاه ساسانی او را بزرگ داشته و پادشاهی او را بر تمامی اعراب، بعـد از پـدرش   

دو لقـب   یزدگـرد سانی تا آنجـا بـود کـه از طـرف     نزد پادشاه سا منذرجایگاه  47تأیید نمود.
بـه  » مهشـت «و  »شادمانی یزدگرد را افزون کـرد «به معناي » رام ابزود یزدگرد«دریافت کرد: 

هـاي بسـیاري    از جانـب پادشـاه، هـدایا و تحفـه     منـذر . »گذاران ترین خدمت بزرگ«معناي 
در میان اعراب حیـره از   وربهرام گاقامت  48بود. بهرام گوردریافت کرده و مأمور سرپرستی 

در این عهد با مـنش   بهرامگویا  49همان دوران کودکی تا عهد بیست سالگی او ادامه داشت.
سـخن   و آداب عربی پرورش یافته و توانایی شعر گفتن به زبان عربی را داشته و به چندین زبـان 

پس از مدتی اقامت در حیره به تیسـفون بازگشـت، امـا چـون بـا محبـت        بهرام 50گفت. می
   51رو نشد، دوباره به حیره بازگشت و تا هنگام مرگ پدرش در حیره باقی ماند. پدرش روبه

از دنیا رفت، بزرگان تصمیم گرفتند به سبب سوءرفتار وي با آنها، تمـامی   یزدگردوقتی 
را پادشـاه ساسـانی    اردشیر بابکانیگر از دودمان پسرانش را از جانشینی پدر خلع و کسی د

را کـه   یزدگـرد ، پسر شاپوررا نامزد این جانشینی ساختند. آنها  خسروسازند و فردي به نام 
هـم بـه ایـن بهانـه کـه او       بهرام گورو از نامزدي  52از ارمنستان به تیسفون بازگشت، کشتند

مند نیست،  تار ایرانی و شاهانه بهرهبراساس آداب و منش عرب تربیت یافته و از خوي و رف
خواست حق پادشـاهی خـود را از دسـت دهـد، از      که نمی بهرام گوراما  53حمایت نکردند.

ها هزار نفر از جنگجویان دو سـر   لشکري متشکل از ده منذرکمک خواست.  بن نعمان منذر
اهی در حمایـت از پادشـ   نعمـان تنوخی و سفیدرخشان ایرانی را تحت فرمانـدهی پسـرش   

روانه تیسفون کرد. وقتی این سپاه بزرگ نزدیـک تیسـفون رسـید بزرگـان دربـار       بهرام گور
بـا کیاسـت و تـدبیر و بـا      منـذر وارد مذاکره شـدند.   بهرامو  منذرایرانی متوحش شده و با 

استفاده از نفوذ خود در میان بزرگان و موبدان ایران که از مکاتبات ایـن افـراد بـا او کـامالً     
 بهرام گوراز تخت سلطنت به نفع  خسرو، توانست دربار ایران را مجبور به خلع هویداست



  ۹۵بررسي روابط سياسي دولت ساسانيان و امارت عربي حيره از آغاز تا سقوط اين امارت 

نقـش   سازد. این تالش موفق نشان از گستردگی نفوذ حیریان در میـان بزرگـان ایرانـی و ارتقـاي    
  54کننده و برابر در مملکت بود. ایشان از دولتی دست نشانده و تابع تیسفون به قدرتی تعیین

حیره و حاکمانش توانسته بودند تصمیم بزرگان ایران را بـرهم زده   حال، دیگر سپاهیان
پـس از بـه    منـذر و پادشاهی را که مردود درباریان و بزرگان کشور است، بر تخت نشـانند.  

در تیسفون از حمایت او دست نکشیده و همراه او در جنگ با رومیان  بهرامقدرت رساندن 
نیـز در دوران   بهرام گـور  55کیم بخشیده باشد.شرکت کرد تا قدرت متحد خود را بیشتر تح

دانسـت و مناسـبات خـود را     دار قدرت حیره می حکومت خود بر ایران، همیشه خود را وام
  با این امارت قطع نکرد.

وجـود دارد کـه از شـکل تـاجش      بهـرام گـور  در موزه ارمیتاژ لنینگراد جامی متعلق به 
ر شتري در حال شکار است کـه بایـد عالقـه    شود. او همراه محبوبه خود سوار ب شناخته می

سـواري در شـکار را در پیشـینه تربیتـی او      این پادشاه ساسانی به شترسواري به جاي اسـب 
ایـن در حـالی اسـت کـه در همـان       56وجو کرد. هنگام اقامتش در میان اعراب حیره، جست

سانی را سوار هاي دیگري از شکار شاهان ساسانی وجود دارد که دیگر شاهان سا موزه، جام
  57بر اسب در حال شکار به تصویر کشیده شده است.

  لخم . روابط ساساني و امارت حيره در دوره فترت فرمانروايي آل۴
، معروف بـه ابـن   القیسؤ بن امر منذرم که 514م تا سال 473در سال  بن نعمان منذربا مرگ 

ایران و به قـدرت نرسـیدن   هاي دربار  ماءالسماء در حیره به حکومت رسید، به علت آشوب
آور، دربار حیره نیز دچـار آشـوب و ضـعف بـود و در خـالل ایـن        پادشاهی قدرتمند و نام

از خاندان لخمی بر تخت امارت حیره تکیه زدند. اما باید حدس  58فترت سی ساله، پنج تن
ها در قلمرو حکومت ساسـانیان، نبایـد    زد که با وجود فراگیر شدن ضعف قدرت و آشوب

م) بـا نیروهـاي خـود    507ــ 504( نعمان ثانیبط میان ایران و حیره قطع شده باشد، زیرا روا
 قبـاد هاي مؤثري به سپاه ایران نموده و  را در جنگی با بیزانس همراهی کرده، مساعدت قباد

  59به کمک نیروهاي او ارمنیان را به اطاعت واداشت.
هـاي دربـاري بـه     دوران آشـوب  م) در ایـران،  531ـ488( قباددوران مقارن با پادشاهی 

هاي سخت به خلع قباد از تخت سلطنت منجر شد، هرچنـد   و همین آشوب 60آید شمار می
م دوباره قدرت را به دست گیرد. قیام مزدکیان و تمایـل پادشـاه در   499او توانست در سال 
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کـه  هاي بزرگان و موبدان را بـه همـراه داشـت     فتنه 61پذیرش این آیین و حمایت از ایشان،
هاي تابع نیـز   داد. ضعف دولت ساسانی در این دوران به امارت دامنه آشوب را گسترش می

بـن   منذرکنده توانست  از پادشاهان آل بن عمرو حارثم 523سرایت کرد تا آنجا که در سال 
  را از حیره فراري داده و بر آن تسلط یابد.   ماءالسماء

خسـرو  م کـه  531میـان تـا سـال    کنده بـر حیـره و برچیـده شـدن قـدرت لخ      سلطۀ آل
 بـن عمـرو کنـدي    حـارث رسد  به نظر می 62در ایران به قدرت رسید، ادامه یافت. انوشیروان

دهنـد کـه    پرداخته باشد، زیرا منابع خبر مـی  قبادپس از قدرت یافتن در حیره به جلب نظر 
یـغ آن  ، آیین مزدکی را پذیرفتـه، در قلمـرو حکـومتی خـود بـه تبل     قبادبه پیروي از  حارث

و سقوط لخمیان در حیره را در همین اظهار تمایل  بن ماء السماء منذرپرداخته و حتی خلع 
گوینـد کـه وقتـی     اي دیگر از منابع مـی  اما پاره 63اند. به قبول آیین مزدك ضبط کرده حارث
هـاي داخلـی    را در ادارة امور مملکت مشاهده کرد و او را گرفتار آشوب قبادضعف  حارث

، پس از تصرف حیره تصمیم داشت مناطق دیگري از عراق را تصرف کند و حتی ایران دید
  64در تدارك حمله به ایران بود.

از حکومت و بازگشت مجـدد او بـر امـارت حیـره، در      منذرنیز عزل  جواد علیبه نظر 
ارتباطی به جریان مزدکیان یـا بـه اختالفـات دینـی میـان حیـره و        خسرو انوشیرواندوران 

مـردي   السـماء  بن مـاء  منذرارد، بلکه مسئله، تنها موضوع قدرت و حکومت بود. تیسفون ند
کاردان و جنگاوري کارآمد بود که بارها به سرزمین روم لشـکر کشـیده و رعـب و هـراس     

کرد. قیصر روم براي آزادي دو تن از فرماندهانش که به اسارت وي درآمده بودنـد   ایجاد می
کـم بـراي اینکـه از حمـالت      یک کردن او به خود یا دسـت و نزد منذرنظر  و نیز براي جلب

نیـز کـه دوران    قبـاد مکرر او در امان بماند، هیئتی از فرستادگانش را نزد او گسیل داشـت.  
حکومتش سراسر ضعف و آشوب بوده و حتی یک بار از سلطنت خلع و بـه زنـدان افتـاده    

بـدگمان شـد و از    منذر لخمـی بود، پس از رسیدن دوباره به قدرت به ارتباط قیصر روم و 
و جلب نظـرش را احتمـال    منذربیم داشته و ارتباط رومیان با  منذرگسترش قدرت و نفوذ 

را بـه   منـذر را براي تسلط بر حیره باز گذاشته، دفاع از  حارث کنديداد. بنابراین، دست  می
  65نفع مصالح خود ندید.
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  لخم. خسرو انوشيروان و بازگرداندن مجدد قدرت به آل ۵
م) جانشین او شد، هرچند گروهی از 579ـ531( خسرو انوشیروانپسرش  قبادپس از مرگ 

 قبـاد م بـه ایـام سـلطنت    528بـه حاکمیـت حیـره را در سـال      منـذر نویسندگان بازگشـت  
دهنـد کـه    اما غالب آنها بازگشت وي را به امارت حیـره بـه ایـامی نسـبت مـی      66اند، نوشته

گروهی حتـی   67کرده و مقدمات آن را فراهم کرده بود.بر تخت سلطنت جلوس  انوشیروان
به باز گرداندن حکومت حیره را بـه لخمیـان بـه دوران قبـل از اسـتقرار       انوشیروانتصمیم 
  نویسند: اند. آنها می اش نسبت داده پادشاهی

وقتی انوشیروان کار پادشاهیش مستقر شد و همۀ امور مملکت را در قبضه خود کشید بـه  
ام که اگر پادشاهی من استقرار یابـد، دو   گفت: من با خداي خود عهد کرده نزدیکان خود

منذر را دوباره در حیره به قدرت رسانده و حارث کنـدي را   کار انجام دهم؛ اول اینکه آل
  68اخراج کنم و دوم مزدکیان را تحت تعقیب قرار داده و نابود سازم.

سالطین ساسانی داشـته و توجـه ویـژه    این مطلب نشان از اهمیت خاص امارت حیره نزد 
  دهد. ساسانیان را به حاکمان لخمی آشکارا نشان می

و جانشینان او به سبب قدرت دربار تیسـفون در اداره امـور    انوشیرواندر ایام پادشاهی 
اي جز تبعیت محض از دولت ساسانی نداشـتند و پـس از    مملکت، حکام بعدي حیره چاره

انوشـیروان  م) که حکومت دوبارة خود را بـر حیـره مـدیون     554( بن ماء السماء منذرمرگ 
بود، سه تن از فرزندانش حکومت متزلزلی بر حیره داشـتند تـا جـایی کـه پادشـاه       ساسانی

 بـن هنـد   عمرو، منذرم) پس از حکومت دو فرزند 590ـ579( انوشیروانپسر  هرمزساسانی 
(یـا   سـهرب ایرانـی بـه نـام    م) یـک نفـر نایـب    577ــ 569( بن هند قابوسم) و 569ـ554(

و او یک سال در آن والیت حکومت  69فیشهرت) فارسی را مستقیماً حکمران حیره قرار داد
منذر، سیاست موفقی نبوده  رسد ادارة مستقیم حیره و حذف آل حکومت کرد. اما به نظر می

از طـرف تیسـفون بـه عنـوان حـاکم حیـره        نعمانبه نام  منذراست، زیرا دوباره فرزندي از 
  شود. خاب میانت
  لخم . سقوط آل۶

م) را باید آخرین امیر عرب حیره دانست. پـدرش تربیـت   602ـ582یا  613( بن منذر نعمان
 خسـرو انوشـیروان  ، یکی از اشراف لخمی حیره که از نزدیکـان  بن اوس مرینا عدياو را به 

 هرمـز را به شرط صالحدید  نعمانخواست  بن قبیصه طایی ایاسو همچنین از  70بود، سپرد
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شود که نصب  از این خبر چنین استنباط می 71م) به حکومت حیره منسوب کند. 590ـ579(
کم در دوران ضعف امارت حیره ـ از اختیارات خاص پادشـاهان ایـران     امراي حیره ـ دست 

هـاي پرنفـوذ    که از خـانواده  عمروو  عمارو برادرانش  بن زید عديبوده است. در این زمان 
بـن   قـابوس عرب حیره بودند، در دربار ساسانیان به کار مترجمی اشتغال داشـتند. ایشـان را   

فرستاده بود تا هم نماینده اعراب لخمـی در   هرمزبه دربار  نعمانم)، عموي 577ـ569(منذر
براي انتخاب  رمزهدربار تیسفون بوده و هم امور مترجمی دربار ساسانیان را عهددار باشند. 

مشورت کرده و به صالحدید او  عديبه عنوان حاکم امارت حیره، با  منذریکی از فرزندان 
بـه   بن زید عديهرچند به کمک و نظر  نعمان 72را برگزید. نعمانـ   منذرـ از میان ده فرزند 

را از  بدبین شـده و او  عديچینی اطرافیانش در حیره، از  امارت حیره رسید، اما بر اثر سخن
چون از رهایی او ناامیـد   عديتیسفون به مرکز امارتش فراخواند و زندانی ساخت. برادران 

بـه   کسـري پادشاه ساسانی کمک خواستند، اما قبـل از رسـیدن نامـۀ     خسرو پرویزشدند از 
از  نعمـان در زندان کشته شـد. ظـاهراً بعـدها     نعمان، وي به دستور عديبراي رهایی  نعمان

خسـرو  را بـه دربـار    زیـد ، عدير پشیمان شده و براي جبران اشتباه خود پسر انجام این کا
پـس از نزدیـک    زیـد دار کارهاي پدرش در دربار ساسانیان باشـد.   فرستد تا عهده می پرویز

و  نعمـان اي طراحی کرده تا زمینۀ برانـدازي   و جلب اعتمادش ماهرانه نقشه خسروشدن به 
شـود   ا اجراي این دسیسه، پادشـاه ساسـانی مجـاب مـی    انتقام خون پدر خویش را بگیرد. ب

لخم گرفته به  سپس ادارة حیره را از آل 73را به تیسفون فراخوانده و او را زندانی کند، نعمان
یاري رسـانده و اعتمـاد و    بهرام چوبینرا در جنگ با  خسرو پرویزکه  بن قبیصه طایی ایاس

ـ  را جلب کرده بود، سپرد و بدین کسريدوستی   74خـدمت او را جبـران کـرد.    خسـرو ه گون
فرسـتد تـا نـاظر و     را بـه حیـره مـی   یک نفر کاردار ایرانـی   ایاسهمراه با  خسرو پرویزظاهراً 

بحـر  «نماینده او بر امارت حیره باشد. منصب این کارگزار ایرانی در منـابع تـاریخی بـه صـورت     
  است. ضبط شده »نخویرگان«و  »نخیر جان«، »نخیر خان«، »جان

  لخم و نقش ساسانيان در فروپاشي آنها  . داليل فروپاشي آل۷
و  نعمـان هرچند بیشتر منابع تاریخ اسالمی، داستان سقوط امارت لخمیان را معلول ماجراي 

اند، اما علل اصلی سقوط این امارت ـ کـه نزدیـک بـه چهـار قـرن دوام        نوشته بن زید عدي
ها و عللی کـه وجـوب اضـمحالل     رد؛ زمینهوجو ک هاي دیگري جست آورد را باید در زمینه
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توجیه کند، زیرا کارکرد ایـن امـارت در حفاظـت از     خسرو پرویزامارت حیره را از جانب 
مرزهاي ایران در قبال بدویان عرب، نیروهاي رومی و اعراب غسـانی آنچنـان در سیاسـت    

حمایـت و   دربار تیسفون جلوه کرده بود که پادشاهان ساسانی همیشه خـود را موظـف بـه   
دادند. پـس   حفظ آن امارت دیده و ضعف این دولت را به زیان حکومت خود تشخیص می

چینـی یـک دبیـر     در برچیدن حکومت لخمیان چیزي فراتر از سخن خسرو پرویزباید اقدام 
  عرب در دربار او باشد که او را به انجام چنین تصمیم خطیري وادار ساخت.

، به انگیـزه و  نعمانجز انگیزة باال در قتل  الم و ایران، بهدر منابع اولیه و اصلی تاریخ اس
را  خسـرو پرویـز  اتهامات پـدرش   شیرویهاند وقتی  تري اشاره شده است. نوشته علل معقول

در دفاع از خود، علـت قتـل    خسرو پرویزسرزنش کرد.  نعمانشمرد، او را به سبب قتل  می
گر علیه نظام ساسانی عنوان کرد و گفـت:  به همراهی اعراب دی نعمانحاکم حیره را توطئۀ 

را که در اندیشه توطئه و تحریک اعراب براي بیرون کشیدن پادشاهی از خانـدان مـا    نعمان
  75بود، بکشتم و مردي از عرب را که در این افکار نبود، جانشین او نمودم.

ویـد:  گ می شیرویهدر جواب اتهامات  خسرو پرویزنویسد:  می نعماندر علل قتل  بلعمی
چینی یک دبیر کشتم، بلکه هنگامی که  را نه به خاطر یک زن و نه به خاطر سخن نعمانمن 

گریختم در راه راهبی را دیدم که به من گفت: ملـک   به طرف روم می بهرام چوبیناز دست 
کند و نگفت آن عرب کیست. و من در میان عرب  پادشاهی شما را مردي از عرب نابود می

 76نشناختم، پس او را کشتم تا پادشاهی در خانواده ما باقی بماند. نعماناز  تر  کسی را بزرگ
در بررسی این دو روایت، هرچند دومی به افسانه بیشتر نزدیک است، اما خبر اول را نبایـد  

توان آن را انگیزة کـافی بـراي برچیـده شـدن      نادیده انگاشت و در صورت صحت خبر می
  قلمداد کرد.   کسريامارت حیره از طرف 

  ر رفتـار خـود  در تغییـ  خسـرو پرویـز  توان آن را علـت و انگیـزة     اما خبر دیگري که می
  سـت و شک بهـرام چـوبین  با امارت حیره نگاشت، این است که وي هنگام زد و خـورد بـا   

  ر عـرب از کمک خواسـت و او را نـزد خـود فراخوانـد، امـا امیـ       نعماناز  بهراماز سپاهیان 
  پـس  خسـرو پرویـز   77را در این شرایط سخت تنها گذاشت. کسريرزید و این کار امتناع و

کـاري نعمـان را بـا برانـدازي حکومـت       از تسلط دوباره بر تخت پادشاهی، انتقـام ایـن کـم   
  خاندانش پاسخ داد.
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به آیـین مسـیحیت را در اتخـاذ ایـن تصـمیم       نعمانبرخی دیگر از نویسندگان گرایش 
یحیت در قرن چهارم مـیالدي بـه تـدریج در میـان مـردم      اند. مس دخیل دانسته خسرو پرویز

حیره گسترش یافت و تحت تأثیر مبلغان سریانی نسـطوري، بسـیاري از مـردم ایـن منطقـه      
مسیحی شده و دیرهـاي بسـیاري سـاختند. امـا پادشـاهان لخمـی از گـرایش بـدان امتنـاع          

سیحیت بد بود و آن را ورزیدند و شاید در این خصوص، تمایالت دربار ایران را که با م می
خسـرو  کردند. با صـلح ایـران و روم در عهـد     دانست رعایت می دین بیگانگان و دشمن می

هـاي سـلطنتی نیـز     ، مسیحیت در ایران رواج یافت، به طوري که این دین به خـانواده پرویز
کرد. همین علت  ، مسیحی شده و از آن حمایت میخسرو، یکی از زنان شیریننفوذ کرده و 

موجب شد دربار ایران خود را موظف به حمایت از شـاخه مسـیحیان یعقـوبی کـرده و      هم
شـاید بـراي جلـب نظـر      خسرو پرویـز اما  78هم آشکارا اعالم مسیحیت کند. بن منذر نعمان

را تحمل نکرده و آن را بهانـۀ اضـمحالل امارتشـان کـرده      نعمانموبدان زردشتی این اقدام 
با امپراطور روم را موجب تصمیم  خسرو پرویزمعروف  باشد. دست آخر اینکه برخی صلح

پـس از صـلح بـا روم خـود را      کسـري دانند، زیـرا   منذر حیره می او در براندازي خاندان آل
جالـب   79نیاز از کارکردهاي دولت لخمی دانسته و در مملکت ایشـان طمـع کـرده بـود.     بی

مقتـدر غسـانی عـرب قـدم      اینکه مقارن با همین زمان نیز دولت روم در اضمحالل امـارت 
  هاي آن امارت را برچید. برداشت و پایه

  لخم . روابط ساسانيان و امارت حيره پس از آل۸
 بـن قبیصـه طــایی   ایـاس منـذر از امـارت حیـره،     و آل نعمـان پـس از خلـع    خسـرو پرویـز  

 بهـرام چـوبین  را در جنـگ بـا    خسـرو کسی بود که  ایاسم) را جانشین او کرد. 614ـ602(
دار شدن امارت حیره نیـز   یاري رسانده و توجه او را به خود جلب کرده بود و پس از عهده

او را بـراي جنـگ بـا روم بـه      خسـرو پرویـز   80ایران را در جنگ با رومیـان یـاري رسـاند.   
رومیان را در این جنگ شکست داده،  ایاسکه رودي نزدیک ارزن است، فرستاد. » ساتیدما«

  81پیروزمندانه بازگشت.
را باید جنگ ذوقـار دانسـت کـه در آن     ایاسترین و مشهورترین واقعۀ روزگار  اما مهم

از  هـامرز شوشـتري  و  ایـاس دار ساسانیان بـه رهبـري    سپاهیان ایرانی و اعراب حیره طرف
شکست خـورده و خبـر ایـن شکسـت در      بن وائل بکرشیبان و  نشینان متحد عرب بنی بادیه
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اي کـه برخـی از نویسـندگان، پیـروزي اعـراب را در       گونـه  جزیره پخش شد، به سراسر شبه
ذوقار عامل مهمـی در تشـویق مسـلمانان عـرب در هجـوم بـه امپراطـور ساسـانی قلمـداد          

تفسیر این رویداد را بیشتر منابع تاریخی ذکـر کـرده و انگیـزة آن را درخواسـت      82اند. کرده
همـه آن   نعمـان انـد کـه    نوشته بن منذر نعمانهاي  براي تملک دارایی ایاساز  خسرو پرویز

و ایرانیان خواستند  ایاسبه امانت نهاده بود. و چون نیروهاي  بن وائل بکراموال را نزد قبیله 
هرچنـد   83نشـین شکسـت خوردنـد.    با جنگ این اموال را تصاحب کننـد، از اعـراب بادیـه   

ن چنان قـدرتی  نشینان عرب هم در خود آ ایرانیان در ذوقار شکست خورده بودند، اما بادیه
  دیدند که به حیره حمله کرده، آنجا را تصرف کنند.  نمی

م) کـه احتمـاالً همـان    631ـ614( مهر بندادپسر  ماهبیانپس از این شکست، آزادبه پسر 
در حیره بوده است، حاکمیت حیره را مستقیماً از  خسرو پرویزنخویرگان منصوب از طرف 

حیره و نواحی اطراف آن حاکمیت محدودي به دست گرفت و هفده سال بر  کسريجانب 
گونـه ارتبـاطی بـا ساسـانیان      بعد از پیـروزي در ذوقـار هـیچ    بن وائل بکرداشت، زیرا قبایل 

تحت تأثیر ضـعف   آزادبهحکومت  84کردند. نداشته و خود را مطیع دولت حیره قلمداد نمی
، رو بـه  پرویزخسرو هاي درباري اواخر دوران حکومت  قدرت مرکزي در تیسفون و آشوب
 آزادبـه ) به حیـره بن ولید  خالدم (کمی قبل از ورود 631ضعف نهاد و اعراب حیره در سال 

، معروف بـه مغـرور را بـه    منذربه نام  نعمانرا از حکومت برکنار ساخته و یکی از فرزندان 
یـا شـورش   خسرو پرویـز  به اشاره  منذررسد که  به نظر می 85حکومت این امارت نشاندند.

به حیـره، نـامی از منـذر در     خالدمردم حیره از حکومت خلع شده باشد، زیرا هنگام ورود 
هم پس از شکست نیروهـاي آزادبـه بـا بزرگـان شـهر       بن ولید خالدشود و  تاریخ دیده نمی

  86قرارداد صلح را نگاشت. 

  گيري نتيجه
من بـه بحـرین و نفـوذ    پادشاهان ساسانی اگرچه در مهاجرت قبایل متحد عرب تنوخی از ی

هـاي حکـومتی خـویش بـه      آنها به نواحی حیره دخالتی نداشتند، اما پـس از تأسـیس پایـه   
شایستگی از این امر، سود جسته و با اعالم موافقت با تشکیل امارت عربی حیره و دفـاع و  

نشـینان عـرب را بـه آنهـا      حمایت از آن، حفاظت از مرزهاي خود در مقابـل تهـاجم بادیـه   
د. ساسانیان با نصب مرزبانان و قسمتی از سپاهیان خود در حیره، بر حکومت امـراي  سپردن
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کرده، و در تهاجم بر رقیـب رومـی خـویش از جنگنـدگی ایـن       عرب آن ناحیه نظارت می
جستند. در مقابل، امراي عـرب حیـره نیـز تـداوم حکومـت خـود را در        اعراب نیز سود می
خیص داده، همـواره مطیـع و فرمـانبردار اوامـر     هـاي دربـار تیسـفون تشـ     تبعیت از سیاست

  ساسانیان بودند.
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، ترجمـه حسـن   ، قسمت دوم)3کیان تا فروپاشی دولت ساسانیان( تاریخ ایران کمبریج، جتاریخ ایران ازسلو، ــــــ  
  ش.1377انوشه، چ دوم، تهران، امیر کبیر، 

  ق. 1385، نا ، بی، النجفتاریخ الیعقوبیبن ابی یعقوب،  یعقوبی، احمد
http://www.hukam.net/famihy.php?fam=736 
http://www.hukam.net/country.php?id=8 

  


