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روابط حیره با ساسانیان
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 چكیده
حيره ،شهري در سرزمين ميانرودان بود كه ويرانههاي آن در جنوب كوفه (نجف
امروزي) بر جاي مانده است .اين شهر از لحاظ جغرافياي تاريخي در شمال شبه جزيرة
عربستان و در امتداد مرزهاي غربي حکومت ساساني قرار داشت و كانون اصلي برخورد
فرهنگهاي ايراني ،عربي و يوناني -رومي بود .حيره در سدههاي پاياني دنياي باستاني قواي
نظامي قدرتمند ،اقتصادي شکوفا و پررونق و ثبات سياسي قابل مالحظهاي داشت و اين
وضعيت ،آنجا را از سرزمينهاي عربنشين متمايز ميكرد .حيره به سبب برخورداري از
دولتي طوالني و پايدار ،قادر بود تا عالوه بر ايجاد رابطة گسترده با همسايگان خود ،نقش
تعيينكنندهاي در معادالت سياسي ،اقتصادي و فرهنگي منطقه داشته باشد .در تحقيق حاضر
كوشش ميشود تا كيفيت و چگونگي روابط و به طور مشخص بخشهايي از آن كه به
حکومت ساسانيان مربوط است ،بررسي شود .روش پژوهش در اين مقاله به صورت
توصيفي -تحليلي و مبتني بر مطالعات كتابخانهاي است.
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مقدمه
حیره در واپسین سدههای دوران باستانی ایران ،مهمترین شهر عربنشین در
شمال شبه جزیرة عربستان به شمار میرفت و اقتصادی پررونق داشت .عالوه بر این،
حیره از نظر فرهنگی دارای ویژگیهای خاصی بود که آن را از سرزمینهای عربنشین
جدا میکرد .به سبب توانایی و استعداد در زمینههای گوناگون بر حیات سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی عربستان پیش از اسالم تأثیر به سزا داشت ،این شهر یکی
از اصلیترین کانونهای مسیحیت میان اعراب و مرکز توجه شعرای عرب بود و اعراب از
این طریق با دستاوردهای فرهنگی ملل متمدنی چون ایران و روم آشنا میشدند.
موقعیت جغرافیایی حیره سبب شده بود تا این شهر نقش تعیینکنندهای در
مناسبات سیاسی منطقه و به ویژه در ارتباط با حکومت ساسانیان داشته باشد .موقعیت
حیره به گونه ای بود که اعراب صحرانشین شبه جزیره را از مرزهای غربی ساسانیان جدا
می کرد .افزون بر آن ،ساسانیان از این ناحیه به عنوان پایگاهی در برابر رومیان بهره
می بردند .این پیوستگی جغرافیایی موجب شد تا حیره با ساسانیان ارتباط نزدیکی برقرار
کند ،به گونهای که تمامی شئون حیات اجتماعی آن تحت تأثیر این روابط قرار گرفت.
به سبب این شرایط ،گذشته از تأثیر حیره بر تاریخ عربستان پیش از اسالم ،موجب
شد که محققان و نویسندگان ایرانی ،بیشتر حیره را ذیل تاریخ ساسانیان بررسی کنند.
در این مقاله می کوشیم تا با نگاهی متفاوت ،روابط سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و فرهنگی
این دولت حایل عربی را با شاهنشاهی ساسانی بررسی کنیم.
پرسش این است که کمیت و کیفیت روابط حیره با دولت ساسانی در ابعاد مختلف
چگونه بود؟ وابستگی ملوک حیره به دولت ساسانی چه اندازه بود؟ حیریان چه نقشی در
تعامل فرهنگی میان ایرانیان و اعراب داشتند؟ ایران ساسانی و دولت حیره طی چند
قرن در حوزههای مختلف ،روابط گستردهای داشتهاند که منافع طرفین را تأمین
میکرده ا ست .ملوک لخمی همواره تحت حمایت شاهنشاهان ساسانی بوده و حیریان
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نقش عمدهای در انتقال دستاوردهای فرهنگی -تمدنی ایران به اعراب شبه جزیره
عربستان داشتهاند.
در بیشتر موارد ،پژوهشگران تاریخ ،حیره را در حاشیة تاریخ ساسانیان قرار داده و
در ذیل روابط خارجی دولت ساسانی به آن پرداختهاند .مهمترین اثر در این زمینه،
کتاب کشور حیره در قلمرو شاهنشاهی ساسانیان تألیف خدامراد مرادیان ،گویا اقتباسی
از کتاب الحیره نوشتة یوسف رزق اهلل غنیمه است .هر چند در این کتاب اشکاالت اندک
نیست ،اما از آنجا که بیانگر دیدگاهها و نظریات پژوهشگران غیرایرانی است ،در خور

توجه است .آقای آذرتاش آذرنوش نیز در کتاب ارزشمند راههای نفوذ فارسی در فرهنگ
و زبان تازی بخشی را به تاریخ حیره اختصاص دادهاند .اگر چه تاریخ سیاسی حیره در
اثر مذکور به اختصار بیان شده ،ولی مطالب ارزنده و نوینی در بارة تأثیر فرهنگی
ساسانیان بر فرهنگ عرب پیش از اسالم از طریق حیره ارائه گردیده است .عالءالدین
آذری نیز در مقالهای تحت عنوان "نقش حیره در شاهنشاهی ساسانیان" ،تاریخ حیره را
در رابطه با تاریخ ساسانیان بررسی کرده است .گذشته از این آثار ،در تواریخ عمومی و
منابع اختصاصی تاریخ ساسانیان نیز به نوعی -هر چند به اختصار -اشاراتی به حیره و
خاندان حکومتگر آن شده است .در این مقاله میکوشیم تا حیره را به صورت یک واحد
مستقل و جدا از وابستگی به دولت ساسانی بررسی کنیم و در این بین ابعاد گوناگون
روابط این ناحیه با حکومت ساسانیان توضیح داده شود.
جغرافیای تاریخی حیره
حیره شهری بوده است در جنوب میانرودان ،که از طرف شرق با شاهنشاهی
ساسانی ،از سمت جنوب و جنوب غربی با صحاری شبه جزیرة عربستان و از سوی
شمال غربی با روم در ارتباط بود .نزدیکی و فاصلة حیره با تیسفون به گونهای بود که
گاه به منزلة ایالتی از دولت ساسانی به شمار میرفت ،چنانکه برخی این شهر را جزء
اقلیم سوم دانسته و از آن به عنوان یکی از هفت شهر مداین نام بردهاند (مستوفی،
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40 :1362؛ انصاری دمشقی .)29 :1357 ،در عصر ساسانی ،ناحیة سورستان -که در
دورة اسالمی "سواد" خوانده شد -دوازده استان داشت :بازلگان خسرو؛ شاد هرمزد؛ شاد
قباد؛ شاد فیروز؛ شاد شاپور؛ شاد بهمن؛ فیروز شاپور؛ اردشیر بابکان؛ به زیو ماسیان؛ به
قباد باال؛ به قباد میانه؛ به قباد پایین .حیره در محدوده دو استان "به قباد پایین" و "به
قباد میانه" واقع بود (مستوفی.)44 :1362 ،

(منبع نقشه :ویكی پدیا)

حیره به واسطة خاک حاصلخیز ،وفور آب که از رودخانه فرات تأمین میشد و
هوای مطبوع ،بستر مساعدی برای کشاورزی و سکونت داشت .به نوشتة ابن فقیه ،هوای
حیره لطافت خاصی داشت و به واسطة آب گوارا و هوای مطلوب شهره بوده است (ابن
فقیه.)98 :1349 ،
نقش حیره طی قرون سوم تا هفتم میالدی عبارت بوده است از اتحاد با دولت
ساسانی ،دشمنی با روم و رقابت سرسختانه با دولتهای غسّان و کنده .عالوه بر این،
حاکمان حیره در طول این دوران ،نسبت به قبایل عرب نقش سلطهجویانهای داشتند و
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قبایل متعددی را مطیع و خراجگزار خود کرده بودند .به طور کلی از توصیف جغرافیایی
حیره به دو نکتة قابل توجه میتوان دست یافت .1 :حیره محل تالقی و ارتباط بین سه
کانون ایران ساسانی ،امپراتوری روم و اعراب ساکن در شبه جزیره عربستان بوده است؛
 . 2شرایط حیره موجب شده بود تا اعراب مهاجر به سبب شرایط سخت اقتصادی و
معیشتی از یمن و سایر نقاط شبه جزیره به این ناحیه کوچ کنند و منشأ تحوالت مهم
گردند.
رابطۀ سیاسی حیره با ساسانیان
تقریباً همزمان با روی کار آمدن ساسانیان در ایران ،خاندان لخمی نیز موفق شدند
قدرت را در حیره به چنگ آورند .لَخم را قبیلهای معروف از اعراب قحطانی دانستهاند.
ابن درید لَخم را به معنای درشتی و سختی آورده و این خاندان را دارای اشتهار در میان
اعراب معرفی کرده است (ابندرید .)376 :1411 ،به نوشتة بناکتی ،آللخم متعلق به
قبیلة بزرگ بنیکهالن بودند« :از بنی کهالن پنجاه و یک تن در عرب از سه قبیلة
بنیغسان ،بنیلخم و بنیدوس پادشاهی کردند» (بناکتی .)18 :1348 ،بر این اساس،
خاندان لخمی که تقریباً همزمان با برآمدن ساسانیان به حکومت حیره دست یافته
بودند ،از دیرباز در میان اعراب مشهور بودهاند.
موقعیت خاص جغرافیایی حیره به گونهای بود که نمیتوانست دولتی مستقل باشد
و بنابراین ،ملوک لخمی حیره ،به تدریج به صورت وابستة دولت ساسانی در آمدند .از
یک طرف ،حیره در میان دو قدرت ایران ساسانی و روم قرار داشت و از سوی دیگر ،در
حاشیه بیابانی بود که اعراب بیابانگرد در آن میزیستند .قبایل عربی ،در هنگام گرسنگی
به سرزمینهای ثروتمند همسایه تجاوز میکردند و همواره از این حیث خطری به
حساب می آمدند .از این رو ،استقالل حیره در میان دو قدرت بزرگ ایران و روم از یک
سو و سیل مهاجرت اعراب بادیهنشین که در جستوجوی جایی بهتر برای زیستن بودند
از سوی دیگر ،بسیار مشکل مینمود .بنابراین ،حیره برای حفظ موجودیت خود چارهای
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جز پذیرش حمایت یکی از دو دولت بزرگ ایران یا روم نداشت .نزدیکی حیره با ایران
سبب شد تا ملوک حیره وابستة ساسانیان باشند .این وابستگی در میان اعراب به سبب
سنت حمایت قدرتمندان از ضعیفان نزد قوم عرب چندان غریب نبود .به نوشتة فیلیپ
حتّی « :قبیلة ضعیف یا مردم شهرنشین که مجاور صحرا بودند با پرداخت باج معین
میتوانستند از حمایت اقویا بهرهمند شوند» (حتّی.)35 :1366 ،
رابطة سیاسی حیره با ساسانیان بر اساس منافع متقابل بود :ساسانیان از ملوک
حیره حمایت میکردند و در مقابل توقع داشتند تا آنها هم از دستاندازی اعراب به
مرزهای ایران جلوگیری کنند .عالوه بر این ،حیره برای ایران به عنوان پایگاهی برای
مقابله با روم محسوب میشد.
اعراب بادیه نشین برای ساسانیان ،رومیان و حتی اهل حیره خطری باالقوه بودناد،
زیرا هر گاه که دچار تنگی معیشت میشدند ،به سرزمینهای اطراف تعرض مایکردناد.
ماجرای حملة اعاراب باه مرزهاای ایاران در زماان کاودکی شااپور دوم معاروف اسات
(بلعمی .)609 :1353،در زمان هرمز چهارم نیز دو عرب با نامهای عباس احاول و عمارو
بن ازرق با شماری از اعراب به منطقة سواد (سورستان) تعارض کردناد (طباری:1358 ،
 .)585 -586بهترین گواه خطر اعراب برای ساسانیان ،حملة حارث کندی باه حیاره در
عهد قباد است که موجب شد تا سه سال حیاره تحات تصارف حاارث باشاد و چاون از
موقعیت متزلزل قباد نیز مطلع شد ،شاه یمن را تحریک کارد تاا باه ایاران حملاه کناد
(همان .)523 :در مقابل خدمات حیره برای ساسانیان ،دولت ساسانی هام ساپاهیانی در
اختیار لخمیان قرار میداد و به حیره کمکهای اقتصادی میکرد .در دوران مناذر ساوم
که اقتدار و عظمت حیره به اوج خود رسیده باود ،دولات ساساانی از وی حمایات هماه
جانبه میکرد تا اتحاد مستحکمی میان آنها به وجود آماد .کیفیات رابطاة ساساانیان باا
حیره در طی دوران ،متفاوت بوده است ،اما نباید تصور شاود کاه حیاره ماورد اسات مار
ساسانیان بود ،بلکه طرفین از یکدیگر سود میبردند؛ گرچه به نظر مایرساد کاه دولات
حیره بهرة بیشتری می برد .حیره در امور داخلی ،در رابطه با قبایل عرب و در برخورد باا
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امیر نشینهای دیگر استقالل داشت و نقش پادشااهان ساساانی در تعیاین جانشاین در
فرمانروایی حیره محدود بوده است .لیکن در رابطه با دولت روم ،حیره هرگز نمیتوانست
خودسرانه تصمیم بگیرد .به نوشتة عالءالدین آذری« :ملاوک حیاره از اساتقالل داخلای
برخوردار بودند .سلطنت در دودمان آنان موروثی بود ،ولی انتخاب شاه جدیاد باا نظار و
تأیید شاهنشاه صورت میگرفت» (آذری.)207 :1354 ،
قدرت و ضعف دولت ساسانی تأثیری مستقیم بر اوضاع سیاسی حیره داشت و این
وضع می توانست در روابط با ایران و روم نیز مؤثر باشد .سبب یکی از جنگهای
انوشیروان با روم اختالفات مرزی غسان و حیره بود (پیگو لوسکایا.)217 -219 :1372 ،
هرگاه ساسانیان تشخیص میدادند که ملوک حیره نمیتوانند حافظ منافع آنان باشند،
پادشاه حیره را تغییر میدادند .شاخصترین نمونه ،عزل و قتل نعمان بود :در دوران پس
از قتل نعمان تا سقوط حیره ،همواره کسی از طرف ایران بر حیره گماشته میشد .در
خصوص رابطة حیره با اشکانیان تقریباً اطالعی در دست نیست .زمانی که قبایل مهاجر
عرب در نزدیکیهای تیسفون مستقر شدند ،عکسالعمل آنان در برابر تازهواردان معلوم
نیست؛ هیچکدام از یکدیگر تبعیت نمیکردند ،ولی با تشکیل دولت ساسانی اوضاع تغییر
کرد :اردشیر حکومتی متمرکز پیریزی کرد و بنا بر نامة تنسر« :هرکه به اطاعت پیش
ما آید تا بر جادة مطاوعت مستقیم باشد ،نام شاهی از او نیفکنیم» (نامه تنسر:1354 ،
 .) 54اگر چه از ارتباط حیره با ساسانیان در ابتدای تشکیل حکومت ساسانی اطالع
چندانی در دست نیست ،ولی ظاهراً ساسانیان حیره را به حال خود رها نکردند.
ابن خرداذبه در فهرست کسانی که اردشیر ،نام شاهی به آنان داد ،از شاه عرب سخن
میگوید که به احتمال ،منظور همان فرمانروای حیره باشد (ابنخرداذبه .)30 :1408 ،از
چگونگی روابط حیره با دولت ساسانی تا دوران یزدگرد اول اطالع چندانی موجود نیست.
احتماالً در پیکار نرسی برای کسب تاج و تخت ،شاه حیره از جمله حامیان وی بود
(لوکونین .)188 :1350 ،یزدگرد اول ،فرزند خود بهرام را به حیره فرستاد تا در آنجا
پرورش یابد .بهرام پنجم با حمایت لخمیان توانست سلطنت از دست رفتهاش را
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بازگرداند (طبری .)499 :1358 ،به نوشتة دینوری« :نعمان پیوسته میان بهرام و نجبای
ساسانی رفت و آمد میکرد تا آنها پشیمان شدند و بهرام را بر تخت نشاندند» (دینوری،
 .) 56 :1412در زمان بهرام پنجم ،قباد و خسرو اول ،سپاهیان حیره در کنار سپاهیان
ایران در جنگ با روم شرکت داشتند .شکست ذوقار و تعرض اعراب شیبانی بر مرزهای
ایران نشان داد که تشخیص دولت ساسانی در حمایت از قدرت حایل میان خود و اعراب
تا چه اندازه صحیح بوده است؛ گرچه به نظر میرسد که در بارة اهمیت جنگ ذوقار و
سقوط حیره و تأثیر آن بر سقوط ساسانیان اغراق شده است .هر چند که بنا بر مدارک
تاریخی متقن ،قتل نعمان و در پی آن ،جنگ ذوقار ،بر جسارت عرب در حمله به
مرزهای ایران و حیره افزود و نیز چنین شایع است که م نّی بن حارثه با اطالع از ضعف
دولت ساسانی ،اعراب را در حمله به ایران تحریک کرد (بالذری ،)237 :1979 ،ولی باید
در نظر داشت که اگر هم دولت حیره به دست خسرو پرویز نابود نشده بود ،باز هم
توانایی مقابله با هجوم اعراب مسلمان را نداشت .به هر حال ،قدرت و ضعف حیره به
طور مستقیم ،با قدرت و ضعف دولت ساسانی مربوط بود .حیره در صورتی میتوانست
در مقابل هجوم مسلمانان ایستادگی کند که از طرف دولت ساسانی تقویت میشد ،ولی
در این زمان ساسانیان به ورطة انحطاط افتاده بودند و نمیتوانستند از دولت حیره
حمایت کنند .به نوشتة واقدی« :مسلمانان در حیره با قلعه و باروهای مستحکمی روبرو
شدند» (واقدی1410 ،ق 1990 :.و  .)226سپاه بزرگی در حیره مستقر بود که در
صورت لزوم می توانست از تسهیالت شهر انبار استفاده کند ،اما عدم مقاومت حیره در
برابر اعراب را باید ناشی از فقدان قدرت حکومت مرکزی ،نارضایتی مردم ،فقر و نقصان
عدالت اجتماعی در ایران دانست.
رابطۀ نظامی حیره با ساسانیان
روابط نظامی میان حیره و دولت ساسانی بسیار محسوس بود و مهمترین خدمات
نظامی حیره به ساسانیان در جنگهای با روم روی داد .در واقع ،حیره تکیهگاه سپاه
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ساسانی در جنگ با رومیان محسوب میشد .نقطة قوت سپاهیان حیره در شیوة
جنگآوری آنان بود؛ غافل گیری و گریز .آنان به صورت ناگهانی بر ارتش روم میتاختند و
با کسب غنایم و اسرای بسیار بازمیگشتند .سرعت حمالت آنان به گونهای بود که سپاه
روم کمتر توان مقابله با آنها را داشت .سپاه روم در برابر سپاهیان ساسانی که دارای
آرایش نظامی خاص بودند ،بهتر میجنگیدند تا در برابر سپاهیان حیره که به صورت
جنگ و گریز عمل می کردند .پروکوپیوس شیوة جنگی منذر را چنین توصیف کرده
است« :در طی همة این تاخت و تازها هیچکس به دفاع و مقابله با او نمیآمد ،زیرا چنان
جلد و ناگهانی حمله میکرد که معموالً بعد از نهب و غارت شهرها و گرفتن غنایم بسیار
در موقع بازگشت وی ،تازهسرداران و سپاهیان از چگونگی کار او آگاهی مییافتند و
وقتی به جلوگیری وی می آمدند که دیگر اثری از او باقی نمانده بود .اگر بر حسب
تصادف رومیها زود از حمله وی آگاه میشدند و در پس او میرفتند ،آنها را غافلگیر
میکرد و پیش از آنکه آماده جنگ باشند ،بر سر آنها میتاخت و بیهیچ زحمتی آنها را
منهزم میساخت» (پروکوپیوس .)85 :1365 ،از زمان منذر اول و بهرام پنجم در
جنگ های با روم ،سپاه حیره در کنار سپاه ایران حضور داشت .اوج خدمات نظامی
لخمیان به ساسانیان در دوران منذر بن ماءالسماء بود و پیشنهاد جنگی منذر پیروزی
قباد را تض مین کرد .آنها با عملیات ایذایی خود ،قسمتی از سپاه روم را به خود مشغول
کردند و جبهة دومی علیه آنها گشودند .میزان خسارات حمالت لخمیان بر سپاه روم
چنان بود که رومیان در عهد منذر سوم تمایل به صلح داشتند و حتی حاضر به پرداخت
خراج شدند (همان .)83-85 :حیره مرکز فرماندهی همة پادگانهای مرزی ایران در
حاشیة صحرا بود (محمدی مالیری .)398 :1372 ،در مواقع ضروری مایحتاج و
تسلیحات سپاه حیره از شهر انبار تأمین میشد و برای تقویت شاهان لخمی ،سپاهیانی
را به یاری آنها گسیل میداشتند .در دوران نعمان اول ،سپاهی به نام "شهباء" در اختیار
آنان گذاشته شد که از سواران سنگین اسلحه بودند (میدانی .)125 :1366 ،به نوشتة
آلتهایم ،سپاه شهباء برای اطاعت دایم قبایل عرب در اختیار لخمیان گذاشته شده بود
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(آلتهایم .)103 :1369 ،همچنین سپاهی به نام "وضائع" متشکل از هزار نفر از طرف
ایران برای تقویت سپاه حیره گسیل میشد (میدانی .)124 :1366 ،حیره ،این سپاه
منظم را مرهون سازمان سپاه ساسانیان بود و به نوشتة جرجی زیدان« :لخمیان به علت
آمیزش با ممالک متمدن ارتش منظمی را تشکیل دادند» (جرجی زیدان)124 ،1369 ،
و این با دیگر قبایل عرب که فاقد سپاه منظم بودند ،منافات داشت .ملوک لخمی از این
سپاه منظم و دسته های نظامی ایران برای حمله به شام و قبایل عرب دور از مرزهای
خود بهره میبردند (طبری.)500 :1358 ،
رابطۀ اقتصادی حیره با ساسانیان
فرمانروایان حیره ،حافظ منافع اقتصادی دولت ساسانی در شبه جزیرة عرب بودند.
لخمیان کاروانهای تجاری ساسانیان را که از مشرق عربستان میگذشت و به سوی
حجاز و یمن میرفت ،محافظت می کردند .از آنجا که یکی از منابع درآمد قبایل عرب
راهزنی بود ،کاروانهای تجاری که از عربستان میگذشت ،همواره در معرض خطر حمله
راهزنان عرب قرار داشت .غارت کاروانهای تجاری ماجرایی پرسابقه در شبه جزیرة
عربستان بود .ادوارد گیبون از قول پلینی نوشته است« :قبایل عرب راهزنی و تجارت را
به یک نسبت مینگرند و کاروانها را یا غارت میکردند یا قیمت مالالتجاره را از تجار
طلب مینمودند .همسایگان از روزگاران قدیم ،قربانی این روحیه غارتگری بودند»
) . (Gibbon, 1962, 83در چنین شرایطی ،ضروری بود که در مسیر کاروانهای تجاری،
نیروی نظامی از آنان حمایت کند .ساسانیان کاروانهای بازرگانی خود را از شرق
عربستان به حجاز و یمن میفرستادند ) .(Cambridge, 1993, 600لخمیان ،کمک
قبایل متحد خود که در شبه جزیره پراکنده بودند ،از کاروانها حفاظت میکردند .برای
ساسانیان مقدور نبود که از کاروانهایی صدها کیلومتر دور از مداین حراست کنند،
بنابراین ،از خاندان آللخم کمک میگرفتند .روایتهایی از غارت کاروانهای ساسانیان
به دست اعراب در دست است .به نوشتة طبری ،اموال و هدایایی را که وهرز از یمن
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برای کسری فرستاد ،قبیلة بنی یربوع غارت کردند (طبری .)581 :1358 ،این روایت،
دلیل قاطعی است بر اینکه حیره نقشی مهم در حفظ راههای تجاری داشته است.
ساسانیان در برابر خدمات لخمیان ،سهمی از منافع این کاروانها را به آنان اختصاص
میدادند .یکی از کمک های اقتصادی ساسانیان به حیره ،واگذاری اقطاعاتی به ملوک
لخمی به صورت بالعوض بود .شاهان ساسانی از مناطق مرزی نزدیک حیره به لخمیان
اقطاعاتی میدادند تا آنان خراج این زمینها را برای امور ضروری خود صرف کنند.
ملوک آللخم این زمینها را به صورت هدیه به کسانی میدادند تا نظر ایشان را به سوی
خود جلب کنند یا به مردمانی میدادند که در قلمرو حیره زندگی میکردند (کیستر،
 .)131 :1379خسرو پرویز زمینهایی را در ناحیة سلیحین ،قطایع ،بنیطلحه و سنام
طباق به عنوان اقطاع به نعمان داد .خراج این نواحی بالغ بر صد هزار درهم بود (همان،
 .) 132خسرو پرویز پس از قتل نعمان ،فرمانروایی حیره را به ایاس بن قبیصه واگذار
کرد و عین التّمر و هشتاد آبادی در حدود سواد را به او بخشید (همان جا) .بنابراین،
رابطة اقتصادی متقابلی میان حیره و دولت ساسانی برقرار بود که منافع طرفین را
برآورده میکرد .ثروتی را که از این رهگذر نصیب حیره میشد ،ملوک لخمی برای بسط
و گسترش نفوذ خود در میان قبایل عرب به کار میبردند.
رابطۀ فرهنگی حیره با ساسانیان
اهمیت دوران ساسانی فقط به واسطة سلطنت چهارصد ساله بر بخش بزرگی از
آسیا نیست ،بلکه بیشتر ب ه سبب دستاوردهای فرهنگی این دوره است که حتی پس از
زوال دولت آنان نیز ،تا مدتهای مدید فرهنگهای دیگر را تحت تأثیر قرار داد .فرهنگ
بیزانس و خصوصاً فرهنگ اسالمی از فرهنگ ساسانی متأثر شدند .فرهنگ ایران در عصر
ساسانی از فرهنگهای پیشرو جهان بود با مظاهر خاص خود .ایران ساسانی محمل
سابقة چند هزار سالة فرهنگی بود که مظاهر مدنی ملل مختلفی اعم از ایالمی ،میان
رودانی ،مادی ،هخامنشی و اشکانی را به صورت آشکار یا پنهان در خود حفظ کرد؛
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عناصری که فرهنگی غنی پدید آورد و ملل دیگر را به احترام وامیداشت؛ چنانکه
رومیان تنها حریفان و همتایان قابل اعتنای خود را ساسانیان میدانستند .حیره در
ارتباط با چنین فرهنگی قرار داشت و آماده بود تا در حد ظرفیتهای خود ،تجلیات آن
را اقتباس کند .حیره در طی چهار قرن رابطة ممتد با ساسانیان از این فرهنگ متأثر شد
و سپس اعراب دیگر را نیز تحت تأثیر قرار داد.
در این زمینه ،سه جریان عمده قابل تشخیص است:
 .1تأثیراتی که حیات اجتماعی حیره از فرهنگ ساسانی گرفت.
 .2حیره منتقل کنندة فرهنگ ایران ساسانی به اعراب شبه جزیره بود.
 .3حیریان واسطة آشنایی ساسانیان با برخی از تجلیات فرهنگی اعراب شدند.
حیره از دو طریق با فرهنگ ایرانی آشنا بود :نخست از طریق رفت و آمد به مناطق
مرزی ایران و دربار ساسانی و دیگر از طریق ایرانیانی کاه در حیاره زنادگی مایکردناد.
بزرگان و ملوک حیره با دربار ساسانی مراوده داشتند و شاهان لخمی هر سال یکبار باه
دیدار شاهان ساسانی میرفتند .عمرو بن هند سالی یکبار باه درباار ساساانی مایرفات
(میدانی .)192 :1366 ،نعمان نیز هار ساال چناین مایکارد (ابان هشاام62 :1375 ،؛
دیناوری .)63 :1412 ،شااماری از ایرانیااان نیااز در حیاره سااکونت داشااتند .بااه نوشااتة
آذرنوش ،خانواده های متعددی از ایرانیان به حیره کاوچ کارده بودناد (آذرناوش:1354 ،
 .)160روایت هایی در دست است که حضور ایرانیان را در حیره تأیید میکند .طباری در
بارة ماجرای پرورش بهرام پنجم در حیره آورده است که سه زن را بارای شایر دادن باه
بهرام انتخاب کردند که یکی از آن سه زن از اشراف زادگان ایرانای باوده اسات (طباری،
 .)501 :1358به نظر میرسد که تأثیرپذیری حیریان بیشتر از آداب و تشریفات دربااری
یا از فرهنگ طبقات فرادست جامعة ساسانی بوده است .در روایتهاای موجاود ،آنچاه از
تأثیرپذیری حیریان از ایران عصر ساسانی به چشم میخورد ،بیشتر مرباوط باه تقلیاد از
تشریفات و امور تجملی زندگی اعیان ساسانی است .ملوک حیره در دربار خاود از رساوم
و تشریفات دربار ساسانی پیاروی مای کردناد و همچاون شااهان ساساانی تااج بار سار
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می نهادند .امرؤالقیس در کتیبة خود به تاج بر سر نهادن خودش اشاره کرده است (علای،
192 :1969؛ پیگو لوسکایا )69-70 :1372 ،و عدیّ بن زید افتخار میکرد که نعماان را
در گرفتن تاج یاری کرده است (آذرنوش .)169 :1354 ،ورود و خروج در بارگااه ملاوک
لخمی آداب خاصی داشت :شاهان ،حاجب و پردار داشتند و پذیرفته شادهگاان بایاد در
حضور آنان به خاک می افتادند و برخی شاهان از پشت پرده با ماردم ساخن مایگفتناد
(میدانی .)96 :1366 ،به روایت حمزة اصفهانی ،وقتی نعمان بان امارؤالقیس از حکومات
کناره گرفت و زهد پیشه کارد ،باه حاجباان دساتور داد تاا از درباار دور شاوند (حمازه
اصفهانی ،بیتا .)80:کسانی که بر ملوک حیره وارد میشدند ،زمین را بوسه میدادند .باه
گزارش واقدی ،وقتی سعد بن ابی عبید بر نعمان بن منذر وارد شد ،حاجاب بار او باناگ
زد که برای ملک ،زمین را بوسه بزن (واقدی ،بایتاا .)186 :همچناین ملاوک حیاره باه
تقلید از شاهان ساسانی به کسانی که میپسندیدند ،پاداشهای گرانبها میدادناد .نابغاة
ذبیانی مدیحه ای برای نعمان بن منذر سرود و او چنان خرسند شد که دستور داد دهاان
نابغه را از گوهر پُر کنند (مسعودی .)100 :1964،این رسومی بود که دربار حیره از دربار
ساسانی تقلید می کرد ،ولی در میان اشراف حیره نیز مانند این رساوم وجاود داشات :در
کنار خانههای اشراف ،دربانهایی رفتوآمد افراد را مراقبت میکردناد (آذرناوش:1354 ،
 .)170از روایات ابوالفرج اصفهانی در شرح زندگی حنین بن بلوع حیری -موسایقیدان و
شاعر مشهور حیره -میتوان دریافت که در مجالس و میهمانیهاای اشاراف حیاره آداب
مخصوصی وجود داشته و حتی برای تزیین این مجالس گالآرایای ،هناری خااص باوده
است (ابوالفرج اصفهانی .)526 :1418 ،در میان اساامی حیاری ناامهاای پارسای چاون
قابوس و بسطام معرب کاووس و گستهم بودند .در دیوان ساسانیان ،دبیرانی عرب حضور
داشتند که وظیفة آنهاا ،ادارة اماور مرباوط باه حیاره و ترجماة ناماه هاایی باود کاه از
قسمتهای عربنشین به دربار ساسانی مایرساید .دبیاران عارب مراساالت و مکاتباات
ساسانیان را که به زبان عربی بود ،انجام می دادند و ایان افاراد بیشاتر از حیاره انتخااب
می شدند که به زبان پارسی و شئون فرهنگی ایران آشنا بودند .طباری از خلیفاة نعماان
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در دربار ساسانی سخن به میان آورده است (طباری )604 :1358 ،و احتمااالً خلیفگاان
مورد نظر طبری همین کاتبان عرب بودهاند .حقوق سالیانه این دبیران از طارف حیاره و
به صورت جنس مانند کره اسب ،خرمای تازه و خشک ،کشک و چرم پرداخات مایشاد
(محمدی مالیری .)106 :1374 ،دبیران عرب نازد پادشااهان ساساانی مقاام و منزلتای
خاص داشتند ،چندان که گاه در امور مربوط به اعراب باا آنهاا مشاورت مایشاد .نفاوذ
کاتبان گاه به حدی میرسید که در عزل و نصب ملوک حیره دخالت مایکردناد؛ مانناد
انتخاب نعمان بن منذر و اعمال نفوذ عادیّ بان زیاد در جانشاینی او (اباوالفرج:1418 ،
 .)399 -400نخستین کس از عرب که به دبیری دیوان ساسانیان مشهور شد ،لقیط بان
معبد یا لقیط بن یعمر از طایفة ایاد دبیر دیوان شاپور دوم بود (محمدی مالیری:1374 ،
 .)103معروفترین دبیران عرب دربار ساسانی از خاندان عادی بان زیاد بودناد .زنادگی
دیوانی این خاندان ،نمونة بارزی از کیفیت آشنایی حیریان با فرهنگ ساسانی است .جادّ
بزرگ این خاندان ،ایوب بن معروف ،در یمامه میزیست ،ولی به سبب قتلی کاه مرتکاب
شد ،به حیره فرار کرد و به اوس بن قالم پناهنده شد .خاانوادة ایاوب در حیاره باا زباان
فارسی آشنا شدند و فراگیری زبان فارسی مایة ترقی این خاندان شد .ورود خاندان ایاوب
به مشاغل دیوانی از زمان حمّاد نوة ایوب بود .او در حیره تحصیل مایکارد و در خاط و
زبان فارسی و عربی مهارت یافت ،تا آنجا که کاتب نعمان اکبر شد .این حمّاد فرزندی باه
نام زید داشت که در دیوان ساسانی مأموریت برید را به او سپردند و به تادریج باه درباار
ساسانی راه یافت .زید فرزندی به نام عدی داشت که در حیره خط عربای را فارا گرفات،
سپس برای فراگیری خط و زبان فارسی به دهقانی به نام فروخ ماهان سپرده شد .عادی
نزد او خط و زبان فارسی آموخت و در سوارکاری ،تیراندازی و چوگان بازی مهارت یافت.
مدتی بعد عدی بن زید به دربار ساسانی راه جست و به جامعة دبیاری درباار انوشایروان
در آمد .هیچیک از کاتبان عرب ،در دربار ساسانی به منزلات عادی نرسایدند و حتای از
جانب انوشیروان برای سفارت به روم فرستاده شد و او هماان کسای اسات کاه توانسات
نعمان را به حکومت حیره برساند .پس از عدی ،فرزندش زید جای او را در دربار ساسانی

