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 چكيده
حيره ،شهري در سرزمين ميانرودان بود که ويرانههاي آن در جنوب کوفه (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 کانون 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 ميکرد .حيره به سبب برخورداري از دولتي طوالني و پايدار،
قادر بود تا عالوه بر ايجاد رابطة گسترده با همسايگان خود ،نقش تعيينکنندهاي در معادالت
سياسي ،اقتصادي و فرهنگي منطقه داشته باشد .در تحقيق حاضر کوشش ميشود تا کيفيت و
چگونگي روابط و به طور مشخص بخشهايي از آن که به حکومت ساسانيان مربوط است،
بررسي شود .روش پژوهش در اين مقاله به صورت توصيفي -تحليلي و مبتني بر مطالعات
کتابخانهاي است.

 واژگان کليدی:

ساسانيان ،حيره ،روابط

تاريخ دريافت مقاله1396/7/11 :
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تاريخ پذيرش مقاله1396/8/29 :

 .استاديار دانشگاه پيام نور اصفهان mrkoohkan1352@yahoo.com

مقدمه
حيره در واپسين سدههاي دوران باستاني ايران ،مهمترين شهر عربنشين در شمال
شبه جزيرة عربستان به شمار ميرفت و اقتصادي پررونق داشت .عالوه بر اين ،حيره از
نظر فرهنگي داراي ويژگيهاي خاصي بود که آن را از سرزمينهاي عربنشين جدا
ميکرد .به سبب توانايي و استعداد در زمينههاي گوناگون بر حيات سياسي ،اجتماعي،
اقتصادي و فرهنگي عربستان پيش از اسالم تأثير به سزا داشت ،اين شهر يکي از
اصليترين کانونهاي مسيحيت ميان اعراب و مرکز توجه شعراي عرب بود و اعراب از
اين طريق با دستاوردهاي فرهنگي ملل متمدني چون ايران و روم آشنا ميشدند.
موقعيت جغرافيايي حيره سبب شده بود تا اين شهر نقش تعيينکنندهاي در
مناسبات سياسي منطقه و به ويژه در ارتباط با حکومت ساسانيان داشته باشد .موقعيت
حيره به گونهاي بود که اعراب صحرانشين شبه جزيره را از مرزهاي غربي ساسانيان جدا
ميکرد .افزون بر آن ،ساسانيان از اين ناحيه به عنوان پايگاهي در برابر روميان بهره
ميبردند .اين پيوستگي جغرافيايي موجب شد تا حيره با ساسانيان ارتباط نزديکي برقرار
کند ،به گونهاي که تمامي شئون حيات اجتماعي آن تحت تأثير اين روابط قرار گرفت.
به سبب اين شرايط ،گذشته از تأثير حيره بر تاريخ عربستان پيش از اسالم ،موجب
شد که محققان و نويسندگان ايراني ،بيشتر حيره را ذيل تاريخ ساسانيان بررسي کنند.
در اين مقاله ميکوشيم تا با نگاهي متفاوت ،روابط سياسي ،نظامي ،اقتصادي و فرهنگي
اين دولت حايل عربي را با شاهنشاهي ساساني بررسي کنيم.
پرسش اين است که کميت و کيفيت روابط حيره با دولت ساساني در ابعاد مختلف
چگونه بود؟ وابستگي ملوک حيره به دولت ساساني چه اندازه بود؟ حيريان چه نقشي در
تعامل فرهنگي ميان ايرانيان و اعراب داشتند؟ ايران ساساني و دولت حيره طي چند
قرن در حوزههاي مختلف ،روابط گستردهاي داشتهاند که منافع طرفين را تأمين
ميکرده است .ملوک لخمي همواره تحت حمايت شاهنشاهان ساساني بوده و حيريان
نقش عمدهاي در انتقال دستاوردهاي فرهنگي -تمدني ايران به اعراب شبه جزيره
عربستان داشتهاند.
در بيشتر موارد ،پژوهشگران تاريخ ،حيره را در حاشية تاريخ ساسانيان قرار داده و در
ذيل روابط خارجي دولت ساساني به آن پرداختهاند .مهمترين اثر در اين زمينه ،کتاب

کشور حيره در قلمرو شاهنشاهي ساسانيان تأليف خدامراد مراديان ،گويا اقتباسي از
کتاب الحيرة نوشتة يوسف رزق اهلل غنيمه است .هر چند در اين کتاب اشکاالت اندک
نيست ،اما از آنجا که بيانگر ديدگاهها و نظريات پژوهشگران غيرايراني است ،در خور
توجه است .آقاي آذرتاش آذرنوش نيز در کتاب ارزشمند راههاي نفوذ فارسي در فرهنگ
و زبان تازي بخشي را به تاريخ حيره اختصاص دادهاند .اگر چه تاريخ سياسي حيره در
اثر مذکور به اختصار بيان شده ،ولي مطالب ارزنده و نويني در بارة تأثير فرهنگي
ساسانيان بر فرهنگ عرب پيش از اسالم از طريق حيره ارائه گرديده است .عالءالدين
آذري نيز در مقالهاي تحت عنوان "نقش حيره در شاهنشاهي ساسانيان" ،تاريخ حيره را
در رابطه با تاريخ ساسانيان بررسي کرده است .گذشته از اين آثار ،در تواريخ عمومي و
منابع اختصاصي تاريخ ساسانيان نيز به نوعي -هر چند به اختصار -اشاراتي به حيره و
خاندان حکومتگر آن شده است .در اين مقاله ميکوشيم تا حيره را به صورت يک واحد
مستقل و جدا از وابستگي به دولت ساساني بررسي کنيم و در اين بين ابعاد گوناگون
روابط اين ناحيه با حکومت ساسانيان توضيح داده شود.

جغرافيای تاریخی حيره
حيره شهري بوده است در جنوب ميانرودان ،که از طرف شرق با شاهنشاهي
ساساني ،از سمت جنوب و جنوب غربي با صحاري شبه جزيرة عربستان و از سوي
شمال غربي با روم در ارتباط بود .نزديکي و فاصلة حيره با تيسفون به گونهاي بود که
گاه به منزلة ايالتي از دولت ساساني به شمار ميرفت ،چنانکه برخي اين شهر را جزء
اقليم سوم دانسته و از آن به عنوان يکي از هفت شهر مداين نام بردهاند (مستوفي،
40 :1362؛ انصاري دمشقي .)29 :1357 ،در عصر ساساني ،ناحية سورستان -که در
دورة اسالمي "سواد" خوانده شد -دوازده استان داشت :بازلگان خسرو؛ شاد هرمزد؛ شاد
قباد؛ شاد فيروز؛ شاد شاپور؛ شاد بهمن؛ فيروز شاپور؛ اردشير بابکان؛ به زيو ماسيان؛ به
قباد باال؛ به قباد ميانه؛ به قباد پايين .حيره در محدوده دو استان "به قباد پايين" و "به
قباد ميانه" واقع بود (مستوفي.)44 :1362 ،
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(منبع نقشه :ویكی پدیا)

حيره به واسطة خاک حاصلخيز ،وفور آب که از رودخانه فرات تأمين ميشد و هواي
مطبوع ،بستر مساعدي براي کشاورزي و سکونت داشت .به نوشتة ابن فقيه ،هواي حيره
لطافت خاصي داشت و به واسطة آب گوارا و هواي مطلوب شهره بوده است (ابن فقيه،
.)98 :1349
نقش حيره طي قرون سوم تا هفتم ميالدي عبارت بوده است از اتحاد با دولت
ساساني ،دشمني با روم و رقابت سرسختانه با دولتهاي غسّان و کنده .عالوه بر اين،
حاکمان حيره در طول اين دوران ،نسبت به قبايل عرب نقش سلطهجويانهاي داشتند و
قبايل متعددي را مطيع و خراجگزار خود کرده بودند .به طور کلي از توصيف جغرافيايي
حيره به دو نکتة قابل توجه ميتوان دست يافت .1 :حيره محل تالقي و ارتباط بين سه
کانون ايران ساساني ،امپراتوري روم و اعراب ساکن در شبه جزيره عربستان بوده است؛
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 .2شرايط حيره موجب شده بود تا اعراب مهاجر به سبب شرايط سخت اقتصادي و
معيشتي از يمن و ساير نقاط شبه جزيره به اين ناحيه کوچ کنند و منشأ تحوالت مهم
گردند.

رابطة سياسی حيره با ساسانيان
تقريباً همزمان با روي کار آمدن ساسانيان در ايران ،خاندان لخمي نيز موفق شدند
قدرت را در حيره به چنگ آورند .لَخم را قبيلهاي معروف از اعراب قحطاني دانستهاند.
ابندريد لَخم را به معناي درشتي و سختي آورده و اين خاندان را داراي اشتهار در ميان
اعراب معرفي کرده است (ابندريد .)376 :1411 ،به نوشتة بناکتي ،آللخم متعلق به
قبيلة بزرگ بنيکهالن بودند« :از بني کهالن پنجاه و يک تن در عرب از سه قبيلة
بنيغسان ،بنيلخم و بنيدوس پادشاهي کردند» (بناکتي .)18 :1348 ،بر اين اساس،
خاندان لخمي که تقريباً همزمان با برآمدن ساسانيان به حکومت حيره دست يافته
بودند ،از ديرباز در ميان اعراب مشهور بودهاند.
موقعيت خاص جغرافيايي حيره به گونهاي بود که نميتوانست دولتي مستقل باشد و
بنابراين ،ملوک لخمي حيره ،به تدريج به صورت وابستة دولت ساساني در آمدند .از يک
طرف ،حيره در ميان دو قدرت ايران ساساني و روم قرار داشت و از سوي ديگر ،در
حاشيه بياباني بود که اعراب بيابانگرد در آن ميزيستند .قبايل عربي ،در هنگام گرسنگي
به سرزمينهاي ثروتمند همسايه تجاوز ميکردند و همواره از اين حيث خطري به
حساب ميآمدند .از اين رو ،استقالل حيره در ميان دو قدرت بزرگ ايران و روم از يک
سو و سيل مهاجرت اعراب باديهنشين که در جستوجوي جايي بهتر براي زيستن بودند
از سوي ديگر ،بسيار مشکل مينمود .بنابراين ،حيره براي حفظ موجوديت خود چارهاي
جز پذيرش حمايت يکي از دو دولت بزرگ ايران يا روم نداشت .نزديکي حيره با ايران
سبب شد تا ملوک حيره وابستة ساسانيان باشند  .اين وابستگي در ميان اعراب به سبب
سنت حمايت قدرتمندان از ضعيفان نزد قوم عرب چندان غريب نبود .به نوشتة فيليپ
حتّي« :قبيلة ضعيف يا مردم شهرنشين که مجاور صحرا بودند با پرداخت باج معين
ميتوانستند از حمايت اقويا بهرهمند شوند» (حتّي.)35 :1366 ،
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رابطة سياسي حيره با ساسانيان بر اساس منافع متقابل بود :ساسانيان از ملوک حيره
حمايت ميکردند و در مقابل توقع داشتند تا آنها هم از دستاندازي اعراب به مرزهاي
ايران جلوگيري کنند .عالوه بر اين ،حيره براي ايران به عنوان پايگاهي براي مقابله با
روم محسوب ميشد.
اعراب باديه نشين براي ساسانيان ،روميان و حتي اهل حيرره خطرري برالقوه بودنرد،
زيرا هر گاه که دچار تنگي معيشت ميشدند ،به سرزمينهاي اطراف تعرض مريکردنرد.
ماجراي حملة اعرراب بره مرزهراي ايرران در زمران کرودکي شراپور دوم معرروف اسرت
(بلعمي .)609 :1353،در زمان هرمز چهارم نيز دو عرب با نامهاي عباس احرول و عمررو
بن ازرق با شماري از اعراب به منطقة سواد (سورستان) تعررض کردنرد (طبرري:1358 ،
 .)585 -586بهترين گواه خطر اعراب براي ساسانيان ،حملة حارث کندي بره حيرره در
عهد قباد است که موجب شد تا سه سال حيرره تحرت تصررف حرارث باشرد و چرون از
موقعيت متزلزل قباد نيز مطلع شد ،شاه يمن را تحريک کررد ترا بره ايرران حملره کنرد
(همان .)523 :در مقابل خدمات حيره براي ساسانيان ،دولت ساساني هرم سرپاهياني در
اختيار لخميان قرار ميداد و به حيره کمکهاي اقتصادي ميکرد .در دوران منرذر سروم
که اقتدار و عظمت حيره به اوج خود رسيده برود ،دولرت ساسراني از وي حمايرت همره
جانبه ميکرد تا اتحاد مستحکمي ميان آنها به وجود آمرد .کيفيرت رابطرة ساسرانيان برا
حيره در طي دوران ،متفاوت بوده است ،اما نبايد تصور شرود کره حيرره مرورد اسرت مار
ساسانيان بود ،بلکه طرفين از يکديگر سود ميبردند؛ گرچه به نظر مريرسرد کره دولرت
حيره بهرة بيشتري ميبرد .حيره در امور داخلي ،در رابطه با قبايل عرب و در برخورد برا
امير نشينهاي ديگر استقالل داشت و نقش پادشراهان ساسراني در تعيرين جانشرين در
فرمانروايي حيره محدود بوده است .ليکن در رابطه با دولت روم ،حيره هرگز نميتوانست
خودسرانه تصميم بگيرد .به نوشتة عالءالدين آذري« :ملروک حيرره از اسرتقالل داخلري
برخوردار بودند .سلطنت در دودمان آنان موروثي بود ،ولي انتخاب شاه جديرد برا نظرر و
تأييد شاهنشاه صورت ميگرفت» (آذري.)207 :1354 ،
قدرت و ضعف دولت ساساني تأثيري مستقيم بر اوضاع سياسي حيره داشت و اين
وضع ميتوانست در روابط با ايران و روم نيز مؤثر باشد .سبب يکي از جنگهاي
انوشيروان با روم اختالفات مرزي غسان و حيره بود (پيگو لوسکايا.)217 -219 :1372 ،
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هرگاه ساسانيان تشخيص ميدادند که ملوک حيره نميتوانند حافظ منافع آنان باشند،
پادشاه حيره را تغيير ميدادند .شاخصترين نمونه ،عزل و قتل نعمان بود :در دوران پس
از قتل نعمان تا سقوط حيره ،همواره کسي از طرف ايران بر حيره گماشته ميشد .در
خصوص رابطة حيره با اشکانيان تقريباً اطالعي در دست نيست .زماني که قبايل مهاجر
عرب در نزديکيهاي تيسفون مستقر شدند ،عکسالعمل آنان در برابر تازهواردان معلوم
نيست؛ هيچکدام از يکديگر تبعيت نميکردند ،ولي با تشکيل دولت ساساني اوضاع تغيير
کرد :اردشير حکومتي متمرکز پيريزي کرد و بنا بر نامة تنسر« :هرکه به اطاعت پيش
ما آيد تا بر جادة مطاوعت مستقيم باشد ،نام شاهي از او نيفکنيم» (نامه تنسر:1354 ،
 .)54اگر چه از ارتباط حيره با ساسانيان در ابتداي تشکيل حکومت ساساني اطالع
چنداني در دست نيست ،ولي ظاهراً ساسانيان حيره را به حال خود رها نکردند.
ابنخرداذبه در فهرست کساني که اردشير ،نام شاهي به آنان داد ،از شاه عرب سخن
ميگويد که به احتمال ،منظور همان فرمانرواي حيره باشد (ابنخرداذبه .)30 :1408 ،از
چگونگي روابط حيره با دولت ساساني تا دوران يزدگرد اول اطالع چنداني موجود نيست.
احتماالً در پيکار نرسي براي کسب تاج و تخت ،شاه حيره از جمله حاميان وي بود
(لوکونين .)188 :1350 ،يزدگرد اول ،فرزند خود بهرام را به حيره فرستاد تا در آنجا
پرورش يابد .بهرام پنجم با حمايت لخميان توانست سلطنت از دست رفتهاش را
بازگرداند (طبري .)499 :1358 ،به نوشتة دينوري« :نعمان پيوسته ميان بهرام و نجباي
ساساني رفت و آمد ميکرد تا آنها پشيمان شدند و بهرام را بر تخت نشاندند» (دينوري،
 .)56 :1412در زمان بهرام پنجم ،قباد و خسرو اول ،سپاهيان حيره در کنار سپاهيان
ايران در جنگ با روم شرکت داشتند .شکست ذوقار و تعرض اعراب شيباني بر مرزهاي
ايران نشان داد که تشخيص دولت ساساني در حمايت از قدرت حايل ميان خود و اعراب
تا چه اندازه صحيح بوده است؛ گرچه به نظر ميرسد که در بارة اهميت جنگ ذوقار و
سقوط حيره و تأثير آن بر سقوط ساسانيان اغراق شده است .هر چند که بنا بر مدارک
تاريخي متقن ،قتل نعمان و در پي آن ،جنگ ذوقار ،بر جسارت عرب در حمله به
مرزهاي ايران و حيره افزود و نيز چنين شايع است که م نّي بن حارثه با اطالع از ضعف
دولت ساساني ،اعراب را در حمله به ايران تحريک کرد (بالذري ،)237 :1979 ،ولي بايد
در نظر داشت که اگر هم دولت حيره به دست خسرو پرويز نابود نشده بود ،باز هم
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توانايي مقابله با هجوم اعراب مسلمان را نداشت .به هر حال ،قدرت و ضعف حيره به
طور مستقيم ،با قدرت و ضعف دولت ساساني مربوط بود .حيره در صورتي ميتوانست
در مقابل هجوم مسلمانان ايستادگي کند که از طرف دولت ساساني تقويت ميشد ،ولي
در اين زمان ساسانيان به ورطة انحطاط افتاده بودند و نميتوانستند از دولت حيره
حمايت کنند .به نوشتة واقدي« :مسلمانان در حيره با قلعه و باروهاي مستحکمي روبرو
شدند» (واقدي1410 ،ق 1990 :.و  .)226سپاه بزرگي در حيره مستقر بود که در
صورت لزوم ميتوانست از تسهيالت شهر انبار استفاده کند ،اما عدم مقاومت حيره در
برابر اعراب را بايد ناشي از فقدان قدرت حکومت مرکزي ،نارضايتي مردم ،فقر و نقصان
عدالت اجتماعي در ايران دانست.

رابطة نظامی حيره با ساسانيان
روابط نظامي ميان حيره و دولت ساساني بسيار محسوس بود و مهمترين خدمات
نظامي حيره به ساسانيان در جنگهاي با روم روي داد .در واقع ،حيره تکيهگاه سپاه
ساساني در جنگ با روميان محسوب ميشد .نقطة قوت سپاهيان حيره در شيوة
جنگآوري آنان بود؛ غافل گيري و گريز .آنان به صورت ناگهاني بر ارتش روم ميتاختند و
با کسب غنايم و اسراي بسيار بازميگشتند .سرعت حمالت آنان به گونهاي بود که سپاه
روم کمتر توان مقابله با آنها را داشت .سپاه روم در برابر سپاهيان ساساني که داراي
آرايش نظامي خاص بودند ،بهتر ميجنگيدند تا در برابر سپاهيان حيره که به صورت
جنگ و گريز عمل ميکردند .پروکوپيوس شيوة جنگي منذر را چنين توصيف کرده
است« :در طي همة اين تاخت و تازها هيچکس به دفاع و مقابله با او نميآمد ،زيرا چنان
جلد و ناگهاني حمله ميکرد که معموالً بعد از نهب و غارت شهرها و گرفتن غنايم بسيار
در موقع بازگشت وي ،تازه سرداران و سپاهيان از چگونگي کار او آگاهي مييافتند و
وقتي به جلوگيري وي ميآمدند که ديگر اثري از او باقي نمانده بود .اگر بر حسب
تصادف روميها زود از حمله وي آگاه ميشدند و در پس او ميرفتند ،آنها را غافلگير
ميکرد و پيش از آنکه آماده جنگ باشند ،بر سر آنها ميتاخت و بيهيچ زحمتي آنها را
منهزم ميساخت» (پروکوپيوس .)85 :1365 ،از زمان منذر اول و بهرام پنجم در
جنگهاي با روم ،سپاه حيره در کنار سپاه ايران حضور داشت .اوج خدمات نظامي
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لخميان به ساسانيان در دوران منذر بن ماءالسماء بود و پيشنهاد جنگي منذر پيروزي
قباد را تضمين کرد .آنها با عمليات ايذايي خود ،قسمتي از سپاه روم را به خود مشغول
کردند و جبهة دومي عليه آنها گشودند .ميزان خسارات حمالت لخميان بر سپاه روم
چنان بود که روميان در عهد منذر سوم تمايل به صلح داشتند و حتي حاضر به پرداخت
خراج شدند (همان .)83-85 :حيره مرکز فرماندهي همة پادگانهاي مرزي ايران در
حاشية صحرا بود (محمدي ماليري .)398 :1372 ،در مواقع ضروري مايحتاج و
تسليحات سپاه حيره از شهر انبار تأمين ميشد و براي تقويت شاهان لخمي ،سپاهياني
را به ياري آنها گسيل ميداشتند .در دوران نعمان اول ،سپاهي به نام "شهباء" در اختيار
آنان گذاشته شد که از سواران سنگين اسلحه بودند (ميداني .)125 :1366 ،به نوشتة
آلتهايم ،سپاه شهباء براي اطاعت دايم قبايل عرب در اختيار لخميان گذاشته شده بود
(آلتهايم .)103 :1369 ،همچنين سپاهي به نام "وضائع" متشکل از هزار نفر از طرف
ايران براي تقويت سپاه حيره گسيل ميشد (ميداني .)124 :1366 ،حيره ،اين سپاه
منظم را مرهون سازمان سپاه ساسانيان بود و به نوشتة جرجي زيدان« :لخميان به علت
آميزش با ممالک متمدن ارتش منظمي را تشکيل دادند» (جرجي زيدان)124 ،1369 ،
و اين با ديگر قبايل عرب که فاقد سپاه منظم بودند ،منافات داشت .ملوک لخمي از اين
سپاه منظم و دستههاي نظامي ايران براي حمله به شام و قبايل عرب دور از مرزهاي
خود بهره ميبردند (طبري.)500 :1358 ،

رابطة اقتصادی حيره با ساسانيان
فرمانروايان حيره ،حافظ منافع اقتصادي دولت ساساني در شبه جزيرة عرب بودند.
لخميان کاروانهاي تجاري ساسانيان را که از مشرق عربستان ميگذشت و به سوي
حجاز و يمن ميرفت ،محافظت ميکردند .از آنجا که يکي از منابع درآمد قبايل عرب
راهزني بود ،کاروانهاي تجاري که از عربستان ميگذشت ،همواره در معرض خطر حمله
راهزنان عرب قرار داشت .غارت کاروانهاي تجاري ماجرايي پرسابقه در شبه جزيرة
عربستان بود .ادوارد گيبون از قول پليني نوشته است« :قبايل عرب راهزني و تجارت را
به يک نسبت مينگرند و کاروانها را يا غارت ميکردند يا قيمت مالالتجاره را از تجار
طلب مينمودند .همسايگان از روزگاران قديم ،قرباني اين روحيه غارتگري بودند»
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) .(Gibbon, 1962, 83در چنين شرايطي ،ضروري بود که در مسير کاروانهاي
تجاري ،نيروي نظامي از آنان حمايت کند .ساسانيان کاروانهاي بازرگاني خود را از شرق
عربستان به حجاز و يمن ميفرستادند ) .(Cambridge, 1993, 600لخميان ،کمک
قبايل متحد خود که در شبه جزيره پراکنده بودند ،از کاروانها حفاظت ميکردند .براي
ساسانيان مقدور نبود که از کاروانهايي صدها کيلومتر دور از مداين حراست کنند،
بنابراين ،از خاندان آللخم کمک ميگرفتند .روايتهايي از غارت کاروانهاي ساسانيان
به دست اعراب در دست است .به نوشتة طبري ،اموال و هدايايي را که وهرز از يمن
براي کسري فرستاد ،قبيلة بني يربوع غارت کردند (طبري .)581 :1358 ،اين روايت،
دليل قاطعي است بر اينکه حيره نقشي مهم در حفظ راههاي تجاري داشته است.
ساسانيان در برابر خدمات لخميان ،سهمي از منافع اين کاروانها را به آنان اختصاص
ميدادند .يکي از کمکهاي اقتصادي ساسانيان به حيره ،واگذاري اقطاعاتي به ملوک
لخمي به صورت بالعوض بود .شاهان ساساني از مناطق مرزي نزديک حيره به لخميان
اقطاعاتي ميدادند تا آنان خراج اين زمينها را براي امور ضروري خود صرف کنند.
ملوک آللخم اين زمينها را به صورت هديه به کساني ميدادند تا نظر ايشان را به سوي
خود جلب کنند يا به مردماني ميدادند که در قلمرو حيره زندگي ميکردند (کيستر،
 .)131 :1379خسرو پرويز زمينهايي را در ناحية سليحين ،قطايع ،بنيطلحه و سنام
طباق به عنوان اقطاع به نعمان داد .خراج اين نواحي بالغ بر صد هزار درهم بود (همان،
 .)132خسرو پرويز پس از قتل نعمان ،فرمانروايي حيره را به اياس بن قبيصه واگذار
کرد و عينالتّمر و هشتاد آبادي در حدود سواد را به او بخشيد (همان جا) .بنابراين،
رابطة اقتصادي متقابلي ميان حيره و دولت ساساني برقرار بود که منافع طرفين را
برآورده ميکرد .ثروتي را که از اين رهگذر نصيب حيره ميشد ،ملوک لخمي براي بسط
و گسترش نفوذ خود در ميان قبايل عرب به کار ميبردند.

رابطة فرهنگی حيره با ساسانيان
اهميت دوران ساساني فقط به واسطة سلطنت چهارصد ساله بر بخش بزرگي از آسيا
نيست ،بلکه بيشتر به سبب دستاوردهاي فرهنگي اين دوره است که حتي پس از زوال
دولت آنان نيز ،تا مدتهاي مديد فرهنگهاي ديگر را تحت تأثير قرار داد .فرهنگ
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بيزانس و خصوصاً فرهنگ اسالمي از فرهنگ ساساني متأثر شدند .فرهنگ ايران در عصر
ساساني از فرهنگهاي پيشرو جهان بود با مظاهر خاص خود .ايران ساساني محمل
سابقة چند هزار سالة فرهنگي بود که مظاهر مدني ملل مختلفي اعم از ايالمي ،ميان
روداني ،مادي ،هخامنشي و اشکاني را به صورت آشکار يا پنهان در خود حفظ کرد؛
عناصري که فرهنگي غني پديد آورد و ملل ديگر را به احترام واميداشت؛ چنانکه
روميان تنها حريفان و همتايان قابل اعتناي خود را ساسانيان ميدانستند .حيره در
ارتباط با چنين فرهنگي قرار داشت و آماده بود تا در حد ظرفيتهاي خود ،تجليات آن
را اقتباس کند .حيره در طي چهار قرن رابطة ممتد با ساسانيان از اين فرهنگ متأثر شد
و سپس اعراب ديگر را نيز تحت تأثير قرار داد.
در اين زمينه ،سه جريان عمده قابل تشخيص است:
 .1تأثيراتي که حيات اجتماعي حيره از فرهنگ ساساني گرفت.
 .2حيره منتقل کنندة فرهنگ ايران ساساني به اعراب شبه جزيره بود.
 .3حيريان واسطة آشنايي ساسانيان با برخي از تجليات فرهنگي اعراب شدند.
حيره از دو طريق با فرهنگ ايراني آشنا بود :نخست از طريق رفت و آمد بره منراطق
مرزي ايران و دربار ساساني و ديگر از طريق ايرانياني کره در حيرره زنردگي مريکردنرد.
بزرگان و ملوک حيره با دربار ساساني مراوده داشتند و شاهان لخمي هر سال يکبار بره
ديدار شاهان ساساني ميرفتند .عمرو بن هند سالي يکبار بره دربرار ساسراني مريرفرت
(ميداني .)192 :1366 ،نعمان نيز هرر سرال چنرين مريکررد (ابرن هشرام62 :1375 ،؛
دينروري .)63 :1412 ،شررماري از ايرانيرران نيرز در حيررره سررکونت داشرتند .برره نوشررتة
آذرنوش ،خانوادههاي متعددي از ايرانيان به حيره کروچ کررده بودنرد (آذرنروش:1354 ،
 .)160روايتهايي در دست است که حضور ايرانيان را در حيره تأييد ميکند .طبرري در
بارة ماجراي پرورش بهرام پنجم در حيره آورده است که سه زن را برراي شرير دادن بره
بهرام انتخاب کردند که يکي از آن سه زن از اشراف زادگان ايرانري بروده اسرت (طبرري،
 .)501 :1358به نظر ميرسد که تأثيرپذيري حيريان بيشتر از آداب و تشريفات دربراري
يا از فرهنگ طبقات فرادست جامعة ساساني بوده است .در روايتهراي موجرود ،آنچره از
تأثيرپذيري حيريان از ايران عصر ساساني به چشم ميخورد ،بيشتر مربروط بره تقليرد از
تشريفات و امور تجملي زندگي اعيان ساساني است .ملوک حيره در دربار خرود از رسروم
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و تشريفات دربار ساساني پيرروي مريکردنرد و همچرون شراهان ساسراني تراج برر سرر
مينهادند .امرؤالقيس در کتيبة خود به تاج بر سر نهادن خودش اشاره کرده است (علري،
192 :1969؛ پيگو لوسکايا )69-70 :1372 ،و عديّ بن زيد افتخار ميکرد که نعمران را
در گرفتن تاج ياري کرده است (آذرنوش .)169 :1354 ،ورود و خروج در بارگراه ملروک
لخمي آداب خاصي داشت :شاهان ،حاجب و پردار داشتند و پذيرفته شردهگران بايرد در
حضور آنان به خاک ميافتادند و برخي شاهان از پشت پرده با مرردم سرخن مريگفتنرد
(ميداني .)96 :1366 ،به روايت حمزة اصفهاني ،وقتي نعمان برن امررؤالقيس از حکومرت
کناره گرفت و زهد پيشه کررد ،بره حاجبران دسرتور داد ترا از دربرار دور شروند (حمرزه
اصفهاني ،بيتا .)80:کساني که بر ملوک حيره وارد ميشدند ،زمين را بوسه ميدادند .بره
گزارش واقدي ،وقتي سعد بن ابي عبيد بر نعمان بن منذر وارد شد ،حاجرب برر او بانرگ
زد که براي ملک ،زمين را بوسه بزن (واقدي ،بريترا .)186 :همچنرين ملروک حيرره بره
تقليد از شاهان ساساني به کساني که ميپسنديدند ،پاداشهاي گرانبها ميدادنرد .نابغرة
ذبياني مديحهاي براي نعمان بن منذر سرود و او چنان خرسند شد که دستور داد دهران
نابغه را از گوهر پُر کنند (مسعودي .)100 :1964،اين رسومي بود که دربار حيره از دربار
ساساني تقليد ميکرد ،ولي در ميان اشراف حيره نيز مانند اين رسروم وجرود داشرت :در
کنار خانههاي اشراف ،دربانهايي رفتوآمد افراد را مراقبت ميکردنرد (آذرنروش:1354 ،
 .)170از روايات ابوالفرج اصفهاني در شرح زندگي حنين بن بلوع حيري -موسيقيدان و
شاعر مشهور حيره -ميتوان دريافت که در مجالس و ميهمانيهراي اشرراف حيرره آداب
مخصوصي وجود داشته و حتي براي تزيين اين مجالس گرلآرايري ،هنرري خراص بروده
است (ابوالفرج اصفهاني .)526 :1418 ،در ميان اسرامي حيرري نرام هراي پارسري چرون
قابوس و بسطام معرب کاووس و گستهم بودند .در ديوان ساسانيان ،دبيراني عرب حضور
داشتند که وظيفة آنهرا ،ادارة امرور مربروط بره حيرره و ترجمرة نامرههرايي برود کره از
قسمتهاي عربنشين به دربار ساساني مريرسريد .دبيرران عررب مراسرالت و مکاتبرات
ساسانيان را که به زبان عربي بود ،انجام ميدادند و ايرن افرراد بيشرتر از حيرره انتخراب
ميشدند که به زبان پارسي و شئون فرهنگي ايران آشنا بودند .طبرري از خليفرة نعمران
در دربار ساساني سخن به ميان آورده است (طبرري )604 :1358 ،و احتمراالً خليفگران
مورد نظر طبري همين کاتبان عرب بودهاند .حقوق ساليانه اين دبيران از طررف حيرره و
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به صورت جنس مانند کره اسب ،خرماي تازه و خشک ،کشک و چرم پرداخرت مريشرد
(محمدي ماليري .)106 :1374 ،دبيران عرب نرزد پادشراهان ساسراني مقرام و منزلتري
خاص داشتند ،چندان که گاه در امور مربوط به اعراب برا آنهرا مشرورت مريشرد .نفروذ
کاتبان گاه به حدي ميرسيد که در عزل و نصب ملوک حيره دخالت مريکردنرد؛ ماننرد
انتخاب نعمان بن منذر و اعمال نفوذ عرديّ برن زيرد در جانشريني او (ابروالفرج:1418 ،
 .)399 -400نخستين کس از عرب که به دبيري ديوان ساسانيان مشهور شد ،لقيط برن
معبد يا لقيط بن يعمر از طايفة اياد دبير ديوان شاپور دوم بود (محمدي ماليري:1374 ،
 .)103معروفترين دبيران عرب دربار ساساني از خاندان عدي برن زيرد بودنرد .زنردگي
ديواني اين خاندان ،نمونة بارزي از کيفيت آشنايي حيريان با فرهنگ ساساني است .جردّ
بزرگ اين خاندان ،ايوب بن معروف ،در يمامه ميزيست ،ولي به سبب قتلي کره مرتکرب
شد ،به حيره فرار کرد و به اوس بن قالم پناهنده شد .خرانوادة ايروب در حيرره برا زبران
فارسي آشنا شدند و فراگيري زبان فارسي ماية ترقي اين خاندان شد .ورود خاندان ايروب
به مشاغل ديواني از زمان حمّاد نوة ايوب بود .او در حيره تحصيل مريکررد و در خرط و
زبان فارسي و عربي مهارت يافت ،تا آنجا که کاتب نعمان اکبر شد .اين حمّاد فرزندي بره
نام زيد داشت که در ديوان ساساني مأموريت بريد را به او سپردند و به تدريج بره دربرار
ساساني راه يافت .زيد فرزندي به نام عدي داشت که در حيره خط عربري را فررا گرفرت،
سپس براي فراگيري خط و زبان فارسي به دهقاني به نام فروخ ماهان سپرده شد .عردي
نزد او خط و زبان فارسي آموخت و در سوارکاري ،تيراندازي و چوگان بازي مهارت يافت.
مدتي بعد عدي بن زيد به دربار ساساني راه جست و به جامعة دبيرري دربرار انوشريروان
در آمد .هيچيک از کاتبان عرب ،در دربار ساساني به منزلرت عردي نرسريدند و حتري از
جانب انوشيروان براي سفارت به روم فرستاده شد و او همران کسري اسرت کره توانسرت
نعمان را به حکومت حيره برساند .پس از عدي ،فرزندش زيد جاي او را در دربار ساساني
گرفت (يعقوبي .)212 :1960 ،فراگيرري زبران و کتابرت فارسري در برين حيريران رواج
داشت و برخي از بزرگان حيره فرزندان خود را به مکاتب مي فرسرتادند ترا ايرن زبران را
بياموزند (ابوالفرج اصفهاني .)101 :1418 ،به نظر مي رسرد کره همرين افرراد در تبرادل
فرهنگي ميان ايران ساساني و اعراب شبه جزيره نقش اساسي داشتهاند.

13

در زمينة تاريخنويسي نيز حيريان تحت تأثير سبک و روش تاريخ نويسري ساسرانيان
بودند .ساسانيان تاريخ زندگي و اعمال شاهان را مينوشتند و در بايگانيهراي مخصروص
حفظ و نگهداري ميکردند .حيريان نيز به تقليد از ساسانيان ،زندگينامة ملروک خرود را
مينوشتند و در معابد خود نگاه ميداشتند .کلبي در نگارش تاريخ حيره از همين اسرناد
بهره بُرد .طبري از قول کلبي نوشته است« :اخبار عرب و انساب آل نصر ،مدت عمر آنهرا
و کارهايي که براي آل کسري انجام دادنرد و سرالهراي حکومتشران را از معابرد حيرره
استخراج کردم و در آنها ملوک و امورشان همه ثبت شده برود» (طبرري.)451 :1358 ،
نکتة جالب توجه اينکه ،تاريخ حيره در مقايسه با دو قدرت شمال و مرکز عربستان يعني
غسّان و کنده از روشني و وضوح بيشتري برخوردار است و سربب آن را بايرد در ارتبراط
حيره با ساسانيان جستوجو کرد .گفته شد که در حيرره ،ايرانيران و اعرراب برا يکرديگر
آميزش داشتند و از همين طريق ،اعراب با زبان فارسي آشنا شدند و از برخري کلمرات و
اصطالحات فارسي در زبان خود استفاده کردند .م الً چون حيريران برازيهراي شرطرنج،
نرد و چوگان را از ايرانيان فرا گرفتند ،اصطالحات مربوط به اين بازيهرا ماننرد (النررد)،
(النرد شير)( ،صولجان -چوگان)( ،شرطرنج) و (دسرت -يرک دسرت برازي) نيرز از زبران
فارسي به زبان عربري راه يافرت (آذرنروش .)160 :1374 ،شرمار چشرمگيري از کلمرات
فارسي در شعر جاهلي و قرآن کريم وجود دارد .آذرنوش صد و پنج کلمره فارسري نظيرر
آبزن (نوعي ظرف بزرگ) ،ديوان ،بستان ،تاج ،خندق ،دربان ،کسرري ،مرزبران و هميران
(کمربند يا کيسه) را در شعر جاهلي يافتره اسرت (همران .)127 -129 ،کلمراتي ماننرد
ابريق ،برزخ ،تنور ،دين ،رزق و روضه را نميتوان با قاطعيت گفت کره از طريرق آميرزش
ايرانيان با اعراب در حيره به زبان عربي راه يافته است ،اما به هر حال ،بزرگترين کرانون
برخورد ايرانيان با اعراب ،سرزمين حيره بود و در انتقرال کلمرات فارسري بره عربري نيرز
حيره نقشي مهم داشته اسرت .بيشرتر شرعراي برزرگ عررب پريش از اسرالم بره حيرره
رفتوآمد داشتند و بعضي از ايشان در آنجا مقيم بودنرد و حتري بعضري از ايرن شرعرا از
طريق حيره به دربار ساساني راه يافتند .در شرح زندگي اعشي آمده است که او به دربرار
ساساني رفتوآمد داشت و به همين سربب ،در اشرعار خرود از کلمرات فارسري اسرتفاده
ميکرد؛ به ويژه هنگام نرام برردن از سرازهاي موسريقي م رل سرنج ،رود ،نراي و برربط
).(Cambridge, 1993, 610
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ايرانيان حيره نيز با فرهنگ عربي آشنا مريشردند و امرا از ميرزان آشرنايي ايرانيران برا
فرهنگ عرب اطالع چنداني در دست نيست .به نوشتة جرجري زيردان« :پادشراهان ايرران
زبان و شعر عرب مريآموختنرد و از آن ننرگ نداشرتند .حتري بهررام پرنجم کره در برين
عربهاي حيره تربيت يافت ،زبان عربي آموخت و به عربي شعر ميگفت» (جرجي زيردان،
761 :1369؛ مسعودي  .)88 :1357به روايت ابرن خلردون ،کسرري از نعمران برن منرذر
گروهي از بزرگان و خطباي عرب را خواست؛ پس نعمان گروهري را بره سروي او فرسرتاد،
کسري از فصاحت آنان در تعجب شد (ابرن خلردون .)17 :1408 ،جرجري زيردان نيرز در
همين زمينه نوشته است« :چون پادشاهان عرب در عراق نزد پادشاهان ايران از زبرانآوري
عرب مطلبي ميگفتند ،پادشاهان ايران بيميل نبودند که هيأتهاي عررب را بپذيرنرد ،ترا
آنکه نعمان با کسري انوشيروان در اين باب صحبت داشت و مقرر گرديرد هيرأتي از قبايرل
مختلف عرب نزد انوشيروان بيايند ،از هر قبيله دو سه مرد دانشرمند و آبرومنرد برراي ايرن
کار تعيين شدند که از آن جمله :اک م بن صيفي و حاجب بن زراره از قبيلة تمريم و حررث
بن ظالم و قيس بن مسعود از قبيله بکر و خالد بن جعفر و علقمره برن غالثره و عرامر برن
طفيل از طايفة عامر و غيره انتخاب شدند .اينان نزد انوشيروان آمدند ،هرر کردام خطبرهاي
ايراد کردند که مورد پسند انوشيروان واقع شد» (جرجي زيدان.)425-426 :1369 ،
نقش حيره در تاريخ مذهبي شبه جزيره نيرز اهميرت خراص دارد :ايرن شرهر محرل
برخورد اديان بتپرست ،يهود ،مسيحيت ،زرتشتي و مانويت بود که کمابيش بره صرورت
مسالمتآميز زندگي ميکردند .آيين برتپرسرتي و يهرود در سراسرر شربه جزيرره رواج
داشت ،ولي حيره در معرفي اديان زرتشتي ،مسيحي و مانوي به اعراب نقشي مهرم ايفراء
کرد و اعراب با اديان ايرانري زرتشرتي ،مرانوي و مزدکري از طريرق حيرره آشرنا شردند.
پژوهشگران بر اين باورند که مفهوم تقدير و سرنوشت کره بارهرا در شرعر عررب قبرل از
اسالم مطرح شده ،همان انديشة تقدير زرواني در ايران اسرت (Cambridge, 1993,
) .609اعراب ،افکار ثنوي را از مردم حيره آموختند که با ايرانيران تمراس داشرتند و بره
اهورا و اهريمن معتقد بودند (حسن2536 ،ش .)65 :.آيين زرتشتي در قبيلرة بنريتمريم
شايع بود (صاعد اندلسي )204 :1376 ،و آشنايي اعراب با مانويت نيز ماننرد زرتشرتي از
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طريق حيره حاصل شد .بنا بر روايات ،زندقه 1در ميان قريش رايرج برود و آن را از مرردم
حيره گرفته بودند (ابنرسته264 :1365 ،؛ ابرنقتيبره .)621 :1992 ،مانويران در حيرره
آيين خود را تبليغ ميکردند و معروف است که عمرو بن عدي به مانويان پنراه داده برود
(کريستن سن .)225 :1367 ،در کتابي مانوي به زبان قبطري گزارشري آمرده اسرت کره
نشان ميدهد جانشين ماني از امير عرب (آمرو) تقاضا کرد تا نزد نرسي از ايشان شفاعت
کند که ظاهراً نتيجهبخش بود و نرسي دستور داد کشتار مانويان متوقف شرود .بره نظرر
ميرسد که اين امير عرب بايد امروالقيس ،امير حيره باشرد (تقريزاده.)17-18 :1335 ،
آيين مزدکي هم به دنبال اقدامات تبليغي حارث بن عمر و برن آکرل المررار کنردي بره
حيره راه يافته بود (غنيمه.)30 :1936 ،

نتيجه
شبه جزيرة عرب يکي از مراکز مهم انتقال مهاجر بره سررزمينهراي مسراعدتر بروده
است .مشکالت معيشتي ،بيآبي و فقدان حداقل شرايط براي زنردگي ،از عرواملي بودنرد
که موجب مهاجرت از آنجا به سرزمينهاي اطراف ميشد .حيره نيرز در رهگرذر همرين
مهاجرتها شکل گرفت .با ظهور دولت ساساني ،سرنوشت حيره و ايران به يکرديگر گرره
خورد و لخميان توانستند با حمايت ساسانيان ،حيره را به قدرتمندترين امارت عربري در
شمال شبه جزيرة عربستان تبديل کننرد .حيرره در طري پرنج قررن روابرط عميقري برا
همسايگان خود داشت و آنان در نقشهاي متفاوتي ظاهر شدند؛ متحد دولرت ساسراني،
دشمن دولت روم و رقيب سرسخت غسان و کنده .اگر چره نگراه برخري از مورخران بره
تاريخ حيره بيشتر از منظر وابستگي آنان به دولت ساساني بوده ،ولي به نظر ميرسد کره
ارتباط آنها ريشه در وابستگي دو جانبه داشته است .حيريان حافظ منرافع ساسرانيان در
شبه جزيره بودند و در جنگهاي ايران و روم تکيهگاه نظامي ايران محسروب مريشردند.
در مقابل ،ملوک حيره با حمايتهاي سياسي ،نظامي و اقتصادي ساسانيان بره تحکريم و
گسترش نفوذ خود در منطقه ميپرداختند .چنين به نظر ميرسد که در اين ميان ،حيره
سود بيشتري ميبرد .ساسانيان در قبال حمايرت از حيرره توقرع داشرتند آنران در برابرر
 .1منظور از زندقه در منابع دورة اسالمي ميتواند همان مانويت باشد.
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هجوم اعراب به مرزهاي غربي کشور بايستند ،ولي تاريخ نشان داد کره در هنگرام ضرعف
دولت ساساني ،حيريان نتوانستند پوشش امنيتي مناسبي براي مرزهاي غربي ساسرانيان
پديد آورند .اين امر ناشي از ضعف دولت حيره در نتيجة ضعف در ارکان دولرت ساسراني
بود .در جنگهاي ايران و روم نيز منافع حيريان تأمين ميشد ،زيرا آنران بيشرتر در پري
کسب غنايم بودند تا کمک به سپاه ساساني و عالوه بر کسب غنايم ،کمکهاي اقتصادي
بالعوضي نيز دريافت ميکردند .حيره در کانون برخرورد فرهنرگ هراي ايرانري ،يونراني-
رومي و عربي قرارداشت و اين فرهنگها بر يکديگر تأثير داشتند .اين شهر بيش از همره
به واسطة ارتباط با ايران عصر ساساني ،از تجليات فرهنگي آن مترأثر مريشرد .بنرابراين،
حيره بيش از ديگر مراکز عربنشين ،با دستاوردهاي فرهنگي ملل متمردن آن روز آشرنا
بود و سپس آن را به اعراب شبه جزيرة عرب منتقل کرد .به طرور کلري حيريران ،عامرل
انتقال غالب شئونات فرهنگي -تمدني ايران از جمله دين ،خط و زبران بره ديگرر اعرراب
بودند.
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مقدمه ،حواشي و فهارس :محمد مخزوم ،بيروت :داراحياء التراث العربي
ابن خلدون ،عبدالرحمن1408 ،ق1998/.م ،.العبر 8 ،جلد ،با حواشري و فهرارس :خليرل
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ابراهيم االبياري و عبدالحفيظ شلبي ،مصر :شرکت مصطفي البابي الحلبي و اوالده ،در دو
مجلد
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مسعودي ،ابوالحسن علي بن حسين1357 ،ق ،.التنبيه و االشرراف ،بره تحقيرق :عبرداهلل
اسماعيل الصاوي ،قاهره :دارالصاوي
______________________ ،1384 ،مروج الذهب و معادن الجوهر4 ،جلرد ،بره
تحقيق :محمد محيالدين عبدالحميد ،مصر :سعاده
ميداني ،ابوالفضل احمد بن محمد ،1366 ،مجمرع االم رال ،المعاونيره ال قافيره لسسرتانه
الرضويه ،مشهد
واقدي ،محمد بن عمر ،بيتا ،فتوح الشام ،بيروت :دارالجيل
____________________1410 ،ق1990/.م ،.کتاب الررده ،بره تحقيرق :يحيري
الجبوري ،بيروت :دارالغرب االسالمي
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