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 چکیده 

  ی استیساکن شدند س  رهیبه نام ح  یاهیمهاجرت کرده و به طرف عراق و در ناح  منیاعراب از    یسر  کی  یفیعصر ملوک الطوا

عامل مخرب   ک یقدرت به    زیو قدرت بود اما در زمان خسرو پرو  استی ک  نیب  ی گرفتند وحدت   ش یها پ در برابر آن  انی که ساسان

را به نقطه فرجام   یساخته بود و سرانجام خاندان ساسان  شیرهنمون خو  استیک یو هوس را به جا یهو یشد چرا که و لیتبد

ادیرسان سع  نی.  بررس  یمقاله  با  تا  مسائل   یدارد  نظربه  مورد  موضوع  جانبه  چگونگ  یهمه  ح  لیتشک  یهمچون  و    رهیدولت 

اعراب ح  روابط ساسان  گرید  یبپردازد و سپس در قسمت  رهیمهاجرت  باعث    یعوامل  نیهمچنو    رهیبا دولت ح  انیدر مورد  که 

 .خواهد پرداخت یبه ارمغان آورد را به بحث و بررس انیسانحکومت سا یرا برا یی امدهایچه پ  نکهیشد و ا رهی سقوط ح

 

 .ذوقار، ساسانیان، حیره، اعرابهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه 

اداری   روند  در  و  نمود  ایجاد  مرکزی  دولت  و  اعراب  بین  ارتباط محکمی  بابکان  اردشیر  ساسانیان  آنجائیکه مؤسس سلسه  از 

زمان چنین نظمی نبود و این مسأله خود عظمتی را برای ساسانیان فراهم آورد ولی  آن  مملکت نظم خاصی را حاکم کرد که تا  

از بین رفت و زمینه سقوط سلسله  اعراب و حکومت ساسانی  انسجام بین  این وحدت و  به یکباره  اواخر حکومت ساسانی  در 

به نظر  .  د ولی مسأله فوق بی تأثیر نبودبو  ساسانیان را فراهم آورد اگرچه نابسامانی های داخلی کشور نیز در این سقوط دخیل

بر خالف پادشاهان ساسانی از سیاست دیرینه که مبتنی بر حفظ حائل بین قلمرو   می رسد که پادشاهانی نظیر خسرو پرویز

   . غفلت ورزید و به یکباره زمینه سقوط سلسه ساسانی را فراهم ساخت هایران و اعراب بادی

 

  چهارچوب نظری

به نظر می رسد که نقطه شروع این انقراض  عوامل متعددی در انقراض سلسله ساسانی نقش داشتند ولی    اید گفت کهدر اینجا ب

در زمان پادشاهی و سلطنت خسرو پرویز بوده است و وی از شیوه و سیاست پادشاهان پیشین ساسانی تبعیت نکرده و هوس را  

پردگی که اعراب در برابر ایرانیان دارا بودند از بین رفت و به  خم آن سر سندان بنی لبرکیاست ترجیح داد و با بر کنار کردن خا

نزدیک و نزدیکتر شد. بطوریکه در زمان یزدگرد به نابودی کامل رسید و سیاستی که  تدریج حکومت ساسانی به ورطه سقوط  

ک ریزی  پایه  ساسانیان  سلسله  گذاری  پایه  و  سلطتنت  اوایل  در  بابکان  مباردشیر  بود  اینرده  بر  بر تنی  مستقیم  توان  نمی  که 

اعراب حکومت کرد و باید شخصی از میان خود اعراب حاکمشان باشد ولی خسرو بدون تدبیر این سیاست را نادیده گرفت و از  

  جمله عوامل دیگر که در این سقوط نقش داشتند نزدیک بودن پایتخت آن دولت ساسانی بر جزیره العرب و زود دست یافتن

و دیگر خیانت بعضی از سرداران و بزرگان ایرانی در جنگ قادسیه به شاه ساسانی را می توان نام  ه بود  شهر باشکو  عرب بر آن 

 برد.  

 

  مهاجرت اعراب حیره

سرزمین عربستان صحرائیست بسیار وسیع ولی مانند صحراهای بزرگ از آداب و لوازم آبادی بی بهره نیست. سابقاً گمان می  

وسیع و خشک که آب و گیاه در آن یافت نمی شود که در چند هزار سال پیش در آن زراعت می   بیابانیست که عربستانکردند  

خیز عربستان عموماً در جنوب غربی عربستان وجود دارد   و دهکده های زیادی در آن وجود دارد. نواحی حاصلها  شده و شهر  

می  وان و منظم نیست وقتی باران  ان عربستان فررار دارد. باراجنوب عربستان قخیزی است که در  و یمن سرزمین آباد و حاصل

و مردم در روزگار  فرو می رود و فقط سرزمین یمن باران منظم می بارد  ها  جاری می شود و در ریگزار ها  بارد سیالب در درز 

 قدیم برای استفاده از آب باران سدی بوجود آورده بودند. 

خیزی نیز وجود داشت که در نتیجه ویرانی سد مأرب که باعث از بین رفتن  حاصلهای    شت و زمیندر یمن تجارت رونق دا

خراب و تمدنشان منقرض شد زیرا سد یکی از عوامل پیشرفت یمن بود و مردم آن سرزمین زراعت شد و در نتیجه کشورشان  

راض تمدن یمن و  د مأرب علت انقسد که ویرانی سهای خود را بوسیله آن بطور منظم آبیاری می کردند اما به نظرمی ر  زمین

و عوامل دیگر به ضعف و سستی دچار شدند و طبعاً از مراقبت سد که یکی  ها  نبود بلکه یمن درنتیجه پیش آمدها  مهاجرت آن 

قابل هجوم  از وسایل پیشرفت آنان بود غفلت کردند و در نتیجه این سستی و اهمال کاری بتدریج رخنه دار شد و نتوانست در م

یکی    سد  پیش از ویرانی سد آغاز شده بود و ویرانیها    ضعف و انحطاط یمن مدت»بنابراین باید بگوییم که    مقاومت کندسیل  
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از مردم آن سرزمین به نقاط شمالی و شرقی عربستان  از مظاهر آن بود و در نتیجه همین انحطاط و ضعف بود که بسیاری 

 . (32، 1376، ابراهیم حسن)مهاجرت کردند 

حکومت  ها  سرزمینکه کوروش آنجا را سر و سامان و سازمان بخشید و پارسیان بر آن زمین عراق و اطراف آن از همان اوان رس

شاه ایران را   «دارا»نداشت. زمانیکه اسکندر مقدونی قیام کرد و  و خصومتی  و هیچکس با آنان کشمکش و درگیری    می کردند

الطوائف   ملوکشد و    تجزیههای پارسیان    درت و شوکت آنان پایان داد. سرزمینشکست داد و پارسیان را درهم شکست به ق

قسمت و    فرمانروایی  راندند  فرمان می  ایران  مناطق مختلف  بر  پادشاهان جدا جدا  این  اختیار گرفتند  در  را  آن  های مختلف 

وی اعراب مهاجری همواره به رصحرای عراق  »ن پادشاهان ملوک الطوائف صورت پذیرفت و  مهاجرت اعراب یمن در عهد همی

در  ها    که در اطراف شبه جزیره عربی اقامت داشتند یا از سرزمین عربستان جنوبی به جانب آن می آمدند باز بود این مهاجرت

 « طوایف»منطقه مجاور فرات جنوبی در عصر های عراق به طور چشمگیری افزایش می یافت بدین ترتیب   مواقع ضعف حکومت

فت دوره  سقوط  یعنی  میان  مهاجرت  رت  مقصد  و  عنوان هدف  به  ساسانیان  آمدن  کار  روی  و  اشکانی  آمدها  عربدولت    « در 

 . (74، 1380، )سالم

به  آنان  با  و  پیوستند  آن  به  عدنانی  مهاجران  سپس  و  کردند  اشغال  را  عراق  حومه  از  بخشی  و  کردند  مهاجرت  قحطانیان 

تنوخ که قبیله ای »جزیره فراتیه ساکن شدند این مهاجران را تنوخیان می خواندند کشمکش پرداختند تا سرانجام در بخشی از 

ه تنوخ چنین است که ملک بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان ازدی از قبیله بنی  از قوم ازد بود از مهاجران عراق وجه تمسی 

بن فهم بن تیم اهلل بن اسد بن وبره بن قضاعه  نصر بن ازد با گروهی از ازدیان به سوی عراق حرکت کردند و از سوی دیگر ملک  

رفت و این دو به هم رسیدند و ملک بن فهم به  با گروهی از قضاعیان که از تهامه به بحرین رهسپار شده بودند و به عراق می  

ند و  ی گفت که در بحرین اقامت کنیم و بر ضد دشمنان خود هم پیمان باشیم و هم پیمان و هم قسم شد فهم قضاعملک بن  

حرین به می راندند آشفته بود آنان از ببدین جهت آنان را تنوخ خواندند و در همین هنگام وضع عراق که امیرانی در آنجا فرمان 

ازد با ملک بن فهم ازدی به عراق آمدند و قضاعه با ملک بن فهم   ،  )اصفهانی  «به شامقضاعی  سوی عراق بیرون آمدند قبیله 

1346 ،99 ) . 

تانی که تنوخیان در آن ساکن شدند شهر انبار بود و عرب های تنوخ ابتدا به آنجا مهاجرت کردنداین شهر  شهر باسنخستین  

و دروازه هایی بود که شهر را در مقابل  ها  پیش از روی کار آمدن ساسانیان ساخته شده بود و از لحاظ ساختمانی دارای قلعه  

دوم رونق و آبادانی یافت و همچنین در جنوب شهر کانالی حفر کرد به اسم  ر  ن شاهپوو در زما»محافظت می کرد    حمالت روم

و  ها  شهرت دارد انبار از این کانال اهمیت خاصی یافت و به صورت مرکز تجاری مهم و انبار کاال  «نهر عیسی  »)نارسارس( یعنی  

 .(175، 1380، )سالم «اموال در آمد

ه ساسانی در عراق ساخته شده بود و پس از مرگ  مانروایی بخت النصر یعنی پیش از دوراین دو شهر حیره و انبار در زمان فر

النصر مردم از حیره به طرف انبار رفتند و حیره ویران گردید و انبار هنوز شهری آباد بود تا اینکه در روزگار فرمانروایی    بخت

نا پادشاهان تنوخی به  از  ویش را بدست  ویش قرار دارد و به تدریج آبادانی خم عمرو بن عدی حیره را مرکز حکومت خیکی 

 آورد. 
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 چگونگی تشکیل دولت حیره 

در زمان ملوک الطوایف که مهاجران یمنی بخشی از حومه عراق را اشغال کردند نخستین پادشاه حیره را  همانطور که می دانیم 

هر محسوب می شود ولی محل اقامت او در ش  ل قحطان دانست که نخستین پادشاه حیرهمی توان مالک بن فهم تنوخی از آ

 توسط شخصی بنام سلیمه بن مالک به قتل رسید. ها انبار بود. وی در زمان ملوک الطوایف در عراق فرمانروایی می کرد و بعد

قدرت   پارسیان  آنکه  از  همچون  بعد  ساسانی  اول  پادشاهان  گرفتند  بدست  اجراییرا  روند  در  را  خاصی  نظم  بابکان   اردشیر 

د بین  محکمی  ارتباط  و  ساخت  قرار  بر  حک مملکت  و  مرکزی  دولت  ولت  نشانده  دست  که  دیگر  نواحی  فرمانروایان  و  مرانان 

مرکزی بودند بوجود آورد. دستگاه عظیم اداری دولت ساسانیان جدید التاسیس نبود و این تشکیالت و القاب کارگزاران دولت 

را شاه می  ها  شهرداران که بیشتر آنان حکمرانان نواحی مستقل بودند آن»مان  محسوب می شد در این زیادگار عهد اشکانیان  

شاهنشاه   را  ساسانی  پادشاهان  بودندو  ساسانی  پادشاهان  نشانده  و دست  کردند  می  دور دست حکمرانی  ممالک  در  خواندند 

حکمرانا از  کثیری  عده  به  و  شاهان  شاه  چنایعنی  دادند  شاهی  عنوان  ایران  مختلف  نواحی  از ن  حیره  عرب  پادشاهان  که  ن 

 . (14، 1383، )نفیسی «داشتندمناذره و پادشاهان ارمنستان و پادشاهان آالنیان در سرحد قفقاز عنوان شاه را سلسله 

اعتالی دولت ساسانیان گردید و حکم  موجب عظمت و  ها  و این کار اردشیر اول نظم خاصی را در تشکیالت کشور بوجود آورد  

از آن بر  ،  به بعد کامال تحت دستور شاهنشاه قرار گرفت  والیات  بتواند مستقیماً  بود که محال است  را ها  عرباردشیر معتقد 

اه آنان  در رأس کار قرار دهد و پادشها  عربحکومت کند و نگذارد آنان مناطق تحت فرمان او را غارت کنند مگر آنکه فردی از  

بدهد که بتواند به کمک آنان در   را تأیید کند و از سوی دیگر این امکان را به اوگرداند که از یک سو وی حکومت ساسانیان  

و   بایستد  روم  پادشاهان  مقابل    مقیمی  هاعربمقابل  را در  بودند    مقیمی  هاعرب عراق  روم  پادشاهان  پروده  که دست  و  شام 

ریان ایران را آماده نگاه می داشت تا به  لشگ  در مقر پادشاه حیره یک سری ازار دهد. و همچنین  از آنان در هراس بود قر  سخت

ی بادیه نشین که بر علیه حکومت ساسانی بودند پیروز آید در عهد اردشیر بابکان والیت و حکومت جذیمه  هاعربیاری آنان بر  

ذیمه دومین  عربستان فرمان می راندند همچنان برقرار بود. ج  ی ربیعه و مضر بر سرزمین عراق وهاعربوضاح بر حیره و نیز  

 های بسیاری را از خود  ی به حکومت رسید و وی بسیار تیزهوش و کاردان و رشادتپادشاه بعد از مرگ مالک بن فهم تنوخ

جنگید و پادشاه  شان می داد و نخستین کسی بود که به همراه سپاهیانش به جنگ می پرداخت و در پایان عمرش نیز با شام  ن

بیماری  علت ملقب شدن او به این دو نام یعنی دارای  »می خواندند    «وضاح»و    «ابرش»یمه  را جذرا کشت. وی    «عمالقه»آنجا  

نخواستند به صراحت ابرص بخوانند و به دلیل بزرگداشت او و ترس از اینکه او را به برص نسبت دهند و  ها  عرببرص بود و  

 . (177، 1380، )سالم «خواندند «جذیمه ابرش» و   «جذیمه وضاح»ابرص بنامند 

ار می آید و  پس از جذیمه پسر خواهرش عمرو بن عدی به حکومت رسید و عمرو بنیانگذار حکومت لخمیان در حیره به شم

می داد و غنایم زیادی به  بسیار انجام  ها  لشکرکشیمردم حیره در نوشته های خود بسیار از وی تعریف و تمجید کرده اند وی  

الطوایف عرب   ملوک  از  و  آورد  زماندست می  آن  در  کردند  نمی  اطاعت  از عدی  نیز  آنان  و  برد  نمی  به سلطنت   فرمان  که 

بکان بود پس از آنکه اوضاع داخلی کشور را سر و سامان داد از اینکه عدی به این روش بود و به  وی معاصر با اردشیر بارسیدن  

رغم  علی  و  را متصرف کرد  عراق  بنابراین  آمد  به خشم  بود  به    دنبال حکومتی مستقل  مردم حیره مجبور شدند  باطنی  میل 

 ه شام رفتند و به قضاعیان آنجا پیوستند.که از قضاعه بودند ب ها عربخواسته های او تن بدهند و دسته ای از 
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  روابط ساسانیان و حیره

تی از یمن به عراق  د وقذریان که از تبار لخمیان بودنبخش اعظم روابط ایرانیان و اعراب به وجود دولت حیره مربوط می شود من

با   دوستانه  روابط  و  گرفتند  قرار  ساسانی  دربار  توجه  مورد  کردند  دارای مهاجرت  زمان  آن  در  حیره  کردند  برقرار  ساسانیان 

موقعیت خاصی بود و در حقیقت حائلی بود میان اعراب و ایران به شمار می رفت و با قرار دادن نیروی جنگی خویش در اختیار 

سا روم شرقیپادشاهان  مرزهای  در  حیره  نیرومند  دولت  و  رفت  می  به شمار  ساسانی  دولت  برای  گاهی  تکیه  ،  سوریه،  سانی 

داشت   خاصی  منافع  را  عربستان  حیره  دولت  ایران  مرزهای  به  اعراب  حمالت  نفوذ  از  جلوگیری  دلیل  به  خصوصاً  ساسانیان 

به    یپشتیبان پارسیان  از  متعددی  های  خانواده  نمودند.  دسمی  ساسانی  پادشاهان  حتی  بودند  کرده  مهاجرت  های  حیره  ته 

شهرت یافته در اختیار   «وضائع»و یا    «شهباء»قرار می دادند از جمله سپاهی به نام    ورزیده سپاهی را در اختیار امیران حیره

 . (105، 1346، نیی بود)اصفهاه نامی فارسنعمان اول پادشاه حیره قرار داشت نام یکی دیگر از دسته های سپاه او )دوسر( بود ک

  با ساسانیان پیوند عمیق داشت زیرا در آن دوره لخمیان وابسته به دولت ساسانی بودند در سده پنجم میالدی سرزمین لخمیان  

تا آنجا که می توانست سعی می کرد روابط دوستانه   و دولت ساسانی سیاستی که داشت و آن این بود که برای حفظ منابع خود 

 « مان بن منذرنع»از مشاهیر ملوک حیره می توان    و  کمکی بود برای مبارزه با روم شرقیرا با حیره حفظ کند زیرا نیروی  خود  

او   به  ایران حاکم حیره شد و  پادشاه  از سوی  برد که  نام  از دنیا فاصله گرفت و  را  اواخر عمر  زیرا در  زاهد می گفتند  ثعمان 

ربار ایران را به خود جلب کرد تا حدی که یزدگرد اول  کرد به جا و شایسته اش اعتماد دطریقه عزلت پیمود. حسن تدبیر و عمل

بهرام از کودکی در مملکت حیره در قصر خورنق که متعلق  ،  شکار و سوارکاری بیاموزدها  پسرش بهرام را به وی سپرد تا از آن 

ان عربی آموخت. همچنین  در حیره تربیت یافت و زبها  ب رع نمو یافت و او در میان  به نعمان بود و در هوای خوش حیره رشد و  

و مهشت    «رام افزود= کسی که شادی یزدگرد را افزون کند»به لقب  منذر آنچنان مورد عالقه و اعتماد یزدگرد بود که مفتخر  

 ( 296، 1378،  کریستن سن) . )اعظم( شده بود

دوستانه ای با دربار ساسانی داشت و  ت و همانند پدرش روابط  پس از مرگ نعمان منذر پسرش سرپرستی او را بر عهده گرف

وادار کرد را  ایران  بود که موبدان  ای  اندازه  تا  او  نفوذ  و  بود  زیادی  نفوذ و قدرت  از حمایت    که  صاحب  را که روزگاری  بهرام 

تخت   و  تاج  نیرومند  مدعی  که  شاهزاده خسرو  از  را  وی  و  برساند  سلطتنت  به  بود  برخوردار  خاندان  پدرش  با  نسبتی  و  بود 

ساسانی داشت یاری کرد چرا که خسرو به علت رفتار و سیرت ناشایستی که داشت اعیان و اشراف موبدان دل خوشی از این 

چون از وجود این سلطان نا موافق خالص شدند خواستند از فرصت استفاده کنند و قدرت خویش را استوار  »پادشاه نداشتند و  

)کریستن    « م کننددست اتحاد دادند تا همه پسران یزدگرد را از پادشاهی محرو  صاحبان مراتب به یکدیگر نمایند پس بعضی از  

 . ( 297، 1387، سن

از اعراب تنوخی ساکن «  منذر»در این زمان امیر حیره   از سپاهیان تنوخی که  سپاهی مجهز در اختیار داشت که یک دسته 

  قرار داده بودند و مرکب از افراد ایرانی بودند ها  ی در اختیار آن بودند که پادشاه ساسان   حیره بودند و دسته ای دیگر از سپاهیانی 

ایران متوحش شده با منذر و وهرام » فرماندهی آن را به پسر خود نعمان واگذار کرد. نعمان به طرف تیسفون راند و بزرگان 

 . (297، 1387، )کریستن سن  «شروع به مذاکره کردند عاقبت خسرو خلع شد و وهرام به تخت نشست

بکار بردن نام منذر بن ماءالسماء به طور زیاد در اشعار جاهلی جکایت از آن دارد که حیره دوران درخشانی را زمان حکومت او  

که  تجربه کرده است او در ابتدای حکومتش روابط تیره ای با قباد شاه ایران داشت که احتماالً مزدکی شدن قباد بود زیرا زمانی

رسید بزرگان ساسانی با موبدان زرتشتی هم پیمان و متحد شدند و باعث تضعیف دولت گردیدند. بزرگان و  قباد به سلطتنت  
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ثروتمندان به زیر دستان و رعایا ستم می کردند و همه امور را به دست گرفته بودند و قباد توان مقابله با آنان را نداشت جامعه 

بود و مردم خواستار  قهقرایی قرار داشت  ساسانی در آن زمان در مسیر   رسیده  پایان کار  به  تا    اصالحاتیو  بودند  در مملکت 

ظهور کرد و قباد برای تضعیف روحانیون زرتشتی و نفوذ ثروتمندان و سران از مزدکیان طرفداری کرد و این یکی    اینکه مزدک

وقتی دوباره مجدداً سلطنت را به دست    و بعد از خلع سلطنت از سیاستهای قباد بود تا از نفوذ نجبا و روحانیون جلوگیری کند  

 گرفت و به اریکه قدرت نشست تمام مزدکیان را قلح و قمح کرد. 

در آن زمان بخاطر مساله قدرت و حکومت قباد منذر بن ماءالسماء را که حاکم حیره بود و از پذیرش آئین مزدک امتناع کرده  

به   را  را عزل کرد و حارث کندی  برگزید عزل  بود  با جریان مزدکیان نداشت و تنجای وی  ارتباطی  به نظر می رسد  ها  وی 

وی سراسر زندگی  »قدرتمند بود    و   ان و شخصیتی با نفوذدقدرت و حکومت موضوع اصلی بود زیرا منذر ماء السماء مردی کار 

نا و دیموستراتوس را به یوحام  ان روم به ندر یکی از جنگهایش دو تن از فرماندهد و  خود را در حمله به سرزمین روم یورش بر

صافه را جهت مذاکره درباره آزادی ر  اسقفت در آورد یوستینوس هیئتی متشکل از آبراهام و شمعون آرشامی و سرگیوس  اسار

 . (196، 1384، )سالم «ده مذکور به دربار منذر فرستاددو فرمان

نت درگیر  لزل بود و در زمان بازگشت به سلطجدد متزچه بعد از نصب مپایه های دولت در زمان قباد چه در زمان سلطنت و  

جنگ با رومیان شده بود وی منذر را رقیبی نیرومند میدانست و توسعه و نفوذ منذر و احتمال ارتباط رومیان را با وی جهت  

حکومت  ی به دست آوردن  جلب نظر وی به طرف خود و اتحاد با وی را دور از نظر نداشت و از طرفی حارث کندی که آرزو

منذر را در سر داشت و برای رسیدن به اریکه قدرت قد علم کرده بود را فرصت طالیی در نظر گرفت و دفاع از منذر را به سود  

مصالح خود ندید و حمایتی در برابر وی انجام نداد و سرانجام حارث بر وی چیره شد. اما این پادشاه کاردان پس از به سلطنت 

انوشیروان دورسیدن خس ورو  برخاست  به ستیزه  با مزدکیان  بدست گرفت و خسرو  را  پادشاهی حیره    باره قدرت  به  را  منذر 

انجام داد سبب شد که دولت بیزانس    «بیزانس»ایران و روم شرقی    رساند ابتکار و خالقیتی که این پادشاه در جریان جنگ بین

توانایی  »ون اعراب می دانستند و در جریان این جنگ وی  ن پیروزی را مدی بی درنگ پیشنهاد صلح را مطرح کنند و ایرانیان ای

انطاکیه از طریق فراتیه را اعراب تدارک کرده   به اثبات رسانید و در طرح حمله بهدولت لخمیان و قدرت خویش را تمام و کمال 

حمله موفقیت آمیز ایرانیان به جناح اه ایران و  این نقشه کامال به مرحله اجرا در آمد و اعراب زمینه پیشرفت سپها  بودند که بعد

 . ( 210، 1372، )رضا «جنوبی لشکریان روم شرقی در نزدیکی رقه فراهم گردید

او هم چنین برای پشتیبانی و کمک به ایرانیان به دفعات مکرری سرزمین های روم را مورد حمله قرار می داد و در منطقه شام  

و این پیشروی را تا انطاکیه ادامه داد و در نبردی دیگر که با غسانیان انجام داد بر سر  ا بدست آورد  نفوذ کرد و غنایم فراوانی ر

بود که این جاده از نظر بازرگانی مهم بود و توسط اعراب دست نشانده و وابسته به روم شرقی محافظت    «استراتا»مساله جاده  

دولت بیزانس خسرو انوشیروان را مسئول جنگ بین غسانه   ار بود ولیکنمی شد و در آن زمان بین روم شرقی و ایران صلح برقر

کرده و سرانجام    ر را تحریک کردهو منذریان میدانست و معتقد بودند که این پادشاه برای اینکه نقض کند پیمان صلح را منذ

 شته شد.  شده و ک غسانی حارث امیر قدرتمند   مغلوباین پادشاه مطرح و دلیر حیره در نبرد »یوم حلیمه« 

دولت ساسانی همچنین برای رسیدن به اهداف خود روابطی را با قشر با سواد دولت حیره برقرار کرد که این موضوع را بعد از  

ها  عربآمدند و دولت ساسانی »توان مشاهده کرد که گاه و بیگاه فرستادگانی از اعراب به ایران میپیروزی انوشیروان بریمن می

 . (761، 1356، کردند« )زیدانرجمه و کارهای دیگر در ادارات خود استخدام میرا برای ت
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در بین خاندان عرب باسواد صاحب منصب بودند که از قبیله مضر    عدی کم بود و آل  ها  عرب در آن زمان مردم با سواد میان  

دانستند. حمازبن زید در دفتر نعمان بن  میعدی بن زید و پدرش و جدش خواندن و نوشتن  ،  بودند و در حیره سکونت داشتند 

کرد که فرزند خود زید را به دهقانی سپرد و او فارسی را به زید آموخت واو را به کسری معرفی منذر پادشاه حیره خدمت می

روز   آن  تا  در صورتیکه  گرفت  کار  به  را  او  انوشیروان  و  عهده  جزکرد  مرزبانان کسی  چنین  فرزندان  نمیدار  و  گمنصبی  شت 

برای بخاطر خو را  »عدی  و کسری  آورد  مداین  به  نیز  را  عدی  پسرش  و  کسری شد  مشارو  داد  انجام  که  وافری  ش خدمتی 

دیگر و  روم  پادشاه  نزد  میاسفارت  همینکه  ن  و  میها  عربفرستاد  مییاغی  میانجی  عدی  و  شدند  راه  ها  ارکگشت  به  رو  را 

تعیین میساخت و اگر پادشاه حیره میمرد جانشین امی چندان   ولی این مساله  .( 761،  1356،  گشت« )زیدانو با نظر عدی 

چینی کردند و کسری عدی را  از عدی سخن بردند و نزد کسری    عدی رشکدوام نیاورد و پادشاهان حیره به مقام و منصب  

ساالنه اعراب را   مقرریاخت  و پسر عدی تمام مکاتبات کسری با اعراب و همچنین پرد  کشت و پسرش زید را به خدمت گرفت

 داد.  تمام و کمال انجام می

 

 چگونگی سقوط حیره 

مسیحی از امیران بت پرست حیره است و قلمرو   آخرین امیر قدرتمند آل منذر »نعمان سوم« ملقب به ابوقابوس است وی اولین

تل او به دست خسروپرویز دیگر کسی از قحکومت وی تا بحرین و عمان امتداد داشت که بعد از او دولت حیره سقوط کرد و با  

خاندان منذر از سوی ساسانیان به حکومت حیره منسوب نگردید پدرش منذر یکی از پادشاهان حیره بود که فرزندان زیادی  

ربودند و انتخاب یکی از آنان کار بسیار سختی  داشت که بعد از مرگ وی فرزندان بر سر حکومت گوی سبقت را از دیگری می

ر منذر سیی سپرده شد. نعمان بزرگترین پ ا انتخاب یکی از آنان به ایاس طا ز این رو اداره حکومت حیره از جانب خسرو تابود  

رسانند مادر وی از طبقات پایین اجتماع بود و  بود از سلمی دختر وائل بن عطیه صائغ از مردم فدک و نسب وی را به کلب می

دختر حارث بود در آن زمان شخصی به نام عدی بن زید که به زبان فارسی تسلط   هاز همسر دیگرش ماری  »اسود«پسر دیگرش  

کامل داشت تربیت نعمان را به عهده گرفت و سرپرستی فرزند دیگرش اسود به عدی بن اوس سپرده شد. از آنجا که عدی از  

خواست و اوضاع و احوال خاندان بنی   ی باال نزد خسرو برخوردار بود زمانیکه منذر درگذشت خسروپرویز عدی راتمقام و مرتب

منذر را جویا شد وی از میان پسران منذر نعمان را شایستگی این منصب دانست و آن را به پادشاهی حیره برگزید عدی بن  

ای داد ولی برای عدی بن زید توطئهاوس ناراحت شد و تنفری نسبت به عدی بن زید در دلش بوجود آمد ولی آن را بروز نمی

ای به وکیل دوست او نوشت که متضمن خیانت به نعمان بود زمانیکه نعمان موضوع را فهمید  ساخت و از زبان عدی نامه  مفراه

عدی را احضار کرد در حالیکه در آن زمان عدی در تیسفون نزد خسروپرویز بود و عازم حیره شد و نزد نعمان رفت و نعمان او  

را ثابت کند. بنابراین نامه ای به برادرش نوشت و از وی خواست که خسرو را از    عرا زندانی کرد چرا که عدی نتوانست موضو

ای در بر نداشت  ای را به سوی نعمان فرستاد ولی این کار نتیجهاین جریان مطلع سازد و خسرو پس از شندین ماجرا فرستاده

تا قبل از اینکه فرستاده خسرو برسد او را به    هچرا که »بنی بقلیه« که از دشمنان عدی بن زید بود از نعمان درخواست کرد ک

 قتل برساند و وی او را به قتل رسانید و اینچنین وانمود کرد که قبل از اینکه وی به حیره برسد در راه مرده بود.  

ا ران شد و روزی در شکار از فرزند عدی پوزش خواست ولی فرزند عدی کینه نعمان  از مدتی نعمان از کرده خویش پشیم  پس

انی که از مرگ عدی به وی رسیده بود سخن راند و سفارش فرزندش  ای به خسرو نوشت و از زیمان نامهبه دل گرفت اگرچه نع

از زنان و  پدر را به پسر داد و او زمینه توطئه   شغلرا به خسروپرویز کرد و خسرو   از قتل پدر انجام داد و  انتقام  ای را جهت 
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با خسرو سخت گفت   از عشقچدختران منذر  پادشاه ساسانی که »فقط یک گوشه  بود  باز  پادشاهی هوس  های  را که خسرو 

را نشان میشیرین و شهوتهای بی او  برای فرمانروایی که سردارانش دایم  پایان  استغراق در چنین زندگی  پیداست که  دهد و 

های سنگینی که در زیر فشار ماموران  زمالیاتاآفرینند و رعایایش از دسترنج خویش و  هایی تازه میبرای او در همه جا پیروزی

توانست احساس غرور و جبروت خدایانه بوجود نیاورد. و از جشن و  د نمینکنپردازند. همواره خزانه او را ثروتمند میوصول می

ندگی در انسان  زهای پریان نسازد به عالوه جای شگفتی نیست که این گونه  هایی از نوع افسانهشکار و عشق و بزم او داستان

( خسرو پرویز بر اثر خبرچینی زیدبن عدی بر نعمان خشم گرفت  516،  1384،  کوبو نخوتی پدید آورد«. )زرین  غفلتیفناپذیر  

و   خانواده  و  درآمد  شیبان  آل  ساالر  و  سرور  مسعود  بن  هانی  بر  پنهانی  و  رفت  بیرون  حیره  از  نعمان  فرستاد  نعمان  نزد  و 

 گاه بسوی خسرو رهسپار گردید.  سپرد و آناش را به وی دارایی

خدای بدین سان خسرو »مثل همان  میو  به خود حق  عهد شرک  لحظه ان  در یک  اقتضا کند  و هوسش  وقت ذوق  دهد که 

سرمتی سی و شش هزار زندانی و در یک وقت خوش دیگر تمام افواج یک سپاه شکست خورده خود را به مرگ محکوم کند  

مایه   این  حفظ  انالبته  این  از  هم  عظمت  و  میقدرت  مطالبه  جاویدان  دایسان  تا  انسکرد  به  نسبت  حال  م  در  فناپذیر  انهای 

آنکه طعمه رشک و توطئه آن برای  و  ها  نشود در مالک آنها  سوءظن باشد و  بندوی  نه فقط  بود که  این رو  از  نکند  تقصیر 

تقا عنوان  به  بودند  آنهمه خدمت که در حق وی کرده  با  را  از ها  را تن،  نامص مردان شاهبسطام  به مجرد سوءظنی که ناشی 

یش در حق وی بود تباه کرد و نعمان پادشاه حیره را بخاطر ارضای کینه هوس آلود خود در پای پیل عقوبت تلقین منجمان خو

 . (517، 1384، داد« )زرین کوب

ساسانیان را   لخمیانت قدرت جنگی و استقالل روزافزون  سقوط این دودمان موجبات ضعف و انهدام دولت حیره را فراهم ساخ

 گرفت. از این رو تمایل به برکناری و سقوط لخمیان فزونی میبه هراس افکنده بود 

شاهنشاه ایران ایاس بن قبیصه طائی را ،  ای دیگر سازمان یافت و بجای منذرپس از نعمان فرمانروایی اعراب تابع ایران به گونه 

اختیارش گذحکم فرمانروا را در  ایاس اسب و شتر خودش  اینکه زمانی  از جهت  این  از مقابل  یی دارد و  اشت زمانیکه خسرو 

گفتند که نماینده ایران بود گان میود و یک نفر بازرس که به آن نخویربهرام چوبینه گریخت و اینک لحظه جبران فرا رسیده ب

ت بدین  و  بود  او  دست  به  حکومت  کار  که  گماشت  او  را بر  عرب  السلطنتی  نایب  رسم  تأمل  »بدون  ایران  شاهنشاه  رتیب 

 (105، 1366، یجای آن حاکم ایرانی نهادند«. )حتّبرانداختند و ب

ه مال و اموال نعمان نزد او گذاشته را به  چپادشاه ساسانی خسرو پرویز به ایاس فرمان داد که نزد هانی بن مسعود بفرستد و هر 

گ داد و سرانجام »خسرو عربیت هانی از پذیرفتن چنین پیشنهادی بازداشت و به پادشاه حیره اعالن جناو تحویل دهد حمیت  

که با قبیله بکربن  ،  نعمان بن زرعه تغلبی،  های هانی خشمگین شد و طوایف بکرین وائل را به نابودی تهدید کرداز ایستادگی

یه کرد که تا فرا رسیدن تابستان به طوایف بکر فرصت  صبه خسرو تو  کوشیدوائل دشمنی داشت و در جهت برانداختن آنان می

افکنند خویشتن را در  شد بشتابند و همانند پروانگانی که خود را در آتش مینان به سوی آب خود که ذوقار گفته میدهد تا آ

 .(213، 1380، آب اندازند و در این هنگام خسرو وارد عمل شود« )سالم

ریختند  ها  آن  سر  ود در رکاب ایاس براه با قشون خکربن وائل به محل ذوقار نرسیده بودند که مرز بانان خسرو همرهنوز قبیله ب

های نعمان استفاده کنند  ذی جدین به هانی پیشنهاد داد که از سالحو در مکان ذوقار جنگی سهمگین شکل گرفت و مسعودبن

اتمام جنگ آن  از  بنی تغلب  را به جای خود برمیها  و پس  افراد قبیله توزیع کنند چون قبیله  را میان  آنان  همراه گردانند و 

خسرو بودند و ارتش خسرو سپاهیانی بسیار قوی داشت هانی از جنگ با ایرانیان منصرف شد ولی شخصی به نام ثعلبه مانع  
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عقب نشینی کردند ولی قبیله بکر و  ها  انجام این کار شد و در دومین روز جنگ تشنگی چنان به قوای ایرانی فشار آورد که آن 

را تعقیب کردند  عجل ایرانی  نبرد یک حماس  را به محل ذوقارها  و آن  قوای  این  اعراب به شمار    ه کشاندند و چون  برای  ملی 

دای  رفت و پیروزی در این نبرد جنبه حیثیتی برای آنان به همراه داشت بعضی از قبایل عرب از جمله قبیله ایاد که در ابتمی

پیوندند و در این پیروزی سهیم باشند و سرانجام بنی شیبان  امر پشتیبان ایران بودند به یکباره تصمیم گرفتند به قبیله بکر ب

حماسه موضوع  پیروزی  این  و  خوردند  پارسیان شکسست  و  شد  بزرگترین ها  پیروز  از  ذوقار  یوم  و  شد.  عرب  افتخار  باعث  و 

انیان را شکست ای بود که اعراب ایرچه جنگ ذی قار جنگ کوچکی بود ولی نخستین مرتبه  به شمار آمد اگر ها  عرب حوادث  

توان قشون منظم و نیرومند ایران را با حمالت جسورانه در هم شکست و باعث انقراض دولت  و آنان دانستند که می  د داده بودن

 حیره شد در محل ذی قار که چندان از تیسفون دور نبود. 

 

 قوط دولت حیره برای ساسانیان پی آمدهای س

العرب زندگی می    هحیره حکومت می کردند برخی از قبایل عرب که در میانه جزیردر عصر آل منذر که سلسله ی لخمیان بر  

کردند تابع حکومت حیره بودند و مطیع حکومت آنان که یکی از آنان قبایل بکر بن وائل بود. بعد از واقعه ذوقار به سبب سقوط  

در آن  اطاعت از ایرانیان از بین رفت  ،  و آشوب هایی که حکومت ساسانیان را به نابودی تحدید می کردها  حیره و فتنه   حکومت

ه بر حیره حکومت می کرد و طوایف بکر بن وائل از زمان پیروزی در ذوقار هیچ گونه ارتباطی با ساسانیان نداشتند و  زمان زادی

روی می کردند جنگ ذوقار اگرچه جنگ مهمی نبود ولی پی آمد های سنگین و اثرات عمیقی  سایر قبایل نیز از قبیله بکر پی

خوش انقالب سیاسی گردید و عناصر عربی در حیره از تحیره دس،  حکومت زادیه در آخرین سال  »برای ساسانیان به همراه آورد  

ردند و زادیه را از حکومت برکنار کرده و منذر  دید قرار می داد استفاده ککه حکومت ساسانیان را در معرض ته  آشوب هایی

 . (228، 1380، )سالم « مغرور را به جای وی نشاندند

رب را به یک جهاد مقدس دعوت می کرد و  رأس یک قدرت عظیم قرار داشت و همۀ قبایل ع نه در  در این زمان ابوبکر در مدی

د و اهل رده و مدعیان نبوت را از میان برد و تصمیم گرفت که  به دستیاری خالد بن ولید سراسر عربستان را مطیع اسالم کر

م دو لشکر به عراق به فرماندهی خالد و دیگری به سوریه لذا برای فتح ایران و رو  العرب منتشر سازد  ها خارج از جزیراسالم ر

و طوایف ربیعه و ثعلبه او را به    فرستاد و در این زمان که منذر مغرور در اثر شورش مردم حیره برکنار شده بود به بحرین رفت

و فتح حیره را در سر  تح عراق که خالد فبا مسلمنان جنگید و به قتل رسید. در آن زمان   «جواثا»فرماندهی برگزیدند و در قلعه 

تابع ایاس بود و اسالم»داشت ایاس طائی بر حیره حکومت می کرد     در این زمان مثنی بن حارثه رئیس بنی شیبان که قبالً 

ایرانیان که همگی سواره بودند و سرداری داشتند که بر اثر حیله مثنی شکست خورد و چون ،  پذیرفته بود به یاری خالد آمد

)نزاد   «پذیرفت  جزیهحیره برای دفاع جز دیوار کهنه و حصار چیزی دیگر نداشت ناچار ایاس تسلیم شد و دویست هزار درهم  

 . (129، 1386، اکبری مهربان

پادشافت آخرین  یزدگرد  زمان  در  حیره  ساسانی ح  بود صورت   ه  هایی  نابسانی  دسخوش  ساسانیان  داخلی  شرایط  و  اوضاع  که 

)نزاد    «ارتش ایران نیز به علت کشمکش های شدید بین اشراف لشکری و کشوری در وضع مطلوبی قرار نداشت»گرفت چرا که  

 . (127، 1386، اکبری مهربان

بین مزدکیان و زرتشتیان حاکم بود و همچنین بی انضباطی و بی  عدد مثل زرتشتی و مسیحی و کینه ای  وجود ادیان های مت

را،  مسئولیتی  انسجام ملی  بود   وحدت و  باعث    نابود کرده  و هم چنین شکستن سد های دجله و فرات و خطر سیل و مرگ 
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اثر جنگ های چندین ساله که با رومیان به وجود  خالی حکومت و وضعیت بد اقتصادی در    طاعون و خزانۀ  اضطراب و شیوع

و ظلم حاکمان بر طبقات پایین جامعه باعث جدایی توده ای از مردم از حاکمیت ساسانی شده بود عالوه بر اوضاع    آمده بود

خارجی از  دشمنان  ،  ت اعراب به شمار می رفتنابسامان حاکم بر منطقه و سقوط حیره که بسان حائلی برای جلوگیری از حمال

 به تکاپو افتاده بودند.  که ها  هر سو قصد تهاجم به ایران را در سر داشتند و از آن جمله عرب 

فتح حیره ایرانیان را به غیرت در آورد و یزدگرد را خشمگین ساخت او مصمم شد که حیره را باز پس گرداند و قابوس بن منذر  

بر اعراب او را دلگرم می ساخت بطوریکه وی در قادسیه برای جنگ با اعراب  آن دیار بگمارد و به حمایتش در برا  را به حکومت

حضور یافت و درآن زمان عمر به خالفت رسیده بود سعد بن ابی وقاص نماینده اعراب و رستم فرخزاد فرمانده سپاهیان ایرانی  

مست از این پیروزی متوجه تصرف دو روزی رسیدند و پس از جنگ قادسیه سر  بود ولی متاسفانه اعراب در جنگ قادسیه به پی

از تصرف مداین به طرف    آمال شهر تیسفون و مداین شدند دو شهری که تصرف آن در   و آرزوهای اعراب قرار داشت و پس 

دست ایشان افتاد که نمونه ای هنگامی که اعراب شهر تیسفون را گرفتند و آن را غارت کردند و اموال بسیار به »تیسفون رفتند 

 . (32، 1383، )نفیسی «دربار ساسانی بود ه و جاللاز شکو

مصمم تر شدند و از طرف دیگر رعب و وحشت در دل بسیاری از حکام    با سقوط پایتخت از یک سو اعراب در ادامه و پیشروی

تسلیم کردند و قسمتی از    هاو خزانه  ها  قلعه  ،  سپاهیان به همراه شهرهابتدریج خود و  ها  ت و مرزبان ایرانی غلبه کرد و آناوالی

این سپاهیان به جرگه جنگجویان عرب در آمدند که همان تراژدی خیانت بعضی از سرداران و بزرگان ایرانی بود و بدین ترتیب  

شهر» اهالی  و  مرزبانان  والیات  در  هرچند  شد  منحل  کلی  به  هم  ساسانی  مقاومتگه  ها  ارتش  مهاجمان  مقابل  در  های  گاه 

دلیرا و  نداشت. همدانطوالنی  وجه  دیگر  بود  ساسانی  فقرات حکومت  ستون  که  تمرکز  و  وحدت  اما  کردند  می  ،  ری ،  نه هم 

  « ارمنستان یک یک به دست اعراب افتاد و اصفهان و استخر هم که یک چند پناهگاه یزدگرد گشته بود فتح شد،  آذربایجان

 یزدگرد دنیای ایران به ورطه سقوط رسید.و بدین گونه بود که با سقوط  (553، 1384، ب )زرین کو

 

 گیری نتیجه

همانطور که می دانیم روابطی که ساسانیان در برابر اعرابی که در اثر شکستن سد مأرب از یمن مهاجرت کردند و به طرف عراق  

قدرت   براساس  ساکن شدند  حیره  ناحیه ی  در  پاو  ساسانیان  دشمنان  از  اعراب همچون سدی  این  که  چرا  می  نبود  سداری 

کردند در حالیکه در زمان خسرو پرویز عنصر قدرت بر کیاست چربید و سرانجام خاندان ساسانی را به نقطه پایان رسانید لذا  

چه آنان  سقوط  و  حیره  دولت  سقوط  باعث  عواملی  چه  که  است  این  است  مطرح  اینجا  در  که  برای    سؤالی  را  آمدهایی  پی 

یت به اینکه موضوع این مقاله به طور مستقیم به مبحث چگونگی تشکیل دولت حیره و  حکومت ساسانیان بوجود آورد. با عنا

مهاجرت آنان به عراق می پردازد تشریح این بعد از موضوع که چربیدن قدرت بر عنصر عقل و درایت و منافعی که ایرانیان از 

ونت در عراق مورد توجه دربار ساسانی قرار گرفتند  آوردند اولویت دارد. چرا که آنان در ابتدای امر و سکمیاین دولت به دست  

و به آنان اجازه دادند که در مرزهای جنوبی این کشور ساکن شوند و حیره در حقیقت حائلی میان ایران و اعراب به شمار می  

می کردند اما    ذ و حمالت اعراب به مرزهای ایران دولت حیره را پشتیبانیرفت و ساسانیان خصوصاً به دلیل جلوگیری از نفو

در   عاقبت  قبلی  پادشاهان  سیاست  برخالف  نشین  دیه  با  اعراب  و  ایران  قلمرو  بین  حائل  انداختن  بر  در  سیاست خسرو  عدم 

دیر دوستی  لخم  بنی  خاندان  برکنار شدن  با  دیگر  از سوی  نبود  تأثیر  بی  ساسانی  دولت  به  انقراض  را  آن سرزمین  مردم  ین 
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ونه واکنشی از خود در برابر حمله اعراب بادیه نشین نشان نمی دادند و اعراب بادیه نشین  دشمنی تبدیل کرد بطوریکه هیچ گ

 . به تیسفون راه یافتند
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