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چکیده
تاریخ ملوک حیره از توابع امپراتوری ساسانی ،عمدتا در موضبوع درگیبری ساسبانیان و
روم شرقی بررسی میشود؛ در حالیکه این فرمانروایان محلی به دلیل وسعت جغرافیایی
قلمروشان ،دارای روابط سیاسی ،نظامی و اقت ادی گستردهای با همسایگان خود بودند.
مقاله حاضر با رویکردی توصیفی ب تحلیلی ،درصدد پاستگویی به این پرسش است که
روابط ملوک حیره با سبایر دول و قبایبل شببه جزیبره عربسبتان چگونبه ببودهاسبت؟
یافتههای پووهش نشان می دهد ملوک حیره سوای روابط با ساسانیان و روم شرقی ،ببا
قبایل عرب ساکن جزیرهالعرب نیز مراوده داشتند .روابط سیاسی و اقت ادی امرای حیره
با قبایل عرب متناس با قدرت ،وسعت و جمعیت آنها متفاوت بوده است.
واژگان کلیدی :جزیرهالعرب ،حیره ،غسانیان ،قبایل عرب ،کندیان ،یمن.

مقدمه

روابط ملوک حیره با دولتها و قبایل عرب ساکن جزیرهالعیرب در دوره ساسیانیان
همواره تحت تاثیر عوامیل سیاسیی ،نظیامی و اقتصیادی بیود .موقعییت راهبیری ایین
سرزمین به عنوان یکی از دروازههای تیسفون و قرار گرفتن آن بر سر راههیای تجیاری
چین به مدیترانه ( )Bouchier, 153باعث میشد که همواره مورد توجه دولتها و قبایل
عرب ساکن جزیرهالعرب قرار گیرد .حیره دارای ی ک ارت
جهت پیشبرد اهدا

قوی بود کیه ساسیانیان در

سیاسی خود در جزییرهالعیرب از آن اسیتفاده مییکردنید .از ایین

جهت ،ملوک حیره ،مجری سیاستهای حکومت ساسانیان در این شبهجزیره بودند .در
اواخر سلطنت قباد ،سپاهیان ایرانی به فرماندهی آزارتس که منذر امیر حیره نییز وی را
همراهی میکرد ،به قصد تسخیر انطاکیه بیه روم هجیوم بردنید ()10: Wallace-Hadrill,
مورد توجه قرار گرفت ،زیرا این سرزمین بی

از پی

در محدوده رقابتهای اقتصادی

و سیاسی ساسانیان با رومیان قرار گرفتهبود .باشدت یافتن رقابت مییان دو امپراتیوری،
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

توجه به اعراب نییز بیشیتر میی شید بیه طیوری کیه اییران حکومیت حییره و رومییان
دولت غسانیان را در کنار مورد حمایت خود قرار دادند .برخیی اختالفیات غسیانیان و
لخمیان را عامل حمله خسرو اول به سرزمینهای روم شرقی میدانند (فردوسی-145 ،
123؛ ابن اثیر.(۶1 ،
در منابع تاریخی و تحقیقات انجام گرفته در مورد حکومت محلی حییره ،بیشیتر بیه
رابطه سیاسی آن با ساسانیان پرداخته شدهاست و به رابطه حیره بیا دولیتهیا و قباییل
ساکن جزیره العرب توجه چندانی نشدهاست .در کتاب تاریخ ایرانیان و عربها اثر نلدکیه
( )1385رابطه حیره با ساسانیان از بعد سیاسی مورد بررسی قیرار گرفتیهاسیت و آذری
( )1354در مقاله «نق

حیره در شاهنشاهی ساسانیان» به روابط سیاسی ملوک حیره بیا

ارتباط

با دیگر قبایل عربی» به روابط حیره با قبایل پراکنیده جزییرهالعیرب پرداختیه،

ولی به بررسی رابطه حیره با دولتهای کندیان ،غسانیان و یمن نپرداختهاست .همچنین
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ساسانیان پرداخته اسیت .همچنیین کیسیتر( )1379در مقالیه «حییره و نکیاتی چنید در
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عالوه بر این همکاری نظامی ،در دوره ساسانی ،شبه جزیره عربسیتان بیی

از گذشیته

نق

و جایگاه ساسانیان در این روابط و فراز و فرودها بررسی نشدهاست .پیگولوسکایا

( )1372درکتاب اعرا

حدود مرزهای روم شرقی و ایران به بررسی روابط اعراب لخمی

و غسانی و کندی پرداختهاست .از آنجایی که این اثر با توجه به کتیبهها و منابع اسالمی
و اروپایی نوشته شده است ،اطالعات قابل توجهی در ایینبیاره دارد .امیا در آن ،رابطیه
حیره با یمن به لورت کوتاه و مختصر بررسی شده و سیاست خارجی حیره را تنها از
طریق بررسی رابطه با کندیان و غسانیان مورد بررسی قرار دادهاست .اما این ضیعف در
کتاب  The Yemen in the early Islamاثر عبدالمحسن مدعج المدعج برطر

شدهاست،

چرا که نقطه کانونی مطالعه مدعج تاریخ یمن است و از همین رهگذر به بررسی روابط

یمن با ملوک حیره نیز پرداختهاست .عبدالعزیز سالم( )1383نیز در کتاب تراریخ عرر
قبل از اسالم  ،از بعد سیاسی به بررسی روابط ساسانیان و حیره پرداخته با این همیه از
بنابراین ،با توجه به فقدان بحث در این مورد ،هد
ملوک حیره با قبایل ساکن جزیره العرب و نق

این مقاله تبیین وتشریح روابیط

ساسانیان درتنظیم سیاست خارجی آنان

با دولتهای همسایه است.

حیره شهری در سه میایلی کوفیه بیر کنیار رود فیرات بیود (یعقیوبی ،البلردان.)88 ،
ابوالفدا در شرح موقعیت جغرافیایی حیره مینویسید« :قادسییه و حییره و خورنیق در
حاشیه بیابان و در کنار سواد عراق واقع شدهاند ،بیابان در جانب غربیی ایین شیهرها و
نخلستانهیا و رودهیا در جانیب شیرقی آنهاسیت» (ابوالفیدا  .)377 ،ییاقوت حمیوی
مینویسد« :حیره شهری بود در سه مایلی کوفه و بر موضعی که نجف به آن میگویند و
حیره به دریای فار

متصل است» (حموی .)37۶/2 ،بناکتی عراق را جز اقلییم سیوم

رابطه حکومت محلی حیره با سایر دولت ها و ...

موقعیت جغرافیایی حیره و تأثیر آن بر روابط با همسایگان
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رابطه حیره با قبایل پراکنده جزیرهالعرب و یمن لحبتی به میان نیاوردهاست.

میداند که شامل جزیره ،مولل ،کوفه ،بصره و بغداد و بعحی از عیراق ،فار ،کرمیان،
نیز در این باره آورده« :حیره از اقلیم سوم از عراق عرب است و از مداین سبعه عیراق
میباشد» (مستوفی .)40 ،هوای مطبوع حیره به ویژه وجود رود فرات در کنار آن ،سبب
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سیستان ،سند ،هند و ترکستان و بالد چین بودهاست (بناکتی .)317 ،حمیدااهلل مسیتوفی

شد که این ناحیه قبل از اسالم و بعد از اسالم ،مورد توجه بزرگیان و حاکمیان اعیراب
قرار گیرد .گروهی از خلفای عباسی چون سیفاح ،منصیور ،هیارون الرشیید و دیگیران
نسبت به لطافت هوا و خوبی و محکمی خاک حیره و هم به جهت نزدیکی خورنیق و
نجف ،مدتی در آنجا به سر میبردند (مسعودی ،مروج الذهب.)4۶4/1 ،
رابطه حیره با غسانیان

رابطه حیره با ساسانیان و نقی

آنهیا درجزییره العیرب و عربسیتان قبیل از اسیالم

و از طرفی نزدیکی تاریخ حیره به اسالم وحوادث مربوط بیه اییران و اعیراب موجیب
شد تا تاریخ حیره نسبت به تاریخ دولت غسانیان ازروشنی بیشیتری برخیوردار باشید.
از متن ا بارالطوا چنین بر میآید کیه غسیانیان نییز از اعیراب مهیاجر یمین بودنید و
همراه دیگیر قباییل بیه شیمال جزییره العیرب مهیاجرت کیردهبودنید (دینیوری.)74 ،
شوند .اولیین ملیوک غسیانی جفنیه بین عمیرو و آخیرین آنهیا جبلیه ابین ایهیم بیود
(مسعودی،التنبیه )1۶7 ،و ححور جدی آنان درتاریخ سیاسی مصیاد

بیا اواخیر قیرن

سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

پنجم و اوایل قرن ششم میالدی ،در زمان حیارث ابین جبلیه مییباشید (سیالم.)1۶0 ،
همچنین حمزه الفهانی ،تعداد شاهان غسانی را  32تن و مدت پادشیاهی آنیان را ۶1۶
سال ذکر کردهاست (الفهانی.)135 ،
اولین پادشاه غسانیان ،که در واقع معروفترین آنهاست ،حارث بن جبله نیام داشیت.
اوهمعصر با منذر بن ما السما  ،حاکم حیره بود .امپراطور روم ،برای مقابله حیارث بیا
منذر او را تقویت میکرد .غسانیان از زمانی دارای اهمیت شدند که امارت حیره توسط
ساسانیان پشتیبانی شد و به خاک روم تعرضاتی کردند و آنجا را مورد تاخت و تاز قرار
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آنها پس از مهاجرت توانستند قبایل عرب ساکن شام را شکست داده بیر آنجیا مسیلط

دادند .به طوری که میتوان گفت حیره از زمیان نعمیان اول و بیا حماییت اییران وارد
عرله سیاسی منطقه شد و از زمان قباد یکم ،شاهنشاه ساسانی ( 531-488م ،).ملیوک
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گزارش مستندی ارائه میدهد ،او پس از آنکه قدرت مهیب منیذر را ولیف مییکنید،
مینویسد« :در راستای کم کیردن قیدرت منیذر ،دولیت روم حیارث بین جبلیه را کیه
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حیره در جنگهای ایران و روم به ایفای نق

پرداختهاند .در این رابطیه ،پروکوپییو

حکمران طوایف اعراب عربستان بود ،به مقام پادشاهی انتخاب کرد و هر قدر توانسیت
قبایل عرب را به فرمان او گماشت؛ درلورتی که پی

از آن هرگز چنین چیزی در بین

رومیها مرسوم نبود (پروکوپیو .)190 ،
محدوده حکومتی غسانیان از دمشق در شمال ،تا ابله در جنوب کشییده شیدهبیود و
روابطشان با حیره خصمانه بود ،زیرا دولت غسانی مجری سیاسیتهیای روم درمنطقیه
بود .اوج این خصومت در دوران منذر بن ما السما و حارث بن جبله رخ داد .حیارث
در جنگهایی که بین قباد ساسانی و ژوستینین امپراتور روم بوجود آمد ،کمکهایی بیه
روم کرد ولی این کمکها قابل قبول روم نبود؛ زیرا در ایین نبردهیا حیارث از منیذر و
سپاه ایران شکست خورد و او را متهم به خیانت کردند.
پروکوپیو

1

از نبود رابطه محکم میان روم و غسانیان خبیر مییدهید و میینویسید:

«حارث توانایی مقابله با منذر را نداشت و متحد و فاداری برای روم نبود و بیا دشیمن
بود .2اگرچه این منطقه خشک و لم یزرع بود ،ولی ازلحیاظ موقعییت بازرگیانی دارای
اهمیت ویژه بود؛ زیرا بین تدمر و دمشق واقع شدهبود .غسانیان به دلیل نام آن که رومی
ساکن لحرا به وی مالیات میدهند ،متعلیق بیه حییره اسیت (پروکوپییو  .)119 ،در
نبردهایی که بین غسانیان و حیره رخ داد ،رومیها و ایرانیان از آنها حماییت مییکردنید.
البته برخی اوقات غسانیان و حیره بدون کمکهای این دو ابرقدرت با هم میجنگیدند.
چنانکه پس از انعقاد للحی پنجساله میان ایران و روم ،درسال 545م .حیارث و منیذر
امرای قبایل عرب با هم به نبرد پرداختند ،ولی ازطر

ایران و روم هیچ کمکی به آنهیا

نشد (پروکوپیو .)215 ،
منذر در حملهای ناگهانی ،یکی از پسران حیارث را اسییر کیرد و بییدرنگ او را در

رابطه حکومت محلی حیره با سایر دولت ها و ...

است ،آن را متعلق به خود میدانستند و منذر حاکم حیره ادعیا مییکیرد چیون اعیراب
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همراه بود» (پروکوپیو  .)8۶ ،عمده اختال

لخمیان و غسانیان بر سیر جیاده اسیتراتا

 .1ظاهرا حارث از شرکت در حمله تحت فرماندهی سردار بیزانسی ننگ داشت و میخواست خیود عهیده دار
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فرماندهی باشد؛ شاید به همین دلیل به محض این که میان او و فرمانده سپاه اختالفی بروز کرد ،دست به عقب
نشینی زد (سالم.)1۶2 ،
 Strata .2جاده مهمی بود که از جنوب پالمیر (تدمر) میگذشت و نواحی عمده ای را به یگیدیگر پیونید مییداد
(پیگولوسکایا.)217 ،

پیشگاه رب النوع آفرودیت 1قربانی کرد (پروکوپیو  .)215 ،حارث در نهایت توانست
منذر را شکست داده و سپاهیان او را متفرق کنید .دامنیه خصیومتهای منیذر و حیارث
گسترش یافت ،تا اینکه در سال 554م .منجر به ایجاد جنگی بین آنها شد که این جنیگ
در تاریخ به نام «عین اباغ» ثبت شدهاست .در این نبرد حارث بن جبلیه توانسیت منیذر
لخمی را شکست داده به قتل برساند (ابن اثیر.2)۶30 ،
از دوران منذر غسانی به بعد ،روابط بین روم و غسانیان به تیرگی گراییید .غسیانیان
مرزهای سوریه را مورد تهاجم و غارت قرار دادنید و در نهاییت نعمیان ،کیه جانشیین
پدرش شدهبود ،از رومیان شکست خورد و اسیر شید .او را بیه اسیارت بیه قسیطنطنیه
فرستادند (سالم .)1۶7 ،با اسارت نعمان ،حکومت غسیانیان از هیم پاشیید و بیه قیولی
عربهای غسانی به 15شاخه تقسیم شدند و هر قبیله امیری برای خیود انتخیاب کیرد
غسانیان بی

از پی

متزلزل شد و سبب شد حییره از شیر دشیمنی خطرنیاک آسیوده

گردد .آخرین امیر غسانی ،جبله بن ایهم بودکه طبق روایات تیاریخی ،اسیالم آورد امیا
پس از مدتی از بیم رسوایی و قصاص از اسالم برگشت (مسعودی ،التنبیه.)4۶9 ،
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

رابطه حیره با یمن متأثر از سیاستهای ایران در مورد یمن بود .ایران درقیرن پینجم
میالدی از گروه یهودی حمیر حمایت میکرد ،و رومیها جهت مقابله با نفوذ اییران در
یمن ازمسیحیان آنجا حمایت میکردند .گروه یهودی حمیر قدرت را در یمن در دست
 .1منذر ما السما  ،پسر حارث غسیانی و 400راهبیه اسییر را بیرای الهیه آفرودییت (بیت عیزی) قربیانی کیرد
(نلدکه320،؛ پیگولوسکایا.)184 ،
 .2بعد از منذر ،فرزندان وی برای انتقام خون پدرشان علیه غسانیان حمالتی انجام دادند .عمر بن هند ،قابو بن
منذر و منذر بن منذر ،هر سه با غسانیان مقابله کردند .از میان فرزندان منذر ،عمر بن هند توانست حمالتی بر
غسانیان وارد کند ،اما در این راه چندان کامیاب نبود و موفق به جمع آوری سپاه برای حمله به غسانیان نشد
(غنیمه .)183 ،دوران حکومت قابو بن منذر کوتاه بود و با منذر بن حارث هم عصر بیود .در ایین مقطیع
زمانی غسانیان هنوز دارای قدرت بودند و در جنگی که بین قابو و منذر بوجود آمد ،قابو شکست خورد.
زمانی که منذر محافظت از مرزها را رها کرد ،قابو توانست اقداماتی علیه غسانیان انجام دهد .منذر بن منذر
این سیاست را دنبال کرد ولی در نبرد «مرج حلیمه» شکست خورد وکشته شد.
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رابطه حیره با یمن

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-01-20

(سالم .)1۶7 ،با تصر

شیهر دمشیق توسیط خسیرو پروییز در سیال ۶14م .موقعییت

داشتند و با یهودیان خارج از یمن و دیگر مناطق جزیره العرب ارتباط مستقیم داشیتند.
اگرچه مطلبی مبنی بر نفوذ یهودیان در حیره وجود ندارد ،ولی تجارت یهودییان میورد
حمایت ساسانیان بیود و آنیان را چیون وزنیه ای در برابیر روم شیرقی قیرار مییداد».
(پیگولوسکایا.)191 ،
حامیان کلیسا از سوی بیزانس و حبشه جهت تحکیم پایههای اقتصادی خود در یمن
تقویت میشدند و این برای ذونوا  ،حاکم یمن ،یک تهدیید محسیوب مییشید؛ لیذا
نتوانست در برابر آنها مقاومت نماید و موقعیت

تنها پس از اتحاد با منذرتحکیم یافت.

حمیریان در مخالفت با نفوذ مسیحیت بیزانس گام برمییداشیتند تیا از حماییت حییره
برخوردار شوند؛ زیرا حیره میتوانست با نیروی خود و اتکا به حمایت فعیال اییران در
مقابل خواستههای بیزانس ایستادگی و مقامت کند .زیرا بیزانس خواهان اعمال نفیوذ در
در اتحادی که بین ذونوا

و منذر منعقد شد ،وی تعهد کرده بود در مقابل حماییت

منذر سه هزار دینار به وی بپردازد (پیگولوسکایا .)189 ،اتحاد منذر و ذونیوا  ،سیبب
ناامیدی مبلغان مسیحی و هرا

بیزانس شد .هد

این اتحیاد بیزرب در غیرب شیبه-

کوچکتر تابع آنان ،خواهان دستیابی به این راههای تجیاری بودنید .یوسیف ،ملقیب بیه
ذونوا  ،که از مادری یهودی و از خاندانهای سلطنتی یمن بود به زبان حییری سیخن
میگفت وی به هنگام دگرگونیهای سیاسی نزد لخمیها فرار کرد (آلتهایم )12۶ ،و بیا
پشتوانه لخمیان قدرت
ذونوا

را تحکیم و روابط لمیمانهای بیا دربیار حییره برقیرار نمیود.

به پادشیاهی یمین رسیید و او نجیات کشیور خیوی

را در رانیدن و کشیتن

مسیحیان (هم کیشان حبشه و روم) میدانست .در سال  524م .ذونوا

نماینیدگانی را

به ححور منذر فرستاد و او را به کشتن مسیحیان حیره دعیوت کیرد (آذرنیوش.)218 ،
ذونوا  ،بازرگانان مسیحی (بیزانسیهاو حبشیان) را که به طر

سرزمین او در حرکیت

کیرد .ایین اقیدامات او تیأثیر مسیتقیم بیر رونیق

دریانوردی و تجارت دریایی ساسانیان همزمان با فرمانروایی قباد گذاشت .عدم ححور
دریانوردان بیزانسی و حبشی ،منجر به فعالتر شدن مسیر درییایی خلییجفیار

شید و
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بودند کشت و اموال آنیان را تصیر

رابطه حکومت محلی حیره با سایر دولت ها و ...

جزیره ،رونق راههای تجاری بود؛ چرا که دو قدرت بزرب ایران و بیزانس و دولتهای

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-01-20

دریای اریتره و در دست داشتن جاده عطریات بود (پیگولوسکایا.)189 ،

بازرگانان ایرانی به تحکیم پایگاههای دریایی و تثبیت موقعیت خود در نزد فروشندگان
هندی و سیالنی پرداختند .بنابراین مسیر تجاری یمن به شیام رونیق یافیت کیه از ایین
رونق حکومت ساسانی نیز بینصییب نمانید .همچنیین حکومیت یهیودی ،از رابطیه و
حمایییت یهودیییان تیبریییاد (طبریییه) مرکییز مهییم یهودیییان فلسییطین ،برخییوردار شیید
(پیگولوسکایا )190 :و خط موالالتی در غیرب عربسیتان احییا شید .اتحیاد منیذر و
ذونوا

بطور مستقیم منافع تجاری بیزانس را تهدید کیرد و نقشیههیای بییزانس را در

حاشیه دریای سرخ برهم زد .اتحاد مذکور تالش بیرانس در جهت دسیتیابی بیه اتحیاد
میان حمیر و حبشه و حصول روابط دوستانه با آنان در آفریقا و نواحی مرکزی جزییره
العرب را نیز خنثی میکرد.

1

دولت روم شرقی میکوشید تا دریای سرخ و راههای سیاحلی آن را زییر نظیر ایین
 .)191بیزانس برای پیوند این متحدان از حربه مذهبی ،کیه همیان تحرییک احساسیات
مذهبی و مسئله تعقیب مسیحیان بود ،بهره میگرفت .هر چند اهدا

پنهانی تحت لوای

مذهب بیان مییشید ،امیا آن را پیس از اسیتقرار حبشییان در یمین بیر زبیان آورد کیه
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

پروکوپیو

آن را ذیل همکاری تجاری در اقیانو

هند و حمله مستقیم به ایران ثبیت

کردهاست.
موقعیت مهم یمن در منتهی الیه شیبهجزییره عربسیتان وکنیار تنگیه بیاب المنیدب،
همواره مورد توجه رومیان بود .تصر

یمن به دسیت ساسیانیان موجیب تاثیرگیذاری

بر بازرگانی بیزانس شد و عالوه بر آن ،فصل جدیدی در فعالییت تجیاری شیبهجزییره
گشوده شد و رونق داد و ستد یمن با ایران و شکوفایی اقتصادی دیگر اعراب را در پی
داشت؛ زیرا در تجارت منظم ،برخی بادییهنشیینان مسیئولیت حفاظیت از کیاروانهیای
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نیروی متحد قرار دهد که این امر در جهت مخیالف منیافع اییران بیود (پیگولوسیکایا،

بازرگانی ساسانی را بر عهده داشتند .این مسئله منجر به برخورد بین اعیرب محیافظ و
غارتگر میشد و دامنه نفوذ سیاسی و نظامی لخمیان را در بین اعراب و جزییرهالعیرب
7۶
 .1شایان ذکر است که این همان سیاستی بود که ساسانیان برای رقابت با بیزانس دنبال میکردند.
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اجتنابناپذیر میکرد.

کاروانهای تجار ی که حکام ایرانی یمن به مقصد مداین تدارک میدیدند ،با قافلیه-
ساالری اعراب مسلح حرکت میکردند .هیچ قافله ای نبود که بتوانید بیدون محیافظ ییا
سواری از میان بیابانها و قبایل گوناگون به مقصد برسد .به این جهت پاسداری قوافیل
شغل بسیار مهمی بود که اغلب به بزرگان و روسای قبایل واگذار میشد .این پاسداران
که معموال «خفییر» نامییده مییشیدند ،دسیتمزد قابیل مالحظیهای دریافیت مییکردنید
(آذرنوش.)1۶۶ ،
بیشتر گزارشهای فعالیت در این مسیر تجاری ،پیرامون غارت و دستبرد اعیراب بیه
کاروانهای تجاری ساسانی است و نشان میدهد نیروهای متحد ایرانی و حکام عیرب
برای ترساندن این غارتگران رفتار خشونتآمیزی اعمال میکردند .به طور مثال کاروانی
که وهرز نزد کسری فرستاده بود ،به وسیله بنی یربوع مورد دستبرد قرا گرفت .کاروانیان
انوشیروان آنان را بنواخت و تاجی بر سر او نهیاد و از آن پیس او را ذوتیاج خواندنید
(الفهانی .)24،مسئله حفاظت از کاروانها ،باعث شد متحدان جدییدی در بیین قباییل
عرب برای ایران پدید آید که بنیتمیم مهمترین آنیان بیود (کیسیتر .)115 ،حفاظیت از
مشکالت جدیتر مواجه میکرد.
عالوه بر هوذه بن علی ،تعدادی از افراد قبیلیه بنیی تمییم شیغل خفییر را بیهعهیده
داشتند و به این وسیله سر تا سر راه طوالنی مداین تا یمن تحت نظیم درآمید .کیاروان
کسری از مداین بدرقه میشد تا در حیره بهدست نعمان میرسید .نعمیان نییز گروهیی
خفیر از قوم بنیربیعه همراه آن میکرد تا به دست هوذه بن علی در یمامیه مییرسیید.
هوذه بن علی به همین روند به دست بنی تمیم میسپرد و آنها آن را به یمن میرساندند
و در آنجا تسلیم کسری میکردند» (آذرنوش .)1۶۶ ،دربار ایران در زمان اقتدار ،توانایی
محافظت از مرزها و کاروانهای تجاری را داشت ،اما هنگام ضعف و کیاه

رابطه حکومت محلی حیره با سایر دولت ها و ...

کاروانیان و کاالهای گرانبها بر مسئولیت هوذه بین علیی مییافیزود و حتیی وی را بیا
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نزد هوذه بن علی خنفی حاکم یمامه رفتنید و او نییز همیراه آنیان نیزد کسیری آمید و

قیدرت،

دو چندان میکرد.
برخی پژوهشگران از بررسی حوادث مهمی چون جنگ «ذوقار» و جنگهای فجیار،
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زیانها و خسارات ناشی از تعرض اعراب به کاروانها و مرزها مشیکالت اقتصیادی را

چنین نتیجه گرفتند که حوادث مذکور نیز به مسئله حفاظت از کاروانها مربوط میشود
(آذرنوش .)1۶۶ ،میتوان حد

زد شهامت اعراب و شکست ایرانیان در نبرد ذی قیار

باعث توقف راههای تجاری خشکی شد .چنان که از داستانهای «یوم الصیفه» و «ییوم
الفجار» برمیآید ،قافلههای کسری گاه از راه حجاز و گاه از راه بحرین ،خود را به یمن
میرساندند (آذرنوش .)1۶۶ ،کاروانهایی که از حییره بیه یمین روانیه مییکیرد ،غالبیا
«لطیمه» نامیده میشد .لطیمه کاروانی است که طیب حمل میکرد و هنگامی که این مال
التجاره به فروش میرسید ،کاروانداران به بهای آن چرم و پارچههای یمنیی رنگارنیگ
خریده به ایران میفرستادند .این کاالهای کمیاب وگرانبهیا ،عامیل تشیویق اعیراب بیه
راهزنی و دستبرد به کاروانها بود .مسیرکاروانی که وهرز برای خسیرو انوشییروان پیی
ریزی کردهبود (ثعالبی ،)400 ،در حدود نیم قرن فعال بود و عالوه بر ایرانیان اعراب را

رابطه حیره با قبایل پراکنده عرب

روابط حیره با قبایل عرب تا حدودی پیچیده و مبهم است .نمیتوان به طور لیریح
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

تعیین کننیده داشیتهاسیت؛ عیواملی چیون

اعالم کرد که چه عواملی در این رابطه نق

خراج ،نیروی نظامی ،غنایم و کاروانهای تجاری ،محدوده چراگیاههیای قباییل عشیایر
عرب :مانند یمامه (دینوری )41 ،و استراتا (پروکوپیو  ،(119 ،و روحیه گریز از مرکیز
و تمرد اعراب دراین رابطه موثر بودهاست.
حیره که از طر

جنوب و غرب با قبایل لحرانشین هم مرز بود ،مسیئله الیلی آن

تعرض این قبایل به مرزهای

بیود .ایین قباییل معمیوال بیرای سیرزمینهیای سیوریه،

فلسطین ،دجله و فرات وکاروانهای تجاری خطرآفرین بودند و چه بسیا قیدرتهیای
برتر آن روزگار در جهت پیشبرد اهدا
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نیز بهرهمند ساخت.

سیاسی خود ،از آنها استفاده میکردند 1.ملوک

حیره ،پیوسته در تالش بودند این قبایل را تحت سیطره خود درآورند و بدین منظور از
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بین این قبایل ،بیشتر کاروانهای تجاری از سرزمین آنان تردد میکردند .معروفترین این
 .1برای نمونه بکریان و کندیان در زمان منذر ما السما  ،با وساطت رومیان علیه حیره متحد شدهبودند.
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دو روش تطمیع و تحعیف استفاده میکردند .به سبب عبور دو راه معیرو

تجیاری از

راهها ،راه نجد بود که از مکه و مدینه به ابله و سیرزمین حییره مییرسیید .ایین مسییر
که به نام راه زبیده معرو

بود (مونس ،)۶5 ،از میان قباییل ربیعیه و بکیر مییگذشیت

و به حیره میرسید .راه دیگر ،شاخهای از جاده ابریشم بودکه از سیرزمین بنیی تمییم و
اسد میگذشت و به روم میپیوست ،موجب اتصال شبهجزیره عربستان به مسیر الیلی
جاده ابریشم و رونق تجارت در این منطقه بود .حیره برای تامین امنیت در قلمرو تحت
نفوذ خود تا حدی به این قبایل وابسته بود .افزون بیر ایجیاد امنییت راههیای تجیاری،
ملوک حیره برای تأمین نیروی نظامی در نبردهای احتمالی با به این قباییل متکیی بیود.
بکر بن وائل ،تغلب ،ایاد ،بهرا  ،بنوتمیم و اسد از مهمتیرین قبیایلی بودنید کیه نییروی
نظامی حیره را تأمین میکردند .البته گاهی همیین قباییل بیا ملیوک حییره بیه نیزاع بیر
میخاستند 1.علت اتخاذ این شیوه را باید در عملکرد دولیت حییره نسیبت بیه مسیایل
داشتند سه گروه

بودند:

 .1قبایل مستقل (لقاح) ،که به قلمرو حیره حمله میکردند و از سوی آنان نییز میورد
هجوم قرار میگرفتند.
 .3قبایلی که در مجاورت حیره سکونت داشتند و به حیره وفادار

بودند.

اسد و غطفان از مهمترینِ قبایل آزاد و مستقل بودند کیه گیاهی افیرادی از آنیان بیه
عنوان بازرگان برای دیدار خویشان در حیره تردد داشتند (کیستر .)133 ،دومیین گیروه،
قبایلی نظیر هوازن و سلیم بودند که با قراردادهایی بیا ملیوک حییره مییبسیتند و ایین
همکاریها تا زمانی دوام داشت که منافع آنان تامین می شد 2.گروه سوم نزدییکتیرین
همسایگن حیره نظیر قبایل ربیعه و تمیم بودند که وفاداری آنهیا بیرای حییره ییک امیر
حیاتی بود (همو.)133 ،

رابطه حکومت محلی حیره با سایر دولت ها و ...

 .2قبایلی که قراردادهایی با شرایط خاص و معین با حکام حیره داشتند.
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سیاسی و اقتصادی مرتبط با این قبایل جستجو کرد .از اینرو ،قبایلی که با حیره ارتباط

ملوک حیره ،جهت تحکیم وفاداری و همکاری متقابل روسای قبایل بزرب بیه آنیان
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 .1معموال قبیله بکر بن وائل این رویه را دنبال میکرد.
 .2بر اسا معلقه حارث ابن حلزه ،قبیله بنی بکر در روزگار امارت عمرو بن هند از متحدان حییره شیده بیود
(الفاخوری.)8۶ ،

امتیازاتی اعطا میکردند .این امتیازات معموال در قالب اعطای مقام و منصب ییا اقطیاع
یک قطعه زمین بود .مثال نعمان بن منذر بن قابو

(نعمان سوم 585-۶13م) بیه سیواد

بن عدی از تمیم ،زمینی بخشید که بعدها به نام او «سوادیه» نامیده شد .همچنین ملوک
حیره مکانی معرو

به «الخصوص» را به عبد بن هند بن نجیم اییادی بخشییده بودنید

(همو .)132 ،به نظر میرسد اتحاد با قبیله بزرب بکربن وائیل از طرییق اعطیا مقیام و
منصب نظامی حفظ میشد ،زیرا بیشتر نیروی نظامی حیره از این قبیله تأمین میشید .از
دیگر امتیازاتی که به روسای بعحی از قبایل داده میشد ،عنوان جمع کننده خراج بود.

1

حکام حیره ،روسای قبایل دوست را به عنوان جمعآوری کنندگان خراج منصوب میی-
کردند .عمرو بن شریک ابوحوقران ،در را

گروه نظامی «شرطه» نعمان و منذر بیود و

سنان بن مالک ،از سوی نعمان بن منذر به عنوان امیر ابلیه منصیوب شیده بیود (همیو،
«کفیل» می گفتند 2.به نظر میرسد این افراد در میان قبایل ،اوامر ملیوک حییره را اجیرا
میکردند و در مواقع ضروری از قبیل جنگ برای حیره کمکهیای نظیامی و اقتصیادی
میفرستادند .از دیگر سیاست های ملیوک حییره بیرای حفیظ موقعییت خیود ،اجیرای
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

سیاست تحعیف بود .در این سیاست که در مورد بعحی از قبایل سرک

به کیار میی-

رفت ،ملوک حیره شخصا با قوای نظامی وارد جنگ میشیدند و آن قبیلیه را سیرکوب
میکردند و قدرت نظامی و اقتصادی آنان را تحعیف میکردند و گیاهی ییک قبیلیه را
علیه قبیله دیگر به تحریک میکردند .مثال ،عدم پرداخت خیراج توسیط بنیی تمییم بیه
پادشاه حیره ،باعث شد که نعمان سپاهی به فرماندهی برادرش ،رییان بین منیذر ،بیرای
سرکوبی آنها بفرستد که افراد آن سپاه عمدتا از بکر بن وائل بودند .آنها به تمییم حملیه
کرده و زنان و کودکان را اسیر کرده و احشامشان را به عنوان غنایم همراه بردند (همیو،
 .)117نمونه دیگر سیاست تحعیف ،فرستادن فیالق بن قیس از طر
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 .)115همچنین ملوک حیره در میان قبایل متحد خود نماینیدگانی داشیتند کیه بیه آنهیا

عمیرو بین هنید

برای مطیع کردن تغلب است .او به تغلب حمله کرد و شیمار زییادی از آنهیا راکشیت
نعمان
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 .1به گزارش ابن خلدون ملوک غسان و حیره از اعراب خراج و سپاه میگرفتند (ابن خلدون.)405 ،
 .2به گزارش یعقوبی ربیع بن زیاد عربی ،حارث بن ظالم مری ،سنان بن ابی حارث و نابغه ذبیانی از طر
منصب کفالت داشتند (یعقوبی.)112 ،

(همو .)117 ،بیشتر نبردهای ملوک حیره با قبایل مجاور به سبب سرکشی عدم پرداخت
خراج آنان بود.
امرای حیره گاهی اوقات نسبت به قبایل نق

میانجی را ایفا مییکردنید .بیه عنیوان

مثال ،عمروبن هند نزاع چهل ساله بین بکر و تغلیب را حیل و فصیل و بینشیان لیلح
برقرار کرد (الفاخوری.)85 ،
رابطه حیره با کندیان

کنده مجموعه قبایلی بودند از جنوب عربستان بودند که در جستجوی محلی مناسب
به نجد آمده و بعدها به لورت گروهها و قبایل گونیاگون در نیواحی مختلیف عیراق،
فلسطین ،فینیقیه و سوریه پراکنده شدهبودند (پیگولوسکایا .)293 ،منطقه اللی نفوذ آنها
مرکز عربستان در نجد و یمامه بود .به گزارش حمزه الفهانی کندیان ،از زمان حجربن
حرکت کرده و در سرزمین معد فرود آمده بود (الفهانی .)147 ،از این گزارش میتوان
دریافت کندیان وابسته حمیریان و با پشتوانه آنان وارد عرله سیاسی منطقه شدند .ایین
خویشی داشت و حسان بن تبع ،دایی حارث بود (ابن اثیر .)477 ،کنیدیان توانسیتند بیا
شکست معدیان حکومتی را پی ریزی کنند که در زمان حارث به اوج قیدرت

رسییده

بود .قدرتیابی کندیان موجب به هم خوردن معادالت منطقیهای و اعیالم خطیر بیرای
ملوک حیره بود .آنان در عرله رقابتهای سیاسی به عنوان دشمن حیره و تا حیدودی
متمایل به سیاست رومیان عمل میکردند (پیگولوسکایا .)304 ،کندیان در دوران اقتیدار
با رومیان هم مرز شدند و حتی تعرضاتی هم به خاک روم انجام دادند .در حدود سیال
 498م رومانو  ،سردار بیزانسی ،به مقابله با حجربن اکل المرار برخاسیت و حمیالت

رابطه حکومت محلی حیره با سایر دولت ها و ...

وابستگی در دوران حارث کندی بیشتر مشخص میشود ،زیرا حارث بیا تبیعهیا پیونید
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آکل المرار بن عمرو وارد عرله تاریخ شدند ،وی در آغاز از طر

تبع به سوی عیراق

وی به فلسطین را دفع کرد (پیگولوسکایا .)317 ،اما در زمان حیارث کنیدی ،حمیالت
در سال  502م با حارث کندی للح کرده سلطنت او را به رسمیت بشناسد که حالل
آن حمله به حیره در سال 503م بود (پیگولوسکایا.)324 ،
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وی به مرزهای روم شرقی تجدید شد و عاقبت امپراتور روم،آناستاسیو  ،مجبور شید

با شکست معدیان توسط کندیان ،آنها علنا دشمنی خود را با حیره آغاز کردند ،زییرا
معدیان متحد لخمیان بودنید .بیا ضیعف قبیاد ساسیانی و عیدم حماییت وی از منیذر
ما السما  ،حارث کندی توانست با کمک رومیها به حیره حمله کند و حکومت منذر را
تصاحب کند .در واقع اوج قدرت کندیان در زمان حارث بود و با شکستی که به منیذر
وارد کرد ،حیره یکی از سهمگینترین شکستها را درتاریخ خوی
مرب حارث ،قلمرو او بین فرزندان

متحمل شد .بعد از

تقسیم شد .وی دارای چهار فرزنید بیه نیامهیای

حجر ،کنانه ،شرحبیل و سلمه بود که بر قبایل اسد ،تغلب ،قیس و تمیم حکومت میی-
کردند (الفهانی .)147 ،منذرما السما  ،که همواره در پی بازگرداندن قیدرت از دسیت
رفته خود بود ،توانست با تفرقهافکنی و ایجاد اختال
ضعیف کند و به هد

مییان فرزنیدان حیارث ،آنیان را

خود دست یابد (یعقوبی،تاریخ یعقوبی .)147 ،سرانجام کنیدیان

بود که با هفتاد تن از بزرگان کنده نزد پیامبر

آمده اسالم آورد (الفهانی.)148 ،

نتیجه
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

در دوره ساسانیان ،حاکمان حیره از قدرتهای برتر شمال جزیره العرب بودند و در
نظر اعراب بدوی ،این حاکمان دارای قدرت برتیر ،سیپاه مینظم ،نهادهیای اجتمیاعی و
سرزمینی با مرزهای مشخص بودند .ملوک حیره در طول حیاتشان با قبایل و دولتهای
جزیره العرب ،غسانیان ،کنیدیان و یمین روابیط مسیتمر و پیچییده داشیتند .روابیط بیا
غسانیان ،کندیان و یمن از وضوح بیشتری برخوردار است ،اما رابطه با قبایل پراکنده تا
حدودی پیچیده و مبهم است .بررسی این روابط نشان میدهد عواملی چون وسیعت و
قدرت این قبایل نق

قابل توجهی در نوع تعامل ملوک حیره با آنها داشته است .آنچیه
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زیر ضربات لخمیان ناتوان شدند و از بین رفتند .آخرین رییس کندیان اشعث بن قییس

باعث استحکام بیشتر این روابط میشد ،بستن پیمانهای سیاسی و اقتصادی و اعطیای
مقامهای نظامی به این قبایل و سران آنها بیودهاسیت .ملیوک حییره بیا واگیذاری ایین
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جنگی این قبایل نیاز داشتند و بخشی از سپاهیان حیره از این قبایل تیأمین مییشید .بیا
وجود ساختار قبیلهای و به کارگیری این قبایل در سپاه ،ملوک حیره نمیتوانستند دارای
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امتیازات در لدد جلب همکاری آنان بود ،چرا که از لحاظ نظامی ملوک حیره به نیروی

قدرت بالمنازع باشند .همچنین روحیه آزاد و گریز از مرکز اعراب تا حدودی اسیتبداد
ملوک حیره را تعدیل میکرد .با وجود رؤسای قبایل و شیوخ ،این طبع سرک

اعیراب

تا حدودی تعدیل میشد ،به همین دلیل ملوک حیره با جلب همراهیی رؤسیای قباییل
توان نظامی و اقتصادی خود را حفظ میکردند.
به طور کلی ملوک حیره در رابطه با قبایل عرب ساکن جزیره العرب ،سیاست واضح
و یکسانی نداشتند و این سیاست تابعی از موقعیت سیاسی ی نظامی و جمعیتیی قباییل
مورد نظر بودهاست .اگرچه ملوک حیره در زمینه داخلیی و رابطیه بیا قباییل عیرب تیا
حدودی مستقل بودند ،اما در روابط با غسانیان و امرای یمن و کندیان تابع سیاستهای
کالن امپراتوری ساسانی بودند .یمن بیا وجیود موقعییت مهیم جغرافییایی نقی

قابیل

توجهی در مسئله اقتصادی ی تجاری ایران ساسانی داشت .غسانیان و کندیان به عنیوان
توان نظامی خود را در رقابت و مقابله با آنها به کار میبردند.

رابطه حکومت محلی حیره با سایر دولت ها و ...
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دشمنان حیره ،از لحا ظ سیاسی و نظامی دارای اهمیت بودند و ملیوک حییره بیشیترین
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