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 دا�ش نیک             بی�ش  نیک             ��ش نیک 

دا�ه �ھا�ی �ورش �رگ  و �ر� 

 ��ش  �وم :   پ��ی�ه  ی  �ر��ی  ��د�ی  ا�ان و �ب

�دون �نا�ت  پ��ی�ه ی �ر��ی   ا�ان و   �ب  ��ی �وان  � چ�ون�ی  اسالم   �ذ�ی   ا�انیان   �ی �د ،  از  ا�ن   رو   از �وانندگان ار��ند ا�ن  

 �ود    � با  ش�یبایی   ا�ن   �و �ش   را  �ی  ب��ر�د.  �و�تار � �وا�ت �ی  

  ت�ھا ��تاری ا�ت  � �ن از آغاز � ��ون  �    از �ود ��ن  ن���ه  و   �   پایان    ��ز   ��وا�م    ��ت     �     ا�ن  «چ�ون�ی اسالم �ذ�ی ا�انیان»

 �و�ش  � �  روی   �    (   اسالم ���زی  )     �د �م ��ود.     �و�� آ�ا�یان

می نويسد: در آن روزگاران که  «دوقرن سکوت» زنده ياد عبدالحسين زرين کوب در گرامی نامه ی
هيبت و شکوه دولت ساسانی، سرداران و امپراتوران روم را در پشت دروازه های قسطنطنيه به بيم و 

 روی نياز به درگاه خسروان ايران می آوردند «انيران»هراس می افکند، عربان نيز مانند ساير مردم 
و در بارگاه کسری چون نيازمندان و در ماندگان می آمدند و گشاِد کار خويش را از آنان می خواستند. 

پيش از اين نيز به درگاه شهرياران ايران جز از دِر فرمانبرداری در نيامده بودند. پيش از اسکندر 
 در ُزمره ی سرزمين هايی بود که به داريوش شاهنشاه ايران تعلق داشت. از آن پس «بيابان عرب»

نيز، سران و پيران، بردرگاه پادشاه ايران در شمارپرستاران و فرمانبرداران بودند. در دوره ای که 
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 هنوز از مادر نزاده بود، برخی از آنان به بحرين و کناره های دريای فارس به «شاپور ذوالکتاف»
غارت آمده بودند. اما چنان که در تاريخ ها آورده اند هنگامی که شاپور به زاد برآمد، آنها را ادب کرد 
و به جای خويش نشاند. در درگاه يزدگرديکم، بزرگان حيره چون دست نشاندگان و ُگماشتگان ايران به 
شمار می آمدند. و در روزگار نوشيروان، تازياِن سرزمين هاماوران نيز مثل تازيان حيره، خراجگزار 

  را ديگر آن اندازه جايگاه نبود که  تهامه ونَجدو دست نشانده ايران بودند و باديه های ريگزاِر بی آب  
حکومت و سپاه ايران را به خويشتن کشاند. زيرا در اين بيابانهای بی آب هولناک خيال انگيز، از ِکشت  

و ورز و بازار و کاال هيچ نشان در ميان نبود و جز ُمشتی عرب گرسنه و برهنه، که چون غوالن و 
ديوان همه جا برسر اندکی آب و ُمشتی سبزه، با يکدگر در جنگ و ستيز بودند، از آدمی نيز در آنجا 

کس اثر نمی ديد. بجزآن  بيابانهای هولناک وهراس انگيز بی آب و گياه که به رنج گرفتن و نگهداشتن 
نمی ارزيد، ديگر هر جا از سرزمين تازيان ارجی و بهايی داشت اگر از آِن روم نبود،  در زير نگين 

ايران بود، و عربان  که در اين حدود سکونت داشتند بار گاه خسروان را در مدائن، کعبه ی نياز و قبله 
ی مراد خويش می شمردند.  در برخی از گزارش های تاريخی آمده است که از شاعران عرب نيز، 
کسانی چون « اَعشی» به درگاه خسرو می آمدند و از ستايش شاهنشاه ايران مال و نعمت و فخر و 

شرف بدست می آوردند. در آن روزها، خود اين انديشه که روزی تخت و تاج و ملک و گاه خسروان 
دست فرسود عربان بی نام و نشان گردد، کسانی که به بندگی و فرمانبرداری ايرانيان بخود می باليدند، 

روزی تخت و ديهيم شاهان و ُملک و گاه خسروان را چونان بازيچه ای بی ارج و بی بها به کام و 
 28دو قرن سکوت رويه هوس زير و زبر کنند، هرگز بخاطر کس نمی رسيد... 

جزيره ی خشک و بی آب و گياه عرب، با آن هوای گرم و سوزانی که همه جا جز در جاهای 
کوهستانی آن هست، البته برای زيست مردم جايی مناسب نبود، از اينرو بود که از دير باز، تمدن و 

فرهنگ در آنجا جلوه ای نکرده بود و گذشته از پاره ای نقاط که از آب و گياه بهره داشت، يا جاهايی 
 که بر سر راه بازرگانی واقع بود در سراسر اين بيابان فراخ، زندگی شهر نشينی هيچ رونق نيافته بود.

گذشته از نواحی کوهستانی جنوب، که از يََمن تا ُعمان امتداد داشت، در کناره های باديه، مجاور شام و 
بين النهرين نيز از قديم، شهرهايی کوچکی بودند که اعراب درآن سکونت داشتند. شهرهايی مانند مکه 

و يَثرب و طائف و دومه الجندل نيز جنبه ی بازرگانی داشت و برسرراه تجارت بود. باقی اين سرزمين 
پهناورجزريگهای تَفته و بيابانهای فراخ چيزی نداشت. و اگر گاه چشمه ای کوچک از خاک می 

جوشيد و سبزه ای پديد می آمدعرِب بيابان نشين با ُشترها و چادرهای خويش همانجا فرود می آمد. 
زندگی اين خانه بدوشاِن بيابانگرد البته به غارت و تطاول بسته بود و در سراسر صحرا قانونی جز 

زور و شمشير درکار نبود. عربان که از دير باز در چنين سرزمينی می زيستند نا چار مردمی وحشی 
 گونه و حريص و  مادی می بودند.

جز آزمندی و سود پرستی، هيچ چيز در خاطر آنها نَمی ُگنجيد. هرگز از آنچه مادی و محسوس است 
فراتر نمی رفتند، و جز به آنچه شهوات پست انسان را راضی می کند نمی انديشيدند، از افکار اخالقی، 
آنچه بدان می نازيدند ُمرَوت بود و آن نيز جز خود بينی و کينه جويی نبود و شجاعت و آزادگی که در 

داستانها به آنها نسبت داده اند تنها درغارتگری و انتقام جويی به کار می رفت، تنها زن و شراب و 
 جنگ بود که در زندگی بدان دل می بستند.
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از اينها که می گذشت ديگر هيچ توجه و عنايتی به عالم معنی نمی داشتند. آداب و رسوم زندگی شهری 
را، به هيچ وجه نمی توانستند بپذيرند. درغارتها، چپاولهايی که احياناً بر شهرهای مجاور می کردند، 

 ابن خلدونهمه جا با خود ويرانی و فساد می بردند و از وحشی خويی و درنده  طبعی بسا که بقول 
سنگی را از بُن عمارتی می کندند تا زير ديگ دان بگذارند يا آنکه تير سقفی را بيرون می کشيدند تا 

زير خميه نصب کنند. اين فرمانروايان صحرا که از تمدن و فرهنگ بی بهره بوده اند، در دوره ای که 
تمدنهای بزرگ دنيای قديم شکوه و عظمت تمام داشته است، اگر جز قتل و غارت و راهزنی کاری 

داشته اند حفظ راههای بازرگانی و بدرقه ی کاروان های تجارتی بوده است. بنا براين هر چند استيال 
بر اين صحراهای فراخ بی آب و گياه آن ارزش نداشته است که دولتهای بزرگ قديم مانند مصر و بابل 

و ايران و روم بدان چشم طمع بدوزند اما برای حفظ قافله های تجارتی، هم از دير باز، کشورگشايان 
قديم اين فرمانروايان صحرا را به خدمت خويش می گرفته اند. در تاريخها هست که وقتی  کمبوجيه 

پادشاه هخامنشی لشگربه مصر کشيد، اعراب راوا داشت که درباديه برای سپاه او آب فراهم آورند، و 
در برخی از جنگهايی که ايرانيان با يونانی ها کرده اند نيز اعراب جزء سپاه ايران به شمار می آمده 

اند. بدين گونه در روزگاران ُکهن، عرب را شأنی وارزشی نبود، شهری و تمدنی نداشت، و محيط 
زندگی او نيز پيدايش هيچ نظام و تهذيبی را اقتضاء نمی کرد. مهذا اگر در کناره های اين بياباِن فراخ، 
شهری و واحه ای بود، از برکت تربيت و تمدن روم يا ايران بود. چنانکه نزاع و رقابت مستمری که 

 در کنار «غّسان» را پديد آورد. «حيره» و «غّسان»همواره ميان ايران و روم در کاربود، دولتهای 
 را « حيره»باديه ی شام بود و دولت روم آن را در برابر ايران علم کرده بود. حکومت ايران نيزدولت

در کنار باديه عراق به وجود آورده بود تا هم در آن حدود از « اصطکاک» مستقيم دو دولت جلوگيری 
 کند و هم در جنگ با روم مدد کار ايران باشد. 

 نبود، ازهمه قبايل و طوايف، گردنکشان و بزرگان «حيره»اما نفوذ ايران برعرب منحصر به امارت 
 نيز از روزگار « يَمن»عرب به درگاه پادشاهان ساسانی روی نياز می آوردند. گذشته ازاينها 

 و يمن نشان می دهد که ايرانيان در آن «حيره»نوشيروان دست نشانده ی ايران بود. مطالعه در تاريخ 
 روزگاران،عرب را به هيچ نمی گرفته اند وهرگز ازجانب آنها هيچ  بيمی بدل راه نمی داده اند.

  30همان  رويه 

 حيره
چنان که از آثار و اخبار برمی آيد، در اوايل قرن سوم بعد از ميالد، پاره ای از طوايف عرب، از 

ُسستی  که در پايان روزگار اشکانی پديد آمده بود استفاده کردند و به سرزمين های مجاور فرات آمدند 
و بر قسممتی از عراق دست يافتند. از اين تازيان، برخی همچنان زندگی بيابانی را دنبال کردند، اما 

عده ای ديگر به کار کشاورزی دست زدند. پس از آن رفته رفته روستاها و قلعه ها بنا کردند و شهرها 
 بود که در جايی نزديک محل کنونی کوفه بر کرانه ی بيابان حيرهبر آوردند. مهمترين اين شهرها، 

قرارداشت. اين شهر چنانچه از نام آن پيدا ست قلعه ای و اُردويی بوده است که اعراب در آن سکونت 
 وِچم آن نيايشگاه يا دير و حرم است، اين واژه سپس تر Heria بر آمده از واژه سريانی حيرهداشتند (

 برای لشگرگاه اعراب همسايه  ايران بکار برده شد و سرانجام نام يک شهر مرزی ايرانی گرديد). 
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ر) نسبت داده اند، و پيدا است که در  ر يا ( بُخت النَصَّ تاريخ بنای اين شهر را در افسانه ها به  نبوکدنَصَّ
صحت اين سخن جای شک بسيارهست. اين قدر هست که هوای آزاد بيابان، و آب جويبارهای فرات 
برای آبادی اين سرزمين مساعد افتاده است. گسترش کشاورزی و نخلستانهای فراوان و وفور آب و 
ِکشت در اين ناحيه می توانسته است فرمانروايان صحرا را به تمدن فرا بخواند. عربهايی که در اين 

حدود سکونت می داشتند به سبب مجاورت با ايران از برکت فرهنگ و تمدن بهره ای يافته بودند، در 
 کاخهايی همچون (کاخ ُخَورنَق)  و ( کاخ سپيد) و ( کاخ ابن بجيله) بر پا گشته بود که حيرهنزديک 

جلوه و رونقی خاص بدان شهر می بخشيد. عربان اين ناحيه  برخی مسيحی و بعضی آيين مجوس را 
پذيرفته بودند. نير در بين آنها کسانی بودند که با خط و کتابت آشنايی داشتند و شايد خط و کتابت از 

 آنجا به ديگر جاهای عربستان رفته باشد. 

 بوده اند و به بنی لَخم درست روشن نيست. اين قدر هست که اين امراء از اعراب حيرهتاريخ امرای 
حکم مجاورت نسبت شاهنشاهان ساسانی فرمانبرداری می کرده اند و سبب عنايتی که فرمانروايان 

 می داشتند اين بود که می خواستند بوسيله ی آنها اعرابی را حيرهساسانی  به حمايت و تقويت امرای 
که در پيرامون ايران سکونت داشتند متحد نمايند،  و به ياری آنها از تجاوز و تعدی بدويان غارتگر به 
حدود مرزهای ايران جلوگيری نمايند. از اين روی پادشاهان ساسانی در حمايت و تقويت اين امراء در 
تاريخ های قديم ايران ضبط بوده است و حمزه ی اصفهانی فهرستی از نام و مدت عمر آنها را با ذکر 

 پادشاهانی از ساسانيان که با آنها معاصر بوده اند نقل کرده است.

 بنی لَخم 
 «بنی لخم»، ازخاندان حيره آنچه از تاريخها و داستانها ی عرب بر می آيد اين است که نخستين امير 

عمروبن عدی نام داشت. اما نام و نشان و سرگذشت او به درستی معلوم نيست و با افسانه هايی که 
 پيش از اين در پيرامون جذيمهاعراب در باب «جذيمه ی اَبَرش» دارند در آميخته است . گفته اند اين 

 پادشاهی داشت و فرمان می راند، از جاه و جالل و شکوه و هيبت او داستانها نقل کرده اند که حيره
هيچ يک را باور نمی توان کرد. از افسانه هايی که در باب او آورده اند يکی اين است که در بزم وی 

  نامش عدی، ساقی بود که رقاش خواهر جذيمه با او سرو ِسّری داشت. عدی را بنی لخمجوانی از 
يارای آن نبود که خواهر َملِک را از وی در خواهد ، اما رقاش او را حيله ای آموخت. جذيمه را 
شراب بسيار نوشاند و مست کرد. آنگاه درخواست که رقاش را بزنی بدو دهد، جذيمه در مستی 

پذيرفت و در هشياری پشيمان شد. اما کار از کار گذشته بود.  ازعدی پسری آمد که او را عمرو نام 
نهادند . و چون جذيمه، چنان که در افسانه ها و داستانهای عرب آورده اند، به حيله زباء کشته شد، 

 را  حيرهعمروبن عدی که خواهر زاده اش بود به خونخواهی او برخواست. زباء را ُکشت و
 رسيد. گفته اند که وی با بنی لخم به خاندان امارت حيرهمقرامارت خويش کرد. بدين گونه بود که 

 شاپور اول و چند پادشاه ديگر که بعد از او مدتی کوتاه سلطنت کردند ، معاصر بوده است. 

پس از عمرو پسرش که امروالقيس نام داشت به جای او نشست. در باره ی مدت امارت او سخنانی که 
در تاريخها آمده گزافه آميز است و آن را از صد سال هم بيشتر نوشته اند. اما از قرائن بر می آيد که 

وی نزديک چهل سال امارت حيره داشته است. لوحی که بر گور او يافته اند و به خط نَبطی  زبان قديم 
تازی است، از ارتباط او با درگاه پادشاهان ايران حکايت دارد. چنان که از تاريخها بر می آيد، وی 

بيشتر اقوام عرب از مردم عراق و جزيره و حجاز از جانب پادشاهان ايران  فرمانروايی داشته است. 
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دوره امارت وی با عهد سلطنت بهرام سوم و نِرسی و هرمز پسر نرسی و شاپور ذوالکتاف همزمان 
 بوده است.

پس از او چند تن ديگر حکومت کرده اند که از آنها جز نامی برجای نمانده است، تا آنکه نوبت به 
«نعمان بن امروالقيس » که او را نعمان اعور گويند. نوشته اند که اين نعمان مردی تند خوی و توانا، 

 کاخ ليکن سخت گيرو کينه ِکش بود، گفته اند که يزدگرد اول را درحق او مهری و اعتقادی بود. بنای
 را نيز در مجاورت حيره بوده است بدو نسبت می دهند. گويند وقتی بنای اين کاخ افسانه آميز خَورنَق

به پايان رسيد معمار آن را که سنّمار نام داشت بُکشت. در باره فرجام کار او نيز نقل کرده اند که چون 
به انديشه ی بی ثباتی و نا پايداری دولت و ُملک جهان افتاد، جامه ی درويشی پوشيد و ترک ُملک 
نمود و سر به بيابان گذاشت. اين داستان را محققان افسانه می شمارند. از قرائن چنان بر می آيد که 

چون رفتار نعمان، شايد به پيروی از سياست يزدگرد نسبت به ترسايان، مساعد و ماليم بوده است اين 
قّصه را جعل کرده اند تا عالقه و ارتباط او را با زاهدان و سيّاحان نّصاری بيان نمايند. باری پس 

 است که در داستانها گفته اند يزد گرد امير حيره رسيد. اين همان منذربن نعمانازاو، نوبت امارت به 
تربيت فرزند خويش بهرام را بدو سپرد. حتی آورده اند که اگر سعی و کوشش منذر نبود بزرگان 

ايران، بعد از يزدگرد راضی نمی شدند بهرام را به سلطنت بنشانند. بدين گونه، دخالتی که وی در 
انتخاب بهرام گور به سلطنت کرد از نفوذ و قدرت او حکايت دارد. در جنگی که چندی بعد بين بهرام 

 گور با رومی ها در گرفت نيز منذر خدمتهای شايسته کرد. 

  بعد از او بر حيره فرمانروايی کردند، تا نو بت امارت به منذر خاندان بنی لخمچند تن ديگر از امرای 
ابن ماء السماء رسيد که از همه ملوک حيره نامدارتر و پر کارتر بود. وی در روزگار سلطنت قباد و 

نوشيروان می زيست و در روزگار او بود که زنگيان بر يمن استيال يافتند. هم در اين زمان بود که 
ماجرای ظهور مزدک روی داد و پريشانی و نا بسامانی تمام در کارها افتاد. قباد، چنانکه در تاريخها 
آمده به آيين مزدک گرويد، اما منذر نيز مانند آن دسته از امراء و سرداران ايران که با قباد و مزدک 

مخالفت کردند، آيين مزدکی نپذيرفت. در اين هنگام، امرای کنده که با بنی لخم از دير باز رقابتی 
داشتند، فرصت نگهداشتند و چون ديدندند شاهنشاه به سبب مخالفتی که منذر در کار مزدک با او کرده 
است از او رنجيده است به قباد نزديک شدند. قباد نيز حارث ابن کندی را به امارت حيره برگماشت و 

او منذر را از آنجا راند. اما وقتی نوشيروان به پادشاهی رسيد و در صدد برآمد، خللهايی را که به 
سبب فتنه مزدک رخ داده بود جبران کند ديگر باره منذر را به امارت حيره باز گرداند. اما اعاده 

حکومت نتوانست مقام و اعتبار او را اعاده کند،  پس از او  پسرش عمروبن منذر، به امارت حيره 
نشست که او را به نام مادرش عمروبن هند خوانند. گفته اند که او اميری درشت خوی و خود پسند 

بود، و اين خود پسندی سبب شد که به دست عمروبن کلثوم کشته آمد . داستان مالقات او با عمروبن 
کلثوم را درداستانها با آب و تاب فراوان آورده اند، پس از او برادرانش قابوس و منذر نيز هر يک 

اندک زمانی فرمانروايی کردند، تا سرانجام نوبت به نُعمان ابن منذررسيد، گفته اند وی با هرمز چهارم 
و خسرو پرويز در يک روزگار می زيست و از آنها فرمانبرداری می کرده است. دردوره ی او به 

 هم راه يافت. درباره آغازامارت او حيرهتقليد از دربارساسانی تجمل و شکوه امارت در ميان امرای 
نوشته اند هنگامی که پدرش منذردرگذشت شاهنشاه ايران هرمز چهارم را درنشاندن او به اميری حيره 

تاخير و تعلل ورزيد. سر انجام به ياری عدی ابن زيد که نسبت به وی عالقه ای داشت و در در گاه 
 به وی واگذر گشت اما وقتی به امارت رسيد در تجمل و امارت حيرهشاهنشاه دبيری می کرد منصب 
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شکوه کوشيد و درگاه خود را به شيوه ی درگاه خسروان بر روی خوش آمد گويان باز گذاشت. اندک 
اندک نفوذ بد سگاالن و نيرنگ سازان خوشامد گوی دردرگاه اوچندان افزود که بی سببی در حق عدی 

بن زيد، دبير و شاعر بد گمان شد و او را که سبب و واسطه رسيدنش به فرمانروايی حيره گشته بود 
حيله ای بکاربرد تا انتقام خون پدررا ازاو زيد باز داشت و هالک کرد. اما چندی بعد پسرعدی بنام 

بازستاند. اين داستان را در تاريخها بدين گونه آورده اند که زيد با نعمان دوستی کرد و سپس از او 
خواست که وی را نزد پرويز(خسروپرويز) فرستد تا مقام پدرش عدی را به وی بازدهند. نعمان 

درخواست او را پذيرفت وازخسرو درخواست  نمود که زيد را به جای عدی بپذيرد و او را نويسنده و 
مترجم عربی دردربارخود سازد. زيد برفت و بر درگاه پرويز بماند و فرصت نگاه می داشت تا انتقام 

خون پدر را از نعمان بستاند. خسرو را هوس آمد که برای يکی از کسان خويش زنی بگيرد. زيد 
مجالی يافت و از خواهران يا عم زادگان نعمان دختری را نام برد و بسيارستود، اما نعمان راضی نمی 

شد که آن دختر را به درگاه فرستد و زيد می دانست که اين خود  سبب خشم خسرو و نکبت نعمان 
خواهد گشت. چون خسرو از جواب تلخی که نعمان به اين خواستگاری داده بود آگاه گشت، سخت 

خشمگين شد. اما چندی خشم خويش فروخورد و سپس او را به درگاه خواند تا سخت گوشمالی دهد، 
هنگامی که نعمان بيامد فرمان داد تا بندش کردند و بزيرپای پيل افکندند، و بقولی زندانش افکندند تا 

 دوام نکرد و به اندک مدت بر افتاد و خسر و جانشينانش از آن پس ديگر امارت حيرهبُمرد. پس از آن 
 کس را به عمارت حيره ننشاندند و ازجانب خود بدانجا عامالن فرستادند. تا وقتی که خاندان لخماز 

 –عبدالحسين زرين کوب  با سپاه مسلمانان آنجا را بگرفت و با مردم حيره بر جزيه صلح کرد. خالد ابن وليد
  35 رويه –دوقرن سکوت 

 پايان بخش سوم .

 از «خاندان بنی لخم» به فرمان خسرو پرويز و کوتاه کردن دست «نعمان بن منذر»از آنجا که کشتن 
را يکی از انگيزه های شکست ايرانيان در برابر تازيان دانسته اند، در بخش «حيره» فرمانروايی 

 چهارم اين نوشتار باز هم به اين رخداد نگاه خواهيم کرد. 

  هومر آبراميان –پاينده ايران 

 

 

 


