
ايل در شمال شرقي عربستان در عصر اسالمو بن قبايل و سياستهاي بكر

 

  

ميالدي با وقوع اتفاقات مشخصي در بين قبايل  ۶۳۰از ديرباز باورها بر اين بوده كه پيروزي اسالمي عراق در دهة 

وقايع عبارت  مهمترين اين. كردند ، همراه بودعربستان كه مسير را براي نيروهاي مسلمان هموار ميشمال شرقي 

 ۶۱۱سال (ميالدي ، جنگ دهوقار  ۶۰۲شان در سال براندازي سلسله الخميد ، الهيرا توسط اربابان ساساني: بودند از 

ايل شكست خورد ؛ حمالت رؤساي بكري ساساني از شورش مردان قبايل بكربن و ، كه در آن يك ارتش) ميالدي

خاص 

 

 بن هاريثا و سويدبن گوتبابويژه المثني –

 

به عراق تحت كنترل ساسانيان درست در عصر پيروزي اسالم ، و  –

نهضتي كه وقتي ارتش مسلمان تحت فرماندهي خالدبن الوليد به مرزهاي جنوبي عراق رسيد به آنها پيوست ، در كل 

يدگاه طبق اين د. توان پيوستگي خاصي را در سياستهاي قدرتي عربستان شمال شرقي مشاهده كرد، در اين وقايع مي

تر با بيشتر شدن استبداد سياست ساسانيان نسبت به مردم قبايل منطقه ، عاصي) و شايد ديگران(، قبايل بكربن وايل 

گشته علناً و با موفقيت عليه ساسانيان در دهوقار شورش كردند ، و سپس خشم خود را با هجوم به قلمرو ساسانيان 

.پيوستند كه حامل صلح به عراق تحت كنترل ساسانيان بودندخالي كرد كمي بعد ، مشتاقانه به مسلماناني 

 

  

اول اينكه . توان بر آن ايرادهاي بزرگي گرفتهرچند اين تعبير ممكن است محتمل بنظر آيد ، با اين وجود ، مي

ذيرش واقعيتي وجود دارد كه ما را از پ(عالرغم اين واقعيت كه منبع اين فصل در تاريخ عربستان كامالً ناموثق است 

، تفسير رايج ، طبق اطالعات به دست ) داردتوان مطلق تلقي كرد بازمياينكه هيچكدام از تفاسير اين وقايع را نمي

ترين اطالعات موجود ترين و مرتبطهرچند اطالعات بكار رفته در واقع برجسته. باشدآمده بسيار ناچيز و پراكنده مي

ل شرقي در اين دوره است ، اطالعات ديگري نيز در دسترس هست در رابطه با وقايع سياسي در عربستان شما

 

– 

باشند خيلي كم مستقيماً به سياست مربوط بوده ، اما مهم مي

 

.باشندكه در تناقض با آن مي –

 

  


