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    مقدمه
 کوشیدندیهودیان ساکن در این مناطق  ،عراق و شاماتمنطقۀ اعراب به  یورشبا آغاز 

ای سیاسی و پیوندهاما  ،موقعیت سیاسی و اجتماعی خود را همچون گذشته حفظ کنند
پشتیبانی و همکاری با در زرتشتی، مسیحی و یهودی  طوایفمذهبی چندانی میان 

هر یک از  ،سبببه همین  .گسترده با دشمن مشترک وجود نداشت برای مقابلۀیکدیگر، 
. هر چند بودندصدد حفظ موقعیت خود تنها در دینی از جمله یهودیان، طوایفاین 
دیگر در این یکیهودیان و مسلمانان در مواجهه با  هایهای موجود دربارۀ رفتارآگاهی

نواحی بسیار اندک است، یهودیان در برابر این هجوم، در مناطق مختلف، رفتارهای 
این موضوع در نحوۀ برخورد و تعامل اعراب با یهودیان در جریان  و متفاوت نشان دادند

، به خود نظامی و تجهیزاتبود. یهودیان به فراخور استحکامات و نیروی  مؤثرفتوحات 
گیری در مقابل اعراب مسلمان، اتخاذ این شیوه و موضع برخاستند.مقابله با اعراب 

های مضاعف و اعمال پرداخت و های دولت اسالمیحمایتداشت، مانند قطع پیامدهایی 
داده شود پاسخ مستندی به این پرسش دراین پژوهش کوشش شده است تا  .خشونت

اعراب به  حملۀو در برابر  برد می بسریان در این زمان در چه وضعیتی که جامعۀ یهود
  چه کردند.عراق و شامات منطقۀ 
که در نخستین  پرداخته شده است ییهابه آن بخش از سرزمین ،ژوهشپاین در 
اعراب ری روم به دست توهای ساسانی و امپراهای اعراب با نمایندگان دولترویارویی

است  بودهحبیب لوئی پژوهش  ، موضوعیعنی ایران ،شرقی قلمرو هایبخش گشوده شد.
  ). 1339(لوئی، 
  

  پیشینۀ پژوهش 
حملۀ در دورۀ عراق و شامات منطقۀ یهودیان  در باب وضعیتتاکنون پژوهشی مستقلی 

ندارد و تنها در  صیپیشینۀ خا مقاله،رو موضوع این  اعراب صورت نگرفته است؛ از این
 ،علیموضوع شده است. احمد اسماعیل این به  هایی ، اشارهگریخته -  برخي آثار، جسته

وجود بررسی فتوحات اعراب در بالد شام و نبرد یرموک، اجنادین، فتح دمشق و دیگر  با
است نپرداخته یهودیان و مواضع آنان در برابر اعراب  به موضوعشهرهای شامات، 

تنها به صورت بسیار  دکتری خوددر رسالۀ م). نجده خماش 1994علی، احمداسماعیل(
 تا).اند، اشاره کرده است (خماش، بیموجز به مناطقی که یهودیان در آن سکونت داشته
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گرچه » The Jewish Reaction to the Islamic Conquests« مقالۀ میخائیل لکر نیز در 
غم علی ر بررسی کند،فتوحات اسالمی را  دورۀدر  یهودیانقصد داشته است تا وضع 

یهود عراق و واکنش آنها در  بابو در  پرداختهبه مسیحیان شام  ،مقالهموضوع و عنوان 
 راپژوهش حاضر  ،رو . از این)(Lecker, 2012بیان نکرده است  نکته ایبرابر حملۀ اعراب 

  .محسوب داشتبرای بررسی این موضوع  کوششنخستین توان  می
عراق و منطقۀ العات درباب یهودیان های اسالمی، اطدر متون تاریخی نخستین سده

گردد که  می این فرضیه مطرحها  از مجموع بررسی. بسیار اندک و پراکنده استشامات 
یهودیان  ،های اقامتی و جمعیت بسیار اندکپراکندگی مکان سبببه  ،عراقمنطقۀ در 

ر آنان تن نیروی قابل توجهی برای مقاومت و مقابله در برابر حمله اعراب نداشتند و بیشت
منطقۀ ط پرداخت جزیه را پذیرفتند، اما یهودیان یو شرا ندبه مهاجرت یا مصالحه داد

برخورداری از استحکامات و نیروی دفاعی، در مقابل اعراب مقاومت  سببشامات به 
برخی از آنان همکاری همه، وارد جنگ شدند. با این حتی و  ندبیشتری از خود نشان داد
مطرح  چهار مبحثدر این مقاله، موضوع در یه را پذیرفتند. یا شرایط پرداخت جز

عراق و یهودیان شامات  یهودیان وضعرودان، یهودیان شامات و یهودیان میان شود: می
   .در مقابل حملۀ اعراب

  
  رودانمناطق اقامتی یهودیان در میان

نصر، یهود را از زمانی که بخت ال بسیار کهن است:رودان حضور یهودیان در میانپیشینۀ 
های حرفهآنها و  افزایش یافتالنهرین  در بابل و بین ایشانبه اسارت گرفت، جمعیت 

 ،در حوزۀ تجارت، فالحت و صناعت در دست گرفتند. به روزگار ساسانی نیز را مختلفی
. کردند می بزرگی از مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان همزیستی طوایف ،عراقمنطقۀ در 

عالی سۀ و مدر آوردند روزگار به سر میدر تیسفون یهودیان بسیاری  ،در دورۀ اردشیر
(راس الجالوت) رئیس » رش گالوتا«و  فعال بودیهود از قرن سوم میالدی در این شهر 

؛ چوکسی، 67و  513سن،  جامعۀ یهودیان بابل، در شهر ماحوزا اقامت داشت (کریستن
 "تال"حوزا و در شمال بین النهرین درشهر یهودیان در نهردا، سوراوپوم بادیثا و ما ).14

های سیاسی میان قباد و رومیان نقش ایفاء ها و کشمکشدر جنگ و ساکن بودند
یهودیان در کنار پیش از آن نیز، ). 67سن،  ؛ کریستنWidengren,145کردند ( می

و  ندآورد می در آن مناطق روزگار به سراز مانویان  شماریمسیحیان و فرقۀ تعمیدیان و 
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). نخستین جامعۀ یهودی در 1/13(اشپولر، آنجا مخالف بودند  برایرانیان  حکومتبا 
طبقات اعیان شمال اورشلیم بودند که به ناحیۀ رود خابور و نصیبین تبعید  ،رودانمیان

شدند. دومین جامعۀ یهودی در مرکز بابل و در امتداد رود و نهر شاهی بنیاد گرفت. 
 کردند، در اکثریت نبودند (کمبریج،رهایی که زندگی مییهودیان در بیشتر شه

در  آشوبهای ناامنی و زمینهبروز  ،) و جمعی پراکنده داشتند. از طرفی346-3/345ج
جنگ و گریزهای اعراب در نواحی ها و  غارت ، در پیرودانشهرهای ساسانی میان

با بحران  آنها را صادیو توان اقت افکندهبه مخاطره  مناطق راامنیت نسبی این  سرحدی،
و از  دادند نشان نمیهای کشاورزی فعالیت برای. یهودیان تمایل چندانی رو کرده بود روبه
هایی از سوی حکام برای آنها در نظر گرفته شده بود؛ از ها و ممنوعیتمحدودیت ،طرفی

بروز  و بدیهی است که این رو تمرکز یهودیان بیشتر به امور تجاری و مالی معطوف بود
رو  ). از اینBotticini and Eckstein,2-3کرد (تنش این موقعیت را با خطر مواجه می

البته تنها بخشی از یهودیان که ، باشدغلبه بر بحران  هی برایرا توانست می مهاجرت
  بدان روی آوردند.

اسالمی اطالعات دورۀ نواحی عراق، منابع  درفتوحات اعراب در دورۀ تاخت و تاز و 
 ،خالفت عمربن خطاب دورۀدهند. در رودان به دست میاز یهودیان میان ار اندکیبسی
از یهودیان نجران به کوفه تبعید شدند (ابن اثیر،  شماریصورت گرفت و  ییهاجاییجابه

شده ها اشاره ). به فعالیت یهودیان در دوران خالفت علی(ع) تحت رهبری گائون8/491
مختار ثقفی، ظاهراٌ در اطراف کوفه  سلطۀر زمان د .)3/467(ویل دورانت،  است

مردی را که ازکوفه تبعیدکرده بود، به آن  ،یو مختارثقف ندیهودیانی در دهی ساکن بود
که نی بودند یهودیا ، همانرسد این دسته). به نظر می1048ده فرستاد (ابن اعثم، 

  کرده بود.به این ناحیه تبعید آنها را عمربن خطاب 
های پراکندۀ گزارش همینآگاهی ما دربارۀ یهودیان ساکن در کوفه به  ،به هر حال

ای که بعدها کوفه خوانده شد، در زمان حملۀ اعراب در ناحیه آیا .استمنحصر تاریخی 
فعالیت  روایت حاکی از. اکنون اطالعی در دست نیست داشتند؟اقامت هم یهودیان 
نزاعها در  بر وی بن سبا و تأثیردهللا عبای به نام افسانهمرموز و  شخصیتیگستردۀ 

 حاکی از تواندمی ،هرچند محل تردید جدی واقع شده است، از سویی ،جامعۀ اسالمی
در تحوالت  باشد.عراق منطقۀ مسلمان در جامعۀ اسالمی در تازه نوعی پذیرش یهودیان 

قرظی از  کعب و چون وهب بن منبه حضور کسانی ،ویژه در دورۀ امویانبه ،ادوار بعدی
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(ابوعبیده،  یافتتری بازتاب گسترده یهود در منطقۀ عراقراویان برجستۀ یهود، حضور 
در  خردادبه نیز به حضور یهودیان در عراق و اشتغال آنان به تجارت و تردد). ابن201

(ابن خردادبه،  کرده استابله بعد از حملۀ اعراب اشاره  اقامت دردجله و فرات و سپس 
ر ناحیۀ میسان میان بصره و واسط، آرامگاه عزیر پیامبر (ع) واقع شده بود ). د146-145

و نذرهایی  فاتو موقو ندآن مزار بود یمشغول و متول یو یهودیانی در آنجا به خدمتگزار
یا میشان و  1). حضور یهودیان در میسان11 -12(همان:  دادند می به آنجا اختصاص

 ـ ). در قصر هبیرةpaz,46-99گردد (اسالم برمی به دوران قبل از 2نواحی همچون کشکر
عراق مجوس «در ،مقدسیبه گزارش کردند. یهودیان بسیاری زندگی میـ از توابع بغداد 

های ). گزارش121-126مقدسی، (» بسیار است، اهل ذمه آنجا یهود و نصارایند
ا هنگام حملۀ ، اممنطقۀ عراق استحضور پراکندۀ یهودیان در  حاکی ازنویسان،  جغرافی
پس از دورۀ به  آنچه اینک در دست داریم،و  سخنی از آنها به میان نمی آیداعراب 

حملۀ اعراب مربوط است. بنیامین تودوالی نیز در سفرنامۀ خود به حضور یهودیان در 
-97، مربوط به قرن ششم هجری است (توالدی، او بغداد اشاره کرده است، اما اطالعات

اینک در سرزمینی که  ـ اعراب به قلمرو ساسانی یورشدر آستانۀ  نیایهودگویی ). 96
مهاجرت از این مناطق  در پی آیا این شرایط محو شدند.یکباره  ـ شودعراق خوانده می

یا سیاست  ند؟پس از فتوحات اعراب در این نواحی اقامت گزیدآنها اساسا یا  پیش آمد
به این اسالمی دورۀ  مورخانراویان و  ؟ یااین وضع را پدید آوردهای جمعیتی جاییجابه

   3موضوع توجه نکردند؟
  

  مناطق اقامتی یهودیان در شامات
ای از یهودیانی تابع مسیحیان و موطن اقلیت پراکنده ،های دور مناطقی از شاماز گذشته

برخی هم به این سرزمین کوچ داده شده بودند، چنانکه بخشی از  ؛دولت بیزانس بود
قینقاع به دستور پیامبر(ص) به اذرعات غزوۀ بنی در جریانشکنی پیمان ر پیدیهودیان 

بعد آنها را  کهنضیریهودیان بنی یا ،)2/26 ؛ ابن سعد،130شام کوچ داده شدند (واقدی، 
). یاقوت نیز به شهرهای مختلفی 2/144(ابن هشام،  کردندشکنی به شام تبعید از پیمان

                                                                                                                                        
1. Maisan 
2. Kashkar 

اند و بیشتر یهودیان در منطقـه مرکـزی ایـران یعنـی      اینکه آنان جمعیت چندانی نداشته نکته مهمتر. 3
 .کردند می شرق عراق زندگی



 1399بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ ومسپنجاه و ، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   60

طبریه، صفوریه، اریحا، ناصره، بیت  :از جملهه کرده است؛ به عنوان مسکن یهودیان اشار
یل، قیصریه رامه، بیسان، لد، فلسطین، حمص، رمله، نابلس، سبسطیه، غزه، جرش، الجل

کردند، اما ). در شهر دمشق نیز یهودیانی زندگی می148ـ1/147و عکا (یاقوت حموی، 
اهالی دمشق با اعراب نامۀ عقد صلحدر جماعت چشمگیری نبودند، زیرارسد به نظر می

یهود در برخی از شهرها  جماعتاز آنها در میان نیست. مقدسی در باب  سخنیمسلمان 
ط هستنددر بیت« است:آورده   .)167(مقدسی، » المقدس یهود و نصارا بر شهر مسلّ

بسان اهل ذمه برای نصاری یهود  ،زمان فتح شهر دمشق در ،بالذریروایت براساس 
). 180پرداختند و همراه ایشان به عقد صلح پیوستند (بالذری،  یآنان خراج م بودند و به
رسد یهودیان ساکن در شهر دمشق و دیگر نواحی شامات دارای جمعیتی به نظر می

و همبستگی اجتماعی کمتری میان آنان برای مواجهه و مقابله  اند بوده اندک و پراکنده
های اجتماعی بعدها توانسته بودند در عرصههمه، با این با مسیحیان وجود داشته است، 

حضور  حاکی ازمنابع تاریخی گزارشی  در کنند.جامعۀ مسلمانان نقش مؤثری ایفاء 
در حالی که  شود، دیده نمیهای دهقانی یا کشاورزی،  فعالیتو یهودیان در روستاها 

 ده است:کرمقدسی به حضور پر رنگ آنها در میان جماعات و اصناف شهری اشاره 
افان و دباغان شام یهود1بیشتر گهبدان   ). 183اند (مقدسی، بوده ی، رنگرزان، صرّ

  
  اعراب و یورش عراق منطقۀ یهودیان 
ای به اهل مکه، یمن، طائف و ق) پس از سرکوب اهل رده، با ارسال نامه 13- 11( ابوبکر

کرد. با اینکه دعوت یم و کسب غنا سایر اعراب جزیره، آنان را به جهاد علیه ایران و روم
از ، است اشاره شدهمهاجم های مسیحیان در مقابل سپاهیان در منابع تاریخی به واکنش
. بیشتر مورخان دربارۀ برخی از قبایل عرب مسیحی 2نیست یهودیان سخنی در میان

                                                                                                                                        
  دانشمندبزرگان  .1
ۀ قلمـرو  منطقـۀ عـراق و شـامات را ضـمیم    تـا   کوشـید  ساماندهی شرایط شبه جزیـره،  پس ازابوبکر . 2

را به خالد بن ولیـد سـپرد.    حیره و عراق کنونیبخشی از سپاه اعزامی به  یفرمانده اومسلمانان کند. 
فتگی هـایی  هـا آشـ  در روایـت   افتـاد، خالد بن ولید  به دستدر خصوص مسیر حرکت و مناطقی که 

 و که ساکنان آن بـه مقابلـه بـا اعـراب پرداختنـد      بوداز نخستین نواحی  "ابله"وجود دارد. با این حال
در جریان جنگ با سپاه خالد بن ولید کشته شدند. خالد سپس بـه خربیـه کـه     بسیاری از مردم آنجا

اما در  در آمد،مصالحه از در . سپس با مردم نهر المراه کردو آن را فتح  حمله اسلحه خانه ایرانیان بود
  !زنـدرود کسـکر را  سپس رهسپار حیره شد. وی در مسیر حرکت به سـوی حیـره    و مذار جنگید
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یهودیانی که در اواخر دولت معلوم نیست  گزارش هایی به دست داده اند.این نواحی 
نواحی بابل و شمال بین النهرین ساکن بودند، در برابر تهاجم اعراب چه  ساسانی در

محله خاص  درزمانی که موصل به تصرف سپاه اعراب درآمد از حضور یهودیان  1.کردند
 (بالذری، واکنش آنها گزارشی در دست نیست ازاما  ،به میان آمده است سخن ایشان
 و تصرف عیاض بن غنم به فرماندهیالی) النهرین شمجزیره (بین). در فتح بالد466

اعثم، شهرهای رها، حران، نصیبین، میافارقین، عین الورده، قرقیسیا، آمد و سنجار (ابن
های تاریخی گزارش در همۀنیست و در میان سخنی از یهودیان  همچنان)، 195- 198

 تسلیم شدند.ایستادند یا اعراب  برابرکه در اشاره شده است مسیحی  طوایفبه برخی از 
های متعددی حاکی از حضور یهودیان در تا اواخر دوران ساسانی، گزارشحال آنکه 

رسد  می در مجموع اینطور به نظر). Neusner,38رودان در دست است (سرزمین میان
 ،روداناعراب در میانو موفقیت و پیشروی  چشمگیری نبودند که یهودیان جماعت

و یهودی  مسیحی و زرتشتی طوایفعی و مذهبی میان اجتما گسیختگیباید مرهون  می
اواخر عصر ساسانی در بین النهرین و  در دانیم که می سوی دیگر،این مناطق باشد. از 

باید در  می و یهودیانهایی وجود داشت  محدودیتنزدیک تیسفون و در کلیه شهرها 
ر جریان حملۀ اعراب د ،برخی از محققان معاصربه نظر  داشتند. می خارج از شهر کنیسه
ای به این حمله نشان داده یا کمکی کرده رود که یهودیان عالقهبه ایران تصور نمی

توانستند با نیش کننده نبود و یهودیان نمیزیرا رفتار عمر با یهودیان تشویق ،باشند
  ).316و  314-2/313بردارند (لوی،  ، یعنی ایراندست از عسل ،زنبور

 الجالوت یهود) هنگام حملۀ اعراب به میانبوستنای (راس ند کها با این همه، گفته
رودان، ظاهراٌ با خلیفه همکاری داشته و عمربن خطاب یکی از دختران یزدگرد سوم را 

                                                                                                                                        
با جنگ، درنی و هرمزدجرد را با اعطای امان و اهالی الـیس را بـه قـرار اینکـه بـه عنـوان        "

. در جریـان  شـود و گ مسلمانان در برابر ایرانیان باشند مصـالحه کـرد   یاورجاسوس و راهنما و 
ـ  ،از جراجمه خواستند در قبال عدم پرداخت جزیـه  ،نیز حمله به نواحی انطاکیه همکـاری،   اب

 ).231-232(بالذری،  کنند یجاسوسی و دیده بانی با مسلمانان همراه
 دنـد و ادسا ساکن بو در عصر اشکانی و ساسانی یهودیان بسیاری در شمال بین النهرین به ویژه آدیابن و نصیبین. 1

)D. Sellwood, “ADIABENE,” Encyclopedia Iranica , I/5, pp. 456-459  ؛Lieu, Samuel 
(2006). "NISIBIS". Encyclopaedia Iranica., available at: http://www.iranicaonline.org/ 

articles/nisibis-city-in-northern-mesopotamia  اما در اوایل حمله اعراب در این نواحی از آنها یادی
 چشمگیری نداشتند. جماعتکه آنها  سببشاید به این  نشده است،

http://www.iranicaonline.org/
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احترام  و دانستنداعراب رأس الجالوت را از نسل داود نبی می .به ازدواج وی در آورد
 ، شاید). بنابراینGottheil and  Ginzberg, 330-331برای آنان قائل بودند (خاصی 
رشد و نفوذ  .بودمتفاوت مردم عادی نسبت به دینی یهود  مقام هایبا ایشان برخورد 

ارتقاء وضعیت یهودیان در جریان  حاکی ازتوانست اسالمی میاحبار یهود در جامعۀ 
نفوذ و اینکه دیگر عراق باشد. نکتۀدر منطقۀ فتوحات و سپس در رأس جامعۀ یهودی 

در  شمار ایشانقدرت جامعۀ یهود در اواخر عهد ساسانی رو به ضعف و افول نهاده بود و 
ساسانی و رومی  توریمپراحمایت دو ا ازمقابل زرتشتیان و مسیحیان که هر دو 

برای  بردند، می از آنها بهرههای گوناگون و در مواقع مختلف با سیاست برخوردار بودند
  ها بسی اندک بود.  تأثیر در سیاست

های مالی رودان در آستانۀ هجوم اعراب، گزارشنکتۀ مهم دیگر در باب یهودیان میان
در متون و منابع  ، اماعراقمنطقۀ ل ذمه در ویژه دربارۀ میزان جزیۀ اهبه ؛است این دوره
دست ویژه یهود بههای چندانی دربارۀ میزان مالیات اهل ذمه عراق، بهگزارش نیز مالی

اساسی در حوزۀ عراق دربارۀ جماعت یهود در آستانۀ  اتفاقیرسد که نیامد. به نظر می
است  پدید آوردهرودان اندر می را یا پراکندگی آنان زمینۀ کوچ و هجوم اعراب روی داده

عراق، حوزۀ ناحیۀ های آشکار دولت ساسانی از مسیحیان تواند حمایتو آن اتفاق می
از آشکارا از روزگار خسرو اول، دولت ساسانی  :غربی و جنوب غربی ایران بوده باشد

حضور مسیحیان در مناسبات ایران و روم و رقابت  ،بنابراین کرد. می حمایتمسیحیان 
نقش برجستۀ  .تقویت مسیحیان شدموجب ها در دربار ساسانی، الی میان اقلیتاحتم

 تقویتیهود  برابردرایشان را های علمی، فکری و فلسفی جایگاه مسیحیان در کانون
شاپور های علمی مسیحیان در جندیتوان تداوم سنتآن را میآشکار نمونۀ کرد. 

   .ازاتی بودندیهودیان فاقد چنین امتیدر حالی که دانست، 
اخیر  ۀدوردر های یهودی دیگر را باید در شرایط تاریخی و عقیدتی اقلیت سبب

های در رقابت ،رودانای از یهودیان میانجو کرد. بخش عمدهو  دولت ساسانی جست
 را در میان اندیشۀ ظهور مسیحا .مذهبی میان مسیحیان و زرتشتیان آسیب دیده بودند

رودان در آستانۀ حملۀ از عوامل مؤثر در انزوای یهودیان میان یکی دیگرتوان  می یهود
 ).Encyclopaedia Judiaca, Macmillan 2007,؛3/355اعراب دانست (کمبریج، ج

 ـ379شاپور دوم ساسانی ( و رودان، منتظر ظهور مسیحا بودندیهودیان ساکن میان
اعزام کرده م) سپاهیانی را برای کشتار یهودیان منتظر ظهور مسیحا به این نواحی 309
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مسألۀ انتظار ظهور مسیحای یهودیان را قوت  از این دست،). اقداماتی 3/355ج (کمبریج، بود
از ظلم  شده بود تادر میان جامعۀ یهود  بر این موضوعبخشیده و سبب توجه و تمرکز بیشتر 

م یهودی بابلی دیگری مژده داده بود که مسیح آمده 640. چنانکه در سال ستم رها شوندو 
و کردند است. پیروان او کلیساها را آتش زدند، اما سپاهیان دولت ساسانی آنها را محاصره 

موجب شده توانست در آستانۀ حملۀ اعراب، این برخورد میپیشوای آنان را به دار آویختند. 
) و آنان را 356جامعۀ یهودی با آغوش باز به استقبال جنگاوران عرب برود (همان، باشد 

لمداد کنند. با این حال باید اشاره کنیم که در منابع مهم فتوح نگاران مانند منجی خود ق
ای همچون رهایی یهودیان از چنگال گویا حادثهبالذری و طبری چنین مطلبی نیامده است. 

اعراب عملی  دست) این بار در عصر ساسانی به 47کوروش هخامنشی (هوار، به همت نبونید 
توانستند اعراب مسلمان را به عنوان منجی  یط یهودیان عراق میرو در این شراشد؛ از این

و مانع  های پراکندۀ یهودی عاملجماعتخود تلقی کرده باشند و در نتیجه با ورود اعراب، 
نقص و اند و احتماالً یکی از عوامل مؤثر در شمار نیامدهمؤثری در جریان و روند فتوح به

  بوده است.فقدان اطالعات منابع، چنین شرایطی 
  

  اعراب و یورشیهودیان شامات 
از نظر تجاری  ، پیش از دورۀ فتوحساکنان حجاز، یمن، نجد و سواحل خلیج فارس

. بنابر و این مناطق برای آنان ناشناخته نبود داشتندبا مناطق شامات  ه ایارتباط گسترد
نواحی سفر کرده  به این و جوانی اجداد پیامبر(ص) و خود ایشان نیز در نوجوانی روایات،
  بود و رومیان  در قلمروی). شهرهای شامات Shboul, 78؛ 1/90هشام،  (ابن بودند

  حکومت  3، بعلبک2، حمص1بر برخی از شهرها همچون دمشق خاندان های رومی
  برخی  ،). در شامات2/5، ؛ سعید بن بطریقGriffith, 29؛Donner,31(کردند می

و فتح  ایستادندتقرار داشتند، در برابر حملۀ اعراب از شهرهایی که یهودیان در آن اس
ساکنان سر به  نیز، گاهی بعد از فتح .برخی از آن شهرها چند سال به درازا کشید

فتح کردند. یکی از این مناطق قیساریه  آنجا رابار دیگر اعراب ناچار و  داشتندشورش بر
ت هزار یهودی در آن و دویس 4بود که هفتصد هزار سپاهی مزدور، سی هزار سامری

                                                                                                                                        
1. Damascus 
2. Emeas 
3. Heliopolis 

  ! دینی-قومیقلیتی اشوند. آنها خوانده می  السامریون عربیو به شومرُنیم،  שומרונים زبان عبریبه . 4
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). در باب زمان، چگونگی فتح 204و در برابر اعراب تسلیم نشدند (بالذری،  1ندساکن بود
ی متفاوتی در منابع تاریخی آمده است. برخی فتح آن را به ها شهر و فاتح آن روایت

) و بعضی به 4/422؛ یاقوت حموی، 58/37؛ ابن عساکر، 206جنگ (عنوه) (بالذری، 
ای پرداخت بیست هزار دینار و قبول زمردم شهر در ا .)860/ 2(مقدسی،  ه اندآوردصلح 
عمربن خطاب، ، چون روایتی دیگر بنابر). 185(ابن اعثم،  دست یافتندصلح  به جزیه

نشین گردید و آنجا را بعد امارت شام منصوب کرد، وی عازم قیساریه یهودی برمعاویه را 
و چهار هزار نفر را به اسارت گرفت و بخشی از  گشوداز هفت سال محاصره به زور 

رَف را به جرف فرستاد تا به مسلمانان خدمت کنند (واقدی،  ؛ 14-2/15صاحبان حِ
). با وجود 1/90علی، ؛ کرد4/421یاقوت حموی،  ؛5/1783؛ طبری، 205بالذری، 
سایر رفتارهای اجتماعی،  رۀدربا ،چگونگی فتح شهر در بابهای تاریخی گزارش
. به نظر در دست نیستساکنان یهودی قیساریه اطالعاتی  اوضاع و احوالاردادها و قر
رسد یهودیان همچون مسیحیان با پرداخت جزیه به عنوان شهروند در جامعۀ می

سکونت از یهودیان  شماری. در حمص هم باشند اسالمی به حیات خود ادامه داده
با اعراب  برخوردبعلبک، اما از  ، همچونو این شهر هم به صلح گشوده شد داشتند
؛ 3/128؛ ذهبی، 5/1778؛ طبری، 194نداریم (بالذری، در دست اطالعی  یهودیان

های روایتبنابر  ). در شهر دمشق نیز وضعیت مشابهی وجود داشت.1/88کردعلی، 
پرداخت جزیه و  ،و در قراردادهای منعقد شده اتفاق افتادفتح شهر به صلح  ،تاریخی

؛ طبری، 175و163یت و آزادی دینی در نظر گرفته شده بود (بالذری، تأمین امن
این راهبرد سبب شد تا با یهودیان مانند  .)44/391؛ ابن عساکر، 1583و4/1577

ای با یهودیان مسیحیان رفتار شود. البته در منابع تاریخی، در باب انعقاد قرارداد جداگانه
یهودی در قیاس با سایر  جماعته شمار ک گزارشی دیده نمی شود؛ شاید به این سبب
  .اهل ذمه از جمله مسیحیان چشمگیر نبود

اح با اهالی  نشین بود صلح کرد و یهودیکه  سامره از نواحی فلسطینابوعبیدۀ جرّ

                                                                                                                                        
مـذهبی یکـی از    نظـر از و  رسد این منطقه می سامیبه ساکنان  آنها  هستند که ریشه شاماز مردم "

  .دارد دیتیهوبا  شباهت بسیاريکه  ستا ادیان ابراهیمی
انـد، زیـرا    کـرده مورخان مسـلمان اغـراق    ،ساریهیق جماعت مدافعن و اساکن یبارهرسد دربه نظر می. 1

، آن اند د کردهورسپاه مسلمانان را هفده هزار نفر برآ شمارو سی هزار و  را قریب نهصد جمعیت مدافع
  که به هیچ روی معقول نیست. هفت سال محاصره هم در طول مدت



  65  مات در مواجهه با حمله اعراب مسلمانعراق و شا انیهودیمواضع 

باشند. این ناحیه در دوران  اعراب یو راهنماجاسوس  اهالی سامره متعهد شدند که
کرد یهودیان پنج دینار جزیۀ سرانه پرداخت میخالفت یزید بن معاویه برای هر نفر از 

نشین بود که سبسطیه، نابلس، ایلیا از دیگر نواحی یهودی ).229- 230(بالذری،
و  کردندصلح  در امان باشد،مال و منازلشان  و جان که شرط بدینساکنانش با اعراب 

دی، ؛ واق1788- 5/1787؛ طبری، 200(همان:  بپردازندجزیه و خراج  شدندمتعهد 
). الگوی عملیات نظامی اعراب حاکی از مذاکره با یهودیان و 8/305؛ ابن اثیر، 1/233

ای دربارۀ مدت بوده است. عمر نامههای طوالنیتسلیم کردن آنها و توافق به جای جنگ
حاکی از حفظ حقوق اجتماعی و آزادی مذهبی و  ،تسلیم شدن اهالی ایلیا به آنان نوشت

که در سایۀ پرداخت جزیه محقق  ،ای مذهبی بدون هیچ محدودیتیهبرپا داشتن مراسم
کردند. این رفتار از این رو مسلمانان در مسائل داخلی و مذهبی آنان دخالت نمی .شدمی

منع اقامت ، شد، اما نکتۀ قابل تأمل در این قراردادبیشتر شامل حال مسیحیان می
بنا به روایت  .را تأیید کرده است یهودیان در ایلیا بود که میکائیل سریانی هم آن

راندن . 1)102سوفرونیوس برای همۀ فلسطینیان امان گرفته بود (دنت،  وفانس، ظاهراًتئ
 زیرا؛ اندک بودآنها در بیت المقدس (ایلیا) جماعت که  سبب بودشاید به این  یهودیان
) 2/182عودی، وجود یهودیان، بیشتر اسقف نشینی مسیحی بود (مس ایلیا با دانیم که می

پاتریشا کرون، مایکل کوک و  به نوشتۀو قریب به اتفاق ساکنان آن مسیحی بودند. 

                                                                                                                                        
 امیر عمر که است یامان نامه این« ری متن نامه عمر برای اهالی ایلیا را بدین مضمون آورده است: طب .1

 و بیمارشان و سالم صلیبهایشان، و کلیساهایشان و اموالشان و خودشان دهد، یم ایلیا مردم به مومنان
 حـدود  و نکاهند نازآ و نشود ویران و نشود مسکون کلیساهایشان که دهد یم امان را مردمشان دیگر
 و نبیند زیان شان یکس و نبینند مزاحمت کار دینشان در و نیز، اموالشان و صلیب از نکنند، کم را آن
 دهنـد  یم شهرها مردم چنانکه دهند جزیه باید ایلیا مردم .نشود مقیم آنها با ایلیا در یهودیان از یکس
 بـه  تـا  اسـت  در امـان  مالشـان  و جـان  بروند هک یکسان. کنند بیرون آنجا از را دزدان و رومیان باید و

 از یکسـان  و بدهـد  جزیه ایلیا مردم چون باید نیز او و است امان در بماند که هر و برسند امانگاهشان
 و جـان  کننـد  رهـا  را صـلیبها  و کلیسـاها  و برونـد  رومیان همراه خود اموال با بخواهند که ایلیا مردم

 شـدن  کشـته  از پیش که یزمینداران. برسند امانگاهشان به تا ،است امان در هایشانصلیب و کلیساها
 کـه  هـر  و دهـد  جزیـه  ایلیا مردم چون باید و بماند بخواهد، که آنها از کس هر اند، بوده آنجا در فالن
 درو وقـت  تـا  نگیرند یچیز آنها از و گردد باز خود زمین یسو خواهد که هر و برود رومیان با خواهد
 مؤمنان، تعهد و خلیفگان تعهد و خدا پیمبر تعهد و خدا پیمان بدهند را مقرر جزیه که یوقت تا. برسد
  ).1790-5/1789(طبری،  » است مکتوب این ضامن
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از سپاه مسلمانان استقبال و با آنان همکاری  1استیون لیدر، یهودیان در جریان محاصرۀ ایلیا
حامی  یها از ظلم و ستم بیزانسی ،اقلیت گروهی دربه عنوان  ؛ شاید بدین سبب کهکردند
امیدوار بودند که شرایط جدید وضعیت عرب فاتحان با ورود به ستوه آمده بودند و  یانمسیح

چنین تحلیلی  البته). Cron and Cook , 3-9, 156 Leder,175-159( آنها را بهبود بخشد
در  :نیست پذیرفتنیالمقدس (ایلیا)  بیت دربارۀباشد، اما  صادققیساریه  در بابشاید 

در  اعرابالمقدس با یهودیان در جریان فتح بیت همکاریمبنی بر  ، روایتیمنابع اسالمی
المقدس با صلح و سازش صورت گرفت فتح بیت مالحظه شد که دست نیست، ولی

؛ ابن 8/308؛ ابن اثیر، 5/1789؛ طبری، 129؛ ابوعبیده، 200؛ بالذری، 1/233(واقدی، 
، به پیش آمداهل ذمه ناحیۀ بعلبک نیز وضعیت مشابهی برای  بابدر  ).96شداد، 

و عرب بر جانها و اموال و  یو پارس یاهل بعلبک از روم« :بالذریبه روایت طوری که 
کلیساهایشان در درون شهر و خارج آن و بر آسیابهایشان. رومیان توانند چارپایان خود 

ع و وارد شوند. چون ماه ربی یآنکه در قریه آباد یرا تا فاصله پانزده میل به چرا برند، ب
شود به هر جا که خواهند توانند رفت. از ایشان هر که اسالم آورد  یسپر یاالول یجماد

او نیز خواهد بود و آنچه بر عهده ما ست بر عهده او هم مقرر  یما ست برا یهر چه برا
اند سفر توانند کرد. هر یک  که با ما صلح کرده یاست. بازرگانان ایشان به هر یک از بالد

  ).187(بالذری، » اقامت گزیند باید جزیه و خراج پردازداز آنان که 
اما در طبریه و در نخستین رویارویی اعراب و یهودیان آنجا در روزگار ابوبکر، 

شرحبیل  ایستادند ودر برابر سپاه اعراب  ،نواحی مذکور یهودیان برخالف ساکنان یهودی
و به شرط واگذاری نیمی از  دنبن حسنه مامور محاصره شهر شد، اما ساکنان داوم نیاورد

و به دنبال آن مسلمانان در آنجا  ندها و اماکن مذهبی خود تسلیم فاتحان شدخانه
خالفت عمر بن خطاب مردم بار دیگر سر به شورش  با این همه، در. ساختندمسجد 
عمرو عاص مأمور فتح دوبارۀ این شهر و  سبب،و به روم پیوستند، به همین  برداشتند
ای همچون صلح شرحبیل با آنان منعقد نامهصلحسرانجام شد و  آن های اطرافسرزمین

). آنچه در باب فتوحات 1/148؛ یاقوت حموی، 4/1587؛ طبری، 2/22گردید (یعقوبی، 
تضادهای  سببدر مناطق یهودی نشین شامات حائز اهمیت است این است که به 

روم از مسیحیان هم  امپراتوریت حمای و نیز به سبب مذهبی میان یهودیان و مسیحیان
همکاری و برای ایستادگی در برابر اعراب، برای بیشتر یهودیان  ،کیش و تابع خویش

                                                                                                                                        
1. Aelia 
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؛ اما در مقابل برخی از قبایل عرب مسیحی نشان نمی دادند تمایلیهمراهی با مسیحیان 
). هرچند هراکلیوس Shboul, 85جنگیدند (در کنار بیزانسیان و هم دوش آنان می

نیروی انسانی کافی  گردآوریو احتماالٌ در صدد  برمی انگیختاکنان محلی را به دفاع س
تمایل چندانی برای همکاری یا کشاورزان  یی هابرای مقابله با هجوم اعراب بود، روستا

. یهودیان نیز برخالف مسیحیان و قبایل عرب مسیحی، در نبرد یرموک نشان نمی دادند
). از Kaegi,136-137به رهبری هراکلیوس، همراهی نکردند (ها را ه.ق)، بیزانسی15(

 گذشتۀدل خوشی نداشتند و این موضوع ریشه در  اعراب همطرفی یهودیان از 
ترین مردم نسبت به دشمن ،قران کریمبنابر داشت، به طوری که  ایشانمناسبات آنها با 

). 82ن نصارا (مائده، ترین دوستان به مؤمنامسلمانان یهود و مشرکان هستند و نزدیک
خودداری  اعرابیهودیان همچنان از همکاری با مسیحیان برای مقابله با  به هر حال،

و حتی از عناصر  بر این نواحی دست یافتنداعراب به آسانی  ،همین سبببه کردند. می
یهود سامری در نواحی  ،بالذریبه روایت . چنانکه بهره بردندفتح پیشبرد یهودی برای 

و حتی با به  فتندو شرایط جزیه را پذیر ندو فلسطین با ابوعبیده جراح صلح کرد اردن
عمر بن  وقتی ).230-229عنوان جاسوس و راهنما به مسلمانان یاری رساندند (بالذری، 

خطاب در جابیه بود و قصد تصرف بیت المقدس داشت، مردی از یهودیان دمشق نزد 
تو  یدیار خویش بازنگرد تا خدا ایلیا را برا یامیر مؤمنان سو یا«وی آمد و گفت: 

عمر هم ایلیا، رمله و اطراف آن را فتح کرد و آنان شرایط پرداخت جزیه را  .»بگشاید
 از). 1789- 5/1787(طبری، نامه شد مرد یهودی هم شاهد قرارداد صلحآن و  فتندپذیر

یهودیان و توان به تضادهای سیاسی و مذهبی میان این گزارش نیز به خوبی می
خرسند  اعرابدست یهودیان از فتح بیت المقدس به چندان کهمسیحیان پی برد، 

های مذهبی مسیحیان و تخریب اماکن مذهبی و گیریتجربۀ تلخی از سخت زیراشدند؛ 
مسیحیان و رومیان در بیت المقدس و رانده شدن از آنجا در  به دستهای خود خانه

 ،). در فتح قیساریه مردی یهودی2/173 ند (کالپرمن،داشت اعرابدوران پیش از حضور 
ای آن زراه ورود به شهر از طریق مجاری آب را به مسلمان نشان داد و در ا نام، یوسف

). البته سطح 205- 204را خواستار شد (بالذری،  ۀ خویشفقط حفظ جان خود و خانواد
برخی از  زیرابود؛ های مسیحیان با اعراب در مقایسه با یهودیان متفاوت همکاری

در باب حضور اما  یافتند؛مسیحیان در قالب جنگجو در کنار فاتحان و سپاه اعراب حضور 
فتح  ،). به واقعFirestone,2در دست نداریم (روایتی  اعراب مسلمانیهودیان در سپاه 
سامی آنجا با اربابان رومی خود باشد و از  ساکنانتوانست نتیجۀ خصومت این نواحی می
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دادند (دنت، عرب را بر رومیان ترجیح می ،توان حدس زد که مردم حمصین جا میهم
باشند  یاری رساندهفاتحان عرب سپاه که یهودیان به  نبود انتظارخالف ). از این رو 95

)Lecker,185( . چندان البته میزان همکاری یهودیان در این نواحی با فاتحان عرب
یان فتوحات ایرانیان در شام و درگیری آنان با نبود، در صورتی که در جر گسترده
تا بر مسیحیان  ندقبل از اسالم، هزاران یهودی با ایرانیان همکاری کرددر دورۀ رومیان 

). با اینکه در فتح قیساریه بخشی از ساکنان یهودی در Morony, 91-92غلبه کنند (
 بهسخیر شهر را مسیحی رومی از شهر محافظت کردند و همین امر تسپاهیان کنار 

 روایتی در منابع تاریخیدر هایی وجود نداشت و در شام چنین همکاری افکند،تأخیر 
از دفاع و اعراب یهودیان در کنار مسیحیان در جنگ علیه همکاری نفی یا اثبات 

شک وضعیت یهودیان در سرزمین . بینیامده استشهرهای خود حین محاصرۀ شام 
 ،اندکشان شمارواسطۀ اختالفات داخلی و تفرقۀ آنها و به  یورش اعرابهنگام  ،شام

بود. چنانکه یعقوبی در  را فراهم آوردهتبعیت از مسیحیان  را برای سرپیچی اززمینه 
چنین صلحی با یهودیان دانست که  نمی ،المقدسبیت ساکنانصلح منعقد شده با ذکر 

که  ن نتیجه گرفته استو سرانجام چنییا با نصارای این شهر  شدبیت المقدس منعقد 
اطالعات چندانی  نیز،). در منابع فقهی 2/31، (یعقوبی بودصلح با نصرانیان منعقد شده 

  . مالحظه نمی شوددربارۀ احکام و مناسبات مسلمانان با یهودیان این نواحی 
های مشابهی نامهفاتحان عرب در سرزمین شام با مسیحیان و یهودیان تقریبا صلح

ابوعبیده با سامریان اردن و فلسطین به شرط پرداخت  ،بالذریبه روایت  منعقد کردند.
). این 229-230هایشان صلح کرد (بالذری، جزیه و همکاری با مسلمانان و واگذاری زمین

 میان مسلمانان با مسیحیان و یهودیان بود و شامل همزیستیشیوۀ غالب  ،نامهنوع توافق
یهود «بالذری: به روایت چنانکه ؛ کردندا آنان زندگی میکه ب شد می طوایفیها و فرقههمۀ 

پرداختند و همراه ایشان به عقد صلح  یبودند و به آنان خراج م ینصار یبسان اهل ذمه برا
). غلبۀ نصاری و کثرث جمعیتی آنها نسبت به یهودیان و 180(همان، » پیوستند
ن که معموالً کم شمارتر بودند، شده بود تا یهودیا موجبروم  امپراتورهای سیاسی  حمایت

مالیات نقدی بابت  گذشته ازاز اهل ذمه  ،یند. در ابتدا در نواحی شامآشمار تابع نصاری به
غارت  به هر حال، در دورۀ جنگ و .شدگندم، جو، سرکه، عسل نیز گرفته می، جزیه
 ون نشی کشتار یهودیان یا ویرانی گستردۀ اماکن یهودی ، روایتی حاکی ازاعراب
  ).Shboul, 84(در دست نداریم با مسلمانان  یهودیاناز رویارویی هم های روشنی  گزارش
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  گیری نتیجه
اعراب با اقلیت یهود در نواحی میانی قلمرو خالفت اسالمی در  رویاروییبررسی چگونگی 

ساسانی و رومی و نخستین  امپراتوریعراق و شامات به عنوان قلمروهای همجوار دو 
این پژوهش بوده است. نتایج  موضوعارویی مسلمانان با ساکنان این نواحی جبهۀ روی

 جماعتدهد که عراق نشان میمنطقۀ ساسانی در ایران حاصل از این پژوهش در قلمرو 
 و یهودی در مقایسه با زرتشتیان و مسیحیان در نواحی عراق اوایل اسالم بسیار اندک

های دولت ساسانی از حمایت ،نیز و دینی ذهبیهای مدر میان اقلیتاند.  بودهپراکنده 
به تضعیف  ،روم امپراتوریبرداری از آنها در مقابل های مذهبی مسیحی برای بهرهاقلیت

 درعین .موقعیت یهودیان به عنوان رقبای مسیحی در عراق و پراکندگی آنها انجامید
اسرائیلیات در ادوار  مبتنی بر های اندیشهیهودی و  ـ حضور فرهنگ و عناصر سامی ،حال

تحت نظارت و رهبری رأس  است کهنفوذ یهودیان حاکی از عراق، در ناحیۀ بعدی 
تا موقعیت  کردند احتماالً در عصر فتوح با اعراب فاتح همکاری قرار داشتند و هاالجالوت

 گونه ای دیگر بود وخود را حفظ کنند. در نواحی شامات وضعیت و شرایط به 
، بودبیشتر یهودی از یهود عراق جماعت . در شامات ری در دست داریمبیشتهای  آگاهی

همین به  چندانی نبودند. جماعتباز هم در نواحی شهری پرجمعیتی مانند دمشق، اما 
مسیحیان، ذکر  دینیغلبۀ قدرت سیاسی و  به سببفتح مراکز مهم شهری  ، درسبب

یهودیان مواضع  ،مناطق شاماتدر برخی از  نیامده است.چندانی از یهودیان به میان 
ها حاکی از آن است که و گزارش گرفتندمختلفی در مواجهه با حملۀ اعراب در پیش 

و برخی هم بعد از تسلیم سر به شدند برخی تسلیم ایستادگی کردند و  یهودیانبرخی از 
ها میان یهودیان و مسیحیان در نواحی  . البته اختالفات و کشمکشبرداشتندشورش 
 نشانهای منعقد شده نامه. متن صلحکرد می ، موفقیت اعراب را تسهیل و تسریعتشاما
و در قبال پرداخت  داشتندیهودیان نیز مانند مسیحیان وضعیت مشابهی دهد که  می

حتی کسانی از آنها که ایستادگی نشان داده و  دادندجزیه به حیات اجتماعی خود ادامه 
یهودیان عراق و  ترتیب،. بدین پذیرفتنداخت جزیه را در نهایت شرایط صلح و پرد بودند،

شامات با توجه به میزان جمعیت، قدرت نفوذ، پراکندگی، مناسبات سیاسی با 
رفتارهای متفاوتی در مقابل یورش اعراب، و مسیحیان رقیب،  های ایران و رومامپراتوری

  .یا تسلیم صلح از انفعال تا همکاری، جنگ،نشان دادند، 
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