
 

 

 
 وضعیت و نقش سیاسی یهودیان در روزگار خسروپرویز
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 چکیده

عنوان اقلیتی دینی از دیربـاز در خـاور نزدیـک سـکونت داشـتند و در روزگـار                   یهودیان به 
. کردند ها در قلمرو ایران و برخی دیگر در قلمرو بیزانس زندگی می           ساسانیان، برخی از آن   

 شـورش   قاطع مهم تاریخ ساسـانیان اسـت کـه در آن شـاهد            روزگار خسروپرویز یکی از م    
هـایی از     و گـزارش    ایـران و بیـزانس هـستیم       ۀهای بیست و پنج سال     جنگ بهرام چوبین و  

 یهودیـان سـاکن در قلمـرو       ،در آن زمـان   . وضعیت یهودیان در طی ایـن رویـدادها داریـم         
تند و بـرای رهـا      بیزانس تحت فشار دینی شدید امپراتوری مسیحی زمان خویش قرار داش          

ساختن خود از آن وضعیت شورش کردند، به سپاهیان ایران پیوستند و بـه ویـژه در فـتح      
 منـاطق   از برخـی ۀهـا را در ادار خـسروپرویز نیـز آن  . المقدس نقش مهمی ایفا کردند    بیت

 بر این باور هـستند کـه خـسروپرویز، پـس از              از پژوهشگران  سیاریب. فلسطین سهیم کرد  
دلیل اهمیت بیشتر مسیحیان منطقـه سیاسـت خـود را در قبـال یهودیـان                چند سال، به    
مـا در ایـن مقالـه منـابع آن دوران را دوبـاره بررسـی                .ها را سـرکوب کـرد     تغییر داد و آن   

ایـم، مبنـی بـر اینکـه یهودیـان تـا پایـان روزگـار                 متفـاوتی رسـیده    هایم و به نتیجـ     کرده
 .بردند ایط مناسبی به سر میخسروپرویز اقتدار خود را حفظ کرده و در شر
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 مقدمه
رودان، سـوریه و فلـسطین زنـدگی        در روزگار ساسانیان، چندین اقلیـت دینـی در میـان          

هـا پـیش از دوران      هـا بودنـد کـه از قـرن        یهودیان نیز یکـی از همـین اقلیـت        . کردند می
 مناطق داخلی فالت ایران سکونت داشـتند برخی از در آن مناطق و همچنین     ساسانیان،  

]58, pp. 1-32.[رودان  میـان ۀجمعیت زیادی از یهودیان در روزگار ساسانیان در منطق ١
؛ ]p. 114 ,47[؛ ]51[ :ـ نکـ  (غول زندگی بودند و سازماندهی بسیار منظمـی داشـتند  مش

های مختلف دیگری از قلمرو ساسانیان نیز      در بخش رودان، یهودیان   عالوه بر میان  . ])50[
تعداد زیادی از یهودیان در روزگار خسروپرویز نیز . ]pp. 117-121 ,79[کردند میزندگی 

هـا وارد    بیـزانس بـر آن     زیستند و با توجه به آزاری که از مسیحیانِ        در قلمرو بیزانس می   
برخـی از   . ر ضـد بیـزانس داشـتند      آمد گرایش زیادی به همکاری با دربار ساسانیان ب        می

پـس از شـورش بهـرام       . ها در ایـران نیـز اشـاره دارنـد         منابع کهن، به حضور پر رنگ آن      
چوبین، خسروپرویز با کمک سپاه بیزانس به تاج و تخت خویش بازگشت و روابط خوبی               

و  حـامی  ٢با این حال، پس از قتل امپراتور مـاوریکیوس، .  برقرار شد  و بیزانس  میان ایران 
ترین جنگ در تاریخ ایران و بیزانس آغاز شد، جنگـی           متحد خسروپرویز، بالفاصله بزرگ   

 بر مناسبات ههای دینی رایج در منطقدر این میان، فرقه.  سال ادامه داشت٢٥که حدود   
بـا بررسـی منـابع    . ثیر گذاشتندأایران و بیزانس هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ ت      

هـا و ارجاعـاتی را      توان اشاره اند، می ها پرداخته تی از این جنگ   کهن که به گزارش جزییا    
در ایـن مقالـه منـابع مربـوط بـه وضـعیت             .  یافت رویدادهایهودیان در این     مهم   به نقش 

 وضعیت یهودیان ۀ و دیدگاهی جدید را درباریهودیان در آن دوران را دوباره بررسی کرده
 .ایمدر آن زمان ارائه داده

 

 ق تحقی ۀپیشین
 وضعیت یهودیان در روزگـار ساسـانیان        ۀهای کمی دربار  تاکنون در زبان فارسی پژوهش    

ویژه دوران خسروپرویز، با وجود اهمیت فراوان آن، مورد غفلت قرار گرفته            ارائه شده و به   
 کـه از    ]٧٧٨ــ ٧٦١  صـص  ،٤[» سیاست دینـی خـسروپرویز     «ۀعنوان نمونه، مقال  به. است

 این دوران است، نکاتی را از وضـعیت مـسیحیان           ۀزبان دربار معدود مقاالت علمی فارسی   
                                                                                                                             

 ـ های آن با حکومت اشکانیان، نک      وضعیت یهودیان در آغاز روزگار ساسانیان و تفاوت        ۀبرای بحث دربار  . ١
] :103-96. pp, 55[ ؛]121-148. pp, 39[ ؛]50.[ 

2. Emperor Maurice. 
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. ای به وضعیت یهودیان یافت    توان در آن مقاله اشاره    سازد، اما نمی  در آن زمان روشن می    
 در سه جلد وجود دارد که در جلـد          تاریخ یهود ایران  در زبان فارسی، کتابی نیز با عنوان        

]. ٢٩٩ـ٢٩٠، صص ٩[ خسروپرویز وجود دارد     دوم آن، اشاراتی به روزگار هرمزد چهارم و       
 نویسنده از بسیاری از منابع و تعصبات شخصی وی باعث شده            ۀبا این حال، عدم استفاد    

شـاهان  «ای بـا عنـوان       مقاله همچنین،. است که این اثر بنیان علمی ضعیفی داشته باشد        
منون نتصر وجـود     از ا   به فارسی  »ساسانی در تلمود، شاپور اول، شاپور دوم و یزدگرد اول         

 روابط میان این سـه      ١نتصر در این مقاله، بر اساس تلمود بابلی،       . ]٢٤ـ٩  صص ،١٠[دارد  
 .شاه ساسانی را با یهودیان قلمرو خویش بررسی کرده است

 وضعیت یهودیـان منتـشر شـده        ۀهای غیر فارسی، آثار زیادی دربار     در میان پژوهش  
 خسروپرویز نیز حاوی اطالعات هـستند، امـا          روزگار ۀها دربار برخی از این پژوهش   . است

ترین این تحقیقـات    از همین رو مهم   . پذیر نیست ها در این بخش امکان     آن ۀاشاره به هم  
وضـعیت  « ویدنگرن بـا عنـوان      ۀتوان به مقال   می در این میان،  . ایمرا در ادامه معرفی کرده    

، در ایــن مقالــه. ]pp. 117-162 ,79[اشــاره نمــود » یهودیــان در شاهنــشاهی ساســانی
، های مختلف بررسی کـرده اسـت  ویدنگرن، وضعیت یهودیان را در عصر ساسانی از جنبه    

 . اشارات اندکی در مورد روزگار خسروپرویز استۀاما مقاله دربردارند
، به بررسی تاریخ قـوم یهـود در دوران          ]50[ تاریخی از یهودیان در بابل    کتاب  نیوزنر در   

 پایـانی حکومـت ساسـانی       ۀجلد پنجم این اثـر بـه بررسـی دو سـد           . باستان پرداخته است  
نیوزنر در این کتـاب     . دهدای نیز از دوران خسروپرویز ارائه می      پردازد و اطالعات خالصه    می

معتقد است که در روزگار خسروپرویز، یهودیان وضعیت مناسبی نداشتند و خسروپرویز که             
 یهـود از خـود نـشان داد و بـر یهودیـان          بیشتری داشت، رویکردی ضد    ۀبه مسیحیان عالق  

ای از او چکیـده . ایـم  حاضر به نقد این نظریات نیـوزنر نیـز پرداختـه           ۀما در مقال  . فشار آورد 
، در »ایرانـی، دوران اشـکانی و ساسـانی    ـ  جوامـع یهـودی  «مباحث این کتاب را در مدخل 

تـاریخ   در  همچنـین نیـوزنر  . بـه چـاپ رسـانده اسـت    ]pp, 55 .96-103[  ایرانیکاۀدانشنام
                                                                                                                             

طـول  . م٥٠٠ تـا  ٢٢٠ اسـت کـه نگـارش آن از سـال        تلمودهای دینی مشهور یهودیان،     یکی از کتاب  . ١
ای که در این کتاب وجود دارد، پژوهـشگران تـاریخ           ت تاریخی پراکنده  با توجه به اطالعا   . کشیده است 

موضوعاتی از قبیل . اند وضعیت اقلیت یهودی در دوران اشکانی و ساسانی پرداختهۀیهود به بحث دربار
 . این مباحـث هـستند   ۀمیزان آزادی دینی، مالیات، وضعیت اجتماعی، رابطه با حکومت و غیره از جمل            

 .]68[؛ ]pp. 840-876 ,40[؛ ]53: [ـ ب نک این کتاۀدربار
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 .]pp. 909- 923 ,52[ نگاشته است» یهودیان ایران«ای با عنوان  نیز مقالهکمبریج ایران
هـای دینـی در عـراق اواخـر دوران ساسـانی و اوایـل دوران                اقلیت«ای با عنوان    مقاله
مورونی در این مقالـه بیـشتر   .  وجود دارد]pp. 113-135 ,47[از مایکل مورونی » اسالمی

ها و مـسائلی ماننـد مالیـات در اواخـر دوران            شرح سلسله مراتب روحانیت این اقلیت     به  
 . طور در اوایل دوران اسالمی پرداخته استساسانی و همین

، ]39[ریچـارد کـالمین     تـوان از آثـار       وضعیت یهودیان در روزگار ساسانی مـی       ۀدربار
 ۀدانـشنام همچنـین در  . دنیـز نـام بـر   ] 29[و انـور فالـک   ] p. 52-62 ,21[رابرت برودی 

طـور  های مختلف وجـود دارد کـه بـه         یهودیان در زمان   ۀ مقاالت مختلفی دربار   جوداییکا
؛ ]pp. 24-30 ,54[؛ ]61: [برای نمونـه نـک  (دهند عمومی اطالعاتی را در اختیار قرار می

]15, p. 362.([ 
 

  نقش یهودیان در شورش بهرام چوبین
 چوبین، پادشاه ترکان را در شرق ایران شکست داد، به           که بهرام نپس از آ  . م٥٨٩در سال   

 ناخشنودی برخی از اشراف از هرمزد چهارم موجب شـد           ١.دالیلی سر به شورش برداشت    
ای وی را از پادشاهی خلع کرده و فرزندش خـسرو را            ای از بزرگان در طی توطئه     که عده 

مه داد و خسروپرویز مجبور  با این حال، بهرام چوبین به شورش خود ادا.به تخت بنشانند
؛ ]١٤٧ــ ١٤٤ ، صـص  ٥[: ـ   شورش بهرام چوبین نکـ     ۀدربار(شد به بیزانس پناهنده شود      

]65, pp. 514-522[ ؛]ماجرای شورش بهرام چوبین به گزارشـی از تئوفیالکـت    در). ]57
 .خوریم همکاری یهودیان با بهرام چوبین برمیۀدربار ٢سیموکاتا

از گزارش رویارویی نهایی خسروپرویز با سـپاهیان بهـرام          تئوفیالکت سیموکاتا پیش    

                                                                                                                             
 اختالف بـر سـر غنـائم        ۀ این شورش مسئل   ۀترین بهان کنند مهم که بیشتر منابع بیان می    احتماالً چنان . ١

، ٦[؛ ]٦٥٨ـ٦٥٥، صص ٢[؛ ]٥٨٤ـ٥٧٣، صص ٧، جلد ٧[؛ ]pp. 15-16 ,64[: ـ نک(جنگ با ترکان بوده 
، امـا بـه   ])٣٠٠، ص ٨[؛ ]١٦٧، ص ١١[؛ ]٨٣ـ٨٢ص  ، ص ٣[؛  ]٧٥١ـ٧٤٩، صص   ١[؛  ]١٧٥ـ١٧٤صص  

 اصلی شورش بهرام چوبین، تالش وی برای بازگرداندن قدرت به اشکانیان بـوده       ۀرسد که ریش  نظر می 
 ].p. 125-127 ,57: [ـ  خاندانی این شورش نکۀدر مورد انگیز]. ٣٤ـ٢٤، صص ٨، جلد ٧[است 

یـست و کتـابی   ز همزمان با امپراتـور هراکلیـوس مـی     هفتم میالدی  ۀوی مورخی بود که در اوایل سد      . ٢
با توجه به معاصـر بـودن وی و منبـع اصـلیش، جـان               .  تاریخ امپراتور ماوریکیوس نوشت    ۀمفصل دربار 

 ۀاپیفانیا، با روزگار خسروپرویز و همچنین دسترسی او به اسنادی مهم در دربار بیـزانس، اثـر او دربـار                   
 ]. p. 144 ,36[؛ ]pp. 143-156 ,32[ود شاین دوران، بسیار مهم محسوب می
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کند که خسروپرویز پس از دریافت کمک از امپراتور ماوریکیوس، یکی           چوبین، روایت می  
فرمانـده  . ]p. 136 ,75[از سرداران خود را فرستاد تا به شهرهای سـلطنتی حملـه کنـد    

 در آنجـا تعـداد بـسیاری از         شاپور را فتح کـرد و     اردشیر و گندی  خسروپرویز شهرهای وه  
یهودیان را که فعاالنه در شورش بهرام چوبین شرکت کرده بودند، محکوم به مرگ کـرد                

]75, p. 141[ .بر طبـق  . دهد ثروت یهودیان توضیح میۀ ریشۀدر ادامه، تئوفیالکت دربار
اره المقـدس آو    یهودیـان از بیـت     ١سپاسـیان،   امپراتـور و   ۀگزارش او، پس از آنکه با حمل      

شدند، به بابل رفتند و با تجارت کاالهای قیمتی و مسافرت در دریای سرخ ثروت زیادی                
 . ]pp. 141-142 ,75[دست آوردند را به

عنوان منبعی معاصر نشان از نقش اقتصادی فعال یهودیـان         این گزارش تئوفیالکت به   
دآوری ثروت زیـادی  ها از طریق تجارت موفق به گر      ای از آن  در آن زمان دارد و گویا عده      

دهـد کـه   ها نـسبت مـی  تئوفیالکت، در ادامه، صفات ناپسند فراوانی را به آن     .شده بودند 
 :نشانگر نفرت از یهودیان در امپراتوری روم، در زمان هراکلیوس، است

ها نژادی رذل، غیرقابل اعتماد، بـه دنبـال دردسـر و سـتمگر، کـامالً فراموشـکار                  آن«
  .]p. 142 ,75[»  در دشمنی با ثبات و کینه توز هستندبر،حسود، رشکدوستی، 

 گزارش تئوفیالکت مبنی بر همکـاری یهودیـان و بهـرام            ۀبرخی از پژوهشگران دربار   
ویدنگرن معتقد است که احتمال همکاری یهودیان با شورش بهـرام           . اندچوبین نظر داده  

یهودی را تعطیل کرده  سسات آموزشی   ؤچوبین وجود دارد، زیرا هرمزد چهارم برخی از م        
مند بودند که وضعیت  و برخی از ثروتمندان یهودی عالقه]p. 645 ,62: ـ همچنین نک[بود 
نیوزنر عالوه بـر اشـاره بـه    . ]p. 147 ,79[ خود را با کمک به بهرام چوبین بهتر کنند ۀآیند

هـرام  وی معتقد است که خـسروپرویز، رقیـب ب        . کند دیگری را مطرح می    ۀاین موضوع، نکت  
مند بود و از حمایت امپراتوری بیزانس نیز که روابطی خـوب بـا         چوبین، به مسیحیان عالقه   

مند شده بود؛ در نتیجه، یهودیان در این منازعه طرفدار بهرام چوبین            یهودیان نداشت، بهره  
بر طبق نظر فرندو نیز، با توجه به تعداد کمتر یهودیان در مقایـسه بـا   . ]p. 107 ,50[بودند 

 . ]p. 225 ,33[ ها راهی جز حمایت از بهرام نداشتندسیحیان، احتماالً آنم
کننـده  های باال به طور کامل قـانع      یک از تحلیل  با این حال، ما بر این باوریم که هیچ        

ای قوی برای کمک    تواند انگیزه تعطیلی برخی از مدارس یهودیان، نمی     . رسندبه نظر نمی  
که از وضعیت یهودیان در روزگـار هرمـزد         ن، زیرا عالوه بر آ    یهودیان به بهرام چوبین باشد    

                                                                                                                             
1. Vespasian. 
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طـور کلـی منـابع کهـن وی را شـاهی            چهارم اطالعات بسیار کمی در دسـت اسـت، بـه          
 همچنین در زمـانی کـه شـورش بهـرام           ١.اندهای دینی معرفی کرده   رفتار با اقلیت   خوش

این موضوع کـه    . بودچوبین بر ضد خسروپرویز در جریان بود، هرمزد چهارم، دیگر شاه ن           
 شاهنشاهی ساسـانی، یعنـی امپراتـوری مـسیحی     ۀخسروپرویز از ناچاری به رقیب دیرین 

معنای آن نبـود کـه وی در آینـده رفتـار بـدی بـا       بیزانس، پناهنده شده بود نیز لزوماً به     
رسـد تعـداد کمتـر یهودیـان نـسبت بـه            به عالوه، به نظـر نمـی      . یهودیان خواهد داشت  

 .ها به حمایت از بهرام چوبین باشدموجهی برای ناچار شدن آنمسیحیان دلیل 
 با توجه به دالیل مذکور به این نتیجه رسیدیم که حمایت یهودیان از بهرام چـوبین                

 ایـن   ۀپیش از هر چیز نباید از خاطر برد که هم         . تری نیاز داشته است   های قوی به انگیزه 
مان امپراتوری هراکلیوس و اوج نفرت       بر اساس گزارش مورخی است که در ز        هالاستدال

از یهودیان بیزانس به نگارش اثر خود دست زده و موضـوعات زمـان زنـدگی خـود را در                    
دور از ذهن نیـست کـه وی سـعی داشـته     . گزارش رویدادهای پیشین دخیل کرده است     

رنگ کنـد   شود پر باشد نقش یهودیان را در شورش بهرام چوبین که منجر به شکست می            
هـا درس عبرتـی     ها توسط فرمانـده خـسروپرویز، از آن       گزارش مشکوک مجازات آن   و با   

 دیگر آن است که حتی در صورت درست بودن گزارش تئوفیالکت مبنی بـر               ۀنکت. بسازد
هـا و منـاطق     کمک یهودیان به بهرام چوبین، باید توجه کرد کـه اوالً یهودیـان در گـروه               

 یهـود   ۀرسد سیاسـت تمـامی طبقـات جامعـ        میکردند و ثانیاً به نظر      مختلف زندگی می  
نسبت به بهرام چوبین یکـسان نبـوده باشـد، چـرا کـه احتمـاالً تنهـا گروهـی خـاص از            

 ۀ عامـ  ۀاند و ممکـن اسـت رویکـرد طبقـ         ثروتمندان یهودی به بهرام چوبین کمک کرده      
 کـه  این موضوع را نیز نبایـد از نظـر دور داشـت          . ای دیگر بوده باشد    یهود به گونه   ۀجامع

شرایط خسروپرویز و بهرام چوبین به صـورت مـساوی نبـود کـه یهودیـان بـا توجـه بـه                      
خسروپرویز شاهی بـود    . ها را برای حمایت انتخاب کنند     های دیگر یکی از آن    زمینه پیش

که تاج و تخت خود را از دست داده و به سختی جان خود را نجات داده بـود و احتمـال                      
که همزمان بهـرام    خت برای وی چندان زیاد نبود، در حالی        تاج و ت   ۀدست آوردن دوبار  به

 . چوبین در تیسفون، پایتخت ساسانیان، خود را شاه اعالم کرده بود

                                                                                                                             
های دینی و نـاراحتی موبـدان   در منابع مختلف ایرانی و سریانی، به رفتار خوب هرمزد چهارم با اقلیت     . ١

، صـص   ٦: [ـ  هـا نکـ   هایی از این گـزارش    برای دیدن نمونه  . زردشتی از این موضوع پرداخته شده است      
 ].p. 45 ,14[؛ ]Part III, pp. 195-196 ,24[؛ ]pp. 192-193 ,71[؛ ]١٧٤ـ١٧٣
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 ما این احتمال وجود دارد کـه گروهـی از ثروتمنـدان             نظربا توجه به این مطالب، به       
ل کـم    موفقیت بهرام چوبین در تکیـه زدن بـه تـاج و تخـت و احتمـا                 ۀیهودی با مشاهد  

 خسروپرویز به حکومت با توجه به شرایط دشوار وی، سعی کرده باشـند              ۀدستیابی دوبار 
عنوان شاه جدید را به خود جذب کنند و         با کمک مالی خود نظر مساعد بهرام چوبین به        
 بنابراین تنبیه احتمالی فرمانده خسروپرویز .در آینده از امکانات بیشتری برخوردار گردند

 .روه خاص بوده استنیز متوجه آن گ
 

 شورش یهودیان بیزانس
مسیحیان و یهودیان از دیرباز مشکالت اعتقادی زیادی با هم داشـتند و فـشاری کـه در                  

تا زمانی که .  تاریخی قوی بودۀقلمرو بیزانس بر روی یهودیان قرار داشت دارای یک ریش     
دو گـروه کمتـر     سیاسی نشده بودند، برخوردهای مستقیم ایـن         ۀمسیحیان دارای پشتوان  

طـور رسـمی مـسیحی شـد و دیـن            چهـارم مـیالدی بـه      ۀبود، اما امپراتوری روم در سد     
. تری یافت و دارای قدرت سیاسی شدمسیحیت درون این امپراتوری سازماندهی منسجم 

 بیزانس در اقلیت قـرار گرفتنـد و امپراتـوران    یاینک یهودیان در درون امپراتوری مسیح  
 مختلـف، پیگردهـای دینـی بزرگـی بـر ضـد یهودیـان بـه راه                هایمسیحی روم در دوره   

 . ]p. 17 ,69: ـ نک[انداختند 
ای روی داد که بـر سرنوشـت جهـان در           در امپراتوری بیزانس حادثه   . م٦٠٢در سال   

 .p ,42:ـ نک[قرن هفتم میالدی تأثیر بسیاری گذاشت و آن قتل امپراتور ماوریکیوس بود 

نسبت به این اقدام شدیداً واکنش نشان داد و صلح میـان  در آن زمان خسروپرویز     . ]401
 ۀ اصلی این جنگ حدوداً بیست و پنج ساله منطقـ دو کانون. ایران و بیزانس بر هم خورد  

های دینی ساکن در رودان و همچنین سوریه بودند که جنگ بر روی وضعیت اقلیت  میان
خـسروپرویز تقریبـاً در تمـامی       سـپاهیان   . ثیرگـذار بـود   أاین مناطق، به ویژه یهودیان، ت     

 فوکاس به پیروزی دست یافتند و شهرهای بسیاری          امپراتور های جنگ با لشکریان   جبهه
رفتار نامناسب فوکاس با فرماندهان و مردم خـویش نیـز مزیـد بـر علـت                 . را فتح کردند  

 . ]pp. 647-648 ,62[گردیده بود تا ناخشنودی از وی به اوج برسد 
دوران فوکاس، شورش اقلیت یهودی بر ضد او بود که در منـابع             یکی از حوادث مهم     
در نهایـت،   . م٦٠٨عام یهودیان انطاکیه توسـط فوکـاس در         قتل. کهن بازتاب یافته است   

 یهودیـان . گردیـد کـه بالفاصـله سـرکوب شـد         . م٦١٠منجر به شورش یهودیان در سال       
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صـور بـه مجـازات آن     شورش کردند و یهودیان   ١در صور و عکا   . م٦١٠ در سال    همچنین
 تبـدیل شـده     جدی آن یهودیان قلمرو بیزانس اینک به مخالفان       . شورش قتل عام شدند   

 . ]p. 122 ,50:  ـ نک[بودند 
 ایـن شـورش و سـپس بـه تحلیـل آن             ۀ منـابع کهـن دربـار      در اینجا ابتدا به گزارش    

 شورشـی   کند که یهودیان انطاکیه   در مورد این شورش، تئوفانس گزارش می      . پردازیم می
رئیس کلیسای بزرگ آنجا را به همـراه        ٢را بر ضد مسیحیان شروع کردند و آناستاسیوس       

ها ها فرستاد و در نهایت آن     فوکاس لشکریانی را بر ضد آن     . داران کشتند بسیاری از زمین  
میخاییـل  . ]pp. 425-426 ,74[کردنـد  بسیاری از یهودیان را کـشتند و از شـهر تبعیـد    

آگـاپیوس  . ]p. 379 ,46 [کنـد تل او به دست یهودیان را گزارش میسوری نیز ماجرای ق
سـعید  ]. p. 189 ,13[کرده است  شورش یهودیان را نقل منبع مسیحی دیگری است که

.  دارد بارهگزارشی در این  ابن بطریق، ملقب به اوتیخیوس، منبع مسیحی مهمی است که           
نویسند تا بر رهای اطراف نامه میدر این گزارش یهودیان شهر صور، به سایر یهودیان شه

بـا ایـن حـال،      .  پـیش برونـد    المقـدس بیتضد مسیحیان شورش کنند و به سمت شهر         
شـوند و چنـدین هـزار نفـر از یهودیـان را بـه قتـل                 مسیحیان از این سیاست آگـاه مـی       

 . ]vol. I, p. 218 ,28[رسانند  می
ش بزرگـی را بـر ضـد        دهد که یهودیان شـور    های مهم، نشان می   مجموع این گزارش  

های این شورش چه بـوده اسـت؟          حال باید دید ریشه   . مسیحیان بیزانس به راه انداختند    
عنوان اقلیتـی   رسد که یکی از دالیل این شورش فشاری بود که به یهودیان به            به نظر می  

مسیحیان دیـدگاه خـوبی نـسبت بـه یهودیـان           . شدای مسیحی وارد می     دینی در جامعه  
اینـک کـه    . های منابع مسیحی به خوبی آشـکار اسـت           موضوع در گزارش   نداشتند و این  
ها از سپاهیان ساسانی شکست خورده بـود و         تر از گذشته در تمامی جبهه       بیزانس سخت 

 سقوط بودند، یهودیان، احتماالً این وقایع را در حکم فرصـتی            ۀشهرهای سوریه در آستان   
ر تاریخ بیزانس، یهودیـان بارهـا مـورد    به طور کلی، د   . مناسب برای آغاز شورش دانستند    

آزار امپراتوری قرار گرفته بودند و تبلیغات دینی امپراتوری بیزانس در آن زمان به شدت               
بنـابراین جنـگ فوکـاس بـا     . ]pp. 124–125, 142 ,35[تمـایالت ضـد یهـودی داشـت     

لی  اصـ  ۀرسد که زمین   به نظر می    و خسروپرویز فرصت مناسبی برای شورش یهودیان بود      
 سریانی ۀرویدادناماین موضوع در . گیری فوکاس بر یهودیان بوده باشداین شورش سخت

                                                                                                                             
1. Tyre and Acre. 
2. Anasthasius. 
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بر طبق گزارش ایـن منبـع، فوکـاس دسـتور داد تمـامی              . گزارش شده است  نیز   زوقنین
 یهودیان را مجبور کرد که چه بخواهند         و یهودیان بیزانس اجباراً غسل تعمید داده شوند      

 .[p. 141 ,25]کنند و غسل تعمید داده شوند  پیروی این فرمانیا نه از 
های فوکاس و تالش جدی وی برای مسیحی کردن اجباری یهودیان گیریاین سخت

عالوه بـر ایـن شـورش،     .  یهودیان بوده است   ۀای در میان جامع   عامل ناخشنودی گسترده  
قوط توان در نقش یهودیان در همکاری با ایرانیـان در مـاجرای سـ             این ناخشنودی را می   

 یهودیان بـه سـپاه شـاهین در         ۀالمقدس و گزارش سبئوس مبنی بر تسلیم داوطلبان       بیت
ممکن است در آن زمان توافقی رسمی میان سپاهیان . ]p. 64 ,64[قیصریه مشاهده کرد 

 .]p. 649 ,62[ایران و یهودیان بیزانس برای اتحاد به وجود آمده باشد 
 

 المقدسفتح بیت
ها از فوکاس، یکی از فرمانـدهان، بـه نـام هراکلیـوس، علیـه او                دیبا باال گرفتن ناخشنو   

پـس از روی کـار آمـدن    . شورش کرد و با شکست دادن و قتل وی، خود به قدرت رسید     
در سـال   . های لشکریان ایران همچنان ادامه پیـدا کـرد        امپراتور هراکلیوس روند پیروزی   

پـرداختن بـه   . دس را فـتح کردنـد  المقـ لشکریان ایران به فرماندهی شهربراز بیت     . م٦١٤
 در  منطقـه المقدس از این جهت برای ما مهم است که اقلیـت یهـودی              ماجرای فتح بیت  

المقدس به دلیل نقش دینـی شـهر، بیـشتر از فتوحـات             فتح بیت . این فتح نقش داشتند   
یهودیـان همـواره در تـالش       . دیگر شهرهای بیزانس، در منابع کهن منعکس شده اسـت         

المقدس زنـدگی کننـد و شـاید حتـی فرصـت            وانند دوباره به راحتی در بیت     بودند که بت  
ها به وجـود آمـده   اینک فرصت بسیار مناسبی برای آن. حکومت بر آن شهر را پیدا کنند 

بود تا با پیوستن به سپاهیان ایرانی، انتقام خود را از مسیحیان بیزانس بگیرنـد و دوبـاره                  
ـ   .به شـهر محبـوب خـود برسـند         ا اسـتفاده از منـابع کهـن در مـورد سـقوط      محققـان ب

 که با کمک یهودیان صورت گرفـت، سـعی در حـدس زدن تعـداد تقریبـی                المقدس بیت
 در صد جمعیـت  پانزده تا دهاند که احتماالً چیزی نزدیک به      داشته فلسطینیهودیان در   

 طبیعـی اسـت کـه    .]p. 124 ,50[؛ ]p. 237 ,17 [منطقه و رقمی قابل توجه بـوده اسـت  
 .توانستند نقش مهمی را در این جنگ ایفا کنندچنین تعدادی می

رنـگ   نقش یهودیان را در تسلیم شهرهای فلسطین بسیار پـر          ، مورخ ارمنی،   سبئوس
ها با سپاه ایران بـرای      ها با مسیحیان شهر و سپس همکاری آن       داند و به درگیری آن    می
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 آمده است کـه  ٢سزارش استراتگودر گ ١.]pp. 68-69 ,64[فتح بیت المقدس اشاره دارد 
. فتح شهر دست به کشتار مسیحیان زدنـد       همکاری در   المقدس، پس از    اقلیت یهودی بیت  

المقدس متوجه شدند که مسیحیان در مخزن       بر طبق گزارش او، هنگامی که یهودیان بیت       
ی یابنـد   ها نیز یهودی شوند تا از مرگ رهای       اند، پیشنهاد دادند که آن     اسیر شده  ٣آب مامیال 

یهودیان از این موضوع بسیار خـشمگین       . رو شد هکه این پیشنهاد با مخالفت مسیحیان روب      
 هـا خریدنـد و کـشتند      شدند و با پرداختن نقره به ایرانیان، بـسیاری از مـسیحیان را از آن              

]70, p. 504[ .کنـد یهودیـان،   سعید ابن بطریق منبع مسیحی دیگری است که گزارش می
 ].vol. I, p. 216 ,28[مـامیال کـشتند     مـسیحیان زیـادی را در  المقـدس بیـت پس از فتح 

کنند کـه یهودیـان از روی دشـمنی          و میخاییل سوری نیز گزارش می      .م١٢٣٤ ۀرویدادنام
 . ]p. 128 ,72[ خریدند تا آنان را بکشندمسیحیان را با قیمت پایین می

ـان، گـزارش   های باسـتان  یافته ـای نویـسندگان مـسیحی       شناس ـار ه  تخریـب کلیـساها و      ۀدرب
 از کشتار مـسیحیان  این منابع توسط سپاهیان ایران و ارقام بزرگ المقدسبیتشهر   های ساختمان

با این ]). pp. 73-85 ,34[؛ ]pp. 67-74 ,43[؛ ]p. 44 ,16: [ـ نک( کننداین شهر را تایید نمی
دست آمـد    جمعی به  هایی از گوری دسته   در نزدیکی مامیال یافته   . م١٩٨٩، در سال    حال

تواند شاهدی بر کشته شدن تعدادی از مسیحیان به دست یهودیان در آن مکـان               که می 
آمیـز گـزارش   باشد، هر چند که با تعداد کشتگانی که منابع مسیحی بـه صـورت مبالغـه    

 .]pp. 141-148 ,48[کنند، همخوانی ندارد  می
 اما ایـن    ع مسیحی وجود دارد،   های مناب که مبالغات زیادی در این گزارش     با وجود آن  

المقـدس بـا    های شدیدی میان اقلیـت یهـودی بیـت        سازد که دشمنی  نکته را روشن می   
مسیحیان وجود داشته است و یهودیان این فرصت را بـه عنـوان نـوعی تـسویه حـساب                   

روی یهودیـان در ایـن اقـدام، موجـب خـشم            با این حال، ظاهراً زیاده    . اندغنیمت شمرده 
 ٤، خوزسـتان  ۀرویدادنامـ بر اساس گزارش     . آنان نیز گردید   برخی از سبت به   خسروپرویز ن 

                                                                                                                             
 ].p. 23 ,31[؛ ]pp. 103-104 ,76: [ـ باره نکهمچنین در این. ١
با توجـه بـه معاصـر     . المقدس، اسیر سپاهیان ایران شد    وی راهبی مسیحی بود که در جریان فتح بیت        . ٢

 .آید او منبع مهمی به حساب میبودن وی با آن حوادث، اثر
3. Mamilla. 

نام به زبان سریانی مطالب مختصر اما مهمی را از کلیسای ایران از حکومت هرمزد چهارم                این رویدادنامۀ بی  . ٤
نام، اخیـراً معـروف بـه       این رویددنامۀ بی  . های ساسانیان و رومیان از اعراب مسلمان دارد       ساسانی تا شکست  
  ←، زیـرا )]pp. 128-137 ,36[؛ ]pp. 182-188 ,37 [:ـ بـرای نمونـه نکـ   ( شـده اسـت   انرویدادنامۀ خوزسـت 
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 اسقف شهر و اشراف را شکنجه کرد تـا جـای صـلیب              المقدس، پس از فتح بیت    شهربراز،
یهودیـان نیـز    . حضرت عیسی را که در باغی پنهـان کـرده بودنـد بـه وی نـشان دهنـد                  

المقـدس در زیـر     د که ثروت بیـت    کلیساهای شهر را به آتش کشیدند و به شهربراز گفتن         
شـهربراز بـه    .  حضرت عیسی پنهان شده است، زیرا هدفشان خرابـی آن مقبـره بـود              ۀمقبر

ها شد و    آن ۀیهودیان فرصت داد که آن مقبره را به او نشان دهند، اما به زودی متوجه حیل               
حـضرت   ۀپس از بی احترامی آن یهودیـان بـه مقبـر          . ایشان را از بیت المقدس بیرون کرد      

منصبان مسیحی دربـار خـسروپرویز بـود، ایـن موضـوع را بـه             عیسی، یزدین، که از صاحب    
. ]pp. 54-56 ,12[ها را توقیف و خودشـان را مـصلوب کـرد    اطالع شاه رساند و او ثروت آن

. موضوع مجازات یهودیان به دستور خسروپرویز، در گزارش سـبئوس نیـز راه یافتـه اسـت                
خسروپرویز دستوری فرسـتاد تـا بـر اسـیران مـسیحی تـرحم        کند که   سبئوس گزارش می  

داشته باشند، شهر را بازسازی کنند، اهالی را بر اساس مقامـشان دوبـاره در شـهر سـکنی                   
 و میخاییل سوری .م١٢٣٤ ۀرویدادنام. ]p. 70 ,64[دهند و یهودیان را از شهر اخراج کنند 

 . ]p. 128 ,72[مطابقت دارند هم با سبئوس در مورد تبعید یهودیان از بیت المقدس 
 ۀبرخی از پژوهشگران این رویـداد را بـه معنـای تغییـر سیاسـت خـسروپرویز دربـار                  

ویـدنگرن بـا اذعـان بـه مفیـد بـودن یهودیـان بـرای         . انـد یهودیان قلمرو خویش دانسته  
گیـرد کـه    المقـدس نتیجـه مـی      خسروپرویز از ماجرای ایـن مجـازات یهودیـان در بیـت           

-pp. 147 ,79[س خوبی نسبت به یهودیان قلمرو خویش نداشته است خسروپرویز احسا

 . ]pp. 123-129 ,50[کند نیوزنر نیز این نظر را تایید می. ]148
 قلمرو بیـزانس کـه مخـالف شـورای خالکـدون بودنـد              ١هایخسروپرویز از میافیزیت  

                                                                                                                             
 مطالبی دربارۀ فتح خوزستان توسط اعراب مسلمان دارد و نولدکه بر این باور بود که نویسندۀ آن نیز از                    →

 ]. p. XVI ,12[، هر چند که برخی موافق آن نیستند ]pp. 2-4 ,49[اهالی خوزستان بوده است 
که در زمان امپراتور مارسیانوس برای کنار گذاشـتن شـورای دوم اِفِـسوس        .) م٤٥١(شورای خالکدون   . ١

 مفاد ایـن شـورا و تفاسـیر    ۀبرای دیدن ترجم]. 26: [ـ  شورای اِفِسوس نک ۀبرای اطالعات مفصل دربار   (
و ذات کامـل     بود، به این نتیجه رسید که حضرت عیسی دارای د          ه، تشکیل شد  )[59]: ـ  تاریخی آن نک  

ایـن عقیـده بـا مخالفـت نـسطوریان ایـران و       ]. pp. 170-178 ,45[انسانی و خدایی در کنار هم اسـت  
های زیادی از بیزانس مانند مـصر، ارمنـستان،   رو شد که ساکن بخشههای قلمرو بیزانس روب میافیزیت

 ,41[؛ ]23[؛ ]30: [ـ نکـ برای اطالعات مفصل در مورد این فرقه (رودان، سوریه و فلسطین بودند میان

pp. 283-343[( .کـرد و ایـن حمایـت باعـث     با وجود این، امپراتوری روم از مفاد این شورا حمایت می
  ←ایجاد چنددستگی مذهبی در قلمرو بیزانس شده بود و مسیحیتی یکپارچـه در امپراتـوری بیـزانس          



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شماره پنجاه و یکمادیان و عرفان، سال  ٧٦

 

ا مشروعیت  ها را جایگزین اسقفان خالکدونی در مناطق مفتوحه کرد ت         استفاده کرد و آن   
 .p ,66[؛ ]pp. 121-122 ,37[؛ ]p. 336 ,30: [ـ نکـ (ها به دست آورد بیشتری در نزد آن

بسیاری از پژوهـشگران  ). ]44 [؛]45[؛ ]p. 186 ,56[ ؛]p. 415 ,20 [؛]p. 330 ,36[؛ ]331
  مـسیحیان  همـین دلیـل کـه     اند که خـسروپرویز بـه        به این نتیجه رسیده    از این موضوع  

 دادند، سیاست خود را نسبت به یهودیـان       عیت اصلی منطقه را تشکیل می      جم میافیزیت،
 .])p. 198 ,63 [؛]p. 108 ,76[: ـ برای نمونه نک( ها را سرکوب کرد و آن تغییر دادنیز

توان از   این موضوع دارای اشکال است و نمی       ۀ ما، نظر این پژوهشگران دربار     ۀبه عقید 
هـای منـابع    نباید گـزارش  همچنین   .لی پرداخت یک رویداد تاریخی به چنین قضاوتی ک      

هـای  گونه که دیدیم این منابع در گزارش      مسیحی را بی قید و شرط پذیرفت، زیرا همان        
 گـزارش منـابع     رسـد کـه   به نظـر مـی    . اندکار گرفته خود مبالغات و تعصبات زیادی را به      

 و این تنبیه    باشدمسیحی از اخراج و مجازات شدید یهودیان توسط خسروپرویز درست ن          
بـه نظـر مـا تنبیـه        . انـد  که این منابع نقـل کـرده        است احتماالً بسیار کمتر از آنچه بوده     

گروهی از یهودیان که بر خالف قوانین عمل کرده بودند اتفاقی طبیعی بود و نباید آن را                 
درسـت اسـت کـه طبـق        .  سپاهیان خـسروپرویز تعمـیم داد      ۀدهندبه کل یهودیان یاری   

کردند و  ابع کهن، یهودیان در نقاط مختلف از لشکریان ایران استقبال می          های من گزارش

                                                                                                                             
 پیگردهای دینی بزرگ بر ضـد       های مختلف دست به   امپراتوران بیزانس نیز در دوره    .  وجود نداشت  →

ها معتقـد بودنـد کـه حـضرت عیـسی تنهـا دارای یـک ذات، شـامل                   زدند، زیرا میافیزیت  ها  میافیزیت
دانیم ایـن نکتـه را توضـیح    در این بخش الزم می. های جسمانی و الهی در اتحاد با یکدیگر است   جنبه

 مونوفیزیت بـرای مراجعـه بـه     ۀدا از واژ   میافیزیت بسیار جدید است و پژوهشگران در ابت        ۀدهیم که واژ  
 ۀاز آن رو کـه واژ     . برنـد ها این واژه را بـه کـار مـی         کردند و هنوز هم برخی از آن      این گروه استفاده می   

است برخی از پژوهـشگران آن را مناسـب ندیدنـد و از          » تنها«یا  » تک«در زبان یونانی به معنای      » مونو«
تری برای   دقیق ۀاست و واژ  » یک«معنای  استفاده کردند که به   » یام« نود قرن بیستم به جای آن از         ۀده

با وجود این، این موضوع باعث سوء تفاهم زیـادی شـده اسـت، زیـرا                . ها است  میافیزیت ۀتوضیح عقید 
ها گروهی بودنـد کـه تنهـا بـه ذات الهـی             اند که مونوفیزیت  برخی از پژوهشگران به اشتباه گمان برده      

ایـن در   . انـد هـا پنداشـته   ها را گروهی متفاوت با میافیزیت     ند و در نتیجه آن    حضرت عیسی معتقد بود   
حالی است که اوتیخِس، معاصر با سیریل اسکندرانی، بود که این آمـوزه را مطـرح کـرد کـه حـضرت                      

: ـ   وی نکـ   ۀدربـار ( وی نیز محکوم شد و پیروانـی نیافـت           ۀآموز. عیسی تنها دارای یک ذات الهی است      
]18, pp. 617-657[ .(ها گروه یکسانی از مسیحیان اسـت و  ها و میافیزیتبنابراین منظور از مونوفیزیت

 . ها بوده استتر شدن تعریف مبانی اعتقادی آنمطرح شدن دو واژه تنها در جهت دقیق
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هـا  پنداشـتند، امـا ایـن بـه آن معنـی نبـود کـه آن               هـا را منجـی خـود مـی        به نوعی آن  
مـسیحیان و حتـی     . توانستند بر خالف دستورات شاهنـشاهی ساسـانی عمـل کننـد            می

همچنین، با توجـه    . سرپیچی کنند توانستند از دستورات حکومتی     بزرگان ایرانی نیز نمی   
 بـا تنبیـه     که خسروپرویز به دنبال حفظ مناطق فتح شده بود، نیازمند این بود که            به این 

 آن منـاطق را      مـسیحی   رضایت نـسبی مـردم     ها، آن ۀگروهی از یهودیان خاطی و نه هم      
 تغییـر سیاسـت خـسروپرویز نـسبت بـه            دارنـد کـه    بیشتر پژوهشگران بـاور    .جلب کند 

 منبع یهودی که اشاراتی به از بین رفتن اقتدار یهودیان در منطقه دو با گزارش ن،  یهودیا
بـه شـهادت    گونـه کـه دیـدیم،       همـان با وجود این،    . د مرتبط است  پس از چند سال دارن    
 اتفـاق افتـاد و      المقدسبیت این تنبیه در مدتی کوتاه پس از فتح          ،همین منابع مسیحی  

کننـد در تـضاد     که از گذشت چند سـال صـحبت مـی         با گزارش منابع یهودی     در نتیجه   
 .میا به این موضوع پرداخته مفصالًاست؛ در بخش بعد

 
 مشارکت یهودیان در امور اداری فلسطین

یهودیان . م٦١٤المقدس در سال    دهند که پس از فتح بیت     بعضی از منابع کهن نشان می     
موضوع مجازات یهودیان کـه      بیشتر پژوهشگران با تکیه بر    .  شهر سهیم گردیدند   ۀدر ادار 
 که اقتدار یافتن یهودیان در آنجا بسیار کوتـاه          هستند بر این باور     کردیم آن بحث    ۀدربار

هـا عـوض کـرده،       آن ۀ خود را دربار   پس از سه یا چهار سال نظر      بوده است و خسروپرویز     
 .pp ,27[؛ ]p. 353 ,29[؛ ]pp. 129-132 ,50[ :ـ نکـ  (گیـرد قدرت را از آنان بازپس مـی 

م، منابع یگونه که در انتهای بخشِ قبل بیان کردهمان. ])p. 198 ,63[؛ ]188 ,176-177
اختالف نظر   از دست رفتن اقتدار یهودیان     انگیزه و زمانِ     ۀیهودی دربار منابع   بامسیحی  

یکـی از ایـن منـابع       . رسـد  این استدالل صحیح به نظر نمی      به همین دلیل،  . جدی دارند 
 اول قـرن    ۀبیشتر پژوهشگران زمان نوشـتن ایـن کتـاب را در نیمـ            . ست ا ١کتاب زروبابل 

هفتم میالدی در دوران جنگ شدید میان بیزانس و ایران برای کنترل سرزمین مقـدس               
در  ]).p. 137 ,19[؛ ]p. 207 ,38[؛ ]p. 73 ,78[؛ ]p. 47 ,60: [ـ نک(دانند در فلسطین می

زیـست و برخـی     ر دوران هخامنشی می   این کتاب، زروبابل، شخصیتی مشهور است که د       
کننـد  المقدس معرفی می  مور وی در بازسازی بیت    أمنابع او را معاصر با کورش بزرگ و م        

]60, p. 40-51[ .بینـد کـه برخـی از    بر طبق گزارش این کتاب، زروبابل رویایی الهی می

                                                                                                                             
1. Sefer Zerubbabel. 
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دیـان بـه نـام       در آن رویا، یکی از یهو      ١.شودرویدادهای آخرالزمان در آن به وی الهام می       
گیـرد و  المقـدس را در دسـت مـی   نحمیا بـن هوشـیل، از طـرف ایرانیـان، اختیـار بیـت        

  اما پس از پنج سال، شیرویه، شاه ایرانی به آن شهر           ،کنداسرائیلیان را در آنجا ساکن می     
. ]pp. 57-58 ,60[دهنـد   اختیـارات خـود را از دسـت مـی    ۀکند و یهودیان همحمله می

المقدس توسط هراکلیوس که پس از      یا به آواره شدن یهودیان از بیت      همچنین در این رو   
 . ]p. 59 ,60[شود صلح وی با ایرانیان و بازگشت شهر به رومیان انجام شد، اشاره می

دهـد کـه پـس از فـتح بیـت           با وجود اینکه این اثر بنیادی دینی دارد، اما نشان مـی           
هیان ایرانـی و رویکـرد ضـد رومـی     های خود بـه سـپا  المقدس، یهودیان، به خاطر کمک    

 و تا زمان حکومت شیرویه قدرت خـود را حفـظ             آن شهر سهیم گردیدند    ۀها، در ادار   آن
 پژوهشگران این است که پنج سال حکومـت نحمیـا را    برخی از  یکی از اشتباهات  . کردند

کنند و حتی از رقم به دست آمده نیز مقـداری            محاسبه می  .م٦١٤بالفاصله پس از سال     
انـد کـه    با این حال، این نکته را در نظـر نگرفتـه          .  دلخواه برسند  ۀکنند تا به نتیج   م می ک

ممکن است نحمیا ابن هوشیل در چند سال آخـر حکومـت خـسروپرویز بـه ایـن مقـام                    
رسیده باشد و پنج سال حکومت وی مصادف با پنج سـال پایـانی حکومـت خـسروپرویز                 

کنـد، بخـشی از گـزارش       ییـد مـی   أموضـوع را ت   یکی از منابع دیگری که این       . بوده باشد 
برد کـه    نام می  ٢تئوفانس از یهودی دیگری به نام بنیامین از اهالی طبریه         . تئوفانس است 

پـس از پایـان     . در زمان تسلط ایرانیان بر این منطقه دارای قدرت و ثـروت زیـادی بـود               
د کـه او بـه      جنگ و ورود هراکلیوس به طبریه، مسیحیان از وی شکایت کردنـد و گفتنـ              

در پاسـخ بـه امپراتـور، دلیـل ایـن رفتـار خـود را دشـمنی                  وی  . کندمسیحیان ستم می  
در نهایت، هراکلیـوس او را غـسل تعمیـد داد و مـسیحی              . مسیحیان با دین یهود خواند    

سپس، امپراتور پس از ورود به بیت المقـدس، یهودیـان را از آنجـا اخـراج کـرده و                    . کرد
 .]pp. 458-459 ,74[شعاع سه مایلی شهر عبور کننـد  ندارند از ها حق دستور داد که آن

 نفوذ اشـراف یهـودی در منطقـه تـا پایـان روزگـار               ۀگر ادام این گزارش نیز آشکارا نشان    
 .خسروپرویز است

کند که هراکلیوس با وجود آنکه بـه یهودیـان قـول            سعید ابن بطریق نیز گزارش می     
 و شکایت مسیحیان شهر، قـول       المقدسبیتیدن  داده بود که مجازاتشان نکند، پس از د       

                                                                                                                             
 .وجود دارد ]pp. 51-66 ,60[  انگلیسی این اثر درۀترجم. ١

2. Benjamin of Tiberias. 
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در نهایت، تنها تعداد کمـی      . شماری از یهودیان را کشت    خویش را زیر پا گذاشت و تعداد بی       
  نیـز این گزارش ابن بطریق .]vol. II, pp. 6-7 ,28[ها موفق به فرار از آن منطقه شدند از آن

 .دهد میحکومت خسروپرویز تا پایان المقدسبیتخبر از حضور چشمگیر یهودیان در 
 منبعـی بیزانـسی،     تاریخ تئوفانس . این سه منبع، سه خاستگاه متفاوت با همدیگر دارند        

 ۀ در سـد الجـوهر نظـم  کتـاب  ۀ یک منبع دینی یهودی و سعید ابن بطریق، نویسند      زروبابل
یهودیـان  هـا قـدرت یـافتن    هر سه این گـزارش  . پاتریارخ شهر اسکندریه بود   ،  دهم میالدی 

 ایرانیان بر آن مناطق و همچنین مجازاتی کـه هراکلیـوس پـس از               ۀبیزانس در زمان سلط   
هـای مـشابه از   کنند که با گـزارش المقدس بر یهودیان نهاد را گزارش میگیری بیت بازپس

همخوانی این سه گزارش، از سه جنس کـامالً متفـاوت،     . سایر منابع کهن نیز مطابقت دارد     
 . بردیافتن نفوذ سیاسی یهودیان تا پایان دوران خسروپرویز را بسیار باال میاحتمال تداوم 

عنوان اسیر به ایران برده شـده و        المقدس به استراتگوس نیز که خود پس از فتح بیت       
ها در دربار خسروپرویز پس     مدتی در آنجا مانده بود، گزارشی از یهودیان ایران و نفوذ آن           

هـا در آن دوران اسـت،       دهد که بیـانگر موقعیـت ممتـاز آن        میالمقدس ارائه   از فتح بیت  
 :که اجازه داشتند به راحتی در حضور شاه بار یابندچنان
 اعطا شده بود    ] ١زکریا[پس از مدتی یکی از یهودیان به افتخاری که به آن مرد خدا              «

ان بـرای    شیطان، یهودی  ۀحسادت برد و او را نزد شاه متهم کرد، زیرا با کمک پیروزمندان            
 .  ]p. 514 ,70[»  آزادی داشتند]خسروپرویز[دسترسی به او 

های مذکور، تعدادی اشعار دینـی یهـودی بـه جـا مانـده اسـت کـه                  عالوه بر گزارش  
تنها تعداد اندکی از این اشعار      .  در ارتباط است   تاریخیها با حوادث    مضامین برخی از آن   

د اهمیت باالی این اشعار دینی، در بیـشتر          و با وجو   ٢اندهای امروزی ترجمه شده   به زبان 
ها غفلت شده است خر از آن  أهای مرتبط با وضعیت یهودیان در دوران باستان مت        پژوهش

برخی از پژوهشگران موافق با وضعیت نامناسب یهودیـان در روزگـار   . ]p. 278 ,67: نک[
 آن فرضـیه تحلیـل   این اشعار را نیز مطابق بایکی از  اند که متن    خسروپرویز سعی داشته  

 ۀ ترجمـ  ایمقالـه سیوان در   . میده در اینجا خوانشی متفاوت را پیشنهاد می       ا م اما ،کنند
 : شعر مهم یهودی را آورده استاین

                                                                                                                             
المقـدس بـه    عنوان اسیر از بیـت    المقدس، به این موضوع مربوط به زمانی است که زکریا، پاتریارخ بیت         . ١

 .تیسفون آورده شده بود
 ].22[؛ ]77: [ـ  تعدادی از این اشعار نکۀبرای دیدن ترجم. ٢
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  پیش خواهد راند]روم=اِدُم[بر ضد وی ] ایران ساسانی [١و آشور«
 و ما را در امتداد مرزهای وی مجهز خواهد ساخت

  ویران خواهد ساخت چادرهای وی راۀو آشور هم
 های وی شرمگین خواهند گشتو بت
  خواهند شدپریشان وی هایتمثال ۀهم

 آشور ترس را به جان وی خواهد انداخت
 وی میراث شاهین و خارپشت خواهد شد

 را تغییر دهد] روم[های وی کرده] سپاه ایران[تا 
 تا سربازانش را نابود سازد

 تا وی را در قلب دریاها مغروق سازد
 تا  او را در اعماق زمین مدفون سازد
 تا وی را در خطی از آشوب بپوشاند

  را دوباره بزنداوهای تاریکی، و با سنگ
 خواهد رسید] یهودیان[مدت به مردم مقدس  سپس استراحتی کوتاه

 آشور به ایشان اجازه خواهد داد که معبدی مقدس بسازند
  ساختندها در آنجا محرابی مقدس خواهو آن

 های مقدس پیشکش خواهند کردو قربانی
 اما ایشان فرصت برپایی کوهستان مقدس را نخواهند داشت

  مقدس نیامده استۀزیرا هنوز فرزندی از ریش
 قراول خواهد آمددر ابتدا پیش

 در معبدی در آنجا تا برای مردم صحبت کند
 و او تبدیل به یک فرمانده و رهبر خواهد شد

 ]؟[  خواهد کرددر طول سه ماه وی حمل
 ای به وی حمله خواهد کردفرمانده

                                                                                                                             
بـل و پیونـد   های آشـور و با  تاریخی قوی منابع مسیحی و یهودی نسبت به حکومت         ۀبا توجه به حافظ   . ١

های این منـابع، شـاهان ساسـانی        ها، در برخی از گزارش    متون دینی مسیحی و یهودی با این حکومت       
عنـوان نمونـه در     به. اندکه اینک وارث قلمرو آشور و بابل بودند به عنوان شاه آشور یا بابل معرفی شده               

 .[p. 251 ,73] است  نیز لقب شاه آشور برای خسروپرویز به کار رفتهزندگی ربان بار عیتا
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  لگدمال خواهد شداوو در معبد، 
 .]pp. 288-289 ,67[» و بر روی صخره خون وی خواهد ریخت

این شعر یکی از شواهدی است که پژوهشگران موافق با تغییر سیاسـت خـسروپرویز               
بـه  . انـد  اسـتفاده کـرده  یید ادعای خـود أعنوان مدرکی برای ت  نسبت به یهودیان از آن به     

کند تا بـه ایـن    به این شعر دینی نیز اشاره می      ،عنوان نمونه، پِین با داشتن چنین فرضی      
نتیجه برسد که خسروپرویز برای جذب قلوب مسیحیان بیزانس کـه اینـک رعایـای وی                

گر یهودیان ظـاهر شـد، زیـرا وی         شده بودند همانند امپراتوران بیزانس در نقش سرکوب       
با این حال، دقت در متن شعر . [p. 184 ,56]ست جایگزین امپراتور بیزانس شود خوامی

 ایـن   ۀمشخص نیست کـه منظـور سـرایند       . دهدوجود ابهامات زیادی را در آن نشان می       
. شود کیست و این اتفاق دقیقاً در چه زمـانی افتـاده اسـت             شعر از شخصی که کشته می     

ضوع ساختن معبد و ظهور این شخص در کنار         گونه که سیوان اشاره دارد آمدن مو      همان
رسـد   از این موضوع به این نتیجه مـی سیوان. ]pp. 291-292 ,67[ مهمی است ۀهم نکت

گیـری قـدرت از      زمانی قدرت گرفتن یهودیان و بازپس      ۀ دو دور  ۀدهندکه این شعر نشان   
 حـال،  بـا ایـن  . ]pp. 293-294 ,67 [ایشان توسط یکی از فرماندهان خـسروپرویز اسـت  

فرض بروز چنین تغییر سیاسـتی اسـت، زیـرا          گرفتن این نتیجه نیز حاصل داشتن پیش      
توان به اَشـکال دیگـری نیـز     به تنهایی چنین اطالعاتی را ارائه نداده است و می شعراین  

-شویم که شاعر متن، از شـخص مـذکور بـه          اگر دقت کنیم متوجه می    . آن را تعبیر کرد   
همچنـین وی   .  است که تبدیل به فرمانده و رهبر شده است         عنوان پیش قراول یاد کرده    

که اگر این شـخص همـان       حسرتی از کشته شدن این فرمانده بروز نداده است، در حالی          
تـر از وی   گزارشی متفاوت،رفت که شاعر بود، انتظار می  زروبابل کتابوشیلِ  هن  بنحمیا ا 

سـه  «که در آن اشاره بـه زمـان    ممکن است منظور از مصرع مبهمی    به عالوه، . ارائه دهد 
. شده است، طول زمان حکومت این شخص باشد که البته زمانی بسیار کوتـاه اسـت             » ماه

ای خـون وی را در معبـد        درست است که در انتهای شعر اشاره شده اسـت کـه فرمانـده             
مور أای به اینکه این فرمانده ایرانی بود یـا از طـرف خـسروپرویز مـ    ریخت، اما هیچ اشاره  

ممکن است فرمانده دوم نیز شخصی از قوم یهود بـوده باشـد کـه               . ه بود نیامده است   شد
ابیات بسیاری از این    .  وی را به قتل رسانده باشد      ،پس از سه ماه حکومت فرمانده نخست      

شعر به امپراتوری بیزانس حمله کرده و پیروزی سپاهیان خسروپرویز بر بیزانس را بسیار              
شعر شاهد تغییر سیاست دینـی خـسروپرویز پـس از مـدتی             اگر شاعر این    . ستوده است 
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رفت که در این شعر بـه  کوتاه و اعدام رهبر یهودیان به دستور وی بود، طبیعتاً انتظار می  
 .  نیز بتازدخسرو

  و بیـزانس  مخالفت خسروپرویز با یهودیان به تقلید از امپراتوران روم  ۀا نظری به نظر م  
امپراتـوران  . فـع سیاسـی چنـدانی بـرای وی نداشـت          موضوعی دور از ذهن است، زیـرا ن       

ای داشتند و به خاطر     بیزانس با بخش مهمی از مسیحیان قلمرو خود نیز مشکالت ریشه          
ها با شورای خالکـدون بـه شـدت ایـشان را تحـت پیگـرد دینـی قـرار                     گروه مخالفت آن 

اهر شود که   پس برای خسروپرویز چه منفعتی داشت که همانند امپراتورانی ظ         . دادند می
ودنـد؟ بـه عـالوه، در آن        ببا وجود مسیحی بودن در نزد بسیاری از رعایای خـود منفـور              

های نظامی خسروپرویز، هراکلیوس همچنان امپراتور بیزانس و در         زمان، با وجود پیروزی   
شـاید از دیـد     . رفتـه بـود   های از دسـت   گیری سرزمین تالش برای بازپس   حال مقاومت و  

  حـداقل تـا پـیش از فـتح کامـل بیـزانس،             رسید که طقی به نطر نمی   خسروپرویز نیر من  
تـرین متحـدان خـود کـه بـه شـدت مخـالف              حمایت یهودیان را به عنوان یکی از مهـم        

رسد خسروپرویز به فکـر آن بـود کـه          به نظر می  . امپراتوری بیزانس بودند از دست بدهد     
ز یهودیـان خـاطی کـه    وی آن دسـته ا : های دینی خود تعـادلی ایجـاد کنـد        میان اقلیت 

 تا اینکه اعتماد مـسیحیان را       ، کشتند مجازات کرد   المقدسبیتمسیحیان را پس از فتح      
از سوی دیگر، وی به سایر یهودیان اجازه داد تا معبد خود را پس از بیش                . به دست آورد  

 برخـی از    ۀاز پنج سده بسازند و در برخی از مسائل سیاسـی از جملـه مـشارکت در ادار                 
هـا نیـز تـا      آن. ها را نیز کـسب کنـد      ی منطقه شرکت کنند تا حمایت بیشتر آن       هابخش

پایان حکومت خسروپرویز این شرایط را کم و بیش حفظ کردند تا اینکه صلح شیرویه و                
هـا عـوض کـرد و در نهایـت بـا             ساسانی را نـسبت بـه آن        جدید هراکلیوس رویکرد شاه  

 صلح وی بـا شـهربراز، مجـازات سـنگینی           بازگشتن منطقه به امپراتور هراکلیوس در پیِ      
 .نصیب یهودیان گشت

 

 گیرینتیجه
در هنگام قیام بهرام چوبین،     . یهودیان در روزگار خسروپرویز نقش سیاسی فعالی داشتند       

طرفانه را در پیش گرفتند، اما احتماالً تعدادی از ثروتمندان          مسیحیان ایران سیاستی بی   
. ود، به طرفداری از شورش بهرام چوبین پرداختنـد        یهودی با در نظر گرفتن شرایط موج      

 در نهایت، یکی از سرداران خسروپرویز در مراحل پایانی شکست شورش بهـرام چـوبین،              
سیاسی طور کلی در دوران خسروپرویز از نفوذ یهودیان، به . را مجازات کرد خاصۀ عدآن
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خسروپرویز نیـز رفـت و آمـد    ها حتی در دربار زیادی برخوردار بودند تا حدی که بزرگان آن      
های یهودیان بیزانس که تحت فشار مسیحیان متعصب قرار داشتند در هنگام جنگ     . داشتند

مشکالت اعتقادی که میان مسیحیان و . خسروپرویز و بیزانس به کمک سپاهیان ایران آمدند
ای قهیهودیان وجود داشت و تحت آزار قرار گرفتن یهودیان در امپراتوری بیـزانس کـه سـاب                

منـابع  . هـا بـه سـوی ایرانیـان بـود          طوالنی داشت در تمام این مدت موجب گرایش زیاد آن         
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نقـش پررنگـی   . م٦١٤المقـدس در سـال    ها در فتح بیـت آن. به شورش بر ضد بیزانس زدند   
 برخـی   ۀها در آن منطقه، از طرف ایرانیان، اختیار ادار        د که سران آن   رسداشتند و به نظر می    

 منابع مسیحی و یهودی ۀبررسی دوبار. از مناطق را پس از چند سده آوارگی به دست آوردند
دهد که یهودیان تا پایان روزگار خسروپرویز اقتدار خود را حفظ کردنـد و بـا قتـل                  نشان می 
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