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  17-5، ص 87 بهار و تابستان، هفتمم، شمارۀ چهار سال تاریخ و تمدن اسالمی،    

  1یهودیان در حجازآطام مساکن و 
  

                                                                                 فاطمه احمدوند
                                                   دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه تهران

                                                                  fahmadvand@yahoo.com 
  

  چکیده
یار بـه حجـاز راه یافتنـد، بـا          های بـس    یهودیان که به عنوان قومی مهاجر پس از آوارگی        

 چند صد ساله در این سرزمین، آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل              حضور
ۀ سکونت یهودیان در حجاز، به منظـور        در این میان بررسی نحو    . توجهی برجای نهادند  

تبیین بُعد دیگری از حیات اجتمـاعی و وضـع معیـشتی آنـان در ایـن سـرزمین حـائز                     
اندیـشی اقتـصادی و فراسـت در امـور            رسد عالوه بر مĤل     به نظر می  . اهمیت بسیار است  

در قالع مستحکم، نقش مهمی در سیاسی، برخورداری از استحکامات اساسی و سکونت    
مقالـه  ایـن   در  .  مواضع استقرار و موقعیت اجتماعی یهودیـان در حجـاز داشـت            تحکیم

ضمن بررسی نحوۀ سکونت یهودیان حجاز در مقایسه با اعـراب، سـاختار و کاربردهـای                
ریخی بررسـی و بـه   سیاسی ـ اجتماعی مساکن آنان در این سرزمین، براساس منابع تـا  

  . تبیین شده استترتیب در سه بخش
  

  . حجاز، مساکن، حصون، آطام،یهودتاریخ صدر اسالم، : ها کلیدواژه
  
  مقدمه
 در تبیین ابعاد حیات اجتمـاعی ـ سیاسـی و معیـشتی     ، حجاز بررسی نحوۀ سکونت یهوداگرچه

 نگاهی اجمالی به آثار محققان دربارۀ یهود حجاز،         ، لیکن آنان در این سرزمین حائز اهمیت است      
  .اجتماعی و معیشتی آنان استحیات نمایانگر غفلت در تبیین ابعاد 

) ص( خدا  هجرت رسول زمان  ر اسالم و در     بنابر شواهد موجود در منابع تاریخی، مقارن ظهو       
 ،القـری، تیمـاء   سارهای وادی  و چشمه آبهای  چاهبه مدینه، شمار بسیاری از یهودیان در اطراف   

وضـعیت  از  ز، عمـدتاً    منـاطق اسـتقرار یهودیـان در حجـا        . یثرب پراکنده بودنـد    تا   فدکو  خیبر  

                                                 
  .28/6/1387: ؛ تاریخ تصویب17/4/1387: تاریخ وصول. 1
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 6

رسـد،   از این رو به نظر مـی      . ردار بودند ای برخو   ـ زراعی ویژه   جغرافیایی یکسان و ماهیت تجاری    
 انیهودیـ بـسیار  در مقابل تهاجمات بدویان، گرایش وضعیت مالی مطلوب و اتخاذ تدابیر امنیتی    

  .درپی داشتقالع مستحکم حجاز را به سکونت در دژها و 
که به احتمال    - یهودیان در حجاز   مساکن به این مقوله، ارائه تصویری از        هدف اصلی از ورود   

عد دیگری از حیات اجتماعی آنـان        به منظور تبیین بُ    -قوی در شکل مساکن اعراب نیز موثر بود       
  .در این سرزمین است

 با بررسی نوع مساکن یهود، در مقایـسه بـا جامعـه عـرب حجـاز                 ،محدودۀ کلی این پژوهش   
ایـن ناحیـه از     اندیـشه ارائـه یـک بررسـی تحلیلـی از نحـوۀ سـکونت یهودیـان در                   طراحی و با    

  .ریزی شده است پی ها  ، در جهت پاسخ به این سؤالالعرب جزیرۀ
آیا گرایش ساکنان حجاز به ساخت آطام و حصون، با مهاجرت یهودیـان بـه ایـن سـرزمین                   

  د؟ چه بویهودیان حجاز در دژها و قالع مستحکم سکونت  عللصورت گرفت؟ 
  

  مساکن
 1هایی یک یا دوطبقـه      در خانه عموم   سکونت حاکی از    ، اهالی حجاز  شکل مساکن اخبار در مورد    

. 2شـد    خوانده می  آن بزرگان است که به نام     » آطامی«و  » حصون«وسکونت بزرگان و اشراف در      
در زبـان عبـری بـه معنـای دیوارهـای بـدون پنجـره و در عربـی معـادل                     » مأُطُ«جمع  » آطام«

و چنانچـه بنـای    3شـد  نامیده مـی » قصر«های مرتفع و چهارگوشی است که در حجاز      ساختمان
هـای اُطُـم،       افـزون بـر واژه     .4گفتنـد  مـی » حصن«مذکور وسیع و دارای خدم و حشم بود، بدان          

نیـز بـرای قـالع یهودیـان بنـی          » صیامی« از سوره احزاب از واژۀ       26 ۀ در آی  ،حِصْن، قَصْر و قلعه   
  5.اند اده شده است که در باب اصل و ریشۀ آن اختالف کردهقریظه استف
در یثـرب و سـایر منـاطق        » آطـام «و  » حـصون «های منابع تاریخی حاکی از کثرت         گزارش

به گفته مورخان، شمار آطام یهودیان یثرب تا پیش از هجـرت رسـول   . نشین حجاز است    یهودی

                                                 
  .2/80؛ حلبی، 1/498ابن هشام، :  نکـ. 1
 .39 ـ 38؛ حافظ بن نجار، 215ـ1/190سمهودی، : نکـ . 2

 .19؛ سامرائی، 5/18ی، جواد عل. 3

 .30خیاری، . 4

 .»صیص«ابن منظور، ذیل  .5
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  7/                                                                                  مساکن و آطام یهودیان در حجاز

 

عالوه بـر ایـن، اسـکان       . 1 بنا بود  13رج   و آطام اوس و خز     59به این سرزمین، بالغ بر      ) ص(خدا  
طبقه ـ که احتماالً طبقه زیرین به چهارپایان اختصاص داشت ـ نیز    های دو اهالی یثرب در خانه

  .2در منابع تاریخی تأئید شده است
گفتـه  . 3رسد، بزرگترین حصون و آطام یثرب در تملک بزرگان و متنفذان یهود بـود               به نظر می  

هـائی از اراضـی یثـرب، نخـستین          و تسلط بر بخش    زور  ا استقرار در وادی مَه    قریظه ب ی  شود، بن   می
واقـع در مزرعـه     » بُعـاث «بـه روایـت ابـوالفرج اصـفهانی         . 4سازندگان آطام در این سرزمین بودنـد      

 زُبیـربن باطـا   «،  »مُعـرض «،  »مَلَحـه «،  »شَـجر « و حـصون     5قریظـه   از اموال بنی  » قَورا«یا  » قَوری«
همچنـین  . 6نیز در تملک آنـان قـرار داشـت        » بَلَحان«مشهور به   » اَسد قُرظی کَعب بن   «و  » قُرظی

  . 7قریظه در ناحیه عوالی است رویدادهای غزوه خندق نمایانگر استحکام قالع بنیبررسی 
الیه جسر بُطحان، به صورت چند طبقه و بـدون پنجـره بنـا                قینقاع واقع در منتهی     آطام بنی 

مـشهورترین قـالع    . 8شـد    ای مـستحکم ایجـاد مـی        ا یکـدیگر قلعـه    شده بود، که از اجتماع آنها ب      
، »راتِـج «،  »واقِم«،  »بُضاعه«،  »أجش«،  »رَیان«آطام  . 9نام داشتند » حِبْرَه«و  » مَریح«قینقاع    بنی

در شمال شرقی مدینـه نیـز متعلـق بـه سـایر قبایـل               » شیخان«در شمال و    » صِرار«،  »حُشّان«
  .10یهودی شده یثرب بود

 یثـرب    در تـرین حـصون یهودیـان       ، مـستحکم  رسـد    به نظر می   بنابر آیات قرآن  ،  در مجموع   

                                                 
به مسلمانان مبنی بر مانـدن در مدینـه   ) ص(پیشنهاد پیامبر . 39 ـ  38؛ حافظ بن نجار، 1/165سمهودی، : نکـ . 1

  ).,Watt 21( در جریان غزوه احد، دلیلی بر کثرت آطام این ناحیه بود
 .201  ـ3/200، البدایهکثیر، ؛ ابن 1/498ابن هشام، : نکـ . 2

 . 7/314جواد علی، :  و نیز نکـ 2/490؛ طبری، 2/645واقدی، : نکـ . 3

 .39 ـ 38؛ حافظ بن نجار، 61ابن رسته، . 4

 .1/451 یاقوت، :نیز نک  و ؛17/92، اصفهانی. 5

 .209 ـ 1/163سمهودی، : نکـ . 6

 .475 ـ 2/474واقدی، . 7

   : و نیز نکـ 206درمنغم، . 8
Wensink, “Kaynuka” 2EI , IV/ .825824−  

 .2/213؛ یاقوت، 215 ـ 1/162سمهودی،  .9

 .؛ سمهودی، همانجا3/1073فیروزآبادی، . 10
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 8

 ،»بَـرَج «،  »ویلـه بُ«،  »عَمروبن جَحـاش  «،  »فاضِجه« حصون   از آن جمله  . 1 بود نضیر  بنیمتعلق به   
  .2توان نام برد  را میدر جنوب مدینه» کَعب بن اَشرف«و حصن » مُنور«

ای   ، اعراب نیز به احداث چنین ابنیـه       3بودیهودیان   مایه تفاخر    لعه  دژ و ق    ساخت   از آنجا که  
ایـن  بـه   ) ص(شمار آطام مدینه پس از هجرت رسـول خـدا           به گفته مورخان،    . 4اهتمام داشتند 

ای بنـا     بنـدی عـشیره     از آنجا که آطام و حصون برمبنای تقسیم       . 5رسید   دژ می  128، به   سرزمین
در هـر    و7گرفت  ای از یثرب قرار می      ق ویژه ، منازل یهودیان و اعراب هر یک در مناط        6ندشده بود 

بـه نوشـته مـسعودی اوس و خـزرج در یکـی از               .8رئـیس قـالع نیـز بـود       ،   بزرگ خاندان    ،بطن
  .9آنها با یکدیگر جنگیدندبام های مداوم خود با پناه گرفتن در آطام، بر روی  درگیری

ای از     تنها مجموعـه    با تاکید بر این که یثرب       یثرب مساکندر توصیف   به طور کلی محققان     
معماری ایـن   ،  10ها بود  هاو بستان   های پراکنده و محصور شده با باغ        ها و کوخ    آطام، حصون، خانه  

  . 11اند سرزمین را مشابه معماری حیره دانسته
 عمـدتاً در    ،منابع تاریخی، یهودیان خیبر و نواحی شمال غربی حجاز        شواهد موجود در     بنابر
 و در 400012 حصون خیبر در اواخر سال چهـارم هجـری     واقدی،به نوشته   .ساکن بودند ها  حصن

بدیهی است، این   . 13 ندجنگجو را در خود گنجانده بود      10000محرم سال هفتم هجری بالغ بر       

                                                 
 .477 ـ 3/476، تفسیرابن کثیر، :  و نیز نکـ 2/)59(: حشر. 1

 .1/374؛ یاقوت، 1/163سمهودی، : نکـ  .2

 .1/162سمهودی، :  و نیز نکـ 39 ـ 38؛ حافظ بن نجار، 62، ابن رسته. 3

 .17/125اصفهانی، : نکـ . 4

انصار را از خراب کردن قالع نهی کرد؛ زیرا آنها را زینت ) ص(رسول خدا : طلحه گوید  محمدبن.29خیاری، . 5
 ).8، حدیث 29، باب صحیح بخاری، کتاب فضائل مدینه:  و نیز نکـ 64ابن رسته، (دانست  مدینه می

 .5/452، جوادعلی. 6

 .66عاملی، . 7

 .215 ـ 1/191سمهودی، : نکـ . 8

 .177 ـ 176، مسعودی. 9

  نضیر در فاصله نصف روز راه از مدینه واقع شده بودند شود، قالع بنی گفته می. 164؛ ادریس، 25سامرائی، . 10
(See: Vaglieri, “NADIR” 2EI , VII / )853 . 

 .37؛ غضبان، 4/132جواد علی، . 11

 .1/391واقدی، : نکـ . 12

 .2/634، مغازی: نکـ . 13
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  9/                                                                                  مساکن و آطام یهودیان در حجاز

 

 و جمعیـت  1) شـده  یهودی (رقم در مقایسه با آمار ارائه شده در خصوص ده و اندی قبیله متهود 
  . 2رسد آمیز به نظر نمی  مبالغه نفری قبایل اصلی یهودی یثرب،8600حدوداً 

القری، این منطقه را نیـز دارای بـاروئی منیـع             از آطام مشهور وادی   مورخان بدون ذکر نامی     
القری با وارد شـدن بـه دژهـای ایـن ناحیـه، درهـا را        شود ساکنان وادی میگفته  . 3اند  ذکر کرده 

و  5»شـمروخ «ن  و حـص  .4شـد   القری به دژی مستحکم مبـدل مـی         بستند و بدین طریق وادی      می
از . 6واقع شده بودنـد   نیز به ترتیب در فدک و تیماء      » رد الفُ قْلَاألبْ«معروف به   » موئل بن عادیا  سَ«

افد یمن و قالع اشـراف اروپـا در زمـان فئودالیـسم             حاین رو، آطام و حصون حجاز غالباً مشابه م        
  . 7اند ترسیم شده

ازندگان آطام و حصون در حجاز معرفی       به طور کلی، اگر چه مورخان عمالیق را نخستین س         
کاربردهای تدافعی آطام و بررسی بقایای حصونی کـه زمـان       ، لیکن محققان با توجه به       8اند  کرده

گـردد، یهودیـان را نخـستین سـازندگان آطـام و              مـی   احداث آنها به نیمۀ قرن پنجم میالدی باز       
آطام و اقامت در مناطق مرتفـع       فکر ساخت   ،  برخیبه گفته   . 9اند  حصون در این سرزمین دانسته    

شـود احـداث دژ و قلعـه در           همچنین گفته می  . 10را یهودیان مهاجر از فلسطین به حجاز آوردند       
از سـوی   . 11امین تـورات بـود    فـر ای دینی و برمبنای      یافت، عقیده   ه یهود بدان راه می    مناطقی ک 

مـع آن در قـرآن و       کـارگیری شـکل ج     ه به رغم ب   ،»حصن «ۀ واژ ختیشنا  های زبان   دیگر، بررسی 
، نمایانگر تعریب واژه مذکور و ریشه عبری، آرامی، سریانی و احتمـاالً   عربیکاربرد بسیار در شعر 

رسد، ساخت حصون و آطام، تنهـا مخـتص           این در حالی است که به نظر می       . 12حبشی آن است  
                                                 

 .)1/165 سمهودی، :نکـ ( برای آگاهی از شمار قبایل یهودی شده یثرب .1

 .43  ـ41ادریس، : در خصوص تحلیلی در این باره نکـ . 2

 .4/218، البدایه؛ ابن کثیر، 83مقدسی، : نکـ . 3

 .5/18جواد علی، . 4

 .437حمیری، . 5

  .22/84اصفهانی، . 6

 .7/134جواد علی، . 7

 .1/157؛ سمهودی، 5/84یاقوت، . 8

 . ,53Ameer Ali:  و نیز نکـ 117ولفنسون، . 9
  .43؛ شافعی، 302شریف، : نکـ . 10
 .20، آیه باب بیستم سفر تثنیه، : نکـ . 11

 .179جفری، . 12
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 10

، 3 یمامـه  ،2، خراسـان  1 در مـصر   کـه چـرا    ،یهودیان شام و یهودیان پراکنده در سایر مناطق نبود        
  .5ای مرسوم بود العرب نیز احداث چنین ابنیه ، نجران و سایر مناطق جزیره4یمن

  
  ساختار آطام و حصون

های میـدانی   ، بررسی6گری یکدابه رغم اظهارات ابوالفرج اصفهانی در مورد تشابه آطام و حصون ب       
های بـزرگ و      نگاساساً حصون با س   . هایی در سبک معماری بناهای مذکور است        حاکی از تفاوت  

گفتـه  . 7شـدند   های گـل بنـا مـی         و الیه  تر  کوچکهای    هایی در اندازه    و آطام با سنگ   چهارگوش  
هـایی    و حصن اَبْلَق در تیماء، با سنگ8در یثرب، با سنگ سیاه  » حیحَه بن جَالح  اُ«شود آطام     می

  . 9سفید و سرخ ساخته شده بودندهای مختلف و عمدتاً  به رنگ
، 10شـدند  می چه قالع و حصون یهودیان حجاز عمدتاً در مناطق مرتفع بنا             از سوی دیگر اگر   

 11به گفته مورخان در مدینه قالع با ارتفاع کـم . لیکن ارتفاع بناها در نواحی مختلف متفاوت بود  
کوشش آگاهانه سـازندگان بـرای      با این حال    . 12شدند  و در سایر نواحی با ارتفاع زیاد ساخته می        

های افقی آنها در تصاویر به دست آمـده از قـالع              رتفاع بناها نسبت به اندازه    ایجاد تجانس میان ا   
  .13 کامالً مشهود است به ویژه خیبر،یهودیان حجاز

 و گـاه بـا منافـذی بـه منظـور تـأمین              14حصون و آطام یهودیان حجاز عمدتاً بدون پنجـره        
                                                 

 .5/142یاقوت، . 1

 .3/248همو، . 2

 .7/133جواد علی، . 3

 .2/332؛ یاقوت، 62ابن رسته، . 4

 .5/455جواد علی، :  و نیز نکـ 1/219یاقوت، . 5

 .22/78، اصفهانی: نکـ . 6

 .5/18جواد علی، :  ؛ قس24؛ حنفی، 24اشقر، . 7

 .15/34اصفهانی، : نکـ . 8

 .8/773جوادعلی، . 9

 ، واقدی از شرح رویدادهای غزوه خیبر، نمایانگر دشواری سواره نظام در باال رفتن از حصون خیبـر                 های  گزارش. 10
 ).664 ـ 663، 2/637واقدی، : نکـ (به ویژه حصن زبیر است 

 .15/34اصفهانی، :  ؛ قس1/18سمهودی، : نکـ . 11

 .19سامرائی، . 12

13. Hamidullah, 117. 
 .206درمنغم، . 14
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  11/                                                                                  مساکن و آطام یهودیان در حجاز

 

 کالبد قالع، امکـان     رسد سنگین بودن    به نظر می  . 1روشنایی و مقاصد دفاعی طراحی شده بودند      
. های بزرگ و ایجاد تجانس میان دیوارهای درونی و بیرونـی را از بـین بـرده بـود                    ساخت پنجره 

های کوچـک و بـزرگ، تاریـک شـدن داخـل              بدیهی است، نتیجه طبیعی عدم استفاده از پنجره       
ی یک  های گلی و خشت     این ویژگی در بناهای یهودیان درست نقطۀ مقابل خانه        . ها بود   ساختمان

  . 2شدند های نخل بنا می هائی از ساقه دار و با سقف ، که عمدتاً پنجرهقرار داشتیا دوطبقه حجاز 
ـ        های مورخـان در شـرح رویـدادهای اخـراج بنـی             از سوی دیگر، گزارش    ه نـضیر، حـاکی از ب

نضیر از شدت کینه      به گفته مورخان، بنی   . استآنان  کارگیری درها و سردرهای چوبی در منازل        
 بـه هنگـام اخـراج از مدینـه، قـالع را             3به منظور جلوگیری از سکونت مسلمانان در منازلشان       و  

، در تحلیـل ایـن رویـداد      شاید بتـوان    . 5 و درها و سردرهای چوبی را با خود بردند         4ویران کردند 
های راسرائیل، بـر درهـا و سـرد         به بنی ) ع( وصیت موسی     شدن   نضیر را به دلیل حک      اقدام بنی 
  . 6ت یهودیان تا زمان حاضر ذکر شده استا عاد اززلشان دانست، کهچوبی منا

هـای    شناسـان از قـالع یهودیـان حجـاز، نمایـانگر وجـود بـرج                های باستان   همچنین بررسی 
و » صَـعب «، حـصن    »زُبیر«به گفته مورخان در حصن      . 7بانی به ویژه در منطقه خیبر است        دیده

از آنجـا کـه     . 8دی به محاصره مـسلمانان درآمـد      ، بناهای برج مانن   »موصقَ«ی حصن   قجانب شر 
هـای آتـش      ها واقـع شـده بودنـد، شـعله          های یهودیان خیبر در فواصلی دورتر از حصن         نخلستان

  . 9کرد شدگان را در تاریکی روشن می ها، مسیر کشاورزان و گم  برجزافرافروخته شده بر 
را بـه یکـدیگر متـصل       ایی  هـ   سردابهای مذکور، راهروهای زیرزمینی       در قسمت زیرین برج   

بـه نظـر    . 11از این رو یهودیان خیبر در حفظ اسرار قالع، اهتمام بـسیاری داشـتند             . 10ساخت  می
                                                 

 .41؛ شافعی، 5/13جواد علی، . 1

 ).5/17جواد علی ،: نک ( تنه درختان نخل در ساخت سقف آطام نیز کاربرد داشت.66؛ عاملی، 26سامرائی، .  2

  .2/)59(: حشر:  و نیز نکـ 106؛ سیّد، 513دروزه، .  3
وشته نبه از سوی دیگر ) 59/2: حشر(نضیر نقش داشتند  رسد مسلمانان نیز در ویرانی قالع بنی به نظر می.  4

 .ه بود دستور به ویرانی حصار آنان داد نیز قینقاع به هنگام تبعید بنی )ص(، پیامبر)152 (بلعمی

 .1/374؛ واقدی، 2/554؛ طبری، 2/191ابن هشام، : نکـ .  5

 .138ولفنسون، : نکـ .  6

 .5/13جواد علی، : نکـ .  7

 .41؛ شافعی، 188؛ باشمیل، 1/191قشاوی، . 8

9. Braslavi, “Khaybar” E.J, 10/942-943. 
  .Braslavi, Ibid : و نیز نکـ 41شافعی، . 10
  .2/650واقدی، : نکـ . 11
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 12

 رسد، سکوهایی که در آطام برای اشراف ساکنان بر نواحی اطراف تعبیه شده بود، تاحـدودی                 می
حجـاز و غلبـه   جامعـه   بافـت ایلـی ـ شـهری      ایـن، رعالوه ب. 1ها را در حصون داشت کاربرد برج

سـاخت  ،  هائی برای نگهـداری احـشام       اختصاص مکان مستلزم  معیشت بدوی بر زندگی ساکنان،      
در قـسمت پـائین حـصن       مورخان   گفته   به.2 بود ها، آطام و حصون     آبشخور و انبار علوفه در خانه     

  . 3آغلی از جنس سنگ بنا شده بوددر خیبر، »موصقَ«
 بـه منظـور تـأمین آب و اسـتفاده در مواقـع              نیز هایی  آطام و حصون یهودیان حجاز چاه     در  
بدیهی است، نزدیکی آب به سطح زمین در حجاز، دسـتیابی سـاکنان بـه    . 4شد  حفر می ضروری

از ایـن رو    . 5سـاخت   هـا را بـه سـهولت ممکـن مـی            منابع زیرزمینی و حفر چاه در مزارع و خانه        
بـه  . 6 حفـر کردنـد      چاه »عالیه«  نخستین کسانی بودند که در     »مذینیب«نضیر با استقرار در       بنی

نظیر . گرفت  رسد، احداث چاه در حصون همزمان با ساخت بدنه اصلی حصن صورت می              نظر می 
های سـیاه   هایی از سنگ  در خیبر، با دیواره »موصقَ«که همزمان با ساخت حصن      » معطله«چاه  

ایـانگر احـداث آب     همچنین بررسی آثار باقی مانـده از یهـود و اوس در حـرۀ واقـم، نم                . 7بنا شد 
  .8انبارهایی در حصون و آطام آنان است

اند، لیکن  معرفی شده این سرزمین یز سازندگان اصلی بناها ساکنان حجااگرچه در مجموع،
نیز در    ابنیه حجاز،  ی از یمامه و حضر موت و مشارکت آنان در تهیه مالت و ساخت             نحضور بنایا 

 .9منابع تاریخی تایید شده است
  

   آطام و حصونکاربردهای
تـرین کـاربرد قـالع     هـای تـدافعی را اصـلی    شاید بتوان با رویکردی سیاسی ـ اجتمـاعی، جنبـه   

                                                 
 .24اشقر، : نکـ . 1

 .1/437؛ بکری، 2/644واقدی، : نکـ . 2

 .2/49دیار بکری، . 3

 .2/640؛ واقدی، 235 ـ 2/234ابن هشام، : نکـ . 4

 .36؛ غضبان، 4/132جواد علی، . 5

 .1/161 سمهودی،: نکـ . 6

 .288شریف، :  و نیز نکـ 40شافعی، . 7

 .همانجا. 8

 .132ادریس، . 9
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  13/                                                                                  مساکن و آطام یهودیان در حجاز

 

بدیهی است حفـظ کیـان یهودیـان حجـاز، بـه مثابـه اقلیتـی فاقـد                 . 1 حجاز دانست   در یهودیان
گاه خارجی، عالوه بر ترکیب و تلفیـق بـا بومیـان در گـرو تقویـت بنیـه نظـامی بـا ایجـاد                           تکیه
های داخلی و حمالت مهاجمان بـدوی،         حصون و آطام به هنگام جنگ     . 2حکامات اساسی بود  است

 هـای کوچـک بـه هنگـام         بطـن ،تا آنجا که    3رفت  پناهگاه امن یهودیان و احشام آنان به شمار می        
  . 4پرداختند ، به دفاع از قالع میتر ای بزرگه با پناهندگی به آطام عشیره رویارویی با مهاجمان،

بـه  العـرب     ۀترین دژ دفاعی یهودیـان در جزیـر          منطقه نظامی، مستحکم   پنج اشتمال بر    خیبر با 
ـ «، حـصن    »طـاه نَ«در منطقه   » بیرزُ«و  » عاذعب بن مُ  صَ«،  »مناعِ«حصون  . 5رفت  شمار می  در » زارنَ

ـ «و  » حطیوَ«و حصون   » تیبهکَ«در منطقه   » موصقَ«، حصن   »شَّق«منطقه   بـه ترتیـب در     » ملالسُ
استحکام قالع خیبر به حدی بود که شـاعران عـرب در            . 6قرار داشتند » اللمسُ«و  » یحطوَ«مناطق  

بـر   ،اظهارات مورخان در مورد غزوه خیبر     از  از سوی دیگر    . 7کردند  استواری بناها بدان استشهاد می    
. ها در این منطقه اساساً برمبنای اهداف تدافعی و نظامی صورت گرفته بود               طراحی حصن  آیدکه می

در منطقـه   . 8مقـرّ جنگـاوران یهـود بـود       » نَطـاه «جایگاه خانواده و اموال و      » تیبهکَ«شود    گفته می 
 ترین دژ دفاعی یهودیـان بـه   راهبردی، اولین و مسلح   با برخورداری از موقعیتی     ، حصن ناعِم    »طاهنَ«

 و  10انهای بلند، جایگاه تیرانـداز      با دیوارهای استوار و برج    » صَعب بن مُعاذ  «حصن  . 9رفت  شمار می 
ه اصـلی واقـع شـده    قـ نیز به صورت پراکنده در اطـراف منط    » صارهقَ«و  » هارظَ«،  »ریطهمَ«حصون  
 رسد، قالع مذکور به منظور مشغول کردن مهاجمان و در جهت عدم دسـتیابی               به نظر می  . 11بودند

                                                 
 .302شریف، : نکـ . 1

میلی مکیان به ساخت حصن، دیوار و برج را با  ترین دلیل گرایش ساکنان حجاز و در مقابل بی محققان عمده. 2
 ).9  ـ4/8جواد علی، (اند  میزان امنیت مناطق مذکور مرتبط دانسته

 .577  ـ1/570؛ طبری، 2/191ابن هشام، : ـ نک. 3

 . به بعد1/190 سمهودی، :نک .4

 .107سیّد، . 5

 . به بعد2/633واقدی، : نکـ . 6

 .146حافظ بن نجار، : نکـ . 7

 .3/33حلبی، : نکـ . 8

 .4/186، البدایهابن کثیر، :  و نیز نکـ 2/666 واقدی،: نکـ . 9

 .188باشمیل، . 10

 . 45شافعی،. 11
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 14

  .1 اصلی و نیز محافظت از اراضی زراعی طراحی شده بودندمناطقسریع آنان به 
 که گاه به قبایـل عـرب عاریـه داده           2هایی بود   قالع یهودیان حجاز انبار سالح     از سوی دیگر،  

های پیشرفته جنگی آن  در خیبر، انبار سالح» زُبیر«و » ناعِم«به گفته مورخان، حصون  .3شد می
این در حالی است که ساکنان آطام بـه هنگـام درگیـری و              . 4بیق و دبابه بود   دوره، همچون منج  

  .5کردند محاصره، تنها از سنگ و ابزارهای معمولی برای دفاع در برابر تهاجمات استفاده می
، »زُبیـر «در حـصون    . 6گاه اموال ارزشمند آنان نیز بود      قالع یهودیان حجاز، انبار آذوقه و مخفی      

 خرمـا،    مخازنی مملو از جو،   » ناعِم«در حوالی حصن    » قِمه  بنی«طم  اُو  » ن مُعاذ صَعب ب «،  »سُاللم«
 قطیفـه، انـواع     1500روغن، عسل، حبوبات، علوفه و نیز مقادیر بـسیاری پارچـه یمنـی، از جملـه                 

  .7های شراب انبار شده بود ظروف مسی و سفالی، ده بار هیزم و نیز خمره
 اشـتمال آطـام و حـصون یهودیـان حجـاز بـر معابـد و                 شاید بتـوان  عالوه بر موارد مذکور ،      

آموزش، شور بزرگان و قسم به کتاب مقدس در مواقع عهد و پیمان             محل  هایی که     المدارس  بیت
  .8ترین کاربرد قالع مذکور پس از سکونت و اهداف تدافعی دانست  را اصلی،بود

  
  نتیجه

العـرب   ۀآیند مهـاجرت یهـود بـه جزیـر    با تکیه بر شواهد تاریخی منتج از فربنابر آنچه گذشت و    
 یهودیان حجاز در آستانه ظهور اسالم در دژها و قالع مستحکمی که عمدتاً بـه                ،توان دریافت   می

از سوی دیگر بررسی نحوۀ سکونت یهودیان، در مقایسه         . داشتندشد، سکونت     نام آنها خوانده می   
شتی مـساعد و سـطح زنـدگی        در حجـاز، نمایـانگر وضـع معیـ        عموم  های گلی و خشتی       با خانه 

این در حالی است که تمایل بـه سـکونت در قـالع و تفـاخر                . مطلوب آنان در این سرزمین است     

                                                 
 .5/13واد علی، ج. 1

 .2/664واقدی، : نکـ . 2

3. Braslavi, “Khaybar” E.J,10/942-944.  
 .)243، دیوان االعشی( تجهیزات و امکانات دفاعی قالع یهود، زبانزد اشعار اعراب بود.667 ـ 2/664واقدی، . 4

 .5/456جواد علی، . 5

هه با مسلمانان، دلیلی بر کثرت آب و آذوقه در بدیهی است، طوالنی شدن مدت محاصره یهودیان به هنگام مواج  . 6
 ).1/374؛ واقدی، 336، 235 ـ 2/234ابن هشام، : نکـ (قالع آنان بود 

 .2/641، حدائق األنوار: ؛ و نیز نکـ 1/318؛ مقریزی، 667 ـ 2/664واقدی، : نکـ . 7

 .117 ـ 116، ولفنسون:  و نیز نکـ 17/123؛ اصفهانی، 6/175، البدایهابن کثیر، : نکـ . 8
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  15/                                                                                  مساکن و آطام یهودیان در حجاز

 

  .بدان از سوی عرب نیز در منابع تاریخی تأئید شده است
گـاه خـارجی بـه ایجـاد      بدیهی است، گرایش یهودیان حجاز بـه عنـوان اقلیتـی فاقـد تکیـه              

اضع استقرار آنـان در ایـن سـرزمین و در راسـتای حمایـت از                استحکامات، به منظور تحکیم مو    
 بـه رغـم     از سـوی دیگـر،    . ساکنان و حفظ اموال و احشام در برابر تهاجمات صورت گرفتـه بـود             

ینه احـداث قـالع در حجـاز و اقامـت در آنهـا توسـط نخـستین                  اظهارات محققان در مورد پیش    
ر به یهودیان مهاجر به حجـاز در دسـت          مهاجران یهودی، دلیل محکمی برای انحصار ایده مذکو       

  .نیست
  

  شناسی کتاب
  .قرآن

 .کتاب مقدس
 النبـی المختـار و علـی آلـه          ۀسـیر حدائق األنوار و مطالع األسـرار فـی         ابن الدیبع الشیبانی الشافعی،     

 .تا ، به کوشش عبداهللا بن ابراهیم انصاری، قطر، داراحیاء التراث االسالمی، بیالمصطفین األخیار
 . م1967، لیدن، بریل، االعالق النفیسهسته، ابی علی احمد بن عمر، ابن ر

ـ ، بیـروت ـ لبنـان،     فـی التـاریخ  ۀ و النهایۀالبدای داء حافظ،فابن کثیر الدمشقی، ابوال  المعـارف،  ۀمکتب
 . م1990/ ق1411

 ، به کوشش محمد علی صـابونی، دمـشق ـ حلـب،    مختصر تفسیر ابن کثیرــــــــ ، ـــــــــــــــ
  . م1989/ ق1410دارالنمیر ـ دارالقلم العربی، 

  .، بیروت، دار صادرالعرب لسانالدین محمد،  ابن منظور، جمال
 .تا ، به کوشش السقّا، االبیاری، شلبی، بیروت ـ لبنان، دار ابن کثیر، بی النبویهۀالسیرابن هشام، 

ـ ن، المکتبـات    و عمـاره شـؤ    ، ریاض،  فی عهدالرسول  ۀالمدینمجتمع  ادریس، عبداهللا عبدالعزیز،      ۀجامع
 .  هـ 1412الملک سعود، 

 .م 2004، دمشق، العربیه ۀجزیرالغرب  الیهودیه فی شمال الجماعاتاشقر، اسامه جمعه، 

 .  م2004/ق1425حسان عباس، بیروت، دارصادر، ، به کوشش اکتاب االغانیاصفهانی، ابوالفرج، 
 . م1974/  ق1394، دارالفکر، غزوه خیبرباشمیل، محمد احمد، 

 . م1981، استانبول، بخاری صحیحبخاری، اسماعیل، 
، بـه کوشـش     سـتعجم مـن اسـماءالبالد و المواضـع        معجم ما ا  بکری االندلسی، عبداهللا بن عبدالعزیز،      

 . م1983/  ق1403مصطفی السقّا، بیروت، عالم الکتب، 
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 .ش1366،  به کوشش محمد روشن، تهران،نامه طبری تاریخبلعمی، محمدبن محمد، 
 .  ش1372 توس، تهران،ای،  ، ترجمه فریدون بدرههای دخیل در قرآن مجید واژهجفری، آرتور، 

 .م1970، ۀالنهض ۀمکتب، بیروت ـ بغداد، دارالعلم للمالئین ـ المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالمجواد علی، 

 .م1995، ۀ الدینیۀ الثقافۀمکتب، ، به کوشش محمد عزب فی تاریخ المدینهۀالثمین ۀالدرحافظ بن نجار، 

 .م2005، دارالهادی،، بیروتالعربیهۀالجزیر یهودحسینی عاملی، حسن کاظم، 

 .تا ، داراحیاءالتراث العربی، بی، بیروتۀالحلبی ۀالسیرحلبی شافعی، برهان الدین، 

ان، ، بـه کوشـش احـسان عبـاس، لبنـ          طار فی خبراألقطار  عالروض الم حمیری، محمد بن عبدالمنعم،     
 . م1984 لبنان، ۀمکتب

 .تا ، بیۀ الدینیۀ الثقافۀمکتب، به کوشش محمد زینهم محمد عزب، تاریخ المدینهحنفی، قطب الدین، 

 .م1999 ملک فهد، ۀمکتب، ریاض، ۀالمنور ۀالمدینتاریخ معالم خیاری، احمد یاسین، 

 .تا لکتب العربی، بی، داراحیاءاقاهره، ترجمه محمد عادل زعیتر،  محمدۀحیادرمنغم، إمیل، 

 و النـشر،  ۀ للطباعۀ المصریۀالمکتب، صیدا ـ بیروت،  اسرائیل من أسفارهم تاریخ بنیدروزه، محمد عزّه، 
 . م1969

، بیـروت، دارصـادر، مؤسـسه       تاریخ الخمیس فی احوال انفـس نفـیس       دیار بکری، حسین بن محمد،      
 .تا شعبان، بی

ـ مطب، موصـل،    ۀالنبـو  فـی عـصر    ۀ المنـور  ۀللمدین ۀالحضریالمظاهر  سامرائی، ابراهیم خلیل،      الزهـراء   ۀع
 . م1984، ۀالحدیث

الـدین    ی، بـه کوشـش محمـد محـ        وفاءالوفاء بأخبار دارالمصطفی  سمهودی، نورالدین علی بن احمد،      
 .م1955/  ق1374، ۀالعلمی، دارالکتب عبدالحمید، بیروت

 .م1992، ۀالثقافی ۀکتبم، بیروت، )الصراعالغزوات و(یهود یثرب و خیبرسیّد، ناصر، 

 . م1989/  ق1409، ۀاالسکندری،  و عصرالرسولۀالجاهلیحصون خیبر فی شافعی، محمود سالم، 

ـ ، دارالفکـر العربـی،     و عهدالرسول  ۀالجاهلی فی   ۀالمدینمکه و   شریف، احمد ابراهیم،      مخیمـرت،  ۀمطبع
 .تا بی

، دارسـویدان،   فـضل ابـراهیم، بیـروت      ابوال ، به کوشـش   تاریخ االمم و الملوک   ریر،  جطبری، محمد بن    
 . م1962/ ق1382

 . م1993/  ق1413، عمان، دارالبشیر، االسالم قبل یثرب نۀمدیغضبان، یاسین، 
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، مرکز بحوث   ۀالمنور ۀالمدین،  ۀطاب معالم فی بۀالمطا المغانمفیروزآبادی، مجدالدین محمد بن یعقوب،      
 . م2002/  ق1423و دراسات، 

 . م1993، العصر الحدیث، ، بیروتشمال الحجاز، قشاوی، حمود بن ضاوی
 .تا اوی، قاهره، بی، به کوشش عبداهللا اسماعیل صاالشراف و ۀالتنبیمسعودی، علی بن حسین، 

ـ  مالقـالی افۀمعر فی التقاسیم احسنمقدسی، محمد بن احمد،      ، ه کوشـش محمـد مخـزوم، بیـروت        ، ب
 . م1987/  ق1408داراحیاءالتراث العربی، 

 . م1941، ۀنلج ۀمطبع، قاهره، االسماع امتاعقی الدین احمد بن علی، مقریزی، ت

 .م1966 أکسفورد، ۀجامع ۀمطبع، به کوشش مارسدن جونس، المغازیواقدی، محمد بن عمر، 

ـ مط، مـصر،     و صدر اسـالم    ۀالجاهلیتاریخ الیهود فی بالد العرب فی       ولفنسون، اسرائیل،    مـاد،   االعت ۀبع
 .م1927/ق1345

، طرابلس، المکتـب االسـالمی،      ، به کوشش محمد احمد قاسم     دیوان األعشی الکبیر  یس،  میمون بن ق  
 .م1994/ق1415

  . م1995، بیروت، دارصادر، معجم البلدانیاقوت حموی، 
Ameer Ali, syed, The spirit of Islam, London, 1923. 
Braslavi, Joseph, “Khaybar”, Encyclopaedia judaica, Jerusalem, 10/942-

943. 
Hamidullah, Muhammad, The Battlefields of the prophet Muhammad, 

Hyderabad – Deccan,1403 H, 1983. 
Vaglieri, Veccia, “Nadir” Encyclopaedia of Islam (EI2), Leiden, Brill, 

1973, VII/852. 
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