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  چکيده
 موجـباسـرائیل گذشـت امـا حـوادثی کـه بـر بنی، گیري یهودیت در سرزمین اعراب نبوده استهرچند خاستگاه شکل

جزیرة عربستان بـود. در ایـن پـژوهش شبه، ندهایی که یهودیان به آنجا مهاجرت کردپراکندگی آنها گردید. از جمله مکان
 درشـود. بررسـی می میان اعراب در زمان جاهلیت تا ظهور اسالم و تأثرات یهودیت درتأثیر  ها وحضور و فعالیت، تاریخی

به صورت اختیاري است که پیـروان آن ، این خروج گاه، خروج یک دین از خاستگاه اصلی خود وجغرافیاي ادیان  از بحث
، نیز ایـن خـروج هنمایند و گاهاي دیگر انتقال داده و پیروان جدیدي را جذب کنند آیین خود را به سرزمیندین تالش می

زیـرا یهودیـت آیینـی  باشـد؛می اخیر از نوع، خود سرزمین اختیاري است. خروج آیین یهود از خاستگاهبه دلیل عوامل غیر
اعتقادي به تبلیـغ و تـرویج آیـین ، به مرور رنگ قومی به خود گرفت و پیروان این آیین است که پس از حضرت موسی

ارادي داشـته اسـت. امـا ایـن حضـور هـم عواملی غیـر، در میان اعراب در عصر جاهلیت حضور آنها، بنابراین .خود ندارند
  پردازد.به بررسی این موضوع می با رویکرد تاریخی، پذیرفته است. این مقالهتأثیر  تأثیراتی بر اعراب داشته و هم از آنها

  .بررسی تاریخی، جاهلیت، عهد عتیق، اسرائیلبنی، یهودیت، عرب :هاکلیدواژه
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  مقدمه
تـوان سـابقه و عملکـرد اي است که در آن میآینه، بررسی تاریخی احوال و تطورات ادیان موجود

مثابـۀ چـراغ بـه، هـاهـایی آموخـت. ایـن درسمؤمنان به آن ادیان را به نظاره نشسته و از آن درس
یز با پیشینۀ چنـد توان از آن براي مواجهه با حوادث آینده بهره برد. یهودیت نراهنمایی است که می

پـا بـه  هزار ساله در همین راستا قرار دارد. یهودیت به عنوان دینی که با رسالت حضرت موسـی
حوادث تلخی ، حوادث بسیاري را از سر گذرانده است. در سه دورة تاریخی، عرصۀ هستی گذارده

لسـطین کـه پـیش از مـیالد بـه سـرزمین ف 721حملۀ پادشاه آشـور در ، بر این آیین گذشت؛ یکی
و  )47ص ، 1388، دوریـزیا(اسرائیل گردید موجب کشته شدن شماري از آنها و آوارگی بسیاري از بنی

(نبوکد نصر)  بختنصرهجوم ، تنها شمار اندکی از یهودیان توانستند در فلسطین باقی بمانند. دیگري
ملۀ قبلی گردیـد و اي و آوارگی و تبعید بازماندگان حکه موجب کشته شدن عده، ق.م583در سال 

، کـوروش. البته بـا پیـروزي )58ص ، (هماناسرائیل از این سرزمین خارج گردیدند تقریباً تمامی بنی
نفـر از آنهـا  42000 و حدود، یهودیان از بند اسارت رها شده، پادشاه ایران و غلبۀ او بر پادشاه بابل

تمادي به بازسازي سرزمین فلسطین و در طول سالیان م )92ص، (همانبه سرزمین فلسطین بازگشتند 
اي نیـز در سـرزمین ایـران و عـراق و برخـی دیگـر منـاطق شدة خود پرداختند. عدهو معبد ویران

مربـوط بـه تخریـب دوم ، بیش ادامه دارد. حادثۀ سـومومانده و تا به امروز نیز حضور آنان کمباقی
که به  )555ص، 1375، ناس ی(بمی است رو تیتوسدر سال هفتاد میالدي به دست سپاه ، معبد سلیمان

هاي دیگر که به کشته و تبعید یهودیان به سرزمین، نام تخریب دوم مشهور است. پس از این حادثه
یهودیان در کشورهاي مختلف از جمله در سرزمین حجاز حضور یافته و بـه زنـدگی ، منجر گردید

، اند تا در قرن اخیرحوادث گوناگونی بوده خود ادامه دادند. یهودیان در این دو هزار سال نیز شاهد
اي را تشـکیل داده با نقشه و برنامۀ برخی کشورها به سرزمین فلسطین بازگشته و حکومت غاصبانه

معموالً در کتب تاریخی مربـوط ، و حوادث تلخی را براي مسلمانان رقم زدند. داستان این حوادث
بـه عنـوان یـک ، جزیرة عربسـتانودیان در شـبهبه یهودیت مورد بحث قرار گرفته است. حضور یه

موضوع تحقیق در زبان فارسی کمتر مورد توجه بوده است و بیشتر در کتب تاریخی اشاراتی به آن 
به اجمال وضعیت حضور آیین یهودیـت ، اختصار از آن بحث شده است. در این پژوهششده و به

با رویکرد تاریخی بررسی ، راب عصر جاهلیو پیروان این دین در عصر جاهلیت و تعامل آنها با اع
  شده است. 
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  آيين يهود
 نسـب بـه حضـرت ابـراهیم، اسرائیل. بنیشدآغاز  دینی است که با بعثت حضرت موسی، هودیتی

بـه چگـونگی  کوتـاه ايابتـدا اشـاره، رو. ازایـنرسانند و دین یهـود یکـی از ادیـان ابراهیمـی اسـتمی
   .ضروري استگیري این قوم شکل
اسرائیل نیز بـه است و نسب همه انبیاي بنی ابراهیم حضرتاسرائیل قومی است که سرآغاز آن یبن

 شود. در عهـد عتیـق نسـب حضـرت ابـراهیماالنبیا گفته میبه آن حضرت شیخ، روازاین .رسدمی او
بن شـالحبـن عـامربن فـالجبن رعـوبن سـروجبن نـاحوربن تـارخبن ابـراهیمگونه بیان شـده اسـت: این

  .)10- 26: 11(سفر پیدایش  نوحبن سامبن ارفکشاذ
در تـاریخش نسـب  اکرسـعابنو نیز  )160ص ، 1ج ، ق1408، کثیر(ابن و النهایۀ ایۀالبدکتاب در ، کثیرابن

هـا تـورات و نامهمنشأ همه این نسب، رسدبه نظر می .اندرا با اندکی تفاوت بیان کرده حضرت ابراهیم
، یعنی حدود چهار هـزار سـال پـیش، از میالد پیشدي است. آن حضرت حدود دو هزار سال کتب یهو
آثار این شهر در سـاحل فـرات از زیـر خـاك بیـرون ، به دنیا آمد که حدود یک قرن پیش» اور«در شهر 

. برخـی هـم محـل تولـد )76 ص، 1385، یقی(تـوف آورده شد و آثار باستانی متعددي در آنجـا کشـف شـد
  اند. اي نزدیک دمشق دانستهکوه قاسیون در قریه حضرت را

و همسـرش  حتـاربـه همـراه پـدرش  حضرت ابـراهیم، بر اساس آنچه در تورات بیان شده است
در غـرب ، از محل تولد خود خارج شده و به سوي سرزمین کنعان اش حضرت لوطو برادرزاده ساره

 جزیرهشـبهدر شـمال ، د ادامه ندادند و در شهر حـرّانبه سفر خو، اما در میان راه .فلسطین رهسپار شدند
سـاکن شـدند. پـدر حضـرت ، که اکنون در جنوب ترکیه و در مرز سـوریه قـرار دارد، عربستان آن روز

حضـرت در ، . به گفته تورات)32: 11، (سفر پیدایش سالگی در این شهر از دنیا رفت 205در سن  ابراهیم
اش جنـاب و بـرادرزاده سـارهمین حرّان عازم کنعان شد و بـه همـراه سالگی به امر خدا از سرز 75سن 
: 12، (همـان و چند نفر از مردم حرّان به کنعان رفته و در شرق بیت ایل در روي کوهی خیمه زدند لوط

ه مقبـر .و در همـان سـرزمین نیـز از دنیـا رفتنـد کوچ کردنـد(الخلیل)  و پس از چندي به حَبرون )10- 9
  در این شهر است. حضرت هم اکنون

امـا بـه دلیـل  .)16: 16، (همان شد اسماعیلفرزندي به نام  صاحب مصري هاجراز  حضرت ابراهیم
    .را از سرزمین کنعان بیرون برد اسماعیلو  جرها حضرت ابراهیم، سارهحسادت 

و اراده  به امـر، نیز که سالخورده شده بود ساره، مصري هاجراز  چهارده سال بعد از تولد اسماعیل
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از همسران دیگرش نیز صاحب یازده فرزنـد  شد. حضرت ابراهیم اسحاقالهی صاحب فرزندي به نام 
عمر حضـرت ، طبري .)1- 8: 25، (همان سالگی از دنیا رفت 175حضرت در سن ، به گفته تورات شود.می
  کند. می بیانسال  195سال و مسعودي  200را 

ت) و قیذار(قیدار) هسـتند. ویابیعنی ناباط(ن، ت اسماعیلاعراب حجاز منسوب به دو فرزند حضر
 همزمـان شـد.دو فرزنـد از همسر خود صـاحب ، اسرائیل استبنی يانبیا که جد قااسح حضرتاما 

کـه بالفاصـله ، فرزنـد دوم را .فرزند اول را عیسو(به معناي پرمو) نامیدند؛ زیرا بدنش پوشیده از مو بـود
کـه بعـدها بـه اسـرائیل ، )19- 26: 25، (همـان کننده) نام نهادنـدقوب (یعنی تعقیبیع، پس از او به دنیا آمد

، از چهـار همسـري کـه اختیـار کـرد، حضـرت یعقـوب .کسی که بر قهرمان پیروز شد؛ یعنی شد ملقب
، دان، بنیـامین، یوسـف، یشـعر، زبـالون، یهودا، الوي، شمعون، رؤبین هايبه نام دوازده پسر شد صاحب

، (همـان گانه مشهور شـدنداسباط دوازدهبعدها به ، فرزندان و نوادگان این دوازده پسر .اشیرو  دجا، نفتالی

  که در قرآن نیز از آنها یاد شده است.  )1- 24: 30و  29- 35: 29
اي کـه در بر اثر حادثـه، بود ترین پسر حضرت یعقوبترین و مهمکه معروف، حضرت یوسف

این حادثه موجب شد کـه پـس از  .مفقود شد و به مصر برده شد، آمد وجودهجریان حسادت برادرانش ب
اسرائیل بـه مصـر مهـاجرت کننـد و در و بقیه بنی بقیه اسباط و حضرت یعقوب، بوجود آمدن قحطی

لقـب حضـرت  یعبرانـمشـهور بودنـد.  اسرائیل که به قـوم عبرانـیبنی، به مرور زمان .آنجا ساکن شوند
نیاکان حضرت بـوده اسـت و  از یکیآنکه عابر  عبور از رود فرات و یا به دلیل دلیلاست یا به میابراه

در مصر رو به فزونـی گذاشـتند و در  .)75، ص1385(توفیقی،  نسبت داشتن با حضرت ابراهیم یا به دلیل
اسـرائیل جمعیـت بنی، نزدیـک شـد حضـرت موسـیهنگامی که تولد  .علوم و فنون پیشرفت کردند

اسرائیل حکومت مصر را از دسـت آنهـا که بنی نگران شدندو  ترسانمصریان  وربود. ازاینافزایش یافته 
و تنهـا  ندرساندپسران آنها را به قتل می، به تعبیر قرآن کریم و هلذا شروع به استضعاف آنها نمود .دبگیرن

نسـب ، عهـد عتیـقمتولـد شـد.  عصـريدر چنـین  . حضرت موسیگذاشتنددختران آنها را زنده می
. ابـراهیمبن اسـحقبن یعقـوببـن الويبن تهقابن نعمرابن موسیکند: می گونه بیانحضرت را این

  بنابراین که حضرت از سبط الوي بوده است.
 ترحضـهاي اهل مصـر و کشـته شـدن آن با یکی از قبطی بر اثر حادثۀ درگیري حضرت موسی

از ده سـال بـه همـراه همسـر خـود بـه سـوي پـس  .رودمجبور به ترك مصر شده و به سوي مدین می
صداي خداوند را که از میان بوته مشـتعلی بـا ، در دامنه کوهو  )11- 22: 2، (همان گرددمیسرزمین مصر باز
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دیـن ، با پیامبر شدن آن حضـرت، بدین صورت .دوشمیو به پیامبري برگزیده  هشنید، گفتاو سخن می
  .)1- 22: 3، (همان گیردشکل می موسوي

که بـه کشـته و تبعیـد ، پس از حادثۀ جالي بابل، »دین یا شریعت موسوي«زم به یادآوري است که ال
تغییـر نـام یافـت و بـه ، بـاقی ماندنـد اسرائیل منجر شد و تنها سبط یهـودا در فلسـطینشدن اسباط بنی

  مشهور شد. »یهودیت«

  اصل وجود دين در دوران جاهليت
 .ز رواج داشـته اسـتیـم نیقـد یکه نزد سایر اقوام سام رایج بود یبه شکل یپرستدر دوران جاهلیت بت

از جملـه  .داشته که مربوط به خود اعـراب و اقـوام مجـاور بـوده اسـت یپرستن بتیا ییهایژگیالبته و
. البتـه )48 ص، 1369، اضیـ(ف يالـهیقب يگریو د یخانگ یکی :اندنکه اعراب هم دو نوع بت و الهه داشتهیا

افتـه بـود ین عربستان نفوذ یت در سرزمیحیت و مسیهودی، ن دورهیژه در اواخر ایوهب، تیلدر دوران جاه
ن حضـور داشـته اسـت. خـروج ین سـرزمیـبه بعـد در ا لیز از زمان حضرت اسماعیف نین حنیو د

(نبوکـد نصـر) بـوده اسـت کـه بختنصـردر زمـان ، بـه عـراق انن و ورود آنین فلسطیاز سرزم انیهودی
از  ياعـده، آنهـا يو آزاد کـوروشپس از فتح بابل توسـط  .اسیر شده و به بابل آورده شدنداسرائیل بنی

هاي مانـده و در سـده ی) بـاقیز در بابل(شـمال عـراق کنـونین يان بازگشته و عدهیل به فلسطیاسرائیبن
  .)171ص ، 1 ج، 1960، (علی احمد صالح نه کوچ کردندیبعدي به اطراف مد

  قيعت عرب در تورات و عهد
گونـه چیهـ بـاًیم صـحرا و تقریا مقـیـصحرا  ياست به معنا یسام ياواژه، از جهت اشتقاق »عرب«واژة 
دا کـرده اسـت. واژه یـرا پ ییو معنـا یژگـین ویچنـ، يگرچه در دوران بعد .ندارد يو نژاد یقوم يمعنا

ان یـنا آمـده اسـت. در سـفر مکابن معیبه هم )2: 3ا یو ارم 13: 21و  13:2ا ی(اشع ایا و ارمیدر سفر اشع »عرب«
 ين واژه را بـه معنـایـن بار کـه تـورات ایبرد. نخستیکار مهرا مرادف هم ب »يبدو«و  »عرب«واژة ، دوم

بـرد. دوران یکار مهآنجاکه عبارت شاهان عرب را ب ؛)24: 25( ا استیارمکتاب در ، خاص آن آورده است
بـه ، دیـگویکـه از آنهـا سـخن مـ یده اسـت و پادشـاهانق.م بو634و  586 يهان سالیب، ایارم يامبریپ

 »عـرب«واژة ، الدیش از مـیاند. از قـرن سـوم پـشام بوده يوخ شمال عربستان و صحرایش ياحتمال قو
 یاز اعرابـ، )16: 21( ام دومیرفته است. در تواریخ ایکار مهو قوم ب ره از هر نژادیجزهمۀ ساکنان شبه يبرا

باشـد. از چهـار یان میسـبئ یجنـوب غربـ »اعـراب«، مقصود او .کندیاد می، اندها بودهیک حبشیکه نزد

۷۲     ،۱۳۹۳پاييز ، چهارم شمارهپنجم،  سال  

  

ق تنهـا یـدر عهد عت، اندم شهرت فراوان داشتهیحضرموت و قتبان که در عربستان قد، نیمع، ن سبأیسرزم
ن نکتـه کـه از واژة عـرب در مـوارد ی. از ا)54- 53ص ، 1366، ی(حت شده استن سخن گفته یاز سه سرزم

ن اسـفار منسـوب بـه یـبرد. ا یان با اعراب پیوند عبرانیتوان به پیم، اد شده استیق یاز عهد عت ياریبس
در ، ر در درة فـراتیال و مزامین نگاشته شده است. سفر حزقیشتر آنها در فلسطیاست که بیاز انب یگروه

رود یمـان مـهمان سفر عاموس است که گ، قین سفر عهد عتیترروزگار اسارت نوشته شده است. کهن
مربـوط بـه ، ق آمـده اسـتیآنچه دربارة اعراب در عهد عت، نین شده است. بنابرایق.م تدو 750در سال 

از تلمودهـا  یکـیشده اسـت.  »عرب«به  یز اشاراتیق.م تا سدة سوم قبل از میالد است. در تلمود ن 750
در  ایـن واژه، گرفته اسـت است که تدوین آن در سرزمین اعراب توسط یهودیان صورت یز تلمود بابلین

  .)60ص ، 1ج، 1976، ی(جواد علاست  ینیبرابر تلمود فلسط

  ن اعرابيهود به سرزميورود 
م دربـارة یکه بـر اسـاس آن بتـوان یمحکم یخیما نصوص تار :دیگویخود م خ مفصلیتاردر  یجواد عل

 ییا آمـده و چـه کارهـابـه آنجـ ینکـه در چـه زمـانیمانند ا، میم ندارییسخن بگو رةالعربیجزهود در ی
هـود بـه یورود  مسلم است. اما احتمـاالً رةالعربیجزهود در یاصل وجود ، .. اما به هر حال.اند وکردهیم

ان بـه اطـراف یـهودیاز  ی. هجرت برخ)514ـ511ص ، 6ج، (همان بوده است بختنصردر عهد  رةالعربیجز
ان را یـهودیبۀ آنها بر بالد شام بوده است که روم و غل يدر اثر ظهور امپراطور، حجاز يهايثرب و بلندی

  .)524ص ، (همان ثرب کرده استیوادار به فرار به اطراف 
معبـد در  یرانین و ویدر اثر تصرف فلسط، به عربستان انیهودیدهد که ورود یاحتمال م لیپ خلیلیف
ل یره اصـیـجزبههود در شـیحضور  :دیگویم قطب یمحمدعل. )78ص ، 1366، حتـی( م بوده باشد70سال 
بـه  یهـر کسـ وجـود دارد.ره اخـتالف یـجزاما دربارة زمان ورود آنها به شبه .است یبلکه عارض، نبوده
نهـا مرجحـات یدر واقع ا .کندیه مئد نظر خود اراییرا به عنوان تأ یات و قرائنیکند و روایاستناد م ياادله

بـه  :گویـدسـپس می .اسـت یخیقت تـاریحقخدمت به ، است که غرض آنها در اکثر موارد یو اجتهادات
. البته ایـن )17ـ16صق، 1405، (قطب به آنهاست بختنصرحملۀ  رةالعربیجزهود به ینظر ما علت مهاجرت 

مربـوط بـه تخریـب دوم ، حضور یهـود در عربسـتان، . به احتمال قويضعیف است فیلیپ خلیلسخن 
در عراق نیز کـه  بختنصرودیان بازمانده از حملۀ برخی از یه که البته بعید نیست .م است70معبد در سال 

  به عربستان هجرت کرده باشند. ، به فلسطین بازنگشتند
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جزیرة عربسـتان شـده و چـه زمـانی وارد شـبه دانیم یهودیاننمی ما دقیقاً :گویدمی علی احمد صالح
هـاي در بخش وارد جزیـره شـده و، در طـی چنـد مـوج ودیـاناما معلوم است که یه، تطور یافته است

  .)171ص ، 1 ج، ق1960، (صالح اند.. ساکن شده.خیبر و، مختلف مانند تیماء

  العربةهاي استقرار يهود در جزيرمکان
انـد و در اشـعار جـاهلی از اي بودهشـدهیهود در میان اعراب جاهلی گـروه شناخته :گویدمی جواد علی

انـد. یهـود در که اعراب جاهلی از احوال آنها آگاه بودهشود معلوم می، روازاین .ایشان نام برده شده است
اند. برخی از یهودیان نیـز بـه و تاجرانی از ایشان در مکه مقیم بوده استقرار یافته.. .عروض و، یمامه، یمن

فارس ساکن شـدند و بـا اهـالی آنجـا و  سوي اعراب شرقی رفته و از سمت عراق در مواضعی از خلیج
  .)514ـ511 ص، 6ج ، 1976، (جواد علی تجارت پرداختند اهالی باطن جزیره به

اي از یهـود زنـدگی طایفـه، یهود بوده است. همچنین در طائفسکونت هاي القري نیز از مکانوادي
ص ، همـان( بودند و به طـائف آمـده و مشـغول تجـارت شـدند کردند که از یمن و یثرب طرد شدهمی

هاي استقرار یهود تیماء بوده که محلـی زیبـا از جمله مکان همچنین .)البلدان بالذريبه نقل از فتوح، 530
اي هـم در عـده .پرداختنـدمـیو راه مهمی براي تجارت بوده که یهود در آنجا ساکن شده و به زراعـت 

بـا پیـامبر مصـالحه کـرده و حاضـر بـه ، از ظهور اسالم در سال نهم هجـري پستبوك ساکن شدند که 
  پرداخت جزیه شدند.

یکـی  :انـدجزیره یهودیان در دو منطقه محصـور بودهقبل از اسالم در شبه :گویدمی مدعلی قطبمح
یثرب(مدینه) و دیگري خیبر که در اطراف مدینه است. جمعیت یهود در این دو منطقـه زیـاد بـوده و در 

  .)17ـ16ص ، ق1405، (قطب کسی از اعراب حضور نداشته است، منطقۀ خیبر
تاآنجاکه یهودیت دیانـت رسـمی یمـن شـد. البتـه ، نظر وجود دارددر یمن اتفاقدربارة حضور یهود 

، 6ج ، 1976، (جـواد علـی دقیـق و واضـح نیسـت چنـدانن یهودیـت در ایـن سـرزمین نحوة ورود و تکوّ

کـه در یثـرب ، تبان اسـعد ابـوکربیعنی ، مورخان گمان دارند که یکی از تُبّع :گویدمی طبري .)537		ص
 یهودیت را وارد یمن کرد و دیـن رسـمی یمـن شـد، یهود متمایل شد و در برگشت به یمنبوده به دین 

و یـا  االصـغرحسان تبعبوده است یا  تبع حساننام آن  :اند. برخی گفتهبه بعد) 105ص ، 2ق، ج1413، (طبري
یهودیـت  تبـع را بـه، قریظـه. گفته شده که دو نفر از احبـار یهـود بنیاسعدالحمیريبن حسانبن ابوکرب

، یبـه نقـل از ابـوالفرج اصـفهان، 538ص، 6ج ، 1976، (جواد علـی اندهدایت کرده و از عبادت اوثان برحذر داشته
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اما بـه نظـر مـن ، این نقل تا حدودي صحیح است :گویدمی جواد علی. )120ص ، 13ج ؛ 109ص ، 1جتا، بی
هاي دریـایی و تجـاري یمـن بـا قافلـه از طریق ارتبـاط، شدهعالوه بر عوامل یاد، ورود یهودیت به یمن

، 6ج ، همـان( با یهودیت پیوند یافتـه و بـا آن آشـنا شـدند، خشکی مرتبط با بالد شام بوده که از این راه
نفوذ دین عبري در یمن چنـان قـوي ، در ابتداي قرن ششم میالدي :گوید. یکی از مورخان می)540ص 

ز اعقاب تبع اسعدالکامل) دین یهـود داشـت و در نتیجـۀ (ا ذونواسیعنی ، بود که آخرین پادشاه حمیري
شـمعون اي کـه از نامـه .)136ــ135و  78ص ، 1366، (حتـی حمایت او یهودیت دیـن رسـمی کشـور شـد

اند و آنها ملوك حمیـر آید که یهود یمن با احبار در ارتباط بودهدست میهب، به یهود یمن نوشته ارشاصی
روایـات ، دارنـد. تنهـا دو تـن از یهـود یمـنبازرا از پیـروي مسـیحیت  اند که یهودکردهرا تحریض می

. بن منبــهوهــبو دیگــري  االحبــارکعبیکــی  :شــان در میــان مســلمانان مطــرح شــده اســتاســرائیلی
 ظـاهراً عمـریـا  ابـوبکراما حضرت را ندیده است و در زمان ، را درك کرده زمان پیامبر، االحبارکعب

شـود و جزء تابعین شـمرده می بن منبهوهباما  .شده است االحبارکعبف به اسالم آورده است و معرو
  .)170ـ171ص ، 6ج ، 1976، علیجواد ( مرجع مهمی در قصص اسرائیلی است

طریق اتصال ملوك حمیر با یهود یثـرب وارد بـالد  یهودیان در بالد یمن از :گویدمی عبدالعزیر سالم
کـه ، م 70از حملۀ رومیـان بـه اورشـلیم در سـال  پسیهودیان معروف است که جماعتی از  .یمن شدند

به بالد شمالی عرب و سرزمین حجاز مهـاجرت کردنـد و در یثـرب و تیمـاء ، منجر به ویرانی شهر شد
  .)433ص ، 1، ج 1993، (سالم القري رفتندبرخی نیز به خیبر و فدك و وادي .ساکن شدند
هـا را از بـین بردنـد و حمیـر بت، یام تبع) به دین یهودیتا از انتقال حمیر (در پس :گویدمی آلوسی

ی در آنجـا تقـرب داشـتند و بـا انجـام قربـانرا بـزرگ می داشـت کـه آن »رئـام«اي در صنعا به نام خانه
دو تن از احبار یهود با او همراه شده و امر به انهـدام رئـام و ، که تبع از عراق بازگشتجستند. هنگامیمی
 ها در اشعار و اسماء آنها بـه میـان نیامـدبت سایرپس از آن ذکري از رئام و نسر و  .ندهاي دیگر کردبت

  .)202ـ201ص ، 2تا، جبی، (آلوسی

  العرب رةیجزهود در يقبائل و زعماء 
انـد و بوده یقیحق يهودیل یاند قباون ذکر کردهیکه اخبار، از قبائل عرب ید: برخیگویم یجواد عل
 یل عربـیـبلکـه قبا، نبودنـد يهودیاز آنها از اصل  ین هجرت کردند. اما برخن به عربستایاز فلسط

از  یاند. برخل بودهیاص یعرب يهاکه داراي نام یلیبخصوص قبا، هود وارد شدندین یبودند که به د
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ا اخـتالط و دخـول در یـان و یهودیکار دارند و ظاهراً به دلیل همجواري با ها با وثنیت سرون نامیا
  نها یهودي شدند.ل آیقبا

 .ماء ملحـق شـدندیبه ت، عه را کشتندیالربیاز بن يکه تعداد، عکارمهبن ۀحشنیبنکند که ینقل م يبکر
آنهـا ، رو. ازایـندانستندینم يهودیآنها را  ؛ زیراان از دخول آنها در حصون خود ممانعت کردندیهودیاما 

ان یهودیان خارج شـده یشان از میاز ا يتعداد ،یمدتپس از ، شده و بعد داخل حصون آنها شدند يهودی
  .)211 ص، 1 ج، 1366، (یعقوبی نه رفتندیمد يو به سو

، مـال و ثـروت جهـتو از  بـوده يهـودیل یـن قبایترنقاع بود که از شـجاعیهود بنوقیاز قبائل  یکی
اختن بـه سـ، شـرو بودنـدیه اسـالم پیـشدند و در صدر اسالم از جهـت کینـه علن محسوب مییتریغن
، مانـان آنهـایپنه ساکن بودند. از جمله همینام طحان در اطراف مده ب یوآالت اشتغال داشتند و در مکانیز

از آنهـا ، یهودیان در صدر اسالم نقـض عهـد کردنـد یوقت .بود يانصار یبود که صحاب بن الصامتةعباد
از اسـالم و بعـد از  پـس ید که حتنه بویالنفاق در مدرأس، سلولبن یابّبن عبداهللا يگرید .برائت جست

  نقض عهد باز با آنها رابطه دوستانه داشت.
، بودنـد یبرادر حضـرت موسـ، هارونهود بودند و منسوب به یاز  یله بزرگیکه قب، ریله بنوالنضیقب

بـن کنانـۀو  سالم بـه مشـکمو  احطببن یحلّ، کردند و اشهر زعماء آنهایم ینه زندگیکه در اطراف مد
ن مـزارع یاند و بهترن بودهیک قباء و اهل زراعت و زمینزد، نهیمد یه عوالیشان در ناحیده است. ابو عیرب

از قبائـل  یکـیبـا ، اللـبن. ایـن قبیلـه يگـریک مزرعه العجوه و دی ؛شان استینه مربوط به ایمد يخرما
نـه هـم یز اهل مدا .بر ساکن بودندینه و خین مدیب يمان شدند که در وادیپغطفان هم یعنی، بزرگ عرب

  مان آنها بود.یپهم، در صدر اسالم دشمن اسالم و رسول اکرم، سلولبن یاببن عبداهللا
، کردنـدیم ینـه زنـدگیاز مد، لیـر قباینسـبت بـه سـا يکه در فاصـله دورتـر، ظهیقرله بنویقب

، انـان آنهـامیپاند. از همبوده سیقبن شاسو  يسعدبن عمروو  اسدبن کعبن افراد آنها یترمعروف
معمـوالً از  يهـودیف یـن طوایـتوان نام برد. ایرا م لبابه یابو  عبدالمنذربن ریبشو  ریخصبن دیاس
منحـل نشـوند. ترسـو بـودن آنهـا  يگریفه دیکردند که در طایم یجستند و سعیگر عزلت میکدی

د ییـتأ، گریدکـیرا از  يهودیف یمنعزل بودن طوا یخیع تاریل است و وقایبلکه اص، ستین یعارض
تَّىتَ«د: یفرمایز میم نیکند. قرآن کریم َ نویسـندگان  ی. برخـ)11(حشـر: » حْسَبُهُمْ جَمِیعاً وقُلُـوبُهُمْ شـ

، (جواد علـیاند نه ساکن بودهیبرد که در اطراف مدیهود را نام میاز  يگریف دیطوا، یجواد علمانند 

  .)526ـ525ص، 6، ج1976
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.. در دسـت .الت وینخـ، نه آمدنـدیسد مأرب به اطراف مد ب شدنبعد از خرا، اوس و خزرج یوقت
ثـرب و خـزرج در شـمال یاوس در جنـوب و شـرق  ز این راه بر دیگران غلبه داشتند.هودیان بوده و ای

، گرچـه اوس و خـزرج. )433ص، 1ج ، 1993، (عبدالعزیز نقاع مستقر شدندیقیله بنیثرب و مجاور قبی یغرب
ن یبـ یجنگـ، ان بـودیـهودیاما چون مال و ثروت در دست ، شدندیم مانیپهمله ین سه قبیاز اهریک  با

ل و متفـرق یـهود کـه ذلی. )178ص ، ق1405، حسن( آنها درگرفت و اوس و خزرج آنها را به قتل رساندند
ر او را در یصـورت و تصـو، عجـالنبن مالـک یعنـی، خـزرجس یاز دست رئ یاز شدت ناراحت، شدند

  کردند.یده بودند و او را لعن میخود کش يهاعهیب
گمـان  .بـر معـروف بـه شـجاعت بودنـدیهـود خی .کردندیم یبر زندگیان هم در خیهودیاز  ياعده

بر مهـاجرت یبه خ، کلیاز خراب شدن ه پسباشند که ، که در تورات آمده، رکابشان از نسل یرود ایم
اسـت و  یعبران یبر لفظیخ :معتقدند یرخب .ل و حبوب پرداختندیو در آنجا مستقر شده و به زراعت نخ

 یبرخ .)497ص ، 3 جالبلدان، ، به نقل از فتوح524ص ، 6 ج، 1976، (جواد علی باشدیمر یحص يبه معنا یدر عرب
بوده کـه بـه آن  یچون او اول کس ؛دارد لییمهالبن ۀیفاتبن بریخنام ه ب يبر نسبت به مردیخ :هم معتقدند

، بـر آمدنـدیبـه خ ینکـه چـه زمـانین اییاند. اما تعمطرح کرده يگریم اقوال ده یبرخ .منطقه آمده است
البتـه امکـان دارد کـه ، ن بـودهیورود آنها در زمـان هجـوم روم بـه فلسـط :ندیگویم یدشوار است. برخ

هـا بـر قـدس بـوده و یالء بابلین زمان بوده باشد و ممکن است در زمـان اسـتیبر قبل از ایهجرت به خ
در ، تخت قرار دادنـدیماء را پایت یماء رفته باشند و وقتیملک بابل به ت، »دینبوئ«همراه  یبرخممکن است 
  .)527ص، (همان گر حجاز هجرت کردندید یبر و نواحیبه خ یآن زمان برخ

  هودي يهاحصن
کردند تا از حمالت اعـراب در یم یساختند و در آنجا زندگ یها و حصونخود قلعه يبر برایان خیهودی

ها و ن حصـنیتـري. حصن ناعم که قو1بر هفت حصن ساخته بودند :یدر خ :اندگفته یبرخ .امان باشند
. 4 ؛. حصـن النطـاق3 ؛. حصـن الشـق2 ؛بنـا شـده بـود يبوده است که در بلند قیالحقیابن ابمتعلق به 

بن مـرعبـه) کـه در زمـان یبـه (الکثی. حصـن الکت7 ؛حی. حصن الـوط6 ؛. حصن وجده5 ؛حصن الساللم
  .)526 ص، (همان از آنجا اخراج شدند خطاب

 نـونبن وشـعیفردي بـه نـام ، س آنها در هنگام ظهور اسالمیهود بودند که رئیاز  یلیدر فدك هم قبا
 یحصـن خاصـ يو .بـر بـودیدر خ ایعاد بنضیغربن سموئیل .)204 ص، 3ق، ج1409، (زرکلی بوده است
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 ياز اقطـاب و زعمـا یکیکرد. او یم یو اتباعش در آنجا زندگ رهینام ابلق ساخت و با عشه خود ب يبرا
  .)553 ص، 6، ج 1976، (جواد علی است يل عبریره بوده که همان سموئیجزهود در شبهی

  تيهود و آداب آنها در جاهليمشاغل 
نـه بـه یل اطـراف مدیـچنانچـه قبا .پرداختندیم يشتر به زراعت و کشاورزیب، تیان در زمان جاهلیهودی

تجـارت  يرا هـم بـرا یجـاد نخلسـتان مشـغول بودنـد و مـواطنیو کاشتن درخت خرمـا و ا يکشاورز
 .ز اشـتغال داشـتندیـن يسـازو اسلحه ين بـه طالسـازیهمچنـ .پرداختندیده بودند و به تجارت میبرگز

  دادن هم مشهور بودند. يو قرض ربو يبه رباخوار همچنین آنان
هـر کـس  .ت آن واجب بوده اسـتیداشتند و رعایرا نگه م حرمت روز شنبه رةالعربیجزان یهودی

  شده بود. یمیمرتکب جرم عظ، کردیمدر روز شنبه کار 
کردند. مشهور آن اسـت کـه یمپور استفاده یاد و حوادث مهم از شیاع، اعالم نمازها يثرب برایهود ی

مثابـه بطرك(پاتریـاك) نـزد کـه بـه، سی. رئـ1اند: هود در میان اعراب سه لقب داشتهیف نزد یارباب وظا
، . شـالیح صـیبور3کـرده اسـت. یب بوده که در منبر موعظـه میمنزله خطکه به، . الحزّان2است.  ينصار

 .)1976(ر.ك: جواد علی،  امام جماعت مردم در نماز یعنی
انه خـود یخود خاضع بودند و مواجـب سـال ينسبت به رؤسا، یو اجتماع یاسیها در نظام سيهودی
شتر بـه زراعـت یبودند که خودشان ب یآنها همان صاحبان حصون و اراض يرؤسا .پرداختندیآنها م را به

ن مـردم را رفـع یب يهاذ احکام بودند و خصومتیه و تنفینیامور د یخرما توجه داشتند و احبار آنها متول
دلیـل اخـتالف بزرگـان به  یدادند. گاهیاد میآداب را  سایرنماز و ، کردند و به مردم در مدارس خودیم
  شدند.یم مانیپهمل عرب یاز قبا یکیبا  يالهیهر قب، رو. ازاینگرفتیل آنها جنگ در مین قبایب، هودی

  تيهود در جاهلي ييجوطرهيس
آنهـا  .دا کننـدیـطره و تسـلط پیگران سیتالش کردند که بر د، آمدند العربزةیجزهودیان به یکه  زمانیاز 
  له استفاده کردند:یراه و وسن کار از سه یا يبرا

ثـرب دائمـاً قائـل بـه یاهـل  یولـ، میهسـت یادعا کردند که ما اهل کتاب آسمان یعنی؛ ینیده دی. عق1
ز نسـب عـرب را ینمودند و نیگران تفاخر مییهودیان بر د، لهیوسنیبد .انددهیپرستیو بت م ت بودهیوثن

ه یـجار هـاجریعنی ، لیرسد و چون مادر اسماعیم لینسب عرب به اسماع :گفتندیکردند و میر میتحق
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جـد  اسـحاقبـوده و  اسـحاقمـادر ، سـارهل یاسـرائیاما مادر بن .ارزش استنسب عرب کم، بوده است
  لذا بر جاریه برتري دارد. ، حرّه بوده سارهاسرائیل و یهودیان است و چون بنی

کنـز قرض ربـوي؛  زراعت؛کردند: ده مییهودیان از مال و ثروت در سه حوزه استفا؛ . مال و ثروت2
  و ذخیرة طال و نقره براي خرید حله و تجارت با آن.

اراضی اطراف مدینه را تملک کرده و به زراعـت پرداختنـد؛ ، که یهودیان به یثرب آمدندهنگامی
 مالک اموالی شده و اهل یثرب اجیر آنها شـدند.، زیرا کارشناسانی براي زراعت داشتند و از این راه

داراي ، کشاندند. آنها در این کارمردم را به ذلت و بدبختی می، گرفتنیهودیان با قرض ربوي و باج
هـا را تحـت سـلطۀ خـود اي برخی تجارتگونهاند. همچنین با ذخیرة اموال بهاي بودهسابقۀ دیرینه

  آوردند.میدر
جاد کرده و آنها را به جـان هـم اختالف و نزاع ای ،اوس و خزرجبین  مثالً؛ . مکر و فریب و خدعه3

یهودیان این آتـش را دوبـاره زنـده ، شدهرگاه این آتش خاموش می .)178ص ، ق1405(حسن  انداختندمی
سـازي بـراي تسـلط یـر آنهـا بـوده افکنی در راستاي تضعیف قواي قبایل و زمینهکردند. این اختالفمی

خودشان بـا ایـن قبایـل پیمـان ، کردندافکنی میفاختال اوس و خزرجاست. البته در همان زمان که بین 
پـیش از اسـالم ، جوییبستند که با هم در صلح زندگی کرده و از یکدیگر حمایت کنند. ایـن سـیطرهمی

  دوام داشته و با ظهور اسالم از بین رفت.
اسـالم  افروزي در جهان اسالم و غیرجویی و آتشها به سیطرهها از همین راهامروزه نیز صهیونیست

هـا را ن ویژگیهاي ایـها براي آنها طبیعت ثانوي شده است. البته ریشـهگویا این ویژگی .مشغول هستند
جویی و آزار انبیـا آنها دائماً در حـال بهانـه .توان مشاهده کردو پس از آن می در زمان حضرت موسی

و کتـب  و در قـرآن )32وج بـاب (از جملـه سـفر خـر بودند که داستان برخی از این رفتارها در عهـد عتیـق
  بیان شده است. فصل چهارم)، 1388، نی(اپستا یخیتار

  تأثير و تأثر يهود و اعراب جاهلي
کسی را به دیـن خـود دعـوت ، دانستندو خود را قوم برگزیده می ین قومییهودیان چون دین خود را د

مگـر اینکـه ، کردنـدري خودداري میدنبال جمع مال بوده و از جنگ و درگیبه هموارهکردند. ایشان نمی
تا جلـوي نفـوذ مسـیحیت را ، در یمن درگیر شدند امانند زمانی که با نصار .کردخطري آنها را تهدید می

ئۀ دین به همـۀ مـردم و زیرا اسالم درصدد ارا ؛بگیرند. علت مخالفت ایشان با اسالم نیز همین بوده است
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هِ « مگر به تقوا، داددیگري برتري نمی ع مردم بوده و کسی را بریت جمیصدد هدادر إِنَّ أَکْـرَمَکُمْ عِنْـدَ اللـَّ
  پنداشتند.زیرا خود را قوم برتر می ؛و این مطلب براي یهودیان سنگین بود »أَتْقاکُمْ
) بـود و یو خشک ییای(دريساکن شوند که راه مواصالت تجار یکردند در مناطقیان تالش میهودی

عـدة  .کردنـدیافـراط مـ يکه در ربـاخوارکردند و ازآنجایل نفوذ میقبا يرؤسابا جمع مال و ثروت نزد 
بود که با آنها در ارتبـاط بودنـد و  یآنها محدود به اعرابتأثیر  ،رو. ازایناز مردم از آنها تنفر داشتند بسیاري

ان مـردم یـم در یتیاند که محبوببوده یان عصر کنونیهودیه یشب، تیان در عصر جاهلیهودی، از این جهت
ر و قصـص رجـال یامـا در نشـر اسـاط، کردنـدین خود دعوت نمیرا به د یان کسیهودینداشتند. گرچه 

هـود نـزد یانـد. گـران بـودهیدرصدد تفاخر نسبت بـه د، ن راهیکردند و از ایان مردم تالش میهود در می
 »ن هـادوایالـذ«و  »هوداً«آنها به  م ازیقرآن کر در .معروف بودند »لیاسرائیبن«و  »هودیال«به  یاعراب جاهل

 ياز لغـت عبـر یاز کلمـات عربـ یبرخـ :ندیگویاد شده است. اهل لغت می )41؛ مائده: 46؛ نساء: 62(بقره: 
  .)181ـ177صق، 1405(حسن  عاشورا، الحج، الکاهن، طانیالش، مانند جهنم .گرفته شده است

دند و بـا اعـراب ازدواج یپوشـیمـ یعربـ لبـاس مـثالً .به خود گرفته بودنـد یهود حجاز رنگ عربی
م یسرودند که از آن سخن خـواهیشعر م یبه زبان عرب یحت .کردندیاستفاده م یکردند و از زبان عربیم

از احکام آنهـا  ياریچون بس ؛ن ببرندیت را از بیجاهل یپرستت و بتیان توان نداشتند که وثنیهودیگفت. 
دانستند و آتش زدن آنهـا یم دشمنان خود را مباح نمیان استفاده از غنایهودی مثالً .اعراب دشوار بود يبرا

رنـد و از امـوال اسـرا بهـره یمـت بگیزنـد و غنیدند که خون بریجنگاما اعراب می .دانستندیرا واجب م
اعـراب گمـان ، دلیلن یهم بهد یشا .کردندیر میل صناعت و تجارت تحقیان را به دلیهودی، ببرند. اعراب

 انصـار شتر بوده است؛ زیـرایب ان نصاریراب به دل اعیتما، رو. ازاینن صناعت استیت دیهودیند کردیم
تـأثیر  :تـوان گفـتیپـس مـ .)181ص ، (همـان ن و اطباء و اشراف و خادمان ملـوك بودنـدیکاتب سالط

 :دنـدسـندگان معتقیاز نو یمحدود بوده است. برخ يو هم نظر یان اعراب هم از بعد عملیت در میهودی
حفـظ مـال و جانشـان بـوده  يل بـرایبا قبا یمانیپطنت و همیان از سر شیهودیتوسط  یانتخاب نام عرب

ن یـپنداشـتن د یشه بر جان و مال خود خـائف هسـتند. قـومیرا آنها همیز؛ )27ص ق، 1405 ،(قطب است
. )171ص ، 1 ج، 1960، (صـالح دا نکنـدیـثـرب پیخصوص در بن رواج چندانی یین آیسبب شد که ا، هودی

از جملـه  .اندان برشـمردهیـهودیتنفر و عدم اقبال اعراب نسبت بـه  يرا برا یلیدال، سندگانیاز نو یبرخ
، مـن بودنـدیان در ینکه کارگزار فارسـیل ایاعراب را به دل، دانستندیده میان خود را قوم برگزیهودینکه یا

  .)433 ص 1 ج، م1993، (سالم ر بودندگلهیشکن و حمانیاندوز و پار مالیکردند و بسیر میتحق
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انـد بوده یبلکه اعراب، اندل نبودهیان اصیهودی، هود حجازیاند که شده یاز مستشرقان مدع یبرخ
در پاسخ بـه ، یجواد علن افراد است. یا یعرب یاسام، ن مطلبیل ایت درآمدند. دلیهودین ییکه به آ

ز داخـل اسـالم یـان نیان و هنـدیروم، انیفارس ست؛ چونین استدالل درست نید: ایگوین نکته میا
، ی(جواد علست یبر عرب بودن آنها ن، لین دلیدند. اما ایخود برگز يخالص برا یعرب يهاشده و نام

  .)531ـ530ص ، 6ج ، 1976
خـود چنـدان محافظـت  ي.. بر خصـائص نـژاد.دن ویمانند لباس پوش يدر امور رةالعربیجزهود ی

گفتنـد. یمـ یکردنـد و شـعر عربـیدند و بـا اعـراب ازدواج مـیپوشیم یباس عربل، رو. ازاینکردندینم
بلکـه در ، ل حکومـت را نداشـتندیکردند و قدرت بسط نفوذ خود و تشـکیم یها زندگان در قلعهیهودی

ل از آنهـا یـقبا يکردند تـا رؤسـایانه به آنها پرداخت میرا سال یکرده و مبالغ یل زندگیقبا يۀ رؤسایسا
  شدند.یمان میپل همیبا قبا، ن راستایدر همو  گران به آنها شوندید يکنند و مانع تعد تیحما

گفتنـد و دلیلـی بـر گوید: یهودیان جزیره با زبان و لهجۀ عربی سخن مییکی از نویسندگان می
 نداریم. تنها افرادي که با حرفۀ کتابـت و سـحر سـروکار، اندگفتهاینکه آنها به زبان عبري سخن می

، دانستند و کتب مقدس را براي افـرادي کـه آشـنا بـه ایـن زبـان نبودنـدلغت عبري را می، داشتند
کسی که معـروف بـه فقاهـت و تـألیف ، جزیرهکردند. در میان یهودیان شبهخوانده و تفسیر میمی

دانستند و مشرکان براي ایـن امـور بـه وجود نداشته است. یهودیان یثرب سحر و کهانت می، باشد
  .)560ـ558ص، (همانآمدند نزد آنها می

اعتـزال از ، مانند رجم کـردن زانـی .کردنداز یهودیان پیروي می، اي از احکامبرخی از اعراب در پاره
، . یهودیـان)561ص ، (همـان ...روزة روز عاشورا و، فراخوانی براي عبادت با شیپور، زنان در هنگام حیض

در حوزة زراعت و تجارت و حفـر قنـوات ، اندتی در میان اعراب داشتهعالوه بر اینکه از نظر دینی تأثیرا
  .)37ص  م،1988، (توفیق برّو اند.. نیز تأثیراتی داشته.و تربیت چارپایان و پارچه بافی و

  و شعراي يهود در عصر جاهليت شعر
 گوید: نص خاصی نداریم که خبر از شـعراي یهـود در عصـر جاهلیـت بدهـد.یکی از مورخان می

سـخنی از ، از راه نصوص اسالمی است. در میان ایـن اشـعار، آنچه از اشعار آنها به ما رسیده است
 الصـلتبن ابیامیـۀهایی را در اشـعار بینیم. با اینکه چنـین قصـههاي تورات و تلمود و... نمیقصه
آیا شـعراي یهـود شود: در اینجا سؤاالتی مطرح می، یهودي است. بنابرایناما او فردي غیر، بینیممی
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اند؟ یا اینکه نسبت بـه آنهـا جاهـل تمایلی به سخن گفتن از امور دین و احکام شریعت و... نداشته
اما راویـان ، اند و این امور مربوط به رجال دین یهود بوده است؟ یا چنین اشعاري سروده شدهبوده

، اشـعار از بـین رفتـه اسـت انـد و آنمسلمان به اشعار آنها به دلیل یهـودي بودنشـان توجـه نکرده
الب برخی از این مط، 768ـ769ص ، 9ج ، 1976، علی (جوادها از بین رفته است؟ گونه که اشعار وثنیهمان

گوید: علت اینکه می ولفنسون نقل کرده است) 71ص ، تاریخ اآلداب العربیۀرا جواد علی از کارلو نالینو، مؤلف 
ضعف اقبال یهود بـه ، دست ما رسیدهها در ایام جاهلیت بهمقدار کمی از اشعار یهودي و شعراي آن

اسالم بوده است. همین مقدار اندك نیز توسط یهودیان مسلمان شده به ما رسیده است. اگر برخـی 
، ولفنسـون(دست ما نرسد ممکن بود چیزي از این اشعار به، آوردنداسالم نمی سموئیلاز افراد ذریۀ 

نشینان جاهلی با اشعار بادیه، مانده از یهوداند که اشعار باقیمدعی شده. برخی به بعد) 24م، ص 2006
چنـدانی تـأثیر  از حیث لغت و اسلوب و... تفاوت چندانی نـدارد. گویـا دیـن آنهـا در اشعارشـان

گوید: با مطالعۀ می جواد علی. اما )71ص کارلو نالینو، به نقل از ، 769ص ، 1976، (جواد علینداشته است 
خـورد کـه بـا اشـعار عـرب مطالبی در میان اشعار آنها به چشـم می، یهود در عصر جاهلیت اشعار

جاهلی تفاوت دارد؛ آن نکات عبارت است از تمایل شعر یهود به سخن گفتن از اخالقیـات ماننـد 
در ابیـات ذیـل کـه منسـوب بـه ، عنوان نمونـهحکم به عدالت و حلم و صداقت و... . بـه، انصاف

  یابیم:چنین مفاهیمی را می، است الحقیقبن ابیربیع

  ســــائل بنــــا حــــابر اکمائنــــا
ـــارت دواعی ـــا اذا ج ـــويلن   اله

ـــــــابهمواعتلج ـــــــوم بألب   الق
  انــــا اذا نحکــــم فــــی دیننــــا
ــــا و ال   ال نجعــــل الباطــــل حقّ
ــــا ــــفه احالمن ــــاف ان تس   نخ

  

ــائل   ــدي الس ــی ل ــد یلق ــم ق   والعل
ــــــلواستمع ــــــت للقائ   المنص

ــــــل ــــــلبقائ   الجود و ال الفاع
ـــی بحک ـــلمنرض ـــادل الفاض   الع

ــــل ــــق بالباط ــــط دون الح   نل
ـــل ـــع الخام ـــدهر م ـــل ال   فنحم

  
  )71ص ، سالم(طبقات ابن

و از ، کنـدیو به عدم امتزاج باطل به حق حکـم مـ که به عدل و انصاف شده ینیاشاره به د، ن شعریدر ا
ت و خـون. یر و عصـبینه شمش، داندین میگرفتن حق را به حکم د .کندیکرده و به حق امر م یظلم نه
ان یـهودینکه در عصر اسالم سروده شده و بـه یا ایاست  يهودیل یاشعار اص، نهایا این است که آیسؤال ا

  .)770 ص، 9ج ، 1976، یجواد عل( نسبت داده شده است؟
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نـه و اطـراف آن یهـود مدی يخـود را بـه شـعرا يهـانامـهاز گـزارش یقسمت، 854 يمتوفا یجمح
ان آورده یـمه هود عربسـتان سـخن بـی يخود از شعرا یاغانز در کتاب ین یاصفهاناختصاص داده است. 

 سـارةو  یبن سـعدالقرظکعبگر مانند ید یو برخ يهودیسماك و  االشرافکعبو  لیسمؤئمانند  .است
 ابوالزنـادو  الیابوالدو  قیالحقیبن ابعیربو  ایبن عادضیغر ۀبنیشعو  ایعادبن ضیغر ۀبنیسعو  هیظیالقر
. بـه بعـد) 94ص ، 19ج تـا، بی، یاصـفهانابـوالفرج ( يهـودیابورافـع  و بـن االشـرفکعـبو  عمران بنشرعو 
  را ذکر کرده است. يهودی ياز شعرا يخود تعداد طبقاتز در ین سالمابن

 ؛به عهد و حفظ امانـت بـوده اسـت يالمثل در وفابوده است که ضرب لیئوسم، ن شاعریترمعروف
ا یـ شـمریبـن ابحـارثرا بـه  سیامـرؤالقامـا امانـت ، د پسرش کشته شودحاضر ش يو، را طبق نقلیز

 یو برخـ حبـاءبن ایـعاداو را  یبرخـ ؛ل ندهد. در مـورد نسـب او اخـتالف اسـتیتحو ظالمبن حارث
، 9ج ، 1976، ی(جـواد علـ مـاء متعلـق بـه او بـوده اسـتیاند. قلعـۀ ابلـق در تدانسته جفنهبن رفاعۀبن ایعاد

ز یـن ياد کرده و عدهییاصالت اکثر آنها را تأ، اندل بحث کردهیئوکه دربارة اشعار سم ینا. مستشرق)772ص
(جـواد  انـدز شاعر بودهین ضیغرو  شرع یعنی، اند. دو تن از فرزندان اود کردهییاز آنها را تأ یاصالت برخ

ت یـود در عصـر جاهلهـی يدر شمار شعرا يگریز افراد دین یدر معجم مرزبان. )775، ص 9م، ج 1976علی، 
، يهـودیجرثـوم  یابـبن صـخر یابـبن عمـرو، يهودیابوالقرثع ال، يریاسر النضیابومانند ، اندشمرده شده

کـه بـه زبـان عربـی ، . اشعار این شـعرايریالنظ عمربن مالکو  ید القرظیسعبن اسدبن کعب، ابوخمضه
هـاي ایـن ت عربی بوده اسـت و از ظرفیتنشانگر تأثیرپذیري یهودیان از زبان و ادبیا، سروده شده است

  گرفتند.براي انتقال فرهنگ خود بهره می، زبان

  گيرينتيجه
بنـابر ، اندهاي اخالقی و روحی خود که از دوران کهن متصف به آنها بودهیهودیان بر اساس ویژگی

د را در وارد سرزمین اعراب شده و تالش کردند که هویت خـو، شده به آنهااقتضاي شرایط تحمیل
داشـت و در ایـن میعـراب واآنجا حفظ کنند. اما عوامل متعددي آنها را به همراهی و همرنگی با ا

. 1عبارتند از: ، و تأثر در امان نبودند. از جمله تأثیراتی که یهودیان از اعراب پذیرفتندتأثیر  از، مسیر
واج با اعراب و پذیرش برخـی از . تن دادن به ازد3؛ . استفاده از زبان و ادبیات عربی2؛ نوع پوشش

با مکر و فریب و خدعه تـالش داشـتند تـا از ، آداب و رسوم آنها. هرچند در بسیاري از این دوران
کشی کرده و حتی اعراب را به جان هم بیندازند. این ویژگـی در عصـر حاضـر نیـز از دیگران بهره
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ز یهودیـان متـأثر شـدند. از جملـه اعـراب نیـز ا، ها کامالً مشهود است. در مقابلسوي صهیونیست
. فرا گرفتن برخی از صـنایع 2؛ . فرا گرفتن برخی از فنون کشاورزي1توان از این موارد نام برد: می

. فراگیـري و انجـام برخـی از احکـام 3؛ تربیت چارپایان و حفر قنـات، بافیها مانند پارچهو حرفه
	.	..ر هنگام حیض و.اعتزال از زنان د، مانند رجم زانی، دینی و مذهبی 	
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