پروفسور امنون نتصر در این
بخش از گفت و گوها به

بیان پیشینۀ تاریخی یهودیان
ایران و سهم فرهنگی آنان
در این سرزمین می پردازد

تصو یری خیالی از نخستین بیت المقدس یهود در اورشلیم

پرسش – پروفسور امنون نتصر ،با سپاس فراوان می خواهیم در این رشته گفت و گوها از
اطالعات بسیار گسترده شما در رابطه با ارتباط دیرین و ناگسستنی تاریخی بین یهودیان و
ایران زمین بهره مند شویم .این رشته از گفت و شنودها را با این یادآوری آغاز می کنیم که
یهودیان در ایران  0022سال پیشینۀ تاریخی دارند .یعنی نخستین گروه های یهودی ،حتی
دوصد سال پیش از برپائی سلسله هخامنشی به ایران رسیدند و این سرزمین را برای
زیست خویش برگزیدند .چگونه بوده است این روند؟
پاسخ – یکی از پرسش های اساسی در مورد پیشینه ملت یهود ،نه تنها در ایران بلکه در هر
نقطه دیگر جهان نیز ،این است که جوامع یهودی در هر نقطه دنیا چگونه شکل گرفتند و از

کجا به کجا رفتند .سخن تنها از این نیست که یهودیان اصوال چطور به ایران رسیدند ،بلکه
چگونه در شهرهای مختلف و نقاط گوناگون آن سرزمین نیز مستقر شدند که به همه این
پرسش ها به طور منظم و به نو بت پاسخ خواهیم داد.
نخستین اشاره مکتوب به کوچانیدن یهودیان به سرزمین ایران در صحیفه دوم پادشاهان آمده
است که بخشی از کتاب مقدس یهودیان می باشد .در دو جای این کتاب در مورد اسارت
یهودیان "والیت اسرائیل" توسط امپراتوری آشور سخن رفته است.
در مورد چگونگی این اسارت الزم است توضیحی دهم تا آنانی که با تاریخ یهود آشنائی زیاد
ندارند این روند را بهتر درک کنند و آن این که پس از درگذشت حضرت سلیمان )که پس از
پدرش حضرت داود پادشاه یهود بود و حدود یک هزار سال پیش از میالد (حدود سه هزار
سال پیش) بیت المقدس یهود را که همانا نیایشگاه مرکزی یهودیان در روی تپه "صیون" در
اورشلیم است بنا نهاد ،اسرائیل که یک کشور بزرگ و وسیع بود دچار تجز یه گردید که یکی از
علل آن تبعیض و تفاوتی بود که در مورد پرداخت مالیات از جانب ساکنان دو بخش شمالی و
جنو بی سرزمین وجود داشت.
این تجز یه باعث گردید که سرزمین اسرائیل به دو تکه شد و دو "والیت" به وجود آمد که
بخش شمالی "والیت اسرائیل" با پایتختی "شِخِم" )שכם  ( Shechemبود که در عر بی آن را
"نابلس" می نامند .بخش جنو بی "والیت یهودا" نامیده شد.
یهودیانی که به دست آشوری ها به اسارت برده شدند ،ساکنان بخش شمالی ،یعنی "والیت
اسرائیل" بودند .سر بازان آشوری در طول سال ها چندین بار به این بخش یورش بردند و آنانی
را که به اسارت گرفته بودند ،به سرزمین آشور تبعید کردند.
مرکز حکومتی آشوری ها محلی است که در شمال عراق امروز قرار دارد که موصل و کرکوک
و اربیل امروز را شامل می گردد .حاال باید توضیح داد که این به اسارت بردن یهودیان از
سرزمین پدری آنان به سرزمین آشور در دوران کدام یک از پادشاهان بوده است.
آخر ین باری که آشوری ها به والیت اسرائیل حمله بردند و بخش دیگری از یهودیان را اسیر
کرده و به آن سرزمین انتقال دادند ،حدود سال  027پیش از میالد [ ] 022-027بود .شمار
اسیرشدگان ،این بار بسیار بیشتر از بارهای پیشین بود.
امپراتوری آشور آنان را در اماکنی که می خواست اسکان داد و در مورد این اماکن ،نه تنها در
صحیفۀ دوم پادشاهان در کتاب مقدس یهود نام برده شده ،بلکه در حفاری های باستان
شناسی عصر جدید نبشته های سفالین از دوران آشوری ها به دست آمده که نه تنها نشان می
دهد که فرمانروایان آن ها افرادی ستیزخو و جنگ پیشه بودند ،بلکه ابعادی از تمدن غنی آن
ها را نیز آشکار می سازد.
معلوم می شود که آشوری ها کتابخانه های وسیعی داشته اند .شاید واژه "کتابخانه" دقیق
نباشد ،ولی در یکی از این کتابخانه ها حدود نیم میلیون سنگ نبشته و لوحه های سفالین
نگاهداری می شده است.

در جر یان حفاری های اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم ،در حدود نیم میلیون از این نوشته ها
به دست آمده که هنوز چهارصد هزار فقره از آن ها را رومز گشائی نکرده اند .بررسی این گل
نبشته ها و سنگ نبشته ها در بر یتانیا و کشورهای دیگر همچنان ادامه دارد.
آن بخش از این آثار باستانی که رومزگشائی و خوانده شده نشان می دهد که آن چه در باره
اسارت یهودیان در آشور در صحیفه پادشاهان در کتاب مقدس یهود آمده ،کامال درست
است .در این نبشته ها آمده که آشوری ها یهودیان را به شهرها و نقاط مختلف آن سرزمین
بردند که نام بسیاری از این نواحی نیز مکتوب است.
یکی از اماکنی که نام برده شده سرزمین مادها می باشد .ولی اسم این مکان در زمانی برده شده
که هنوز حکومت مادها به وجود نیامده بود .در واقع حدود یک صد سال پس از آن که
یهودیان در سرزمین ماد مستقبر شدند بودند حکومت مادها به وجود آمد.
پرسش – آیا آماری هم در مورد شمار یهودیانی که به اسارت برده شدند وجود دارد؟
پاسخ – ای ن ارزیابی بسیار مشکل است زیرا در کتاب مقدس به شمار آنان اشاره ای نشده
است .ولی نوشته شده که تعداد ز یادی زن و کودک و مرد یهودی را به آشور کوچ دادند ،و
متقابالً شماری از ساکنان آشور را به والیت یهودا منتقل ساختند و جایگز ین آن ها کردند.
می توان گفت که شمار تبعیدیان فراتر از ده ها هزار نفر بوده است.
پرسش – بنابراین شما می گوئید که حدود  0022سال پیش ،ده ها هزار نفر از یهودیان که
به اسارت برده شده بودند ،در سرزمین ماد در بخش غربی ایران امروز ساکن می شوند.
حاال می خواهیم وضع سیاسی – اجتماعی  -تاریخی سرزمین ایران را در آن دوران تشریح
بفرمائید.
پاسخ – توجه کنید که در دورانی که ما از آن سخن می گوئیم هنوز هیچ حکومت ایرانی در آن
سرزمین بر پا نشده بود .اصالً نمی دانیم که آیا در آن دوران این سرزمین "ایران" نامیده می شده
و یا نام دیگری داشته است و اگر ایرانی وجود داشته ،در کدام نقطه این سرزمین بوده است.
البته می دانیم که سرزمین کوچکی به این نام وجود داشته و احتماال در جائی بوده که امروز
آسیای میانه نامیده می شود.
این ها پرسش هائی است که هنوز پاسخ دقیق آن یافت نشده و به صورت غامض باقی مانده
است .شاید با مطالعه کتب باستانی زرتشتیان و به ویژه اوستا و همچنین نوشته های عیالمی
ها و سومری ها و آکادی ها و اقوام باستانی دیگر بتوان اطالعات بیشتری به دست آورد.
شوربختانه ایرانیان باستان در باره پیشینۀ تاریخی خودشان سخن زیادی نگفته اند .بعدها به این
نکته خواهیم پرداخت.
اما این جا می خواهم به این نکته بپردازم که ماد در کجا قرار داشت؟ دنیای باستان همانند
دنیای امروز و شبیه کانادا و فرانسه و آمر یکای امروز نبوده است .حدود و مرزهای سرزمین
ها مرتبا تغییر می کرده است .قبائل اکثراً بیابانگرد بودند ،مرتباً از این طرف و آن طرف به

یکدیگر حمله می کردند .حکومت مرکزی احتیاج به نیروی انسانی داشت .به گرفتن مالیات
نیاز داشت .محتاج تامین و تهیه آذوقه بود .نیازمند منابع آب بود.
درباره حدود و ثغور سرزمین ماد به طور تقر یب می توانیم بگوئیم که کم و بیش شامل
آذر بایجان امروز و کردستان و گیالن و نواحی ری (در جنوب تهران امروز) می گردید.
سرزمین ماد در دوران گسترش جغرافیائی ،احتماالً حتی تا خوزستان امروز نیز می رسید – ولی
این دوران ارتباطی با تاریخ آشور ندارد و به دوره های بعد از آن مر بوط می شود.
یهودیانی که به اسارت آشور برده شدند ،در تاریخ یهود به عنوان "اسباط ده گانه" و یا "ده قبیله"
شناخته شده اند که در واقع آن ها منتسب به ده فرزند از دوازده فرزند حضرت یعقوب
هستند که هر یک در راس قبیله ای از اسباط دوازده گانه قرار داشت.
پرسش – تا آن جائی که بررسی های تاریخی شما و دیگر تاریخ نویسان می تواند نشان
دهد ،آیا یهودیان این قبائل که گفتید شمارشان به ده ها هزار نفر می رسید و آشور آنان را
به اسارت برد ،گروه هائی از آنان در کدام یک از نواحی ایران امروز مستقر شدند و آیا
موجب به وجود آوردن جوامع یهودی در این خاک شدند؟
پاسخ – من در روزهای اخیر مشغول نگارش مطلبی در این زمینه هستم که در سالنامه
"پادیاوند" انتشار خواهد یافت و پرسش آن است که بعد از اسارت بابل ،آیا در منابع و اسناد
تاریخی ،بازهم از این قبائل یهودی نام برده شده و یا آن ها به دست فراموشی سپرده شده اند.
از آن جائی که هنوز اطالعات کافی در این زمینه به دست نیاورده ایم ،ناچار هستیم از تاریخ
 2077سال پیش تا حدودی صرفنظر کنیم و به دوره های خیلی بعدی برسیم که در باره آن ها
اسناد و نوشته هائی در اختیار هست .مثالً بحث را به دوره سلجوقیان بکشانیم.
یادآوری می کنیم که زمان در گذشت سلطان سنجر سلجوقی حدود سال  7710میالدی بود.
در آن دوران سیاح یهودی "ر بی بنیامین اهل تودال" (רבי בנימין מטודלה  )Benjamin of Tudelaاز
این سرزمین دیدن کرد .او زاده شهری به نام تودال در شمال اسپانیا بود( .در کتاب تاریخ
عبدالحسین زرکوب نام او بنیامینِ تُطیْلی یا بنیامین تودالیی ثبت گردیده است .سفر طوالنی
ر بی بینیامن به سرزمین های متعدد در ارو پا ،شمال آفر یقا و خاور زمین و از جمله ایران،
حدود سال  7711میالدی آغاز شد).
او در زمانی که تاریخ آن را نمی دانیم ،از اسپانیا رهسپار مشرق زمین می شود و از راه
کشورهای اروپائی به دمشق و بغداد می رسد و از بخش هائی از ایران نیز دیدن می کند .ولی او
در ضمن از اماکنی نام می برد که به احتمال زیاد از آن ها دیدن نکرده بوده و مطالبی که
نگاشته به نقل از دیگران می باشد.
"ر بی بنیامین" در نوشتارهای خود از چهار سبط (قبیله) یهودی سخن می گو ید که روابط بسیار
دوستانه ای با سکنه آن مناطق ،و از جمله افراد مسلمان و ایرانی داشته اند .او در نوشته های
خود در ضمن نامی از نیشابور می برد و به نبردی اشاره می کند که به باور من ،نه در نیشابور،
بلکه در مرو رخ داده بود.

در هر حال" ،ر بی بنیامین" در نوشته های خود اشاره می کند که چنین اسباط یهودی در آن
سرزمین ها وجود داشته اند .اگر این ارزیابی آن سیاح یهودی درست باشد ،به نظر من چند
قبیله یهودی از دوران اسارت آشور ،در اطراف شهرهای ری (که ویرانه های باستانی آن هنوز
وجود دارد) ،اطراف قزوین ،شمال کوه های البرز و بخش هائی از خراسان زندگی می کرده اند.
جالب آن که این نواحی که یهودیانی نیز در آن جا زندگی می کردند ،به ویژه یهودیانی در رودبار
و قزوین و اماکن نزدیک آن می زیستند ،در دوره سلجوقی ها ،پس از مرگ سلطان سنجر به
دست اسماعیلیان افتاد .حسن صباح مدتی بر بخشی از این نواحی حکومت داشت و
"حشاشیون" خود را به این سو و آن سو می فرستاد تا به ترور سیاسی دست بزنند .البته کار
حسن صباح زمینه های اجتماعی نیز داشت و هدفش فقط ترور نبود.
بین یهودیان و اسماعیلی های حسن صباح نوعی همکاری وجود داشت و در جنگ ها با
یکدیگر تشر یک مساعی داشته اند .همه این مطالب را به عنوان مقدمه بیان کردم که بگو یم در
چه مواردی از رویدادهای تاریخی ،از قبائل یهودی که در ایران زمین سکونت داشته اند نام برده
شده است – زیرا دو باره یادآوری می کنم که منابع تاریخی موجود که معدود است ،به ما
بیش از این امکان نمی دهد درباره پیشینۀ یهودیان ایرانی مطالب کاملی بدانیم.
اگر به زمانی برسیم که ما در آن زندگی می کنیم ،یعنی به قرن نوزدهم و دوران پس از آن،
افسران انگلیسی که در افغانستان خدمت می کردند ،کتاب هائی نوشته اند که نشان می دهد
با افراد قبیله هائی در آن سرزمین سر و کار داشته اند که احتماال با یهودیت ارتباط پیدا می
کند .اکثر این کتاب نو یسان انگلیسی تاکید می کنند که بسیاری از سران پاره ای از قبیله ها در
افغانستان تاکید دارند که از احفاد و ساللۀ اسباط یهودی هستند.
به سخنی دیگر ،اسارت یهودیان به دست امپراتوری آشور در  2077سال پیش یک واقعیت
تاریخی است و احتمال قوی می رود که قبائل یهودی که در این نواحی مستقر شده بودند
پیشینه چند صد ساله داشته اند و حتی احتماالً تا قرن نوزدهم و پس از آن نیز این قبائل در
افغانستان به عنوان یهودی زندگی می کرده اند ،ولی آن ها به مرور زمان در میان مردمانی که در
کنار آن ها زندگی می کرده اند حل شده و تحلیل رفته اند.
پرسش – اگر سخنان شما را فشرده بکنیم ،می توانیم بگوئیم که حدود  0022سال پیش،
شمار نامعلومی از یهودیان از آشور آمدند و در سرزمین ایران مستقر شدند و تا افغانستان
نیز رسیدند .در گفت و گوهای بعدی با اشتیاق منتظر آن هستیم که درباره روابط تاریخی
یهود و ایران مطالب بیشتری بشنویم.

یهودیان در اسارت بابل« :در کنار نهرها نشستیم و چون صیون را به یاد آوردیم گر یستیم»

پرسش – در گفت و گوی پیشین شما توضیح دادید که در  0022سال پیش ،شمار
نامعلومی از یهودیان (احتماال ده ها هزار نفر) به سرزمینی که بعدها ایران نام گرفت وارد
شدند و در آن جا مستقر گردیدند و در نقاط مختلف این سرزمین پراکنده شدند و حتی

برخی از آنان به افغانستان امروز نیز رسیدند .تا آن جائی که اسناد و شواهد تاریخی
وجود دارد ،آیا این تازه واردها جوامع متشکلی نیز به وجود آوردند و یا به صورت
پراکنده زندگی می کردند و ارتباطی بین یک گروه با گروه دیگر وجود نداشت؟
پاسخ – ابتداء باید بر این نکته انگشت گذارم که اگر من از افغانستان نامی می بردم ،مقصود من
گسترۀ فرهنگی ایران است .از دیدگاه من ،ایران را نباید تنها در محدودۀ مرزهای سیاسی تصور
کرد .برای من ،سرزمین ایران از نظر تمدن و فرهنگ ،نقاط بسیار دیگری را نیز چون افغانستان
و آسیای میانه و قفقاز و هر نقطه دیگری که در آن جا نیز فرهنگ ایرانی وجود دارد و به یکی
از زبان های ایرانی تکلم می شود ،در بر می گیرد .با این معیار ،افغانستان از دیدگاه من بخشی از
ایران بزرگ است.
و اما در مورد پرسش شما :شوربختانه نه تنها درباره آن دوران اطالعات کافی در اختیار
ندار یم ،بلکه در باره وضع یهودیان در دوران های پس از آن نیز مطالب زیادی در دست نیست
و نمی دانیم که در آن دوران ها اوضاع بهودیان از نظر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی
و حکومتی چگونه بوده است.
ولی این نکته را باید یادآور شو یم که عالوه بر آن که شماری از یهودیانی که به آشور به اسارت
رفته بودند ،به خاک ایران در دوران حکومت مادها نقل مکان کردند ،بلکه در دوره ای نیز که
بخت النصر امپراطور بابل حمله کرد و سرزمین یهود را به اشغال در آورد و معبد مقدس
یهودیان (بیت المقدس) را و یران ساخت ،دو باره شمار زیادی از یهودیان به اسارت برده
شدند.
در این مورد ما می توانیم تعداد تقر یبی یهودیان به اسارت رفته را تخمین زنیم و بگوئیم که کم
و بیش پنجاه هزار یهودی به اسارت بابل رفتند ،و به آن سرزمین (عراق امروز) منتقل گردیدند.
شماری از به اسارت رفتگان آشور نیز به سرزمین بابل آمدند و به یهودیانی که به آن جا به
اسارت آورده شده بودند پیوستند .این رو یداد حدود سال  181پیش از میالد بود.
اسارت یهودیان در بابل حدود پنجاه سال به درازا کشید و آنان در آن سرزمین واقعا شکوفا
شدند و آن چه که ما "گالوت" (גלות  - Galutغر بت) می خوانیم در واقع چندان دشوار نبود
– زیرا در ز بان عبری ،واژه "گالوت" مصادف با جالی وطن ،غر بت ،دلتنگی و دوری ،زجر و
رنج و محنت و دشواری های دیگر است .ولی در مورد یهودیان به اسارت رفته به بابل ،دقیقا
این چنین نبود .احتمال زیاد می رود که یهودیان به اسارت رفته به بابل کم و بیش زندگی راحتی
داشتند .شماری از آنان نیز با زنان بابلی ازدواج کرده بودند و از نظر معاش و کسب وضعشان
خیلی خوب بود.
من این ارزیابی ها را به نقل از دانشمندان و پژوهشگران دیگری که در این زمینه تحقیق کرده اند
بیان می کنم .در این زمینه پژوهشگری های بسیار به عمل آمده است.
هنگامی که کورش بزرگ به پا خاست و در سال ( 138و شاید  )135پیش از میالد بابل را به
تصرف در آورد ،به اقدامی دست زد که در تاریخ بشر یت سابقه ندارد .پادشاه دادگستر ایران
می آید و ملتی را که به اسارت برده شده بود آزاد می سازد .تعداد ز یادی از این رهاشدگان

بسیار مایل بودند به سرزمین خود باز گردند و دوباره در خاک باستانی اسرائیل سکنی گز ینند.
آن ها درد وطن را در رگ و خون و پوست خود احساس می کردند.
به عنوان مثال ،ارمیای نبی در مراثی خود می نو یسد« :درکنار نهرهای بابل نشستیم و به یاد
صیون (اورشلیم و میهن) گر یستیم .بر بط های خود را بر شاخه های درختان آو یختیم .چگونه
در سرزمین بیگانه شادی کنیم؟»
در هر حال ،از دیدگاه بسیاری از یهودیان ،زندگی در بابل زندگی در غر بت بود و کورش می آید
و آنان را آزاد می کند .کورش نه تنها آزادی عملی را به یهودیان اعطاء می کند ،بلکه به آنان می
گو ید که هر چه را هم که ثروت و مکنت آنان بوده می توانند با خود ببرند .نه تنها این ،بلکه
همه ثروت ملی یهودیان که توسط سپاهیان بابل به غارت رفته است را نیز می توانند به
سرزمین پدری باز گردانند .کورش حتی توصیه می کند به یهودیان که نه تنها به وطن خو یش
بازگردند ،بلکه شهر اورشلیم و مرکز سیادت و استقالل یهود را از نو بنا کنند.
کورش بزرگ ،اقدام در رهاسازی یهودیان و کمک به بازگشت آنان به سرزمین پدری را "کار
الهی" توصیف می کند و نام پروردگار یهود را می آورد .در تورات به نقل از کورش آمده
است« :خدای اسرائیل به من فرمان داد  .»...در این جا بود که اکثر اسیران آزاد شده ،بار و
بنه خود را بستند و به سوی سرزمین پدری به راه افتادند .ولی شماری نیز ترجیح دادند در
همان جا یعنی در بابل بمانند.
البته در دوران امروز نیز چنین اتفاقاتی رخ می دهد .در بعضی نقاط مشکالتی هست ،سختی
هائی وجود دارد و یک عده می روند به جای دیگری که تصور می کنند زندگی در آن جا
برایشان راحت تر می تواند باشد .یک عده از یهودیان ،به دالئلی که ما نمی دانیم ،بابل را ترک
نمی گو یند .شاید کسبی و کاری داشته و ملکی در اختیارشان بوده است .شاید از همسران
بابلی خود فرزندانی داشتند که نمی خواستند مهاجرت کنند.
از آن جا که ما در ارتباط با ایران سخن می گوئیم ،از این جاست که تاریخ یهودیان ایران عمال
آغاز می گردد .یعنی ،با صدور فرمان کورش در مورد آزادی یهودیان ،و منشور حقوق بشر
پادشاه ایران ،که نظیر ندارد و نه تنها آزادی ملت یهود را نو ید می دهد بلکه از آزادی همه
ملت های در بند سخن می گو ید ،یهودیانی نیز بودند که به سرزمین پدری باز نگشتند و در
همان جا ماندند و بعدها راهی ایران دوران هخامنشی شدند و در نقاطی مانند خوزستان و
فارس و اصفهان و گوشه های دیگر ایران زمین رحل اقامت افکندند.
همان گونه که پیشتر نیز گفتم ،تاریخ یهودیان ایران از این نقطه آغاز می گردد.

اِستِر شهبانوی یهودی ایران به حضور پادشاه ایران زمین شرفیاب می شود

پرسش – تصور می کنم که یکی از نمونه های برجستۀ آن رابطه تاریخی بین یهود و ایران که
شما در گفت وگوهای پیش به آن ها اشاره کردید و گفتید که این روابط از  0022سال پیش
آغاز گردیده" ،تومار استر" (מְ ִגלַּת אֶ סְ תֵּ ר  )Book of Estherاست که داستانی از دوران
پادشاهی به نام "اَخَشوِرُوش" (אֲ חַּ שְ ו ֵּרֹוש  )Ahasuerusدر ایران استکه یک شهبانوی یهودی به
نام "استر" داشت .این صحیفه بخشی از مجموعه نوشتارهای کتاب مقدس یهود را تشکیل
می دهد که تورات قسمت اول و عمده آن است .بسیار مایلیم که درباره "تومار استر" و
چگونگی نگارش آن و محتوای این نوشتار وهمچنین رابطه ای که در آن دوران بین دو ملت
وجود داشته اطالعات بیشتری را از زبان شما بشنویم.
پاسخ – من برای بار چندم تاکید می کنم و اجازه می خواهم که به عنوان یک پژوهشگر این
رساله را مورد بررسی قرار دهم و نه از دیدگاه مذهبی که "تومار استر" را یک نوشتار دینی می

داند و این گونه با آن برخورد می کند .رو یدادهای این نوشتار به خو بی نشان می دهد که ایران
در آن دوران باستان چگونه اداره می شده است و این مطالب کم و بیش شبیه نوشته های
دیگری است که در این مورد توسط منابع متعدد نگاشته شده و در دسترس ما قرار دارد.
اشاره من به ویژه به نوشته های مورخین یونانی در باره دوران ایران باستان و اداره کشور در آن
زمان است .به ویژه ما به دوره خشایارشاه می پردازیم که احتماال نام "اخشوروش" به عنوان
امپراطور ایران در تومار استر همانا خشایارشاه است.
پرسش – بله ،ولی پیش از آن که به ارزیابی تاریخی و پژوهشی این کتاب بپردازید ،تمنا می
کنم توضیح دهید که ماجرای توصیف شده در "تومار استر" از چه قرار است؟
پاسخ – پیش از آن اجازه دهید دوباره بر این نکته انگشت گذارم که بخشی از این کتاب مورد
پژوهش دقیق علمی قرار گرفته و مطالبی که در آن هست مطابقت می کند با نوشتارهای
محققین یونانی که در باره شیوه مدیر یت در ایران باستان مطالبی نگاشته اند .ولی بخش دیگری
از مطالب این داستان ،برخی محققین را به این نتیجه می رساند که کتاب استر در دو دوره
زمانی جداگانه نگاشته و تکمیل شده است.
بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که البته درست است که رو یدادهای این تومار از نظر
موضوعی و مضمونی با دوران پادشاهی هخامنشیان در ایران هم زمانی دارد ،ولی در ایامی دیرتر
از آن دوره به رشته تحر یر کشیده شده است .احتمال دارد که نگارش این تومار در دوره
اشکانیان بوده باشد.
درباره محتوای این داستان ،به صورت خیلی فشرده می توان گفت که شاهنشاه ایران در تومار
استر "اخشوروش" نامیده می شود و این یک اسم عیالمی است .در حاشیه باید بگو یم که
حتی نام "کورش" یک واژه عیالمی است که وارد ز بان پارسی باستان گردیده است .از نظر
ز بان شناسی احتمال زیاد می رود که نام "اخشوروش" همان "خشایار" است.
برگردیم به داستان ،آن گونه که در تومار استر آمده است بین پادشاه و شهبانو یک اختالف
خانوادگی به وجود می آید .ملکه ایران "وشتی" ( ַושְׁתִּ י  )Vashtiنام داشته که مثل بسیار از
اسامی دیگری که در تومار استر آمده ،یک نام ایرانی است .اگر به بررسی این نام بر اساس
فرس قدیم و زبان اوستائی و دوران ایران باستان بپردازیم ،به واژه "وهشتی" ( )Vaheshtiبرخورد
می کنیم که به مفهوم "بهتر ین" است" .وه" به مفهوم "بِه" و "شتی" جنبه صفت تفضیلی "تر ین"
دارد که با هم مفهوم "بهتر ین" را می دهد.
شهبانوی ایران زن زیبائی بود که پادشاه هنگام برگزاری جشن و سروری با حضور سران
حکومت او را به تاالر ضیافت فرا خواند تا ز یبائی وی را به همگان بنمایاند .ولی ملکه از این
دستور سر پیچی کرد و پادشاه او را از مقام شهبانوئی برکنار ساخت و به جستجوی یافتن
همسر دیگری برخاست که لیاقت ملکه شدن را داشته باشد و از میان همه دوشیزگان
برگز یده یکی را انتخاب کرد که هداسا (הדסה  )Hadassahنام داشت ،ولی او را استر (אֶ סְ תֵּ ר
 )Estherخطاب می کردند و یک دختر یهودی بود که پسر عمو یش به نام مردخای (מָ ְרדֳּ כַּי

 )Mordechaiکه در دربار سلطنتی خدمت کرد به او توصیه کرد که دین خو یش را پنهان نگاه
دارد تا مبادا گزندی به او وارد آید.
در آن دوران صدراعظم ایران که یک فرد بیگانه و غیر ایرانی و به روایتی اهل مقدونیه بوده و
"هامان" نامیده می شد ،به علت آن که مردخای یهودی حاضر نبود در برابر او سر تعظیم فرود
آورد (ز یرا در دین یهود هرگز نباید به انسان یا بت تعظیم کرد) کینه یهودیان را به دل سپرد و با
استفاده از نفوذی که بر پادشاه داشت ،با خدعه و نیرنگ فرمان قتل عام همه یهودیان
امپراتوری ایران را از او گرفت.
پیش از آن رو یداد ،مردخای از یک توطئه در داخل در بار به هدف کشتن پادشاه پرده برداشته
و جان پادشاه را نجات داده بود که این خدمت او در کتاب توار یخ ایام در بار سلطنتی به ثبت
رسیده بود.
مردخای به دختر عمو ی خود استر می گو ید هنگام آن است که به نزد پادشاه برود و بگو ید
همان قومی که وی به آن تعلق دارد ،طبق فرمانی که هامان با حیله و ترفند از پادشاه گرفته ،در
خطر قتل عام قرار دارد .پادشاه از این شیادی صدراعظم خود که از اعتماد وی این چنین
سوءاستفاده کرده خشمگین می شود و فرمان اعدام هامان و فرزندانش را صادر می کند و
یهودیان از کشتار همگانی در همه  720ایالتی که امپراتوری ایران را در آن دوران تشکیل می داده
نجات می یابند.
این به طور خالصه ماجرائی است که در تومار استر شرح داده شده و یهودیان هر سال در
عید "پوریم" (פורים  )Pourimمقارن با چهاردهم ماه عبری ادار به پاس نجات از این خطر بزرگ
و همگانی ،مجالس جشن و سرور بر پا ساخته و به شادمانی می پردازند.
حاال این داستان تا چه حد می تواند درست باشد و سندیت تاریخی داشته باشد ،هنوز هیچ
گونه مدرکی به دست نیامده که در این ارزیابی به پژوهشگران بتواند کمکی کند .شوربختانه
منابع دیگری ندار یم که این نوشتار را بتوانیم با آن ها مقایسه کنیم .هیچ تاریخ نو یسی نیز در آثار
خود به جر یاناتی اشاره نکرده است که شبیه این داستان باشد و یا وقوع آن را تائید کند.
پرسش – ولی این واقعیت که یهودیان می آیند و داستانی را می سازند که شما می گوئید
جنبه مذهبی ندارد ،ولی وقایع آن در سرزمین ایران می گذرد .آیا این نمی تواند نماد روابط
عمیق تاریخی و فرهنگی دیرینه ای باشد که بین یهودیان و ایران زمین وجود داشته است؟
پاسخ – بدون شک این سخن درست است .ولی اجازه بدهید در همین رابطه مطالب بیشتری
بگو یم :در رشته گفت و گوهای پیشین توضیح داده بودم که "کتاب مقدس" یهودیان از سه
بخش تشکیل شده که نخست آن تورات مقدس است که خود دارای پنج صحیفه می باشد.
پس از آن نوشتارهای انبیای یهود است و بخش سوم شامل نبی های کم اهمیت تر و یک
رشته نوشتارهای ادبی و معنوی و داستان ها و رویدادهاست .تومار استر در این بخش سوم
کتاب مقدس قرار دارد .در دوران قدیم ،دورانی که ما آن را "سنهدرین" (סַּ נְהֶ דְ ִרין – Sanhedrin
شورای قانونگزاری حکمای یهود) می خوانیم ،این رهبران یهودیان نمی خواسته اند که تومار
استر به عنوان بخشی از کتاب مقدس در آید و در آن گنجانیده شود.

در هر حال باید بگو یم که نه تنها تومار استر نشان همبستگی و روابط فرهنگی تاریخی بین یهود
و ایران است ،بلکه نوشتارهای دیگری در کتاب مقدس یهود مانند کتاب عزرا  ،کتاب نحمیا،
کتاب دانیال و بخش هائی از کتاب یشعیای نبی (اشعیاء) با ایران مر بوط می شود و نشان
همبستگی فرهنگی میان این دو ملت باستانی است .اگر به دورانی که کتاب تلمود نگاشته
شد برگردیم (در دهه های نخستین قرون اول میالدی) ،در آن کتاب قطور و پرمحتوا مطالب
بسیار بیشتری وجود دارد که از این رابطه فرهنگی و تاریخی و باستانی بین دو ملت حکایت
می کند.
پرسش – آیا تا آن جا که شما آگاهی دارید – و جنابعالی شخص بسیار فاضلی هستید –
داستان های دیگر یهودی از این قبیل وجود دارد که وقایع آن نه در ایران ،بلکه فرض
بفرمائید در افغانستان رخ داده باشد؟ یا در حبشه یا یونان به وقوع پیوسته باشد؟
پاسخ – داستان هائی شبیه و نظیر تومار استر وجود ندارد ،ولی اگر شما در کتاب "میدراش"
به جستجو بپردازید ،مثال نام حبشه را می بینید و داستان هائی به آن سرزمین ارتباط داده شده
است که با حضرت موسی مر بوط می شود؛ ولی ما نمی دانیم که این ماجراها تا چه حد از
نظر تاریخی درست بوده است .زیرا میدراش مجموعه ای از افسانه ها و حکایات و روایات
است .ولی به طور کلی و اصولی می توانم بگو یم که مجموعه داستان ها و رویدادهای مر بوط
به روابط یهود و ایران را که در کتب مقدس یهود وجود دارد ،در مورد روابط این ملت با هیچ
سرزمین دیگر و قوم دیگری نمی توان یافت.
پرسش – آن هائی که نشسته و تومار استر و داستان ملکه یهودی ایران را به رشته تحریر
کشیده اند ،چه علل تاریخی یا فرهنگی و یا ادبی وجود داشته که بیایند و داستان یک ملکه
یهودی را در سرزمین ایران پیاده کنند؟
پاسخ – باید توضیح دهم که این موضوع که ممکن است یک دوشیزه یهودی در ایران به مقام
شهبانوئی رسیده باشد قابل قبول است و جنبه افسانه ندارد .ایران دست کم یک شهبانوی
یهودی دیگر نیز داشته که شوشندخت نامیده می شده است که همسر یزدگرد اول بوده که در
سال  355تا  027میالدی سلطنت می کرده و از خاندان ساسانیان بوده است.
در دوران های دیگر تاریخ ایران نیز شخصیت های یهودی وجود داشته اند ،حتی در دوره قاجار
بوده اند زنان یهودی که پادشاه آن ها را به همسری گز یده بود – و از جمله فتحعلیشاه و محمد
شاه و ناصرالدین شاه .
ولی اجازه بدهید که این موضوع را بگذار یم برای صحبت های بعدی و اکنون به دوران استر
باز گردیم و بگوئیم که بدون شک ،همان گونه که در ابتدای این سخن به آن اشاره کردم ،بسیاری
از نقطه ها و گوشه های تومار استر با واقعیت های تاریخی آن زمان مطابقت دارد  .منظور
آن است که چنین شهبانوئی در ایران بوده و چنین صدراعظمی وجود داشته که از نژاد
غیرایرانی بوده و به تبار "اَگاگی" یا "اَجاجی" تعلق داشته که گو یا از اطراف جزایر دریای اژه و
مقدونیه آمده بوده – که من آن صالحیت علمی را ندارم که در این مورد به تفصیل صحبت
کنم.

با این همه ممکن است پاره ای از رویدادهائی که در تومار استر آمده جنبه افسانه داشته
باشد.
اجازه بدهید در مورد آن بخش هائی که نمی تواند قابل قبول باشد چند مثال ذکر کنم .در
تومار استر آمده است که پادشاه ایران نه تنها فرمان قتل عام یهودیان را باطل کرد ،بلکه به آنان
اجازه داد که در سراسر ایران دشمنان خود و آنانی را که برای قتل آن ها توطئه کرده بودند ،از
پای در آورند .از دیدگاه من بعید می نماید که چنین امری ممکن است راست بوده باشد و
احتمال بسیار قوی تر آن است که این امر یک نوع مبالغه و غلو عمدی بوده است .یعنی ،فرد
یا افرادی که آمده و این بخش ها را به تومار استر اضافه کرده اند ،شاید تا حدودی راه اغراق
پیموده و گزاف گفته باشند .ولی اصل و بخش مرکزی تومار استر به دقت نگاشته شده و با
تاریخ مطابقت می کند.
پرسش – در این وقت کوتاهی که در این بخش از گفت و گو برای ما باقی مانده تقاضا
دارم دوران کورش کبیر را از نظر تاریخ یهود ایران مورد جمع بندی و نتیجه گیری قرار
دهید.
پاسخ – بهتر ین نتیجه گیری که می توان از این دوره کرد ،و این واقعا همان نتیجه ای است که به
باور من همه یهودیان باید به آن پای بند باشند ،این است که اگر کورش کبیر در ایران به پا نمی
خاست ،و اگر در آن مقطع تاریخی پادشاه دادگستر ایران نمی آمد فرمان رهائی یهودیان از
اسارت بابل و بازگشت آنان به سرزمین پدری و دو باره سازی بیت المقدس یهود را صادر
کند ،چندان بعید نیست که یهودیان ممکن بود مسیر تاریخی متفاوتی داشته باشند که شاید
می توانست سرگذشتی بسیار دردناک باشد.
حتی این را هم می توانم بگو یم که اگر کورش کبیر نبود و یهودیان را آزاد نمی ساخت ،نه تنها
ممکن بود مسیر تاریخی ملت یهود تغییر یابد ،بلکه شاید حتی ملت یهود به آن صورتی که
امروز ما آن را می شناسیم ،وجود نمی داشت.
پرسش – در این جا می خواهم یادآوری کنید که کورش بزرگ نسبت به یهودیان چه کرد؟
پاسخ – اوال من و شما که این جا نشسته و با هم گفتگو می کنیم ،و تمامی ملت یهود در
سراسر دنیا ،مدیون بزرگ منشی کورش کبیر هستیم و این دِینی است که ما یهودیان وظیفه
دار یم همیشه آن را نسبت به فرزندان و نواده های آن رادمرد تاریخ ،یعنی به ملت ایران بپذیر یم
و جبران کنیم – همان ملتی که امروز در ایران زیست می کند و همان ملتی که فردا نیز وجود
داشته و پایدار خواهد ماند و هزاران سال دیگر نیز همچنان در آن سرزمین زنده خواهد بود و
پابرجا خواهد ماند.
ما یهودیان این دِین را نسبت به ملت ایران داریم و همیشه باید بکوشیم این دین خودمان را
نسبت به آن ها ادا بکنیم – زیرا بی تردید کورش کبیر بود که موجب رهائی یهودیان گردید.

امیر – ما با این جمله از سخنان شما گفت و گوی این بار را به پایان می بریم ،که اگر
کورش کبیر نبود ،و فرمان آزادی یهودیان از اسارت بابل را صادر نمی کرد ،ملت یهود
امروز تاریخ دیگری داشت.

استوانۀ منشور آزادی کورش کبیر که در موزه بر یتانیا قرار دارد

پرسش – شما در گفت و گوهای پیشین درباره یک رشته روابط و عالئقی که بین دو قوم
یهود و ایران از دوران باستان وجود دارد اشاره کردید ،از منشور کورش کبیر درباره حقوق
بشر سخن گفتید و به تومار استر در کتاب مقدس یهود پرداختید .امروز تقاضا داریم
درباره دو کتاب دیگر سخن بگوئید که آن ها نیز به ایران مربوط می شود و در باور
یهودیان مقدس محسوب می گردد و بخشی از نوشتارهای کتاب مقدس یهود را تشکیل می
دهد .صحیفۀ "عزرا" (עזרא  )Ezraو صحیفۀ "نحمیا" (נחמיה  )Nehemyaدو کتاب هستند که
بسیار عالقمندیم بدانیم که با ایران و ایرانیان چه ارتباطی دارند.
پاسخ – بله ،کتاب مقدس یهود دارای  20نوشتار است که در اصطالح آن ها را "اسفار" می
خوانند که جمع واژه "سفر" (ספר  )Seferبه معنی کتاب است و ما این نوشتارها را "صحیفه"

می خوانیم .دو نوشتار از این مجموعه ،کتاب های عزرا و نحمیا نام دارد .مطالب دو کتاب
مر بوط به وقایعی است که با همین دو شخصیت ،یعنی با عزرا و نحمیا و سرزمین ایران ارتباط
پیدا می کند.
عزرا یک شخصیت مذهبی بود و نحمیا یک شخصیت اداری و سیاسی که در مدیر یت امور
توان باالئی داشت .دوران فعالیت هر دو شخصیت کم و بیش صد سالی پس از زمان کورش
کبیر در ایران است و رسالت آنان پس از بازسازی معبد مقدس یهود (بیت المقدس) به وسیله
دار یوش کبیر در سال های  171تا  171پیش از میالد ،تکمیل بازسازی اورشلیم و دروازه های
آن بود که پیش از آن توسط نظامیان اشغالگر بیگانه ویران گردید.
پرسش – برای آن که به عالقمندان این برنامه یک سابقه تاریخی داده شود  ،بفرمائید که
عزرا و نحمیا دقیقاً در چه دوره ای زندگی می کردند و در کجا ساکن بودند.
پاسخ – اگر از نحمیا آغاز کنیم ،او یکی از خادمان در بار هخامنشی بود که احتماال در دوران
اردشیر اول (سال های  011تا  021پیش از میالد) می زیست .عزرا ارتباط مستقیمی با
سرزمین ایران نداشت ،چون در بابل (عراق امروز) می زیست که تعداد ز یادی از یهودیانی را
که توسط آن امپراتوری اشغالگر از سرزمین اسرائیل به بابل برده شده بودند ،با رهبری خو یش
به این خاک باز گرداند .بیشتر ین بخش از این یهودیان تبعید شده ،به شهر اورشلیم بازگشتند.
عزرا و نحمیا کار تکمیل باز سازی بیت المقدس یهود و شهر اورشلیم را به عهده گرفته بودند
و مطلب مهمی که می توان در این باره گفت آن است که آن دو برای اجرای این رسالت
خو یش با چه مشکالت کمرشکن و معضالت پیچیده ای رو برو بودند و می بایست بر آن ها
فائق آیند.
پرسش – آیا می توان گفت که عزرا در واقع اجرا کننده فرمان کورش بزرگ بود که یهودیان
را از اسارت بابل آزاد ساخته و به آن ها گفته بود بروید خانه پدری را از نو بنا کنید و
عزرا تالش می کرد که این فرمان پادشاه ایران را به اجرا بگذارد؟
پاسخ – بله این درست است ،ولی در مورد نحمیا فراموش نکنید که او دقیقاَ در دوران کورش
بزرگ نمی زیست .به هرحال تکمیل بازسازی بیت المقدس با مشکالت بسیار رو برو بود.
فراموش نکنیم که مردمان به هر نقطه که بروند شماری از خصائل انسانی خو یش را با خود
می برند .ما گاهی به اشتباه تصور می کنیم که مردمان قدیم هر یک انسانی مقدس بوده اند،
ولی این از واقعیت به دور است.
همان گونه امروز حتی در اسرائیل ،مهاجرانی که از پیش آمده و مستقر شده و سروسامان
یافته اند ،به مهاجران تازه وارد به چشم دیگری می نگرند ،این نکته را ضروری است یادآوری
کنیم که بخت النصر امپراطور بابل ،در آن دورانی که به سرزمین اسرائیل حمله برد و آنحا را
اشغال کرد ،همه یهودیان را به اسارت بابل نبرد.
گروهی از یهودیان در اسرائیل و به ویژه در اورشلیم باقی ماندند و به زندگی ادامه دادند و برای
معاش روزانه تالش می کردند .این ساکنان قدیمی به ناگهان متوجه شدند که عده زیادی از

یهودیان ب ه اسارت رفته ،رهسپار بازگشت به سرزمین خو یش گردیده و به زودی به آن جا می
رسند.
این افراد کجا باید زندگی کنند؟ باید برگردند سر خانه و زندگی پیشین خو یش .پنجاه سال پیش
فرض بفرمائید که این به اسارت رفتگان خانه ای داشته و آن را ساخته بودند و اکنون در
غیبت آنان افراد دیگری در این خانه زندگی می کنند .این نمونه ای از دشواری ها بود .زیرا
شماری از ساکنان قدیمی می کوشیدند جلوی افرادی را که از اسارت بازگشته و قصد
استقرار دوباره در خاک خود را داشتند بگیرند.
این گونه رفتارها موجب فرستادن شکایت هائی به در بار سلطنتی ایران گردید که دوران
اردشیر اول بود .تازه واردان این شکایت نامه های خود علیه ساکنان قدیمی اورشلیم را به
دربار سلطنتی ایران فرستاده و تقاضای رفع ظلم کردند .زیرا طبق فرمان کورش بزرگ بود که
این یهودیان توانسته بودند به سرزمین خو یش بازگردند .احتمال دارد که از جانب ساکنان
قدیمی اورشلیم نیز علیه تازه واردان شکایت نامه هائی برای در بار ایران فرستاده می شد .ولی
ما اطالع دقیقی از این جر یان ندار یم.
پرسش – آیا این به مفهوم آن است که رهاشدگان یهودی از تبعید و اسارت بابل ،همچنان
پادشاه ایران را سرپرست و ولی و قیم خویش می دانستند؟
پاسخ – بسیار طبیعی است ،زیرا در آن دوران تنها حامی و سر پرست یهودیان در این پهنۀ
جغرافیائی امپراتوری ایران بود .هیچ کشور و حکومت دیگری جز ایران زمین و خاندان
هخامنشی وجود نداشت که یهودیان را ز یر بال حمایت خو یش بگیرد و از حقوق آنان دفاع
کند .خوشبختانه این دفاع از حقوق یهودیان و سر پرستی و حمایت از آنان از جانب
پادشاهان ایران ،سالیان دراز دیگر نیز همچنان برقرار بود.
به طور کلی می توان گفت که در میان همه حکومت ها و امپراتوری هائی که بر سرزمین
اسرائیل و شام (سوریه) و بابل و بخشی از ایران زمین مسلط شدند و آمدند و رفتند ،سلسله
های ایرانی نسبت به یهودیان رفتار بسیار دوستانه ای داشتند و این سخن ما را به سلسله ایرانی
دیگری می رساند و آن سلسله اشکانیان است.
کسانی که واقعا مایل باشند صحیفه های عزرا و نحمیا را در کتاب مقدس یهود مطالعه کنند،
به مطالب بسیاری دست می یابند .بسیاری از پژوهشگران بر این باور هستند که مطالبی که
درباره منشور کورش کبیر در کتاب عزرا نقل شده و از فرمان آزادی یهودیان و همه اقوام دیگر
سخن می گو ید و امروز در دسترس است ،همان متن منشور اصلی پادشاه ایران می باشد .زیرا
این منشور به زبان آرامی نگاشته شده و این زبانی است که ساکنان بابل ،و از جمله یهودیان به
آن تکلم می کردند.
موضوع دیگری که در کتاب عزرا آمده و می تواند جالب باشد ،آمار دقیقی است که او ارائه
می دهد از شمار یهودیانی که در اسارت بابل می زیستند و با انتشار فرمان کورش برخاستند و
قصد بازگشت به سرزمین اجدادی خود را داشتند.

در کتاب عزرا (باب دوم ،آیات  )11 -11چنین آمده است" :تمامی جماعت با هم چهل و دو
هزار و سیصد و شصت نفر بودند .سوای غالمان وکنیزانِ ایشان که هفت هزار و سیصد و
سی و هفت نفر بودند ومغنیان (نوازندگان) ومغنیات ایشان دو یست نفر بودند (باب دوم ،آ
یات  .) 11-11بدون تردید همانطور که از آیات پراکنده کتب حزقیل ،زکر یا و نحمیا بر می
آید تعدادی از اسرای آشور همراه کاروان یهودیان بابلی به اورشلیم برگشتند.
پرسش – اجازه بدهید به منشور کورش کبیر در مورد حقوق بشر باز گردیم .شما می
گوئید که در کتاب عزرا مطلبی آمده که به احتمال زیاد می تواند بخشی از متن اصلی
همان منشور شاهنشاه ایران باشد.
پاسخ – منظورم بخشی از این منشور است که از آزادی یهودیان سخن می گو ید.
پرسش – آیا منظورتان از این منشور همان استوانه ای است که اکنون در موزه بریتانیا قرار
دارد و منشور حقوق بشر کورش خوانده می شود؟
پاسخ – خیر ،این دو موضوع جداگانه است .اشاره شما به همان منشوری است که در
حفاری های باستانشناسی یافت شده و شامل موضوع های مختلف و فتوحات پادشاه
ایران است – که منظور نه تنها فتح بابل ،بلکه تسلط بر سایر نواحی و قبائل و عشایر و مردمان
غیر ایرانی است .در آن منشور به همه آن اقوام آزادی داده شده است.
توجه کنید که در آن دوران برخالف امروز رسانه های همگانی و تلو یز یون و رادیو وجود
نداشته است .بنابراین ،وقتی ما از آزادی سخن می گوئیم ،آن چه که در آن دوران بسیار مهم
بوده ،آن است که هر کس بتواند در دین خود بماند و خدای خو یش را پرستش کند – که
البته همه اقوام ،جز یهودیان که به یکتا پرستی باور داشتند ،انواع بت ها و اصنام را می
پرستیدند و در برابر آن ها سجده می کردند .این باور دینی ،در مردمان آن دوره بسیار عمیق و
ر یشه دار بود و زندگی خود را وابسته به اعتقاد به خدای خو یش می دانستند.
کورش کبیر این گروه ها را در پرستش خدای خو یش آزاد گذاشت .به آن ها نگفت که شما
باید بیائید و حتما خدانی را بپرستید که من نیز در برابر آن سجده می کنم .کورش به همگان
گفت که در پرستیدن خدائی که به او باور دارند کامال آزاد هستند .این اصل در مصر و دیگر
سرزمین ها نیز به اجرا گذاشته شد.
پرسش – یعنی در واقع شما از دو منشور کورش بزرگ سخن می گوئید که یک منشور
مربوط به آزادی همه اقوام و ملل است و می توان آن را منشور آزادی بشر دانست و همان
استوانه ای است که ما بارها عکس آن را دیده ایم .و منشور دوم ،فرمان آزادی یهودیان و
دستور به ساخت دوباره معبد مقدس یهودیان یا بیت المقدس است؟
پاسخ – بله در این منشور دوم سخن از بازساخت همان بیت المقدسی است که در سال
 138پیش از میالد با صدور منشور کورش فرمان آن صادر شد – و همین منشور بود که
موجب آزادی ملت یهود گردید و اگر چنین اعالمیه ای از سوی شاهنشاه ایران صادر نمی

شد ،بسیار احتمال داشت که سرگذشت ملت اسرائیل در مسیر متفاوتی در تاریخ چند هزار
ساله آن قرار می گرفت.
این منشور و این فرمان کورش کبیر در مورد آزادی یهودیان و بازگشت به سرزمین پدری و
بازساخت بیت المقد س متنی است که در کتاب عزرا به عنوان بخشی از کتاب مقدس یهود
آمده است .در این منشور پادشاه ایران خطاب به یهودیان چنین می گو ید :شما مردمان،
هرکس که خدایش با اوست از خدای اسرائیل (یهوه) می تواند تمامی ابزار و آالتی را که
اشغالگران بابلی از معبد مقدس بهود در اورشلیم به غارت برده اند ،با خو یش به سرزمین
پدری باز گرداند و اورشلیم را که شهر پروردگار است از نو بنا کند( .نقل به مضمون).
این فرمان آزادی و این دستور برای یهودیان به اسارت رفته در بابل کافی بود که بلند شوند و
دست زن و فرزند خود را بگیرند و با همراه بردن ظروف مقدسه معبد اورشلیم که برای
اجرای آئین های دینی به کار می رود و اهمیت دارد ،به کشور و سرزمین خو یش باز گردند –
سرزمین اجدادی ،و سرزمینی که همه معتقدند که به حضرت ابراهیم و یعقوب و اسحق و
احفاد و سالله آنان تعلق دارد.
پرسش – تصور می کنم رویدادی که از آن سخن گفتید ،اوج روابط دو ملت و ارتباط بین
دو سرزمین ایران و اسرائیل است .اکنون می خواهم بپرسم :با شناختی که شما از
یهودیت و دین یهود و جامعه یهودیان سراسر جهان دارید ،و تاریخ یهود را به خوبی می
شناسید ،یهودیان از این اقدام کورش کبیر چگونه قدردانی کردند؟
پاسخ – در کتاب قطور تلمود که مجموعه ای از آئین و شر یعت دین یهود است ،و در واقع
می توانم بگو یم که در سراسر تلمود که دو کتاب "میشنا" (משנה  )Mishnaو "گمارا" (גמרא
 )Gemaraرا شامل می گردد ،همیشه از کورش کبیر تمجید و ستایش شده است .آن قدر این
تمجید برای ملت یهود حائز اهمیت است که (همان گونه که در یکی از گفت و گوهای
پیشین نیز به آن اشاره کردم) فکر می کردند که اوالً کورش کبیر باید همان مهدی موعود
یهودیان و "مسیح خداوند" باشد – همان گونه که یشعیاء (اشعیای نبی) در کتاب خود در باب
چهل و پنجم ،آیات اول تا هفتم در این مورد اشاراتی می کند.
عالوه بر این ،یهودیان گمان می بردند که این یک بازی با حروف است .زیرا نام کورش که در
ز بان عبری با کاف – ر -ش (כ ֶרש) نگاشته می شود و حروف را جا به جا کردند و واژه
ָכשֵּ ר (کاشر  )Kasherرا از آن ساختند که به معنی "منطبق با شر یعت و قوانین اخالقی یهود"
است – به این مفهوم که :شخصی که خداوند او را برای نجات ملت اسرائیل فرستاده،
شخصیتی بسیار شایسته و بایسته است که مورد قبول خداوند قرار گرفته است و آن گونه که
یهودیان امروز می گو یند و بسیاری از غیر یهودیان نیز این واژه را می شناسند ،کورش "کاشر"
بوده ،یعنی همه اصول شر یعتی و معنوی در او گنجانیده شده بود که به پا خاسته و به چنین
اقدام بزرگی برای رهائی ملت یهود دست زده است.
یهودیان همیشه کورش بزرگ را به عنوان منجی ملت یهود می شناسند – همان گونه که در
فاصله چند صد متری از محل ایستگاه رادیو اسرائیل در اورشلیم که ما در آن جا مشغول

گفت و گو هستیم ،خیابانی به نام کورش کبیر وجود دارد که گو یا از نخستین دوران استقالل
دوباره اسرائیل بر این خیابان نهاده شده است و در چند شهر دیگر اسرائیل و از جمله شهر
حیفا نیز خیابانی به اسم کورش نامگذاری شده است که همه آن ها سپاس ملت یهود را از
شاهنشاه ایران بیان می کند.
در خولون که در واقع بخشی از تل آو یو بزرگ در مرکز اسرائیل است ،فرهنگسرائی به نام
کورش ساخته شده که در عبری آن را بیت کورش (בית כורש  )Beit Koreshمی خوانند که به
معنی همان "خانه کورش" است .یهودیان مقیم ایران نیز در دوره ای روزنامه ای به نام کورش
منتشر می کردند و در تل آو یو نیز به مدت چند سال روزنامه ای به همین نام انتشار یافت.
در یک کالم ،کورش همیشه با یهودیان و در فکر و ذکر آن ها بوده و هست.
پرسش – و برای تکمیل این بخش از سخنان باید اضافه کنیم که شما پروفسور نتصر
نخستین فردی بودید که پیشنهاد کردید که مجسمه بسیار عظیم کورش کبیر در مدخل بندر
حیفا در شمال اسرائیل نصب گردد تا از فاصله های دور نیز بتوان آن را دید و به
شخصیت شاهنشاه ایران احترام گذاشت.
پاسخ – بله ،پیشنهاد من آن بود که در بخش ورودی بندر حیفا که بزرگتر ین بندر اسرائیل
است و شهری بسیار زیبا می باشد ،در آب ها دریای مدیترانه یک مجسمه عظیم ،کم و بیش
به ارتفاع مجسمه آزادی که در ایاالت متحده در مدخل شهر نیو یورک قرار داده شده نصب
گردد و کورش را در حالی نشان دهد که دست خود را گشوده و از بازگشتگان یهودی ،از هر
نقطه ای که به سوی سرزمین پدری خو یش روان هستند ،استقبال می کند.
پرسش – تصور می کنیم که این شایسته ترین پیشنهاد برای ابراز سپاس ملت یهود نسبت به
کورش کبیر باشد و هنگامی که این خبر برای نخستین بار از رادیو اسرائیل پخش شد،
شمار زیادی از شنوندگان از آن استقبال کردند و حتی افرادی بودند که ابراز آمادگی
کردند اگر بودجه ای الزم باشد آن ها در حد توانائی خود در تامین آن سهیم باشند.
پاسخ – خوشبختانه همان گونه که گفتید از این اندیشه استقبال زیادی شد و بسیاری از افراد
تلفنی با من تماس گرفتند و نامه های زیادی نیز برایم فرستاده شد و من امیدوارم روزی از
روزها این اندیشه خوب جامۀ عمل بپوشد .البته از برخی مشکالت نباید غافل ماند که یکی
از آن ها مخالفت اصولی و معنوی یهودیت با اصنام و مجسمه هاست .مشکالت امنیتی
یک چنین هدف بلندی در کنار بزرگتر ین بندر اسرائیل را نیز نباید نادیده گرفت و بودجه
کالنی نیز که مورد نیاز است ،ممکن است بحث هائی را در مورد اولو یت های اقتصادی
کشور برانگیزد .ولی هیچ یک از این ها نباید مانع بیان این آرزو باشد که روزی مجسمه عظیم
کورش در مدخل در یائیِ مهم اسرائیل در حیفا به آمدگان از هر نقطه جهان خوشآمد بگو ید.
پرسش – اجازه دهیم به کتاب نحمیا بپردازیم و بفرمائید که در آن چه نوشته شده است؟
پاسخ – کتاب نحمیا بیشتر دارای جنبه های مدیر یتی می باشد و از مطالبی سخن می گو ید
که به جر یان بازساخت بیت المقدس یهود (که ما آن را از نظر تاریخی "معبد دوم" می نامیم)
ارتباط دارد .در همین کتاب است که ما به پاره ای از شکایات ساکنان قدیمی اورشلیم بر می

خوریم که در مورد تازه واردها به پادشاه ایران روی آورده و عدالت خواهی می کنند و متقابال
آنانی نیز که بازگشته اند شکایات خود را دارند که به بارگاه شاهنشاه ایران می فرستند .ولی
تکرار می کنم که این شکایت های متقابل یک امر طبیعی است که به خلق و خوی انسانی
مر بوط می شود و به یک قوم و یک باور دینی محدود نمی گردد.
در هر حال ،کتاب های عزرا و نحمیا سرشار از مطالبی است که با ایران و تاریخ آن مر بوط
می شود و یادآوری کنم که نحمیا خود خادم در بار شاهنشاه ایران بوده است .در کتب تاریخ
او را به عنوان "جام دار" در بار سلطنتی معرفی می کنند – ممکن است که چنین سمتی امروز
در در بار سلطنتی هیچ کشوری وجود نداشته باشد ،ولی در دوران قدیم ،چنین سمتی را به
فردی می سپردند که به سلطان یا پادشاه خیلی نزدیک بود.
پرسش – درباره رویداده ای تاریخی که در دو کتاب عزرا و نحمیا از آن ها سخن رفته ،آیا
کتاب ها و یا اسناد دیگری نیز از نظر تاریخی وجود دارد که به این جریان ها اشاره کرده
باشد؟
پاسخ – ملت یهود اسناد و کتاب هائی در دست ندارد که قدیمی تر از آن  20صحیفه ای
باشد که مجموعۀ کتاب مقدس را تشکیل می دهد و "عهد عتیق" نامگذاری شده است .ولی
رساله های دیگری نیز حتی قبل از تلمود وجود داشته که آن ها از جنبه دیگری برخوردار
است و ارزش "میدارشی" دارد و منتسب است به حضرت ابراهیم و یا شخصیت های
دیگری که تصور می کنم ارتباطی با موضوع مورد بحث ما ندارد.

آرامگاه کورش کبیر در استان فارس که به زیارتگاه ایران دوستان مبدل شده است

پرسش – شما در گفت و گوهای پیشین به یک رشته موضوع هائی اشاره کردید که نشان
از ارتباطات دیرین و باستانی بین دو ملت یهود و ایران دارد .شما از منشور کورش کبیر
سخن گفتید ،از تومار استر و صحیفه های عزرا و نحمیا در کتاب مقدس یهود که از
بازسازی بیت المقدس به کمک بی دریغ پادشاهان هخامنشی سخن می گوید و همچنین از
کتاب تلمود که سرشار از اشاراتی به ایران و عالئق ملت یهود به آن سرزمین است .امر
ساده ای نیست که فرمانروای پیروز سرزمینی مانند ایران که امپراتوری بابل را شکست
داده و آن را از پای درآورده ،به یک قوم مغلوب و به اسارت رفته مانند یهودیان نه تنها
اجازه می دهد به سرزمین پدری خویش باز گردند ،بلکه به آن ها کمک مالی می کند و
همه امکانات الزم را در اختیارشان می گذارد که بروند و معبد مقدس یهود را از نو بنا
کنند .با این که من تاریخدان نیستم ،ولی بعید می دانم که در پیشینۀ روابط ملت های جهان
چنین سخاوتمندی و پیروی از اصول انسانی که کورش نماد راستین آن بود ،از جانب اقوام
و ملت ها و کشورهای دیگر سابقه داشته باشد.

شما در سخنان خود هنگام بیان محتویات دو صحیفۀ عزرا و نحمیا در کتاب مقدس
یهود ،تاکید کردید که مطالب آن دو نوشتار رابطه ای ناگسستنی با تاریخ ملت یهود و
روابط باستانی با ایران دارد .در گفت و گوی این بار می خواهم از شما بپرسم که آیا در
کتب تاریخ غیر یهودی در ایران ،و یا کتاب هائی که تاریخ نویسان بزرگ دنیا نگاشته اند،
تا چه حد این روابط باستانی ایران و یهود در آن ها بازتاب یافته است؟ آیا کتاب مقدس
یهود تنها منبعی است که به این روابط دیرین پرداخته است؟
پاسخ – در مورد مطالبی که در گفت و گوهای پیشین در ارتباط با دوران هخامنشی از آن ها
سخن گفتیم  ،کتابی که توسط ایرانیان نگاشته شده و به این امور اشاره کرده باشد ،در اختیار
ندار یم .در کتب ایرانی به این روابط اشاره ای نشده ،گرچه سنگ نبشته هائی وجود دارد.
شاید دانستن این نکته برای شما جالب باشد که نام کورش بزرگ را ملت یهود زنده کرد.
بهتر ین نشان این حقیقت آن است که اگر شما همه صفحات شاهنامه را ورق بزنید و ابیات
آن را به دقت بخوانید ،با آن که این کتاب بر حسب نام خود برای بیان سرگذشت
شاهنشاهان نگاشته شده ،متوجه می شو ید که اصالً نامی از کورش بزرگ در بین شاهان
ایران نیاورده ،و این در حالی که از شماری دیگر از پادشاهان هخامنشی و همچنین از شاهان
اشکانی و ساسانی و پیشدادی در شاهنامه یاد شده است – ولی در باره کورش ،حتی یک بار
نامی از او در شاهنامه نمی یابید.
بی سبب نیست گفته شود که کورش بزرگ واقعا به ملت یهود تعلق پیدا کرده است .بیش از
همه در نوشتارهای یهودی است که از کورش نام برده شده است .در کتب دینی و تاریخی
یهود ،در کنار کورش ،از دار یوش بزرگ نیز نام برده شده و با نام خشایارشاه نیز برخورد می
کنیم و اسم اردشیر را هم می بینیم که احتماال منظور اردشیر اول و اردشیر دوم بوده است.
این ها پادشاهان ایرانی هستند که نام آن ها را ما در کتاب مقدس یهود می بینیم .اما اگر از
دایره کتاب های ایرانی خارج شو یم و به سوی یونان برویم ،در کتاب هائی که در آن دوران
نگاشته شده ،این اسامی دیده می شود.
پرسش – نخستین باری که خارج از کتب مقدسه یهودی ،نام کورش در نوشتارهای
غیرایرانیان می آید ،کجا بوده است؟
پاسخ – در کتاب های یونانی با این نام برخورد می کنیم .هردوت ( )Herodotusتاریخ نو یس
مشهور یونانی که کم و بیش هم زمان کورش بزرگ و شاید کمی پس از او بوده ،از وی نام می
برد .البته هردوت افسانه زندگی کورش را بیان می کند .تاریخ نو یس دیگر گزنفون ()Xenophon
است که کتابی به نام "کورش نامه" ( )Cyropaediaنگاشته که نام آن در ز بان یونانی Kúrou
 paideíaنگاشته می شود . :در این کتاب بیان گردیده که کورش چگونه به دنیا آمد ،چگونه
رشد کرد و بعدها علیه پدر زن خود در سرزمین ماد به پا خاست .ولی البته معلوم نیست که
آیا این مطالب افسانه است و یا واقعیت داشته است.
شوربختانه در سرزمین های ایرانی و به زبان های ایرانی مطالبی یافته نشده که در باره کورش
نگاشته شده باشد .ولی به زبان یونانی و توسط تاریخ نو یسان یونانی زندگی کورش شرح داده

شده که از میزان درستی آن اطالعی ندار یم .بنابراین ،دو منبع عمده اسناد در باره کورش وجود
دارد که یکی به زبان عبری و دیگری به زبان یونانی است .ولی در عین حال سنگ نبشته هائی را
نیز که به دست آمده فراموش نکنید .مطالب این سنگ نبشته ها و فلزاتی که روی آن ها نامی
حکاکی شده ،در ارتباط با کورش بزرگ بسیار ناچیز و محدود است.
ولی در باره داریوش بزرگ نوشته های بیشتری در دست است .این پادشاه اشتیاق زیاد داشت
کارها و خدمات خود را ثبت کند و به داوری تاریخ بگذارد .خشاریارشاه و اردشیر نیز همین
گونه بودند .سنگ نبشته هائی در بیستون در نزدیکی کرمانشاه و همچنین اماکن دیگری مانند
فارس پیدا شده که نشان دهندۀ بخشی از تاریخ دوران هخامنشی است.
پرسش – اکنون از شما تقاضا داریم دربارۀ یکی دیگر از جنبه های تاریخی روابط دیرین
بین دو ملت یهود و ایران سخن بگوئید ،و آن این که :در اثر یک دوران طوالنی تماس بین دو
ملت و دو فرهنگ ،تاثیرات متقابلی به وجود آمد و از جمله این تاثیرات شمار قابل
توجهی از واژه های فارسی است که وارد زبان عبری شده است.
پاسخ – اجازه بدهید موضوع واژه ها را موقتاً کنار گذار یم و هنگامی که به دوره ساسانیان
رسیدیم در باره آن گفت و گو کنیم .در این جا به صورت کلی می خواهم بگو یم که آن چه در
اسفار پنج گانه تورات مقدس یهود به سرزمین ایران و دوران ایران مر بوط می شود ،این نکته
است که در آن ها هیچ واژه ایرانی پیدا نمی شود و در مقابل واژه هائی به زبان مصر قدیم
وجود دارد.
برای آنانی که باورهای عمیق دینی ندارند ،این نکته نشان آن است که تورات کتابی بسیار قدیمی
است و تورات پیش از آن که سلسله های سلطنتی در ایران به روی کار آیند و دوران هخامنشی
فرا رسد نگاشته شده است و دیر ین تر از دوران روابط ایران و یهود است .به سخنی دیگر،
نگارش اسفار پنج گانه بسیار قدیمی تر از دوران بر پائی پادشاهی در ایران بوده است.
ولی در کنار تورات ،یهودیان کتب دیگری نیز دارند که در برخی از آنان شماری از واژه های
ایرانی وجود دارد .این واژه ها را بیش از همه در تومار استر می توان یافت .در کتاب دانیال ،و
تا حدودی نیز در دو کتاب عزرا و نحمیا (که همه آن ها بخشی از مجموعۀ "عهد عتیق" و یا
کتاب مقدس یهود را تشکیل می دهد) واژه های ایرانی وجود دارد.
پرسش – خیلی جالب است :شما در مجموعۀ کتب مقدس یهود به چهار کتاب اشاره می
کنید و از آن ها نام می برید و می گوئید که در آن ها واژه های ایرانی دیده می شود.
پاسخ – بله ،منظورم واژه های ایران قدیم است .در این جا می خواهم به عنوان نمونه یک واژه
را مورد بررسی و تحلیل قرار دهم :در تومار استر سخن از این می رود که به نواحی مختلف
ایران و استان های آن "پیتگام" (פתגם  )Pitgamمی فرستند ،که این در واقع منظور ارسال "پیام" و
"دستور سلطنتی" است .این واژه از "پیغام" یا "پیام" ایرانی آمده است که امروز در زبان عبری
به مفهوم ضرب المثل به کار می رود .گاف در واژه پیتگام همان غین در ز بان عر بی است که
در واژه "پیغام" نیز وجود دارد و در فارسی به مرور زمان غین می افتد و پیام باقی می ماند که
واژه پیامبر نیز از آن آمده است و این دگرگونی علل فیلولوژیک دارد.

واژه دیگری که از فارسی به عبری وارد شده واژه دَت (דת  )Datاست که در اسرائیل کاربرد
بسیار دارد .این واژه در عبری به مفهوم مذهب و دین و کیش است .این واژه عبری از فعل
فارسی "دَتا" آمده که مفهوم آن "داده" است ،ولی در فارسی قدیم به مفهوم "قانون" به کار برده
می شده است .واژه عبری "دین" (דין  )Dinبه مفهوم عدالت و حکم و دادگاه ،آن هم از ز بان
فارسی آمده و به زبان عر بی نیز وارد شده است
واژه دیگری از تومار استر را ذکر کنیم که "هامان" (המן  )Hamanاست و منظور صدراعظم
دوران پادشاهی به نام "اخشوروش" در ایران است که با ترفند از پادشاه فرمان قتل عام همه
یهودیان را گرفت .گفته شده که هامان یک فرد غیرایرانی بود که احتماال از جزایر دریای اژه و
مقدونیه به ایران آمده بود .شمار زیادی از ایران شناسان بر این باورند که واژه "هامان" از
"هومن" فارسی آمده است که "هو" به معنی خوب است و "من" یا "مانا" به مفهوم "اندیشه"
است – در مجموع هومن به معنی "اندیشه نیک" است که نام "هامان" نیز احتماالً از همان
ر یشه آمده است.
شاید هم فرد بدطینت و کی نه جوئی مانند هامان این نام را از آن جهت برای خو یش برگز ید
که خصلت واقعی خود را پنهان سازد ،همانگونه که مرسوم است کسی که چشم ندارد ،نام او
را "عین الله" می گذارند و فرد بی مو را "زلف علی" لقب می دهند .آن هامان نیز همان گونه
که در تومار استر آمده ،نسبت به یهودیان هیچ "اندیشۀ نیک" نداشته است .هامان به نوشته
تومار استر پسری نیز داشت که "یازاتا" نامیده می شد که آن هم یک واژه فارسی است – و
واژه های دیگری نیز هست که من هم اکنون در ذهن ندارم.
واژه دیگری که می توانم بگو یم واژه "پردس" (פרדס  )Pardesاست که در ز بان عبری به مفهوم
"باغ مرکبات" به کار می رود از واژه "پردیس" یا "پارائیدائزا"ی فارسی آمده که به مفهوم بهشت
است و اعراب آن را به فردوس مبدل کرده اند که یکی از هشت بهشت است .واژه
"پارائیدائزا" در فرس قدیم به مفهوم مکان محصوری (مثال باغ) بوده که در آن جا خوشگذرانی
می کرده اند.
واژۀ دیگر" :گینزاخ" (גינזך  )Ginzakhاست که از فرس قدیم وارد ز بان عبری شده و به مفهوم
"گنج" و یا "خزانه" است و امروز در زبان عبری به مفهوم بایگانی اسناد و یا آرشیو به کار می
رود.
اگر مجموعه کتاب مقدس یهود را کنار بگذار یم و به کتاب های دیگری که در دوران قدیم به
ز بان عبری نگاشته شده باز گردیم ،مثال کتاب تلمود ،به هزاران واژه فارسی در ز بان عبری
برخورد می کنیم .واقعا جای دارد که پژوهشگران بنشینند و همه این واژه های فارسی را از
نوشتارهای عبری استخراج کنند و به تحقیق در باره ریشه های آن ها بپردازند.
پرسش – به واژه دیگری اشاره می کنم که از فارسی وارد عبری شده و آن گیزبار (גזבר

 )Gizbarاست که امروز این واژه به مفهوم صندوقدار به کار می رود .

پاسخ – بله ،این واژه هم همان "گنجور" پارسی است که آن هم از واژه "گنج" می آید و به
مفهوم خزانه دار است ،یعنی کسی که در ادارات امروزی به امور پولی رسیدگی می کند و
دریافت ها و پرداخت های پولی را انجام می دهد.
پرسش – شما فرمودید که در شماری از کتاب های دینی یهود واژه های ایرانی بسیاری
یافت می شود.
پاسخ – بله ،همان گونه که گفتم در تلمود هزاران واژه ایرانی وجود دارد .یک پژوهشگر آلمانی
ده جلد کتاب نوشته که بخشی از آن اختصاص به واژه های فارسی دارد که وارد ز بان عبری
دوران تلمود شده است.
به یک واژه دیگر عبری و ارتباط آن با فارسی اشاره کنم و آن اَمَرکَل (אמרכל  )Amarkalاست .این
واژه به مفهوم کارمندی که به امور اداری رسیدگی می کند به کار می رود .ولی در تلمود به
عنوان "آمارگر" یعنی کسی که با ارقام و حساب سروکار دارد مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسش – مایل به شنیدن نتیجه گیری شما هستیم در رابطه با تاثیری که زبان فارسی و
فرهنگ ایرانی بر زبان عبری و فرهنگ یهودی داشته است.
پاسخ – پیشتر تو صیه کردم که در باره رخنه یابی واژه های فارسی به زبان عبری در بخشی
سخن بگوئیم که در آن به دوران ساسانیان می پردازیم .علت آن است که بیشتر نامه ها و
نوشتارهائی که از دوران ساسانیان به زبان پهلوی و یا پارسی میانه باقی مانده ،توسط منشی ها
و کاتبانی نگاشته می شده که بیشتر به زبان آرامی آشنائی داشته اند.
گزارش های آن دوران همگی به زبان آرامی و یا عبری نگاشته شده است .مفهوم آن است که
وقتی یک ایرانی سندی از این گونه را می خواند ،هنگامی که به یک واژه آرامی می رسید ،آن را
به همان صورتی که نوشته شده بود نمی خواند ،بلکه آن را به صورت فارسی آن قرائت می
کند.
به عنوان مثال :به جای "کارنامۀ اردشیر بابکان" واژه "کارشِمَک" به کار رفته که به مفهوم نامه
و یا نام است .ولی یک ایرانی این واژه را "کارنامک" می خواند و نه "کارشمک" .درست مثل
آن است که به عنوان عالمت دالر شما یک  Sمی نو یسید و دو تا خط عمودی روی آن می
کشید .هر کس که این عالمت را ببیند ،آن را "دالر" می خواند .به همان شیوه ،بسیاری از واژه
های عبری و آرامی وارد ز بان فرس قدیم ایران شده است .در مجموع می توانم بگو یم که تاثیر
فرهنگی دوسو یه بوده است؛ یعنی ،شماری از واژه های فارسی وارد ز بان عبری شده و متقابالً
شماری از واژه های عبری و زبان آرامی به زبان فارسی راه یافته است.

اسکندر با حمله به ایران میخواست فرهنگ یونان را بر فرهنگ ایران چیره کند

پرسش – شما در گفت و گوی پیشین در رابطه با تاثیرهای متقابل فرهنگی بین یهود و ایران،
از واژه هائی سخن گفتید که از فارسی وارد زبان عبری شده و لغاتی که از عبری به زبان
فارسی رسیده است .بسیار مایلیم که در این باره توضیحات بیشتری بشنویم.
پاسخ – از آن جا که این یک مبحث فیلولوژی است ،یعنی شناسائی ریشه های واژه ها ،و
برای آن باید با متون مختلف دست و پنجه نرم کرد ،امری اسان نیست و دشواری های خود
را دارد.

پرسش – البته ما نمی خواهیم وارد مباحث دشوار علمی و فیلولوژی بشویم ،بلکه مایلیم
درباره رشته های متقابل فرهنگی بین یهود و ایران مطالب بیشتری بدانیم.
پاسخ – آن چه که از نظر تاریخ یهودیان ایران برای ما اهمیت دارد ،این پرسش است که آیا ما
یهودیان ایرانی از نظر فرهنگی در تمدن و فرهنگ ایران زمین "اسیمیله" شده ایم ،یعنی تحلیل
رفته ایم و با آن یک رنگ شدیم؟ این پرسشی است که شماری از پژوهشگران و از جمله
شخص بنده روی آن کار می کنند و می خواهند دریابند که مراحل نخستین این جذب
فرهنگ ایرانی توسط یهودیان آن سرزمین از چه هنگامی آغاز شده است.
نخستین نشانه هائی که به دست ما رسیده و می توان گفت که نوعی سرنخ است نوشتار
فردی به نام "راو یوسی" است که گو یا در سال  337میالدی می زیسته و نام او در کتاب تلمود
نیز آمده است و او توصیه می کند که یهودیان از این پس دیگر به زبان آرامی سخن نگو یند،
بلکه زبان تکلم آنان از این پس باید ز بان ایرانی یا فارسی باشد.
ما از خود می پرسیم که چگونه است یک حاخام بزرگ (راو) یهودی ،مالئی که در زمان خود
نفوذ و احترام بسیار داشته ،به یهودیان توصیه می کند که از این پس به زبان آرامی سخن
نگو یند ،بلکه به فارسی تکلم کنند .به نظر من ،این مطلب نشان آن است که در آن دوران ،یعنی
در دوران تلمود احترام و اهمیت زیادی برای ایران ،فرهنگ آن و ملت نیک رفتار آن سرزمین
وجود داشته است – این احترام و قدر ،در مجموعه دینی یهود که کتاب تلمود نامیده می
شود بازتاب گسترده یافته است.
توجه داشته باشید که نگارش تلمود از حدود  7877سال پیش آغاز گردید .نگارش "میشنا" که
یکی از دو کتابی است که مجموعه تلمود را تشکیل می دهند ،حدود سال  277میالدی توسط
"ر بی یهودا هناسی" (רבי יהודה הנשיא  )Rabbi Yehuda Hannassiآغاز گردید و توضیحاتی که در
این کتاب آمده بیشتر به زبان آرامی نگاشته شده که در آن در باره فیروز پنجم نیز توضیحاتی
درج شده و تقر یبا  177سال پس از میالد مسیح نگارش آن به انجام رسیده است .به طور
میانگین ما درباره سال  377یا  337میالدی سخن می گوئیم.
این نوشتار نشان می دهد که یهودیان یک اقلیت قومی نسبت ًا بزرگی در امپراتوری ایران آن زمان
بوده اند که به تدریج در فرهنگ ایران زمین تحلیل رفتند و به زبان فارسی برای تکلم روی
آوردند.
شوربختانه در مورد همه دوره هائی که به پیش از ورود اسالم به ایران مر بوط می شود،
نوشتارها و یا اسنادی که توسط یهودیان نگاشته شده باشد ،برای ما باقی نمانده است که
بتوانیم در باره آن به تحقیق بپردازیم و یا رساله ای در مورد آن بنو یسیم.
شماری از مزامیر داود به زبان پهلوی ترجمه شده است ،که آن هم ما نمی دانیم که آیا توسط
یهودیان صورت گرفته و یا مسیحیان آن را انجام داده اند .ولی در هر حال این کار نشان می
دهد که بخش کوچکی از کتاب مقدس یهود ،به فارسی آن زمان نیز درآمده است.

این ترجمه تاریخ ندارد ،ولی مسلم آن است که پیش از حمله عرب به ایران انجام شده ،زیرا به
خط پهلوی نگاشته شده است .یادآوری می کنم که این ترجمه ،تنها ابیاتی چند از مزامیر داود
را در بر می گیرد و حتی همه کتاب مزامیر نیست و به احتمال زیاد در دوران اشکانیان انجام
گردیده و به زبان فارسی میانه درآمده است .یک دانشمند سوئدی به نام لیبرگه کتابی در باره
این ابیات ترجمه شده نوشته است و متن ترجمه را می توان به همان خط پهلوی در آن کتاب
یافت.
پرسش – در این فرصت می خواهیم از زبان های فارسی سخن بگوئید؛ فارسی میانه به
چه دورانی تعلق دارد؟
پاسخ – تغییر ز بان یک روند تدریجی است ،بنابراین تاریخی هم که ما می خواهیم در مورد
فارسی میانه ذکر کنیم ،امری تقر یبی است .فرس قدیم و یا ز بان باستانی ایران ،به دوره
هخامنشی ها مر بوط می شود .زبان میانه در دوران اشکانیان و ساسانیان رواج داشته است.
پرسش – به طور تقریبی چه مقدار از متونی که به زبان فارسی میانه نگاشته شده ،هم
اکنون در دسترس پژوهشگران قرار دارد؟
پاسخ – در یک کالم بگو یم :بیشتر از هر دوره دیگر پیش از تسلط اسالم بر ایران .این موضوع
جالبی است که می توان در چند برنامه در باره آن سخن گفت .درست است که بیشتر ین
متون به زبا ن فارسی میانه در دوران ساسانیان نگاشته شده ،ولی از بین رفته  ،منتها در دوره
اسالمی باز نو یسی شده است؛ که ما از قرن ششم و هفتم و هشتم میالدی سخن می گوئیم
که همه آن ها پس از اشغال ایران توسط اعراب است.
علت امر چیست؟ علت آن است که وقتی اعراب به ایران حمله کردند ،برخالف بسیاری از
تهاجماتی که در طول تاریخ به سرزمین های مختلف شده ،این تهاجم دارای مشخصات ویژه
خود بود .این تهاجم به هدف تصرف خاک ایران و تسلط بر این سرزمین نبود ،بلکه تهاجمی
بود به این هدف که در ایران حالت متامورفوز ( – metamorphosisدگردیسی ،استحاله) به
وجود آورد – یعنی ،بسیاری از جنبه های زندگی مردم ایران را دگرگون کرد.
مثالً عرب ها آمدند و خدای ایران را تغییر دادند .از آن پس دیگر جائی برای اهورامزدا وجود
نداشت و الله جایگز ین آن شد .اهر یمن نیز جایگاه خود را از دست داد و شیطان جایگز ین آن
شد .آتشکده ها را ویران کردند و به جای آن ها مساجد را گشودند .کتاب اوستا به کناری
گذاشته شد و به جای آن قرآن مجید آمد .در این دوران بسیاری از شیوه های اندیشه و طرز
زندگی ایرانیان به صورت تدریجی دگرگون شد .در یک کالم ،اعراب بیابانگرد نیامدند فقط
اصفهان و سیستان را به اشغال خود در آورند ،بلکه آمدند تا افکار و اندیشه و مغز ایرانیان را
به تسلط خود درآورند.
آن ها یک ایران دیگر به وجود آوردند – در حدی که می توان گفت گو یا فردی آمده است و
ایران پیش از اسالم و ایران پس از ورود اسالم را با قیچی بر یده و آن دو بخش را از یکدیگر
جدا کرده است .دو دوران کامالً متفاوت نسبت به یکدیگر به وجود آمده است.

ولی این تعر یف ممکن است تا اندازه ای هم درست نباشد .مثالً :عرب ها نقاط بسیاری را از
سرزمین های مشرق زمین و شمال آفر یفا به تصرف درآوردند که بر بسیاری از آن ها حتی
ز بان عر بی را تحمیل کردند – ولی تالش آن ها در این مورد در ایران به ناکامی انجامید و ز بان
پارسی پایدار ماند و همچنان تا به امروز هم پایدار است.
در مورد فرهنگ ایران زمین می توان گفت که هنوز رنگ و بوی دوران زرتشت به مقدار ز یاد
در آن باقی مانده ،ولی تا حدودی هم رنگ فرهنگ اسالمی به خود گرفته است.
پرسش – اگر به روابط تاریخی دو ملت یهود و ایران باز گردیم ،تقاضا می کنیم در باره
دوران ساسانیان و اشکانیان در این راستا برای ما سخن بگوئید.
پاسخ – در مورد اشکانیان الزم است با این توضیح شروع کنیم که با پایان گرفتن دوران
حکومت خاندان هخامنشی که ایرانی بودند ،قوم بیگانه ای به این سرزمین آمد و حکومت
برآن را به دست گرفت.
حکومت داریوش سوم منهدم شد و ایران به تسلط یونانیان در آمد .اسکندر مقدونی بر ایران
زمین مسلط شد .همان اسکندری که زرتشیان او را گَجَستَک می خوانند ،که معنی آن "اسکندر
ملعون" است ،ولی بعداً در دوره اسالمی او را حتی به مقام پیامبری می رسانند و همه جا به
نیکی از او نام می برند .در دیدگاه زرتشیان ،اسکندر همان مقام نفر ین شده ای را دارد که هامان
در تومار استر برای یهودیان دارد.
به هر حال ،قوم بیگانه ای وارد ایران زمین شد و حکومت را به دست گرفت .خود دوران
تسلط اسکندر نیز حاوی تالشی بود برای هلنیزه کردن سرزمین های به اشغال درآمده و از
جمله ایران .یعنی ،یونانی ها قصد داشتند فرهنگ و تمدن بومی را از بین ببرند و فرهنگ
"هلنی" یعنی فرهنگ یونان را جایگز ین آن سازند.
آن ها می خواستند فرهنگ یونانی (هلنیستی) را بر ایران و عراق و مصر و دیگر نقاط امروز
خاورمیانه نیز مسلط سازند .آن ها در سرزمین های تحت تسلط خود در ایران نیز به شهر
سازی پرداختند ،از جمله شهر سلوکیه را بر پا کردند و برخی ازدواج های تحمیلی یا مصلحتی
را انجام دادند که در آن ایرانیان را ناچار می ساختند با یونانی ها ازدواج کنند.
قصدشان آن نبود که ایران زمین را به یک مستعمره یونانی مبدل سازند ،بلکه هدف آن بود که
سرزمین ایران نیز به عنوان دنبالۀ امپراتوری یونان ،دارای همان فرهنگ و تمدن آتن و دیگر
شهرهای یونان باشد .پارت ها که یک قبیله کامال ایرانی بودند ،از سوی هیرکانیا که همان
گرگان امروز است ،به پا خاستند و به تالش دست زدند تا ایران را از چنگ سلوکی ها یا
یونانی ها بیرون آورند.
اشک اول در این زمینه موفقیت چندانی نداشت ولی به مرور زمان و تا دوره مهرداد اول که
تقر یبا  217سال پیش از میالد مسیح حکومت می کرد ،سراسر خاک ایران به تسلط اشکانیان
در آمد .این تسلط را باید به فال نیک گرفت ،زیرا اشکانیان نسبت به مردمانی که بر آن ها
حکومت داشتند ،رفتارشان دارای جنبه های آشتی جو یانه و تسامح و تساهل بود.

این مدارا بیشتر به مفهوم آن بود که اشکانیان مردمان هر دین و قبیله و گروه قومی را آزاد می
گذاشتند که به آئین خو یش بپردازند .این آزادی حتی شامل امور سیاسی نیز می شد .بی
جهت نیست که اعراب شیوه حکومتی آن دوران را ملوک الطوایفی می خوانند ،زیرا از طایفه
های مختلف تشکیل شده بودند که در راس آن ها یک شاه قرار داشت و فرمانروای همه آنان
شاه شاهان و یا شاهنشاه نامیده می شد .آن ها آمدند با یونیان بجنگند.
در نقطه دیگری از این منطقه سرزمین اسرائیل قرار دارد که در آن جا هم یونانیان حاکم هستند
و بر قدرت تسلط دارند و در آن جا هم یونانی ها به صورتی خیلی خشن نسبت به ملت یهود
رفتار می کنند .ستم و خشونت یونانیان علیه یهودیان در حدی بود که همان معبد مقدس یهود
که به دستور کورش بزرگ و با سخاوتمندی داریوش بزرگ در اورشلیم از نو ساخته شده
بود ،این خانۀ خدا ،این مکان مقدس ،این جائی که در آن نیایش می کنند ،محلی که در آن آئین
های متعدد و گوناگون مذهبی برگزار می شد ،یونانیان آن را عامدانه به یک زباله دانی مبدل
ساختند .آن ها به انواع حرکات ناشایست علیه این مکان مقدس یهود دست می زدند که
مایل نیستم وارد جزئیات آن شوم .ولی چنین رفتاری خشم ملت یهود را سخت برانگیخت.
در چنین دورانی بود که در آن سوی خاورمیانه ایرانی ها قرار داشتند که علیه اشغالگران یونانی
پیکار می کردند و در این سو یهودیان بودند که علیه یونانیان در حالت غلیان قرار داشتند و
خشم شدیدی علیه آن ها در وجودشان متراکم شده بود.
شگفت انگیز نیست که در چنین وضعی ،بین یهودیان و ایرانیان دوره اشکانی نوعی همکاری به
وج ود می آید که بسیار جالب است .در وهله اول این همبستگی جنبه نظامی دارد .هر دو
ملت به یکدیگر نیازمند هستند .پادشاهان اشکانی بودند که در دوران به پاخیزی یهودیان به
رهبری خاندان حشمونائی علیه حکومت اشغالگر یونان در سرزمین خو یش ،دست یاری به
سوی یهودیان دراز کردند تا بتوانند استقالل سرزمین پدری خو یش را دوباره به دست آورند.
می خواهم تاکید کنم که اگر این یاری رسانی اشکانیان به یهودیان نبود ،خاندان حشمونائی
قطعا نمی توانستند به مدت هشتاد سال استقالل یهودیان را حفظ کنند .بدون کمک اشکانیان
چنین امری امکان پذیر نمی شد .این استقالل گرچه کوتاه مدت بود ،ولی در سایه همکاری
اشکانیان با یهودیان امکان پذیر گردید.
ولی جنبه متقابل این همکاری و همیاری را نیز باید در نظر گرفت و گفت :همان دردسری که
یهودیان در سرزمین خود علیه حکومت اشغالگر یونان ایجاد کردند و برای بیرون راندن آنان به
پا خاستند ،موجب شد که یونانیان توان کمتری داشته باشند با شاهان اشکانی در ایران
رویاروئی کنند و متصرفات خود را گسترش بخشند .بنابراین ،یهودیان نیز از خاک خود ،عمال
به اشکانیان در ایران کمک کردند .این همکاری و همیاری تاریخی بین یهود و ایران موجب
افتخار است.

اشکانیان سلحشورانی بودند که به یهودیان یاری رساندند استقالل سیاسی را بازیابند

پرسش – سخنان شما در گفت و گوی پیشین در مورد مناسبات دیرین بین دو ملت یهود و
ایران به دوران اشکانیان رسید ،ولی ناتمام ماند .مایلیم که دنباله آن را بشنویم.
پاسخ – همان گونه که در گفت و گوی پیشین به آن اشاره شد ،میان دو ملت یهود و ایران ،بار
دیگر در مسیر تاریخ نوعی همبستگی و همیاری و اشتراک مساعی و دوستی به وجود آمد ،که
این خود گاه به گاه روی نوشتارهائی که ما اکنون در دسترس داریم اثر گذاشته است.
مثال اگر از کتاب تلمود که شامل تفسیرهای مشروحی در باره شر یعت یهود است سخن
بگوئیم ،در آن مطالبی دیده می شود که با دوره اشکانیان در ایران ارتباط دارد و همچنین با دوره

ساسانیان مر بوط می شود .به عنوان نمونه ،هنگامی که اردشیر بابکان در سال ( 220یا آن گونه
که برخی عقیده دارند در سال  221میالدی) اردوان پنجم را از پای در می آورد و به دوران
حکومت اشکانیان در ایران زمین پایان می دهد ،راو اعظم (حاخام یا مالی اعظم و رهبر
روحانی یهودیان) در بابل و در واقع ساالر دینی اعظم یهودیان آن سرزمین (عراق امروز) ،آن گونه
که در رساله ابونظره در تلمود نوشته شده ،با اندوه بسیار می گو ید חבילה נתפרקה Havila
( nitparkaبغچه از هم پاشید) ،یعنی آن همبستگی و همیاری بین دو ملت که وجود داشته از
هم پاشیده شده است.
این سخنان به مفهوم ابراز تاسف ا ست و هنگامی که ما چنین سخنانی را از زبان رهبر
روحانی اعظم یهودیان می شنو یم ،تنها نتیجه ای که می توان گرفت آن است که دو ملت یهود
و ایران دوران بسیار خو بی را در زمان اشکانیان با هم گذرانده اند .می دانید که رزمندگان
دوران اشکانیان بهتر ین جنگجو یان زمان خو یش بودند .در آن دوره در سرزمین های دیگر،
برخالف سپاهیان اشکانیان اسب سوارانی نداشته ایم که هم زمان بتوانند هم از جلو و هم از
عقب تیر بیاندازند .اشکانیان با شیوه های برجسته نظامی خود توانستند آن عظمت و وسعت
دوران هخامنشی را ،با سرعت زیاد و قابل تحسین وتا حدودی با همکاری ملت یهود ،تجدید
کنند.
باز هم در این جا می خواهم تاکید کنم که بخشی از این همیاری و همکاری بین یهود و ایران ،از
طر یق رو یاروئی یهودیان در سرزمین خود علیه حکومت اشغالگر یونان بود که یونیان را در این
نقطه جغرافیائی میخکوب کرد ،به هدف آن که ایرانیان راحت تر بتوانند به تالش جنگی خود
ادامه دهند و تصرفات خو یش را گسترش بخشند .هدف یهودیان از درگیری با اشغالگران
یونانی ،که قدرتمندتر ین امپراتوری آن زمان را در این منطقه به وجود آورده بودند ،بیرون راندن
آنان از سرزمین خو یش بود – و در این هدف موفق نیز شدند و پیروز بیرون آمدند.
پرسش – یعنی اگر به زبان امروز سخن بگوئیم بین دو ملت یهود و ایران در آن دوران نوعی
همکاری های استراتژیک به سود طرفین جریان داشت.
پاسخ – بله ،این نکته کامال درست است و بسیار جالب می باشد و اگر شما کتاب تاریخی
"مکابی ها" (מכבים  )Maccabeesرا بخوانید ،در آن نسبت به این موضوع نیز اشاراتی شده
است .می شود گفت که بین همه شاهان دوران اشکانیان و ملت یهود همیشه مناسبات
دوستانه برقرار بوده است .این همکاری و تماس نه تنها با یهودیان سرزمین اسرائیل بوده ،بلکه
یهودیانی را نیز شامل می شده که در سرزمین بابل (عراق امروز) زندگی می کردند.
این موضوع را نیز در حاشیه می خواهم برای عالقمندان توضیح دهم که سرزمین بابل را از
نظر دینی و فرهنگی یهودیان ،نمی توان از سرزمین اسرائیل جدا دانست .حتی می خواهم گامی
فراتر گذاشته و بگو یم که سرزمین بابل از زاو یه هائی که به آن ها اشاره کردم ،برای یهودیان
اهمیتش از سرزمین اسرائیل بیشتر بوده ،زیرا کتاب قطور و پر محتوای تلمود ،آن گونه که ما
آن را می شناسیم ،در سرزمین بابل نگاشته شد که تدوین آن چند صد سال به طول
انجامید.

بی تردید اگر این مسالمت و صلح طلبی و آسایش و آرامش در نواحی محل سکونت یهودیان
در سرزمین بابل وجود نمی داشت ،آنان نمی توانستند گنجینه بزرگی چون تلمود را برای
ملت یهود و اندیشه های مذهبی جهان به ارمغان آورند( .یادآوری می کنم که تلمود شامل دو
کتاب میشنا و گمارا می باشد) .خلق این آثار و اندیشه های دینی و معنوی یهودیان در
سرزمین بابل در دوران اشکانیان ،مدیون همین رفتار دوستانه آنان با یهودیان زمان بوده است.
در برخی صفحات و حاشیه های شماری از رساله هائی که تلمود را تشکیل می دهد ما می
خوانیم که اگر شما یک نفر ایرانی را دیدید که آمده است به سرزمین اسرائیل و اسب خود
را به درختی بسته است ،بدانید که ظهور "ماشیح" (منجی موعود) نزدیک شده است .چرا
این اندیشه نضج گرفته است؟ پاسخ ساده آن است که یهودیان در آن دوران بر این باور بودند
که نجات (گئوال גאולה  )Geulaاز سوی ایران فرا خواهد رسید.
در تلمود مطالب بسیار تحسین آمیز و سپاس انگیزی نسبت به ایرانیان نگاشته شده است.
همانگونه که پیشتر گفتم ،این نوشتارها یادگاری از زمان زندگی مسالمت آمیز و روابط
دوستانه با اشکانیان است و تا اندازه زیادی هم با سلسله ساسانیان که در آینده در باره آن
بیشتر صحبت خواهیم کرد مر بوط می شود .به عنوان مثال در تلمود نگاشته شده که "ده
پیمانه قدرت از آسمان به زمین فرود آمده که نه پیمانه آن نصیب ایرانیان گردیده است و
پیمانه دهم در اختیار دیگر ملت های دنیا قرار گرفته است" .یعنی ،ایرانیان در آن زمان تا این
اندازه از دیدگاه یهودیان مردمانی قدرتمند محسوب می شدند.
پرسش – آیا مفهوم این سخنان تحسین آمیز آن است که ملت یهود تا این حد ملت ایران و
حکومت آن را دوست داشته و به آن ها احترام می گذاشته و در تحسین از قدرت ایران
زمین زبان به تمجید می گشوده است؟
پاسخ – بله ،همین گونه است .اجازه بدهید یک مثال دیگر از تلمود بیاوروم که می نو یسد
"اگر خداوند ده پیمانۀ زیبائی آفر یده ،نه پیمانه آن به ایرانیان اهدا گردیده و پیمانه دهم نصیب
دیگر ملت های جهان شده است" .این ها همه نشان می دهد که یهودیان در آن دوران تا چه
حد به ایرانیان عالقه داشتند و برای آنان احترام و اهمیت قائل بوده اند.
یهودیان با نگاهی بسیار دوستانه به ایرانیان می نگر یستند – حالتی که یک یهودی همیشه می
خواست که با یک نفر ایرانی داشته باشد .این در یچه نور و یک شمع برافروخته ای است که
مبدل به یک مشعل فروزان شده که تا به امروز باقی مانده و ما باید این مشعل را همچنان
فروزان به دست آیندگان بسپاریم.
پرسش – شما به عنوان یک پژوهشگر و تاریخدان ،هنگامی که پیشینۀ اقوام دیگر و روابط
بین آنان را مطالعه می کنید ،آیا سابقه دارد که ملتی مانند ملت یهود در تاریخ خود این
همه درباره یک ملت دیگر مانند ملت ایران و پادشاهان ایران به نیکی سخن گفته و آن ها
را تحسین کرده باشد و برایشان احترام قائل شود و از آن ها تجلیل به عمل آورد؟

پاسخ – باید با کمال تواضع بگو یم که من با تاریخ همه ملت های جهان آشنائی الزم را ندارم
که بتوانم چنین ارزیابی را ارائه دهم .ولی بر اساس آن چه که می دانم ،تصور می کنم که روابطی
مانند مناسبات یهود و ایران در آن دوران در میان ملت های جهان بی نظیر بوده است.
البته من به طور کامل نمی دانم آیا چنین روابطی در دوران های مختلف تاریخ در میان ملت
های دیگر ،مثالً ملت مصر یا امپراتوری عثمانی و یا در بلغارستان قدیم و یا چین باستان
وجود داشته است و چه ملت هائی آمده و رفته اند.
در همه جهان فجایع رخ داده است .ولی ما در این جا از روابط یهود و ایران سخن می گوئیم و
از این رو بهتر است که شما پرسش خود را این گونه مطرح کنید که "آیا میان ملت یهود و
دیگر ملت ها چنین روابط مستحکم و دوستانه ای که با ایرانیان برقرار بوده ،چنین همکاری و
همیاری در مسیر تاریخ وجود داشته است یا نه" .پاسخ من به این پرسش تنها یک کلمه است:
خیر! چنین روابطی از جانب یهودیان نه با رومی ها برقرار بوده و نه با سلسله های اسالمی
مثل خلفای بنی امیه که بر سرزمین اسرائیل مسلط بوده اند و نه با مملوک ها و عثمانی ها و
غیرهم.
تنها و تنها در مورد ایران است که چنین همبستگی ها و دوستی های پایدار و بادوامی وجود
داشته که نه فقط برای تنها ده سال یا بیست سال و حتی صد سال برقرار بوده باشد .این
مناسبات دوستی و همکاری و همیاری بین یهود و ایران صدها سال دوام آورده است .چنین
پدیده ای را در تاریخ ملت یهود در ارتباط با ملت های دیگر ندیده ام و سراغ ندارم.
پرسش – شماری از آثار باستانی در حفاری های باستان شناسی اسرائیل به دست آمده که
نشان از ارتباط ناگسستنی بین دو ملت یهود و ایران دارد.
پاسخ – بله ،شماری از این گونه آثار به دست آمده است .در واقع این حفر یات و آثار به
دست آمده را مر بوط به دوران مادها می دانند .در این حفاری ها شماری کوزه های سفالی و
مجسمه و عالماتی روی سفال به دست آمده و آثاری از ساختمان هائی پیدا شده که با ایران و
تاریخ آن و دورانی که ایرانیان بر این سرزمین حکومت می کردند ارتباط دارد.
شوربختانه من در این رشته تخصصی ندارم .استاد این رشته پروفسور اِفرائیم اِشتِرن بود که از
نامدارتر ین استادان باستان شناسی به شمار می آمد و با کمال تاسف حدود ده سال پیش به
دست یک ترور یست عرب هنگام عبور از خیابانی در اورشلیم ،از پشت سر هدف ضر بات
چاقو قرار گرفت و جان باخت .او بود که در این رشته تخصص بسیار داشت و کتابی در این
باره نوشته که عالقمندان می توانند به آن مراجعه کنند.
پرسش – در حاشیه سخنان شما من باید اضافه کنم که عالمت "گفتار نیک ،پندار نیک و
کردار نیک" به صورت مهر روی برخی کوزه های سفالی که در بعضی حفریات باستان
شناسی در اسرائیل به دست آمده دیده می شود که نشان از دوران تسلط ایرانیان بر
سرزمین اسرائیل دارد .روی برخی از این کوزه های سفالی همچنین متنی به زبان عبری از
یَد هَمِلِخ" (כיד המלך  – Keh Yad Hamelekhبه مفهوم:
این قرار نگاشته شده است" :کِ َ
شاهانه) که یادی از پادشاه ایران بوده است.

پاسخ – بله این نکته کامال درست است .اشیاء دیگری نیز پیدا شده که من در باستان شناسی
تخصصی ندارم که در این باره سخن بگو یم .مقاله هائی در این باره انتشار یافته که می توان به
آن ها مراجعه کرد.
پرسش – در پایان این بخش از گفت و گو تقاضا دارم به اختصار روابط چند صد ساله
یهود و ایران در دوران اشکانیان را جمع بندی کنید.
پاسخ – همان همکاری و همیاری که پایه های آن در کنار رودخانه های دجله و فرات در
خاک امپراتوری شکست خورده بابل (عراق امروز) توسط کورش کبیر گذاشته شد ،در دوران
دیگر شاهان هخامنشی ادامه یافت و این میراث دوستی و همکاری به دست طایفه دیگری از
ایرانیان رسید که اشکانیان نام داشتند و آن ها این هدیه بزرگ و این موهبت عظیم دوستی را
پاس داشتند و آن را آبیاری کردند و گسترش دادند و به جائی رساندند که آن ها مسبب شدند
که ما برای دومین بار در تاریخ ملی خود توانستیم استقالل خو یش را دوباره به دست آوریم.
فراموش نکنید که یهودیان در تمام دوران تاریخ زندگی خود ،تاریخ چهار هزار ساله ملت یهود،
پیش از سال  7508که استقالل اسرائیل نو ین در آن اعالم شد ،دو بار از مزایای خود فرمانی
سیاسی برخوردار بوده اند – بار اول در دوران داود و سلیمان و فرزندان آن ها که یک بار
دولت مستقل یهود توسط آشوری ها از میان رفت و یهودیان زیر سلطه بیگانگان قرار گرفتند
و سپس با آمدن امپراتوری بابل استقالل خود را از دست دادند .بار دوم هنگامی است که
اشکانی ان آمدند و با پشتیبانی نظامی خود از یهودیان ،استقالل دو باره ملت ما را امکان پذیر
ساختند و یهودیان توانستند دست کم برای هشتاد سال دیگر در دوران حشمونائی ها از
خودفرمان ی ملی برخوردار شوند .سپس رومی ها آمدند که دو باره استقالل را از یهودیان
سلب کردند و از آن پ س ما مدت دو هزار سال در دشواری و رنج و محنت و تبعید به
سر بردیم و در سراسر دنیا پراکنده شدیم – تا هنگامی که سال  7508میالدی فرا رسید و
استقالل دو باره سرزمین پدری یهودیان توسط داوید بن گوریون اعالم شد.

زرتشتیان ایرانی نیایش آتش را به صورت دسته جمعی برگزار می کنند

پرسش – در گفت و گوهای پیشین شما تعریف کردید که در دوران اشکانیان روابط بسیار
دوستانه ای بین دو ملت یهود و ایران برقرار بوده که در برخی کتب دینی و شریعتی یهود
تحسین و تمجیدهای بسیار از ایران و ایرانیان دیده می شود .در سخن گفتن از عالئق
فرهنگی ،سیاسی و حتی نظامی بین دو ملت ،شما به سلسله ساسانیان در آیران رسیدید
که این بار می خواهیم درباره آن اطالعات تازه ای به دست آوریم .بفرمائید.
پاسخ – الزم است که این سخن را با یک مقدمه کوتاه آغاز کنیم .رو یدادها معموال در خالء
رخ نمی دهد و واقعیات پیرامونی را نباید نادیده گرفت .فراموش نکنید که اردشیر اول که
کنیه بابکان داشت ،از یک خانوادۀ مذهبی بود زیرا اجداد او در شهر استاخر (استخر) به
کارهای دینی مشغول بودند و آتشکده اداره می کردند.
اردشیر ،از خانوادۀ ساسانیان ،هنگامی که آمد و ایران را از تسلط سلسله پیشین (خاندان
اشکانیان) که آن هم ایرانی بود خارج ساخت ،دوره ای در ایران آغاز شد که با دوران پیشین در

بسیاری موارد تفاوت کامل داشت .در بخشی از دوران ساسانیان ،به ویژه در دوره اردشیر
بابکان که پایه گذار این سلسله بود ،نوعی ائتالف بین اهل دین و اهل سیاست به وجود آمده
بود .به سخنی دیگر ،دین و دولت با هم قاطی شده بودند.
در حالی که در دوره اشکانیان نفوذ مؤ بدان زرتشتی و مراسم دینی آن ها و بسیاری امور دیگر
چندان قوی و پر رنگ نبود ،از آغاز دوره ساسانیان مؤ بدان دو باره پر و بال گرفتند و هم
اردشیر از نفوذ مؤ بدان برای پیشبرد هدف های خو یش بهره گیری کرد و هم دینمداران
زرتشتی بر او نفوذ یافتند که بتوانند هدف های سیاسی خو یش را پیش برند و از وجود
اردشیر به عنوان یک رهبر سیاسی بهره مند گردند.
پادشاها ن ساسانی و به ویژه شخص اردشیر اول و سرداران او تا آن جا که می توانستند ،تقر یبا
همه نمادهای فرهنگی دوران اشکانیان را از میان بردند .حساب کنید که دوران پادشاهی
اشکانیان در ایران بیش از پانصد سال ادامه داشت (از  377پیش از میالد تا سال  200پس از
میالد) و علی ر غم این مدت بسیار طوالنی ،ما مدارک و اسناد و اطالعات چندانی از آن
روزگاران در اختیار ندار یم که بتوانیم از جزئیات دوران آگاه شو یم.
یک رشته مطالب کلی را درباره دوران ساسانیان می دانیم ،ولی نه بیشتر .تازه همین اطالعات
نیز مطالبی است که دیگران در باره ایران نوشتند و از آن ها باقی مانده است .بیشتر ین بخش
از اطالعات ما درباره دوران ساسانیان مطالبی است که تاریخ نو یسان یونانی نگاشته اند .ولی
به یک منبع مهم دیگر نیز باید اشاره کنیم و آن مطالبی است که به زبان ارمنی به تحر یر
کشیده شده است.
اردشیر با تعصب خاصی به بر پائی خاندان پادشاهی ساسانی پرداخت .در این جا من می
خواهم به عنوان یک پژوهشگر بی طرف بگو یم که دوره ساسانیان ،برای اقلیت های دینی که
در ایران زندگی می کردند ،گاهی خوب و زمانی بد بود و فراز و نشیب هائی در این مورد در
دوره آنان وجود داشته است .این دوران ،به ویژه برای اقلیت مسیحی در ایران بسیار ناگوار بود.
علت آن است که دوران اردشیر و پادشاهان بعدی ساسانی با قدرت گرفتن امپراتوری روم
مصادف می شود .به دوره ای می رسیم که رومیان دین مسیح را به طور رسمی می پذیرند و
در واقع مسیحیت به صحنه تاریخ می آید و خود را برای جهانگشائی دینی آماده می سازد .این
رویداد کم و بیش در سال  337میالدی یعنی سه قرن پس از مصلوب شدن عیسی مسیح رخ
داد و امپراطور روم در آن هنگام کنستانتین نام داشت .فرمانروایان امپراتوری روم دشمنان
سرسخت ملت یهود بودند.
می توان گفت که تقر یبا از همان نخستین دوران بر پائی سلسله ساسانی در ایران ،نزاع و درگیری
بین آنان و امپراتوری روم جر یان داشت .از دوران اردشیر اول شروع کنیم تا شاپور اول و
شاپور دوم  ،خسروشاه ،انوشیروان تا دوران های پس از آنان .از همان هنگامی که امپراتوری
روم مسیحیت را به عنوان دین رسمی خود پذیرفت ،از آن جا که شماری مسیحی به صورت
اقلیت در ایران زندگی می کردند ،مشکالتی به وجود آمد .فراموش نکنید که یکی از پایه های

مسیحیت تبلیغات دینی است .یعنی یک مسیحی باید همیشه و در هر زمان و مکان برای
انجام تبلیغ دینی آماده و حاضر باشد.
یک اقلیت دینی مسیحی در ایران بودند ولی حکومت و کشور ایران به تمام معنی زرتشتی بود.
توجه کنید که در دوران هخامنشی و اشکانیان نیز دین های ایرانی وجود داشتند و دارای پیروان
خو یش بودند .این امر را تاریخ نو یسان به طور حتم تائید می کنند .البته در همین دو دوران نیز
زرتشتیان در ایران زندگی می کردند و فعالیت داشتند .ولی فاقد آن قدرت سیاسی و
حکومتی ِ دوران ساسانیان بودند.
مؤ بدان زرتشتی در دوره ساسانیان قدرت پیدا می کنند و در این جاست که باید بپردازیم به
شیوه رفتار پادشاهان ایرانی این دوره با اقلیت های دینی .در کتاب دینی تلمود یهودیان ،اشاراتی
به دوران اردشیر شده است .اشارات نیز به این ترتیب است که اگر یک روحانی یهودی (راو
یا امورای) شکایتی از برخی ناهنجاری ها می کند ،و از آن جا که ما می دانیم آن روحانی در
فالن دوره زندگی می کرده است ،متوجه می شو یم که در دوره اردشیر ساسانی بوده حتی اگر
نامی از او برده نشده باشد.
ولی دوران های خوشی نیز در روابط فیمابین وجود داشته است .به عبارت دقیق تر ،دوران
شاپور که بالفاصله پس از اردشیر آمد ،یکی از بهتر ین دوران های سلطنت ساسانیان برای
همگان و به ویژه برای یهودیان بود .شاپور اول با روسای حوزه های دینی یهودی در بابل روابط
خیلی دوستانه ای داشته است.
یادآوری کنم که در بابِل ،حوزه های دینی یهودیان (یا آن چه که مراکز علمی و دینی نامیده می
شود) در سه مرکز عمده فعال بوده ،است :نَهَردِعا ،پومبِدیتا و سورا .حساب کنید که
روحانیون ارشدی که این حوزه ها یا آکادمی های دینی را اداره می کردند ،با شاپور اول رفت و
آمد خانوادگی داشتند .با او نشست و برخاست می کردند .اگر شاپور اول ضیافتی بر پا می
ساخت ،سران دینی جامعه یهودیان بابل را نیز به آن دعوت می کرد.
به عنوان مثال ،در تلمود آمده است که "شموئل" که راب بزرگی در جامعه یهودیان بود و در
دوره شاپور اول می زیست ،در ضیافت های خانگی این پادشاه حضور می یافت و حتی بازی
نمایشی می کرد .در تلمود آمده است که راو شموئل در میهمانی پادشاه ایران ،با لیوان شراب
به پاره ای شیر ین کاری ها می پرداخت که همگان را شاد می کرد.
با استناد به نوشته های تلمود ،می توانیم بگوئیم که صمیمیت زیادی بین برخی از پادشاهان
ساسانی و در باره سلطنتی آنان با سران جامعه یهودیان برقرار بوده ،ولی شوربختانه دوران
محنت و سرکوب نیز وجود داشته است .به عنوان مثال ،با به روی کار آمدن یک مؤ بد
اعظم یا مؤ بد مؤ بدان به نام کارتیر ،ناگواری ها و دشواری های زیادی ،نه تنها در مورد یهودیان،
بلکه بیشتر در مورد مسیحیان ،و به طور کلی در مورد همه اقلیت های دینی ایران و حتی در
مورد هندوها و برهمن ها به وجود آمد.
همین مؤ بد مؤ بدان که کارتیر نامیده می شد ،کتیبه ای از خود به جای گذاشته و با غرور و
افتخار بسیار می نو یسد که چگونه موجب آزار و محنت دیگر اقلیت های دینی شده و

چگونه آنان را نابود کرده و از بین برده است .رو یدادهائی از این قبیل در دوره ساسانیان رخ می
داده است.
در مورد ر یشه های این تعصب دینی ،برخی پژوهشگران بر این باورند که دوران ساسانیان نه
تنها دوره تقو یت موقعیت دین بوده که در امور سیاست و کشورداری به طور فعال دخالت
می کرد ،بلکه دوران غلیان ناسیونالیسم ایرانی نیز بوده است .در این دوره است که ما به تفاوت
بین نیران و انیران برخورد می کنیم که شاید بتوان آن را نِران و انِرا تلفظ کرد – یعنی آنانی که
ایرانی هستند و دیگرانی که ایرانی نیستند.
سخن از نوعی ملی گرائی است که در کنار جنبه های مثبت و سازنده ،دارای جنبه های منفی
و و یرانگر نیز بوده است .در این مورد می توان به رساله هائی مراجعه کرد که کشیشان مسیحی
در دوره ساسانیان نوشته اند .در این رساله ها دیده می شود که در پاره ای از زمان های
مختلف ،برای اقلیت های دینی و به ویژه مسیحیان اتفاقات ناگواری رخ داده است.
مثال دورانی بود که شاپور پادشاه می خواست اصالحات و رفرمی در دین ایجاد کند .دوره
ای بود که مانی ظهور کرد که آمد و یک دین التقاطی به وجود آورد – که آمیخته ای از آئین
زرتشت و دین های بومی و همچنین مسیحیت بود .ولی به یاد دارید که مانی را در دوره پس از
شاپور اول به چه صورت فجیعی از بین بردند .این فاجعه به خاطر نفوذ و قدرت مؤ بدان
زرتشتی بود که امروز من می توانم آنان را "مالیان زرتشتی" نام نهم.
ولی باز تکرار می کنم که دوران های خو بی نیز وجود داشته است .مثالً در ایام حکومت
یزدگرد اول که سلطنت او در سال  355میالدی آغاز گردید و تا سال  027/27ادامه داشت،
رفتار حکومت با یهودیان بسیار خوب و دوستانه بوده است .در آن دوران یهودیان از آزادی
های مهمی برخوردار بودند و خود یزدگرد بود که با یک دختر یهودی به نام شوشندخت
ازدواج کرد که به احتمال بسیار دختر یکی از روحانیون اعظم یهودی در بابِل بوده است.
چنین می گو یند که شوشندخت در توسعه و گسترش شهر اصفهان برای سکونت یهودیان
نقش داشته است و بارها در منابع یهودی به رفت و آمد روحانیون اعظم یهودی به در بار
یزدگرد اشاراتی شده است .ولی همان گونه که گفتم ،دوره های بدی نیز وجود داشته است و
من می خواهم به دوره دیگری اشاره کنم که دوران خسروپرویز و یا خسرو دوم است.
در بخشی از دوران سلطنت او نوعی همکاری و همیاری بین حکومت و یهودیان برقرار بوده
است .در سال  170میالدی ،یهودیان بودند که به خسرو پرویز کمک کردند تا سرزمین
اسرائیل را از دست حکومت بیزانس بیرون آورد .چنین اقدامی هم به سود امپراتوری ایران بود
و هم یهودیان از آن بهره می بردند – زیرا یهودیانی که در سرزمین پدری خود زندگی می کردند،
از دوران خوشی در ایام اشغال خاک خو یش توسط حکومت مسیحی برخوردار نبودند.
به اختصار می توان گفت که دوران ساسانیان یک دوره فراز و نشیب بود وعلت ریشه ای آن،
همان گونه که پیشتر نیز به آن اشاره کردم ،دخالت گسترده و فعال دکانداران دین در امور
سیاسی و کشورداری بوده است .و اما درباره دین زرتشت در این دوران ،باید به صورت
خالصه گفت که آئین آن در جر یان سلطنت خاندان ساسانی دچار دگرگونی های زیادی شد.

آئین زرتشت به صورتی که در آن دوران اجرا می شد ،همان شر یعتی نبود که ما در کتب دینی
زرتشتی مانند اوستا با آن برخورد می کنیم .در این باره در فرصت بعدی بیشتر سخن خواهیم
گفت.

در دوران پادشاهان ساسانی ،ایران با ز یروبم های بسیار رو برو شد

پرسش – هنگام بررسی روابط تاریخی بین دو ملت باستانی یهود و ایران ،شما توضیح
دادید که فراز و نشیب هائی وجود داشته ،در دورانی همکاری ها ثمربخش بوده و در
کنار آن روزگارانی نیز وجود داشته که برخی پادشاهان ایران بر اثر نفوذ دکانداران دین بر
ادارۀ امور کشور ،یهودیان را مورد آزار قرار داده اند .سخنان پیشین شما در این باره ناتمام
ماند و اکنون تقاضا داریم به آن ادامه دهید.
پاسخ – روزنۀ امیدی که در این زمینه وجود داشت و من مایلم سخنانی در باره آن بگو یم ،آن
است که هم حکومت ساسانی و هم ملت یهود ،بار دیگر یک دشمن مشترک داشتند که
همانا رومی ها بودند .در این جا بود که ایران می توانست برای حفظ امنیت خود بیشتر ین بهره
برداری را از روابط دوستانه با کشور یهود داشته باشد و گاهی نیز از این مز یت عمال بهره
گیری کرده است.

به یاد دارید که ملت یهود در دورانی که در تسلط رومیان قرار داشت ،بارها علیه آن ها خیزش
کرد و دست به خیزش و شورش برد .این به سود ایران بود که به علت مشغول بودن رومیان
به خاموش کردن آتش خشم در سرزمین اسرائیل ،کمتر می توانستند به فکر تعرض نسبت به
سرزمین ایران باشند.
ولی در اصل و اساس ،یهودیان در سرزمین اسرائیل ،دیگر آن شور و التهاب را در مورد
اورشلیم نداشتند و به دنبال گروهی از روحانیون (ربانیم – רבנים  )Rabbiesبه شهر یاونه (יבנה
 )Yavnehکه در مرکز اسرائیل امروز قرار دارد رفتند و در آن جا یک اورشلیم دیگر بر پا
ساختند .یعنی ،سرزمین اسرائیل در مجموع به یک مدرسه بزرگ مبدل شد – مدرسه ای
برای فراگیری امور دینی و تئولوژی.
همچنین فراموش نشود که هم زمان ،در سرزمین بابل نیز یک جامعه بزرگ یهودی وجود
داشت و آن جا نیز نقش یک مرکز روحانی مهم یهودیان را ایفاء می کرد .در کنار آن ،با استناد
به اطالعاتی که ما از دوره ساسانیان داریم ،تعداد ز یادی یهودی در سراسر ایران زندگی می
کردند – گرچه ما آمار دقیقی ا ز آن ها ندار یم؛ ولی ،ارزیابی و احتمال به یقین آن است که در
حدود  27درصد از جمعیت ایران دوران ساسانی را یهودیان تشکیل می دادند .به ویژه در دوره
های پایانی سلسله ساسانی ،شمار یهودیان در ایران و به خصوص در خراسان ،و منطقه جِبال
(که ری و اصفهان و کاشان را شامل می گردد) و همچنین در فارس چشمگیر بود .اگر رقم
بیست درصدی که در مورد شمار یهودیان در ایران گفتیم درست باشد ،می توان گفت که پس
از زرتشتیان که بیشتر ین بخش از جمعیت ایران زمین را در آن دوران تشکیل می دادند ،یهودیان
در ایران دومین گروه دینی محسوب می شدند.
در حاشیه یادآوری کنیم که یک اقلیت مسیحی نیز وجود داشت و همچنین گروه های دیگری
مانند صائبین و برهمن ها در ایران زندگی می کردند که اقلیت یهودی بزرگتر ین آن ها بود .من
بر این باورم که اگر جمعیت یهودی ایران این چنین رو به رشد گذاشت ،علت آن رفتارهای
دوستانه پادشاهان پیشین آن سرزمین بوده است.
دوره ای رسید که نگارندگان کتاب دینی تلمود (کتاب شر یعت یهود) که ما آن ها را در تاریخ
ָאמֹורא  )Amoraiمی شناسیم ،آمدند و گفتند که "ما نگارش  .تلمود را بیش
ָ
یهود با نام آمورای (
از این نمی توانیم ادامه دهیم" .چه هنگام این جر یان پیش آمد؟ هنگامی که خشونت های دینی
در ایران رو به افزایش گذاشت .مثالً در دوران فیروز پنجم که مصادف با دوره قحطی بود و
اقتصاد ایران در سراشیب انحطاط قرار گرفته بود.
همیشه در چنین دوره هائی که وضع اقتصادی مردم رضایت بخش نیست و اوضاع سیاسی
کشور نیز با بحران رو برو می باشد ،مردم و حکومت خشم خود را متوجه اقلیت ها می
کنند .این واقعیتی است که در طول تاریخ بارها و بارها تکرار شده است.
یادآوری می کنم در دورانی که یهودیان در امنیت و آسایش می زیستند ،زندگی دینی و دانش
معنوی نیز شکوفا می شد .روحانیون یهودی در دورانی از حکومت ساسانیان که در آرامش
به سر می بردند ،توانستند همه حوزه های دینی و مدارس مذهبی را رونق بخشند؛ ولی

هنگامی که دوران سرکوب فیروز فرا رسید که بیشتر ین آزار را به یهودیان وارد می آورد ،این
روحانیون صالح دیدند که نگارش کتاب تلمود را به پایان برند و آن را انجام شده بدانند .این
روند حدود سال  177میالدی رخ داد.
پرسش – اکنون که به این جا رسیده ایم ،آیا ممکن است به اختصار درباره کتاب تلمود و
محتویات آن توضیحاتی بدهید؟ برخی یهودستیزان و آنانی که با دین یهود سر ناسازگاری
دارند ،درباره محتویات تلمود افتراهای بسیار انتشار داده اند.
پاسخ – تَلمود (תלמוד  )Talmudکتاب شر یعت یهود و در بر گیرنده همه مطالب مر بوط به آن
است .این کتاب چکیده افکار سه هزار تن از روحانیون ،اندیشمندان و متفکران یهود در دوره
هائی فراسوی آن تاریخ هائی است که ما تصور می کنیم ابتدای نگارش کتاب تلمود بوده
است.
از نظر موضوع هائی که در این مجموعه دینی و شر یعتی مورد بحث قرار گرفته ،در یک کالم
می توان گفت که تمام اموری که به زندگی معنوی یهودیان مر بوط می شود در آن گنجانیده
شده است – حتی مطالبی مانند کالبد شکافی ،پزشکی ،امور حقوقی ،کیفر و مجازات،
جغرافیا ،گیاه شناسی ،حسابداری ،اوزان و مقیاس ها و حتی داستان هائی که ظاهرا با امور دینی
ارتباطی ندارد در آن آمده است .از این جهت می توان آن را دائرةالمعارف و یا دانشنامه یهود
دانست .حتی از نظر تنظیم موضوعات نیز می توان آن را یک دائرهالمعارف (دانشنامه) نامید.
مطالبی که در این کتاب در باره غیر یهودیان نوشته شده و در برخی جمالت "دشمنان یهود"
مورد انتفادهای گزنده قرار گرفته اند ،در دورانی نگاشته شده که یهودیان در برابر شدیدتر ین
آزارها قرار داشتند و اوباش و فرمانروایان ستمگر آنان را مورد تعرض و حتی قتل و کشتار قرار
می دادند .بناب راین طبیعی است که یهودیان نیز گاهی در نوشتارهای خود ،این دشمنان را لعنت
کرده و نابودی آنان را خواستار می شدند.
یهودستیزان در طول قرن ها برای توجیه ستمی که علیه یهودیان روا می داشتند و جنایاتی که
علیه این اقلیت بی دفاع مرتکب می گردیدند ،آن بخش کوتاه از کتاب تلمود را سند قرار داده
و ادعا می کردند که یهودیان خواهان نابودی دیگر ملت ها هستند و این در حالی که در تورات
آمده است "همنوع خو یش را مانند خودت دوست بدار" و تفاوتی در دین یهود نسبت به
اقوام دیگر وجود ندارد.
در این جا می خواهم دو باره از یک روحانی اعظم به نام "راو شموئل" سخن بگو یم که با شاپور
اول هم دوره بود .این روحانی یهودی دستوری و اصلی را پایه گذاری کرد که با گذشت صدها
سال هنوز معتبر و پابرجاست .او به زبان آرامی این جمله را به زبان آورد :דִ ינָא דְ מַּ לְכּותָ א דִ ינָא
 Dina D'Malkhutah Dinaیعنی ،قوانین حکومت سرزمینی که در آن زندگی می کنی همان قوانین
توست و باید آن را محترم بداری.
به عبارت دیگر ،مفهوم این جمله کوتاه و پر معنی آن است که یهودی در هر نقطه و مکان و
س رزمینی که زندگی می کند ،باید پیرو قوانین همان سرزمین و مملکت باشد .یعنی ،یهودی

باید تابع حکومت وقت باشد – و در آن دوران ساسانیان بودند که بر ایران حکومت می
کردند.
این گفته و دستور "راو شموئل" هنوز هم با گذشت هزار و چند صد سال از صدور آن،
همچنان مورد اطاعت و اجرای یهودیان در سراسر جهان قرار دارد .البته باید از این دستور
برخی قوانین ریشه ای و هسته ای یهود را مستثنی کرد – قوانینی که در مورد آن ها گفته می
شود "حتی به بهای جان خو یش نیز نباید آجرای آن ها را زیر پا بگذاری" (ייהרג ובל יעבור
.)Yehareg uval ya’avor

ی ک نمونه از قوانین مذهبی که یهودی باید به قیمت جان خو یش آن را رعایت کند ،خودداری
از بت پرستی است .این یک گناه کبیره محسوب می شود .یعنی اگر یهودی در سرزمین بت
پرستان باشد ،نباید در برابر بت ها سرتعظیم فرود آورد و یا آن ها را بپرستد .چند قانون دیگر
نیز از این قبیل وجود دارد.
در این جا باید بگو یم که بسیاری از آئین های دوران ساسانیان در ایران روی آئین یهود تاثیر
گذاشت .حتی برخی از پژوهشگران احتمال می دهند شمعی که یهودیان در شب شنبه بر می
افروزند ،نوعی تاثیر پذیری از فرهنگ ایرانی است که وارد آئین یهود شده است .علت این
ارز یابی آن است که پیش از دوران ساسانیان در ایران چنین رسمی در میان یهودیان متداول
نبوده که شب شنبه شمع بیافروزند .تاکید می کنم که این ،باور شماری از پژوهشگران است و
نه همه آن ها.
پرسش – آیا در میان ایرانیان در آن دوره افرادی بوده اند که شب شنبه شمع بر می
افروختند؟
پاسخ – در سخنان پیشین گفتم که در دوره ساسانیان مؤ بدان زرتشتی قدرت زیادی در اداره
حکومت یافتند .یکی از آئین های زرتشت تقدس آتش است .یهودی ها نمی توانستند همانند
زرتشتیان آتشکده بر پا سازند .برای یهودی ،برافروختن یک شمع کوچک ،در واقع همان آتشکده
است .ولی به باور زرتشتیان ،آتش نباید هرگز خاموش بشود .به قول حافظ "آتشی که نمیرد در
دل ماست" و آتشی که زرتشتیان به آن باور دارند ،باید همیشه روشن بماند .برخی پژوهشگران
می گو یند که این تقدس آتش در آئین زرتشتیان ،به دین یهود نیز وارد شده و به بخشی از آئین آن
مبدل گردیده است.
آئین دیگری که عکس این مطلب است آن که زرتشتیان اموات خود را به خاک نمی سپرند،
ز یرا زمین هم برای زرتشتیان مقدس است .در حالی که در دوران ساسانیان تعداد ز یادی یهودی
در ایران زندگی می کردند ،هنگام فوت افراد خود چه می توانستند بکنند؟ طبق سنت یهود،
جسد مرده را باید در عمق زمین دفن کرد .مفهوم این سخن آن است که یهودیان ظاهرا به یکی
از چهار باور مقدس زرتشتیان توهین می کردند .یعنی ،مرده ای که به باور زرتشتیان پیکر او
نجس است و این نجاست نباید به زمین سرایت کند ،از دیدگاه یهودیان باید به خاک سپرده
می شد.

در چنین وضعی ،نوعی درگیری و کشاکش مداوم بین معتقدَت یهودی و باورهای دین زرتشت
جر یان داشت .بنابراین ،دوره ساسانیان که در آن دینمداران زرتشتی قدرت زیاد یافته بودند،
باید در نظر گرفته شود.
پرسش – در این جا به پایان دوران سلسله ساسانیان در ایران می رسیم...
پاسخ – پایان دوره ساسانیان هم زمان با حمله عرب به ایران است .در آن ده پانزده سال پایانی
قدرت و تسلط باور زرتشتی بر حکومت در ایران  ،مرتبا حاکمان عوض می شدند و چندین و
چند زن و مرد پشت سر هم آمدند و رفتند – و این نشان می دهد که در آن هنگام هرج و
مرج گسترده ای در دربار ساسانی حکمفرما بوده است.
پرسش – یعنی در آن دوران هنوز تاثیر روحانیون زرتشتی بر حکومت ،بسیار زیاد بود؟
پاسخ – بله همین طور است .می توان گفت که تقر یبا از هنگام به قدرت رسیدن اردشیر تا
زمان حمله اعراب این قدرت و نفوذ روحانیون بسیار زیاد بوده است .برخی پژوهشگران بر این
باورند که این موضوع یکی از علل اصلی انحطاط و اضمحالل اجتماعی در ایران و برافتادن
خاندان ساسانیان و تسلط عرب بر ایران بوده است.
نکته دوم آن که شکاف طبقاتی و تفاوتی که بین اقشار مردم در دوران ساسانیان به وجود آمد،
موجب متزلزل شدن جامعه و کمک به حمله عرب به ایران شد .در آن دوران اگر فردی به
طبقه اجتماعی پائین تر تعلق داشت  ،هر اندازه هم که تالش و کوشش می کرد  ،بازهم نمی
توانست خود را به یک طبقه اجتماعی باالتر برساند و سرنوشت او همان باقی می ماند .اگر
فردی کشاورز بود و به طبقه پائین اجتماع تعلق داشت ،همیشه در آن وضع می ماند و نمی
توانست به مقام اجتماعی باالتری برسد.
در اصطالح جامعه شناسان" ،تحرک اجتماعی" یا  Mobilizationبه مفهوم انتقال از یک طبقه
اجتماعی به یک طبقه دیگر در جامعه آن روز ایران وجود نداشت .نوعی حالت رکود
اجتماعی و در جا زدن حکمفرما بود .در واقع ،یک طبقه حکومت می کرد و از قدرت و
نعمت برخوردار بود و یک طبقه رنج می برد و محرومیت می کشید .این هم یکی از عوامل
فروپاشی حکومت ساسانی در برابر حمله اعراب بود.
اعراب با یک رشته شعارهای فر یبنده وارد ایران شدند که یکی از آن ها شعار "برادری و
برابری" بود .آنانی که نمی توانند کتاب تاریخ طبری را به زبان اصلی که همانا عر بی است
بخوانند ،می توانند برگردان فارسی آن را مطالعه کنند .در آن می خوانیم که پاره ای از سرداران
عرب پابرهنه بودند و حتی پاپوش هم نداشتند.
چنین افراد بیابانگردی وارد قصر سلطنتی می شوند – نه فقط قصر سلطنتی ،بلکه همچنین
کاخ های بلندپایگان حکومت ساسانی و فرماندهان نظامی آن و متوجه می گردند که آن
فرمان ده با جاه و جالل روی کرسی زر ین می نشسته و در لباسی مز ین به یاقوت و الماس های
بسیار ،فرمانروائی می کرده است.

فرمانده عرب با لباس ژنده و پای برهنه در برابر آن فرماندهی که بر کرسی مجلل نشسته قرار
می گیرد و به او دستور می دهد که "شما باید تسلیم شو ید" .یک نمونه از این ماجرا در
دماوند در آن دوران اتفاق افتاد که با موضوع گفت و گوی ما ارتباطی ندارد – ولی این دوران
دردناکی از تاریخ ایران بود.

سر بازان ایرانی با پرچم کاویانی برای نجات میهن به مصاف اعراب پابرهنه رفتند

پرسش – در این گفت و گو می خواهیم بدانیم که برافتادن خاندان ساسانی و اشغال
سرزمین ایران توسط اعراب  ،چه بازتابی بر زندگی یهودیان داشت.
پاسخ – ابتداء می خواهم بر این نکته انگشت بگذارم که پیش از حمله عرب ،یهودیان بیش از
 7277سال در ایران پیشینۀ اقامت و استقرار داشته اند .باید اضافه کنم که در باره این دوران
طوالنی تاریخی مراجع زیادی در اختیار ندار یم .منظور آن نیست که اصال منابعی در دسترس
وجود ندارد ،بلکه این مراجع چندان زیاد نیست و نمی توانیم در باره سرگذشت یهودیان در آن
دوره مطالب زیادی بگوئیم.
می خواهم دو باره یادآوری کنم که در دوران ساسانیان  ،ایرانیان تحت نفوذ سنگین دینمداران
زرتشتی قرا ر داشتند و حکومتمداران ایران زرتشتی بودند واکثر یت جمعیت کشور نیز زرتشتی
بود ،ولی بزرگتر ین اقلیت دینی ایران را یهودیان تشکیل می دادند – و در این مورد هیچ گونه
شک و تردیدی وجود ندارد .بنابراین ،آن رو یدادهای ناگوار تاریخی را نمی توان گفت که فقط

برای زرتشیان ایران روی داد ،بلکه همه آحاد ملت ایران را در بر می گرفت و طبیعتاً یهودیان را
نیز شامل می شد.
اگر ما ارز یابی می کنیم که در آن دوران حدود بیست درصد از مردم ایران یهودی بودند ،می
توانیم بگوئیم که حتی در برخی نقاط و شهرک ها و روستاها ،بیشتر ین بخش از ساکنان و شاید
همه آن ها یهودی بودند که در کنار یکدیگر زندگی می کردند ،چون برخی از این محله ها و
شهرک ها و روستاها را یهودیان ساخته بودند .برای مثال می توانیم بگوئیم که "اصفهان" در
گذشته "یهودیه" نامیده می شده ،زیرا شمار یهودیان آن جا آن قدر زیاد بوده که نامش را "دار
الیهود" گذاشته بودند.
در هر حال ما بعید می دانیم که وقتی حمله عرب شروع شد ،یهودیان در گوشه ای نشسته و
به نظارت بر آن بسنده کردند و اقدامی انجام ندادند .بی تردید ،واکنش هائی نیز از جانب
یهودیان بوده که شوربختانه ما اطالع دقیقی از آن ندار یم و این ،به علت کمبود منابع و مراجع
تاریخی می باشد.
پاره ای از جزئیات رو یدادها را ما از برخی منابع بیرون می کشیم که یکی از آن ها کتابی است
که فردی به نام "ابونعیم" نگاشته و "ذکر اخبار اصبهان" نامیده می شود" .ابو نعیم" که خود
ساکن اصفهان بوده و طبیعتا می دانسته که اکثر اهالی شهر یهودی هستند ،در صفحات  27و
 22کتاب خود که به زبان عر بی است ،مطلب جالبی می نگارد .او می نو یسد که با نزدیک
شدن اعراب مهاجم به اصفهان ،یهودیان با شادمانی و سرور به سوی دروازه شهر به راه می
افتند تا از این مهمانان ناخوانده استقبال بکنند.
طبعا ما از خود می پرسیم چه علت دارد که یهودیان شهر به پیشواز مهاجمین می روند؟ و
یکی از پاسخ ها می تواند توضیحات ابونعیم باشد که می نو یسد "یهودیان خیال می کردند که
دوران ظهور مهدی موعود آنان (ماشیح) فرا رسیده و آنانی که چنین تحولی را در ایران ایجاد
کرده اند ،یا نشان از ظهور مهدی موعود است و یا دست کم آن که این مژده ای و مقدمه ای و
پیش درآمدی برای ظهور آن حضرت است".
ابونعیم می نو یسد که یهودیان اصفهان به دروازه شهر رفتند و تعدادی از آن ها حتی دف و نی
و دیگر آالت موسیقی با خود برده بودند و می خواندند و شادی می کردند .به تصور من،
حتی از این مطلب کوتاه و چند خطی که ابونعیم در کتاب خود آورده ،می توان چند نتیجه
گرفت .ولی پیش از آن باید دوباره تاکید کنم که اصفهان یک شهر پرجمعیت یهودی بوده که
احتماال بیشتر ین شمار از ساکنان آن یهودی بوده اند.
در نزدیکی اصفهان شهرکی بوده که "شهرستان" نامیده می شده و محل سکونت زرتشتیان بوده
است .همان گونه که "بن حوقل" یا "ادر یسی" در کتاب های جغرافیای خود می نو یسند،
فاصله زیادی بین "شهرستان" و "یهودیه" وجود نداشته است .سرزمینی بوده که یهودیان ساخته
و آن جا را آباد کرده بودند.

در دوره سلطنت فیروز شمار زیادی از یهودیان به عللی که ما نمی دانیم کشته شدند و یا
درگذشتند – شاید به علت قحطی و وضع اقتصادی دشواری که در آن ایام وجود داشته
است .به هر حال می توان گفت که یهودیان دل خوشی از پاره ای از حاکمان کشور نداشتند.
وقایع دیگری نیز در دوران ساسانیان رخ داد که من وارد جزئیات آن ها نشدم ،ولی تا حدودی
هم با یهودیان ارتباط پیدا می کند و یکی از آن ها قیام مزدک است ،با آوردن بعضی از اصول و
عقایدی که قلب یهودیان را جر یحه دار می کرده ،و مخصوصا مطالب و اموری که با حرمت
خانوادگی ارتباط دارد .یهودیان به این موضوع حساسیت زیاد داشتند و حتی در دوران قباد
ساسانی درگیری هائی نیز رخ داد که من نمی خواهم وارد جزئیات آن ها شوم .در مجموع می
توان گفت که یهودیان در آن دوران دل خوشی از برخی حکومت های زمان نداشتند.
علت دوم استقبال یهودیان از مهاجمان عرب احتماالً آن بوده که سردار اصفهان که فیروزان نام
داشت ،در واقع هنگام رسیدن اعراب به دروازه شهر ،اصفهان را رها ساخت و خود پا به
گر یز نهاد .یعنی شهر اصفهان هم زمان با هجوم اعراب ،بدون دفاع مانده بود .در این رابطه با
کمال تاسف باید بگو یم (نمی دانم که آیا یک پژوهشگر حق دارد احساسات خود را نشان
دهد و ابراز تاسف کند – زیرا پژوهشگر باید کامال بی طرف بماند) که در اکثر شهرها و
نواحی ایران ،فرمان دهان رزمی سپاهیان خود را رها ساختند و راه فرار در پیش گرفتند و
دروازه ها در برابر تهاجم عرب خالی ماند.
یک علت این وضع آن بود که مردم از حکومت و والیان و فرمانداران شهرها و نواحی
ناخرسند بودند .یهودیان اگر چنین کاری کردند ،یک علت آن همین وضع بوده است.
در مورد علت دیگر باید این موضوع را بپذیر یم که اگر یهودیان در اصفهان یک اقلیت کوچک
را تشکیل می دادند ،مثال اگر هشتاد در صد از اهالی شهر زرتشتی بودند و تنها بیست درصد
یهودی بودند ،یهودیان هرگز جرأت چنین کاری را نداشتند .این خود نشان می دهد که واقعا در
آستانه حمله اعراب به ایران ،شهر اصفهان یک شهر یهودی نشین بوده است و یا دست کم در
بخشی که "یهودیه" نامیده می شده ،همگی یهودی بوده اند.
گذشته از این ،اگر هم فرضا به یک وسیله و راهی پیشتر اطالعاتی داشتند از این که اسالم
واقعا چیست و اصول آن بر چه پایه ای استوار است ،بدون شک در آن دوران ابتدائی و
آغازین که اسالم هنوز از نظر قوانین شرعی رشد نکرده بود ،یهودیان چیزهائی در اسالم می
دیدند که تشابه بسیار با قوانین یهود داشت و این در حالی که در دین زرتشت چنین شباهت
هائی با دین یهود موجود نبود.
بِل ،و یا اگر
اگر گروهی از غرب آمدند ،یعنی از سوی عر بستان ،یا بهتر بگوئیم از سوی با ِ
بهتر بگوئیم بابلی که جمعیت یهودی آن بسیار زیاد است ،بابلی که می توان آن را از نظر شمار
یهودیان با ایاالت متحده آمر یکا مقایسه کرد ،در آن ایامی که سرزمین اسرائیل قدرت و توانی
نداشت ،و این بابل بود که در همسایگی ایران قرار گرفته بود و اعراب هم از همان مسیر به
ایران حمله بردند ،این است که یهودیان شاید در فضای فکری خود ،چنین تصور می کردند که
باید از این اعراب استقبال کرد.

ولی یهودیان ،رفته رفته و با چهره واقعی اعراب در حمله های بعدی که به نقاط دیگر ایران شد،
آشنا گردیدند .ساخلوهائی که سر بازان و فرماندهان عرب ساختند در کنار پاره ای از شهرها
و شهرک ها و آبادی ها با کشتارهای فجیعی همراه بود که عرب ها در بسیاری از نقاط ایران
مرتکب گردیدند .این جنایات به حدس قر یب به یقین شامل حال یهودیان نیز می گردید و بی
تردید موجب شد که یهودیان عقیده خود را نسبت به عرب ها تغییر دهند.
در برخی نقاط دیگر ایران نیز مراکزی به نام "یهودیه" که محل سکونت یهودیان بوده وجود
داشته است .مثالً در خراسان نیز یهودیان شهرهائی از خودشان ساختند که آن ها هم یهودیه
نامیده می شده است .در آن دوران ،خراسان واقعاً قلب ایران بود.
توجه شما را به یک موضوع دیگر نیز جلب می کنم که پیشتر نیز به آن اشاراتی داشتم و آن
این که اعراب مهاجم با شعارهائی وارد ایران شدند که واقعاً بر دل گروهی از مردم و از جمله
اقلیت های یهودی و مسیحی و هندی و دیگران نیز می نشست .از این رو ،اشغال ایران توسط
اعراب تنها یک اقدام تسلط گرایانه و تصرف ارضی نبود ،بلکه یک نوع تحول اجتماعی و
طبفاتی نیز در ایران به وجود آورد.
در حالی که در دوره ساسانیان ،در ایران طبقه بندی اجتماعی وجود داشت ،اعراب با
شعارهای تازه ای به میدان آمدند و نمی توان گفت که آن ها تنها با تهدید و زور و کشتار
خودشان را بر ایرانیان تحمیل کردند.
چنین ارزیابی از نظر تاریخی درست نیست که بگوئیم عرب ها فقط به زور شمشیر توانستند
دین خود را بر ایرانیان بقبوالنند .البته به زور شمشیر بوده ،و این واقعیتی است که خودشان نیز
تائید می کنند ،آن ها این امر را در کتاب های تاریخ خود نیز نوشته اند ،ولی افرادی هم در
ایران وجود داشتند که از حکومت های پیشین ناراضی بودند و تیعیضات طبفاتی آن ها را رنج
می داد و آن ها به اعراب پیوستند.
عجیب این است که آنانی که با سرعت بیشتری دین زرتشت را ترک گفتند و به سوی اعراب
رفتند و به آن ها پیوستند ،یک قشر زرتشتی بودند که از نظر ثروت و مکنت بسیار توانگر
شمرده می شدند و تصور می کنم که این واقعیت ارتباط بسیار با همان زندگی اشرافی دارد که
آنان به آن عادت کرده بودند.
تصور می رود که برای یک فرد متمکن زرتشتی ناراحت کننده بود که از این پس فردی که از
طبفات اجتماعی پائین تر محسوب شود به آن ها دستور دهد نوعی مالیات بپردازند که
اعراب آن را "جز یه" می خواندند و آن شبیه همان مالیاتی بود که در ایران دوران ساسانی افراد
وابسته به طبقه اجتماعی پائین به والیان و حاکمان می پرداختند.
در واقع ،این اعراب مسلمان نبودند که جز یه را ابداع کردند ،بلکه در دوران ساسانی در ایران
این امر مرسوم بود و آن را "گزه" یا "گز یه" می خواندند و یک نوع مالیات حکومتی
محسوب می شد و پرداخت آن به افرادی تحمیل می گردید که از نظر اجتماعی در درجه
طبفاتی پائین تری قرار داشتند.

این جر یان باعث شد که شماری از ثروتمندان زرتشتی به اسالم گرویدند و به سوی اعراب
رفتند .تحقیقات گسترده ای در این مورد انجام گرفته که از جمله دکتر ر یچار بولیارد (Bolyard
 )Richardو همچنین یک دانشمند اسرائیلی به نام نحمیا لِب صیون (נחמיה לב-ציון Nehemya
 )Lev-Sionاز دانشگاه عبری اورشلیم دارای آثار مهمی در این زمینه هستند.

خیزش های ملی ایرانیان علیه اعراب ،جنبش رهائی بخش یهودیان را نیز الهام بخشید

پرسش – شما پیشتر تعریف کردید که چگونه اعراب بیابانگرد سرزمین ایران را به اشغال
خود درآوردند و گروهی از مردم و از جمله یهودیان اصفهان از آمدن آن ها استقبال
کردند .پس از آن چه شد؟
پاسخ – می خواهم دو باره بر این نکته تاکید گذارم که نه همه مردم ایران ،بلکه گروهی از آنان
به پیشواز اعراب مهاجم رفتند .پیش از آن ،زور شمشیر مهاجمین بود که ایرانیان را ناچار
ساخت سلطۀ عرب را (آن هم به طور موقت) بپذیرند .اعراب به تبلیغات گسترده ای نیز
برای به دست آوردن دل مردم ایران دست زده بودند و وعده عدالت و برابری می دادند.

اگر تاریخ نو یسانی پیدا می شوند که ادعا می کنند ایران به سرعت روی به سرنهادن بر فرهنگ
عرب و باورهای دینی آن نهاد ،این ارزیابی نیز درست نیست .باید بر این نکته انگشت گذارم که
در برخی نواحی ایران ،مانند گیالن و مازندران ،دست کم چهارصد سال طول کشید تا اهالی
به صورت تدریجی و آهسته آهسته به سوی اسالم کشیده شدند.
موضوع جالبی که با یهودیان نیز ارتباط دارد آن است که ایران و ایرانیان در برابر تهاجم عرب
و جنایاتی که در این سرزمین مرتکب شدند ساکت ننشستد .ایران دستخوش غلیان بود و مردم
ایران بعد از گذشت بهت و حیرتی که از این وضع به آنان دست داده بود ،به خود آمدند و
پس از یک مدت سکوت طوالنی به پا خاستند.
شاید هم ایرانیان در آن مدت سکوت نکرده بودند و اقداماتی در جر یان بود .ولی از آن جا
که اس ناد و مدارکی به دست نیامده ،ما اطالعات دقیقی ندار یم که در آن دوران در ایران چه
گذشته است .تقر یبا همه آن چه که ما می دانیم ،از روی مطالبی است که به زبان عر بی
نگاشته شده است.
ایران در حال جوش و خروش بود و در یک حالت انقالبی قرار داشت .جنبش های مختلفی
که از افکار دینی و آرزوی ظهور حضرتی که رهائی و نجات را به همراه آورد ر یشه می گرفت،
به سراسر ایران رخنه کرد .از ابومسلم خراسانی گرفته تا افرادی مانند به آفر ین ،اسحاق ترک و
بابک خرمدین ،مازیار ،افشین و چند تن دیگر به پاخاستند تا وطن خو یش را نجات دهند.
به طور تقر یبی می توان گفت که حدود صد سال پس از ظهور اسالم و تسخیر ایران مخالفت
ها آغاز شد .تقر یبا در سال  877یا  817میالدی ،در دوران خالفت عباسیان و مأمون ،ایرانیان
در یک مسیر وطن پرستی و عِرق ناسیونالیستی قرار گرفته بودند .این ،نوعی ناسیونالیسم بود که
آمیخته ای از اندیشه های مذهبی نیز در آن دیده می شد.
ایرانیان می کوشیدند دین و زندگی پیشین خود را به نحوی زنده کنند و رنگ تازه ای به آن
ببخشند .ولی نمی خواستند همانی را که در دوره ساسانیان وجود داشت باز گردانند ،و نه
دقیقا آن اسالمی را که پذیرفته بودند ،بلکه مجموعه ای از اعتقادَت زرتشتی و حتی باورهای
ادیان یکتاپرست سامی را با مواز ین اسالم نو بنیاد در هم آمیختند.
این روند با جر یانات سیاسی نیز مخلوط شد و یکی از بازرتر ین آن ها به پا خیزی ابومسلم
خراسانی بود .به دنبال او قیام های دیگری نیز رخ داد .ولی فرمانروایان عرب همه این خیزش
ها را در نطفه خفه کردند .خواه خلفای اموی و خواه خلیفه های بعدی و از جمله عباسیان ،به
هیچ وجه امکان ندادند که این خیزش های ملی در ایران قدرت و نیرو بگیرند و آن را با
خشونت و وحشیگری بسیار سرکوب کردند.
ولی این جر یان ،بر یهودیان چه اثری داشت؟ جالب آن است که برای نخستین بار در دوران
تسلط اسالم بر ایران ،ما به یک خیزش ملی یهودی در آن سرزمین بر می خوریم .این خیزش به
رهبری یک فرد یهودی در شهر اصفهان آغاز شد .از این که قیام یهودی از اصفهان شروع شد
نباید شگفت زده بود ،چون پیشتر گفتیم که اصفهان دارای بزرگتر ین شمار یهودیان در ایران
بود.

آن یهودی که به پا خاسته ،ابوعیسی اصفهانی نام داشت و ما درباره او به چند منبع دسترسی
دار یم ،که برخی از آن ها یهودی و بعضی دیگر اسالمی است .در کتاب "ملل و نحل"
شهرستانی ،و پیش از آن در "آثار الباقیه" ابوریحان بیرونی ،و در میان یهودیان بهتر ین و مفصل
تر ین منبع کتاب معروف "فرقسانی" که به زبان عر بی ،ولی به خط عبری نوشته شده ،و
همچنین اشاراتی در نوشتارهای فیلسوف بزرگ یهودی "موسی بن میمون" ملقب به
"هارامبام" وجود دارد که اطالعات بسیاری را درباره ابوعیسی اصفهانی در اختیار ما می گذارد.
در مورد ز مان دقیق به صحنه آمدن ابوعیسی تاریخ های متفاوت داده شده که نمی توانیم
بگوئیم کدام یک درست است .من در باره او یک رساله پژوهشی نوشته ام که انتشار نیز یافته،
و به این ارزیابی رسیده ام که خیزش ابوعیسی اصفهانی ،آن فرد یهودی ،در دوره میان پایان دوران
خالفت بنی امیه و به روی صحنه آمدن خلفای بنی عباس رخ داده است.
این ارزیابی بر اساس آن است که در موارد بسیاری ،هنگامی که حکومتی می رود و حکومتی
دیگری در حال قدرت گرفتن است ،نوعی جوشش و جنبش و حتی هرج و مرج و ناپایداری و
بی نظمی در اوضاع سیاسی به وجود می آید که برخی ها از این وضع بهره گیری می کنند .در
همان زمان و همراه با این تغییر حکومت ،جنبش های مختلفی در ایران به وجود می آید که
پیشتر به شماری از آن ها اشاره کردیم.
می توان گفت که پیدایش ابوعیسی یهودی نیز کم و بیش در همان دوران بود .یعنی ،حدود 017
میالدی که برابر است با صد و بیست و چند سال پس از ورود اسالم به ایران .به پاخیزی
ابوعیسی اصفهانی نیز همانند پاره ای از رستاخیزها و قیام ها و نهصت های آزادی بخش و
جنبش های نجات و رهائی در بخش هائی از ایران ،یک جنبش سیاسی ،ولی آمیخته با انگیزه
های مذهبی بود.
این موضوع می تواند بسیار جالب باشد ،زیرا کسانی که از پیشینۀ تاریخی یهودیان آگاهی کامل
ندارند ،و به یهودیان به صورت امروزی و یا صد سال اخیر نگاه می کنند ،در این پندارند که
یهودیان از نظر سیاسی و اجتماعی گروه منفعلی هستند که تحرکی ندارند و فعالیت های آنان
در یک محدوده کامال دیگری است.
ولی با جر یان ابوعیسی می بینیم که این ارزیابی درست نبوده و یهودیان ایران در دوره ای ابراز
وجود کردند و به پا خاستند و قیام آنان ،بدون شک با استقبال عامه ایرانیان نیز روبرو شد،
ز یرا به موازات خیزش های ملی ایرانیان بود که این قیام یهودی نیز پا گرفت.
این را هم اضافه کنم که اگر این به پاخیزی ها به هم پیوسته می شد و به یک قیام سراسری و
همگانی مبدل می گردید ،بعید نبود که سرنوشت ایران در مسیر دیگری قرار می گرفت و
ایرانیان می توانستند با شتاب بیشتری و در زمانی کمتر خود را از سلطۀ اعراب برهانند.
یادآوری می کنم که رهائی ایرانیان از قید اعراب با فجایع بسیار همراه گردید و آن هنگامی بود
که مغول ها آمدند و به کشتار ایرانیان پرداختند و سرزمین آن ها را ویران کردند و بساط
خاندان خلفای عباسی را نیز برچیدند .ابوعیسی یهودی یک لشگر به دور خود گرد آورد .برخی
بر این باورند که او توانست تا حدود صد هزار نفر یهودی را با خود همسو کند.

بیائید فرض کنیم که آنانی که این رقم را نگاشته اند ،کمی اغراق کرده اند؛ ولی ،آوردن چنین رقم
بزرگی ،حتی اگر درست نباشد ،نشان آن است که شمار کثیری از مردمان یهودی به خیزش او
پیوستند و دور او گرد آمدند و یک لشگر بزرگ به وجود آوردند – یک لشگر مجهز که دارای
جنگ افزارهم بود .لشگری که به حمله دست می زد ،از این نقطه برای ادامه جنگ به آن نقطه
می رفت و علیرغم همه مشکالت لوژیستیک (رساندن آذوقه و اسلحه به جنگجو یان) به
شیوه های جنگ و گر یز می پرداخت.
این ها مطالبی است که هم تاریخ نو یسان اسالمی به آن پرداخته اند و هم تاریخ نو یسان یهودی
آن را شرح داده اند.
پیشترگفتم که جنبه های دینی نیز با این به پا خیزی ملی یهودیان آمیخته شده بود .زیرا یکی از
خواسته های ابوعیسی اصفهانی مطرح ساختن دو باره تفکر مسیحائی ،یعنی نجات و رهائی
یهودیان از غر بت و بازگشت آنان به سرزمین پدری بوده است .درست است که در دوران
صدر اسالم "مهدویت" به صورت امروزی آن وجود نداشت .ولی بعدها این باور در شیعه
بسیار قوت گرفت.
در تحرک سیاسی و اجتماعی و دینی و مسیحائی ابوعیسی ،امید به ظهور "ماشیح" (مهدی
یهودیان) و باورهای دینی نیز وجود داشته است.
یکی از موضوع های جالبی که در پاره ای از نوشته ها می بینیم و آن را به ابوعیسی اصفهانی
منسوب می کنند ،آن است که وی پیامبران همه ادیان را پذیرفته و در کنار حضرت موسی،
حضرت عیسی و حضرت محمد را نیز برحق دانسته است .شاید همین موضوع هم می
تواند نشان دهنده آن باشد که نوعی همکاری بین سپاهیان ابوعیسی و جنبش های مسلمان –
ایرانی زمان وجود داشته است ،یعنی همکاری با ایرانیانی که اسالم را نیز پذیرفته بودند و خود
را مسلمان می دانستند.
پایان کالم آن که جنبش یهودی ابوعیسی نیز همانند دیگر جنبش های ملی ایرانیان به شدت
سرکوب شد – ولی با این همه ،ریشه هائی از این نهضت باقی ماند که موجب گردید عده
دیگری از یهودیان ایران پرچمدار جنبش های بعدی شدند که شوربختانه اسنادی ندار یم که ما
را با جزئیات آن آشنا سازد .ولی نام برخی از رهبران این جنبش ها را می دانیم .مثالً جنبشی
به نام "یُدغانیه" مرکب از افرادی که به دور رهبری به نام "یَدغان" گرد آمدند.
گرچه در ز بان عبری واژه ای به نام "یدغان" ندار یم ،ولی برخی تاریخ نو یسان یهودی چون
پروفسور گرتس بر این باورند که آن واژه تحر یف شده از "یهودا" آمده که آن هم درهم آمیخته
ای از واژه "همدان" است.
سِیر ین" (و شاید هم "شیر ین") وجود
جنبش های دیگری نیز مانند "مشکانیه" و "سیر ین" یا " ِ
داشته که ممکن است "شیر ین" کوتاه شده "قصرشیر ین" باشد .در هر حال ،چندین خیزش
یهودی در ایران پس از اشغال این سرزمین توسط اعراب به وجود آمد ،ولی همه آن ها در دوره
عباسیان سرکوب گردید و ندای اعتراض مردم ایران خاموش شد.

از آن تاریخ به بعد ،ما اطالعات کافی در باره زندگی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و دینی
یهودیان در ایران ندار یم و چاره ای جز تداعی و قیاس آن با زندگی یهودیان در سرزمین مجاور
یعنی بابِل (عراق امروز) باقی نمی ماند – زیرا حتی در دوران خلفای عباسی ،یهودیان سرزمین
بابل در قدرت و نیروی اجتماعی خود باقی مانده بودند.

ایرانیان دالورانه علیه مهاجمین عرب جنگیدند .ولی باالخره مقاومت آنان در هم شکست

پرسش – شما در گفت و گوی پیشین به خیزش یک سردار یهودی در ایران به نام ابوعیسی
اصفهانی پرداختید که لشگر بزرگی برپا کرد و با اشغالگران عرب به جنگ و ستیز
پرداخت ،ولی همانند دیگر جنبش های ملی ایران با خشونت و بی رحمی سرکوب گردید.
در این جا مایلیم بدانیم که اصوال یهودیان ایران در دوران تسلط اعراب بر این سرزمین
چگونه زندگی می کردند.
پاسخ – تصور نمی کنم که با تهاجم اعراب به ایران ،تغییر اساسی در زندگی یهودیان آن
سرزمین رخ داده باشد .احتماال ،عده ای از یهودیان نیز اسالم را پذیرفتند و به آن دین
درآمدند .بعید نیست که عده ای نیز خرسند بودند از این که دین تازه ای آمده که به صورتی
خیلی واضح اعالم می دارد که یهودیت را می پذیرد و به حضرت موسی ایمان دارد .زیرا در
قرآن مجید از حضرت موسی نیز با احترام بسیار نام برده شده و آیات زیادی در آن در باره
یهودیان وجود دارد.

عالوه براین ،در اسالم یهودیان به عنوان "اهل کتاب" شناخته شده اند .ولی در کنار آن ،یهودیان
را ناچار به پرداخت مالیات سرانه می کردند که "جز یه" نامیده می شد و آنان را "اهل الذمه"
می خواندند – یعنی افرادی که زیر حمایت دین دیگری قرار گرفته اند .البته این قوانین مالیاتی،
پیروان دیگر ادیان را نیز شامل می شد.
به زبان دیگر ،اسالم این فرصت و امکان را به اقلیت یهودی در ایران داد که بتواند به زندگی
خو یش ادامه دهد .البته آن ها "اهل کتاب" خوانده شدند ،ولی طبیعی است که حق تمرد
نداش تند و از امکان شورش و قیام علیه حکومت های محلی عرب برخوردار نبودند و ناچار
به پرداخت مالیات سرانه می شدند.
ولی همان گونه که در گفت و گوی پیشین نیز بیان شد ،اگر بخواهیم زندگی یهودیان در بابِل
(عراق امروز) را قیاس قرار دهیم ،و آن را معیاری برای آگاهی از وضع یهودیان در ایران بدانیم
(ز یرا در این زمینه اسناد و مدارک کافی در اختیار ندار یم) ،الاقل باید به این نتیجه برسیم که
در دوره های مختلف ،با صرفنظر کردن از برخی موارد استثنائی ،زندگی یهودیان چندان
دشوار نبوده است.
البته بهتر است که انسان ها در اقلیت نباشند .بهتر بود که یهودیان از استقالل ملی در کشور
باستانی خو یش برخوردار می بودند .ولی چنین چیزی رخ نداد و این آرزوها همه در حد اگر و
اما باقی ماند.
در زیر سلطۀ اعراب و اسالم ،برخالف زمان هائی از دوران ساسانیان  ،زندگی یهودیان در
ایران چندان دشوار نبود .تکرار می کنم که علت این امر شاید شباهت زیادی باشد که بین
باورهای مذهبی یهودیان و مسلمان وجود دارد و بین "الوهیم" (אלוהים  – Elohimخداوند) و الله
تفاوت چندانی وجود ندارد .بسیاری از اصولی که در تورات و تلمود و میدراش (تراوشات
معنوی و مذهبی یهودیان) بیان گردیده ،به تدریج توسط واضعان شر یعت اسالمی نیز پذیرفته
شد و پرورش یافت و بسیاری از آئین ها و مراسم یهودی در اسالم نیز مورد قبول قرار گرفت
که یکی از آن ها مقررات مر بوط به کفن و دفن است.
آئین ترحیم و سوگواری و آئین ختنه و احترام به خانواده نیز از اموری بود که از یهودیت به
اسالم رسید و پذیرفته شد .در دوران ساسانیان ،احترام به خانواده به صورتی بود که نمی
توانست مورد قبول یهودیان قرار گیرد .و بی تردید مسلمانان نیز آن را رد می کردند.
در این جا می خواهم به دورانی از تاریخ و فرهنگ یهود اشاره کنم که "دوران گئونیم" (גאונים

 )Geonimنام یده می شود .این واژه به معنی "نوابغ" و یا عظمای دین است و مفرد آن "گائون"
)גאון  )Gaonمی باشد .شخصیتی مانند "سعدیا گائون" در این دوره شکوفا گردید و در بابِل
(عراق کنونی) دانشسراهای مذهبی یهودی زیادی بر پا شد که در ز بان عبری "یشیوا" (ישיבה
 – Yeshivaمدرسه عالی تعلیمات دینی) نامیده می شود .این دانشسراها به ویژه در شهر بغداد،
ز یر سایه خلفای اسالمی دایر شده بود و فعالیت می کرد.
بنابراین ،می توان در مورد شیوه زندگی یهودیان در دوران تسلط اعراب ،این ارزیابی را ارائه داد
که در آن دوره ،آنان از وضع قابل تحملی برخوردار بوده اند .نکته دیگری را می خواهم در این

رابطه مطرح کنم و آن این که شماری از زرتشتیان پس از حمله اعراب ،در ایران باقی ماندند.
ولی شمار بیشتری از آنان از وطن خو یش گر یختند و راهی هندوستان شدند و در شهرهائی
مانند گجرات ) (Gujaratرحل اقامت افکندند.
در آن دور ان در میان زرتشتیان جنبشی از تجدید حیات فرهنگی به وجود آمد و در قرن های
هشتم ،نهم و دهم میالدی به بازنو یسی بخشی از کتاب هائی پرداختند که در جر یان حمله
عرب و تالش آن برای نابود کردن فرهنگ ایرانی ،در کتابخانه ها سوخته و از بین رفته بود.

یهودیان قرائی در اسرائیل ،هنگام اجرای نیایش مذهبی در شهر خولون

پرسش – شما در یکی از گفت و گوهای پیشین در مورد ارتباطات تاریخی و فرهنگی دو
ملت یهود و ایران ،ضمن آن که گفتید دورانی بود که یهودیان بزرگترین اقلیت دینی را در
ایران تشکیل می دادند ،نامی از یهودیان "قَرائی" (קראים  )Karaite Jewsدر ایران بردید ،که در
برخی سرزمین های دیگر نیز زندگی می کردند .کنجکاویم بدانیم که آن ها از کجا آمدند و
چگونه زندگی می کردند و چه نوع فرهنگی داشتند؟
پاسخ – به طور فشرده می توان گفت که قرائی ها افرادی بودند که پنج صحیفه تورات را
قبول داشتند ،ولی همه کتب تفسیری را که در رابطه با تورات نگاشته شده و بخش مهمی از
فرهنگ دینی یهود را تشکیل می دهد ،و خصوصاً مجموعه ای را که "تلمود" نامیده می شود،
و آن چه را که پیرامون تلمود نگاشته شده است ،نمی پذیرند.
عالوه بر این تفاوت ،قرائی ها افکار دینی و اجتماعی متفاوتی نیز داشتند که با دیگر یهودیان
همخوان نبود .نمی خواهم بیش از این توضیح فشرده ای که دادم وارد مفاهیم و باورهای قرائی
ها بشوم ،ولی در مورد آن چه که به ایران مر بوط می شود ،جالب آن که این مکتب دینی یهود
از ایران برخاست و یهودیان ایرانی پایه گذاران آن بودند.

این رو یداد علت و ریشه داشت و از دیدگاه من ،یک علت اساسی آن (طبق مقاله مفصلی که
در این باره نوشته ام و در جلد دوم مجموعه رساله هائی به نام "پادیاوند" در لوس آنجلس انتشار
یافته است) فاصلۀ جغرافیائی بود.
در آن روزگاران ،در خراسان و اصفهان و ناحیه جِبال و در فارس و همچنین خوزستان گروه
های یهودی وجود داشتند که می باید از رهنمودهای دینی روحانیون یهودی که مرکز آن ها در
بغداد بود اطاعت کنند ،و از سوی دیگر می دیدیم که یهودیان ایران به پیروی از جنبش های ملی
که پس از حمله عرب به وجود آمد ،خود به تالش های رهائی بخش دست زدند .هم زمان،
بسیاری از سلسله هائی که در ایران برخاستند مانند طاهر یان ،صفاریان ،سامانی ها ،غزنو یان،
سلجوقی ها و شاید در رأس همه این ها سلسلۀ آلِ بو یه (که این خود مبحث جداگانه ای
است) ،در عین حال که می خواستند خالفت اسالمی وجود داشته باشد ،ولی مستقل زندگی
می کردند.
این خودفرمان ی سیاسی خاندان های نامبرده ،که با استقالل فکری همراه بود و امکان زندگی
مستقل می داد ،گو یا بر اندیشه یهودیان ایرانی نیز اثر گذاشت و جر یان دینی قَرائیت نوعی
استقالل جوئی فکری بود که موجب دوری یهودیان ایرانی ،و یا اکثر یت یهودیان ایران ،از مراکز
دینی یهود در بابِل گردید.
یهودیان ایران حاضر نبودند به آن روحانیون دور دست مالیاتی را که در تورات به آن اشاره
شده بپردازند و یا آنان را در بعضی جهات به عنوان روحانیون اعظم یهودی که خود پیرو آن ها
باشند ،بپذیرند .یهودیان ایرانی از مراکر دینی در بغداد انتقاد می کردند ،به همان نسبت که عامۀ
ایرانیان از خالفت مرکزی در بغداد ز بان به انتقاد می گشودند.
به وجود آمدن پاره ای از نهضت های فکری ،به ویژه معتزله ،و آنانی که پیرامون آن چه که
"اخوان الصفا" می نامیم گرد آمده بودند ،یک نوع نواندیشی فکری به وجود آوردند که بسیاری
از موضوع های مذهبی را از نظر فلسفی تحلیل می کردند .این ها همه روی اندیشه و تفکر
یهودیان ایرانی نیز تاثیرگذار بود.
در حاشیه این ارزیابی را بیافزائیم که شاید اکثر اندیشمندان و اهل ادبی که اخوان الصفا را
نوشتند (که دانشنامۀ ایرانی محسوب می شود) اسماعیلی بودند .رسائلی چون "تناسخ" و
"رجعت" و "تشبیه" و "حلول" و این پرسش که آیا قرآن و دیگر کتب مقدس را کسی نوشته و یا
از آسمان نازل شده است ،یا "جبر و اختیار" چگونه بوده و یا "توکل" را چگونه باید توجیه
کرد" ،تفسیر" چه مفهومی دارد" ،تعبیر" به چه معنی است و این را به چه صورت می توان از
نظر فلسفی توجیه کرد" ،ظاهر داشتن" و "باطن داشتن" در کتب مقدس را چگونه باید تلقی کرد
و آیا ظاهر هر چیزی را که در کتاب مقدس می بینیم ،باطنش نیز همان است و یا باید آن را
تعبیر کرد ،این ها همه پرسش های مهمی بود که ذهن اندیشمندان یهودی را در آن دوران
سخت به خود مشغول می داشت.
این اندیشمندان بیشتر افرادی بودند که پیرامون معتزله گرد آمده بودند و دور حلقه هائی چون
"اخوان الصفا" و امثال آن که همه آن ها روی نهضت های فکری یهودیان نیز تاثیر گذاشتند و

بدون شک جنبش "قرائی" در یهودیت ایران ،تاثیر پذیر از همین نهضت های فکری ایرانی بوده
است:
یهودیان آمدند و گفتند "ما هم باید یک فکرهائی بکنیم" .مثالً رهبر قرائی ها و یا دست کم
نخستین شخصیتی که ما در این رابطه می شناسیم ایرانی بود .او را "دانیال بن موسی قُمِیسی
دامغانی" می نامیدند که حدوداً در قرن نهم میالدی به صحنه آمد و اگر تفسیرهای او را که در
دسترس است (و بی تردید شماری از نوشتارهای او به دست ما نرسیده است) مطالعه کنیم
متوجه می شو یم که او به صورت خیلی زننده و شدید و کو بنده به علمای اعظم یهودی در
حوزه های دینی در بغداد حمله می برد و آنان را در مورد برخی امور دینی مرجع صالحیت
واقعی نمی دانست.
او به مطالبی اشاره می کند که با نماز و نیایش ارتباط دارد .کتاب های نیایش (که در ز بان
عبری سیدور סידור  Sidurنامیده می شود) توسط روحانیون بابِل تنظیم شده بود که یهودیان
ایرانی سبک خود را می خواستند و مایل بودند که از استقالل فکری بهره مند گردند .آن ها
تفسیرهائی را که از تورات می شد به طور کامل نمی پذیرفتند و بر این باور بودند که این
تفسیرها با برخی افسانه ها مخلوط شده و در کتاب تلمود به ثبت رسیده و قابل قبول نیست
و آنان خواهان ارائه نسخه و قرائت مستقل خو یش بودند.
شاید برای یهودیان ایرانی کمی شگفت انگیز باشد که من بگو یم از دیدگاه قُمِیسی دامغانی،
بوسه زدن بر محفظه تومار تورات نوعی بت پرستی محسوب می شد که در ز بان عبری به
آن "عَُودا زارا" (עבודה זרה  )Avoda zaraگفته می شود که مفهوم آن سرخدمت نهادن به فردی و
یا امری بیگانه است که می توان آن را نوعی بت پرستی تلقی کرد .از دیدگاه این روحانی
دگراندیش ،بوسیدن محفظه ای که تومار تورات در آن نگاهداری می شود ،همانند آن است
که انسان بر تخته چو بی بوسه زند.
قرائی ها برخالف یهودیان دیگر که نوشیدن شراب را در شب شنبه و یا در اعیاد و مراسم
مذهبی بخشی از آئین دینی خو یش می دانند ،این سنت را رد می کردند و شمار روزهائی که
روزه می گرفتند ز یاد بود – و همه این ها به این امید که بتوانند هرچه زودتر به روز نجات
خو یش برسند و "ماشیح" (منجی موعود) ظهور کند .در کجا؟ در اورشلیم!
تصور می کنم که در دوره حکومت صفاریان بود که قُمِیسی دامغانی به اورشلیم آمد و به نامه
پراکنی به اقصی نقاط جهان در باره امور دینی پرداخت که در نوشتارهای او شماری واژه های
فارسی نیز دیده می شود .در این رساله ها از شهرها و اماکن متعددی در ایران نام برده می
شود و او به باورم ندان می گو ید که بهتر ین راه رسیدن به نجات و رهائی دینی (گِئوال) آن
است که از میان هر پنج نفر یهودی ،یک تن بیاید و در اورشلیم زندگی کند و آنانی که در ایران
یا دیگر نقاط می مانند باید معاش آن یک تن در اورشلیم را تامین کنند ،تا بدین سان جمعیت
یهودی در اورشلیم افزایش یابد تا شاید با این شیوه ،یهودیان بتوانند استقالل خو یش را از نو به
دست آورند.

قُمِیسی دامغانی تنها متفکر دگر اندیش یهودی در ایران نبود .افراد دیگری نیز وجود داشتند که
اندیشه های نو مطرح می ساختند که یکی از آن ها فردی به نام "بنیامین نهاوندی" بود و او نیز
کم و بیش در همان دوره قٌمِیسی می زیست ،ولی تحرک سیاسی او را نداشت.
نهاوندی نیز دگرگونی هائی را در شیوه تفکر یهودی عنوان می کرد که آن هم از طرز تفکر پاره ای
از گروه های اسالمی در ایران تاثیر گرفته بود – مثالً راز و نیاز با پروردگار ،یا پرداختن به این
پرسش که آیا خداوند دنیا را به طور مستقیم آفر ید و یا این مهم را به یکی از فرشتگان خود
سپرد؛ و یا این که ماهیت فرشته چیست.
توجه به عقل یک مساله مرکزی مورد بحث در معتزله و اخوان الصفا و همچنین در میان
قرائی های یهودی بود .آن ها به این پرسش می پرداختند که عقل چه مفهومی دارد و چگونه
عمل می کند و چگونه باید آن را طبقه بندی کرد .این عقل اول و دوم و سوم تا عقل دهم چه
کارهائی می توانند انجام دهند؟ آیا فرشته در واقع یک عقل فاعل است؟
اتفاقا در نوشتارهای بوعلی سینا با عنوان "عقل فاعل" نیز با این پرسش برخورد می کنیم –
همین طور در نوشتارهای "هارامبام" (موسی بن میمون) اندیشمند یهودی در کتاب "داللت
الحائر ین" آن را می یابیم .این پرسش از نظر دنیای اسالم یک نهضت جهانگیر بوده است و من
نمی خواهم تنها یهودیان ایران را در این محدوده باقی بگذارم و از آن گسترده تر سخن نگو یم.
این طرز تفکر در دنیای اسالم ،یهودیان سرزمین های دیگر را نیز به خود مشغول می داشت.
همان گونه که گفتیم "هارامبام" به طور گسترده به این موضوع پرداخت و حتی فرزند او "ر بی
ابراهیم" نیز آن را مطرح و بررسی کرد .به عنوان مثال ،ربی ابراهیم با تاثیر پذیری از اندیشه های
اسالمی ،در یکی از نوشتارهای خود توصیه می کند که شیوه نمازگزاری یهودیان نیز عیناً
مطابق آداب مسلمانان باشد – که منظورم رکوع و سجود است .او توصیه می کند که
تقسیم بندی نمازهای روزانه یهودی نیز به شیوه اسالمی تغییر یابد.
در مجموع می بینیم که بی شک ،آمدن اسالم اثراتی بر اندیشه یهودی گذاشته است و این
موضوع واضح و مبرهن است که می بینیم از همان ابتداء یهودیت بر اسالم تاثیرات عمیق
داشته است و یهودیان ایران در این مورد مستثنی نبودند.
اگر برگردیم به همان بنیامین نهاوندی ،که شوربختانه بسیاری از نوشتارهای او به دست ما
نرسیده و امیدواریم شاید روزی در جائی بتوانیم آن ها را پیدا کنیم ،یادآوری می کنم که او یک
یهودی قرائی ایرانی بود و تالش می کرد اصالحاتی در شیوه تفکر یهودیت ربانی به وجود آورد
که این خود نوعی برخورد و اصطکاک بین یهودیت قرائی و گروه های دیگر به وجود آورد.
در مورد قرائی ها پژوهش های ارزشمندی در اسرائیل به عمل آمده است و یکی از محققین
بزرگ پروفسور خاگای بن شمای (חגי בן-שמאי  )Haggai Ben-Sahmmaiدر دانشگاه عبری
اورشلیم است .اینان بر این باورند که هسته مرکزی و نیرومند قرائی ها در ایران بود و در
مورد چرائی این پدیده همان سلسله استدالل هائی را مطرح می کنند که پیشتر ما نیز در این
گفت و گو آن ها را بیان کردیم.

خزانه اوراق دینی یهودی در کنیسای قاهره ،بزرگتر ین آرشیو فرهنگی تاریخ یهود

پرسش – شما در گفت و گوی پیشین گفتید که فرقه قرائی در میان یهودیان در ایران پایه
گذاری شد و مطالبی را درباره شیوه اندیشه آنان بیان کردید و به دو تن از اندیشمندان
قرائی اشاره داشتید .قرائی ها یک اقلیت کوچک در جامعه یهودیان جهان بوده اند.
سرنوشت آنان در ایران چه شد؟
پاسخ – این جنبش فکری و دینی در ایران رفته رفته ناپدید شد و دو علت برای آن وجود دارد:
علت اصلی ،بحث و جدل و مبارزه و حتی می توانم بگو یم ابراز مخالفت های شدید از
جانب پاره ای از بزرگان علوم ربانی یهودی که در رأس آن ها "سعدیا گائون" قرار داشت .گائون
و ر بان های دیگر با ابراز خشم و ناخرسندی ،امکان ندادند که جنبش قرائی جان بگیرد و آن ها
در داخل ایران پراکنده شدند – که این خود نشان می دهد که در داخل ایران نیز ابراز مخالفت
ها و مبازراتی علیه افکار آنان وجود داشته است.

از مطالب فشرده ای که من در گفت و گوی پیشین در مورد پیدایش قرائی ها و اندیشه های
آنان بیان کردم ،نباید این تصور ایجاد شود که همه یهودیان ایران به این اندیشه پیوسته و پیرو
قرائی ها شده بودند .ما هیچ اطالعاتی در باره شمار این افراد ندار یم .ولی همین قدر که
بنیامین نهاوندی در یک شهر پرجمعیت یهودی آن روز ،نهاوند ،روحانی بزرگ یهودیان بوده و
در برابر مخالفان ایستادگی کرده و نوشته های خو یش را انتشار داده و دیدگاه های خود را بیان
کرده ،می تواند احتماالً نشانگر آن باشد که در برخی شهرهای بزرگ یهودی نشین ،شمار
چشمگیری قرائی وجود داشته اند که ما از چون و چند آن اطالعات کافی ندار یم.
ولی پیرامون دانشسراهای ربانی در حوزه های دینی یهودی در بغداد و همچنین در قفقاز و
خراسان و اماکنی که کم و بیش از مرز عراق دور بوده ،و همچنین در مصر جنبش قرائی نضج
گرفت که برحسب اتفاق ،گروه هائی از این قرائی ها که در کشورهای پیرامونی ایران و
همچنین در مصر و قفقاز اقامت داشتند ،آن ها نیز ایرانی بودند.
مثالً خاندان مرفه و ثروتمند "سهل" در مصر که با خلفای فاطمی (که شیعه بودند و در آن
سرزمین حکو مت می کردند) داد و ستد و رفت و آمد داشته ،قرائی بوده است .تصور می
کنم که یک علت عمده ،وجود مخالفت های شدیدی بوده که حوزه ربانی و رهبری روحانی
یهودیان نسبت به این جنبش ابراز می داشته است و علت دوم را نیز می توان مخالفت های
داخلی با این شیوه تفکر دانست.
مراک ز تجمع و زندگی قرائی ها در منطقه رفته رفته فروپاشید ،و من اگر یک جهش زمانی کنم
و به قرن نوزدهم برسم ،در آن دوران در دو نقطه ،یکی در شبه جز یره کر یمه در کنار در یای
سیاه( ،که امروز متعلق به جمهوری اوکراین است) و همچنین در مصر جوامع قرائی زندگی
می کردند.
دربار ه شمار قرائی های امروز آماری ندار یم و در برخی ارزیابی ها آمده است که شمار آنان
ممکن است به صدهزار نفر برسد .در اسرائیل امروز قرائی ها در دو شهر متمرکز هستند که
رَمله و خولون نامیده می شوند و هر دو در مرکز اسرائیل قرار دارند و آنان در این دو شهر
مراکز دینی بر پا کرده و دارای کنیساهای ویژه خود هستند آن ها تنها بین خود ازدواج می کنند
و شمارشان روز بروز کاهش می یابد و احتماالً در حال تحلیل رفتن در جامعه بزرگ اسرائیل
هستند.
بسیاری از اموری که قرائی ها در گذشته ،یعنی در قرن های نهم و دهم و یازدهم روی آن ها
تاکید می کرده اند ،به تدریج تحول یافته و امروز کم و بیش به یهودیت تلمودی نزدیک شده
اند .این سرگذشت کلی قرائی ها در جهان است .ولی سرنوشت آنان در ایران به کجا کشید،
باید بگو یم که من هنگام نگارش رساله پژوهشی که در جلد دوم "پادیاوند" در لوس آنجلس
انتشار یافت ،به دو نامه برخورد کردم که در بایگانی نگاهداری می شده است .در این نامه ها
به افرادی اشاره شده که از شهر سلماس در آذر بایجان (که نام آن در دوران رضاشاه به
"شاپور" تغییر یافت) به استانبول می روند و در آن جا خود را به جامعه قرائی شهر به عنوان
قرائی های ایرانی معرفی می کنند.

این جر یان در اواسط قرن نوزدهم و در دوران قاجار رخ داد .جامعه یهودیان قرائی در استانبول
نامه ای به شهر سلماس و به جامعه یهودی آن کشور می فرستد و می نو یسد که چند نفری به
استانبول آمده و می گو یند که آن ها قرائی هستند ،و این در حالی که یهودیان استانبول نمی
دانسته اند که در شهر سلماس در ایران نیز قرائی وجود دارد .در این نامه پرسیده شده که آیا
واقعا در بین یهودیان سلماس و دیگر نقاط ایران نیز قرائی وجود دارد؟ نامه دوم در رابطه با
یهودیان ساوجبالغ است که آن هم در غرب ایران قرار دارد و از آن جا هم یهودیان به عنوان
قرائی به استانبول رفته بودند.
ولی آیا در آن دوره قرائی هائی در آن شهرها وجود داشته اند یا نه ،من شوربختانه نمی توانم
یک ارزیابی قاطعانه عرضه کنم ،چون اگر پاسخی به آن نامه ها از استانبول داده شده باشد،
ما آن را پیدا نکرده ایم.
به هر حال ،می توان به این نتیجه رسید که احتماال در دوره صفو یه – که دوران سرکوب
شدید یهودیان در ایران بود – قرائیت از این سرزمین رخت بر بست ،و به سرزمین های
پیرامونی مانند ترکیه ،مصر و جنوب روسیه انتقال یافت .کم و بیش ،این است سرنوشت
قرائی ها.
موضوع دیگری که می خواهم در ارتباط با جنبش های فکری و مذهبی که در گفت و گوی
پیشین به آن اشاره شد اضافه کنم ،فردی به نام "حیوی بلخی" است .بلخ در آن دوران یک
سرزمین ایرانی بوده و امروز نیز همچنان از نظر فرهنگی ایرانی محسوب می شود.
حیوی بلخی نیز همانند اندیشمندانی که در گفت و گوی پیشین از آن ها نام بردیم ،به انتقاد
شدید از روحانیون اعظم یهودی در بغداد می پردازد – ولی ما نمی دانیم که آیا او نیز قرائی بوده
و یا این که یک جنبش فکری تازه ،این بار در بلخ به وجود آمده بود.
با در نظر گرفتن آن که بلخ در دوران حیوی بلخی ،یعنی کم و بیش در قرن نهم یا دهم میالدی،
صحنه تبلیغات مذهبی گسترده ادیان متعدد بوده ،و زرتشتیان و بودائی ها و دیگران در آن جا
فعالیت بسیار می کرده اند – و هنوز هم معابد زرتشتی و بودائی در بلخ وجود دارد ،این پرسش
مطرح می گردد که آیا واقعیت های آن زمان تاثیراتی بر اندیشه و افکار حیوی بلخی به جای
گذاشته یا نه.
ما حتی مستقیما درباره حیوی بلخی چیزی نمی دانیم و تنها مطلبی که می دانیم ،رساله
"سعدیا گائون" (از رهبران روحانی اعظم یهودیان) در پاسخ به رشته پرسش های انتقادی حیوی
بلخی بوده که شمار آن ها به دو یست می رسیده است.
گو یا حیوی بلخی و دانیال بن موسی دامغانی و بنیامین نهاوندی و چندین نام دیگر که به ما
رسیده ،در اندیشه بازنگری در دین و ایجاد اصالحات تنها نبوده اند و احتماالً دیگر یهودیانی
نیز وجود داشته اند که مطلبی از آن ها به دست ما نرسیده است.
بی تردید در میان یهودیان ایرانی ،ما متفکرانی داشته ایم که تراوشات مغزی و نوشتارهای آنان
به دست ما نرسیده و اطالعاتی نیز که به آن ها دست یافته ایم ،کم و بیش تنها در صد سال

اخیر بوده است؛ و علت آن بدست آمدن مقادیر بسیار زیادی اوراق و مکاتبات یهودی است
که در باالخانه و پستوی یک کنیسای متروک یهودی در حومه شهر قاهره به طور اتفاقی در
سال  7577میالدی کشف شد.
در پاسخ به این پرسش که چگونه باالخانه و پستوی فوقانی یک کنیسا در قاهره به انبار اوراق و
مکاتبات یهودی مبدل می شود ،این توضیح را باید بدهیم که یهودیان در دوره ای بر این باور
بودند که هر مطلبی که به زبان عبری و ب ه خط عبری روی هر چیز و هر کاغذی نوشته شده
باشد ،جنبه تقدس دارد و نمی توان آن را نابود کرد و باید در انبار نگاهداری شود تا خود
بپوسد و از بین برود.
عبری یک زبان مقدس است که "الشون هَقُدِش" (לשון הקודש  )Lashon haqodeshنیز نامیده می
شود که به زبان عبری به مفهوم "ز بان مقدس" است.
هرچیزی که به زبان مقدس بر قطعه کاغذی نوشته شود مقدس محسوب می گردد .با پیروی
از این باور بود که بسیاری از تومار های و اوراق کتب تورات را که به مرور زمان کهنه و پاره
شده بود ،و برخی نوشتارهای مذهبی یهود را که جنبه "میدراشی" داشت و قدیمی و پوسیده
شده بود ،با تشر یفات ویژه ای یا در مکانی دفن می کردند ،و یا آن ها را در صندوقی انباشته و
در آن را قفل می کردند و در مکانی محفوظ نگاه می داشتند که به آن بی احترامی نشود و خود
از بین برود.
در آن انباری زیر پشت بام در کنیسای حومه قاهره ،این روند صدها سال ادامه داشته و بعدها
این کنیسا متروک مانده و فراموش شده – تا این که دو باره شناسائی می گردد .شمار اوراق پاره
ای که در این بایگانی به دست آمده بیش از صد هزار است که هر برگ آن از نظر شناسائی
پیشینۀ یهودیان خاورمیانه یک گنجینه بزرگ محسوب می شود.
بخش زیادی از این اوراق به دست آمده را با کشتی به بر یتانیا فرستادند و تعداد ز یادی از این
ورق پاره ها در آرشیو دانشگاه کمبر یج نگاهداری می شود و من هرگاه که به بر یتانیا می روم
سری هم به این آرشیو می زنم و با احترام بسیار منتظر می مانم تا کتابدار این اوراق را دانه دانه
بر ای من بیاورد و من با احتیاط تمام آن ها را نگاه کنم و ببینم که چیزی ایرانی در آن وجود دارد
یا نه.
خوشبختانه تا امروز در میان این اوراق ،صد و سی برگه پیدا شده که با یهودیان ایرانی ارتباط
پیدا می کند .پاره ای از این مطالب به زبان عبری نگاشته شده ،ولی نام ایران نیز در آن ها آمده
است.
وقتی من از ایران صحبت می کنم ،مقصودم سرزمین فرهنگی ایران است و ایران باستان و نه
ایران در مرزهای جغرافیائی امروز آن .منظور من از "ایران" هر سرزمینی است که در آن جا
جمعیت ایرانی زبان وجود دارد و یا داشته است .مرزهای سیاسی ایران در طول تاریخ بارها و
بارها دچار تغییرات بسیار گردیده است.

از دیدگاه من ،سرزمین هائی چون بلخ و خوارزم و در بند (در داغستان امروز) از نظر فرهنگی
جزو ایران محسوب می شود و من به مرزهای سیاسی کاری ندارم .این ایران بزرگ که از
لَمَغان در نزدیکی کابل افغانستان گرفته تا غزنه و تا سواحل خلیج فارس گسترده بوده ،پذیرای
شمار زیادی یهودی نیز بوده است که فعالیت فرهنگی نیز داشته اند و اسناد و شواهد آن در
بایگانی باالخانه کنیسای حومه قاهره نیز به دست آمده است و می توان آن را تاحدودی
بازسازی کرد.
پیشتر گفتم که در بین اسناد آن انبا ری کنیسا ،تا کنون صد و سی ورق پیدا شده که به یهودیان
ایران مر بوط می شود .به یک موضوع در رابطه با اوراق به دست آمده می خواهم اشاره کنم
که برای شخص من بسیار جالب بوده است :سخن از قطعه کاغذی است که در آن شعری
نوشته شده که از از گل و بلبل و سنبل و امثال آن سخن می گو ید .این شعر تاریخ ندارد و
کاغذ آن تا حدود ز یادی پوسیده شده و موریانه آن را خورده و پاره ای از کلمات نیز قابل
خواندن نیست .هفت یا هشت بیت این شعر قابل خواندن است و آن را در حدود غزل می
توان تصور کرد.
در یکی از گفت و گوهای پیشین گفته بودم که احتمال دارد نخستین نوشتارها به زبان فارسی
امروز که تا کنون به دست آمده ،نگاشته شده توسط یک یهودی بوده است .این نوشتار در
ترکستان شرقی پیدا شده که امروز بخشی از چین شرقی محسوب می شود .این سند کم و
بیش در سال  017میالدی نگاشته شده است.
تمام ما ایرانیان ،چه مسلمان و یهودی و زرتشتی و ارمنی هیچ سندی پیش از آن تاریخ به زبان
فارسی ندار یم .تصور می کنم همان شعری نیز که اکنون به آن اشاره می کنم ،متعلق به دوران
قدیم باشد ،گرچه اطالعات دقیقی ندار یم و از نظر ز بان شناسی باید بیشتر مورد بررسی و
پژوهش قرار گیرد.

در دوران سلسلۀ ایلخانیان مغول تبار بود که هنوز اسالم ریشه قوی ندوانیده بود

پرسش – پروفسور امنون نتصر ،ما یک راه طوالنی را با کمک شما درباره روابط فرهنگی
و تاریخی دیرین بین دو ملت یهود و ایران طی کردیم که از  0022سال پیش آغاز شد که
تاریخ ورود نخستین گروه یهودیان به خاک ایران بود ،و بعد به دوره ساسانیان و سپس به
حمله اعراب رسیدیم .در این گفت و گو تقاضا داریم که درباره حمله مغول به ایران سخن
بگوئید و به بازتاب آن بر زندگی یهودیان ایران بپردازید.
پاسخ – مطلب نخست آن است که حمله مغول را همیشه باید به صورت یک فاجعه
ارز یابی کرد .تردیدی نیست که این دوران با یک مصیبت بزرگ برای ملت ایران همراه بوده که
پس از حمله عرب رخ داده که آن هم برای مردم ایران یک فاجعۀ ویرانگر بوده است .وقتی از
ذلت و رنج مردم ایران به دنبال حمله عرب و یا حمله مغول سخن می گو یم ،منظورم یهودیان
ایران نیز هست ،زیرا یهودیان نیز بخش جدائی ناپذیری از ملت ایران بوده و هستند.

در آن دوران در شهرهائی چون نیشابور و بخارا و سمرقند و ری و اصفهان و اهواز وهمدان و
بسیاری دیگر از نقاط ایران جمعیت یهودی بزرگی در کنار دیگر هموطنان ایرانی خود زندگی می
کرده اند .حمله مغول چیزی نبود که یهودیان را از دیگر ایرانیان مجزا کند و بگو ید که شما
یهودیان در امان باشید ،ولی دیگران را ما می کشیم.
حمله مغول علیه همه ایرانیان و همۀ اهالی این سرزمین بود .مصیبتی بود که همگان را شامل
می شد .در هر کجا که ایرانی زندگی می کرد ،خواه ایرانی مسلمان و خواه ایرانی یهودی و یا
پیرو ادیان دیگر ،شمار زیادی از آنان به صورت فجیعی کشته شدند و از میان رفتند.
ما اطالعات مشخصی ندار یم که بدانیم بر سر جمعیت یهودی ایران چه آمد .ولی هنگامی که
در می یابیم که مدت زمانی پس از حمله مغول چقدر شمار یهودیان کاهش یافته است ،می
توانیم نتیجه بگیر یم که تعداد ز یادی از یهودیان ایران ،در کنار برادران مسلمان خو یش به دست
مغول کشته شده اند – که زن و مرد و بزرگ و کوچک بوده اند.
مورخینی مانند شهرستا نی و دیگران آثار خود را درباره دوران مغول نوشته اند و کتاب های
متعددی در این زمینه وجود دارد که از جمله می توان "جهانگشا" نوشتۀ عطا ملک جو ینی ،و
پس از آن نیز "جامع التوار یخ" رشیدالدین همدانی را نام برد .ولی در هیچ یک از این کتاب ها،
توجه بخصوصی به اقلیت های دینی در ایران و از جمله یهودیان در رابطه با این دوران نشده و
از ایرانیان به طور کلی سخن رفته است .از همین رو نمی توان ارزیابی کرد که در هر شهر ایران
چند نفر یهودی به دست مغول کشته شدند.
در این کتاب ها درباره تلفات اغراق هائی نیز شده است – مثالً در مورد هرات و بخارا –
ولی همین گزافه گوئی ها نیز نشان می دهد که مصیبت تا چه حد عظیم و فاجعه بار بوده
است.
وقتی آن ها می نو یسند که مغول ها حتی سگان و گر به ها و شغال ها را نیز قتل عام کردند،
نو یسنده می خواهد این پیام را تداعی کند که ظلم و ستم و قساوت قلب سپاهیان مغول تا
چه حد شدید و وحشیانه بوده است.
از این مطلب که بگذریم ،موضوع جالبی در دوران مغول رخ می دهد :دوران مغول را ما
دوران ایلخانیان می نامیم .نکته اول آن که ایلخان های نخستین مسلمان نبودند و دین اصلی
خود را ادامه می دادند که همان شر یعت بودا بود .تا آن جا که من آگاهی دارم ،نخستین
ایلخانی که اسالم پذیرفت غازان خان بود و او هم اسالم شیعه را قبول کرد (و این در حالی که
در آن دوران ،مسلمانان ایران اکثرا اهل تسنن بودند).
در دوران ایلخانیان تحوالت جالبی در رابطه با یهودیان به وقوع پیوست :نخست آن که اولین و
مهمتر ین شاعر یهودی ،درست در همین دوره ایلخانیان ظهور کرد – منظورم دوران ابوسعید
است که آخر ین فرمان روای ایلخانی بود .این نخستین و بزرگتر ین شاعر یهودی "شاهین" نام
داشت.

باز در همین دوره مغول ،و برای نخستین بار در دوران اسالمی که آخر ین بار نیز محسوب می
شود ،دو یهودی به وزارت می رسند ،که نه تنها وزارت بوده ،بلکه آنان به مقام رئیس الوزرائی
ارتقاء می یابند .نخستین یهودی که به مقام وزارت و صدارت رسید ،سعدالدوله نام داشت که
یک پزشک یهودی بود و در دوره ارغون ایلخانی زندگی می کرد.
ارغون حدود سال  7257یا  57چشم بر جهان فروبست که کم و بیش در همان زمان نیز بود که
سعدالدوله به قتل رسید .او نخست وز یر دوره ارغون از سلسله ایلخانیان بود که نه تنها این
سمت را پذیرفت ،بلکه برای حل مشکالت ایران و به ویژه در زمینه اقتصادی تالش زیاد کرد
و ابتکارات بسیار نشان داد و تحوالت اداری مهمی در سراسر ایران به وجود آورد.
افرادی که سعدالدوله تصور می کرد که توانائی دارند که حاکمان و والیان خو بی باشند و
بتوانند با مدیر یت خود باعث شکوفائی سرزمین ایران شوند ،از جانب او به این سمت ها
گز یده شدند.
بی تردید این پرسش پیش می آید که چگونه شد و چرا در دوره ایلخانیان بود که یک یهودی
به سمت صدراعظم کشور ایران گز یده می شود؟ تصور نمی کنم پاسخگوئی به این پرسش
دشوار باشد :در دوره پیشین ،یعنی در دوران خلفای عباسی که بغداد مرکز دنیای اسالم منهای
اسپانیا و مصر و شمال آفر یقا بود ،یعنی فقط سرزمین های اسالمی مشرق زمین را شامل می
گردید ،تفاوت های طبقاتی چشمگیری بین شهروندان وجود داشت.
در سرزمین های اسالمی آن روز ،یهودی و مسیحی شهروندان درجه دو محسوب می شدند و
نمی توانستند به مقامات باال برسند .مغول ها وقتی آمدند ،در گام نخست مرزها را
برداشتند ،زیرا سرزمین های وسیعی را به تصرف در آورده بودند .این لغو مرزها موجب
افزایش رفت و آمدهای بازرگانی شد و شکوفائی اقتصادی به وجود آورد.
به موازات آن ،ایلخانیان آمدند و یک حکومت اسالمی را از میان برداشتند .حکومتی را که
پیشتر وجود داشته ،با خود دشمن کردند .با ایجاد چنین دشمنی و وجود داشتن یک ستون
پنجم که منظور مسلمانان است ،توجه ایلخانیان به سوی اقلیت های دینی معطوف شد،
چون به آن ها می شد بیشتر اعتماد کرد.
از این جا بود که از میان افرادی که شایستگی و بایستگی داشتند ،دست کم دو یهودی به مقام
حکومتی رسیدند :یکی سعدالدوله ابهری بود که از شهر ابهر در شمال ایران آمده بود .ولی
دشمنانش پس از مدتی که از صدارتش گذشته بود ،ادعا کردند که او می خواسته است
ارغون را مسموم کند .در این دشمنی ،عامل خصومت مذهبی را نباید نادیده گرفت که در
کنار سعایت و سخن چینی ها موجب قتل سعدالدوله می شود و خود ارغون نیز مدتی پس
از آن فوت می کند.
دومین شخصیت یهودی که بیشتر از سعدالدوله محبو بیت دارد و در ایران و به ویژه در مراکز
علمی و دانشگاهی ،چه در ایران و چه در بسیاری از دانشگاه های خارجی که در آن ها رشته
ایران شناسی وجود دارد مورد توجه است ،فضل اله رشید الدین همدانی است .رشیدالدین
نیز در حرفه اصلی خود پزشک بوده است و به تدریج در بار ایلخانیان در دوره الجایتو و غازان

او را در خود می پذیرد و این نزدیکی حتی در دوره پسر غازان به نام ابوسعید ادامه می یابد و او
مقام های مهمی را در دست داشته است – و اگر بخواهیم واژه های امروزی را به کار بر یم،
نخست وز یر آن دوران بوده است.
یک نکته دیگر را نیز باید اضافه کنیم و آن این که رشیدالدین در مرحله ای از زندگی خود به
دین اسالم گروید .در برخی منابع آمده است که او در سن سی سالگی بود که به اسالم در
آمد – یعنی دوره ای که قدرت فکری و سیاسی و علمی او شکل گرفته و منسجم شده بود.
سی سال نخست همان دوره ای بوده که او در یهودیت بزرگ شد و بعد تصمیم گرفت
مسلمان شود.
او نه تنها صدراعظم بود ،بلکه می توان او را یک فاضل و عالم و تاریخ نو یس بزرگ نیز
محسوب کرد .بزرگتر ین و گسترده تر ین کتاب تاریخ ایران تا آن دوران توسط رشیدالدین فضل
الله و یا به دستور و راهنمائی او نگارش شده و "جامع التوار یخ" نام گرفته است .این کتاب نه
تنها سرگذشت ایران از دوران باستان تا آن روز را بیان می کند ،بلکه با شگفتی و افتخار می
توان گفت که او سرگذشت بسیاری از ملت های دیگر جهان مانند مردم چین و سرزمین های
ارو پائی و غیره را نیز در کتاب خود گنجانیده که در نوع خود بی نظیر و بی بدیل است و هیچ
بهائی نمی توان برای آن تعیین کرد.
رشیدالدین بود که "ر بع رشیدی" را در سلطانیه بر پا کرد ،که اگر بخواهیم واژه های امروزی را
به کار بر یم ،می توانیم آن را "مجتمع علمی و دانشگاهی رشیدی" بخوانیم.
یکی از خدمات برجسته او آن بود که در سرزمین های اسالمی که در تسلط ایلخانیان قرار
داشت ،تمام افرادی را که در یک رشته علمی و یا فنی تبحر داشتند و در نقاشی،
مینیاتورکشی ،تاریخ نو یسی ،معماری ،نجوم و دیگر علوم دوران از بیشتر ین تسلط برخوردار
بودند و جزو بهتر ین ها در رشته خود محسوب می شدند ،شناسائی کرد و آنان را به ربع
رشیدی آورد و امکانات مالی و رفاهی بسیار خو بی برای آنان فراهم ساخت و توانست یک
شهرک دانشگاهی بسیار پیشرفته در آن دوران بر پا کند.
بسیاری از نوشتارها و آثاری که ما امروز در مورد ایران آن دوره در دسترس داریم ،به ویژه در
زمینه تاریخ نو یسی و هنر نقاشی ،مرهون خدمات رشیدالدین بوده است.
درباره این دو شخصیت که به اختصار در این جا از آن ها نام بردم و به آنان اشاره کردم ،من
رساله ای نگاشته ام که در جلد سوم کتاب " "Irano-Judaicaکه به زبان انگلیسی است انتشار
یافته و عالقمندان می توانند آن را بخوانند – زیرا در برنامه کوتاه رادیوئی نمی توان بیش از این
در آن باره سخن گفت.

عبور یهودیان از دریای سرخ توسط موسی ،داستان مورد عالقه شعرای یهود ایران

پرسش – پروفسور نتصر شما در گفت و گوی پیشین به یک دوران طالئی در تاریخ ایران و
رابطه آن با یهودیان پرداختید که بسیار جالب بود و تقاضا داریم که این سخن را ادامه
دهید.
پاسخ – من در یکی از سخنان پیشین به نخستین و بزرگتر ین شاعر یهودی ایرانی که تا کنون
شناخته شده اشاره کردم که نام او "شاهین" است و بسیار جا دارد که در این رشته گفت و
گوها مطالب بیشتری را درباره او بیان کنیم .برای یهودیان ایرانی ،می توان گفت که "شاهین"
فردوسی آنان محسوب می شود.
تا آن جا که ما می دانیم ،پیش از شاهین ،در میان یهودیان ایران و یا هر سرزمین دیگری سابقه
نداشته که فردی بلند شود و سراسر پنج صحیفه تورات را به صورت حماسی به نظم
بکشد .این کار بزرگی بود که شاهین به آن دست زد و آن را به انجام رساند.

می توان گفت که شاهین در صنعت شعری ،از هیچ یک از شاعران ایران کمتر نبوده است.
فردوسی شاهنامه را تدوین کرد و شاهین در مقابل ،شاهنامه یهودی را به وجود آورده است.
او همه موضوع ها و رویدادهای تورات را به نظم کشیده است.
درست است که شاهین از نظر عروضی برای سرودن اشعار خود بحر متقارب را انتخاب
کرده که با شیوه عرو ضی شاهنامه (بحر هزج) تفاوت دارد ،ولی همین بحر نیز به نو به خود
دارای آهنگ و نغمه و ریتم ویژه خو یش است.
در رشته گفت و گوهای پیشین در باره فرهنگ یهود و ایران ،که ما پیرامون نقش فرهنگی
یهودیان ایران انجام دادیم ،در باره شاهین و اشعار او و نمونه کارهای وی به صورت مفصل
سخن گفته شده که عالقمندان می توانند به آن مراجعه کنند .مطالب بیشتری را در چند
گفت و گوی بعدی به آگاهی عالقمندان می رسانیم.
به هر حال ،شاهین نخستین منظومه شعری خو یش را از صحیفۀ دوم تورات (کتاب خروج)
و نه از کتاب نخست آن آغاز کرد و سپس به صحیفه های الو یان ،اعداد و تثنیه پرداخت .این
چهار کتاب را به نظم کشید و حدود ده تا دوازده هزار شعر سرود .ولی در عین حال این تصور
که شاهین آمد و نوشتارهای تورات را عیناً و آیه به آیه در قالب شعر ر یخت ،درست
نیست.
شاهین آمد و یک طعم ویژه به اشعار خو یش بخشید .آمد و سروده های خود را پرمحتوا کرد
و آن را به شیوه ای نغز به صورت تاریخ در آورد و به آن جنبه حماسی بخشید.
شاهین کاری کرد که حتی مرا به شگفتی وا می دارد .نه تنها تورات را به قالب شعر درآورد و
آن را به تفصیل انجام داد ،بلکه آمد و "میدارش" هائی را که دور و بر آیات تورات در آن
دوران وجود داشته ،در اشعار خود گنجانید و نه تنها این ،بلکه با کمال شگفتی می بینیم که او
شماری از احادیث و روایات اسالمی را نیز وارد برگردان شعری و منظوم خود از کتاب
مقدس یهود کرده است.
به احتمال زیاد ،بسیاری از داستان هائی که او در منظومه های خود گنجانید ،با "قصص االنبیاء"
نوشته های نیشابوری و ثعلبی و دیگران ارتباط دارد .شماری از رساله های پژوهشی که من
درباره محتو یات منظومه های شاهین به زبان انگلیسی نگاشته ام به همین نکته مر بوط می
شود.
شاهین کتاب خود را که به "موسی نامه" معروف شد ،کم و بیش به گونه شاهنامه فردوسی
تنظیم کرد و علت آن که نام سروده های خود را "موسی نامه" گذاشت آن بود که در صحیفۀ
نخست تورات (پیدایش) نامی از موسی برده نشده و سرگذشت او از صحیفه خروج آغاز می
گردد.
به همین شیوه بود که برخی از شاعران ایرانی "گشتاسب نامه" و "بهمن نامه" و مجموعه
اشعاری شبیه آن ها سرودند.

شاهین موسی نامه خود را در دوران حکومت ابوسعید ایلخانی به نظم در آورد که زمان آن
سال  7320میالدی بود .پس از آن شاهین به امر دیگری پرداخت ،ولی پرسش شگفت انگیز
آن است که چرا ابتدا نیامد صحیفۀ پیدایش را که هنوز به نظم در نیاورده بود ،به قالب شعر
بر یزد؟
در پایان منظومه اول "موسی نامه" ،ما اشاراتی به این امر مشاهده می کنیم و این اشارات در
منظومه دوم نیز دیده می شود – و این بحث و انتقادی است که احتماال در آن دوران در داخل
جامعه یهودیان پدید آمده بود – زیرا شاهین آمده و کتاب مقدس یهود را که مهمتر ین کتاب
دینی آنان است ،به صورت یک منظومه شعری در آورده است.
برخی از یهودیان با چنین کاری مخالف بودند و آن را هتک حرمت از دین می دانستند.
احتمال می رود که شماری از روحانیون یهودی نیز از این امر ناخرسند بوده اند.
مثال شاهین در بخشی از سروده های خود به رو یدادهای بخش دوم صحیفه پیدایش می
پردازد که با حضرت ابراهیم ارتباط دارد .او به اسحق و داستان قر بانی کردن او نیز می پردازد و
در همان حال از اسماعیل و هاجر نیز سخن می گو ید و به کعبه و آب زمزم و کوثر می پردازد
و به بسیاری از احادیث و روایات اسالمی اشاره دارد و همه این مطالب اسالمی را شاهین
با احترام بسیار وارد منظومه ای کرده که به امور مقدسه یهود اختصاص داشته است.
در ذهن آنانی که واقعا می خواهند در این موضوع تعمق بیشتری کنند ،این پرسش را به وجود
می آورد که شاهین واقعاً که بود؟ در درجه نخست و به احتمال بسیار قوی ،نام واقعی او
"شاهین" نبوده ،بلکه این نام یک تخلص شعری است .و در این جا این پرسش به میان می آید
که آیا شاهین به سوی همان گونه جنبش های فکری کشانده شده بود که در آن دوره در
جامعه ایرانی وجود داشته است؟ آیا شاهین هم با پاره ای از حلقه های فکری یهودیت ایرانی
که می خواستند به اصالحاتی دست بزنند و آمیزه ای به وجود آورند ،ارتباط داشته است؟
فرصت نداشته و ندار یم که به تفصیل سخن بگوئیم ،ولی کافی است اشاره کنیم که یک رشته
ارتباطات فکری بین یهودیان ایرانی و فرقه شیعیان اسماعیلی و حتی با خود شیعیان ،و با
قرمطی ها و دیگر گروه ها وجود داشته است .این ارتباطات آن قدر زیاد و گسترده بوده که
حتی پاره ای بر این باورند که سرسلسله فاطمیان نیز یک نفر یهودی بوده است.
بسیاری از تیره های شیعه و از جمله تیره اثنی عشری (مکتب دوازده امامی) با یهودیان وابستگی
هائی داشته اند .بنابراین می ت وانیم بپرسیم که آیا در دوره شاهین نیز نوعی حلقه های فکری
یهودی وجود داشته که تا این اندازه به خود اجازه می داده از آزادی بیان برخوردار شود – و اگر
سخن از یک روحانی یهودی است ،این دگراندیشی فکری خود را به شیوه تفسیر تورات به
سبک اسالمی تحمیل کند؟ و در اشعار خود از مروه و صفا سخن بگو ید ،عرفات کند؟ به
ذکر کعبه و حجراالسود بپردازد؟ از آوردن اسماعیل توسط حضرت ابراهیم و ساختن خانه
خدا در کعبه سخن بگو ید؟
در باورهای یهودی این گونه سخنان کامال بیگانه است ،ولی شاهین این کار را کرد .او حتی در
پایان کتاب خو یش از ناخشن ودی ها و دلگیری هائی سخن می گو ید که نشان می دهد کار

بزرگ او با مخالفت هائی در جامعه یهودی رو برو بوده است .شاید حتی می توان گفت که
دشمنانی داشته است ،زیرا در آن دوران ،در ذهنیت یهودیت رسمی ،آوردن این گونه سخنان
چندان خوشایند نبوده است.
در چنین حال وهوائی ،شاهین نمی آید که بالفاصله پس از تکمیل چهار صحیفۀ تورات ،به
منظوم کردن صحیفۀ نخست که همانا کتاب پیدایش است بپردازد .بلکه او می رود و "تومار
استر" و "کتاب عزرا" را که هر دو بخشی از مجموعه کتاب مقدس یهودیان هستند برگز یده و
آن ها را به نظم می کشد.
این اشعار نیز در وزن هزج سروده می شود ،همان وزنی که نظامی شاعر بزرگ از آن استفاده
کرده و اسکندرنامه و آثار دیگر خود را در این وزن سروده بود.
شاهین نام بخش اعظم کتاب جدید خود را "اردشیر نامه" می نهد و بخش کوچک آن را "عزرا
نامه" می خواند .در این منظومه شعری ،شاهین داستانی را که در "تومار استر" در کتاب
مقدس یهود آمده با داستان های حماسی ایرانی مخلوط می کند و نام آن را "اردشیر نامه" می
گذارد که یک نام دیگر اردشیر ،بهمن بوده است.
ار دیدگاه شاهین ،بهمن یا اردشیر همان "اخشوروش" است که در تومار استر به عنوان پادشاه
ایران از او نام برده شده است – و این در صورتی که بسیاری از پژوهشگران ،او را خشایارشاه
می دانند.
شاهین در کتاب خود از ملکه وشتی سخن می گو ید که در تومار استر مغضوب پادشاه قرار
گرفته و برکنار شده بود؛ و می گو ید که وشتی پسری به دنیا آورد که نام او شیرو بود و نامی
هم برای پسری می آورد که ملکه استر او را زائیده بود.
شاید شنوندگان این گونه سخنان شگفت زده شده و ابرو در هم بکشند – ولی شاهین در
سروده های خود می گو ید فرزندی که ملکه استر (شهبانوی یهودی پادشاه ایران) به دنیا آورد،
همان کورش کبیر بوده است.
در سروده های شاهین در رابطه با داستان استر ،از برخی تضادها و درگیری های خانوادگی و
حتی جنگ ها سخن می رود و صحنه های شکار وصف می شود و صحنه های رزمی و
بزمی نیز وجود دارد – یعنی همان توصیف و تعر یف هائی که در شاهنامه وجود دارد ،در
اردشیر نامه شاعر یهودی نیز بازتاب یافته است.
اگر در کت اب اردشیر نامه دو سه موضوعی را که با استر ارتباط دارد کنار بگذار یم ،و سپس
آن را از خط یهودی در آورده و به خط فارسی بازنو یسی کنیم ،خواننده آن بسیار دشوار می
تواند باور کند که این اشعار سروده های یک نفر یهودی ایرانی است و یا اصال آن که اردشیر
نامه یک موضوع یهودی را به شعر کشیده است .منظور آن است که سروده شاهین ،تا این
اندازه جنبه ایرانی دارد .به عبارتی دیگر ،شاعر خود را یک سراینده به تمام معنی ایرانی فرض
می کرده است.

یک ویژگی شاهین آن است که در دو مجموعه شعری خود  ،که یکی از آن ها همین اردشیر
نامه است ،مدحیه ای از ابوسعید سلطان آن زمان گنجانیده  ،و این در صورتی که هیچ یک از
شاعران ایران مدحی در باره ابوسعید نسروده است.
آیا این نکته به ما نشان می دهد که شاهین در واقع یک شاعر درباری بوده است؟ آیا او به
دربار شاه رفت و آمدهائی داشته است؟ اگر داشته ،پس چرا شاهین در سروده های خود
نامی از رشیدالدین نمی برد که با او هم دوره بوده است؟ اصالً چرا در سروده های خود
موضوع های یهودی را درباره یهودیان ایران نمی گنجاند؟ چرا تعر یف نمی کند که بر سر
رشیدالدین چه آمد و عاقبت او چه شد؟ و یا این که یهودیان در ایران کجا زندگی می کرده اند
و چه می کرده اند؟
ما حتی نمی دانیم که شاهین در کدام یک از شهرهای ایران به دنیا آمده است.
این ها همه پرسش هائی است که هنوز پاسخ آن را ندار یم – و شاید روزی در آینده به توان
به جواب های آن ها دسترسی یافت.

"شاهین" شاعر یهودی ایرانی ،حکایات دینی بسیاری را به صورت شعر در آورد

پرسش – شما در سخنان پیشین خود ،شاعر یهودی "شاهین" را "نخستین و بزرگترین"
شاعر یهودی ایران معرفی کردید که این ارزیابی شما ما را کنجکاو می کند که درباره او
مطالب بیشتری بدانیم و نمونه هائی از اشعار او را نیز بخوانیم.
پاسخ – بله ،تا آن جا که آگاهی داریم ،شاهین را می توان نخستین شاعر یهودی ایرانی دانست
که اشعار او به دست ما رسیده است و همچنین تائید می کنم که او بزرگتر ین شاعر یهودی
ایران بوده است .و لی در عین حال باید بگو یم که یگانه شاعر نبوده و ما در گنجینه بایگانی
قاهره که تعر یف کردیم جگونه اوراق کهنه و غیرقابل استفاده کتب مذهبی یهود را در باالخانه
ای توی صندوق ها نگاهداری می کردند( ،چون جنبه تقدس داشته و دور ریختن آن حرام بوده)

ورق پاره هائی نیز یافته ایم که شامل ابیاتی از شاعران یهودی ایرانی است که به زبان فارسی،
ولی به خط عبری نگاشته شده است.
یادآوری می کنیم که شاهین در دوران حکومت ابوسعید ایلخانی می زیست که در گفت و
گوی پیشین به دو اثر بزرگ او اشاره هائی شد که یکی از آن ها "موسی نامه" است که در آن
چهار صحیفه (خروج ،الو یان ،اعداد ،تثنیه) از پنج صحیفه تورات یهودیان به شعر در آمده
است و کتاب دوم به نام "اردشیر نامه" که کوچکتر از کتاب نخست است و حدود شش
هزار بیت را در بر می گیرد و در آن داستان "استر" ملکه یهودی ایران نقل شده که جر یان آن در
"تومار استر" در مجموعۀ کتاب مقدس یهودیان (عهد عتیق) جای گرفته است.
پیشتر همچنین گفتم که "اردشیر نامه" گرچه ظاهرا بیان کننده سرگذشت استر به شعر است،
ولی آمیزه ای از داستان های یهودی و ایرانی است که بخش یهودی آن برگرفته از داستان هائی
است که در "میدراش" یهودیان آمده ،ولی هنوز مآخذ و منابع پاره ای از داستان های ایرانی که
در این مجموعۀ آمده شناسائی نشده است و باید پژوهش در باره آن ها ادامه یابد.
این بار می خواهم در باره آخر ین اثر شاهین سخن بگو یم که از دیدگاه من می بایست نخستین
سروده او باشد ،و به این علت که متن آن بیان صحیفۀ اول تورات (کتاب پیدایش) به
صورت شعر است – و این در صورتی که او نگارش شعرگونه صحیفه های تورات را از
صحیفۀ دوم (خروج) آغاز کرد.
البته شاهین در پایان یکی از آثار خود اشاره می کند که در محیط زندگی او احتماال افرادی
وجود داشته اند که باور نمی کرده اند که او از عهده چنین کار دشواری که همانا برگرداندن
متن تورات به شعر فارسی است برآید .ولی او این رسالت را به انجام رساند .اشاره ای که
شاهین به این موضوع کرده آن است که می نو یسد "اگر دیگران خود را قادر به انجام این مهم
می دانند ،پس بیایند و صحیفۀ نخست تورات را به شعر برگردانند" (نقل به مضمون).
پرسش – پیش از آن که به سخنان خود ادامه دهید ،کنجکاو هستیم که نمونه هائی از
اشعار شاهین را بشنویم.
پاسخ – ولی اجازه دهید که سخن من در باره سومین بخش از سروده های شاهین به پایان
برسد ،که گفتم همان صحیفۀ نخست کتاب تورات است .ابیات نخستین سروده های
شاهین در مورد صحیفۀ آفر ینش (پیدایش) ،می توانیم بگوئیم که به علوم طبیعی اختصاص
دارد .او از آفر ینش زمین و آسمان و ماکیان و ماهیان و طیور و وحوش سخن می گو ید و در
پایان این بخش به آفر ینش انسان اشاره می کند و همچنین از پیدایش درخت و سبزه می گو ید.
شاهین از عهده این مهم به خو بی برآمده و در برگردان رو یدادها به زبان شعر ،به آن چه که در
تورات نگاشته شده بسنده نکرده است.
نکته جالب دوم آن که شاهین احتماال یک فرد باورمند و مؤمن بوده و به دین یهود اعتقادَت
عمیق داشته ،ولی در اشعار خود همچنین اشاره می کند به شماری از نوشته ها و روایات و
احادیث اسالمی ،از عرش و علم و کرسی و واژه هائی نظیر آن ها صحبت می کند که بیشتر

در احادیث اسالمی آمده و در قرآن نیز وجود دارد و تا آن جائی که معلوم است ،در منابع و
مراجع یهودی ذکری از آن ها نیست.
سومین اثر شاهین منظومه ای از دو موضوع مهم است که بخش نخستین آن داستان آفر ینش
را بیان می کند و بخش دوم که شاید دو سوم سروده را شامل می گردد ،به داستان یوسف و
زلیخا ارتباط دارد .باید گفت در میان سروده های شعرای مختلف ایران که به داستان عشق
یوسف و زلیخا پرداخته اند ،سروده های شاهین بدون تردید و با قاطعیت از نظر انسجام کالم
دست کمی از شاعران دیگر ندارد.
به این واقعیت نیز باید اشاره کرد که شاهین شاید صد و بیست تا صد و سی سال پیش از
جامی شاعر بزرگ ایرانی می زیست که داستان یوسف و زلیخا را با استادی و زیبائی تمام به
نظم کشید .سرودۀ یوسف و زلیخا یکی از گنجینه های ادبی بسیار زیبای جامعه یهودی ایران
محسوب می شود و یهودیان ایرانی همیشه به این منظومه عالقه فراوانی داشته اند.
در این منظومه نیز گرچه در مقایسه با یوسف و زلیخاهائی که در ایران توسط شعرای
غیر یهودی به نظم کشیده شده بیشتر ین استناد را به آیات تورات می کند ،و نسبتاً با متن
تورات همخوانی دارد ،ولی در آن نیز رگه هائی از احادیث و قصص موجود در باره یوسف و
زلیخا در ادبیات ایرانی ،و حتی در قرآن مجید و از جمله مطالبی که در کتب "قصصُ االنبیاء"
نوشته شده ،مانند قصص االنبیای ثعلبی و نیشابوری و کسائی ،قابل تشخیص است.
اکنون می خواهم نمونه هائی از اشعار شاهین را برای شما بخوانم که آن ها در کتابی به چاپ
رسیده که من در سال  7503میالدی ( 7312فارسی) در تهران با نام "منتخب اشعار فارسی از
آثار یهودیان ایران" انتشار دادم.
پرسش – بله ،نگارنده این کتاب شخص شما هستید و این نخستین بار بود که چنین کار
پژوهشی در عالم ادب ایران انجام می گرفت.
پاسخ – با کمال تواضع ،بله باید گفت که این نخستین بار بود که چنین کتابی انتشار یافت و
نقدی هم در باره آن نگاشته شده که به قلم استاد ضیاءالدین سجادی است و در "راهنمای
کتاب" به تاریخ تیر -مرداد -شهر یور  7312در هفت صفحه منتشر شد و جا دارد که جمله
نخست این نقد با تأمل بیشتری خوانده شود ،زیرا استاد سجادی تاکید می کند که "ما
هیچیک در ایران نمی دانستیم که در میان یهودیان شعرائی به این خو بی وجود دارند ،و یا این که
اصوال یهودیان هم دارای شاعرانی بوده اند".
به درخواست شما و به عنوان نمونه شماری از سروده های شاهین را برایتان می خوانم .در
اردشیرنامه ابیات زیادی را درباره طبیعت می یابیم .در این ابیات ،اردشیر فرزند خود را که
کورش نام دارد و از همسر ز یبای یهودی او به نام استر زاده شده با خود به شکار می برد و
شاهین در این جا به وصف طبیعت می پردازد و می خواهد چیزی بگو ید که به نظر من
بسیار شیواست:

خوشتر ز بهار در جهان نیست

بی بادۀ ناب ،چون توان زیست؟

می باید و جو یبار و دلبند

می باید و غمگسار و پیوند

جام می ناب بر کشیدن

سر بر سر سبزه آرمیدن

دیدن رخ ارغوان و سنبل

چیدن به چمن الله و گل

پیرامون بید و سرو و شمشاد

گشتن به چمن ،ز محنت آزاد

هر دم به کنار سبز زاری

غمگساری

با نوش لبی و

خرم  ،دل آن که سیم دارد

و ز برده

دلشاد شود به روی

الله

ر یزد می

با باده و یار کار

باشد

زر  ،ندیم
ناب

دارد

در پیاله

با رود و نبیذ یار باشد

شاهین در این سروده از باده و نبیذ و چمن و سبزوار ،پر از سنبل و گل و الله و شمشاد دم می
زند .این تصور ایجاد می شود که شاهین عالوه بر شاعری ،باغبان خو بی نیز بوده  ،چون توجه
می کنید که از انواع گیاهان و گل ها نیز نام می برد.
اجازه بدهید قطعه دیگر از سروده های او را برایتان بخوانم که متوجه شود با چه زیبائی چهره
طبیعت را در برابر چشمان ما مجسم می کند و می گو ید:
چون فصل بهار چهره بنمود

از روی چمن نقاب بگشود

سوسن بکشید تیغ تازی

با بید شد او به نیزه بازی

نرگس بگشاد دیدۀ مست

شد سرو سهی به نزد او پست

گل جامه درید بی بهانه

در

عاشقانه

خیری بشکافت خرم از باد

بر باغ فروه و حسن شمشاد

نسر ین به فراز گلبنِ خار

رخشنده چو بر سپهر دوّار

شد زلف بنفشه تاب داده

چون نیشترهایِ آب داده

برقع بگشاد الله از روی

پیرامون بستان به هر سوی

گردیدچو بوی مشک بستان

چون مجمر عود در شبستان

بر دار،شکوفه گشت خندان

بنموده ز باد صبح  ،دندان

نیلوفر از آب سر کشیده

در بر  ،همه جامه ها در یده

سر پیش فکنده نسترن شاد

غم داده به بوی دوست ،بر باد

پای

چنار

توجه کنید که در این سروده ،او در مصرع اول گل های طبیعت را در برابر مصرع دوم شامل
درختان و کهکشان و آن چه که در آن وجود دارد ،صف آرائی داده است .مثال سوسن ،با تیغ
ت یزی که در دست دارد ،با درخت بید به نبرد و نیزه بازی پرداخته است .این سروده ها همه
از قرن چهاردهم میالدی است که قرون وسطی نامیده می شود.

شاهین در بخش دیگری از سروده خود نرگس را در برابر سرو سهی قرار می دهد .گل سرخ
مستانه زیر پای درخت چنار پیراهن می درد .نسر ین به رقابت با خورشید برخاسته و سپهر
دوار را روشنانی می بخشد.
آن چه در باال آمده در باره گل ها و درختان و طبیعت بود .ولی چیزی که از دیدگاه من واقعا
جالب است  ،یکی دیگر از سروده های شاهین است که در آن از حدود پنجاه حیوان و درنده
و چرنده و خزنده تا ماهیان در یا و ماکیان سخن می گو ید .این سروده رنگ آمیزی بسیار
جالبی را از محیط طبیعت در برابر خواننده شعر تصو یر می کند .او از بلبل خوش آواز تا مور
و مگس درون خانه سخن می گو ید.
مایلم این چند بیت دیگر را نیز برای عالقمندان بخوانم :
بلبل به چمن کشیده آواز

با دلبر خو یش گشته هم راز

توجه کنید که سروده خود را با بلبل شروع می کند و به دیگر جانداران می پردازد و می گو ید:
طوطی و دُراج و کبک و دَستان

خندان شده در میان بستان

قمری و سقا و هدهد و سار

با هم  ،همه در نوا و گفتار

سنقر و پلنگ و باز و تیهو

شادان به کنار سبزه  ،آهو

گنجشک وقطاف برسر شاخ

در سینه گشاده راز ،گستاخ

شاهین و عقاب وکرکس و باز

با هم همه در نشاط و پرواز

سی رود و پرستو و کبوتر

پرواز کنان به گرد عَرعَر

آهو و گوزن و گور در دشت

پیرامون آب و سبزه در گشت

دام و دد و شیر و ببر و کَفتار

هرکس پی صید خو یش درکار

خرگوش وشغال ومیش وروباه

آسوده و شاد در چراگاه

زراف و پلنگ و گرگ و گُرّاز

هر یک شده با نشاط هم راز

یوز و شق وسُمور وسَنجاب

با سوسن و گل بنفشه در تاب

ماهی و نهنگ و راسو و مار

از بوی بهار رفته از کار

مور و مگس از درون خانه

سر بر زده بر امید دانه

به راستی توجه کنید که سرودن چنین شعری و آوردن نام این همه جانداران در یک شعر کوتاه
به زبردستی و دانش نیاز دارد که بتواند ز یبائی های طبیعت را این چنین دلنشین تصو یر کند.

"منتخب اشعار یهودیان ایران" تدوین پروفسور امنون نتسر و کتاب سروده های شاهین

پرسش – شما در گفت و گوهای پیشین نمونه هائی از سروده های شاهین را آوردید که
همگی در وصف طبیعت بود و از استادی و چیره دستی سراینده حکایت داشت .بسیار
مایلیم نمونه ای از سروده های دینی -توراتی شاهین را بشنویم .ولی پیش از آن لطف کرده
و ابیاتی را از شعر یوسف و زلیخا اثر شاهین برای ما بخوانید.
پاسخ – در این سروده ها ،هنگامی که پیر کنعان (حضرت یعقوب) در می یابد که نمی تواند
فر زند دلبند خود یوسف را ببیند ،اندوه و غم عمیقی او را فرا می گیرد که آن را در اشعار
شاهین به خو بی احساس می کنیم و بیقراری او را می بینیم .پیرکنعان با فرزندان خود با یک
سینۀ چاک سخن می گو ید و از آنان می پرسد:
ابا خورشید خو بانم چه کردید؟

ابا آن ماه کنعانم چه کردید؟

کجا بردید آن سیمین لقا را؟

کجا بردید آن ماه سماء را؟

کجا بردید آن شیر عر ین را؟

کجا بردید آن دُرِّ سمین را؟

کجا بردید آن شیر ین زبان را؟

کجا بردید آن شِکَّر لبان را؟

شاهین با این واژه های بسیار ساده ،ولی بسیار محکم و متین ،احساس حضرت یعقوب و حزن
و اندوه عمیق او را به خواننده انتقال می دهد .سخنانی که بسیار بر دل می نشیند .آنگاه برادران
دور هم جمع می شوند و پیراهن خونین یوسف را به پدر نشان می دهند.
در این جاست که پیر کنعان با پیراهن فرزند گمشده به راز و نیاز می پردازد و سخنانی می
گو ید که بسیار اندوهگین و حزن آور است .او به این پیراهن روی کرده و می گو ید:
به گفت ای پیرهن ،شاهت کجا رفت؟

خداوندِ کم آزارت کجا رفت؟

کجا رفت مونس و یار گز ینت؟

کجا رفت آن نگار مهجبینت؟

چرا دوری از آن محبوب و یارت؟

چرا دوری ز یار غمگسارت؟

چرا دوری از آن شمع شبستان؟

چرا دوری از آن شمشادِ بستان؟

زمانه؟

چرا دوری از آن ماه یگانه؟

عز یزم؟

چرا دوری از آن زیبا ثَمینم؟

چرا دوری از
چرا دوری

آن

از آن

فخر
یار

این ها همه ابیاتی جگر خراش و آکنده از اندوه و غم و درد نسبت به گم شده فرزند دلبند
است.
شاهین در جای دیگری در باره گفتگو بین پیر کنعان و گرگ بیابانی ابیاتی می سراید .البته به یاد
دار ید که برادران یوسف آمدند و به نادرستی به پدر گفتند که گرگ بوده که فرزند او را
دریده و این هم پیراهن خونین اوست.
در این بخش ابیاتی بسیار اندوه آور و تکان دهنده می خوانیم .ولی من می خواهم به ابیات
دیگری بپردازم که مبحث اصلی این سروده های شاهین در باره یوسف و زلیخاست و آن
هنگامی است که زلیخا در گرداب عشق یوسف دست و پا می زند و می گو ید:
منم ،در عشق او دیوانه گردم

میان مصر یان افسانه گردم

در آن هنگام ،یوسف که شاهین او را "ماه کنعان" توصیف می کند ،از این شور و التهاب
زلیخا کامال ناآگاه بوده است:
نبود از عشق او ،یوسف خبردار

که او از عشق وی زار است و افکار

یوسف در تمام این مدت در فکر پدر خو یش بوده است:
ز دیده خون دل می ریخت ،بی زار

خیال باب بودش مونس و یار

اما شاهین در این گیر و دار می گو ید:
ایا شاهین ،چو از حق می زنی دم،

ترا چیزی نگردد در جهان کم

حقیقت را باید گفت .حقیقت چیست؟ حقیقت راز دل زلیخاست که اشتیاق بسیار دارد در
کنار یوسف بنشیند و با او سخن بگو ید و راز و نیاز کند .اکنون ببینید که زلیخا به یوسف
چه می گو ید:
تر ا هنگام ذوق و کامرانی است گلستان رخت  ،پژمرده از چیست؟
پری از روی خو بت در حجاب است

غالم حسن رو یت  ،آفتاب است

جهانی

همه جسمند در خو بی  ،تو جانی

تو

شاهِ

جمله

خو بانِ

زلیخا به این گونه سخنان خود همچنان ادامه می دهد ،ولی یوسف سرشار از حجب و حیا،
همان یوسفی که با تن لرزان در برابر زلیخا نشسته به او می گو ید:
خجل گشت یوسف از گفت زلیخا

پر یشان،

نزد وی اِستاد بر پا

به زلیخا روی کرده و می گو ید:
تو بانوی منی  ،فخر زمانی

ولی بس کن تو با من مهر بانی

بزن آب حیا در آتش شرم

مشو با چون منی  ،بیهوده دلگرم

و یوسف به سخنان خو یش همین طور ادامه می دهد.
یهودیان در درازای قرن ها و عصور در شب شنبه کنار سفره شام ویژه این شب مقدس می
نشستند و اشعار شاهین و از جمله یوسف و زلیخا و اردشیرنامه را (که در باره ملکه استر و
مردخای و اردشیر است) با آهنگ مخصوصی می خواندند و غذای روحی را با خوراک
جسمی درهم می آمیختند .جالب آن که شاهین در همه آثار خو یش ،نه تنها از نظر فرهنگی و
ادبی موجب سرگرمی یهودیان ایران می شد ،بلکه سروده های اندوه آفر ین او همیشه با یهودیان
در هر مکانی که زندگی می کرده اند همراه بوده است.
یهودیان در کجا زندگی می کردند؟ در محله های فقیر نشین و در خانه های تنگ و تاریک .آن
چه که برای این نگون بختان شادی می آفر ید ،آن چه که به آنان ذوق زندگی می داد ،همین
اشعار شاهین بود.
شاهین در یکی از سروده های خود شکایت می کند ،و شاید هم شکایت بجائی باشد که
امروز هر شاعری می تواند از دیگران انتقادهای گزنده بشنود و می گو ید:
کسی قدرِ هنروران نداند

نادان ،شب و روز کام راند

عزت زِ میان پیر و برنا

برخاست و نماند قدرِ دانا

مقصودش آن است که واقعا افراد دانا و فاضل و عالم در دنیائی که او می زیست و شاید
بسیاری جوامع دیگر ،در دوره خود آن قدر منزلت و جایگاه نداشتند و بعدها بود که قدر و
منزلت این گونه افراد را شناختند.
در این جا شایسته است ما خطاب به روان شاهین بگوئیم که از جایگاه او آگاه هستیم و قدر
و منزلت او را می دانیم و به روح پاک او درود می فرستیم.

دوباره تکرار و یادآوری می کنم که شاهین اثر خود به نام یوسف و زلیخا را زمانی بسیار
طوالنی پیش از اشعار جاودان جامی در این باره سروده است که این  ،اهمیت اثر او را دو
چندان می کند.
پرسش – دو پرسش دارم از شما :آیا در مجموعۀ سروده های شاهین ،با واژه هائی به زبان
فارسی برخورد می کنید که در اشعار دیگر سرایندگان فارسی زبان دیده نمی شود؟
پرسش را این گونه بازگو می کنم :آیا شاهین توانسته است در سروده های خود پاسدار و
نگاهدارنده برخی واژه های فراموش شده زبان پارسی باشد؟
پاسخ – من همه سروده های شاهین را خوانده ام که بیش از سی هزار بیت است .آن چه که
در زمینه لغت شناسی آثار شاهین می توانم بگو یم این است که او در مقایسه با دیگر شاعران
یهودی ایرانی ،واژه های کمتری را از زبان عبری به کار برده است .ولی در اشعار او به واژه هائی
برخورد نکردم که ویژگی هائی داشته باشد که در دیوان اشعار شاعران ایرانی غیر یهودی نیامده
باشد .شاهین یک فرد ایرانی بوده ،منتها یهودی .فردی بوده که هم گنجینه های بزرگ یهودیت
را در حافظه فکری خو یش داشته و هم در کنار آن از گنجینه ادب و فرهنگ ایران و ایرانی
بارور بوده است.
بدیهی است که چنین آمیزه ای را در اشعار دیگر شاعران ایرانی مشاهده نمی کنیم .این یک
و یژگی یهودی است که در واقع همان گونه که استاد بزرگ ضیاءالدین سجادی در نقد خود
آورده است" ،باید حتما آثار شاعران یهودی را نیز آورد و در مجموعۀ ادب ایران قرار داد".
اجازه دهید این توضیح را هم اضافه کنم که چرا چنین نشد؟ چرا در کتاب های درسی ایران،
ما از حافظ و فردوسی و جامی و منوچهری و فرخی و عنصری و رودکی و دیگران اشعاری می
بینیم ،ولی در مورد اشعار هیچ یک از سرایندگان یهودی ایرانی حتی یک بیت شعر وجود
ندارد؟
علت اصلی آن است که شاعران یهودی ایرانی منظومه های خود را به خط عبری نوشتند –
یعنی ،زبان ،فارسی است ،ولی خط  ،عبری می باشد .ما اسم این شیوه نگارش به زبان پارسی
ولی به خط عبری را "پارسیهود" نهاده ایم و منظور همان زبان فارسی است که یهودیان به خط
عبری می نوشته اند.
پرسش – شاید به این پرسش دوم من تا حدودی پاسخ دادید و آن این است که شاهین،
شاعر یهودی ،در تاریخ ادبیات ایران تا چه حد شناخته شده است؟
پاسخ – شوربختانه باید بگو یم که اصالً شناخته شده نیست و در تمامی تذکره هائی که تا به
حال دیده ام (و ادعا ندارم که همه آن ها را دیده ام ،زیرا شمار تذکره ها بسیار زیاد است) نامی
از شاهین وجود ندارد .در تائید این امر می خواهم دو باره از نوشته استاد سجادی نقل کنم که
در جمله اول آن می نو یسد« :در هیچ یک از تذکره های فارسی ،نامی از شاعران یهودی ایران
دیده نمی شود و نخستین بار در این کتاب که "منتخب اشعار فارسی شاعران یهودی ایران" نام
دارد ،به این نام ها بر می خوریم و از سروده های فارسی شاعران فارسی زبان یهود ایران آثاری
می بینیم».

این ها نخستین جمالتی است که استاد ضیاءالدین سجادی در نقد خود  ،در مورد این کتاب
که اولین اثر انتشار یافته در ایران در باره شاعران یهودی ایرانی است  ،به روی کاغذ می آورد.
پرسش – دوباره یادآوری می کنیم که شما بودید که این کتاب را نگاشتید و برای نخستین
بار شاعران یهودی را به ملت ایران و ادب دوستان معرفی کردید .در پایان ،هنگامی که
پرسیدم چرا شاعران یهودی ایرانی ناشناخته ماندند ،شما یک علت را ذکر کردید و آن این
که آنان سروده های خود را به خط عبری می نوشته اند که عامه ایرانیان قادر به خواندن
آن نبودند .آیا علل دیگر نیز وجود داشت؟
پاسخ – تصور می کنم که دو علت دیگر نیز در این رابطه می توان ذکر کرد و آن این که اگر از
شاهین بگذریم و تا حدودی دومین شاعر بزرگ یهودی ایران را هم که عمرانی نام داشت نادیده
بگیر یم ،بیشتر شاعران یهودی ایرانی بخش عمده سروده های خود را بر محور موضوع های
مذهبی یهودی سرائیده اند .این علت را نباید نادیده گرفت .یک یهودی ایرانی ،که عاشق اشعار
سرایندگان خو یش بوده ،نمی دانسته است به چه شیوه و صورتی این اشعار را ترویج و
عمومیت دهد.
فکر می کنم علت دیگری که بتوان اضافه کرد ،با نحوه زندگی جوامع یهودی ایران ارتباط دارد
که آن ها در بین خود می زیسته و یک جامعه نسبتاً بسته داشته اند که این شیوه زندگی از نظر
اجتماعی علل تاریخی و امنیتی دارد و همین پدیده در مورد یهودیان اکثر کشورها در آن دوران،
از شرق و شمال آفر یقا تا ارو پای شرقی صادق است .زیرا آن ها می خواسته اند همه
خدمات مورد نیاز را از کنیسا و محل عبادت گرفته تا قصابی کاشر و مدرسه و مکتب
یهودی ،در کنار خود داشته باشد و از این زندگی باهم ،از امنیت بیشتری نیز در برابر اوباش و
فتنه جو یانی که گاه و بی گاه به آنان حمله ور می شدند برخوردار گردند.
یهودیان در این محله های خود با غیر یهودیان در ارتباط چندانی نبوده اند و رابطه ها بیشتر
جنبه داد و ستد بازرگانی داشته است .از این رو شگفت انگیز نیست که اشعار شاعران یهودی
ایرانی برای دیگر آحاد ملت ،تا هنگام انتشار کتابی که به آن اشاره کردیم ،ناشناخته مانده بود.
ولی همان گونه که پیشتر گفتم ،شاهین یگانه شاعر یهودی ایرانی نبود ،بلکه شاعران یهودی
دیگری نیز در ایران می زیسته اند که در باره آن ها در فرصت بعدی سخن خواهیم گفت.

دو صفحه از کتاب فتح نامه سروده عمرانی (راست) و کتاب خسرو و شیر ین

پرسش – شما در گفت و گوهای پیشین تاکید کردید که شاهین ،گرچه نخستین و
بزرگترین شاعر یهودی ایرانی بود ،ولی تنها سراینده نبود و یهودیان دیگری نیز در طول
تاریخ ایران زمین وجود داشتند که به زبان فارسی شعر می سرودند و بخشی از اشعار آن
ها برای ما به یادگار مانده است .در این جا کنجکاو هستیم بدانیم که دومین شاعر بزرگ
یهودی ایران که بود؟
پاسخ – بی تردید عمرانی دومین شاعر بزرگ یهودی ایرانی است .ولی پیش از آن که به معرفی
او بپردازیم الزم می دانیم بگوئیم که تا دو سه دهه پیش ،و در واقع تا هنگامی که کتاب
"منتخب اشعار فارسی یهودیان ایرانی" در تهران انتشار نیافته بود ،دنیای علم و ادب ایران
شناسی آشنائی چندانی با شعرای یهودی ایران نداشت.
پژوهشگران ادب ایران ،بیشتر از نام دو سه شاعر یهودی ایرانی ،مطلب دیگری در این باره نمی
دانستند .آن ها بیشتر به شاهین و عمرانی ،و شاید یک یا دو شاعر دیگر یهودی توجه داشتند.

من در تالیف کتاب "منتخب اشعار" از ده شاعر یهودی ایرانی که از دیدگاه من ادیبان خو بی
بوده اند نام برده و نمونه هائی از اشعار آن ها را نیز آورده ام که در باره هر شاعر نیز توضیحاتی
داده شده است .در همین کتاب ،یک مقدمه مشروح در هشتاد صفحه ،به معرفی عمومی
شاعران یهودی ایرانی می پردازد.
به موازات آن ،در کندوکاوهای دیگری که در مورد ادبیات یهودیان ایران انجام داده ام ،رساله
مفصلی را به زبان عبری نگاشتم که در آن بیش از شصت شاعر یهودی دیگر را معرفی کردم.
البته این فقط معرفی بود و ما باید اشعار یکایک این شاعران را به طور جداگانه بررسی و
تحلیل کنیم – به همان شیوه ای که در ایران انجام می شود .این شیوه صدها سال است که در
ایران رواج دارد و تذکره های زیادی در باره شاعران نوشته شده است .می توان گفت که تالش
پژوهشی ما پیرامون شاعران یهودی ایرانی کار جدیدی است و تازه آغاز شده وشاید ده ها سال
وقت الزم باشد که بتوانیم اشعار این شاعران را معرفی بکنیم.
پرسش – اجازه بدهید با کمال تواضع پرسش دیگری در این جا از شما بکنم و آن این که بر
اساس آگاهی های شما از جامعه ایران و اقلیت های مذهبی در آن کشور  ،آیا جز یهودیان،
اقلیت مذهبی دیگری هم در طول تاریخ ایران وجود داشته که این همه شاعر و اندیشمند
به زبان فارسی به جامعه عرضه کرده باشد؟
پاسخ – از نظر کمیت و کیفیت ،نمی توانم به این پرسش پاسخ دقیقی به دهم .ولی می توانم
بگو یم که اقلیت ارامنه در ایران شاعران زیادی داشته اند .آن ها فرهنگ غنی و گستردهای دارند
که به دوره اشکانیان میرسد.
پرسش – ولی آیا سروده های آنان به زبان فارسی بوده است؟
پاسخ – بسیار سپاسگزارم که این پرسش را به میان آوردید .در مورد اقلیت های دینی ،یعنی
ارامنه ،آسوری ها ،زرتشتیان و یهودیان باید گفت که فرهنگ زرتشتیان همان فرهنگ ایران
باستان است و آنان زبان و فرهنگ دیگری ندارند ،ولی ارامنه و آسوری ها به زبان فارسی
سخن نمی گو یند و از نظر فرهنگی در فرهنگ ایران ادغام و به اصطالح آسیمیله ()Assimilé
نشده و تحلیل نرفته اند .آن ها در خانه و مجامع خود به همان زبان ارمنی و یا آسوری سخن
می گو یند و طبیعی است که آثار فرهنگی خود را نیز به همین زبان ها می نو یسند.
بنابراین از میان اقلیت های یکتاپرست در ایران ،یهودیان تنها گروهی هستند که نه تنها پیشینۀ
تاریخی خیلی طوالنی تری در مقایسه با دیگران دارند ،بلکهً کامالً در فرهنگ ایران زمین ادغام
گردیده و ایرانی شدهاند.
ما نمونه های بسیار معدودی از سروده های شاهین را در این گفت و گو نقل کردیم .ولی ببینید
که چه اشعار زیبائی سروده است و حساب کنید که چه مقدار ز یادی شعر گفته است که
اگر می خواستیم همه آن را در این جا پشت سرهم بخوانیم دو سه سال وقت می گرفت .می
توان گفت که مجموعۀ سروده های شاهین تقر یبا هم حجم شاهنامه فردوسی است.
ولی عمرانی نیز از نظر حجم سروده ها و کیفیت اشعار خو یش کمتر از شاهین نیست.

تاکید می کنم که یهودیان از نظر فرهنگی کامال ایرانی شده اند .تنها فرق ایرانی یهودی با ایرانی
مسلمان ،دین آن هاست .و اگر قرار شود که تشابه های موجود بین یهودیت و اسالم را نیز
برشمر یم ،می بینیم که واقعا چقدر به هم نزدیک هستند .ولی این از موضوع بحث ما خارج
است.
و اکنون هنگام آن است که به عمرانی بپردازیم .ولی یادآوری می کنم که در مورد شاهین گفتیم
که این نام تخلص شع ری او بوده و نام واقعی او را ما نمی دانیم .این نکته در مورد عمرانی نیز
صدق می کند .به احتمال بسیار ،این نام واقعی او نیست بلکه تخلص شعری او می باشد و
بسیار احتمال دارد که از نام حضرت موسی که "بن عمران" و یا "عمرانی" نامیده می شد
گرفته شده است .یکی از کنیه های یهودیان آن است که می گو یند عمرانی هستند ،یعنی به
تبار موسی بن عمران تعلق دارند.
از نظر تعداد اشعار  ،عمرانی بیش از شاهین شعر سروده است .در مورد زندگی او باید بگو یم
که تا هنگام انتشار کتاب "منتخب اشعار" توسط من  ،کسی در ایران نمی دانست که عمرانی در
چه سالی به دنیا آمده یا چه هنگام نخستین اثر خود را به رشته تحر یر کشیده است.
برای پاسخگوئی به این دو پرسش ،من روی دست نوشته هائی که از اشعار عمرانی در اختیار
دار یم تحقیقات بسیار کردم و همچنین در سمینار الهیات یهود در نیو یورک ( Jewish
 )Theologican Sminaryو اماکن دیگر نیز به جستجو پرداختم و از روی اشعار خود او به این
نتیجه رسیدم که عمرانی در سال  7010میالدی به دنیا آمده است و این در حالی که برخی
پژوهشگران و از جمله پروفسور ویلهلم باخر ( )Wilhelm Bacherتاریخ تولد او را خیلی دیرتر از
این دانسته اند .البته من قصد انتقاد از باخر را ندارم – زیرا بی تردید او دانشمند بزرگی بود.
ما از چند دهه پیش از بر پائی سلسله صفو یه در ایران سخن می گوئیم که مذهب شیعه را به
عنوان دین رسمی حکومت تعیین کرد.
عمرانی نخستین اثر خود را "فتح نامه" نام نهاده و در مقدمه آن توضیح می دهد که چرا این نام
را برگز یده است .یادآوری می کنم که شاهین آمد و پنج صحیفۀ تورات را به نظم کشید.
صحیفۀ بعدی در مجموعه کتاب مقدس یهود به "یوشع/بهوشع بن نون" (יהושע בן נון Yehoshua
 )Ben Nunمر بوط می شود که در واقع سپهساالر ارتش حضرت موسی بود که ماموریت آزاد
سازی سرزمین اسرائیل را از اقوام دیگری که در آن جا سکونت گز یده بودند به عهده گرفت.
یادآوری می کنم که حضرت موسی هنگامی که بنی اسرائیل را از سرزمین بردگی مصر آزاد
ساخت و آن ها را به سوی خانه پدری رهنمون گشت ،تا نزدیکی رود اردن همراه قوم خو یش
آمد  ،ولی به اعتقاد باورمندان ،پروردگار دستور داد که او وارد سرزمین اسرائیل نشود.
ی وشع بن نون سردار بنی اسرائیل بود که حضرت موسی به او ماموریت داد که قوم را وارد
سرزمین اسرائیل کند و اقوام دیگر را اگر به مخالفت برخیز یند مغلوب سازد.
این که عمرانی نام سروده خود را "فتح نامه" گذاشته ،در واقع تکرار همان شیوه اسالمی است
که هرگاه سرزمینی را به تسلط خود در می آوردند ،آن گاه "فتح نامه" می نوشتند .در واقع واژه

"فتح" به زبان عر بی ،به معنی گشودن است .اشاره شاید به آن است که هر شهری را که
تصرف می کردند ،ابتدا دروازه ورودی آن را به روی سر بازان خود می گشودند.
یوشع بن نون بود که بسیاری از شهرهای کنعان را به روی یهودیانِ بازگشته از مصر گشود تا
بتوانند اسکان بگیرند.
در همین رابطه عمرانی "فتح نامه" خود را نوشته که از نظر عروضی شبیه "موسی نامه" شاهین
است و به صورت کتاب قطوری درآمده که بیش از ده هزار بیت شعر در آن هست که
میخواهم نمونه ای از آن را برای شما بخوانم:
چو اندر سرحد حشبون رسیدند

سر سیحون و عوج از تن بر یدند

دو سلطان ِِاَموری را به یک بار

در آوردند از پا  ،وقت پیکار

این در توصیف نبردهای یوشع بن نون با فرمانروایان بیگانه بود که در آن دوران بر سرزمین
اسرائیل حکومت می کردند .در واقع" ،فتح نامه" سرشار از داستان نبردها و فتح نقاط
مختلف این سرزمین است تا قبائل دوازده گانه بنی اسرائیل دو باره بتوانند در اماکن پیشین
خود اسکان یابند.
یادآوری کنیم که بنی اسرائیل یا عبر یان ،نوادگان حضرت ابراهیم و اسحق و یعقوب بودند که
به دنبال قحطی در خاک خود به سرزمین مصر کوچ کردند و در آن جا به بندگی گرفته شدند
تا حضرت موسی آن ها را رها ساخت و برای بازگشت به سرزمین پدری رهنمون شد.
عمرانی سرودن اشعار "فتح نامه" را از سن بیست سالگی شروع کرد .بخش های پایانی کتاب
او به شرح ماجرای ملت یهود در دورانی می پردازد که آن را "عصر پادشاهان" می خوانند و دو
صحیفه در کتاب مقدس به نام "پادشاهان" وجود دارد.
ولی "فتح نامه" یک باره قطع می شود و نا تمام می ماند و نیمه کاره به نظر می رسد که ما
علت آن را نمی دانیم .شاید عمرانی نمی خواسته است که در باره این موضوع بیش از این
شعر بگو ید ،و یا این که او اشعار بیشتری سروده ولی گم شده و به دست ما نرسیده است.
"گنج نامه" آخر ین اثر عمرانی است و تصور می کنم که واقعاً گنجینه ای بزرگ است .او آمده
و یکی از کتاب های دینی دوران تلمود را برداشته و آن را به صورت شعر در آورده است.

در فتح نامه" عمرانی ،یوشع بن نون یهودیان را به سرزمین پدری باز می گرداند

پرسش – تقاضا داریم که به سخن خود درباره عمرانی  ،شاعر یهودی ایرانی ادامه دهید.
پاسخ – نکته مهمی که هنوز به آن نپرداخته ایم زمان تولد و درگذشت عمرانی و نام زادگاه
اوست .در سال  7000عمرانی سرودن نخستین منظومه خود را که "فتح نامه" خوانده می شد
آغاز کرد .ولی او در سال  7010میالدی چشم به جهان گشود ،یعنی در سن بیست سالگی
سرودن این اثر خود را آغاز کرد .او در شهر اصفهان زاده شد و در یکی از منظومه های خود
می گو ید "من در اصفهان زندگی می کردم و ناچار شدم به کاشان نقل مکان کنم" که این گفته،
خود نشان از زادگاه او دارد .عمرانی حدود هشتاد و دو سال زیست و حدود سال 7131
میالدی ،احتماال در دوران شاه طهماسب اول خاندان صفوی چشم از جهان فرو بست.
عمرانی خود می نو یسد که منظومه "فتح نامه" را به دنبال کتاب شاهین به نظم کشیده است.
او می گو ید:

چو دیدم بود شاهین گفته "تورا"(تورات)

مسلم داشتم "تورا" مر او را

بنابراین ،عمرانی در سروده های خود دنباله اشعار شاهین را می گیرد و به جلو می رود .با این
که هنوز معلوم نیست که چرا عمرانی کار خود را ادامه نداده و آن را در یک جائی و به طور
ناگهانی قطع می کند .او در "فتح نامه" همچنین می سراید:
نبی یوشع را همدم بسی بود

رفیق و مشفق و محروم بسی بود

چو العازار و ایتامار و ماکیر

چو پینحاس وچوکالب و چو یائیر

همه نام آور و سردار وسرور

امیــــران بلوک نســـل عنبـــــر

به روز رزم هر یک تندشیری

به وقت بزم  ،هر یک شیر گیری

و او همین گونه ادامه می دهد و به تعر یف جنگ و نبردهائی می پردازد که به فرماندهی
یوشع بن نون برای بازگرداندن بنی اسرائیل به سرزمینشان در می گرفت .احتمال دارد که
اشعار دیگر عمرانی بیشتر از "فتح نامه" او به دل می چسبد.
عمرانی آثار دیگری نیز دارد که عبارتند از" :واجبات و ارکان سیزده گانه ایمان اسرائیل" .به
طوری که از خود اسم این اثر استنباط می شود ،یهودیان اصول ایمانی خود را در سیزده اصل
خالصه کرده اند" .هارامبام" اندیشمند نابعه یهودی در قرون وسطی بود که این مهم را به انجام
رساند و آن را به یادگار باقی گذاشت.
برخی از این اصول عبارتند از :خدواند یکتاست .پروردگار جسم نیست .باید به ظهور مهدی
موعود یهودیان ایمان داشت و باید رسیدن آخرت را باور کرد ،و اصول دیگری از همین قبیل.
عمرانی در سال  7178میالدی همه این اصول را به شعر در آورده است – که مصادف با
هشتمین سال به روی کار آمدن سلسله صفوی در ایران است.
منظومه دیگر عمرانی "حنوکا نامه" نام دارد که به جشن سنتی یهودی به همین نام مر بوط می
شود و در سال  7120سروده شده است و خود می گو ید:
چو در فارسی عامه را رغبت است،

"حنوکا" بخوانند ،با نسبت است

این یک بیت شعر که در اوائل خاندان صفوی در ایران سروده شده ،نشان می دهد که یهودیان
در آن دوران تا چه حد عالقه داشته اند که اشعار را به زبان فارسی بخوانند .عمرانی در ادامه
سروده خود می گو ید:
نوشتم همین نامه را رو به رو

نگفتم غلط نکته ها و به گو

چو سنجی اباهت ابا خرده بین

تفاوت ندارد ز هم  ،آن و این

که یعنی موافق به عمرانی است

اگر هم قصیر ونه طوالنی است

منظورش از "موافق به عمرانی است" آن است که سروده های او با دین "موسی بن عمران" و
یهودیت تطابق دارد.

اثر چهارم عمرانی "انتخاب نخلستان" نام دارد و دربرگیرنده حدود ششصد بیت است و
خواندن آن نشان می دهد که این شاعر یهودی زاده اصفهان بوده و از آن جا به کاشان رفته
است.
برخی اشعار او در این منظومه واقعا دلنواز است و جای دارد که همگان از آن آگاه شوند:
جوانا ،سر از پند پیران مپیچ

چو فرمان دهند ،سر ز فرمان مپیچ

به عهد جوانی  ،به ترس از خدا

بال

پیری

که تا روز

نبینی

شب و روز در فکر تدبیر باش

جوانی

مشو غرّه بر حسن و عهد شباب،

که ناید به هر روز برجوی  ،آب

نگه کن به بستان به فصل بهار

ببین هر طرف  ،صد هزاران هَزار

گل و سنبل و الله و نسترن

چمن

همه نو جوانان و

نوخاسته

همه حُلّه های زمرد به بر

اگر می کنی  ،پیر باش

درختان
چمن

رعنا به صحن
را

به

رعنائی

آراسته

همه تاج های مرصع به سر

نگه کن به فصل خزان ای جوان،

ز پیری ببین  ،جملگی ناتوان

همه ازشقاوت ،برهنه چه سیر

کفن کرده در بر  ،به جای حر یر

ز باد ِ حوادث شده بی نوا

همه زار زارُ و اسیر و دوتا

به دور جوانی غنیمت شمار

که باشد خزانی پی هر بهار

چو امروز هستی توانا و چُست

دل راست داری و عهد ِ درست،

به اندیش از آن روز ،ای بی وفا

که این قامت راست گردد دو تا

و همین طور ادامه می دهد و من در کتاب "منتخب اشعار" هشتاد بیت از سروده های
عمرانی را به عنوان نمونه آورده ام.
پنجمین اثر عمرانی که بسیار جالب است" ،ساقی نامه" نام دارد که تصور می کنم استاد
ضیاءالدین سجادی نیز از آن خیلی خوشش آمده و در نقدی که در باره کتاب "منتخب اشعار"
نگاشته توصیه می کند که ساقی نامه عمرانی در کنار ساقی نامه هایِ دیگر شاعران ایرانی
قرار گیرد.
عمرانی در "ساقی نامه" خود می سراید:
دی مرا خواند پیر می خانه

گفت کی نیک بخت فرزانه

فصل نوروز و نو بهار آمد

کار کن  ،هان وقت کار آمد

نوروزی

چند باشی تو در غم روزی؟

باده صاف و هوا جان بخشاست

ببر از باده بخش  ،تا نقشاست

بخش تو  ،نقش یار خواهد بود

باش از بخش و نقش خود خشنود

بلبالن

در

سماع ِ

در این ساقی نامه تصور می کنم که تفکرات صوفیانه عمرانی زیاد به چشم می خورد و در می
یابیم که این شاعر یهودی ایرانی واقعا فرد درویش مسلکی بوده و به احتمال قوی این اشعار را نیز
در اواخر زندگی خو یش سروده و در آن به مکاشفات می پردازد و از مشاهدَات سخن می
گو ید و به پس پرده اشاره می کند و آرزوی دیدار یار را دارد که البته منظور نزدیکی به
پروردگار است و به وحدت اشاره دارد و در این افکار نزدیکی بسیار دارد به منظومه های اهل
تصوف در ایران و بسیار هم جالب است ولی از آن جا که فرصت کافی نیست ،نمی توان
وارد یکایک سروده های او شد.
در عین حال می خواهم این موضوع را نیز تذکر دهم که من تمامی این ساقی نامه را که از
ابتدا تا انتها حدود دویست بیت است ،تدوین کرده و در جلد نخست کتاب "پادیاوند" که در
سال  7551در لوس آنجلس چاپ شده ،منتشر ساخته ام.
پرسش – اشاره شما در واقع به سالنامه پادیاوند است که به سردبیری شخص شما انتشار
یافته و حاوی تحقیقات و تتبعات و پژوهش های مربوط به تاریخ یهودیان ایران است.
پاسخ – بله این نکته درست است.
ششمین اثر عمرانی "قصه هفت برادران" است که ارتباط دارد با کشته شدن هفت برادر در
دوران تسلط آنتیوکوس یونانی بر سر زمین اسرائیل ،که یکایک جان خود را از دست می دهند.
این سروده نیز مرثیه ای است با حدود ششصد بیت شعر که زمان سرودن آن را واقعا نمی
دانیم ولی استنساخ آن در سال  7005میالدی صورت گرفته است.
"مناجات نامه" اثر دیگری از عمرانی است و پس از آن "حکایت ده مقتول مقدس" را سروده
که می پردازد به قتل ده روحانی ارشد یهودی در دوران تسلط امپراتوری روم بر سرزمین
اسرائیل .رومیان این روحانیون را پس از شکنجه های بسیار ،یکی پس از دیگری به قتل
رساندند که یکی از آن ها "ر بی عقیبا" از ارشدتر ین عالمان دین یهود بوده است .این سروده نیز
جنبه مرثیه ای در سوگ این بزرگان دارد.
نهمین منظومه عمرانی با روایت قر بانی کردن حضرت اسحق ارتباط دارد که در واقع آمیخته
ای از نثر و نظم می باشد.
اثر دهم "گنج نامه" نام دارد و تفسیری از رساله "پیرقه آبوت" (פרקי אבות  )Pirkey Avotاست که
شاید بتوان آن را به فارسی "اندرز پدران" ترجمه کرد و یکی از رساله های دوران "میشنا" (یکی
از دو کتاب مجموعۀ "تلمود") محسوب می شود.
از دیدگاه من ،گنج نامه نه تنها یکی از بهتر ین آثار عمرانی است ،بلکه یکی از بهتر ین منظومه
هائی است که در تاریخ ادب یهود ایران به جای مانده است .او می سراید:
خواهی که جهان شود به کامت،

سلطان جهان بو د غالمت،

مهر بانی

می کن به حساب  ،زندگانی

میازار

کآزده شوی در آخر کار

با

خلق

هرگز

خدا

به

دل هیچ کس

بینی چو دو تن ز هم پر یشان،
ای

رفته

باطل،

سرگشته و بی خرد ،به منزل

طبع تو پلنگ و گرگ گشته،

نام تو  ،از آن بزرگ گشته

پیش از تو ،زمانه بیش بوده است

نام همه را قلم کشیده است

مردم

ماننـده دیـگرا ن کنـد گُـم

نام تو چون گم شود سرانجام،

بیهوده مباش در پی نام

آن کن که ترا نجات باشد

در مرگ  ،ترا حیات باشد

نام تو

پی

دگر

خیال

هیزم نشوی میان

ایشان

میان

این بخشی از همان اندیشه های صوفیانه است که می گو ید "در مرگ ترا حیات باشد" و یا به
ز بان صوفیان" :فنا فی البقاء" یعنی فنا شدن نتیجه وجود داشتن است و بقاء باالخره به فنا می
انجامد .البته در ز بان صوفیان ،بقاء و فناء هر دو مفهوم فلسفی دارد.
در کتاب "منتخب اشعار" سروده های بسیاری از "گنج نامه" آورده شده است؛ به عبارت
دقیق تر  110بیت از پنج هزار و اندی بیتی که در "گنج نامه" وجود دارد .این سروده شامل
اندرزهای مذهبی و اخالقی یهود است که در چند هزار بیت به زبان فارسی درآورده شده
است.
همان گونه که گفتم این بهتر ین سروده های عمرانی است و آخر ین اثر او محسوب می شود که
آن را در سال  7131سروده و احتماال پس از آن سروده هائی ندارد .در حول وحوش همین
سال ها بوده که عمرانی به احتمال بسیار چشم از جهان فرو بسته و در آن هنگام هشتاد و دو
سال سن داشته است.

"دانیال در کنام شیران" داستانی که مورد توجه شاعران یهودی ایران بوده است

پرسش  -شما در گفت و شنودهای پیشین دو شاعر یهودی ایرانی را با نام های شاهین و
عمرانی معرفی کردید که هر دو در قرون وسطی می زیستند .ولی گفتید که شاعران
دیگری نیز در جامعه یهودیان ایران در طول تاریخ داشته ایم که مایلیم درباره آنان نیز
مطالبی بدانیم.
پاسخ – ناچاریم این کار را فهرست وار انجام دهیم ،به خاطر آن که اگر بخواهیم به همه
زوایای اشعار زیبای یهودیان ایرانی وارد شو یم و در باره آن ها بحث کنیم ،زمان زیادی می برد.
فرد دیگری که می توان او را از نظر مقام و ارزش سومین شاعر یهودی فارسی زبان دانست (و
این ارزیابی من در کتاب "منتخب اشعار" است)  ،برای ما گمنام است و از هو یت او آگاهی
ندار یم و از این رو من کنیۀ "خواجۀ بخارائی" را برای او انتخاب کرده ام و علت هم آن است

که او در نخستین بیت شعری که به دست ما رسیده این نام را ذکر می کند و در پایان برخی
اشعار نیز تخلص "خواجه" را می آورد – که به مفهوم فرد بزرگ و محترم است.
در مورد واژه "بخارائی"  ،همان گونه که پیشتر نیز چند بار گفتم ،برای ایران شناسان مرزهای
جغرافیائی مفهومی ندارد و انچه معیار قرار می گیرد ،گسترۀ فرهنگی و مرزهای پراکندگی زبان
فارسی است.
از نظر ما ،و در معیارهای فرهنگی ،گسترۀ ایران به هر نقطه ای می رسد که در آن جا به یکی
از زبان های ایرانی سخن می گو یند و یا آثار فرهنگی به این زبان از خود می آفر ینند و این
"خواجۀ بخارائی" نیز گو یا نخستین شاعر یهودی بخارائی است که سروده های او به دست ما
رسیده است.
اثری که او نگاشته "دانیال نامه" نام دارد و طبیعی است که مرتبط با صحیفۀ دانیال در کتاب
مقدس یهود می باشد .ولی به مفهوم آن نیست که او دقیقا نوشتار صحیفۀ دانیال در کتاب
مقدس را به شعر فارسی در آورده ،بلکه مطالبی نیز از آن چه که "کتب بیرونی" نامیده می
شود در آن آورده شده است .در این جا هم یادآوری می کنم که "کتابهای بیرونی" رساله هائی
است که در کتاب مقدس یهود گنجانیده نشده است.
پیشتر نیز گفته ام که وقتی روحانیون ارشد یهودی یا مسیحی می خواسته اند مجموعه کتب
مقدس یهود را ز یر نام "عهد عتیق" تنظیم کنند ،به این بررسی پرداختند که صرفنظر از کتاب
تورات (در پنج صحیفۀ آن) کدام یک از رساله های مذهبی دیگر را می توان در آن گنجانید و
کدام یک را بیرون از آن قرار داد.
یهودیان کتب دینی بسیار نگاشته اند و در آن هنگام بررسی شد که کدام یک را در "عهد عتیق"
وارد کنند .آن داستان هائی که با دانیال و استر و ابراهیم و برخی دیگر ارتباط داشت در کتاب
مقدس گنجانیده شد و بقیه را کنار گذاردند .ولی حتی در مورد "تومار استر" نیز یحث و جدل
بوده که آیا آن را به "عهد عتیق" ضمیمه کنند و یا از آن بیرون بماند .باالخره تصمیم گرفته شد
که گنجانیده شود.
مسیحیان شماری از این کتاب های بیرونی را که ممکن است نام دیگر آن ها را "رساله های
مکنون" نامید ،وارد کتب مقدس مسیحی کردند .منظورم خود "عهد جدید" نیست ،بلکه دیگر
کتبی که آن ها هم برای مسیحیان مقدس است .البته فقط فرقه هائی از کاتولیک ها این کار
کردند و نه همۀ فرقه های مسیحی.
یهودیان این گام را نپذیرفتند ،ولی پاره ای از رساله ها را قبول کردند – نه به خاطر آن که خیلی
مقدس هستند ،بلکه شاید به علت آن که کمی جنبه تقدس دارند؛ مانند رساله یهودیت (יהודית
 )Yehuditو رساله طو بیا و رساله "مکابی ها" که ارزش تاریخی دارد .این رساله ها را "بیرونی"
می نامند ،یعنی در "عهد عتیق" و صحیفه های بیست و چهارگانه آن گنجانیده نشده است.
رساله هائی چون اشعیاء و یرمیاء در کتاب مقدس آورده شده اند ،ولی رساله های طو بیا و
یهودیت و مکابی ها از آن بیرون مانده است.

حاال ،خواجه بخارائی در سروده های خود به کتاب مقدس بسنده نکرده ،بلکه در داستان های
خود مطالبی نیز از "کتب بیرونی" آورده و آن ها را با داستان دانیال در هم آمیخته است .همان
گونه که می دانید ،دانیال جزو "رساله های درونی" محسوب می شود ،یعنی در کتاب مقدس
گنجانیده شده است.
خواجۀ بخارائی در سروده های خود از جمله از پادشاه شدن بلشتصر پسر بخت النصر در
بابل به عنوان جانشین پدرش سخن می گو ید:
چو خالی شد ز شاهان تخت و افسر

به بلشاصر خالفت شد میسر

پسر بود او به بخت النصر مکار

چو بابش مرد ،بد کرد او بسیار

ِِل بود که یهودیان را به اسارت برد و بیت
(می دانید که بخت النصر همان پادشاهی در باب
المقدس آنان را و یران کرد و از این رو یهودیان او را منفور می دانند)
در بخشی از این سروده او از "مصلحت کردن داریوش عراقی و کورش پارسی در مجلس می و
عزم رفتن پسر بلشتصر به سوی بغداد" سخن می گو ید و ما از خود می پرسیم که این موضوع
خیالی ،به کتاب دانیال چه ربطی دارد؟
حاال چرا این شاعر ،به داریوش لقب "عراقی" می دهد؟ به خاطر آن که برخی ،ماد باستان را به
نام امروزی آن که عراق است می خوانند و ایران را پارس می نامند و بابِل را بغداد لقب می
دهند .نام شهر باستانی نینوه در دوران آشور را موصل می گذارند که نام امروزی آن است.
خواجۀ بخارائی در یکی دیگر از عناوین شعری خود می نو یسد" :به لشگر مرادی کردن داریوش
در عراق وکورش در پارس" و یا "خبر یافتن بلشتصر از آمدن شاهان عراق و پارس بر سر او" – و
همین جا بود که کورش بابل را تصرف کرد.
پرسش – یعنی شما از شاعرانی سخن می گوئید که برخی وقایع راستین تاریخی را با
شماری از رویدادهای تخیلی در هم می آمیزند؟
پاسخ – بله  ،برخی از سروده ها واقعا جنبه تاریخی دارد ،ولی بسیاری از مطالب دیگر افسانه و
خیالی است .البته می دانید که در سروده های شعرای غیر یهودی ایران نیز افسانه های بسیار
وجود دارد .مثال در کتاب شاهنامه افسانه کم نیست .در منظومه های حماسی نیز
رویدادهای تخیلی بسیار است .خواجۀ بخارائی نیز تاریخ و غیر تاریخ را در سروده هایش با هم
مخلوط کرده است – به عنوان مثال ،داریوش و کورش ،هم زمان یکدیگر نبودند که بنشینند و
با هم می بخورند.
پرسش – آیا در این بحث کوتاهی که ما داریم ،هستند شاعران یهودی دیگری که شایسته
باشد از آن هم نام ببرید؟
پاسخ – می خواهم از چهارم ین شاعر سخن بگو یم و در گفتارهای آینده نیز به او بازگردم،
چون او تنها شاعر و تنها کسی است که در تاریخ یهود ایران برای ما نوشتاری باقی گذاشته که
تاریخ واقعی دوران خود شاعر است .می توان گفت که او یک شاعر تاریخ نگار بوده است –

گرچه من نمی خواهم او را از نظر شاعری در سطح واالئی قرار دهم – ولی کاری که او کرده
در سطح باالئی بوده و بسیار ارزشمند است.
شگفت انگیز آن که در سراسر تاریخ  2077سالۀ یهودیان در ایران ،نو یسنده یا شاعری ندار یم
که بیاید و تاریخ دوران خود را به نثر یا به نظم در آورد .او نخستین و تنها کسی است که تاریخ
نگاری کرده ،منتها به زبان شعر آن را نوشته است .گرچه شاعر ورز یده ای نبوده ،ولی کار
خو بی کرده که این اثر خود را به شعر نوشته است – زیرا آن چه که به زبان شعر نگارش می
یابد ،دیر پا تر است.
می دانید که در ایران خیلی چیزها را به زبان شعر نگاشته اند – مثالً ریاضیات ،شیمی،
فیز یک ،پزشکی ،فلسفه و حتی پخت و پز و امور دیگر .علت آن است کهشعر را مردم حفظ
می کنند و از این رو می ماند.
این شاعر یه ودی نیز می آید و تاریخ دوران خود را به شعر می کشد .در چه دورانی؟ در دوران
شاه عباس اول ،شاه صفی و شاه عباس دوم .بهتر از این سروده ها ،ما کتاب تاریخ دیگری
درباره وضع یهودیان در آن دوران ندار یم.
تصور می کنم که او کار شعری خود را از حدود سال  7173میالدی آغاز کرد که مصادف با
دوران شاه عباس بود که در سال  7188یا  7185بر کرسی سلطنت نشست .آوردن این تاریخ ها
مهم است ،زیرا این شاعر از الله وردی خان نام می برد که حدوداً در سال  7173میالدی چشم
از جهان فرو بست.
آغاز تاریخ نو یسی آن شاعر از این دوره شروع می شود – ولی این زمانی نیست که او در آن می
ز یسته ،بلکه شنیده های خود را درباره آن ایام به شعر در آورده تا به دوره خود رسیده است.
بررسی هائی که من و پروفسور ویلهلم باخر و دیگران کرده ایم نشان می دهد که این شاعردر
سال  7111مصادف با دوران شاه عباس دوم ،کار شعری خود را آغاز می کند و به سرودن می
پردازد ،و وقایع را می رساند به  27ژانو یه سال  7112میالدی .حاال هنگام آن است که نام این
شاعر را ذکر کنم و بگو یم که او "بابائی بن لطف" نام داشت.
پرسش – از نظر تاریخی و آکادمیک ،اشعار بابائی بن لطف تا چه حد ارزش دارد؟
پاسخ – من سالیان دراز روی یکایک اببات تاریخی سرودۀ این شاعر وقت گذرانده ام و نمی
خواهم در این جا به ارزیابی ارزش شعری این سروده ها بپردازم .ولی می توانم بگو یم که در نقل
رویدادهای تاریخی ،او دقت بسیار به کار برده است.
بابائی بن لطف که بیشتر می توان او را تاریخ نگار نامید و کمتر به او لقب شاعری داد ،در
کاشان چشم به دنیا گشود که مدتی تا پس از انقراض پادشاهی شاه عباس دوم می زیست .ولی
نمی دانیم دقیقا در چه تاریخی به دنیا آمد و چه هنگام در گذشت – گرچه پیشتر تاریخ های
تقر یبی را ذکر کردیم.

ولی در همان حالی که ما از بابائی بن لطف سخن می گوئیم و کار فرهنگی او را مورد تمجید و
تجلیل قرار می دهیم  ،جای دارد که از یکی دو شاعر یهودی دیگر ایران نیز نام بر یم که آن ها
هم مطالبی نوشتند که جنبه تاریخی دارد – ولی ارزش سروده های آنان ،هم از نظر شمار
اشعار و هم از نظر کیفیت آن ها ،هرگز به پای نوشتار بابائی بن لطف نمی رسد.
یکی از اینان ،شاید نوه یا نبیره خود بابائی بن لطف بوده و سروده کوتاهی در باره دوره ای دارد
که مصادف با ایام سقوط خاندان صفوی است که افغانی ها به حمله دست می زنند و نادر
قلی خان عملیات رزمی خود را آغاز می کند و موفق به بیرون راندن افغان ها می شود .بابائی
بن لطف در باره این رو یدادها منظومه کوچکی به جای گذاشته است .او در کتاب کوچک
تاریخی خود مقدمه ای نگاشته که از نظر شعری شاید سطح باال نباشد ،ولی نوعی مناجات
نامه است و می نو یسد:
درگاه

به مهر و مشتری و زهره و ماه

الهی

حق

بینایان

به حق رفعت عرش عظیمت

به حق جمله خاصان قدیمت

به حق جمله "مآلخ" مقدم

به حق عرش و فرش و نسل آدم

به حق نوح و ابراهیم سرور

به اسحق و به یعقوب پیامبر

به حق یوسف صدیق ومسکین

که بودی دائماً شمع دل و دین

به حق موشه وهارون وپینحاس

که شد دردرگه توخاص واخالص

(مآلخ מלאך  Mal’akhبه معنی فرشته)

می خواهم این موضوع را نیز تاکید کنم که این نوه یا نبیره بابائی بن لطف ،سبک نگارش او
بسیار عامیانه است .مثالً گاهی به جای سلیمان ،سولیمون می نو یسد .چرا؟ به خاطر
ضرورت شعری تا مثال در برابر "یوشع بن نون" قافیه درآید .نمونه های دیگر :اصطالحات
"چیز و پیز" و "کَس و مَس" را به کار می برد .شماری از واژه های او عامیانه است و لغاتی
است که از ز بان مردم عامی شنیده می شود.
من در یکی از کارهای پژوهشی خود که در آن به بررسی نظم و نثر یهودیان ایران پرداخته ام به
این نکته به تفصیل اشاره کرده ام .این شاعر مثالً می سراید:
یکی را بود قرض و فرض بسیار

نتانست (نتوانست) رو به ره آورد ...

همی بودند پر یشون و والخون

بُدَند هر پنج تن یک گوشه پنهون

این شیوه جالبی در سرودن اشعار است ،گرچه از دیدگاه ادبی ممکن است در سطح باال
نباشد.

"شاهزاده و صوفی" داستان هندی که الهام بخش یک شاعر یهودی شد

پرسش – در گفت و گوهای پیشین شما به شماری از شاعران یهود ایران اشاره کردید و از
شاهین و عمرانی و بابائی بن لطف و خواجه بخارائی و چند تن دیگر نام بردید و گفتید
که شاعران یهودی بسیاری در ایران وجود داشته اند .در این آخرین گفتگو درباره آنان،
تقاضا داریم به نام شمار دیگری که از نظر شما مهم هستند اشاره بفرمائید.
پاسخ – هنگامی که می خواهیم در باره تاریخ یهود ایران در دوران صفو یه سخن بگوئیم ،ناچار
هستیم به سروده هائی بابائی بن لطف باز گردیم که در گفت و گوی پیشین در باره او صحبت
کردیم .یادآوری کنم که از میان تاریخ نو یسان ،تنها بابائی بن لطف است که رو یدادهای دوران
صفوی در رابطه با یهودیان را با دقت بسیار ثبت کرده و آن را به نظم کشیده است.
ولی پنجمین شاعر یهودی که می خواهم از او نام ببرم "الیشع بن شموئل" نامیده می شود که
تخلص شعری او "راغب" بوده و در سمرقند می زیسته و تا آن جائی که بررسی شده ،دو
منظومه از او باقی مانده که یکی از آن ها "شاهزاده و صوفی" نام دارد و دیگری "حنوکا نامه"
نامیده می شود.
یادآوری می کنم که پیش از این شاعر ،شاعر یهودی دیگری نیز "حنوکا نامه" سرائیده بود که
همانا عمرانی سرایندۀ پر توانی است که از نظر جایگاه پس از شاهین قرار گرفته است.
ماجرای سرودن "شاهزاده و صوفی" خود داستان جالبی دارد .سرگذشت این سروده و پیشینۀ
آن به هند قدیم باز می گردد که احتماال با زندگی بودا ارتباط دارد .احتمال می رود که این اثر
هندی در دوره ساسانیان به زبان پهلوی برگردانیده شد و در اوائل دوران اسالمی به زبان عر بی
درآمد.
به ظن قوی آن نسخه ای که ترجمه به زبان پهلوی بوده گم شده و آن برگردان عر بی نیز مفقود
گردیده است .ولی یک ادیب یهودی اهل اسپانیا به نام "اوراهام بن حسدای" (אברהם בן-חסדאי
 )Avraham Ben-Hesdaiکه در قرن سیزدهم در اسپانیا می زیسته ،گو یا به نسخه عر بی این
ترجمه دست می یابد و آن را به زبان عبری با نام "شاهزاده و زاهد" (בן המלך והנזיר Ben
 )Hamlekh ve Hanazirبه نثر مسجع ترجمه کرده که تقر یبا همان "شاهزاده و صوفی" معنی می
دهد.
این ترجمه عبری ،در قرن هفدهم به دست شاعر یهودی ایرانی الیشع بن شموئل می رسد که
در سمرقند می زیسته که خود محدوده فرهنگی ایران بوده است .این شاعر آن داستان را هم
به نظم و هم به نثر فارسی می کشد و آن را در سی و پنج فصل تدوین می کند و در سال
 7180میالدی به پایان می برد .کتاب بسیار جالبی است و احساس می شود که الیشع کوشش
داشته اثری هم ردیف گلستان سعدی بیافر یند که شامل یک رشته پند و اندرز باشد.
داستان کتاب هم این هدف را تداعی می کند ،زیرا سخن از یک شاهزاده است که در برابر
یک صوفی قرار می گیرد .شاهزاده می داند که با درگذشت پدرش ،تاج سلطنتی به او به
ارث می رسد و منجمان بررسی کرده و به شاه می گو یند که فرزند او ممکن است در بزرگی
به سلک صوفیان بپیوندد و از این رو پادشاه دستور می دهد که فرزند او را به نقطه دوردستی

ببرند و در آن جا نگاه دارند تا با مردم عام تماس و اختالطی نداشته باشد و با صوفیان در
نیامیزد.
ولی پیشگوئی ستاره شناسان عملی می شود و شاهزاده در راه به یک صوفی برخورد می کند
که برای او توضیح می دهد که ریاضت و عرفان و روحانیت چیست و دنیا چه مفهومی دارد
و زندگی چه معنی می دهد .شاهزاده با شنیدن این سخنان به تدریج به مسیر تصوف روی می
آورد که این داستان کم و بیش با روایت زندگی بودا شباهت دارد .این داستان را الیشع در 31
بخش تنظیم کرده که تصور می کنم شمار کل ابیات آن به دو هزار می رسد که با نثر نیز
آمیخته است.
من در کتاب "منتخب اشعار" گز یده ای از سروده های "شاهزاده و صوفی" را به تفصیل آورده
ام که  873بیت را شامل می شود .نمونه هائی از آن را ذکر می کنم" .باب سیم در بی وفائی
دوستان و در بی اعتباری خلق زمان" .او می گو ید:
دگر گفتا وزیر نیک کردار

به خسرو ،کی شهنشاه جهاندار

نمی بینم در این خلق زمانه

به یک تن از وفاداری نشانه

نباشد بر ز بان خلق عالم

به جز مکر و حیل بر نسل آدم

باب پنجم کتاب این گونه نام دارد" :در تمهید نمودن شاهزاده که از آن قصر بیرون آید و
جمال دل آرای خود را به عالمیان بنماید" .باب ششم به این جا می رسد که باالخره یک
صوفی می آید و با شاهزاده آشنا می شود و برای وی به سخن گفتن می پردازد و از جمله می
سراید:
دهان ،صوفی چو طوطی پر شکرکرد

روایت را ز شاه تاج ور کرد

که در گیتی شهی بودست با رأی

خردمند و فهیم و نکته آرای

فَسانه

شناسای بد و نیک زمانه

به بینائی

و دانش

بُد

در این جا صوفی برای شاهزاده قصه ای می گو ید و او را نصیحت می کند .آنگاه شاهزاده به
صوفی روی کرده و به او می گو ید:
به صوفی گفت شهزاده دگر بار

که ای دانشور موزون اسرار

شدم مسموع گفتار چو قندت

دلم خرم ز حرف دلپسندت

صوفی حکایات می آورد و شاهزاده پرسش هائی دارد .الیشع در نثر خود که در این داستان با
شعر در هم آمیخته از جمله می نو یسد:
« پس صوفی زبان را چو سوسن باز کرد و سخن سنجی آغاز کرد و گفت :حکیمان در تعر یف
عقل کوشیده اند و چنین فرموده اند که عقل برای کالم آدمی ،مثل جانی است به جسد .چنان
که جان موجب حرکت جسم انسان است ،همچنین عقل نیز موجب حسن و فضیلت کالم
است .از این جهت کالم نادان همچون جسمی است بی جان».
توجه دارید که این نثر مسجع است و قافیه دارد.

« و باز گفته اند که عقل چیزی شر یف است ،به نحوی که از افتخار و ارتفاع و از شجاعت
و استطاعت تواند که با لشگر شیاطین درگاه رزم در آید و گوی مردی از ایشان در ر باید».
«شهزاده باز پرسید که آیا پدرم بوئی از این عقل شنیده و انگشتی از این شهد چشیده باشد؟
صوفی جواب گفت :خیر ،از این سبب که محبان و مقر بانش و یاران و پرستارانش ذره ای از
نور عقل پرتوئی بر ایشان نداده و ملک از مالقاتشان چنین در چاه غفلت و نادانی فتاده و از راه
امتیاز و هوشمندی ،در صنایع و خردمندی ،وحوش و طیور بر ایشان شرف دارند».
پرسش – آیا شاعران دیگری نیز هستند که باید از آن ها ذکر نام کرد؟
پاسخ – بله ،ششمین شاعری که من می خواهم از او نام برم "یوسف بن اسحاق" نام دارد که
"قصه هفت برادران" را به نظم کشیده و از رویدادهای دوران آنتیوکوس فرمانروای یونانی
سرزمین اسرائیل سخن می گو ید که حاکمی جبار و خونخوار بود .حاکمان یونانی (حدود دو
هزار سال پیش) یهودیان را آزار بسیار دادند و شمار زیادی از آنان را کشتند و از جمله مادری
را همراه با هفت فرزندش که حاضر نبودند از باور مذهبی یهودی خو یش دست بکشند
وحشیانه به قتل رساندند.
در این داستان ،ماموران یونانی از این هفت پسر می خواهند که در برابر بت سجده کنند که
هیچ یک از آن ها از کوچک و بزرگ حاضر به انجام چنین رفتار کفرآمیزی نیست و ماموران
یونانی آن ها را یکی پس از دیگری سر می برند .مادر خرسند است که فرزندانش حاضر
شدند جان خود را از دست بدهند و به ایمان خود پشت نکنند و در برابر بت سر فرود
نیاورند و خدای یگانه را انکار نکنند .ولی ماموران یونانی ،پس از آن که هفت فرزند را سر
بر یدند  ،به سوی مادر می روند و او را نیز بی رحمانه به قتل می رسانند و در خون خود می
غلتانند.
هفتمین شاعری که می خواهم از او اسم ببرم "بنیامین بن میشائل" نام دارد که "امینا" تخلص می
کند و شماری شعر سروده است .او متولد کاشان بوده و در همان شهر نیز زندگی می کرده و
اشعارش را نیز در همان جا سروده  ،ولی گو یا در دوره ای از کاشان به همدان می رود تا در آن
جا سکونت کند .اشعار او را می توان تنوعی در مقایسه با اشعاری دانست که پیشتر نمونه
هائی از آن ها را ذکر کردیم .نوعی طنز در سروده های او وجود دارد .مثالً معلوم نیست که او
به چه جهت میانه خیلی خو بی با خانم ها نداشته و حتی با زن خودش هم روابطش شکر
آب بوده و از شعر او احساس می شود .او می گو ید:
ای دل بیا بشنو ز من

خواهی نمیری بی کفن

هرگز نبندی دل به زن
بشنو ز من ،جان پدر

باشد لبش گر نیشکر

هرگز نبندی دل به زن
گیسوش اگر عنبر بود

حسنش ز مه بهتر بود

هرگز نبندی دل به زن

گر خال دارد در جبین

دور لبانش

انگبین

هرگز نبندی دل به زن
این شاعر غزلیاتی هم سروده که من در کتاب "منتخب اشعار" نمونه آن ها را نیاورده ام چون
این سروده ها بعدها به دست من رسید که انشاالله در دوره دیگری انتشار خواهد یافت .این
شاعر در اوائل قرن هیجدهم می زیست و من در کنفرانس فرهنگی "ایران جودائیکا" در
اورشلیم در معرفی او سخنرانی کردم.
پرسش – و شاعران دیگر؟
پاسخ – شاعر دیگری به نام "سیمانطوب ملمد" داریم که تخلص او "طو بیا" بود .او منظومه
نسبتاً با حجمی با نام "حیات الروح" سروده که جنبه های عرفانی دارد و گو یا به موازات
کتاب مشابهی که پیش از وی یک یهودی به نام "بحیی ابن پکودا" (בַּחְ י ֵּי בן יוסף אִ בְן פַּ קּודָ ה Bahya
 )ibn Paqudaنوشته ،به نگارش در آورده است .ابن پکودا اهل اسپانیا بوده و در اواخر قرن
یازدهم می زیسته است .این منظومه کتابی است که جنبه تصوف و عرفان دارد و شایسته
است که پژوهش بیشتری روی آن به عمل آید.
شاعر ایرانی در سروده های خود از جمله به این موضوع می پردازد که انسان باید همیشه
بکوشد به کمال برسد .او از "ر یاضت و توکل و عشق (به خدا) و قناعت و پاکی و صفای
قلب و مکاشفات و قرب و رسیدن به مبداء الوهیت و خروج از قفس بدن و شناور شدن
در یک دنیای مینوی" سخن می گو ید که مطالب او بسیار جالب است.
پرسش – در یکی از گفت و گوهای پیشین گفتید که ده ها شاعر یهودی در ایران زندگی می
کرده اند.
پاسخ – گفتم ،در رساله ای که به زبان عبری انتشار داده ام ،از حدود شصت شاعر نام برده ام.
ولی پس از آن به شاعران دیگری نیز دسترسی یافتم و آثار آن ها را پیدا کردم که آن ها را به
صورت یادداشت ثبت کرده اما هنوز به تنظیم آن ها نپرداخته ام .می توانم بگو یم که تقر یبا
نود شاعر یهودی داشته ایم .امکان دارد که شاعران دیگری نیز وجود داشته اند که هنوز باید
در آرشیوهای مختلف جستجو کنیم و دست نوشته های یکایک آنان را از زیر غبار بیرون
کشیم و به تحقیق بپردازیم.
بی تردید شاعران دیگری نیز بوده اند – زیرا یهودیان نیز همانند دیگر ایرانیان ذوق شعری قوی
داشته اند .به عنوان مثال ،یکی از غر یزه های عرفانی یهودیان ایران توجه آنان به خود شاعران
ایرانی بوده است.
این خود بحث مفصلی است که واقعاً به گفت و گوی جداگانه ای نیاز دارد .زیرا یهودیان دیوان
های شعر و غزلیات بسیاری از شاعران ایرانی و قصیده سرایان را برداشته و آن ها را به خط
عبری برگردانده و تکثیر کرده اند و روزهای شنبه و دیگر روزهای آسایش خود می نشسته و آن
ها را می خوانده اند.

مثالً اشعار ابن یمین اهلی شیرازی و باباطاهر عر یان و جامی و حافظ و سعدی و خاقانی،
خواجوی کرم انی ،خیام ،فردوسی و بسیاری دیگر از شاعران بنام ایران را یهودیان به خط عبری
برگردانده و در اختیار همکیشان خو یش قرار داده اند.

نقش سروده های شاعران ،درهای خانه را نیز ز ینت می داد

پرسش – شما پیشتر گفتید که یهودیان نه تنها خود شاعرانی داشته اند که آثار جالبی از
خو یش به جای گذاشته اند ،بلکه اشعار شعرای بزرگ ایران را نیز به خط عبری بازنویسی
می کردند و در شنبه ها و اعیاد دور هم جمع می شدند و آن ها را می خواندند.
پاسخ – بله ،ظاهرا عجیب می نماید که سروده های یک شاعر ایرانی را به یک خط غر یبه
بازنو یسی کنند و آن را بخوانند .البته منظورم آن است که این امر به نظر آنانی عجیب می
رسد که با فرهنگ یهودیان و خط و زبان عبری آشنائی ندارند.
در بسیاری از آرشیوهای جهان و از جمله آرشیو کتابخانه دانشگاه عبری اورشلیم دیوان حافظ
را به خط عبری می توانیم مشاهده کنیم .همچنین در آرشیو موسسه پژوهشی بن صبی در
اورشلیم نیز چنین کتاب هائی نگاهداری می شود .در لندن و وین و نیو یورک و چند شهر
دیگر نیز این نوع کتاب ها وجود دارد.

پاره ای از داستان های شاهنامه را هم که به خط عبری نگاشته شده می توان در برخی
کتابخانه ها یافت .من خود در جستجوها ،هنوز متن کامل شاهنامه را به خط عبری پیدا
نکرده ام؛ ولی بسیاری از فصول شاهنامه را دیده ام که به خط عبری نگارش شده است.
احتماال این همان فصل هائی بوده که یهودیان ایران دوست داشته اند آن ها را بخوانند .زال و
رودابه و داستان رستم و سهراب و امثال آن ها را می توان به خط عبری نیز یافت.
پرسش – این دست نوشته ها در چه قرونی نگارش شده اند؟
پاسخ – اگر این نوشتارهای خطی دارای تاریخ نگارش باشد ،دانستن آن بسیار آسان است .ولی
در برخی از آن ها به تاریخ نگارش اشاره ای نشده است .با این همه برای آن که پاسخی به
پرسش شما داده شود ،می توانم به طور کلی بگو یم که بسیاری از این ها پس از دوران مغول
نگاشته شده است ،زیرا در مورد دوران پیش از مغول دست نو یس های زیادی پیدا نکرده ایم
که به زبان فارسی ،ولی به خط عبری نگاشته شده باشد که ما در اصطالح پژوهشی آن را
"فارسیهود" (فارسی یهودی) می نامیم.
شاید یکی از علل نادر بودن کتاب های فارسیهود که به پیش از حمله مغول مر بوط می شود
آن باشد که در حمله مغول ،بسیاری از این دست نو یس ها از میان رفته و مفقود شده
است.
پرسش – در این رابطه یک پرسش دیگر دارم و آن این که چرا یهودی ایرانی باید اشعار
شاعران وطن خویش را به خط عبری بخواند؟
پاسخ – ارزیابی من آن است که یهودیان برای یک مدت نسبتاً طوالنی با خط فارسی که در
واقع خط عر بی است آشنائی نداشتند .این واقعیت به یهودیان ایران اختصاص ندارد ،بلکه
یهودیان در بسیاری از کشورهای جهان ترجیح میداده اند که به خط عبری بنو یسند و بخوانند.
در اروپای شرقی و آلمان و اسپانیا و در کشورهای عر بی و سرزمین های دیگر ،یهودیان مطالبی
را که به زبان محل سکونت آنان بوده (مثالً عر بی یا آلمانی یا اسپانیائی) به همان زبان ،ولی به
خط عبری می نگاشته اند.
ممکن است که خط عبری برای یهودیان نوعی تقدس و ویژگی داشته است .یک علت دیگر هم
ممکن است آن باشد که یهودیان به اندازه کافی در فرهنگ محلی تحلیل نرفته بودند .در واقع
باید پرسید که در وضع اجتماعی دوران خودشان ،که ناچار بودند جدا از دیگران زندگی کنند،
چگونه آن ها فرصت و امکان داشتند که بروند و خط فارسی یاد بگیرند؟ از چه کسی می
توانستند آن را یاد بگیرند؟ برای یادگرفتن خط فارسی ،آن ها الزم بود که به مکتب می رفتند،
ز یرا در آن دوره ،کالس ها به صورت امروزی دولتی نبود و رایج نبود و همه همه کس را راه
نمی دادند و جوامع یهودی داخل خود زندگی می کردند.
پرسش – از نظر جامعه شناسی و دیدگاه تاریخی شما ،خواستم بپرسم که آیا علت این
سخن آن است که یهودیان نمی خواستند با فرهنگ عمومی زادگاه خویش آمیخته گردند
و آن را بپذیرند ،و یا به عکس مردم آن زمان به یهودیان امکان نمی دادند که در آن فرهنگ
تحلیل بروند؟

پاسخ – من تصور نمی کنم که مردمان سرزمین های مختلف جلوگیری می کرده اند از این که
یهودیان هم بیایند و خط محلی را یاد بگیرند .شاید دلیل آن بوده که سران جامعه یهودی نمی
خواسته اند که یهودیان کامال با فرهنگ محلی آمیخته شوند .به عنوان مثال من در نوشته
های فیلسوف یهودی ایرانی به نام ربی یهودا بن العازار خوانده ام که بارها پوزش می طلبد از این
که در نوشتارهای فلسفی خود به پاره ای از کتاب هائی استناد می کند که یهودی نیستند.
در حاشیه این جر یان می خواهم بگو یم که همین ربی یهودا بن العازار حتماً و بدون هیچ
تردیدی با خط فارسی آشنائی داشت .توضیح بیشتر درباره این مطلب را به فرصت دیگری
می گذار یم ،ولی در مجموع ،جامعه یهودی ایران ،فرض بفرمائید ان همۀ شش هزار نفر یا
بیست هزار نفری که در اصفهان می زیستند ،خط فارسی نمی دانستند .شاید تعداد کمی با این
خط آشنائی داشتند ،به ویژه حکیمان یهودی که به کار طب و درمان می پرداختند .آن ها می
بایست بسیاری از کتب پزشکی را به خط فارسی بخوانند – ولی حتی شمار زیادی از کتاب
های پزشکی نیز توسط یهودیان به خط عبری نگارش شد.
در هر حال ،علت ها متعدد و متنوع بوده است .آن ها نمی خواسته اند در یک جامعه
غیر یهودی به طور کامل حل شوند – ولی منظورم از "غیر یهودی" از نظر مذهبی است و نمی
خواهم بگو یم ایرانی .زیرا از نظر فرهنگی هم بین یک ایرانی سکوالر و یک ایرانی مذهبی مثال
زرتشتی یا مسلمان فرق هائی وجود دارد.
یهودیان از نظر فرهنگی اشکال نمی دیدند که به فرهگ غیر یهودی و به فرهنگ بومی نزدیک
شوند و قاطعانه می توان گفت که یهودیان از دوران بسیار قدیم از نظر فرهنگی در بین ایرانیان
حل شدند و غرور ملی ایرانی نیز داشتند .ولی از نظر مذهبی ،از غیر یهودی پرهیز می کردند و
می خواستند یهودیت را آن گونه که شاید و باید نگاه دارند.
باز می گردم به این نکته که آثار زیادی از ادبیات و فرهنگ ایرانی را که به خط عبری نوشته
شده می توانیم در شماری از کتابخانه های بزرگ جهان بیابیم.
پرسش – آیا وجود این دست نبشته های عبری از شاهکارهای ادب ایران ،می تواند به
تصحیح متون آثار ادب ایرانی که هزاران بار رونویسی شده و ممکن است دچار تغییرات
ناخواسته ای شده باشد کمک کند؟
پاسخ – این پرسش فاضالنه ای است .بدون شک پاسخ پرسش شما مثبت است .ابتدا می
خواهم از یک دانشمند آلمانی-فرانسوی پل دو الگار  Paul de Lagardeنقل قول کنم که در
سال  7817در یکی از نوشتارهای خود در مورد تحقیقات ایران شناسی ،تاکید می کند که
وجود متون عبری می تواند به یافتن نسخه های درست برخی آثار ادبی ایرانی کمک کند .اجازه
بدهید که گفته های او را عیناً نقل کنم« :به هیچ وجه کسی نمی تواند ادعا کند که یک ایران
شناس به تمام معنی است ،اگر با نسخه های خطی فارسیهود آشنائی الزم را نداشته باشد –
چون در خط عبری بیش از ده اِعراب وجود دارد»( .نقل به مضمون)
عالوه بر این ،اگر ما بتوانیم تشخیص دهیم که نسخه های فارسی به خط عبری در کجاها
نگاشته شده ،فرض کنید جمله ای را می گیر ید که در میمنه و یا فرض کنید در جام نوشته

شده یا خوارزم یا بوشهر .ما و یژگی های لغوی این واژه را نمی دانیم چیست .همین سخنانی
را که من اکنون می گو یم ،اگر روی کاغذ بیاوروم ،فارسی است ولی لهجه آن را نمی توان
تشخیص داد .ولی پاره ای از یهودیان هنگام بازنو یسی متون فارسی به خط عبری ،از اِعرابی
استفاده کرده اند که شیوه تلفظ آن واژه را در آن نقطه جغرافیائی که آن متن به خط عبری در آن
جا نگاشته شده مشخص می سازد .یعنی ،نشان می دهد که ایرانیان در آن نقطه ،آن واژه را
چگونه تلفظ می کرده اند.
جا دارد در این فرصت نکته ای را که می خواستم بعدا بگو یم بیان کنم و آن این که شماری از
واژه نامه های بسیار با ارزش ایرانی توسط یهودیان نوشته شده است .شمار این لغت نامه ها
به طور نسبی زیاد است و علت هم آن است که یهودیان می خواستند از مطالبی که در کتاب
مقدس آن ها به زبان عبری نگاشته شده آگاهی یابند – زیرا در آن دوران برگردان فارسی
تورات وجود نداشت.
صحیفه های پنج گانه تورات و همچنین دیگر رساله هائی که در مجموع کتاب مقدس یهود
را تشکیل می دهند ،همگی به زبان عبری نگاشته شده اند .نیاز به لغت نامه هائی بود که به
یهودیان کمک کند این متون را بفهمند.
گفتم شمار واژه نامه ها ز یاد است ،ولی از میان دو فرهنگ لغت که خارجیان نیز به اهمیت
آن پی برده اند ،یکی "سِفِر هَمِلیتصا" (ספר המליצה  )Sefer Hamelitsaاست که می توان آن را
"کتاب البدیع" ترجمه کرد .این واژه نامه در پایان دوران ایلخانیان در خوارزم تدوین شده است.
کتاب قطوری است که تصور می کنم چهارصد برگ داشته باشد و با خرسندی می توانم
ب گو یم که من در تالش های پژوهشی خود توانستم یک نسخه تقر یبا کامل این کتاب را پیدا کنم
که جا دارد لغت شناسان در رشته ایران شناسی روی آن کار کنند ،زیرا شماری از واژه هائی
که در آن آمده به زبان خوارزمی محلی است.
پرسش – توضیح بفرمائید که این کتاب فرهنگ فارسی به عبری و یا عبری به فارسی
است.
پاسخ – بیشتر فرهنگ هائی که یافته ایم عبری به فارسی است ،زیرا آن ها می خواستند با
کمک این لغت نامه ها ز بان عبری را یاد بگیرند ،چون فارسی را می دانستند .هدفشان آن بود
که با آموزش زبان عبری بتوانند هنگامی که تورات و یا نیایش های عبری را می خوانند،
مفهوم آن را درک کنند.
در مورد لغت نامه "کتاب البدیع" که پیشتر به آن اشاره کردم ،جا دارد بگو یم که پروفسور
و یلهلم باخر ) (Wilhelm Bacherکه اهل مجارستان بود و در سال  7573در بوداپست چشم از
جهان فرو بست ،و در مورد یهودیان ایران تحقیقات زبان شناسی بسیاری از خود باقی گذاشته
است ،مقداری روی این فرهنگ نامه کار کرده و جای دارد که پژوهشگران دیگری بلند شوند و
برای ادامه این کار وقت بگذارند.

شاید الزم باشد ده سالی روی این موضوع کار شود تا احتماالً بتوان بسیاری از پیچیدگی های
برخی واژه های زبان فارسی ر ا که شاید تا به امروز بر همه مکشوف نیست ،به وسیله همین
لغت نامه حل کرد.
واژه نامه دومی در اختیار داریم که در شیروان نگاشته شده و اگرون (אגרון  )Agronنامیده می
شود که به معنی "مجموعۀ واژه ها"ست .این لغت نامه تقر یبا صد و پنجاه سال پس از
"کتاب البدیع" نگارش شده است .این هم کتابی پراهمیت است که جا دارد در مورد آن به
اندازه کافی پژوهش انجام گیرد .روی این کتاب در گذشته توسط پژوهشگران اروپائی تحقیقاتی
شده ،ولی جای دارد که پژوهش ها جامع تری صورت گیرد؛ به ویژه آن که گفتیم این کتاب در
شیروان نگاشته شده که در آن جا نیز مردمان لهجه خاص خو یش را داشته اند.
پرسش – سخن پیشین خود را دوباره مطرح می کنم و آن این که آیا این متن های به عبری
نوشته شده آثار شاعران ایران ،که همگی دارای قدمت چند صد ساله است می تواند
کمک کند که بتوان آثار شاعران ایرانی را با متونی که امروز در اختیار داریم مقایسه کنیم و
حتی به تصحیح آن متون بپردازیم؟
پاسخ – بی تردید می تواند بسیار مفید باشد ،به این علت که نسخه های عبری در قدیم
نگارش شده و باور من آن است که در نسخه برداری از اشعار فارسی دقت بسیار زیادی به کار
رفته و اگر واژه هائی شناخته نشده و یا اگر ناسخ تصور می کرده که این واژه چندان شناخته
شده نیست ،روی این کلمه اعراب گذاشته و یا توضیحاتی داده که می تواند در تنقیح و
تصیحیح شاهنامه و یا کتاب حافظ و یا گلستان و بوستان سعدی در نسخه هائی که ما امروز
در اختیار داریم مؤثر باشد.
بر اساس یافته های پژوهشی من و آن چه که از شاعران ایرانی به یاد دارم و یادداشت کرده ام که
به آگاهی شما برسانم ،برگردان هائی به خط عبری از آثار ابن یمین و از سعدی شیرازی و بابا
طاهر عر یان و لیلی و مجنون و یوسف و زلیخای جامی و دیگران در اختیار داریم .این نکته را
نیز بگو یم که صفحاتی از اشعار یوسف و زلیخای سروده جامی به خط عبری ،با مینیاتورها
بسیار زیبا در موزه بزرگ اسرائیل در همین شهر اورشلیم نگاهداری می شود و برخی دیگر نیز
در موزه هنرهای اسالمی ،آن هم در اورشلیم محفوظ است.
ببینید مثال اشعار شاه نعمت الله ولی کرمانی ،صائب تبر یزی ،عبید زاکانی ،و حتی منطق
الطیر عطار را می توان به خط عبری یافت .فغانی و مغر بی و مولوی هم اشعار زیادی از آن ها
به خط عبری برگردانیده شده است .همچنین رسالۀ فیه ومافیه که مولوی آن را به نثر نگاشته
است به خط عبری رونو یسی شده است .از آثار نظامی ما هفت پیکر را داریم و همچنین
خسرو و شیر ین را دار یم و بسیاری دیگر از آثار شاعران ایرانی که با تار و پود فرهنگ یهودیان
ایران زمین آمیخته شدهااند.

بانوان یهودی که برای تدارک دیدن جشن عروسی گرد هم آمده اند

پرسش – شما در چند گفت و گو بیان کردید که ما چندین شاعر یهودی داشتیم که به زبان
فارسی شعر سرودند ،ولی آن را به خط عبری می نوشتند و از این رو تا چند سال پیش
کمتر کسی در بین ادیبان و پژوهشگران ایرانی می دانست که یهودیان نیز شاعر داشته اند.
اکنون تقاضا داریم نمونه هائی از سروده های چند تن دیگر را جز شاهین و عمرانی
بشنویم.
پاسخ – من در گفت و گوهای پیشین شماری از اشعار شاعران بزرگ یهودی را خواندم و
اکنون می خواهم گلچین دیگری از سروده های این شاعران را ارائه کنم .این نمونه ها همگی در
کتاب "منتخب اشعار" به صورت جامع تری آورده شده است.
می خواهم تاکید کنم که تا چه حد بین فرهنگ شعری و منظوم یهودیان ایران با ادبیات
فارسی و سروده های دیگر ایرانی ها نوعی آمیختگی وجود دارد .به عنوان مثال ،ساقی نامه
عمرانی را بخوانید و متوجه می شو ید که تا چه اندازه اشعار حافظ در سروده های او تاثیر

گذاشته است – و این با آن که عمرانی یکصد و اندی سال پس از حافظ به دنیا آمده بود – و
به عبارت درست تر :تولد عمرانی در سال  7010میالدی بوده است .عمرانی می گو ید:
بر جهان فتنهی غم انگیزد ،

فتنه سازد که خون ما ر یزد،

ما و مطرب به یکدگر سازیم،

سر غم را ز تن بیانداز یم

توجه کنید که این شعر ساده تا چه حد یکی از اشعار معروف حافظ را تداعی می کند .یا
مثالً تاثیر سعدی را بر عمرانی مشاهده کنید:
خواجه ،غافل مباش از درو یش

گوش کن ،تا چه گفته اند ز ین پیش

تا توانی  ،درو ن کس مخراش

مشفق و مهر بان و مردم باش

بی شک بیت نخست الهام گرفته از سعدی است ،و این در حالی که بیت دوم متعلق به خود
عمرانی است .او در ادامه می گو ید:
کار درویش و مستمند برآر

تا تو را هم نیز برآید کار

کاندرین راه خارها باشد

نیز کارها باشد

هم ترا

این دقیقا همان پیامی است که از ز بان سعدی در شعر بیان شده و بر عمرانی اثر گذاشته
است .به تاثیر خیام بر این شاعر توجه کنیم:
مطر با  ،ساز کن نوای عراق،

تا دهم شرح روزگار فراق

کو فر یدون؟ کجاست کیخسرو؟

ساقیا  ،جام جم بده  ،بشنو

ای بسا کیقباد و کیکاوس

که جهاندار دادشان افسوس

کو سیاوش و رستم دستان

همه رفتند ،جام می بستان

و در یکی از منظومه های عمرانی که من آن را در بخش اشعار صوفیانه در کتاب "منتخب
اشعار" گنجانیده ام ،چنین آمده است:
دوش در سفرۀ صفا بودم،

با که گو یم که در کجا بودم؟

پرده داران خاص آن درگاه

هر زمان می زدند بر من راه

توجه کنید که واژه هائی چون پرده داران ،درگاه ،راه زدن ،تا چه حد با موسیقی ایرانی همراهی
دارد و همان واژه هائی است که شاعران توانای ایرانی اکثرا در سروده های خود آن ها را به کار
می برند.
دیگر

من دگر آمدم به پرده به در

هر زمانی

چون حجاب من ازمیان برخاست

در پس پرده کار دل شد راست

جان و دل هر دو هم نفس گشتند

بنده بگذاشتند و بگذشتند

حالتی که می دانی

ماند پیش عمرانی

در چنان
پس

آن

به

پرده

پرده ای

دلبری

دیدم

پرده ای
پرده

برداشتم

 ،نترسیدم

دل چو کرد این دالوری بنیاد،

جان و دل یافتند کام و مراد

دیدم،

از خود و خو یش و یار ببر یدم

تا

رخ

یار

نازنین

توجه کنید که این یک سرودۀ کامال صوفیانه است و عمرانی حالتی را توصیف می کند که
تقر یبا همان را ما در توصیف های شعرا و صوفیانی می بینیم که در مورد احوال و مقامات
تصوف مطالبی نگاشته اند – برای نمونه "کشف المحجوب" اثر حُجبیری ،و یا "تذکرۀ
االولیاء"ی عطار .عمرانی حتی در وصف میوه ها و سبز یجات شعر گفته است .مثالً:
نباشد میوه ای خوشتر ز انگور

لطیف و خوشخور و شیر ین و پر زور

در کنار این اشعار شاعران یهودی ایرانی که از برجسته تر ین آن ها نام بردیم ،ما ترانه هائی هم در
میان یهودیان ایران داریم که زندگی اجتماعی را نشان می دهد و فولکلوریک محسوب می شود
که نمونه آن ترانه های عروسی است.
پرسش – بله دقیقا می خواستم همین را بپرسم :یهودیان عروسی داشته اند ،عزا داشتند،
تولد داشتند ،ختنه سوران داشتند و دیگر آئین های شاد و یا ناشاد .آیا شیوه زندگی
یهودیان بازتابی بر اشعار این شاعران که از آن ها نام بردید داشته است؟
پاسخ – این واقعا یکی از و یژگی های بسیار جالب یهودیان ایران است .در همین دور و بر
موضوع هائی که در طول عمر یک انسان روی می دهد ،یهودیت واقعا یک دین استثنائی
است .علت آن است که دایره زندگی هر یهودی وابسته به دایره بزرگتری است که سنن و آئین
دینی است و به فرهنگ این ملت مر بوط می شود .از همان دقیقه اولی که نوزاد چشم به
جهان می گشاید ،تا لحظه ای که چشم از جهان فرو می بندد ،همه با امور دینی و نیایش ها
ارتباط پیدا می کند و سنت و آئین هائی برای هر یک از موارد وجود داشته و دارد.
یهودیان ایران نیز در این زمینه آئین های ویژه خود را دارند که شبیه آئین های غیر یهودیان در
کشور نیست .یهودیان ایرانی برای این ایام شادی و غم دارای اشعار مردمی بسیاری هستند که
تصور نمی کنم به همان تعداد در جوامع یهودی دیگر کشورها چنین حجمی از سروده ها
وجود داشته باشد.
نکته دیگری که باید در این فرصت گفته شود آن است که انسان ها همیشه به دنیا می آیند ،در
اکثر موارد عروسی می کنند ،و همیشه هم می میرند .نمی توان گفت اشعاری که در میان
یهودیان ایران به این مناسبت ها خوانده می شود چه زمان سروده شده است .آن ها قدمتی
دارند که تشخیص آن برای ما امکان پذیر نیست .مسلماً هم نمی دانیم که این اشعار توسط چه
فرد یا افرادی سروده شده است.
اگر حافظه من اشتباه نکند ،حتی به یاد دارم که زنده نام پرویز ناتل خانلری جایزه گذاشت که
"اتل متل توتوله" را کی نوشته است ،از کجا آمده و چه قدمتی داشته است .واژه های این
شعر عامیانه چه معنی می دهد و غیره .ما هم نمی دانیم که اشعار عروسی و عزا و شادی و غم
یهودیان ایرانی چه هنگام نگاشته شده است .تنها چیزی که می دانیم آن است که در طول

تاریخ ،تا آن جا که ما و پدران ما اطالع داشته و داریم ،این سروده ها وجود داشته و خوانده
می شده است.
یک نمونه از این ترانه های فولکلوریک که در بین یهودیان رایج است و هنوز هم آن را می
خ وانند "شُدی حاتان" و یا "شیرای حاتانی" نام دارد ،یعنی "ترانه دامادی" زیرا "شیرا" (שירה
 )Shiraبه مفهوم شعر یا سروده یا ترانه است و "حاتان" (חתן  )Hatanبه معنی داماد .این "ترانه
دامادی" را با آهنگ ویژه ای می خوانند .ایکاش امکان داشت که این ترانه را کسی که صدای
خوش دارد ،همراه با نوازندگانی اجرا کند – ولی در هر حال شعر آن از این قرار است:
شدی حاتان مبارک باد

هَشِم (پروردگار) پشت و پناهت باد

توجه کنید که در سراسر این ترانه  ،برخی واژه ها که جنبه مذهبی و یا مفاهیم ویژه دارد،
مستقیما به زبان عبری آورده شده است.
طو یل عمری همراهت باد

به نیک نامی در ییسرائل

آمد که یا موسی

بگیر در دست تو این عصا

برو در مصر  ،بکن "نِس" ها

ییســرائــل

ندا

بـــرای

قـــوم

واژه عبری نِس (נס  )Nesبه معنی معجزه است .همان گونه که توجه دارید ،در ترجیع بندهای
این ترانه ،مرتباً واژه "ییسرائل" تکرار می شود که به مفهوم کل یهودیان است.
توجه بفرمائید که حتی در جشن عروسی ،یهودیان دلبستگی خود را به گذشته و هو یت ملی و
دینی خود بیان می کنند و از آرزوها و آمال خود برای آینده سخن می گو یند و در انتظار روزی
هستند که منجی موعود ظهور کند و آنان را دوباره به سرزمین پدری رهنمون گردد.
بلندم کن

اگر زشتم  ،پسندم کن

الم

واری

اگر تلخم  ،چو قندم کن

ییسـرائـــل

میــان جمـع

یادآوری می کنم که کاربرد واژه "ییسرائل" به دو معنی است :هم جامعه یهودیان ،و هم سرزمین
اسرائیل .در کشورهای دیگر دنیا هنگامی که از یهودی می پرسند که هستی ،می گو ید "من
یهودی هستم" .اگر آمر یکائی باشد می گو ید I am a Jew :ولی در ایران اگر از یک یهودی
بپرسید ،می گو ید "من یک ییسرائل هستم" – یعنی ،او یهودی است .یادآوری کنیم که نام دیگر
حضرت یعقوب "ییسرائل" است.
پرسش – می توان گفت که یهودیان در جشن عروسی خود ،در شادترین روز زندگی
اجتماعی ،ترانه ای را با صدای بلند می خوانند که حکایت از هویت ملی و باور عمیق
دینی آنان دارد که آرزوی روز نجات را می کنند تا بتوانند به سرزمین اسرائیل باز گردند.
پاسخ – نمی خواهم از هو یت ملی سخن بگو یم ،بلکه مایلم تاکید گذارم که این شعری با بار
فرهنگی  2177سالۀ جامعه یهودیان ایران است .جالب آن که در این ترانه ،یهودیان هم ایرانی
هستند (و واقعا و صد در صد ایرانی هستند) و هم یهودی متعلق به مکانی که در دوره باستان

از آن جا آمده و در ایران سکنی گز یده اند .آن ها هیچ گونه تناقض و تضادی بین یهودی بودن و
ایرانی بودن نمی دیدند و تا امروز نیز تفاوتی بین این دو قائل نیستند.
به ترانه "شدی حاتان" برگردیم .سراینده خطاب به داماد می گو ید:
قدت چون سرو آزاد است،

رخت ،چون مه خدا دادست

چو یوسف شاخ شمشاد است

ییسـرائـل

شوی جبـار در
شوی دلشاد

شود عمرت چو بن عمران

به فرزندان

(اشاره به حضرت موسی که  727سال زیست)

چو یعقوب نبی پر دان

(پر فرزند)

در این هفت رو ز تو آزادی

به کام دل در

ییسرائل

به بزم و عیش بپردازی

(اشاره به جشن عروسی هفت روزه)

ولی

خود

را

نیاندازی

ز رسم و دین ییسرائـل

(در این توصیه می گو ید که شادی هر چه می خواهی بکن ،ولی اصول دینی و اخالقی را به
دست فراموشی مسپار – زیرا دین یهود یک مجموعه اخالقی نیز هست )
عروست کام دارت باد
کند

کاشانه ات

آباد

شود از غم دلت آزاد
به نیک نامی به ییسرائل

شعر این ترانه بسیار طوالنی است و تصور می کنم که بیش از سیصد بیت است و من تقر یبا
همه آن را در شماره نخست کتاب "پادیاوند" که در لوس آنجلس به چاپ رسید گنجانیده ام.
برای رسیدن به همه این ابیات ،من مجهز به دستگاه ضبط صوت ،در برابر یهودیان بسیاری در
اصفهان و شیراز و کرمان و شهرهای دیگر ایران نشستم و گوش کردم و یادداشت برداشتم و
ضبط کردم.

در خانۀ یک خانواده یهودی پس از جنگ جهانی اول (احتماال در تهران یا اصفهان)

پرسش – ما همچنان از شما درخواست می کنیم که نمونه هائی از سروده ها و اشعار
فولکلوریک یهودیان ایران را ارائه دهید که عالقمندان در این باره آگاهی های بیشتری
داشته باشند.
پاسخ – در مورد فرهنگ مردمی در بین یهودیان ایران می توان سخنان بسیار گفت .زنده نام
دکتر سارا سرودی استاد دانشگاه عبری اورشلیم که در امور یهودیان ایران پژوهش می کرد ،
مقاله مفصلی را در یکی از شماره های نشر یه "ایران – جودائیکا" انتشار داد که در آن سرودهای
جشن عروسی  ،آن گونه که در بین یهودیان ایرانی رواج داشته و دارد  ،مورد بررسی و پژوهش
قرار گرفته است.
اجازه دهید درباره برخی آئین های شب شنبه در بین یهودیان ایران سخن بگوئیم .شب شنبه
و روز شنبه در باور یهودیان مقدس است و در آن شب افراد خانواده باید دور هم جمع شوند

و شام را در کنار هم و همراه با سرودهای شاد و ویژه این شب صرف کنند .روز شنبه نیز
یهودیان باید برای نیایش به کنیسا بروند و پس از بازگشت صحبانه ویژه شنبه بخورند و در
طول روز به آموختن دانش دینی مشغول باشند و به دید و بازدیدهای خانوادگی بپردازند.
از هنگام غروب آفتاب در روز جمعه و تا لحظه ای که ستارگان در روز شنبه در آسمان
ظاهر می شوند ،کار کردن برای یک باورمند یهودی ممنوع است و او باید از دنیای مادیات
بیرون آمده و در عالم معنو یات سیر کند .شنبه برای یهودیان ،نه تنها روز نیایش و استراحت
است ،بلکه روز شادمانی نیز هست .در دوران قدیم در خانه هر یهودی یکی دو کتاب دست
نو یس پیدا می شد که شامل اشعار شاعران یهودی ایرانی به خط عبری بود.
یهودیان پس از آن که در ساعات بامدادی روز شنبه در پایان نیایش سنتی و دینی از کنیسا
(عبادتگاه خود ) به خانه باز می گشتند ،سفرۀ صبحانه گسترده می شد و خوراکی های ویژه
صبح شنبه را به روی آن می چیدند .این خوراک ها از یک روز پیش آماده شده بود ،زیرا در
روز شنبه یهودی نباید به آتش دست بزند و به پخت و پز بپردازد و یا کار کند.
یکی از خوراک های ویژه یهودیان اصفهان "گیپا" نام دارد که فردای روزی که پخته شده (یعنی
روز شنبه) صرف می شود و این ماندن آن احتماال در خوشمزه تر ساختن خوراک موثر
است" .تخم مرغ شباتی" (مر بوط به روز شنبه) تخم مرغی است که روز جمعه هنگام پختن
غذا به دیگ اضافه می کردند و ساعت ها همراه با خوراک پخته می شد و طعم خاصی به
خود می گرفت .این خوراک ها را در سفره غذا می چیدند و همراه با صرف آن و یا پس از
صبحانه به خواندن اشعار شاهین و دیگر شاعران یهودی می پرداختند .گاهی هم اشعار خود
شاعران ایرانی را مانند فردوسی و حافظ می خواندند که سروده های آن ها را نیز پیشتر به خط
عبری نگاشته بودند.
یک نمونه از شعرهای فولکلوریک یهودیان اصفهان در وصف "گیپا" سروده شده که گفتیم
صبحانه ویژه روز شنبه است .این شعر را به لهجه یهودیان اصفهان می سرایند که لطف ویژه
ای به آن می دهد .این شعر را با آهنگ ویژه خودش همگی دسته جمعی می خوانند:
دِلُـم گیپـا بو

شبات ،شبات ِ نِوا بو

هَوِسِ

هَفتا گیپام وَر بسته

از زحمتاش ،خُم خَسته

یکیشا مِلی بش بَرته

یکیشا مَال بش برته

شیفرا ورو تو یایینا وار
یایین که شیفرا وارو

بد

یارُ م یارُم کو آوو

محلۀ

مستیـــا
حـزقیـا

نِدارو
وو

در مورد شیوه تلفظ واژه ها به لهجه یهودیان اصفهان این توضیح را ضروری می دانم که آن ها
حروف سایشی ،یعنی سین – ز  -ضاء – ضاد – ث و صاد را در حالی تلفظ می کنند که
نوک زبان را به دندان باالئی می چسبانند .ولی این شیوه بیان وِیژه یهودیان اصفهان نیست ،بلکه
چنین آوائی از نظر فونتیک در ز بان فارسی باستان نیز وجود داشته و حتی امروز نیز در پاره ای

از نقاط ایران ،به ویژه در میان زرتشتیان متوجه می شو یم که آنان حروف سایشی را به همین
شیوه تلفظ می کنند.
در شعر باال ضمن ستایش روز شنبه ،سراینده می گو ید که هوس یک غذای سنتی را به نام
گیپا کرده بود و هفت گیپا را می پزد و از زحمت آن خسته می شود .در این میان یک گیپا را
گر به می خورد و یکی را مال با خود می برد .واژه "مِلی" به مفهوم گر به یک واژه ناب فارسی
است و حتی امروز نیز در برخی سرزمین ها مانند افغانستان که در آن جا پارسی دری
صحبت می کنند ،به گر به "مِلی" می گو یند .در برخی نقاط هندوستان نیز که با ز بان
سانسکر یت ارتباط دارد ،هنوز گر به را "مِلی" می نامند.
سرایندۀ شعر خطاب به کدبانوی خانه که "شیفرا" نام دارد می گو ید که برود و یایین (יין Yayin

– شراب) را بیاورد .سخن از شراب شیر ین شنبه است که الکل ضعیفی دارد و با آن نیایش
روز شنبه را انجام می دهند و شاعر تاکید می کند که "این شراب بد مستی ندارد".

در پایان این بند از شعر ،شاعر می پرسد که یارش در کجاست ،و خود در پاسخ می گو ید که
او در محله ای به نام حزقیاست .که چنین محله ای واقعا در جو یباره که سکونت گاه یهودیان
اصفهان می باشد وجود داشته است.
روز شنبه ،روز شادمانی یهودیان بود.
در این فرصت بگو یم که لهجه های یهودیان نقاط مختلف ایران نیز خود یک مبحث تحقیقی
است که باید روی آن کار شود.
در گذشته یک استاد فرانسوی به نام رئو بن ابرامیان در سال  7531روی لهجه یهودیان همدان و
اصفهان پژوهش هائی انجام داده است .همچنین پروفسور احسان یارشاطر مدتی روی لهجۀ
یهودیان کاشان کار تحقیقاتی انجام داده است .پروفسور ژیلبر الزار ) (Gilbert Lazardاز دانشگاه
سوربون در پاریس به پژوهش لهجه یهودیان کرمان پرداخته و من هم در نخستین شماره "ایران و
جودائیکا" مطالبی در باره لهجه یهودیان اصفهان انتشار دادم.
پرسش – آیا منظور شما آن است که پژوهش درباره لهجه های یهودی در ایران می تواند
به شناخت زبان ها و یا شاخه های دیرین زبان پارسی کمک کند؟
پاسخ – بدون شک می تواند همین باشد .شما یک یهودی ایرانی را در کنار یک زرتشتی ایرانی
قرار دهید ،می بینید که خیلی یهودی ها ممکن است تصور کنند که زرتشتیان در واقع به
لهجه یهودی صحبت می کنند – در حالی که این طور نیست.
درست است که در ز بان یهودیان ایران پاره ای از واژه های عبری نیز به کار برده شده ،ولی این
شبیه آن است که ما واژه هائی چون تلو یز یون و تلفن را که از ز بان های اروپائی گرفته ایم در
مکالمات خود به کار می بر یم .ولی این باعث نمی شود که فارسی به یک زبان اروپائی مبدل
گردد .صحبت از شماری واژه هائی است که از ز بان های دیگر به عاریه گرفته و وارد ز بان
فارسی کرده اند.

در لهجه های یهودیان ایرانی نیز شماری واژه های عبری قاطی شده که اکثرا واژه هائی دارای
مفهوم دینی است .ولی عصاره و اصل لهجه های یهودی برگرفته از فُرس قدیم (ز بانی که در
دوره ساسانیان به آن سخن می گفتند) و زبان های ایرانی است .شباهت ها در حدی است که
شما می توانید یک یهودی اصفهانی را با یک زرتشتی رو برو کنید و آن ها می توانند به راحتی
با هم سخن بگو یند.
وانگهی ،اگر شما به دهات دور و بر اصفهان بروید ،مثالً شهرک سِده که بعدها آن را
همایونشهر نامیدند ،زِفره ،ورتوم ،یا سگز یس ،هنگامی که حرف زدن آن ها را بشنو ید ،ممکن
است تصور کنید که آنان به لهجه یهودی محلی سخن می گو یند .ولی این گمان درست
نیست ،زیرا فردی که همیشه در ده خو یش بوده و ارتباطی با نقاط اطراف از نظر فرهنگی
نداشته و یا رادیوئی نبوده که روی زبان او تاثیر بگذارد ،احتمال زیاد می رود که او ز بان دوران
ساسانیان را تا حدود ز یادی حفظ کرده و هنوز به آن تکلم می کند .یهودیان نیز چون در
چهاردیواری محله مخصوص خودشان زندگی می کرده و با دنیای خارج کمتر ارتباط داشته
اند ،آن ها هم زبان قدیم را به مقدار ز یادی حفظ کرده اند.
حیف است واقعا که با مدرنیزه شدن زندگی امروز و در عصر رادیو و تلو یز یون و کامپیوتر و
بیرون آمدن یهودیان از محله های تنگ و محدود گذشته و زندگی در محله های نوساز و
مرفه شمال شهر تهران و اصفهان و شهرهای دیگر و اصرار به این که با فرزندان خود به زبان
فارسی امروزی و به لهجه استاندارد ته رانی و به شیوه رادیو و تلو یز یون سخن بگو یند ،یهودیان
شهرهای مختلف ایران به تدریج لهجه های ویژه محلی را به دست فراموشی می سپارند.
از دیدگاه من ،این یک فقدان و شاید یک مصیبت بزرگ فرهنگی است .باید هر چه زودتر در
گردآوری و ثبت و نگاهداری لهجه های محلی یهودی که نشانگر قدمت یهودیان ایران است،
ودر واقع از قدمت سرزمین ایران نشان دارد ،تالش کرد – پیش از آن که دیر شود و قبل از آن
که دیگر کسی نماند که بتواند به این لهجه ها سخن بگو ید.
پرسش – شوربختانه این یک روند طبیعی در سراسر جهان است که هر اندازه رسانه های
گروهی گسترده تر می شود ،شاهراه ارتباطی (اینترنت) گسترش می یابد و موسیقی جنبه
جهانی به خود می گیرد ،فرهنگ قدیم و مردمی کم و بیش به دست فراموشی سپرده می
شود .آیا ممکن است یکی دو نمونه دیگر ار اشعار شاعران یهودی ایران را برای ما
بخوانید؟
پاسخ – شاعری به نام سیمانطوب مِلَمِّد دار یم که در اصل زادۀ عراق بود .او به مشهد نقل
مکان کرد و در آن جا چشم از جهان فرو بست و آن در تاریخ  7828میالدی بود .یعنی یازده
سال پیش از آن اتفاق ناگواری که برای یهودیان مشهد روی داد و پس از کشتن شماری از آنان،
بقیه را مجبور کردند مسلمان شوند و نام "جدید اسالم" بر آن ها گذاشتند.
این فرد شاعر ورز یده ای بوده و از قرار معلوم در سلک اهل تصوف قرار داشته است .علت
آن است که سروده های او همه حال وهوای تصوف دارد .یک اروپائی به نام "ژوزف وولف"
) (Joseph Wolfکه در آن دوران گذارش به مشهد می افتد ،در خاطرات خود می نو یسد که

شمار زیادی از یهودیان مشهد اهل تصوف هستند .این سیاح که یهودی زاده بوده و در آلمان
چشم به جهان گشوده بود ،به انگلستان می رود و دین مسیح را می پذیرد و با اشتیاق به تبلیغ این
دین می پردازد و در چارچوب سفرهای تبلیغی خود در ایران به مشهد نیز می رسد تا شاید
افرادی را مسیحی کند .در آن هنگام ،یهودیان در کانون توجه مبلغان مسیحی قرار داشتند.
بسیار جای تاسف است که خود یهودیان آثار و اسنادی در مورد صوفیگری برای ما باقی
نگذاشته اند که بتوان تحقیقات جامعی در این راستا انجام داد.
برگردیم به سیمانطوب ملمد که "طو بیا" تخلص می کند و مایلم سه بیت از غزلیات او را
بخوانم:
خیـر خـواه و پیشـــوا،

سالک و هم مقتدی

هـادی گـم کـرده راه،

صـوفیـانند  ،صوفیـان

خوش ادا و پر عطا،

مٌقبلِ شــاه و

گــدا

عفو خواه هــر خطــا،

صوفیانند ،صوفیـان

مست جام درقصرجان،

از عشـق دیـدار نهـان

داده کف ها از عنان،

صـوفیـانند  ،صـوفیـان

می بینید چگونه این شاعر یهودی ،تصوف و صوفیان را به عرش اعلی رسانده است .از دیدگاه
او یک انسان کامل کیست؟ انسان کامل کسی است که به درجه یک صوفی و مقام تصوف نائل
شده است .این است پیام آن شاعر یهودی مشهدی.

دو برگ از کتب پزشکی قدیمی که پانو یسی هائی نیز در اطراف آنها دیده می شود

پرسش – در کنار ادیبان یهودی که شعر می سرودند ،و در گفت و گوهای پیشین شماری
از آنان را معرفی کردید ،بی تردید افراد با ذوقی نیز در میان یهودیان ایران وجود داشتند
که مطالب خود را به نثر می نوشتند .مایلیم درباره آن ها بشنویم.
پاسخ – اخیرا نوشتۀ فردی را به نام مُشه ییشاع (משה יישע ’ (Moshe Yishaمیخواندم که
خاطرات او از دوران سفر به ایران در سال  7503می باشد .این فرد که یک یهودی مقیم
سرزمین اسرائیل در آن دوران بود ،به تهران رفته بود تا به آوارگان یهودی که در جر یان جنگ
جهانی دوم از لهستان و از چنگال آلمان نازی گر یخته و به ایران پناهنده شده بودند و ملت
میهمان نواز ایران آنان را با آغوش باز پذیرفته بود ،کمک کند و یاری برساند.
او می نو یسد که "ایران بدون شعر وجود ندارد" و اضافه می کند که "اگر اسرائیلی ها خیابان
های شهرهای خود را به اسم انبیاء نامگذاری می کنند ،و آن را به نام یشعیاء و ارومیاء و عاموس

و دیگر انبیاء می خوانند ،در ایران بهتر ین خیابان ها را سعدی و حافظ و فردوسی و خیام نام می
نهند.
شعر و شاعری تا این حد برای جامعه ایران اهمیت دارد و برای یهودیان ایران نیز شعر اهمیت
بسیار داشته و بخش جدائی ناپذیری از فرهنگ آنان بوده و هست ،زیرا آنان نیز در ایران بزرگ
شده اند و پیرو همان فرهنگ و جامعه هستند.
با این همه ،همان گونه که پرسیدید ،بله یهودیان ایرانی به موازات شعرگوئی ،مطالبی نیز نوشته
اند که به نثر است .ولی در همان حال باید تاکید کنیم که بسیاری از این نوشته های منثور
حول و حوش تفسیر تورات نگاشته شده است.
واژه "تفسیر" خود واژه جالبی است ،زیرا یک یهودی ایرانی وقتی این واژه را به زبان می آورد،
همیشه منظورش خود تفسیر و توضیح نیست ،و گاهی منظور ترجمه کالم به کالم مطالب
کتاب مقدس است.
کتاب مقدس برای یهودیان آن قدر اهمیت داشته و دارد ،و جنبه الهی آن در آن میزان مهم
بوده که وقتی به ترجمه کردن کتاب تورات می پرداخته اند ،به شدت می کوشیدند که بسیار
دقیق انجام گیرد – حتی اگر جمله بندی آن ها با قواعد و شیوه نگارش پارسی تطبیق نمی
داشت.
به عنوان مثال ،جمله نخستین صحیفۀ نخستین تورات که "پیدایش" نام دارد ،به فارسی امروزی
چنین خوانده می شود" :پروردگار در ابتدا آسمان و زمین را آفر ید" .ولی یک یهودی ایرانی بیم
داشت که اگر جمله را به شیوه فارسی سلیس بنو یسد ،از متن منحرف شود و برگردان دقیق
ارائه ندهد .از همین رو او به ترجمه تحت اللفظی می پرداخت و می نوشت "در ابتدا آفر ید
خداوند مر آسمان و مر زمین" – و این در حالی که عبری یک زبان سامی است که فعل یا اول
جمله می آید و یا بالفاصله پس از فاعل قرار می گیرد ،ولی در فارسی فعل در آخر جمله می
آید.
تفاوت دیگر آن است که عالمت مفعول صر یح که در فارسی "را" می باشد ،در عبری پیش
از خود کلمه می آید و به جای "کتاب را" می گو یند "را کتاب" .بنابراین دقت ترجمه در
حدی بود که می نوشتند "خداوند مر آسمان و مر زمین" به جای "خداوند آسمان ها و زمین
را (آفر ید)" .یهودیان می دانستند که در ز بان فارسی واژه ای به مفهوم "را" وجود دارد و آن "مر"
است و از آن استفاده می کردند تا آن را در همان جائی بیاورند که "را" در متن عبری آمده
است.
"تفسیر" در میان یهودیان ایرانی یک مفهوم دیگر نیز داشت و به ترجمه هائی اطالق می گردید
که پیرامون آن واقعاً تفسیرهائی نیز افزوده می شد .مثالً اگر ترجمه قرآن به قلم قمشه ای را
دیده باشید ،او گاهی پرانتز باز می کند و معنی و مفهوم آن آیه قرآنی را می آورد .یهودیان نیز
کارهای مشابهی دارند که آن را "تفسیر" می خوانند.

مطلب جالب دیگر آن که گاهی یهودیان هر چه را که به فارسی نگاشته شده و حتی اگر شعر
ترجمه شده باشد (که ترجمۀ شعر کار آسانی نیست) ،باز هم "تفسیر" می خوانده اند.
بسیاری از دست نوشته های نثر یهودی که در اختیار داریم ،حول و حوش همین موضوع
است – از جمله ترجمه کتاب تلمود و رشته مطالب مذهبی که "میدراش" نامیده می شود و
بیشتر جنبه داستانی و روایتی دارد ،همگی به نثر نوشته شده است .ولی در کنار آن ترجمه
مطالب دینی دیگری نیز وجود دارد که توسط یهودیان نقاط مختلف دنیا نگاشته شده است.
همچنین یک رشته آثار نثر دیگر هست که من در یکی از گفت و گوهای پیشین به آن اشاره
کردم و آن ها را "کتاب های بیرونی" خواندیم که جنبه نیمه دینی دارد ولی در مجموعهی
کتاب مقدس یهود و یا کتب مقدس مسیحیان گنجانیده نشده است.
یکی از موضوع هائی که ممکن است دانستن آن جالب باشد این است که یکی از ترجمه ها
در سال  7101توسط یک پزشک یهودی ایرانی در شهر استانبول ترکیه به چاپ رسید .در آن
ایام چاپ سنگی معمول بود .در این نسخه در کنار متن تورات که به زبان عبری نگاشته شده،
و در حواشی صفحه ،هم به "فارسیهود" (ز بان فارسی به خط عبری) نوشته اند و هم ترجمه
عر بی تورات را گنجانیده اند.
این کتاب به اروپا رسید و شماری از مسیحیانی که مایل به انجام تحقیقات بیشتردر باره
تورات بودند به فراگرفتن زبان فارسی پرداختند .برخی پژوهشگران بر این باورند که چاپ این
تفسیر و رسیدن آن به اروپا موجب آموزش منظم و پایه ای برای زبان پارسی در آن قاره گردید.
مبتکر انجام این رسالت طاووس بن یعقوب بن یوسف نام داشت و همان گونه که گفتم یک
پزشک ایرانی بود.
پرسش – آیا مفهوم سخنان شما آن است که یهودیان ایرانی پل ارتباطی بودند برای رسیدن
فرهنگ ایرانی به اروپا؟
پاسخ – بله ،در این مورد تردیدی وجود ندارد ،مگر آن که پژوهشگران تازه ای بیایند و با دلیل و
منطق این ارزیابی را رد کنند .ولی تا امروز که ما این گفت و شنود را انجام می دهیم با
قاطعیت می توان گفت که رهگشای آموزش بنیادین زبان پارسی در ارو پا همین تفسیر بوده که
به آن اشاره کردیم .پیرامون کتاب ها و تفسیرهائی که در مورد تلمود (کتاب پرحجم شر یعت
یهود) به زبان فارسی و به خط عبری نگاشته شده ،می توان حتی یک سال تمام سخن گفت و
مطالب دیگری نیز هست.
پرسش – ولی صرفنظر از مطالب دینی که توسط اندیشمندان یهودی ایرانی نگاشته شده،
آیا آثار نثر غیردینی هم وجود دارد؟
پاسخ – اجازه بدهید به دو موضوع دیگر اشاره کنم و سپس به پرسش شما بپردازم .از
مطالب مورد بحث در نوشتار یهودی ایرانی ،یکی هم "هَالخا" (הלכה  )Halachaمی باشد که به
مفهوم دستورات و آداب دینی است .فردی که می خواهد بر طبق آئین های یهودی رفتار کند

و مراسم ختنه و ازدواج و کفن و دفن و دیگر آداب یهودی را رعایت کند ،باید شر یعت یهود
را بداند.
برای آن که یهودیان ایرانی از متن هالخا آگاهی داشته باشند ،این فرامین و دستورات به زبان
فارسی ترجمه گردیده و به خط عبری نگاشته شده و در اختیار باورمندان قرار گرفته است.
این نوع کتاب نیز در بین یهودیان بسیار زیاد است.
نوع دیگری از کتاب های دینی یهود که در دسترس یهودیان ایرانی نیز قرار داشته و دارد
"سیدور" (סידור  )Sidurنامیده می شود که مجموعۀ نیایش ها و دعاهائی است که هر روز و هر
هفته و هر ماه ،و یا در هنگام مراسم ویژه خوانده می شود .سیدور نیز به نثر فارسی ترجمه
شده است.
و اما می پردازیم به پرسش شما :بسیاری از مطالبی که جنبه دینی ندارد ،مانند داستان ها،
قصه ها و معماها ،احکام نجوم و واژه نامه هائی که در یکی از گفتارهای پیشین به آن اشاره
کردم ،به صورت کتاب در آمده است .کتاب های پزشکی به زبان فارسی که توسط یهودیان
نگاشته شده بسیار زیاد است .در مورد طب ،شاید بهتر از من بدانید که از دو سو وارد ایران
شد ،یکی از راه هندوستان و دیگری از طر یق یونان .در دانشگاه جُندی شاپور طب تدریس می
شده و اصوال این دانش در ایران بسیار قوی بوده است زیرا از همه جا آن را گرد می آوردند.
همگان می دانند که حکیم های یهودی اطبای بسیار خو بی بوده اند.
در در بار شاهان ،در بسیاری از کشورهای جهان حکیمان و پزشکان اکثراً یهودی بودند .در ایران
نیز در مورد بسیاری از سلسله های سلطنتی همین بوده است – گرچه شوربختانه ما همیشه
اسناد و اطالعات الزم را در اختیار ندار یم .ولی وقتی می گو یند مثالً حکیم یحزقل خوانساری
از چهارده پشت حکیم بوده ،نشان می دهد که آن ها حتی پیش از خاندان صفوی در ایران به
کار طبابت مشغول بوده اند.
در دوران قاجار و پس از آن ما دقیقا می دانیم که کدام یک از اطبای یهودی در دربار خدمت
می کرده اند .مثالً همین حکیم یحزقل در دربار محمد شاه قاجار خدمت می کرد .در دربار
مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه و حتی در دربار رضاشاه نیز پزشکان یهودی خدمت می
کردند و از شهرت بسیار برخوردار بودند.
چند سال پیش در کتاب سفرنامه کوچک یک سیاح اروپائی به نام افرائیم نیمارک ( Ephraim

 )Neumarkکه در دوره ناصرالدین شاه دیدارهائی از ایران و افغانستان و نقاط دیگر داشته است
خواندم که حکیمان یهودی در ایران احترام بسیار دارند و مسلمانان به آنان خیلی احترام می
گذارند.
اگر دورانی در تاریخ ایران بوده (و واقعا بوده) که یهودی حق نداشته سوار اسب شود و فقط می
توانسته از االغ استفاده کند ،حکیم یهودی حق سوار شدن بر اسب را داشته است – و نه فقط
این ،بلکه پادشاه خدمتکاری را به خانه آن حکیم می فرستاده که افسار اسب را به دست گیرد
و آن حکیم یهودی را با عزت و احترام به در بار بیاورد.

نیمارک در خاطرات خود می نو یسد که همین حکیمان یهودی بودند که به خاطر احترام و
عزت بسیاری که از آن برخوردار می شدند ،می توانستند به همکیشان یهودی خود ،که همیشه
با مشکل و مصیبت و فشار و تهدید روبرو بودند ،بسیار کمک کنند .از این رو ،خود یهودیان نیز
به حکیم های خو یش بسیار احترام می گذاشتند.
این حکیم ها انسان های دانشمند و فاضلی بودند و در خانه آن ها کتابخانه وجود داشت که
عالوه بر کتب پزشکی ،کتاب هائی چون "کفایت منصوری" و "قانون" ابن سینا و "ذخیرۀ
خوارزمشاهی" و کتب دیگر نیز قرار داشته است.
در دهه هفتاد میالدی (قرن بیستم) که من به ایران می رفتم ،از ز بان حاخام یدیدیا شوفط
روحانی اعظم یهودیان ایران شنیدم که یک یهودی اتر یشی در سال های چهل میالدی ،یعنی سی
سال پیش از سفر من به تهران ،یک کتاب "قانون" ابن سینا را که به خط عبری و به زبان فارسی
نوشته شده بود خر یداری کرد و با خود از ایران خارج ساخت.
یهودیان بسیاری از کتاب ها را که در رشته طب نگاشته شده بود به خط عبری در می آوردند.
ولی به رونو یسی بسنده نمی کردند و در همان حال تجر بیات خود را در حاشیه کتاب و یا در
ضمائم به این کتاب می افزودند .مثالً در کتاب "ذخیره خوارزمشاهی" اگر می خوانیم که
درمان فالن درد یا بیماری چگونه باید انجام گیرد ،در همان حال طبیب یهودی نیز اطالعات و
تجر بیات خود را در این باره ،در حاشیه آن صفحه و یا به صورت ضمیمه به آن اضافه کرده
است.

ماهیت پروردگار و عالم هستی ،پرسشی که فیلسوف یهودی ایرانی نیز به آن پرداخت

پرسش – در گفت و گوهای پیشین درباره شاعران یهود ایران و همچنین نثرنویسان سخنانی
گفتید .بسیار مایلم درباره اندیشمندان یهودی بشنویم که آثار فلسفی و معنوی از خود باقی
گذاشتند.
پاسخ – این دقیقاً پرسشی است که من باید از خو یش بکنم و بگو یم که سال ها بود می
خواستم بدانم یهودیان ایران چه تراوشات فلسفی را برای فرهنگ خو یش و فرهنگ عامه
یهودیان به ارمغان آورده اند .بارها در اسرائیل نیز این پرسش از من شده بود که در کنار
اندیشمندان یهودی که در اسپانیا و بابِل و اروپا در میان جامعه خود برخاستند ،یهودیان ایرانی
چه آثاری را خلق کرده اند .آنان به شخصیت های بزرگ دینی یهودیان دیگر کشورها و از

جمله "هارامبام" و "سعدیا گانون" اشاره می کردند که از پایه های اندیشه و فلسفه یهود بوده
اند .این نه تنها پرسشی بود که دیگران از من می کردند ،بلکه این دقیقا همان پرسشی بود که من
با خود در میان می گذاشتم.
در یک دوره ای ،خصوصا از سال های شصت میالدی ،در همان سال هائی که من بخش
فارسی رادیو اسرائیل را ترک کردم و برای ادامه تحصیالت به ایاالت متحده رفتم ،در میان
نسخه های خطی یافته شده از آثار یهودیان ایرانی ،به ویژه در نیو یورک در Jewish Theological
( Seminaryسمینار الهیات یهود) که شمار نسبتاً زیادی نسخه های خطی در آن جا نگاهداری
می شود به بررسی و مطالعه پرداختم و هم زمان جستجو برای یافتن نسخه های خطی یهودیان
ایرانی را در نقاط مختلف جهان نیز دنبال کردم ،ولی شوربختانه نتوانستم چیزی در زمینه
نوشته های فلسفی یهودیان ایران پیدا کنم.
در کتابی هم که در سال  7503در ایران با نام "منتخب اشعار یهودیان ایران" انتشار دادم ،اشاره
ای به این گونه آثار نشده است ،زیرا تا آن هنگام به این گونه نوشتارهای دسترسی نداشتم.
پرسش – مفهوم سخن آن است که یهودیان ایرانی هیچ اثر فلسفی از خود باقی نگذاشتند؟
پاسخ – خیر ،مطلقاً چنین چیزی نیست .اکنون به جان کالم می رسیم :این جستجوی بی
حاصل ادامه داشت ،تا هنگامی که یک مرد خیرخواه یهودی به نام یوسف خاکشوری از
هامبورگ به اورشلیم آمد و شماری دست نوشته های "فارسیهود" را به من نشان داد و من
به مطالعه آن ها پرداختم و با شادی بسیار دیدم که در میان آن ها کتابی وجود دارد که من
همیشه دنبال آن می گشتم و هنوز پیدا نکرده بودم .از آن جا که این کتاب فاقد صفحات اول
و آخر بود ،نمی توانستم بدانم که نو یسندۀ آن کیست و مشکل بود بتوان مطالب آن را نکته به
نکته درک کرد .ولی می دانستم که مضمون کتاب اندیشه های فلسفی است که به خط زیبائی
نگاشته شده و از نظر فارسی نو یسی نیز در سطح بسیار باالئی قرار دارد.
ب ر آن شدم که روی همین نسخه خطی ناقص به تحقیق و پژوهش بپردازم .سخن از هیجده
سال پیش است .ولی آرام نگرفتم و گمانم آن بود که از چنین کتاب مهمی ممکن نیست که تنها
یک نسخه در دنیا باقی مانده ،باشد که آن هم صفحاتی را کم دارد.
جستجوها نتیجه بخش افتاد و یک نسخه خطی نسبتاً کامل از این کتاب را در خانه مهندس
جهانگیر بنایان در لوس آنجلس یافتم و در ادامه جستجوها دو نسخه خطی دیگر نیز پیدا شد،
یکی در کتابخانه ای در شهر سینسیناتی در ایالت اوهایوی آمر یکا بود و دیگری را در مجموعه
نسخه های خطی در کتابخانه هاراو (حاخام) یدیدیا شوفط یافتم که سالیان دراز رهبر روحانی
یهودیان ایران بود و در آن هنگام در لوس آنجلس می زیست.
هنگام آن رسیده بود که من این نسخه ها را فتوکپی کنم و به کار کردن روی آن ها بپردازم.
حدود ده دوازده سال به تناوب من روی این کتاب کار کردم تا باالخره به زیور چاپ آراسته
شد و در سال  7551در شهر اورشلیم انتشار یافت .برای نخستین بار به من ثابت شد که در
ایران نیز ما یهودیان اندیشمندن ی داشته ایم که به فلسفه می پرداخته اند .حتی می توانم بگو یم
که آن ها دانشمندان بزرگی بوده اند.

نو یسنده این اثر فلسفی اندیشمندی به نام "ر بی یهودا بن العازار" بوده که کتابش حووت یهودا
)חובות יהודה - Hovot Yehudaفرائض یهودا) نام دارد .او در این کتاب به جنبه های فلسفی و
عقالنی در باره یهودیت پرداخته و موضوع های بسیار سنگین و اساسی را مورد نقد قرار داده
است .او پرسش های حساسی را عنوان می کند :وجود پروردگار ،بودن یا نبودن و پرسش های
دیگر.
او به مساله هستی خداوند می پردازد و می پرسد که وجود پروردگار را چگونه می توان ثابت
کرد؟ کافی نیست بگوئیم که چون حضرت موسی با خدا سخن گفت ،و یا چون نام خدا در
تورات آمده ،یا چون به خدا ایمان داریم ،پس خدا وجود دارد .نه ،این امر را باید از نظر
فلسفی ثابت کرد.
باید از عقال و فالسفه یونان باستان برای اثبات آن امداد طلبید .به ویژه باید از اندیشه های
ارسطو و از "علل ار بعه" او یاری گرفت؛ زیرا که این جا واقعا "علل فاعلی" وجود دارد " ،علت
غائی" وجود دارد" ،علت صوری" وجود دارد و همچنین "علت مادی" که ما بتوانیم این علت ها
را ببینیم و در باره آن ها بحث کنیم و به نقطه ای برسیم که بگوئیم خدا به عنوان یک "واجب
الوجود" موجود است و نمی تواند وجود نداشته باشد.
این یک م بحث فلسفی بسیار مفصل و مهم است که ابن سینا نیز در مورد آن به غور پرداخته،
و همچنین هارامبام یا ابن میمون اندیشمند بزرگ یهودی در کتاب "داللت الحائر ین" و یا
"راهنمای سرگشتگان" (מורה נבוכים  )Moreh Nevukhimبه تفصیل در باره آن سخن می گو ید.
هنگامی که این ها همه را با هم مقایسه کردم ،در یافتم که یهودا بن العازار در اندیشه ها و نوشته
های خو یش استقالل فکری نشان داده است .او تعمق می کند و به ژرفای قضایا توجه دارد و
نه تنها به خو بی فلسفه یهودیت را می شناسد و به آن وارد است ،بلکه به کالم و فلسفه
اسالمی نیز احاطه دارد .او همچنین احاطه دارد به فلسفه کالسیک یونانی ،و نوشتارهای
غیر یهودیان را نیز به اندازه کافی خوانده و متن آن ها را می داند و توانسته است به صورت
استداللی و منطقی و تعقلی اثری در سطح بسیار باال به وجود آورد.
خوشبختانه موفق شدم این کتاب را تنقیح کنم و بین نسخه های مختلف آن به مقایسه
بپردازم .این مقایسه الزم بود ،زیرا نوشته ها ،جمالت و مطالب خیلی پیچیده ،سنگین و
غامض بود .هر ناسخی نمی توانست بیاید و هر جمله ای را که در کتاب برابر خود می بیند،
آن را دقیقا استنساخ کند .درک مطالب بسیار دشوار بود و این خطر وجود داشت که ناسخ
مثال "هست" را "نیست" بنو یسد و یا کرده است را نکرده است بنو یسد .چون مفهوم را دقیقا
درک نمی کردند و شوربختانه این گونه نارسائی ها در نسخه های گوناگون وجود دارد .هدف
و وظیفه من آن بود که یک نسخه پاک و تمیز و منقح از ز یر دست بیرون آورم و امید دارم که
در این مهم موفق هم شده باشم.
پرسش – حاال هنگام آن است که بفرمائید این فیلسوف در کتاب "فرائض یهودا" به چه
موضوع هائی پرداخته و چه نوشته است.

پاسخ – بله ،البته .ولی اجازه بدهید پیشتر یک نکته دیگر را نیز بگو یم و آن این که من این
کتاب را به زبان عبری ترجمه کردم و مراجع و منابعی را که نو یسنده در کتاب خود به آن
اشاره می کند ،بعنوان پانو یس به آن افزوده ام.
ر بی یهودا بن العازار این کتاب خود را در سال  7181میالدی در شهر کاشان به انجام رساند و
مطالب آن همان گونه که پیشتر گفتم ،یک رشته پرسش های اساسی در باره موضوع هائی
است که در تورات وجود دارد و بحث اصلی پیرامون هستی و نیستی و موجودیت خداوند
است ،پرداختن به این پرسش که نبوت چیست و از نظر عقالنی به چه صورت می توان
نبوت را توجیه کرد؟ آیا عقل فاعلی وجود دارد؟ آیا عقل منفردی وجود دارد؟ آیا عقل من می
تواند از من جدا شود و چیزهائی را احساس کند و در ظرف زمانی که زمان نیست ،و در
مکانی که مکان نیست ،به من برساند که واقعاً در گذشته و در آینده چه می گذرد؟
البته ما اسم آن را آینده می گذار یم ،زیرا آن در دنیائی قرار گرفته که در آن زمانی وجود ندارد،
بنابراین گذشته ای وجود ندارد و حال و آینده ای وجود ندارد .آیا نبوت با این عقل منفرد
ارتباطی دارد؟ چگونه است که شخصیت های بزرگی مانند انبیاء توانسته اند چیزهائی را پیش
بینی کنند؟ آیا هر فرد قادر به پیش بینی هست؟ چه کسانی از نعمت پیشگوئی برخوردار می
شوند؟
این ها یک رشته پرسش هائی است که این اندیشمند آن ها را از نظر عقالنی ،و نه تنها از
دیدگاه ایمانی ،مورد بحث و سخن قرار می دهد .او همچنین به توصیف عقالنی پاره ای از
آیات تورات می پردازد .او سیزده اصلی را که هارامبام آورده و آن ها را پایۀ مرکزی و بنیادین
دین و ایمان یهودیان قرار داده است ،یکایک به صورت عقالنی توجیه می کند.
او به این پرسش می پردازد که نفس ناطق انسان چیست؟ او به مسائل فلسفی می پردازد ،ولی
همه آن ها را پیرامون ایمان یهود به چرخش در می آورد .او ایمان یهود را به شیوه مالیان و به
صورت کنیسائی توجیه نمی کند و همچنین ایمان را به صورت موعظه ای نشان نمی دهد،
بلکه دید او از مطالب یک دید عقالنی است و بس .او می پرسد علت امور چیست؟ از نظر
استداللی و منطقی امور را چگونه باید توجیه کرد؟
می خواهم به یک موضوع دیگر نیز در این رابطه اشاره کنم – و آن این است :آیا ممکن است
که تنها یک فرد ،مانند یهودا بن العازار ،آن هم در شهر کاشان ،ظاهر شده و اثر خود را نوشته
و راه دیار نیستی در پیش گرفته ،بی آن که قبل از او و پس از او نیز فرد یا افراد دیگری در این
رشته بوده باشند؟
از نظر جامعه شناسی چنین امری امکان پذیر نیست که فردی در یک خالء به وجود آید و
چون می رود آن خالء پر نشود و فرد دیگری جایگز ین او نگردد و اندیشه او را دنبال نکند.
چنین امری بسیار بعید به نظر می رسد .این اندیشمند حتما در جائی تعلیم دیده  ،احتماال یک
مدرسه علمی و یک آکادمی وجود داشته که در آن درس خوانده ،حتماً معلمینی داشته که این
مطالب را به او تعلیم داده و با وی در میان گذاشته اند.

خود بن العازار در جائی اشاره می کند و می گو ید که داوید برمأمین اصفهانی چنین موضوع
هائی را نوشته و من از او انتقاد می کنم .من نام این اندیشمند را دیده و با آن برخورد کرده ام،
سه چهار ترانه عبری او را نیز یافته ام ،ولی همه تالش من برای پیدا کردن نوشتارهای فلسفی او
بی نتیجه مانده است .آیا آثار او گم شده؟ این نوشتارها کجاست؟ آیا کسی آن ها را در خانه
خود دارد؟ آیا این احتمال هست که آن تراوش های فکری روزی روزگاری پیدا شود؟
منظور من آن است که بن العازار تنها نبوده و در خالء فعالیت نمی کرده است .بی شک پیش
و پس از او نیز افرادی بوده اند که در این رشته کار کرده و آثاری به وجود آورده اند.
و اما در مورد شخص ربی یهودا بن العازار :در باره زندگی یهودیان کاشان در آن دوره ای که
کتاب "فرائض یهودا" نگاشته شده من پژوهش کوچکی کرده ام و این شخص به احتمال قوی
به خاطر رویدادهائی که در کاشان در دوران صفوی می گذشته ،در دوره شاه عباس دوم اسالم
را می پذیرد و یا به اسالم آورده می شود – همانند یهودیان کاشان .یهودیانی که ناچار شدند
اسالم را بپذیرند ،طبعاً راهی به دیار فلسفه اسالمی پیدا کردند .یعنی آمیزه ای به وجود آمد،
نوعی مبادلۀ فرهنگی فراهم شد که جنبه سازنده داشت.
شگفت است که گاهی ما در تلخی ها نوعی شیر ینی نیز می یابیم .زیرا با اسالم آوردن این
یهودیان ،دیوارها برداشته شد و محدودیت ها برطرف گردید و پرده ها کنار زده شد .با
اسالم آوردن یهودا بن العازار ،یک فرد اندیشمند یهودی وارد جامعه فالسفه مسلمان می شود
و از سفره گسترده فلسفه اسالمی توشه ای می گیرد و پرورش پیدا می کند و یک چنین اثر مهم
فلسفی یهودی را از خود باقی می گذارد.
تصور می کنم که همین ارزیابی و همین سخن را می توانیم در باره هارامبام نیز که بزرگتر ین
اندیشمند یهودی قرون وسطی بود عنوان کنیم .زیرا هارامبام در دوره ای ،به خاطر رویدادهای
ناگواری که در شمال اسپانیا و شمال آفر یقا اتفاق افتاد ،او نیز مانند گروه های دیگری از
یهودیان آن زمان و آن مکان به دین اسالم درآمد .هارامبام در دوره ای ،گو یا در نوجوانی
مسلمان شده بود.
در اسپانیا نیز نوعی برخورد و مبادله فرهنگی و فلسفی بین پندارهای هارامبام با مکتب اندیشه
اسالمی به وجود آمد که این خود موجب پرورش و غنای فرهنگ می شود .این جاست که
ما باید نتیجه بگیر یم که الزم است آمیزش های فرهنگی در میان ملت ها وجود داشته باشد
تا این درخت بارورتر شود و انسان بتواند بهتر و بیشتر به جلو گام بردارد و پیشرفت کند.

شماری از یهودیان تهران در دوران گشایش مدارس آلیانس (اتحاد) در ایران

پرسش – پروفسور نتصر ،با کمک شما راه درازی را پیمودیم و پیشینه فرهنگی یهودیان
ایران را در طول دو هزار و هفتصد سال گام به گام و مرحله به مرحله طی کردیم .به یاری
شما با شماری از شاعران یهودی ایران آشنا شدیم ،مطالبی درباره اندیشمندان و حکیمان
یهودی ایران شنیدیم و حتی توسط شما آگاه شدیم که در دورانی از تاریخ ایران،
شهبانوهای یهودی و وزیران یهودی نیز وجود داشته اند .اکنون از شما تقاضا داریم از نظر
زمانی یک گام جلوتر بیائید و از رویدادی در اواخر قرن نوزدهم سخن بگوئید که نه تنها
زندگی یهودیان ایران را دگرگون کرد ،بلکه برای فرهنگ و جامعه ایرانی نیز یک رویداد
بنیادین بود و آن گشایش مدارس آلیانس در ایران است که بعدها نام آن به "اتحاد" تغییر
یافت .
پاسخ – به عنوان پیش درآمد این سخن ،باید بگو یم که سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا از
سال  7803آغاز گردید و تا سال  7851که به قتل رسید سه بار انجام شد .درست است که

این سفرها برای خزانه ملت ایران گران تمام شد ،ولی سودهای جانبی نیز داشت .مثالً
موافقت ناصرالدین شاه با بر پائی شورای وز یران ،که بعدها مقدمه ای برای بر پائی مجلس
شورای ملی ایران گردید ،یکی از پیامدهای این سفرها بود.
البته این مبحثی است که به طور جداگانه باید مورد بررسی تاریخی قرار گیرد و با سرگذشت
یهودیان ایران ارتباط مستقیم ندارد – ولی  ،ناصرالدین شاه توانست تا اندازه ای زمینه را برای
الغای شماری از قوانینی که برای یهودیان بسیار ناگوار بود آماده سازد و از جمله قانون ارث و
مطالب دیگری که به موقع خود در باره آن ها بیشتر سخن خواهیم گفت.
از نظر تاریخ یهودیان ایران ،بزرگتر ین رو یداد در آن ایام دیدار سران سازمان یهودی فرانسوی
آلیانس با ناصرالدین شاه بود که وضع ناگوار یهودیان ایرانیان را برایش تشر یح کردند و از او
درخواست شد که به آلیانس اجازه دهد ،همان گونه که در بسیاری از کشورهای عرب و
خاورمیانه و شمال آفر یقا فعالیت می کند ،در ایران نیز یک رشته مدارس ابتدائی و متوسطه
برای دانش آموزان یهودی بر پا سازد.
پرسش – پوزش می طلبم ،توضیح مختصری بدهید که آلیانس چه بود ،چگونه و با چه
هدف هائی برپا شد؟
پاسخ – در اواسط قرن نوزدهم بود که در دمشق به یهودیان حمله بردند و بسیاری از آنان را
کشتند که دخالت دولت های غر بی و یهودیان فرانسه را به دنبال آورد .پس از این رو یداد
خونین بود که گروهی از سران جامعه یهودیان فرانسه و نیکوکاران آن جامعه به گفتگو نشستند و
تصمیم گرفتند که برای کمک به یهودیان کشورهائی که زیر ستم قرار دارند و با خطر روبرو
هستند و هنوز رژ یم آن سرزمین ها به درجه دموکراسی نرسیده اند ،نهادی بر پا شود که بتواند
وظائف مختلفی را انجام دهد که یکی از آن ها ترویج دانش و سوادآموزی در میان یهودیان پاره
ای از کشورها بود.
فعالیت فرهنگی آلیانس در جهان عمالً از سال  7817آغاز گردید و این سازمان با نام Alliance

 Israélite Universelleبا مفهوم "اتحاد یهودی جهانی" به عنوان نخستین رشته فعالیت خود به
بر پائی یک رشته مدارس در کشورهای اروپای شرقی و شمال آفر یقا پرداخت و از جمله در
مصر و ترکیه و مراکش چنین مدارسی بر پا کرد.

پرسش – و اکنون بفرمائید که مدارس آلیانس چگونه به ایران رسید.
پاسخ – نخستین باری که این جر یان به گوش ناصرالدین شاه رسید و پادشاه ایران از آن آگاه
شد ،در همان دیدار وی در پاریس با سران جامعه یهودیان فرانسه در سال  7803بود .آن ها
تعر یف کردند که وضع یهودیان ایران تا چه حد ناگوار است و آنان به کمک نیاز دارند .در
همین دیدار بود که سران آلیانس از پادشاه ایران درخواست کردند به آن اجازه تاسیس مدارس
آلیانس در ایران نیز داده شود.
پادشاه ایران و صدراعظم او این درخواست را پذیرفتند و توافق شد که دانش آموزان این
مدارس نه تنها فرزندان جامعه یهودیان ایران باشند ،که بعدا بتوانند به وطن خو یش خدمت

کنند ،بلکه دانش آموزان مسلمان نیز بتوانند بدون هیچ تمایزی در این مدارس به تحصیل دانش
بپردازند.
شوربختانه اجرای این هدف ،یعنی بر پائی رشته مدارس آلیانس در ایران از سال  7803که
مسیو آدولف کرومیو  Adolphe Crémieuxرئیس آلیانس و بزرگان جامعه یهودیان فرانسه به
حضور ناصرالدین شاه رسیدند و موافقت او را گرفتند ،حدود  21سال به درازا کشید.
نخستین مدرسه آلیانس که در ایران بر پا گردید ،و آن هم در تهران بود ،دو سال پس از قتل
ناصرالدین شاه یعنی در سال  7858گشایش یافت.
پرسش – ولی باالخره مدارس آلیانس در چندین شهر دیگر ایران نیز یکی پس از دیگری
گشایش یافت و در این جا می خواهم بدانم که مدرسه آلیانس در مقایسه با مدارس دیگری
که در آن سال ها در ایران برپا گردید چه تفاوت ها و ویژگی هائی داشت؟
پاسخ – تا آن هنگام کودکان یهودی به مکتب خانه می رفتند .مدرسین این مکتب ها مال
بودند و باور من آن است که مکتب خانه های مسلمان از بسیاری جهات از مکتب خانه های
یهودی پیشرفته تر بودند.
در دوران هائی از تاریخ ایران ،یهودیان در وضع بسیار بدی قرار داشتند و در سراشیب
اضمحالل گام بر می داشتند و این واقعیت تلخ به ویژه در دوران خاندان قاجار محسوس تر
بود.
مدارس مسلمانی در ایران بسیار پیشرفته تر از مکتب خانه یهودی بود .مدرسه ای چون
دارالفنون که امیرکبی ر آن را بر پاساخت خود یک دانشگاه بود و دانشمندان اروپائی در آن به
تدریس می پرداختند .مدارس دینی مسلمانان نیز نسبتاً پیشرفته بود .در قم و اصفهان و
شهرهای دیگر طلبه موضوع های بسیار پیچیده و سطح باالئی را می آموختند که یهودیان از
داشتن این نوع نهادها محروم بودند.
همان گونه که گفتم ،اگر به مقایسه بین مدارس یهودی و مسلمان در آن دوران بپردازیم ،با
قاطعیت باید گفت که مدارس یهودی به ناچارً در سطح پائینی قرار داشتند که این خود نتیجه
مستقیم رو یدادهای دردناکی است که بر سر جامعه یهودیان ایران در طول قرن ها و اعصار
وارد آمده بود که در دوره صفو یه و قاجار به اوج رسید.
نکته دیگری که باید اضافه کنم آن است که با وجود آن که مدارس مسلمان پیشرفته تر بودند،
و در این شکی نیست ،می توان گفت که بسیاری از علوم غیرمذهبی از قبیل فیز یک و شیمی و
جبر و ر یاضیات و خیلی چیزهای دیگر به صورت گسترده در مکتب خانه ها و مدارس
مسلمانی تدریس نمی شد .نمی خواهم بگو یم اصال تدریس نمی شد ،بلکه به آن صورت که
در اروپا معمول بود تدریس نمی گردید.
پرسش – آیا صدسال پیش که برای نخستین بار مدرسه آلیانس در تهران برپا شد ،مدارس
غیرمذهبی ایرانی که جبر و ریاضیات و علوم دیگر را نیز تدریس می کردند ،در چه سطح
فرهنگی در ایران قرار داشتند؟

پاسخ – در مورد مدارس غیرمذهبی من اطالعات کافی ندارم ولی فکر می کنم که جز
دارالفنون و یکی دو مدرسۀ دیگر ،یکی متعلق به میسیونرهای مسیحی که در قرن نوزدهم افتتاح
گردید ،من مدرسه های دیگری را ن می شناسم که کامال و تماما مدرسه غیرمذهبی باشند و
قرآن و شرعیات و امور مذهبی در آن تدریس نشود.
پرسش – پس ویژگی مدارس آلیانس در چه بود؟
پاسخ – ویژگی آن ها در این بود که برخالف مدارس میسیونری که در امور تبلیغاتی مسیحی
نیز فعال بودند ،و تالش می کردند که شاگردان آن مدارس را به مسیحیت بکشانند ،و این امر
جزو یکی از برنامه های درسی این مدارس بود ،آلیانس منحصراً دروس الئیک و غیرمذهبی
تدریس می کرد و از هرگونه تبلیغات مذهبی یهودی به دور بود.
پرسش – شاید یکی از علل آن باشد که دین یهود اصوال یکی دین تبلیغی نیست.
پاسخ – بله یهودیت از تبلیغات مذهبی به دور است .به هرحال در مدارس آلیانس نیز امور
یهودی تدریس نمی شد .از آن جا که مدیران آلیانس افرادی بودند که از فرانسه آمده و در
خود آن کشور تحصیل کرده بودند ،همان شیوه های پیشرفته تدریس و تحصیل در کشور
مترقی و متمدنی چون فرانسه را با خود آوردند و در ایران پیاده کردند.
البته ایران آن دوره از بسیاری جهات و مخصوصاً آموزش و پرورش به پای فرانسه نمی رسید.
همان گونه که گفتیم نخستین مدرسه آلیانس در ایران ،در تهران گشایش یافت و درهای آن نه
تنها برای تحصیل دانش آموزان یهودی گشوده شد ،بلکه به روی دانش آموزان مسلمان نیز به
طور یک سان باز بود.
جالب آن که فرزندان رجال ایران و سرشناسان حکومت نیز برای کسب دانش به مدرسه
یهودی آلیانس فرستاده می شدند .بعدها از میان همین دانش آموزان ،شماری از شخصیت
های برجسته سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران به پا خاستند و با تالش خو یش توانستند
موجب پیشرفت ایران زمین گردند.
پرسش – منظور شما آن است که چون این مدارس کامالً غیرمذهبی بود ،یعنی جنبه
یهودی نداشت و علوم مدرن را نیز به شیوه های نوین تدریس می کرد ،مورد استقبال
همگان قرار گرفت؟
پاسخ – مدارس آلیانس جنبه یهودی نیز داشت ،ولی از شیوه های میسیونری و تبلیغی دینی به
دور بود .به عنوان مثال در دوره ای ،زبان عبری هم در مدارس آلیانس تدریس می شد که دانش
آموزان مسلمان از آن معاف بودند.
یکی از مالهای قدیمی که در اولین مدرسه آلیانس که در تهران تاسیس شد به تدریس
پرداخت ،شادروان مال حییم موره یهودی بود .او گرچه از دو چشم نابینا بود ،ولی فرانسه را
خیلی خوب آموخته بود و فارسی را در سطح باال می دانست و بر علوم دینی مسلط بود و
عبری را نیز فراگرفته بود .چنین فرد افسانه ای ،یکی از نخستین معلمین مدرسه آلیانس در
تهران بود.

ولی در آن دوران نخستین ،بیشتر درس ها به زبان فرانسه تدریس می شد .این وضع تا دوره
رضا شاه ادامه یافت که در یکی از گفت و گوهای آینده در باره آن توضیح بیشتری خواهیم
داد.
در مجموع باید گفت که قرن بیستم با سه چهار پدیدۀ مهم برای یهودیان ایران آغاز گردید:
یکی از رویدادهای سرنوشت ساز ،همین تاسیس مدارس آلیانس بود ،که کوتاه مدتی پس از آن
که در تهران گشوده شد ،در اصفهان و شیراز و سنندج و همدان تا سال  7570یکی پس از
دیگری بر پا گردید و پس از آن در یزد و کاشان نیز تاسیس شد و شعبه هائی نیز در کرمانشاه و
تو یسرکان و بروجرد و گلپایگان و نهاوند دائر گردید.
این مدارس ،در واقع یهودیان ایران را در ظرف مدت کوتاهی از یک دوره قرون وسطائی وارد
قرن بیستم ساخت که این را باید به شکرانه فعالیت های آلیانس گذاشت و از بانیان و دست
اندرکاران آن سپاسگزاری کرد.

حتی در شهر نهاوند که یهودیان زندگی دشواری داشتند ،آلیانس موجب دگرگونی شد

پرسش – شما در گفت و گوی پیشین ،گشایش مدارس آلیانس در صد و چند سال پیش در
ایران را یک دگرگونی ژرف اجتماعی و فرهنگی ،نه تنها برای یهودیان ،که برای کل جامعه
ایران توصیف کردید .چگونه است؟
پاسخ – بی تردید همین گونه بوده است .به یاد دارید که گفتم در آستانه ورود به قرن بیستم،
چند رویداد در ایران به وقوع پیوست که برای یهودیان و عامه مردم ایران سرنوشت ساز بود.
از جمله ،گشایش مدارس آلیانس و کوتاه مدتی پس از آن قیام مشروطیت در ایران .برای اقلیت
های مذهبی در ایران و از جمله یهودیان ،وقوع مشروطیت همانند یک هدیه الهی بود.
مطالعه بندهای هفتم و هشتم قانون اساسی پس از مشروطیت نشان می دهد که برای نخستین
بار در قوانین دولت ایران به صراحت نگاشته شده که همه مردم ایران ،از مسلمان و زرتشتی
گرفته تا یهودی و مسیحی ،در برابر قانون و از نظر حقوق شهروندی برابر هستند.

در تاریخ ایران زمین ،این یک تحول بسیار بزرگ بود و پیامدهای شگرف داشت که یکی از آن
ها گز ینش نماینده ای برای هر اقلیت دینی در مجلس شورای ملی ایران بود .یهودیان برای
نخستین بار می توانستند فردی را به عنوان نماینده و سخنگوی خو یش به پارلمان ایران
بفرستند که از حقوق آنان دفاع کند و مشکالت آن ها را مطرح سازد.
این دو پدیده ،یعنی گشایش مدارس آلیانس و همچنین انقالب مشروطیت ایران موجب گردید
که نخستین روزنامه متعلق به یهودیان ایران در تهران آغاز به انتشار کند .تا آن جائی که میدانم
بعید است که پیش از آن روزنامه ای توسط یهودیان انتشار می یافته است.
در سال  7571میالدی ،یعنی هفت هشت سال پس از انقالب مشروطیت ،روزنامه "شالوم"
(שלום  )Shalomانتشار خود را آغاز کرد .جالب آن که این روزنامه نیز ،همانند همان دست
نوشته هائی که در گفت و گوهای پیشین به آن ها پرداختم ،به زبان فارسی ،ولی به خط عبری
انتشار یافت.
در این روزنامه مباحث جالبی به چشم می خورد .شماره های آن شامل اخبار داخلی ،گزارش
های جهانی و بحث های اجتماعی بود .یهودیان ایران ،برای اولین بار ،حتی آن هائی که در
خوانسار و گلپایگان و نو بندگان و الرستان و دیگر نقاط ایران زندگی می کردند ،با انتشار این
روزنامه می توانستند از یکدیگر خبردار شوند :هم به خاطر گشایش مدارس آلیانس و هم به
دنبال انتشار روزنامۀ شالوم.
موضوع سومی که واقعاً برای یهودیان ایران سرنوشت ساز بود ،بر پائی یک نهاد اجتماعی
یهودی به نام "انجمن کلیمیان ایران" بود .در کنار آن "انجمن صیونیت ایران" تاسیس شد که
توانست شعبه هائی هم در  78شهر ایران که در آن ها جوامع یهودی نیز زندگی می کردند بر پا
کند .این هم باعث شد که یهودیان از این پس در انزوا نباشند .این انجمن وظیفه خود را
شناساندن جنبش صیونیسم (تجدید حیات ملی یهود) و تحکیم ارتباط داخلی بین یهودیان ایران
و همچنین با یهودیان جهان می دانست.
به دنبال این رو یدادهاست که یهودیان احساس می کنند که پشتیبان دارند ،از تشکیالت مرکزی
ب رخوردار هستند و دیگر مثل گذشته نیست که یهودیان فقط در چهاردیواری محله خود زندگی
می کردند و با درد و خوشی خو یش می ساختند .در آن هنگام یک یهودی که مثالً در یزد
زندگی می کرد ،اصال نمی دانست که وضع یهودی سلماس چگونه است و چه به سر او می
آید.
برای اولین بار ارتباط نزدیکی بین یهودیان برقرار شد که مدیون مدارس آلیانس ،انقالب
مشروطیت و انتشار جر یده "شالوم" و بر پائی تشکیالت مرکزی یهودیان ایران بود .البته جر یده
شالوم دیری نپائید و چند شماره بیشتر انتشار نیافت .ولی تشکیالت مرکزی توانست نوعی
همبستگی بین یهودیان شهرهای مختلف ایران ایجاد کند.
به قدرت رسیدن رضاشاه نیز از پدیده های مهمی بود که زندگی یهودیان ایران را دگرگون
ساخت .او آمد و به جای شاخص دین یا مدهب ،معیار ملیت را به عنوان میزان شهروندی
قرار داد.

رضاشاه می خواست ناسیونالیسم واحد ایرانی به وجود آورد و بنابراین کوشش کرد نه تنها آن
تفاوت هائی را که نه تنها در میان اقلیت های مذهبی و اکثر یت مسلمان وجود داشت از
میان بردارد ،بلکه کوشید همین تفاوت ها را که در میان عشایر و طوائف از ترکمن ها و بلوچ
ها تا قشقائی ها و لرها و کردها نیز وجود داشت برطرف سازد.
رضاشاه می خواست ملت واحدی به وجود آید که این خود نیز باعث شد که یهودیان
بتوانند به طور کامل وارد جامعه ایران شوند ،گام بلند دیگری بردارند تا بتوانند هرچه بیشتر
ایرانی گردند .آن ها می خواستند یک ناسیونالیست ایرانی به تمام معنی شوند و از هر لحاظ
متعلق به ایران باشند.
در سال  7520که قانون نظام وظیفه عمومی در ایران به اجرا گذاشته شد ،یهودیان از آن
استقبال کردند .ازاین پس یک سر باز یهودی می توانست در کنار یک سر باز مسلمان ایرانی،
با همان هدف ناسیونالیستی در دفاع از حقانیت کشور خود و امنیت مرزهای سرزمین
خو یش به دفاع بپردازد.
پرسش – با توجه به این که این رشته سخنان ما درباره روابط دیرین فرهنگی بین ملت ایران
و یهودیان است ،اگر به برپائی مدارس آلیانس بازگردیم ،پرسش من این است که چنین
پدیده ای ،برپائی چنین مدارسی ،به سبک و شیوه تدریس فرانسه و با مدیران فرانسوی و
نوآوری های آموزشی ،چه تحولی در صد سال پیش در شیوه آموزش و پرورش ایران به
وجود آورد؟
پاسخ – چنین تحولی از چند جهت به وجود آمد .از نظر اجتماعی ،از این که مسلمانان ایرانی
به این نتیجه رسیدند که یک یهودی  ،اگر به او امکان داده شود  ،می تواند واقعاً به سطح
فکری و علمی باالئی برسد و یک فرد آزاد و مستقل باشد که قادر گردد به پیشرفت و ترقی
برسد و فرد دانش آموخته ای شود که قادر به تکلم به یک زبان اروپائی مهم باشد و به دانش
دوران احاطه داشته باشد ،این ها همه باعث باال بردن وجهه یهودیان در برابر هموطنان مسلمان
گردید و جامعه آنان را به کلی دگرگون ساخت.
نمی توان پنهان کرد که تا آن هنگام یهودیان در شرائط اجتماعی نامساعد و کامالً متفاوتی زندگی
می کردند.
دوم ،مساله حقوقی است و آن هم این است که مدارس آلیانس تنها مکان آموزش و پرورش
دانش آموزان نبود ،بلکه تا حدود ز یادی نقش کنسولگری دولت فرانسه را نیز ایفاء می کرد.
مدارس آلیانس به کانونی مبدل شده بود که اگر به یک یهودی ظلم می شد و نهادهای محلی
نمی توانستند به شکایت او رسیدگی کنند ،و مشکل او حل نمی شد و فر یادش به جائی نمی
رسید ،می توانست به مدرسه آلیانس برود و با رئیس آن که یک یهودی فرانسوی بود و از
ارو پا آمده بود به گفتگو بپردازد و مشکالت خود را با او در میان گذارد و تقاضای یاری کند.
چنین تظلمی را اقلیت مسیحی سال ها بود که می توانست انجام دهد .یک نفر مسیحی می
توانست به سفارت انگستان برود و یا به سفارت فرانسه یا اتر یش روی آورد و استمداد بطلبد

و اتفاقاً به تظلم او نیز رسیدگی می شد .ولی یهودیان از چنین پشتیبانی محروم بودند .مدارس
آلیانس به کانونی مبدل شد که می توانست از حقوق یهودیان دفاع کند.
جنبه اقتصادی را نیز باید مورد توجه قرار داد .باید پرسید که در آن دوران شغل یهودیان چه
بود؟ اگر به گزارش های آلیانس که در آرشیوهای آن نگاهداری می شود و یا به آرشیوهای
انگلیسی مراجعه کنیم می بینیم که یهودیان در آن دوران قبل از آلیانس ،بیشتر به پیله وری می
پرداختند و افراد بسیار فقیری بودند.
شغل های یهودیان همگی در سطح پائین و با در آمد کم بود .مهمتر ین شغلی که یهودیان می
تو انستند به آن بپردازند و درآمد محدودی داشته باشند عتیقه فروشی ،زرگری و نقره کاری بود
– ولی بیشتر آنان به ناچار به پیله وری اشتغال داشتند .علت پرداختن به این نوع مشاغل کم
درآمد آن بود که یهودیان تا آن دوره ،از یک سو سواد درست و حسابی نداشتند و گذشته از
این ،به آن ها اجازه داده نمی شد در بازار شهر دکانی در کنار دکان یک کاسب مسلمان باز
کنند .در آن دوران شیوه برخورد مردم مسلمان نسبت به یهودیان نیز تبعیض آمیز بود.
آلیانس آمد و نسل جدیدی از یهودیان تحصیل کرده را به جامعه عرضه کرد .بدین سان فارغ
التحصیالن آلیانس در یافتند که نه تنها در وطنشان ایران راه ترقی برای آن ها باز شده  ،بلکه
امکان کارهای خارجی و روابط بین المللی نیز برای آنان به وجود آمده است .پست و تلگراف
را به عنوان مثال مطرح کنیم :این شغل به چه افرادی نیاز دارد؟ اشخاصی که سواد دارند و
ز بان خارجی هم می دانند .یهودیان زیادی در آن جا استخدام شدند و به کار پرداختند .همین
طور در گمرک ایران که یهودیان را به کارمندی پذیرفت .برای یک یهودی ایرانی کارمند شدن
تا آن دوره کار آسانی نبود.
پرسش – با توجه به آن که شما گفتید شماری از فرزندان رجال ایران هم در مدارس
آلیانس به تحصیل پرداختند...
پاسخ – بله ،کامالً درست است .همین واقعیت که برخی از بزرگان حکومتی در ایران آمدند
و فرزندانشان را برای تحصیل به آلیانس فرستادند که در آن جا شیوه تحصیل به سبک اروپائی
و در سطح باالئی بود  ،موجب افتخار یهودیان و باعث باال رفتن وجهه آنان در نظر عامه مردم
ایران گردید .این واقعیت که به آن اشاره کردید ،ارزش و موقعیت آلیانس را در ایران باال برد و
بر عزت و احترام یهودیان ایرانی نیز افزود.
از آن پس یهودی آن فرد مفلوکی محسوب نمی شد که در محله سرچال ،یعنی محله عقب
مانده و فقیرنشین یهودیان تهران زندگی می کرد؛ بلکه از این ببعد یهودی فرد دیگری بود که به او
امکاناتی داده شده بود.
همان گونه که پیشتر گفتم ،با فعالیت مدارس آلیانس در ایران ،نه تنها راه پیشرفت اقتصادی در
برابر یهودی ایرانی گشوده شد ،و توانست به مشاغلی بپردازد که در گذشته به روی او بسته بود
 ،بلکه راه دنیا نیز به روی یهودیان ایرانی باز گردید.

شما حتی چند سالی پس از آغاز فعالیت آلیانس در ایران ،فارغ التحصیالن آن را در کشور
فرانسه می بینید – یعنی هفتاد ،هشتاد سال پیش یهودی تحصیل کرده ایرانی که زبان فرانسه را
فرا گرفته ،به پاریس سفر می کند و حتی به انگلستان و آلمان می رود که به تجارت و داد و
ستد مشغول گردد و یا در دانشگاه به تحصیل بپردازد .این ها همه به شکرانه گشایش مدارس
آلیانس در ایران بود.
پرسش – اگر شما مدارس آلیانس را که توسط یهودیان فرانسوی در ایران برپا شد مقایسه
کنید با مدارس میسیونری (تبلیغاتی) مسیحی که توسط مبلغان مسیحی اروپائی در ایران
تاسیس شده بود ،به چه تفاوت هائی بین آن ها می توان اشاره کرد؟
پاسخ – فرق اساسی آن بود که مدیران آلیانس و معاونان آنان و برخی از معلمین این مدارس
مستقیماً از پاریس آمده بودند و هیچ هدفی نداشتند جز آن که به دانش آموزانی که در مدارس
آلیانس به تحصیل مشغول شده اند علم و دانش بیاموزند – خواه یهودی باشند یا مسلمان و یا
هر دین دیگری داشته باشند.
دانش آموزان در این مدارس از هر دینی که بودند از حقوق مساوی برخوردار می گردیدند و تمام
فکر و ذکر مدیران هم آن بود که فارغ التحصیالن مدارس آلیانس عناصری مفید برای جامعه
خود پرورش یابند وشهروندی باشند که بتواند به وطن خود ایران خدمت کند و یک فرد مفید
برای خو یش و خانواده خود و کل جامعه و ملت ایران باشد.
در مقابل ،هدف عمده ای که در مدارس میسیونری مسیحی دنبال می شد ،آن بود که دانش
آموز در ازای آموختن پاره ای از دروس عمومی به سوی مسیحیت کشانده شود .این یک فرق
عمده بین آن مدارس میسیونری با دبستان ها و دبیرستان های آلیانس بود.
دین و علم ،درست است که در برخی موارد ممکن است همگام باشند ،ولی اگر روسای
مدرسه یک هدف مقدس دارند که آن پیشرفت دادن شاگردان است ،هنگامی که با دین و
تبلیغات دینی درهم می آمیزد ،ممکن است از هدف اصلی که دانش اندوزی است منحرف
گردد.
شما هیچ مسلمانی را نمی یابید که در آن دوران (اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم) در
مدارس آلیانس تحصیل می کرده و از شیوه آموزش تعر یف و تمجید نکند .هدف های
مقدس درسی در مدارس آلیانس مورد تحسین آنان بوده است – بدون شک.
پرسش – و از نظر آموزگاران و دبیران و دروسی که در آن مدارس تدریس می شد وضع
چگونه بود؟
پاسخ – در مراحل نخستین ،شیوه تدریس و مطالب درسی رونوشتی از برنامه های درسی
مدارس فرانسه بود .تا یک دوره ای این شیوه اهمیت زیاد داشت ،زیرا هنوز روش تدریسی
مشخصی در ایران وجود به وجود نیامده بود؛ تا آن که رضا شاه آمد و در سیستم درسی ایران
تغییر و تحولی به وجود آورد که می توان گفت سازنده و سودمند بود و در سال 7531

نخستین دانشگاه ایران بر پا شد و برنامه های درسی مدارس ایران متحدالشکل گردید و
همآهنگی و انسجام در آن ها به وجود آمد.
در آن هنگام بود که مز یت فرانسوی بودن مدارس آلیانس در ردیف دوم و سوم اهمیت قرار
گرفت و آن ها ناچار بودند برنامه های درسی وزارت فرهنگ ایران را پذیرفته و به پیروی از
آن بپردازند و چنین کاری را نیز کردند.
دوران نخستین بر پائی مدارس آلیانس در ایران ،زمان کامال متفاوتی بود که سخنان بسیار می
توان در باره آن گفت .ولی بی تردید تا هنگام به روی کارآمدن خاندان پهلوی در ایران ،آلیانس از
بسیاری جهات دارای مدارس نخبه ای بود و شاگردانی تحصیل کرده در درجۀ باال تحو یل کشور
و ملت ایران داد.

اعطای تساوی حقوق توسط رضاشاه به همه ایرانیان ،زندگی یهودیان را نیز دگرگون کرد

پرسش – شما در گفتار پیشین توضیح دادید که صد سال پیش و سال های پس از آن ،سه
رویداد مهم رخ داد که برای جامعه یهودیان ایران بسیار مهم بود و زندگی آنان را دگرگون
ساخت :گشایش مدارس آلیانس ،انقالب مشروطیت ایران و برپائی تشکیالت ویژه جامعه
یهودیان برای خدمت به آنان و حل برخی مشکالت جامعه و تامین نیاز مردم .شما
همچنین گفتید که با به قدرت رسیدن رضاشاه ،تغییرات بیشتری در زندگی یهودیان ایران
رخ داد .حاال می خواهیم بدانیم که دوران رضاشاه در امور فرهنگی و آموزشی یهودیان
ایران چه تاثیراتی داشت؟
پاسخ – به دور از هرگونه تعصب  ،باید دوران پیش و پس از پهلوی را از زاویه زندگی یهودیان
ایران ،با یک دیوار بلند از هم جدا کرد .برای اقلیت یهودی ایران ،و حتی سایر مردم ایران،
دگرگونی های دوران رضاشاه بی تردید سرنوشت ساز بود .با آن که رضاشاه خود تحصیالت
دانشگاهی نداشت ،و کسی نبود که تحصیالت باال داشته باشد ،ولی در عین حال فردی بود که

نوعی نبوغ ذاتی داشت – البته اگر بتوان در بارۀ نبوغ سخن گفت .او توانست ایران را به میزان
ز یاد و از بسیاری جهات به پیش برد .شاید مهمتر ین انتقادی که از دوران رضاشاه در کارهای
تحقیقاتی بی طرف عنوان می شود  ،وضع کشاورزی ایران است که با گفت و گوی ما ارتباطی
ندارد.
رضاشاه بود که توانست ملت ایران را به اطاعت از خود وادارد ،بر دولت تسلط کامل داشته
باشد که طبق مواز ین دموکراسی وضع هنجاری نبود .ولی شاید در آن دوره ایجاب می کرد که
شخصی مانند آتاتورک در ترکیه و رضاشاه در ایران ظهور کنند که بتوانند حتی به کمک
شخصیت قوی خود ترکیه و ایران را به پیش ببرند .پیشرفت ایران ،به مفهوم پیشرفت همه
ملت ایران است .وقتی کشور ترقی کرد ،همه ترقی می کنند.
پیشتر ،از خاطرات یک اسرائیلی سخن گفتم که سفری در آن دوران به ایران و افغانستان داشته
و او می نو یسد :هرگاه که ایران در مسیر ترقی قرار گرفت ،یهودیان آن نیز پیشرفت کردند – و
هرگاه که ایران واپس رفت و ناامنی و کشت و کشتار رخ داد ،همان مصیبت و بدبختی نصیب
یهودیان نیز شد .ایران در دوره رضاشاه ترقی بسیار کرد که شامل همه آحاد جامعه ،و از جمله
یهودیان ایران می شد.
پیش از رضاشاه ،کدام یهودی را به یک مدرسه عمومی و یا یک مکتب خانه اصال راه می
دادند؟ چنین وضعی وجود نداشت .در یک مدرسه که در مدیر یت یک مالی مسلمان بود،
حتی اگر مدرسه مترقی محسوب می شد ،به دانش آموزان یهودی اجازه تحصیل داده نمی
شد .درست است که در دارالفنون به چند جوان یهودی امکان ورود دادند که یکی از آنان
دکتر لقمان یهودی بود که در آن جا تحصیل طب کرد .ولی به طور عموم ،مدارس و مکتب
خانه های مسلمان ،به روی یهودیان بسته بود.
رضاشاه بود که با ایجاد تحول در سیستم آموزشی و فرهنگی در ایران ،مدارس نو ین بر پا
ساخت و یک برنامه تحصیلی یکسان را به اجرا گذاشت .به دنبال برنامه ریزی های فرهنگی
بیشتر ،از آن پس یهودیان می توانستند به هر مدرسه ای بروند و در هر دبستان یا دبیرستانی به
تحصیل بپردازند .آن ها اگر می خواستند ،به مدرسه آلیانس می رفتند و اگر نمی خواستند،
اجازه داشتند به هر مدرسه دولتی یا خصوصی دیگر بروند.
برخی از محله های شهرها از مدارس الیانس فاصله داشت و برای برخی دانش آموزان راحت
تر بود به مدرسه غیر یهودی نزدیک بروند .در برخی شهرها نیز مدرسه آلیانس برای جمعیت
یهودی وجود نداشت که یک نمونه آن شهر رشت بود .از آن جا که در رشت مدرسه آلیانس
وجود نداشت و به موازات آن کودکان و نوجوانان یهودی را به مدارس مسلمان هم راه نمی
دادند ،پس کدام گز ینه برای آنان باقی می ماند جز آن که به مدارس میسیونرهای مسیحی
بروند؟
باالخره آمدند و در رشت مدرسه ای نیز به نام کورش بر پا کردند .ولی هنگامی که رضاشاه
آمد ،این موانع دیگر از سر راه برداشته شده بود .این چنین مصیبت هائی دیگر وجود نداشت
و یهودیان ایرانی از آن پس می توانستند فرزندان خود را به هر مدرسه ای که دلشان می

خواست بفرستند .ولی تا آن هنگام نه تنها ورود به مدارس دولتی برای یهودیان و ارامنه و دیگر
اقلیت های دینی ممنوع بود ،بلکه یک ارمنی یا زرتشتی حتی نمی توانست به یک مدرسه
خصوصی برود و در آن جا درس بخواند .این تحول را رضاشاه به وجود آورد که از آن پس
همه اقلیت ها نیز می توانستند به مدارس دولتی یا خصوصی بروند.
آگر آلیانس زمانی بهتر ین و یا در ردیف بهتر ین مدارس ایران بود ،با آمدن رضا شاه کار به
آنجا رسید که مدارس دولتی در ردیف آلیانس قرار گرفتند و حتی به نظر من بهتر از مدارس
آلیانس شدند .نمی خواهم اسم ببرم و برای هیچ مدرسه ای تبلیغ کنم ،ولی به طور مثال در
اصفهان در دوره رضاشاه مدارسی وجود داشت که از برخی نقطه نظرها بهتر از مدرسه
آلیانس در آن شهر بود .در شیراز و تهران نیز این موضوع صدق می کرد و یهودیان بسیاری در
دوران رضاشاه به مدارسی جز آلیانس رفتند و از آن ها فارغ التحصیل گردیدند و به درجات
باال رسیدند.
رضاشاه بود که این اجازه را داد که یهودیان تحصیل کرده که وارد ارتش می شوند ،به درجه
افسری نیز برسند .بعضی از یهودیان به درجه ستوانی و سرگردی و حتی سرهنگی رسیدند .تا
آن جا که می دانم چندین سرهنگ یهودی در ارتش شاهنشاهی ایران خدمت می کردند .این
ها همه مدیون اقدامات رضاشاه و گشودن درهائی بود که به همه اقلیت های دینی و از جمله
یهودیان فرصت های تازه ای اعطا کرد.
در دوران رضاشاه ،حتی درهای دانشگاه به روی یهودیان و دیگر اقلیت ها نیز باز شد – همان
یهودیانی که وقتی مدارس آلیانس را تمام می کردند ،جائی برای ادامه تحصیل در داخل ایران
نداشتند .آن هائی که پول داشتند ،برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می رفتند و در
دانشگاه های پاریس و لندن و برلین به تحصیل می پرداختند.
در سال  ،7531هنگامی که رضاشاه دانشگاه تهران را بر پا ساخت ،گرچه برخی دانشکده ها
پیش از آن شروع به کار کرده بود ،درها به روی یهودیان ایرانی نیز باز شد و تعداد چشمگیری از
جو انان یهودی ایرانی در رشته های پزشکی و مهندسی و حقوق و دندانپزشکی و داروسازی
فارغ التحصیل شدند .در بین یهودیان ایران افرادی را دار یم که در دانشگاه تهران تحصیل کرده
اند و به درجات عالی رسیده اند و حتی به ریاست دانشکده نائل گردیدند و همچنین مدال
هائی به خاطر کارهای تحقیقاتی پرارزششان به آن ها اعطا گردید.
همان گونه که رضاشاه این امکانات را برای یهودیان و دیگر اقلیت های دینی به وجود آورد،
یهودیان نیز نشان دادند که اگر به آنان امکان داده شود ،گرچه تا آن هنگام حداکثر به پیله وری
می رسیدند ،از آن پس می توانند حتی به ریاست دانشگاه نیز نائل شوند .همه این خدمات
مرهون رضاشاه است .یهودیان ایران نیز تا اندازه زیادی پیشرفت خو یش و آزادی خود را
مرهون اقدامات رضاشاه می دانند.
پرسش – با اجازه شما می خواهم به عقب بازگردم .شما گفتید نخستین روزنامه ای که
یهودیان منتشر ساختند حدود هشت سال پس از انقالب مشروطیت بود و "شالوم" نام

داشت .کنجکاویم بدانیم که در سال های بعد از آن ،یهودیان ایران چه روزنامه ها و یا
نشریات دیگری را منتشر کردند؟
پاسخ – بالفاصله پس از بر پائی تشکیالت مرکزی یهودیان در سال  7578که بعدها "انجمن
کلیمیان تهران" نام گ رفت ،سران این تشکیالت به انتشار روزنامه ای به نام "هَگِئوال" (הגאולה
 )Hageulaپرداختند .این نام در ز بان عبری به معنی "نجات یا رهائی" است .این نشر یه سال
های بیشتری دوام آورد و در آن زبان پارسی به خط فارسی و به خط عبری با هم در آمیخته
بود.
با ذکر همین واقعیت  ،یعنی در هم آمیختگی زبان پارسی به خط فارسی و عبری نشان می دهد
که چگونه جامعه یهودیان ایران تحول می یابد .در حالی که یهودیان در گذشته مطالب فارسی
را تنها به خط عبری می نوشتند و می خواندند ،اکنون به خط فارسی نیز مسلط شده اند و در
راه همرنگی با فرهنگ و جامعه ایرانی گام دیگری برداشته شده است.
پرسش – از مطالبی که در روزنامه هگئوال انتشار می یافت برایمان بگوئید.
پاسخ – انواع مطالبی که با یهودیان و با ایرانیان ارتباط داشت .یعنی ،هگئوال نشر یه ای بود که
هم مطالب ایرانی– از جمله مباحثات مجلس شورای ملی و فعالیت های دکتر لقمان نماینده
وقت یهودیان در مجلس – در آن منتشر می شد و هم موضوع های انتقادی در آن بازتاب می
یافت مثال در مورد کارهای انجمن مرکزی یهودیان و مطالب دیگر یهودی از این قبیل که
محله یهودیان به بیمارستان نیاز داشت و یا الزم بود که در معابر عمومی در محله یهودیان
(سَرِچال) نظافت بیشتری برقرار گردد.
همچنین اخبار عمومی ایران و به طور مثال اتفاقات در دربار احمدشاه نیز در این نشر یه
انعکاس می یافت .اخبار جوامع یهودی ایران در شهرهای مختلف ،از جمله مطالب دیگر این
نشر یه بود .روزنامه ای بود که مردم واقعا سر و دست می شکستند که آن را به دست آورند
و بخوانند – چون روزنامه دیگری جز آن نداشتند.
پدر بزرگ ها هنوز با خط فارسی آشنائی نداشتند ،ولی آنانی که در آلیانس تحصیل کرده
بودند ،گرچه در آن ایام هنوز دبیرستان کامل نداشت ،طبعا قادر بودند مطالب را به خط
فارسی بخوانند و ز بان فرانسه را نیز تا حدودی می دانستند .این بود که یهودیان عالقه داشتند
این روزنامه را بخوانند و نو یسندگان روزنامه هم با دیگر ارباب جرائد مانند "رعد" و "شفق
سرخ" و "اتحاد" و روزنامه های دیگرارتباط برقرار ساخته بودند .مثالً ما می بینیم که اگر در
یک روزنامه دیگر اتفاق خوشی روی می داد ،در روزنامه هَگِئوال به صاحب آن روزنامه تبر یک
گفته می شد .حتی می بینیم که در روزنامه های عمومی ایران در آن هنگام ،فرارسیدن اعیاد
دینی یهودیان را به آن ها شادباش می گفتند.
خالصه آن که یهودیان ایران آهسته آهسته از آن چهاردیواری محدودی که در آن زندگی می
کردند خارج شدند و وارد جامعه عمومی کشور گردیدند .این روند در دوره رضاشاه و پس از
آن با شتاب بیشتری به جلو رفت.

دو سه سالی پس از هگئوال روزنامه یهودی دیگری منتشر شد که صاحب امتیاز آن فردی به
نام "میستر حییم" بود که می خواست آن را وسیله ای برای انجام مبارزه انتخاباتی علیه دکتر
لقمان نهورای نماینده یهودیان در مجلس قرار دهد و در رسیدن به این هدف موفق نیز شد و
وارد مجلس گردید که این بین سال های  7523تا  7521میالدی بود.
روزنامه ای که او منتشر کرد "هِخَییم" (החיים  )He Hayimنام داشت که به مفهوم زندگی است
و در واقع نام خود صاحب امتیاز آن بود .در این روزنامه شمار مقاالتی که به خط فارسی
انتشار می یافت ،بیشتر از نشر یه قبلی ،یعنی هگئوال بود .بدین سان ما می بینیم که یهودیان به
تدریج در حال ترک کردن خط عبری و رفتن به سوی خط فارسی بودند و وقتی که جنگ
جهانی دوم به وقوع پیوست ،همه یهودیان با خط فارسی آشنائی کامل داشتند.
در جنگ جهانی دوم ،ایران همانند دیگی به روی آتش بود که سال ها می جوشید و به ناگهان
ترکید .در آن هنگام یک غلیان اجتماعی در ایران آغاز گردید که علتش آن بود که دوره رضاشاه
با تمام خو بی هایش ،دوره ای بود که دموکراسی در آن وجود نداشت ،ولی سطح آموزش
جوانان باال می رفت ،شماری از آنان دبیرستان را به پایان می رساندند و حتی برخی از دانشگاه
فارغ التحصیل می شدند .این ها ،عالوه بر این که می خواستند پزشک و مهندس و وکیل
دادگستری باشند ،این انتظار را نیز داشتند که در جامعه خود از حق سخن گفتن نیز برخوردار
گردند ،حرفی بزنند و اظهار عقیده ای کنند و حتی به انتقاد بپردازند .ایران دوران رضا شاه
چنین امکانی را به قشر تحصیل کرده کشور نمی داد.
با آمدن متفقین به ایران ،محیط سیاسی کشور نیز کمی باز شد و یهودیان نیز به انتشار چند
مجله و روزنامه دیگر روی آوردند که آن هم روند جالبی است ،با این تبصره که از جنگ
جهانی دوم به بعد ما با هیچ نوشتار یهودی که به زبان پارسی ولی به خط عبری (فارسیهود)
انتشار یافته باشد برخورد نمی کنیم و تنها خط فارسی می بینیم.

شلمو کهن صدق (راست) حییم موره (وسط) و یتسحاک مئیر لوی(مؤسس مدارس "گنج دانش" درایران)

پرسش – شما در گفت و گوهای پیشین تعریف کردید که چگونه مدارس آلیانس فرانسه
به ایران آورده شد و شیوه آموزش در کشور را دگرگون کرد و تحولی در زندگی یهودیان
ایران به وجود آورد و هم زمان شمار قابل توجهی از دانش آموزان مسلمان نیز در آن جا
درس خواندند و به مقامات عالی رسیدند .ولی بی تردید آلیانس تنها رشته مدارس یهودی
نبود که به ایران آورده شد .می خواهیم درباره مدارس دیگر نیز مطالبی بشنویم.
پاسخ – پیشتر می خواهم بر این نکته نیز انگشت گذارم که درست است که آلیانس با بر پائی
مدارس خود در تهران و دیگر شهرهای ایران یک دگرگونی آموزشی ،به ویژه در شهرهای بزرگ
مانند تهران ،همدان ،اصفهان ،شیراز ،کرمانشاه و سنندج پدید آورد ،و سپس شعباتی از
مدارس آلیانس در تو یسرکان و نهاوند و نقاط دیگر نیز گشایش یافت ،ولی هم زمان با تالش
های آلیانس ،خود ملت ایران نیز دست به کار شده بودند تا سیستم آموزشی کشور را متحول

کنن د .در همان سال هائی که نخستین مدارس آلیانس در ایران بر پا گردید ،شماری از دلسوزان
ایرانی نیز به فعالیت های مشابهی برای مدرنیزه کردن شبکه مدارس ایران پرداختند.
پرسش – آیا منظور شما وزارت معارف (آموزش و پرورش امروز) ایران است و یا آن که
افراد غیردولتی این گونه فعالیت ها را آغاز کردند؟
پاسخ – من تصور می کنم که پایه گذاران این امر افراد غیردولتی بودند و در این رابطه می
خواهم نام فردی را بیاوروم که بزرگداشتی نیز در مورد او شده باشد .سخن از میرزا حسن
تبر یزی است که در سال ( 7850تقر یبا هم زمان با بر پائی نخستین مدارس آلیانس) مدرسۀ
رشدیه را در تهران تاسیس کرد و او را می توان پدر فرهنگ ایران دانست .او هم تالش بسیار
کرد که در برنامه های درسی مراکز آموزشی ایران دانش روز آموزش داده شود و برنامه آن از
جمله شامل دروسی مانند فیز یک و شیمی نیز باشد.
تردیدی نیست که در تمام کشورهای اسالمی این گونه علوم از دیر باز تدریس می شد ،زیرا اگر
چنین نبود ما دانشمندان بز رگی چون زکر یای رازی و ابن سینا و دیگران نمی داشتیم .در آن
دوران ،در رشته های جبر و هندسه دنیای اسالم واقعاً در ردیف نخست قرار داشت.
ولی شکی در این نیست که به مرور زمان ،نوعی انحطاط و پس روی در روند فرهنگ ایران آغاز
شد که دقیقاً نمی توانیم آغاز آن را مشخص کنیم .ولی هنگامی که به دوره ناصرالدین شاه و
مظفرالدین شاه می رسیم ،بی تردید این انحطاط فرهنگی به صورت بارزی محسوس بوده و
آمدن آلیانس را می توان بی شک یک تحول بزرگ تلقی کرد.
پرسش – هنگامی که شما از "آلیانس" نام می برید ،منظورتان رشته مدارسی است که در
بسیاری از شهرهای یهودی نشین ایران با نام "اتحاد" برپا گردید؟
پاسخ – بله بعدها نام آن را به "اتحاد" تغییر دادند .تصور می کنم که حدود سال  7531بود که
طبق دستور رضاشاه برای ایرانی کردن مدارس موجود ،و نه تنها مدارس یهودی ،بلکه مدارس
ارامنه و میسیونرها و دیگران نیز ،به آن ها دستور داده شد از معیارهای تعیین شده توسط
وزارت معارف پیروی کنند تا در سراسر ایران یک نوع همآهنگی و یکسانی در شیوه تدریس
به وجود آید .این معیارها در مورد مدیران مدارس و آموزگاران و دبیران نیز برقرار گردید و
اعالم شد که آنان نیز باید شهروندان ایرانی باشند.
با انتشار این دستور بود که شماری از مدیران مدارس آلیانس که تبعه فرانسه بودند ،شهروندی
ایران را پذیرفتند که یکی از آن ها مسیو کُهِنکا نام داشت .در این مرحله بود که نام مدارس
آلیانس نیز به "اتحاد" تغییر یافت که ترجمه همان واژه فرانسوی است.
تصور می کنم که از سال  7501و یک سال پس از جنگ جهانی دوم بود که رشته مدارس
یهودی دیگری جدیدی نیز توسط روحانی یهودی هاراو ایتسحاق مئیر لوی (הרב יצחק מאיר לוי
(Rabbi Isaac Meir Leviدر ایران بر پا شد .راو لوی در سال  7503به ایران آمده بود تا به
یهودیان لهستانی که از چنگال نازی ها گر یخته و خود را به ایران رسانده بودند ،و از جمله
گروهی که "کودکان تهران" نام گرفته و به ایران پناهنده شده بودند ،یاری برساند .

امیدوارم فرصتی باشد که در باره این کودکان نیز مطالبی بگوئیم .این ها کودکان یتیم یهودی
لهستانی بودند که از چنگال آلمان نازی گر یخته و به ایران پناهنده شده بودند و ملت ایران آنان
را با آغوش باز پذیرفته بود و الزم بود که آنان به سرزمین اسرائیل انتقال یابند تا بتوانند سر و
سامان بگیرند.
راو لوی که خود زاده لهستان بود ،در آن هنگام به ایران آمده بود تا به ویژه برای یهودیان و
مسیح یان لهستانی که از چنگال نازی ها فرار کرده و خود را به اتحاد شوروی رسانده بودند،
مقادیری آذوقه و خواروبار بفرستد .بخش عمده ای از این افراد به تدریج به سوی جمهوری
های آسیای مرکزی روی آورده اند و به ویژه در ازبکستان و از جمله در شهرهای تاشکند،
سمرقند و بخارا مأوا گرفتند.
این روحانی یهودی در مدت اقامت در ایران ،همچنین متوجه شد که رشته مدارس آلیانس
دچار انحطاط گردیده و سطح تحصیل در آن ها تنزل کرده است.
در این جا می خواهم علت این پس روی را نیز توضیح دهم و آن این که در همان ابتدای جنگ
جهانی دوم فرانسه از آلمان شکست خورد و به اشغال نیروهای نازی درآمد .توجه کنید که
دفتر مرکزی آلیانس در شهر پاریس قرار داشت و از آن هنگام توان ادامه فعالیت از این
سازمان گرفته شده بود .یعنی آن ها دیگر نمی توانستند به مدارس خود در رومانی و مراکش و
مصر و تونس و لیبی و ایران ،نه پول بفرستند و نه کمک فرهنگی و تدریسی برسانند.
بدیهی است که وقتی پول و بودجه وجود ندارد اداره کردن مدرسه و استخدام آموزگاران و
دبیران نیز امکان پذیر نیست .پائین آمدن سطح تدریس در چنین وضعی یک امر بدیهی است.
ولی یک موضوع دیگر نیز وجود داشت و آن این که برنامه مدارس الیانس کامال سکوالر بود و
توجه چندانی به میراث فرهنگی یهود و مبانی دینی آن نمی شد .تدریس زبان عبری و خواندن
تورات و فراگرفتن نیایش های یهودی در برنامه درسی این مدارس قرار نگرفته بود .شاید هم
علت آن بود که این مدارس به روی همگان باز بود و به یهودیان اختصاص نداشت.
تدریس امور اختصاصی مر بوط به دین یهود ،همچنان در مکتب خانه های قدیمی صورت
می گرفت.
سران مدارس آلیانس بیشتر به آموزش فرهنگ فرانسوی و نه فرهنگ یهود توجه داشتند .آن ها
می گفتند که ما باید از یک یهودی ایرانی شهروندی درست همانند یک نفر یهودی فرانسوی یا
انگلیس ی مدرن بسازیم که هم بتواند ز بان فارسی را خوب تکلم کند و هم یک زبان خارجی را
بداند و برای خود و جامعه بتواند عنصر مفیدی باشد .در چنین حال و هوائی بود که تدریس
مباحث مذهبی را در مدارس آلیانس کنار گذاشته بودند.
راو لوی که یک یهودی ارتودوکس بود ،و در مکتب یهودیان متعصب مذهبی در لهستان پرورش
یافته بود ،به فکر افتاد که از طر یق تماس و توافق با روحانیون اعظم جامعه یهودیان در داخل
ایران و همچنین یهودیان نیو یورک ،رشته مدارسی به موازات مدارس آلیانس در ایران بر پا
سازد .این روحانی یهودی در اجرای برنامه خود موفق شد که این امر تا حدود ز یادی مرهون
یاری رسانی از جانب راو هرتسوگ پدر زنده نام حییم هرتسوگ (חיים הרצוג )Chaim Herzog

بود که بعدها به مقام ریاست جمهوری اسرائیل رسید و پیش از آن یک ژنرال محبوب ارتش
دفاعی اسرائیل بود.
در همان زمانی که مدارس آلیانس با نبود بودجه رو برو بود ،راو لوی توانست مبلغ کالنی را
بسیج کند و چندین مدرسه را با نام "گنج دانش بر پا سازد که نام آن ها به زبان عبری אוצר
התורה ) (Otsar Hatorahبود که به همان مفهوم گنج دانش و آموزش تورات است.
آن ها نه تنها چند مدرسه مستقل خو یش را بر پا ساختند ،بلکه تا حدود ز یادی مدارس
آلیانس را نیز – دست کم از نظر تامین بودجه و پرداخت هز ینه ها – ز یر بال حمایت خود
گرفتند .در هر حال بر پائی مدارس گنج دانش کوشش فرهنگی دیگری برای یهودیان ایرانی بود
که چند شهر و مرکز جمعیتی آنان را شامل می گردید.
با آن که این مدارس دارای برنامه تدریسی گسترده مذهبی بود ،دروس غیرمذهبی نیز به طور
یک سان در آن تدریس می شد و حتی شماری از معلمان "گنج دانش" و شماری از مدیران این
مدارس یهودی ،ایرانی مسلمان بودند که این خود یک نمونه دیگر از اشتراک فرهنگی
محسوب می گردید.
پرسش – یعنی می توان گفت که از نظر برنامه درسی ،مدارس گنج دانش شبیه همه
مدارس دیگر بود ،همراه با برخی درس های دینی؟
پاسخ – بله ،درس های دینی از جمله شامل آموزش زبان عبری و فراگیری کتاب مقدس و
همچنین نیایش های مختلف یهودی بود .به زبانی دیگر ،در این مدارس ،یهودی ایرانی را
مذهبی می کردند ،در عین حال که او دروس عادی و غیرمذهبی را نیز فرا می گرفت.
در این رابطه بسیار مهم است که برادران غیر یهودی ما نیز این مطلب را بدانند که یهودیان
ایرانی ،در مجموع و در مقایسه با همکیشان خو یش مثالً در ارو پای شرقی ،افراد مذهبی
متعصب نبودند .افراط نمی کردند و تعصبی نداشتند.
فراموش نکنیم که در جنگ جهانی دوم ،هیتلر شمار زیادی از یهودیانی را نیز که ارتودوکس،
یعنی دارای تعصب مذهبی محسوب می شدند همراه با میلیون ها یهودی غیرارتودوکس به
قتل رساند .پیش از هیتلر ،شمار زیادی از یهودیان لهستانی ارتودوکس محسوب می شدند.
با آن که گفتم یهودیان ایرانی به طور سنتی دور از تعصب مذهبی بودند ،ولی راو لوی در
مدارس گنج دانش تا حدودی توانست شماری از دانش آموزان ایرانی را به سوی باورهای
ارتودوکس اروپای شرقی بکشاند .این پدیده موجب بروز نوعی تصادم بین جوانان یهودی نسل
پیش رفته و به اصطالح روشنفکر ایرانی با جوانانی شد که در مدارس گنج دانش تحصیل کرده
بودند .این تصادم فرهنگی موضوعی است که باید در چارچوب جداگانه ای مورد بحث و
بررسی قرار گیرد.
از آن جا که این رشته گفت و گوهای ما درباره فرهنگ یهودیان ایران و رابطه آن با فرهنگ
ملی ایران زمین است ،جا دارد به موضوع دیگری نیز اشاره کنیم و آن هم همکاری های فنی و
حرفه ای است که از دهه شصت میالدی بین ایران و کشور اسرائیل به وجود آمد.

در پانزدهم ماه مارس  7517دولت وقت ایران به نخست وز یری محمد ساعد اعالم کرد که
کشور اسرائیل را به صورت دوفاکتو به رسمیت می شناسد .از نظر حقوق بین الملل،
هنگامی که کشوری کشور دیگر را حتی به صورت دوفاکتو به رسمیت می شناسد ،این اقدام
را نمی شود باطل کرد و همیشه به قوت خود باقی می ماند و هیچ کشوری نمی تواند از نظر
قانون بین المللی این شناسائی رسمی را پس بگیرد.
ارتباطات فرهنگی بین ایران و اسرائیل از همین تاریخ و به صورت تدریجی آغاز شد و به
موازات آن تماس ها و همکاری های دیگری نیز برقرار گردید – که ما در این گفت و گو به
جنبه های فرهنگی بسنده می کنیم .در سال های دهه شصت میالدی ،در چارچوب این
همکاری های فرهنگی ،صدها نفر از اهل فن و دانش در ایران برای انجام کارآموزی تخصصی
و بهره گیری از تجر به هائی که اسرائیل در راه پیشبرد سرزمینش اندوخته ،به این کشور آمدند و
همچنین شماری از جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه های اسرائیل شدند .این
کارآموزان و دانشجو یان در پایان دوره کارآموزی یا تحصیالت دانشگاهی به ایران بازگشتند و
توانستند تجر به و دانش خود را در خدمت وطن خو یش قرار دهند .

ملت و دولت ایران درها را برای پناهندگی کودکان یتیم یهودی لهستانی گشودند

پرسش – این بار از شما تقاضا داریم درباره دو مطلب سخن بگوئید .یکی همکاری های
فرهنگی ایران و اسرائیل از هنگامی که دولت تهران دولت اورشلیم را به صورت دوفاکتو
به رسمیت شناخت ،و دیگری موضوع "کودکان تهران" که در گفت و گوی پیشین اشاره
کوتاهی به آن داشتید.
پاسخ – بسیار خوب .ما ملت یهود ،یعنی همه این چهارده پانزده میلیون نفر یهودیانی که در
سراسر دنیا زندگی می کنیم ،خودمان را مدیون پادشاهان ایران و ملت ایران می دانیم .احترام
ملت اسرائیل نسبت به کورش کبیر همچنان پابرجاست و برای همیشه سپاس ما شامل او
بوده و خواهد بود.
ولی نیکوکاری ایرانیان نسبت به یهودیان ،به کورش بزرگ محدود و منتهی نمی شود و یک
نمونه دیگر کمک رسانی ایرانیان به آوارگان یهودی است که بعدها "کودکان تهران" (ילדי טהראן
 )Yaldey Tehranنام گرفتند.

سخن از کودکان یهودی است که در جر یان جنگ جهانی دوم و اشغال اروپای شرقی و بخشی
از روسیه توسط ارتش نازی ،پدر و مادر خود را از دست دادند و یا ارتباط آن ها با والدین قطع
شد و در واقع بی سر پرست مانده بودند.
اول سپتامبر  7535بود که هیتلر به طور ناگهانی به لهستان حمله کرد و به بمباران ورشو
پرداخت .همان گونه که می دانید در آن هنگام طبق قرارداد محرمانه بین مسکو و برلین که
توسط مولوتوف و رو بینتروپ ) )Molotov–Ribbentropوز یران خارجه شوروی و آلمان برای
تقسیم لهستان امضا شده بود ،شوروی به اشغال بخش شرقی لهستان پرداخت.
در آن هنگام سران اتحاد شوروی به احضار و بازداشت و تبعید یهودیان بخش تحت تسلط
خود پرداختند و شمار زیادی از آنان را به اردوگاه های کار اجباری در سیبر یه یا مناطق دیگر
منتقل ساختند .ولی بسیاری از آنان نیز موفق به فرار شدند.
در آن هنگام یکی از امیران ارتش لهستان به نام ژنرال شیکورسکی ( )Sikorskyبرای بر پائی یک
ارتش لهستانی در خارج از خاک وطن خو یش با استالین به توافق رسید و متقابالً توانست
برای لهستانی هائی که به اتحاد شوروی گر یخته بودند امتیازی بگیرد و آن جواز خروج آزاد آنان
از خاک شوروی بود که اجازه داشته باشند به هر نقطه دیگر جهان که مایل باشند نقل مکان
کنند .این اجازه ،یهودیان لهستانی را نیز که به خاک شوروی پناهنده شده بودند شامل می
گردید.
در این دوران اسفناک ،همان گونه که پیشتر بیان کردم ،بسیاری از پدران و مادران یهودی در اثر
رنج و گرسنگی و بیماری و مصیبت های دیگر جان باختند و فرزندان آنان یتیم و آواره ماندند.
بسیاری از این یهودیان در جمهوری های جنو بی روسیه و آسیای مرکزی پناه گرفتند .آن ها به
و یژه در دو جمهوری از بکستان و تاجیکستان ساکن شدند.
هنگامی که رهبران جامعه یهودیان سرزمین اسرائیل و همچنین سران یهودیان ایاالت متحده از
این فاجعه آگاه شدند ،در یافتند که تنها کشوری که از طر یق آن می توانند به این نگون بختان
یاری برسانند ،کشور ایران است .خوشبختانه یهودیان یک بار دیگر از مهر و یاری مردم ایران
برخوردار شدند و دولت ایران این اجازه را داد و حتی حمایت و کمک کرد که شماری از این
یهودیان و به ویژه کودکان یتیم به ایران بیایند و در این کشور پناه بگیرند.
به دنبال این موافقت بود که شماری از فرستادگان یهودی به تهران آمدند و در دفتر سوخنوت
(آژانس یهود) در میدان بهارستان تهران مستقر شدند و سازماندهی الزم را به عمل آوردند تا
ترتیب انتقال این یتیمان را به سرزمین اسرائیل بدهند .نام شماری از این فرستادگان زیلبر برگ،
موشه ییشای و خانم صیپورا شارت همسر موشه شارت بود که آقای شارت بعدها به
سمت وز یر خارجه اسرائیل گز یده شد و مدتی نیز نخست وز یر این کشور بود.
این فرستادگان موفق شدند در اوائل سال  7502تقر یبا بین هفتصد تا هشتصد کودک یتیم
یهودی لهستانی را در نقاطی از شوروی که یهودیان به آن جا پناهنده شده بودند شناسائی کنند و
آن ها را از طر یق در یای خزر و بندر پهلوی به تهران منتقل سازند و به اردوگاه دوشان تپه
بفرستند که در آن جا برای اسکان موقت پناهندگان لهستانی اردوگاهی بر پا شده بود .هدف

نهائی در مورد این کودکان یتیم آن بود که راهی یافت شود تا بتوان به تدریج آن ها را به خاک
اسرائیل منتقل ساخت.
در این جا الزم است هم از ملت ایران سپاسگزاری شود که میهماندار این یتیمان بود و هم از
سران جامعه یهود ایران که برای یاری رسانی به این کودکان بسیج شدند.
باالخره در  78فوریه  7503این کودکان توانستند از طر یق کانال سوئز به خاک اسرائیل پای
گذارند .بسیاری از این کودکان وضع رقت باری داشتند و کمبود غذا و فقر موجب بروز
بیماری های مختلف در میان آن ها شده بود .آن ها به ویژه از بیماری های پوستی ،بیماری
معده و همچنین اسهال خونی و جرب و تیفوس و تیفوئید و انواع بیماری های واگیرداری که
برای محیط آن ها نیز خطرناک بود رنج می بردند و حالت روحی آنان نیز بسیار اسفناک بود
ز یرا بالیای جنگ و همچنین از دست رفتن پدر و مادر آنان را به سختی رنج می داد.
اینان کودکانی بودند که روز و شب گر یه می کردند و خواب راحتی نداشتند و زندگی برایشان
به یک کابوس وحشتناک مبدل شده بود .کودکانی بودند که امید به فردا و نشاط زندگی را از
دست داده بودند .ولی از میان همین یتیمان افسرده و پژمرده که به اسرائیل آمدند و در کیبوتص
(آبادی کشاورزی اشتراکی) اسکان گرفتند ،شخصیت های بزرگی در تاریخ اسرائیل برخاستند
که برخی به عضو یت پارلمان کشور در آمدند و بعضی به مقام وکالت دادگستری و خدمت
در دستگاه قضائی رسیدند و یا استاد دانشگاه شدند .از میان همین کودکان بی سر پرست،
شماری از امیران ارتش اسرائیل و فرماندهان برجسته آن برخاستند.
ولی به موازات آنان ،برخی از این کودکان نیز به علت بیماری های دشواری که به آن ها مبتال
شده بودند و همچنین روح رنج دیده خو یش دست به خودکشی زدند .شماری از این کودکان
نجات یافته در جنگ استقالل اسرائیل در سال  7508شرکت کردند و دالوری های بسیار از
خود نشان دادند و به مقام قهرمانی رسیدند و مدال شهامت به آن ها اعطا گردید .حدود سی
تن از این سر بازان نیز در جنگ استقالل اسرائیل جان خود را در راه وطن اجدادی از دست
دادند.
پرسش – با گذشت بیش از نیم قرن ،هنوز در اسرائیل نهادی به نام "کودکان تهران" وجود
دارد و فعال است.
پاسخ – بله ،آن ها هنوز فعالیت دارند و برخی از آنان هنوز زنده هستند و جای دارد که با
گذشت این همه سال ،سران جامعه یهودیان ایران و دیگر ایرانیان مسلمانی که در انجام این
اقدام بشردوستانه سهیم بوده اند ،با این بازماندگان همایشی داشته باشند .زیرا این سرگذشت
یادآور یک دوستی و یک انسانیت تحسین آمیز است که نه تنها از سال  7502میان دو ملت
یهود و ایران برقرار شده ،بلکه ریشه های آن باستانی است و به  2177سال پیش می رسد.
پرسش – آن چه گفتید به مفهوم آن است که پس از آن نیکوکاری های کورش کبیر و داریوش
بزرگ در بازسازی بیت المقدس یهود و بازگشت یهودیان به سرزمین پدری ،ملت ایران
دوباره آغوش خویش را می گشاید و چند صد کودک یتیم و جنگ زده و غریب یهودی را
می پذیرد.

پاسخ – بله ،اکنون که ما به نمونه هائی از میهمان نوازی ملت عز یز و نجیب ایران اشاره هائی
کردیم ،جای دارد که یک مورد دیگر را نیز بیاور یم و آن یاری رسانی بشردوستانه ملت ایران به
یهودیان عراق است که به دستور حکومت بغداد از آن کشور اخراج شدند و ایران به آن ها پناه
داد تا از آن جا بتوانند رهسپار کشور اسرائیل شوند.
به خاطر دار ید که وقتی مجمع عمومی سازمان ملل در  25نوامبر  7500قطعنامه ای
تصو یب کرد که به موجب آن قرار بود سرزمین باستانی اسرائیل به دو کشور یهودی و عر بی
تقسیم شود ،سران کشورهای عرب به خشم آمدند و عملیات خصمانه خود را علیه اسرائیل
و حتی علیه شهروندان یهودی خود آغاز کردند و از این رفتار ،بیش از همه یهودیان عراق
متحمل رنج و محنت شدند.
حکومت بغداد و اوباش عرب و عوامل تحر یک شده در عراق به جان یهودیان افتادند و چاره
دیگری برای آنان باقی نگذاشتند جز آن که از سرزمین عراق که بیش از بیست و پنج قرن در آن
جا ساکن بودند بگر یزند و هرچه را که داشتند بگذارند و فرار کنند و یا بمانند و کشته
شون د .در چنین وضع مصیبت باری ،کشور ایران بار دیگر درهای خود را به روی یهودیان
محنت زده و آواره گشود و این بار نو بت یهودیان بابِل (عراق امروز) بود که از طر یق مرزهای
بین ایران و عراق خود را به سرزمین ایران برسانند و از گذرگاه های اندیمشک و خرم آباد و
خسروی وارد خاک ایران گردند.
افسران ارشد ایرانی در مرز حضور داشتند و به این آوارگان کمک می کردند وارد خاک ایران
شوند و به آن ها خوراک می دادند و وسیله انتقال آن ها به تهران را فراهم می ساختند .برخی
از این آوارگان در کنیساها (نیایشگاه های یهودی) جای داده شدند ،ولی اکثرشان به محوطه
وسیع گورستان یهودیان در شمال شرق تهران به نام "بهشتیه" منتقل گردیدند و در چاردیواری
های موجود و موقت ساکن شدند تا امکان مهاجرت تدریجی آنان به اسرائیل فراهم گردد .در
سال های  7508و  7505بیشتر ین بخش از این یهودیان عراقی پناه گرفته در ایران ،با هواپیما
رهسپار خاک اسرائیل شدند و تقر یبا در سال  7517این روند به انجام رسید.
جا دارد نکته دیگری را نیز بگوئیم و آن نجات یهودیان افغانستان است .در همان ایامی که در
سال  7508و آغاز حمله اعراب به خاک اسرائیل ،به هدف جلوگیری از بر پائی دو باره این
کشور جنگ را آغاز کردند ،در افغانستان نیز یهودیان مورد آزار و تعقیب قرار گرفته و خطر
مرگ آن ها را تهدید می کرد .ملت میهمان نواز ایران این بار نیز مرزها را در استان خراسان و
در بخش سرخس به روی این مصیبت زدگان گشود و به آن ها پناه داد.
از "کودکان تهران" سخن گفتیم که چند صد کودک یتیم یهودی لهستانی بودند که به آن ها در
خاک ایران پناه داده شد .هم زمان با اعالم استقالل اسرائیل شماری از یهودیان بخارا نیز راهی
ایران شدند و از طر یق مرزها در این کشور پناه گرفتند .فراموش نکنیم که سال  7508ایام اوج
قدرت استالین در اتحاد شوروی بود و مرزهای آن کشور به دقت زیر کنترل قرار داشت و
عبور از مرز کار آسانی نبود و فرار از طر یق عشق آباد و نقاط دیگر با خطرات بسیار همراه می
شد  .این یهودیان بخارائی که وارد خاک ایران شدند و خود را به استان خراسان رساندند ،بعدا

رهسپار کرمانشاه گردیدند تا شاید بتوانند راهی بیابند و از آن جا خود را به کشور اسرائیل
برسانند.
می خواهم بگو یم که شماری از همین یهودیان بخارائی ،حتی پیش از استقالل اسرائیل ،یعنی
قبل از سال  7508وارد ایران شده بودند که از آن جا خود را به سرزمین اسرائیل برسانند.
آنان اکثراً در کرمانشاه متمرکز شدند به این امید که شاید از طر یق عراق و سوریه و لبنان
بتوانند راهی اسرائیل شوند و تعداد ز یادی از آنان نیز در این هدف موفق گردیدند.
بدین سان ،ملت میهمان نواز ایران یک بار دیگر بال های غر یب نوازی خود را بر سر این
یهودیان آواره گشود تا بتوانند سر و سامانی بگیرند و خود را به اسرائیل برسانند تا در این
سرزمین پدری با آزادی و سر بلندی به زندگی ادامه دهند و خدمت و سازندگی کنند.

اسرائیلیان دشت قزوین را آباد کردند و موشه دیان وز یر کشاورزی دو بار به ایران رفت

پرسش – در یکی از گفت و گوهای پیشین تعریف کردید که پس از آغاز "انقالب سفید"
در سال های دهه شصت در ایران ،شماری از جوانان و تحصیل کردگان ایرانی به اسرائیل
فرستاده شدند تا دولت ایران بتواند برای اجرای برنامه های سازندگی و پیشرفت مردم از
تجربیات اسرائیل بهره مند گردد و اسرائیل این کارآموزان را با آغوش باز پذیرفت .این
همکاری اهمیت بسیار داشت ،زیرا اسرائیل که همه چیز را از صفر شروع کرد ،توانست
به شیوه های ابتکاری به یک آبادانی و رفاه سریع برسد و تجربیات ذیقیمتی که به دست
آورد ،می توانست برای ایران نیز که مصمم شده بود در راه آبادانی و نوسازی گام بردارد
بسیار سودمند باشد .مایلیم در این باره بیشتر بشنویم.
پاسخ – بله ،شمار قابل توجهی از کارآموزان ایرانی برای گذراندن دوره های تخصصی به
هدف اجرای یک رشته پروژه های آبادانی و اجتماعی و فرهنگی در ایران نو ین به اسرائیل
فرستاده شدند .بیشتر ین موضوع مورد توجه دولت ایران در آن زمان بر پائی نهادهای تعاونی و

کشاورزی بود که از طر یق آن ها بتوان رشته کشاورزی در ایران را که درصد بسیار بزرگی از
جمعیت کشور را در بر می گرفت مدرن و متحول ساخت.
شماری از کارآموزان ایرانی به کیبوتص (קיבוץ  - Kibbutzآبادای اشتراکی) فرستاده شدند و
برخی رهسپار موشاو (מושב  - Moshavآبادی تعاونی) گردیدند .هدف آن بود که آنان فراگیرند
چگونه می توان یک واحد کشاورزی و یا یک روستای مدرن را بر پا کرد و با شیوه های
پیشرفته آبیاری و کشاورزی بتوان به پرورش محصول پرداخت .اسرائیل در این رشته ها و
همچنین در امور دامداری و مرغداری به پیشرفت های خیره کننده ای رسیده بود و گفته می
شد که از این نظر در ردیف اول کشورهای جهان قرار دارد.
یکی دیگر از رشته های همکاری ،پروژه بازسازی دشت قزوین پس از وقوع یک زلزله ویرانگر
بود .اجرای این پروژه به کارشناسان و متخصصان اسرائیلی سپرده شد و خانه هائی که آنان در
دشت قزوین بنا کردند و مطابق با همه فنون ضد زلزله بود ،در همه زلزله های بعدی در آن
منطقه نیز مقاومت کرد و همچنان پابرجا ماند .البته در این زمینه من تخصصی ندارم و دیگران
می توانند درباره این رشته از همکاری های ایران و اسرائیل بیشتر صحبت کنند .این ها
واقعیت هائی است که مردم ایران باید بدانند.
می خواهم دو باره تاکید کنم که ملت یهود هیچگاه در تاریخ خود ،و در تمام دوران 2077
ساله روابط طرفین ،با ملت و حکومت ایران کوچکتر ین ستیز یا درگیری نداشته است .هیچ
علتی نیز وجود ندارد که چنین برخوردی به وجود آید .این واقعیتی است که نه تنها یهودیان
سراسر جهان باید آن را همیشه و به خو بی مد نظر داشته باشند ،بلکه آحاد ملت ایران نیز
باید آن را بدانند.
در کنار آنانی که از ایران برای گذراندن دوره های کارآموزی در رشته های تعاونی ،کشاورزی،
آبیاری ،دامداری و غیره به اسرائیل می آمدند ،پزشکان جوان ایرانی نیز بودند که برای گذراندن
دوره تخصص در رشته های پزشکی ،از بیماری های قلب و ریه تا چشم پزشکی و رشته های
دیگر به اسرائیل می آمدند و در بیمارس تان ها و دانشگاه ها و نهادی علمی و پژوهشی این کشور
به تکمیل معلومات می پرداختند.
عالوه بر این شماری از استادان و دانشمندان برجسته اسرائیلی رهسپار ایران می شدند تا در
دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی آن کشور دانش خود را در اختیار همکاران ایرانی
خو یش قرار دهند .در دانشگاه شیراز شماری از استادان و دانشمندان اسرائیلی در رشته
پزشکی ،آناتومی ،فیز یولوژی .و دندانسازی تدریس می کردند .این ،هم نوعی ارتباط انسانی بود و
هم نوعی یاری رسانی به هدف پیشبرد علمی و رفاهی مردم ایران محسوب می شد.
باعث تاسف و شوربختی است که این نوع همکاری ها و همیاری های علمی و فرهنگی و
پزشکی بین دو کشور قطع شد و ادامه پیدا نکرد که ریشه آن علل سیاسی بود .در ایران رژ یمی
به روی کار آمد که تهدید به نابودی اسرائیل را جایگز ین دوستی و همکاری و همیاری بین دو
کشور و دو ملت ساخت .ولی این امیدواری هست که چنین همکاری های مسالمت آمیز که

به سود هر دو ملت است ،با برطرف شدن ابرهای تیره از آسمان روابط دو کشور دو باره
برقرار گردد – و من در این زمینه امید بسیار دارم.
پرسش – به موضوع دیگری تقاضا داریم بپردازید و آن نقش یهودیان ایران در موسیقی و
صنایع و بازسازی ایران نوین است.
پاسخ – ابتدا باید بگو یم که این مهر بر پیشانی یهودیان دنیا زده شده که آن ها را به عنوان
مقتصد می شناسند .به زبانی دیگر ،هنگامی که نام یهودی می آید ،این تداعی برای آنان ایجاد
می شود که یهودی یعنی بازرگان و تاجر – و این در صورتی که اگر به بررسی تاریخ ملت یهود
بپردازید می بینید که آن ها در طول تاریخ اصال و ابدا یک ملت تاجر نبوده اند.
مراحل آغازین تکو ین و پیدایش ملت یهود از کشاورزی بوده است .در دوران باستان ملت
یهود یک ملت کشاورز بود و اگر بخواهید یهودیان را با ملت عرب مقایسه کنید (و من عمداً
ملت عرب را نمونه می آوروم  ،زیرا می خواهم به صدر اسالم و همان دوران ظهور حضرت
محمد برسم) با قاطعیت می توان گفت که اعراب در مجموع یک ملت تاجر بودند.
اسامی مشهوری در میان بازرگانان عمده عرب وجود داشته که بی تردید شماری از ایرانیان از
آن آگاهی دارند .آن ها از مکه و مدینه با کاروان های کاال به سوریه و نقاط دیگر میرفته اند.
ولی یهودیان ،حتی در جز یرۀ العرب نیز بیشتر به کار کشاورزی می پرداختند .یهودیان خیبر یک
نمونه از آن هستند.
حاال پرسیده می شود که اگر چنین است ،پس چرا ملت یهود بعدها به یک ملت تاجر
مشهور شد؟ این امر ارتباط دارد با مقتضیات اجتماعی و حقوقی زندگی جوامع یهودی در
کشورهائی که به آن ها امکان فعالیت کشاورزی و برخی رشته های دیگر اقتصادی داده نمی
شد.
از آن جا که موضوع سخن ما بحث در باره روابط تاریخی دو ملت یهود و ایران است ،این
نکته گفتنی است که وقتی یهودیان در  2077سال پیش و یا  2177سال قبل وارد ایران زمین
شدند و قصد سکونت در آن جا را داشتند ،و در دوران کورش کبیر و خاندان هخامنشی ،آن
ها در پی یافتن زمین هائی بودند که برای کشاورزی مساعد باشد و آب کافی در آن جا وجود
داشته باشد .به سخنی دیگر ،یهودیان می خواستند در ایران نیز به کار کشاورزی بپردازند.
در کتاب "جغرافیای ابن حوقل" (نگارش محمد أبو القاسم بن حوقل) مطلبی در باره اصفهان
آمده است که او به صراحت می نو یسد که یهودیان آمدند و دنبال جا می گشتند تا ببینند آیا
زمین مرغو بی وجود دارد و آیا آب هست تا بتوانند در همانجا اردو بزنند و به کار بپردازند –
آن هم به کار کشاورزی .ما متاسفیم ،و در واقع تاریخ باید متاسف باشد که اسناد و مدارک
کافی در اختیار ندار یم که از روی آن ها بتوانیم حدس بزنیم که یهودیان در طول تاریخ و به
مرور زمان به چه حرفه هائی می پرداختند.
ولی شخص من تردیدی ندارم که یهودیان با آمدن و مستقر شدن در ایران ،روستاها و آبادی
های زیادی در آن سرزمین بر پا کردند که به مروز زمان حالت یهودی خود را از دست دادند.

ز یرا یا آن که ساکنان یهودی ناچار گردیدند مسلمان شوند و یا از آن پس به یهودی امکان و
اجازه خر ید و نگاهداری زمین داده نشد که بتواند به کار کشاورزی بپردازد.
پژوهشگرانی که در باره زندگی یهودیان در بابِل (عراق امروز) به تحقیق و بررسی پرداخته اند،
حتم دارند که در آن جا نیز یهودیان ابتدا به کار کشاورزی پرداختند و این می تواند نشان دهد
که به احتمال زیاد در ایران نیز در ابتدا وضع چنین بوده است .برقراری محدودیت در مورد
کارهائی که به یهودیان اجازه پرداختن به آن ها داده می شد ،به مرور زمان گسترش یافت و
یهودیان حق مغازه داری نیز نداشتند و راه دیگری برایشان نمی ماند جز آن که به پیله وری
دست بزنند و به خر ید و فروش اشتغال ورزند .مفهوم این امر آن است که ناچار شدند
کشاورزی را کنار گذارند و به کارهائی بپردازند که بتوان در یک محدوده کوچک و با یک
سرمایه محقر به آن پرداخت.
از روزی که به یهودیان امکان داده شد به تجارت بپردازند ،آن ها در این رشته پیشرفت کردند
و کارهای گسترده تری را به عهده گرفتند – همان گونه که در ایران دوران پهلوی ،یعنی از هنگام
به روی کار آمدن رضاشاه و هنگامی که امنیت بیشتری برقرار شد و امکانات بیشتری در
اختیار اقلیت های دینی قرار گرفت و همچنین به خاطر باال رفتن سطح فرهنگ و آموزش،
وضع اقتصادی یهودیان بهتر شد که این خود بازتابی نیز از بهبود وضع اقتصادی ایران بود.
می توان از وضع یهودیان در کشورهای دیگر نیز مثال آورد :در فرانسه ،بر یتانیا و یا ایاالت
متحده .در آن جا نیز شما به خو بی می توانید ببینید که وقتی به یهودی امکانات داده شد و
ممنوعیت ها برطرف گردید ،آن ها ذوق و استعداد و توان خو یش را به کار می انداختند و
بسیار موفق شدند و توانستند بهتر ین کارخانه ها را بر پا کنند و واقعاً به کارآفر ینی برای
مردمان دیگر بپردازند و برای جمعیتی بزرگ ،نه ده ها هزار ،بلکه برای صدها هزار کارگر و
کارمند شغل ایجاد کنند.
در ایران نیز به تدریج این زمینه از سوی شماری از سرمایه گذاران یهودی ایجاد می شد که با
ابتکارات خود و از طر یق بر پائی کارخانجات صنعتی در تهران و دیگر شهرها ،ایجاد صنایع
گوناگون و ایجاد اشتغال و توسعه دادن اقتصاد و گردش پول در ایران توانستند خدماتی به
اقتصاد وطن خو یش بکنند.
قصد من از گفتن این سخنان ،خدای ناکرده آن نیست که بخواهم سهم دیگر هموطنان ایرانی را
از هر دینی که باشند در ایجاد صنایع و پیشرفت اقتصاد ایران نادیده بگیرم .آن ها نیز بی تردید
به موازات یهودیان فعالیت های اقتصادی ارزشمندی داشته و در افزایش ثروت ملی در ایران
نقش سازنده ای ایفاء کرده اند.
ولی سخن ما در این گفت و گو درباره سهم یهودیان در این دستاورد است و سخن از همان
یهودیانی است که در گذشته اجازه نمی یافتند که بیشتر از پیله وری به شغل دیگری دست
بزنند .تا زمان معینی ،حتی به یهودیان اجازه داده نمی شد از چهاردیواری محله خو یش خارج
شوند و در بیرون از آن محله خانه ای بخرند یا اجاره کنند.

افراد همین قشر از جامعه ایران ،از هنگامی که قید و بندها برداشته شد و محدودیت ها لغو
گردید ،توانستند وارد جامعه عمومی ایران شوند و به افراد مفید و سازنده ای برای وطن
خو یش مبدل گردند و در بهبود بنیه اقتصاد کشور نقش داشته باشند.
اگر همان عده سرمایه گذار یهودی ایرانی با همان مشکالت و محدودیت های پیشین رو برو
بودند و نمی توانستند فعالیت کنند ،بی تردید این امر بر اقتصاد ایران نیز تاثیر منفی به جای می
گذاشت و این خود نشان می دهد که یهودیان ایران می توانستند نقش سازنده ای در پیشرفت
اقتصادی زادگاهشان داشته باشند و واقعا نیز چنین نقشی را ایفاء کردند.
تخصص من در امور اقتصادی نیست که بتوانم آمار بدهم و بگو یم چه شد یا چه نشد ،ولی
تصو یری که من ارائه کردم امری است که شناخته شده و مسلم است و بحثی در آن نیست.
حتی پس از وقوع انقالب در ایران ،که شمار زیادی از یهودیان ناچار به ترک وطن شدند،
همان شماری نیز که باقی ماندند ،هنوز منشاء اثر مثبتی برای اقتصاد کشور بوده و هستند .این
توان و استعداد نباید شگفت انگیز باشد ز یرا ما می بینیم که در کشورهای دیگر نیز یهودیان
عوامل مثبت و سازنده ای برای اقتصاد آن کشورها هستند.
پرسش – آیا می توانید بگوئید که یهودیان در رشته برپائی صنایع مدرن در ایران چه نقشی
داشتند؟
پاسخ – یک نمونه از صنعتگران یهودی ایران زنده نام حبیب القانیان بود که حکومت اسالمی
ایران او را به یک بهانه واهی به دار آو یخت .آن شادروان در دوران پیش از انقالب از پایه
گذاران امور صنعتی در ایران بود .او از کوشندگان مهم وارد کردن اقتصاد نو ین به بازار ایران و
ایجاد کارخانجات و صنایع بود.
خانواده القانیان چندین کارخانه در ایران بر پا کردند و توانستند برای هزاران کارگر و کارمند
ایرانی ایجاد شغل کنند .آن شادروان پایه گذار صنعت آلومینیوم در ایران بود .در صنایع
پالستیک نیز آن ها به ابتکاراتی دست زدند و در برخی رشته های دیگر صنعتی ایران نیز فعال
بودند.
سرمایه گذاران یهودی همچنین پایه گذار صنعت کارتون سازی در ایران بودند و در رشته
نساجی و بافت فر ش ماشینی و رشته های دیگر نیز کارخانه هائی بر پا کردند .همچنین
یهودیان که برخی از آن ها وارد کنندگان عمده دارو بودند ،به تدریج به فکر افتادند که خودشان
داروهای مورد نیاز ایران را در داخل کشور تولید کنند .ولی با آمدن انقالب اسالمی و جوی
که ایجاد گردید و همچنین ضر باتی که بر افراد مرفه وارد آمد و خطراتی که برای یهودیان و
رهبران جامعه آنان ایجاد شد ،این فعالیت متوقف گردید.
به طور کلی می توان گفت که صنعتگران یهودی با ایجاد یک رشته صنایع در ایران ،نه تنها برای
شماری از کارگران و کارمندان شغل ایجاد کردند ،بلکه توانستند در مصرف ارز خارجی
کشور نیز از راه آغاز تولیدَت داخلی صرفه جوئی کنند و همچنین با صادرات بخشی از
محصوالت خود ،مقداری هم ارز خارجی به کشور بیاورند.

در رشته بانکداری نیز شماری از یهودیان توانستند لیاقت های خود را ثابت کنند .ولی فعالیت
یهودیان در این رشته د ر دوره رضاشاه به طور نسبی بیشتر بود .با این همه ،هر اندازه که
بانکداری در ایران بیشتر انسجام می گرفت و بانک های جدید بر پا می شد ،بهودیان بیشتری
برای کارمندی در این بانک ها استخدام می شدند و برخی از آنان حتی به ریاست شعبات
مهم بانک ها رسیدند – و این در حالی که تا آن زمان بیشتر یهودیان ایران پیله ور و کاسبکار
بودند.
در دوران رضاشاه چند بانکدار یهودی نیز وجود داشتند که البته محدوده فعالیت آن ها نسبتاً
کوچک بود .صرافان یهودی در آن دوران و در سال های پس از آن نیز فعال بودند.

مرتضی خان نی داود در یکی از آخر ین هنرنمائی های خود در کنار شهال سرشار

پرسش – تقاضا داریم در این گفت و شنود به جنبه دیگری از پیشینۀ فرهنگی یهودیان ایران
در آن سرزمین بپردازید و تعریف کنید که یهودیان در زنده نگاه داشتن موسیقی ایرانی و
شاید تدوین و تکوین آن چه نقشی داشته اند؟
پاسخ – ابتدا می خواهم این اعتراف شخصی را بکنم که گرچه من از سنین نوجوانی به
اسرائیل آمده ام و حدود نیم قرن است که در این سرزمین زیست می کنم ،ولی من همچنان
خود را از نظر فرهنگی کامال ایرانی می دانم و موسیقی ایرانی هنوز همدم من است و شعر
ایرانی مونس من است و زبان فارسی و ادبیات ایرانی و آن چه که به فرهنگ ایران زمین
مر بوط می شود محبوب من است.
طبع انسان به گونه ای است که نمی تواند بدون موسیقی زندگی کند و از همان نخستین
روزهای تمدن و فرهنگ بشری تا به امروز موسیقی همیشه وجود داشته است .کودکان اکثرا
هنگام بازی شعر می خوانند و بزرگساالن و حتی کاسبکاران کاالی خود را با آهنگ عرضه می

کنند و مادری هم که می خواهد فرزند خود را خواب کند ،از همان دقیقه نخستین که فرزند
به دنیا می آید برای او الالئی می خواند.
انسان نمی تواند خود را از موسیقی جدا نگاه دارد .اکنون که ما از روابط فرهنگی یهود و ایران
صحبت می کنیم ،باید از خود بپرسیم که این یهودی که  2077سال پیش به خاک ایران پای
گذاشت ،آیا بدون موسیقی به آن سرزمین آمد؟ امکان ندارد .حتما موسیقی با خود به همراه
آورده بود ،زیرا همان نیایشی که یهودی می خواند دارای نوا و آهنگ است.
یهودی هم مانند هر انسان دیگری ،هنگام غم و شادی ملودی هائی را ز یر لب زمزمه می کرده
است .زاده خاک ایران نیز بی تردید موسیقی و آهنگ های خو یش را داشته است .بنابراین ما
سخن خود را بر این فرض قرار می دهیم که یهودیانی که وارد ایران شدند همراه با خو یش و
با جسم و روان خود ،موسیقی نیز به همراه آوردند.
ایران آن دوران چه نوعی ایرانی بود؟ من در باره دوران مادها و پیش از آن که ایران یک پارچه
گردید سخن می گفتم .در آن سرزمین نیز زندگی به صورت قبیله ای بود و قبائل مختلف
وجود داشتند که بی تردید هر یک دارای فرهنگ و موسیقی مر بوط به خو یش بودند .ایران
یک سرزمین منزوی نبود .ایران آن دوران از یک سو با هندوستان و از آن سو با یونان و دیگر
امپراتوری ها همسایگی داشت .بخشی از این ارتباط ها دارای جنبه فرهنگی و موسیقی و هنر
نیز بوده است.
در حاشیه بگو یم که اگر کسی بیاید و ادعا کند که موسیقی امروزی که آن را می شنو یم
اصیل است ،باید بداند که در طول زمان این موسیقی ها با هم مخلوط شده اند و احتمال
ز یاد می رود که همان قبیله ها در دوران باستان روی موسیقی ایرانی تاثیر گذاشته باشند.
احتمال زیادی نیز در مورد تاثیرگذاری یهودیان بر موسیقی ایرانی وجود دارد ،زیرا در دوران
باستان و تا حمله اعراب ،در بعضی شهرهای ایران شمار یهودیان بسیار چشمگیر بوده است که
به ویژه در فارس و خوزستان به چشم می خورده است.
اما پرسش اکنون آن است که آن موسیقی که ما امروز به آن گوش می دهیم ،چه از حنجره
یک یهودی یا یک ایرانی غیر یهودی ،چه نوع موسیقی است چگونه موسیقی است و از دیدگاه
فرهنگ یهود و فرهنگ ایران زمین چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟  -البته منظور من یک صد
سال اخیر است.
اگر سری به کنیسا بزنید ،یعنی به نیایشگاه یهودیان بروید و به نوای آن یهودی گوش کنید که در
حال نیایش و به اصطالح یهودیان ایرانی "تفیال خواندن" است ،ملودی نیایش او تفاوت بسیار
دارد با ملودی نوائی که یک یهودی پس از آن سر می دهد که روز شنبه نیایش او به پایان
رسیده و کنیسا را ترک گفته و در کنار سفره غذای شنبه مقدس نشسته و در کنار خانواده
خود به آواز خواندن و نغمه سرائی می پردازد.
نواهائی که ما در کنیسا می شنو یم ،در اصطالح موسیقی تتراکورد نامیده می شود که در
اصطالح فارسی آن را "یک دانگی" می نامند و مرتباً دور و بر خود می چرخد – یعنی ،سه
چهار نت بیشتر ندارد .برخی پژوهشگران در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که

شباهت هائی بین موسیقی کنیسائی در ایران و بمن و بابِل (عراق امروز) و حتی تا حدودی
یهودیان اولترا ارتودوکس اروپای شرقی وجود دارد.
با توجه به این مطالب ،چیزی که در مورد موسیقی می توانیم بگوئیم قدمت است .یعنی،
باستانی بودن موسیقی کنیسائی یهودیان است که فکر می کنم دو دانشمند بیش از همه در این
زمینه تحقیق کرده اند و رساله های خود را نیز انتشار داده اند که یکی در اوائل قرن توسط
پروفسور ایدلزون انجام گردیده و دیگری در بیست سی سال اخیر توسط پروفسور لورنس لوب
بوده که امروز استاد آنتروپولوژی در دانشگاه یوتا در ایاالت متحده می باشد.
ولی اگر به موسیقی غیرکنیسائی یا نیمه کنیسائی ،و به هرحال نه موسیقی سکوالر یهودیان باز
گردیم  ،رگه هائی از دستگاه های موسیقی ایرانی را می توان در آن تشخیص داد – و منظورم
تنها موسیقی یهودی در ایران نیست ،بلکه این تعر یف موسیقی یهودیان شمار دیگری از
کشورهای جهان را نیز در بر می گیرد.
در برخی ترانه های فولکلوریک یهودی ایرانی مانند "گیپا" که به آن اشاره کردیم و همین طور
ترانه عامیانه حمام رفتن داماد و یا ترانه های ختنه سوران و غیره که یهودیان ایران اجرا می
کنند و مسلمانان آن را ندارند و آهنگ ها و ترانه های ویژه خود را در این مناسبت ها می
خوانند ،تاثیراتی را از ملودی و آهنگ های ایرانی به خو بی احساس می کنیم .در آن ها رگه
هائی از دستگاه های ایرانی وجود دارد.
دستگاه های موسیقی ایرانی در قدیم ،دست کم تا اواخر قرن نوزدهم ،در گوشه های مختلف
پراکنده بود که برای گردآوری و تنظیم آن تالش ویژه ای به عمل آمد و به مایه های مخصوصی
نیز دست یافتند که به گفته برخی تا  72مایه در دستگاه های ایرانی می رسد و برخی دیگر آن
را  0دستگاه می دانند.
نواها و آهنگ هائی که ی هودیان ایران می سرایند با این دستگاه ها همخوانی دارد .به عنوان
مثال ،ترانه بسیار معروفی که یهودیان شب عروسی در وصف داماد می خوانند (ترانۀ :شدی
حاتان) کامالً در دستگاه افشاری جای می گیرد .ترانه ها و سرودهای دیگری هست که می توان
آن ها را در بعضی گوشه های دشتی قرار داد .برخی آهنگ های یهودی دیگر به همایون (به
و یژه بخش بختیاری آن) می خورد .ترانه های یهودی دیگری نیز هست که داخل این دستگاه
هاست ،ولی ویژگی های یهودی نیز دارد.
برای انجام پژوهش کامل در این زمینه الزم است دانشمندی پیدا شود که همه عمر خود را در
این راه وقف کند ،زیرا با کار دو تا سه سال نمی توان این امر تحقیقی را به انجام رساند.
شوربختانه ما امروز چنین متخصصینی را ندار یم و امیدوارم که در آینده در میان دانشجو یانی
که هم اکنون در دانشگاه های مختلف در ایران و اسرائیل درس می خوانند ،کسی پیدا شود که
این رسالت را به دوش بگیرد .در این پرسش که آیا یهودیان ایرانی پاسدار و نگاهدارنده موسیقی
ایرانی بوده اند ،شکی در این امر وجود ندارد .در یک کالم یهودیان ایران ناقل ،حامل و حافظ
موسیقی ایرانی بوده اند.

متاسفیم که موسیقی خصوصیات برخی هنرهای دیگر و مثال نقاشی را ندارد – زیرا همان
تصو یری که در دوران رشید الدین کشیده شده و در کتاب های مختلف آمده ،اگر آن را در
کتاب های امروزی نیز بیابید ،دقیقا همان نقاشی است .شعر و ادبیات نیز همین
خصوصیات را دارد ،ولی موسیقی این چنین نیست زیرا همان لحظه ای که شما از نواختن یا
پخش موسیقی دست بر می دارید ،تمام می شود و از بین می رود – البته مگر آن که هنگام
نواختن ،این موسیقی آن را ضبط و حتی فیلم برداری کنید.
ولی ما از دورانی سخن می گوئیم که نه تنها دستگاه ضبط صوت و فیلم برداری هنوز اختراع
نشده بود ،بلکه حتی نت هم وجود نداشته است .شاید بعضی ها اقداماتی کردند که نوعی
نت خودمانی و محلی درست کنند تا به وسیله آن بتوانند موسیقی ایرانی را نگاهداری کنند.
شاید می دانید که در کتاب های منوچهری دامغانی و فرخی و عنصری و دیگران ،الاقل در
اشعار آن ها به بیش از صد واژه بر می خوریم که نام های مختلف گوشه های موسیقی بوده
اند .بی تردید گوشه هائی بوده اند که در دوران ساسانیان به کار برده می شده است .ولی این
گوشه ها در چه مایه ای بوده و چگونه آن ها را اجرا می کرده اند ،ما اطالعی از آن ندار یم.
پرسش – باز می گردم به پرسش نخست و آن این که نقش یهودیان در نگهداشت موسیقی
ایرانی چه بوده است؟
پاسخ – بله ،می خواستم به همین نکته برسم که وقتی من در سخنان خو یش ادعا می کنم که
"یهودیان ناقل ،حامل و حافظ موسیقی ایرانی بوده اند" ،ارزیابی من یک کمبود عمده دارد و آن
این که موسیقی های باستان ایران در جائی ضبط و ثبت نشده است که من بتوانم روی آن
دست گذاشته و آن را به عنوان نمونه ارائه کنم.
ولی یک نکته را با قاطعیت می توان گفت و آن این که اگر به دوره خود باز گردیم ،دوره ای که
در آن خود ما و یا پدر ما و حتی پدر بزرگ ما به گوش خود این موسیقی را شنیده اند ،به این
نتیجه می رسیم که بخش عمده ای از یهودیان ایران به موسیقی وارد بوده اند.
به عنوان نمونه می خواهم برایتان تعر یف کنم که نمایندگان "آلیانس" فرانسه که در سال 7573
از شیراز دیدن کردند ،گزارش داده اند که در شیراز پنج – شش هزار نفر یهودی زندگی می کنند
که شصت نفر آنان نوازنده و موسیقی دان و آوازخوان هستند ،که این شمار بزرگی است.
یعنی ،شصت نفر یهودی در آن جامعه بوده اند که کار و حرفه آن ها موسیقی و طرب بوده
است .بیگدلی در کتاب خود اشاره می کند که در سال  7505کار و حرفه ده درصد از
جمعیت یهودی شیراز موسیقی بوده است .احتمال قوی می رود که در بخش های دیگر ایران
نیز همین طور بوده است.
در میان موسیقی دانان یهودی ایران افرادی نامی و نامدار ظهور کردند .یک نمونه از آن ها
داودخان شیرازی است و پسرش اسماعیل و همچنین یحیی زر ین پنجه – و در قرن کنونی
مرتضی نی داود و موسی خان کاشی که کمانچه گیر بوده و می گو یند که او در در بار ظل
السلطان واقعا نوازندۀ بی نظیری بوده است.

در مورد مرتضی خان نی داود من افتخار آن را داشته ام که در سال  7580به دیدار او به خانه
اش بروم و با او مصاحبه کنم .او در آن هنگام در حومه شهر سانفرانسیسکو در ایالت
کالیفرنیای آمر یکا زندگی می کرد و می توانم بگو یم که او در رشته موسیقی فردی بی همتا بود
که یک تارزن چیره دست به شمار می آمد و در همان حال آهنگ نیز می ساخت که یک
نمونه آن نغمه "ای مرغ سحر" است که به یک اثر موسیقی کالسیک ایران مبدل شده است.
مرتضی خان نی داود ،شاید بیش از هر موسیقی دان دیگر ،گوشه های موسیقی ایرانی را از بر
داشت و به پاس همین امر نیز بود که در سال  7500وزارت فرهنگ ایران جایزه اول موسیقی
را به او اعطا کرد و به افتخار او جشن بزرگی در تاالر رودکی در تهران بر پا شد.
مرتضی خان نی داود یک خدمت دیگر نیز به موسیقی ایرانی کرد و آن این بود که همه گوشه
های موسیقی ایرانی را که شمار آن ها حدود دویست تا دویست و پنجاه گوشه است ،خود
با تار نواخت و آن ها را ضبط کرد .انجام این مهم هیجده ماه تمام به درازا کشید و رادیو تهران
در آن دوره این گوشه ها را پخش می کرد و این موسیقی را به گوش عالقمندان ایرانی می
رساند..

ایرانی زادگان اسرائیل نیز عید باستانی نوروز را با شکوه بسیار جشن می گیرند

پرسش – پروفسور امنون نتصر شما در سی و چهار گفت و گوی پیاپی و با ز بانی ساده و
شیوا و شیرین درباره  0022سال ارتباط تاریخی و فرهنگی بین دو ملت یهود و ایران
مطالب بسیار جالب و آموزنده ای بیان داشتید و نشان دادید که دو ملت در یک چنین
دوران بسیار طوالنی با یکدیگر روابط بسیار مستحکم و متنوعی داشته اند و یهودیان در
ایران زیست کرده اند و زندگی و سرنوشت دو ملت در واقع با هم آمیخته است .در این
گفت و گوی پایانی تقاضا داریم از این ارتباطات گوناگون و متنوع در زمینه شعر و ادبیات

و موسیقی و هنر و فرهنگ ،صنایع ،آموزش و پرورش و رشته های دیگر که پیشتر به آن
ها پرداختید نتیجه گیری بفرمائید.
پاسخ – اجازه دهید از این جا شروع کنم که در خاورمیانه دو ملت هستند که با گذشت
دوران های طوالنی ،همچنان در همان سرزمین باستانی خو یش زندگی می کنند ،فرهنگ
خودشان را نگاه داشته اند ،زبان خود را همچنان حفظ کرده اند – و این ،دو ملت ایران و یهود
هستند .به ملت های دیگر دور و بر ایران و اسرائیل بنگر ید و می بینید که در مورد آنان این
چنین نبوده است.
به سرزمین های عر بی نظر بیافکنید و متوجه می شو ید که در طول تاریخ زبان این مردمان
عوض شده ،فرهنگ آن ها تغییر کرده ،سرزمینی که در آن زیست می کنند در دوران باستان
متعلق به آن ها نبوده است .ولی می بینید که ایرانیان و اسرائیلی ها در همان سرزمینی زندگی
می کنند که زادگاه ملی آنان بوده ،به همان زبان باستانی سخن می گو یند و همان فرهنگ
دیر ین خاستگاه خو یش را حفظ کرده اند.
پرسش – می خواهم بپرسم که وقتی مثالً ازعراق و مصر سخن می گوئیم ،آن ها نیز
سرزمین های باستانی هستند .آیا آن ها عرب نیستند؟
پاسخ – سرزمین امروز عراق همان بابِل باستان است و لبنان امروز همان سرزمین فنیقی
هاست و مصر امروز همان سرزمین فراعنه است که هیچ یک از آن ها عرب نبوده اند .به
همین جهت نیز هست که گاهی در مصر و لبنان و نقاط دیگر جهان عرب امروز ،جنیش هائی
به وجود می آید که می خواهند مردمان آن سرزمین ها را به همان فرهنگ پیشین باز گرداند.
در دورانی عراقی های روشنفکر گفتند که می خواهند به فرهنگ بابل باستان و آکادی ها و
سومری ها برگردند .می خواهند به دوران پیش از اسالم مراجعت کنند .هیچ یک از ملت
های امروزی که از آن ها نام بردیم ،فرهنگ باستان خو یش را نگاه نداشت .فقط دو ملت
باستانی ایران و اسرائیل هستند که چنین کردند.
نخستین دیدار بین این دو ملت در  2177سال پیش در کنار رود دجله صورت گرفت و آن
هنگامی بود که سر بازان کورش بزرگ ارتش بابِل را شکست دادند و با یهودیانی برخورد کردند
که بابلی ها آن ها را به اسارت گرفته و با خود به آن سرزمین برده بودند .این دو ملتی که در
آن هنگام دست دوستی به سوی یکدیگر دراز کردند ،امروز هم تنها دو ملتی هستند که در این
منطقه با همان زبان و فرهنگ باستانی خو یش زندگی می کنند.
در مورد ارتباط یهود با ایران ،اجداد ما یهودیان مدت  2077سال یا  2177سال و یا حتی
 2077سال با ایران در ارتباط بوده اند .در آن سرزمین ساکن بوده اند .در آن خاک زیست کرده
اند .من و شما که از احفاد و سالله و نوادگان همان یهودیان  2177سال پیش هستیم ،و در
ایران چشم به جهان گشوده ایم و از خاک ایران ارتزاق کرده ایم و نان و گندم و آب ایران را
خورده ایم ،یعنی وجود ما در سرزمین ایران پرورش یافته ،و آن نان و گندم و آب وارد خون ما
شده است ،و نه تنها وجود جسمی ما در ایران پرورش یافته ،بلکه وجود فرهنگی و خوی ما
در ایران رشد کرده است و ما یهودیان از این جهات هیچ فرقی با دیگر ایرانیان ندار یم.

تنها تفاوت ما آن است که یک عده ایرانی پیرو اسالم شده اند ،ولی یهودیان همچنان به
یهودیت ایمان دارند – ولی هر دو ایرانی بوده و ایرانی مانده اند.
بنابراین ،یهودیان با مردم و سرزمین ایران که فراز و نشیب هائی داشته تاریخ مشترکی دارند و
اگر از کورش بزرگ بگیر یم که واقعا می توان گفت که پیامبر ملت ایران بوده و حتی پیامبر
ملت یهود نیز می تواند باشد و کسی است که "مسیح" خداوند لقب گرفته ،منجی و نجات
دهنده ملت یهود شناخته شده ،تا به امروز هر اتفاقی و هر رویدادی که در ایران رخ داده ،نه
تنها برای ایرانیان غیر یهودی به وقوع پیوسته ،بلکه یهودیان نیز در خوب و بد و نیک بختی و
محنت ملت ایران سهیم بوده اند .با آن ها در نعمت زیسته و با آن ها در رنج به سر برده اند.
وقتی اعراب به ایران حمله کردند ،نیامدند بین ایرانی زرتشتی و ایرانی یهودی تفاوتی قائل شوند
و بگو یند ما این شهر را به آتش می کشیم و مردمان آن را به قتل می رسانیم ،ولی یهودیان را
نمی کشیم و خانه های آنان را خراب نمی کنیم! چه یهودی و چه غیر یهودی ،چون هر دو ایرانی
بوده اند ،به همان مصیبت مشترک گرفتار آمدند.
وقتی مغول به ایران حمله کرد و بسیاری از شهرهای ایران را و یران ساخت و مردم آن را قتل
عام کرد ،یهودیان را نیز کشتار کردند .خون یهودی و خون ایرانی با هم در جوی های نیشابور و
بخارا و بسیاری از شهرهای بزرگ ایران جاری گردید و در هم آمیخته شد .در آن شرائط ،
دیگر یهودی و غیر یهودی مطرح نبود – و روزهائی نیز که ایران ترقی کرد و در اوج شادمانی و
رفاه بود ،یهودی نیز در نیک بختی و رفاه می زیست و از این پیشرفت بهره می گرفت.
هرگاه که ایران به هر علتی با مصیبتی رو برو شد – از هر جهت – خواه به اشغال درآمد و
خواه مردمان آن را کشتار کردند ،یهودیان نیز به همان مصیبت مشترک مبتالء شدند.
در طول این گفت و گوها تعر یف کردیم که شماری از ایرانیان ،به ویژه در آن شکاف بین
حکومت خلفای بنی امیه و خلفای بنی عباس شروع به فعالیت های فرهنگی و نظامی کردند
و خصوصا جنبش هائی ب ه وجود آمد که در راستای نجات ایران از تسلط عرب بود .یهودیان
هم با آنان همکاری و اشتراک مساعی داشتند.
در یکی از گفت و گوهای پیشین من از ابوعیسی اصفهانی نام بردم .در آن هنگام یادآوری کردم
که به پاخیزی این شخصیت یهودی که می خواست همکیشان خود را از ذلت و مصیبت
نجات دهد ،کم و بیش همزمان با خیزش مردمی دیگر ایرانیان به رهبری ابومسلم خراسانی و
افشین و دیگران بود که می خواستند وطن خود را از تسلط اعراب برهانند.
ولی به دوره صفو یه که می رسیم ،دوره ای که در آن حکومت با خشونت تصاحب شده،
چون تعصب در این حکومت وجود داشت ،این تعصب نه تنها موجب آزار یهودیان و دیگر
اقلیت های مذهبی شد ،بلکه وسیله آزار و اذیت دیگران نیز قرار گرفت .اگر در آن دوران
کشتاری در نقطه ای از ایران رخ داد ،دامنگیر همه شهروندان شد.
همان گونه که پیشتر گفتم ،یهودیان در مسیر تاریخ ایران ،اگر توانستند پایدار بمانند و فعالیت
فرهنگی داشته باشند ،و بعدها فعالیت اقتصادی و در راستای کمک به ملت ایران داشته

باشند ،این بیشتر به خاطر آن است که مردم ایران در مجموع انسان هائی بوده اند که مدارا
می کردند و تسامح در پیش می گرفتند .به سخنی دیگر ،ما می توانیم در مردم ایران رگه هائی
از دوستی و میهمان نوازی که از دوره کورش به جا مانده پیدا بکنیم و ملت ایران همان ملت
خوب و نجیب و میهمان نواز باقی مانده است  -و اگر چنین نبود ،احتمال بسیار می رفت
که یهودیان در سرزمین ایران ساکن نمی شدند ،و یا در آن خاک باقی نمی ماندند.
به موجب آما رهائی که گرفته شده ،حدود هشتاد سال پیش تقر یبا صد هزار نفر یهودی در
ایران زندگی می کردند .اگر میهمان نوازی ایرانیان نبود ،شاید این رقم نیز وجود نمی داشت.
[شمار یهودیان مانده در ایران در سال  2773حدود ده هزار نفر برآورد شده است].
یهودیان به هر نقطه ای که رفته اند ،سر بلندی و افتخار ملت ایران را طلبیده اند و آن را
سر بلندی و افتخار خو یش دانسته اند .ببینید این جمعیت یهودی ایرانی که در کشور اسرائیل
زندگی می کند ،گرچه ما شمار دقیق آنان را نمی دانیم ،ولی می توان گفت که امروز تعداد
تقر یبی آنان به صد و پنجاه تا صد و هشتاد هزار نفر می رسد و اطمینان دارم که همه آن ها
به ایران عشق می ورزند.
تصور می کنم که این جمعیت کثیر ایرانی در اسرائیل و تالشی که برای برگزاری جشن نوروزی
می کنند ،شاید در خود ایران نیز همتا نداشته باشد و یا وقتی شما میهمان یک ایرانی در
اسرائیل می شو ید ،از شما با غذاهای ایرانی و با شعر و موسیقی ایرانی پذیرائی می کند .یعنی
فرهنگ آنان ایرانی مانده و همه چیز آنان ایرانی است .یعنی ما یهودیان ایرانی ،تمام فرهنگ و
تمدن ایران زمین را به خاطر عشق و عالقه ای که به خاک ایران و سرزمین ایران داریم ،با
خودمان به اسرائیل آورده ایم و حتی آن را به فرزندان و نوادگان خو یش نیز منتقل ساخته ایم.
در واقع باید گفت که در کشور اسرائیل ،حدود صد و پنجاه هزار نفر سفیر حسن نیت برای
عشق به ایران و پشتیبانی از ایران وجود دارد ،که همانا ایرانی زادگان و یا ایرانی تباران اسرائیل
هستند .ما عا شق سرزمین ایران و عاشق فرهنگ ایرانی هستیم و به موسیقی ایرانی عشق می
ورز یم و شعر و ادبیات فارسی را عمیقا دوست داریم .ما خود را از نظر فرهنگی ایرانی می
دانیم  .درست است که در سرزمین اسرائیل زندگی می کنیم ،ولی هیچ تضادی بین آن و ایران
دوستی خود نمی بینیم.
آن قدر این دو در هم آمیخته شده اند که حتی می توان گفت که ایران و اسرائیل هر دو یک
کشور واحد هستند .چون وقتی شما به کتاب مقدس یهود رجوع می کنید و یا کتاب تلمود
را که شر یعت یهود است می خوانید و یا نوشتارهای علما و بزرگان یهود ایران متعلق به هزار
سال و هزار و پا نصد سال پیش را مطالعه می کنید ،می بینید که در همه آن ها نام ایران با
احترام و افتخار ذکر شده است.
این حسن نیتی که خودنمائی می کند ،در آن واقعه تاریخی ریشه دارد که کورش کبیر آمد و
دست دوستی به سوی ملت یهود دراز کرد و یهودیان آن دست دوستی را فشردند و آن
صمیم یت و دوستی که بین دو ملت برقرار شد ،تا به امروز ادامه دارد و واقعا می توان گفت
که دیر پاتر ین و محکم تر ین دوستی است که بین دو ملت در دنیا وجود دارد.

پرسش – پروفسور نتصر شما دانشمندی دانا هستید و به تاریخ کشورهای دیگر نیز آشنائی
دارید .می خواهم بپرسم که آیا در حیطۀ دانش شما ،دو ملت دیگری به روی کره زمین
وجود داشته یا دارند که از این همه روابط تاریخی مستحکم و متنوع برخوردار باشند؟
پاسخ – تا آنجائی که من با تاریخ جهان آشنائی دارم ،پاسخ منفی است .توجه بفرمائید که
ملت یهود در مصر نیز زندگی می کرده است .به یاد بیاور ید که در دوران حضرت موسی،
یهودیان با چه مصیبت و محنتی توانستند خود را از مصر و بردگی و بندگی در آن سرزمین
رهائی بخشند .در کتاب "هگادا" (הגדה  )Hagadaکه یهودیان در شب عید پسح می خوانند،
یهودیان رها شده از مصر می گو یند "در سرزمین مصر ما بنده و برده بودیم و ما را به کار گل
گرفتند و آزار و ستم بر ما روا داشتند".
در طول تاریخ ارتباطات دوهزار و پانصد ساله یهود و ایران ،هرگز چنبن وضعی وجود نداشته
است .ما هیچ گاه در ایران برده نبوده ایم ،بلکه همسان و هم طراز دیگر ایرانیان زیسته ایم و با
مردم ایران هموطن بوده ایم .یاد آوری می کنم که در طول تاریخ چند هزار ساله ما همیشه در
غم و شادی ملت ایران شر یک بوده ایم و تا به امروز نیز چنین است.
وقتی ما می بینیم که سرزمین ایران و ملت ایران با مصیبتی رو برو شده اند ،مثال خدای ناکرده
هنگامی که زلزله ای در ایران رخ می دهد ،نه تنها یهودیان ایرانی در اسرائیل آن را مصیبت خود
می دانند ،بلکه غیرایرانی های اسرائیل نیز ،یهودیانی که از کشورهای دیگر به اسرائیل آمده اند
نیز ،خود را در این غم شر یک می پندارند.
من اطمینان دارم که هیچ اسرائیلی نه تنها خود نمی خواهد به ایران زمین و مردم آن خاک
کوچکت ر ین آسیبی برساند ،بلکه مایل نیست که هیچ ملت یا حکومت دیگری نیز به ایران
تعرض کند .چون همه یهودیان نسبت به ملت ایران احترام می گذارند و نام ایران زمین را با
ستایش بسیار یاد می کنند.
پاسخ من به پرسش شما این است که چنین دوستی و صمیمیت دیر پائی که وجود دارد ،با
چنین استحکام و گسترش از نظر زمانی ،تصور نمی کنم که شما بتوانید چنین مهر و محبتی را
در هیچ نقطه جهان بین دو ملت دیگر پیدا کنید.
منشه امیر – پروفسور امنون سپاس بسیار داریم شما را که در این رشته گفت و گوها بر
شماری از واقعیت ها و دوستی ها انگشت گذاشتید که می تواند رهنمون و چراغ راه
بازگشت مهر و همکاری بین دو ملت گردد .ما ایمان داریم که زمستان باالخره می گذرد و
بهار دوستی بین دو ملت یهود و ایران دوباره فرا می رسد و در آرزو و انتظار روزی هستیم
که دو ملت بتوانند بار دیگر در این منطقه پرآشوب با یکدیگر همکاری و همیاری کنند و
در برابر خطرات مشترک بایستند و از موجودیت خویش دفاع کنند و در راه رفاه مردمان
هر دو کشور مشترکاً کوشا باشند .ما به نام شنوندگان رادیو اسرائیل و همه ایرانیان این
خاک سپاسگزاری می کنیم از شما که یادآور این روابط دوستی و محبت و همکاری بین
دو ملت یهود و ایران بوده اید.

پروفسور امنون نتصر – اجازه دهید که در پایان این سخن اضافه کنم که داوید بن گوریون پایه
گذار کشور اسرائیل ،هنگامی که از او درخواست شد درباره یکی از بزرگان دنیا که مورد مهر
و محبت یهودیان جهان قرار دارد مقاله ای بنو یسد ،او شخصیت کورش کبیر را برای نوشتن
این مقاله خود برگز ید؛ و اگر حافظه من اشتباه نکند ،تصور می کنم که این مقاله در جلد دوم
دانشنامه  3آن است و حتی اطمینان هم دارم که این رابطۀ دوستی که بین دو ملت وجود دارد،
رابطه ای که از کنار رود دجله آغاز شد و کورش بزرگ و ملت ایران آمدند و یهودیان را از
بردگی و اسارت بابلی ها نجات دادند تا بتوانند آزاد و سرفراز در سرزمین خو یش زندگی
کنند ،امید و ایمان من آن است که چنین دوستی برای همیشه پایدار خواهد ماند.
امیر – و ما در این امید و آرزو با شما همنوا و همسو هستیم .سپاسگذاریم.

