پروفسور نتصر در این بخش از کتاب
به شرح اماکن مقدس یهودی
در خاک ایران می پردازد
که شمار آن ها در خارج از خاک
اسرائیل بی نظیر است

نقشه ایران در دوران هخامنشیان که گستره امپراتوری ایران را نشان می دهد

پرسش – پروفسور نتصر با سپاس از آمادگی شما برای انجام این رشته از گفت و
گوها که هدف از آن شناسائی اماکن مقدس یهودی در خاک ایران است ،شما در
همه گفت و گوهای پیشین تاکید کرده اید که پیشنۀ تاریخی یهودیان در سرزمین
ایران به  0022سال می رسد .و همچنین شما در گفت و گوهای پیشین از نقش
فرهنگی یهودیان ایران در درازای این بیست و هفت قرن یا بیست و پنج قرن سخن
گفتید و یک رشته عالئق و روابطی را که بین دو ملت به وجود آمده بود تشریح
کردید .تصور می کنم که یکی از نشانه های این عالیق دیرین ،وجود شماری اماکن
مقدس یهودی در خاک ایران است.
اکنون ما از شما تقاضا داریم در این رشته گفت و گوهای جدید ،اماکن مقدس یهود
در ایران را به ما و دیگر عالقمندان بشناسانید .ولی پیش از آن که به این مقوله
بپردازید ،تقاضا دارم به اختصار بیان بفرمائید که این رابطه تاریخی بین دو ملت
چگونه ایجاد شد و در طول زمان چه تحوالتی در آن رخ داد؟
پاسخ – سخن گفتن در باره اماکن مقدس یهودی در ایران ایجاب می کند که یک مقدمه
تاریخی بیان کنیم زیرا الزم است برای عالقمندان تشر یح شود که این اماکن مقدس
چگونه و به چه علت به وجود آمده و سابقه و ریشه آن چیست؟

بی تردید ،تنها ملتی که ایران از نظر پیشینه و قدمت تاریخی با آن یک ارتباط طوالنی
داشته و دارد ،ملت یهود است .در این واقعیت هیچ شک و تردیدی وجود ندارد و
ملت یهود دو بار و در دو مرحله از تاریخ زندگی خو یش وارد ایران شد و در این
سرزمین ساکن گردید .بار نخست در دوره امپراتوری آشور در  0022سال پیش بود که
چندبار به حکومت شمالی سرزمین اسرائیل حمله کرد و اهالی این سرزمین را به
اسارت برد.
یادآوری کنم که در آن دوران ،پس از درگذشت حضرت سلیمان ،خاک اسرائیل در
اثر اختالف نظرهائی که بین فرمانروایان رخ داد دچار تجز یه گردید و به دو والیت
"اسرائیل" (به پایتختی شهر شِخِم یا نابلس) و والیت "یِهودا" (به پایتختی اورشلیم) تقسیم
شد که والیت اسرائیل در بخش شمالی این سرزمین بود و آشور آنان را به اسارت برد.
نام دیگر "والیت اسرائیل"" ،والیت افرائیم" بود که نام قبیله ای از اسباط دوازدگانه یهود
بود که مردمان آن در بخش شمالی سرزمین اسرائیل می زیستند و از این رو نام آنان نیز
بر این والیت اطالق گردید .افرائیم یکی از پسران حضرت یوسف بود.
شماری از افراد این قبیله به سمت فرمانروائی و مقامات عالیه رسیدند که یکی از آنان
یوشع بن نون نامیده می شد که به دستور حضرت موسی فرمانده بنی اسرائیل هنگام
بازگشت و ورود آنان به سرزمین اسرائیل و رو یاروئی با اقوامی بود که نمی خواستند
به یهودیان اجازه اسکان بدهند.
هنگامی که والیت شمالی سرزمین اسرائیل مورد حمله قرار گرفت ،امپراتوری آشور
ده ها هزار نفر از یهودیان این خاک را به سرزمین آشور به اسارت برد که در همسایگی
سرزمین ماد قرار داشت.
در صحیفۀ دوم "پادشاهان" (מלכים  )Melakhimکه بخشی از کتاب مقدس یهود را
تشکیل می دهد ،دو بار نام سرزمین ماد (که بعدها به بخشی از کشور ایران مبدل
گردید) آمده است .از این نوشتار چنین برمی آید که نخستین ورود یهودیان به سرزمین
ایرانی مادها کم و بیش در حول و حوش سال  000پیش از میالد بود.
البته من اطمینان دارم که ایرانیان به تاریخ باستان سرزمین خو یش کامال آشنا هستند و
نیازی به توضیح ندارند ،ولی در هر حال یادآوری این نکته را ضروری می دانم که در آن
تاریخ ذکر شده (یعنی  000پیش از میالد) هنوز حتی امپراتوری مادها  ،که بعدها
هسته مرکزی بر پائی ایران شد ،به وجود نیامده بود – و نه تنها این ،بلکه بنا بر باور
زرتشتیان ،حتی حضرت زرتشت نیز هنوز پا به جهان نگذاشته بود .تاکید می کنم که
این گفته ،به باور خود زرتشتیان است که ورود یهودیان به سرزمین ایران ،کم و بیش صد
سال پیش از ظهور زرتشت بوده است.
مفهوم این سخنان ،هنگامی که ما از روابط دیر ین ایران و یهود سخن می گوئیم آن است
که در تاریخ ایران باستان ،یهودیان یکی از نخستین گروه هائی بودند که وارد این سرزمین
شدند و در آن جا زندگی خود را بر پا کردند و به آبادانی ایران آینده پرداختند.

البته ایرانیان می دانند که در آن دوران سرزمین مادها چه بخشی از خاک ایران امروز را
تشکیل می داد .ولی از آن جا که در آن ایام مرزها یک امر شناخته شده و ثابت نبود و
نمی شد دقیقا آن را مشخص کرد ،به طور تقر یب می توان گفت که نواحی آذربایجان
امروز و کردستان و گیالن و بخش هائی از جنوب این استان ها منطقه حکومتی مادها
را تشکیل می داد .در این بخش ها بود که گروه هائی از یهودیان در  0022سال پیش
ساکن شدند.
دور دوم ورود یهودیان به خاک ایران ،و این بار از طر یق جنوب ،هنگامی بود که بخت
النصر دوم امپراطور بابِل (عراق امروز) چندین بار به "والیت یهودا" (در جنوب خاک
اسرائیل) حمله ور شد ،ولی در آخر ین حمله خود که در سال  685پیش از میالد بود،
نه تنها یهودیان را به اسارت گرفت ،بلکه بیت المقدس یهود را نیز و یران کرد و شهر
اورشلیم را هم با خاک یکسان ساخت .یهودیانی که به اسارت برده شده بودند در خود
بابل و نواحی اطراف آن ساکن شدند .بابل آن روز در دو طرف رودخانه های دجله و
فرات قرار داشت که شاید بتوان آن را بین النهر ین امروز نامید.
یهودیان حدود پنجاه سال در اسارت حکومت بابل زندگی کردند ،تا آن هنگام که
بزرگمرد سرزمین ایران کورش کبیر به پا خاست و بابِل را تصرف کرد و سرزمین های
وسیع تری را نیز به تسلط ایران در آورد و ملت یهود را از اسارت آزاد ساخت .او نه
تنها آنان را از اسارت رهائی بخشید ،بلکه اعالم داشت که می توانند به سرزمین پدری
خود باز گردند و حتی به آن ها امکان داد که بیت المقدس (خانه خدا) را که نیایشگاه
مرکزی یهودیان و نشان هو یت دینی و شناسنامه سیاسی آنان بود از نو بنا کنند.
این واقعیت تاریخی از واالمنشی کورش پادشاه بزرگ ایران نشان دارد که نسبت به
باورمندان ادیان مختلف مدارا می کرد و به آن ها احترام می گذاشت .کورش بزرگ نه
تنها نسبت به ملت یهود و باور دینی آنان تسامح نشان داد ،بلکه نسبت به همه ملت ها
و همه باورهای دینی از هر نوع که بود راه مدارا در پیش گرفت .حتی آنانی که بت
مردوک را در بابل می پرستیدند از آزادی دینی برخوردار شدند.
در آن هنگام که کورش یهودیان را از اسارت بابل آزاد ساخت و به آن ها اجازه
بازگشت به وطن را داد ،شماری از این اسیران آزاد شده به سوی خاور به راه افتادند و
به سرزمین ایران رفتند و در آن جا سکونت اختیار کردند.
این تنها دیدگاه من نیست ،بلکه برخی پژوهشگران دیگر نیز می اندیشند که این تصمیم
شماری از یهودیان آزاد شده (که به جای بازگشت به سرزمین پدری ،رهسپار خاک
ایران شدند) از چند علت سرچشمه می گرفته است .یکی از علل آن بود که شماری از
یهودیان از زمانی پیش در ایران سرزمین زندگی می کردند.
یک پژوهشگر سوئدی به نام ویدنگرن  G. Widengrenبر این باور است که در سرنگون
کردن امپراتوری آشور در سال  510پیش از میالد ،یهودیان نیز نقش داشته اند؛ به این
مفهوم که تعداد ز یادی از یهودیان وارد ارتش ماد شده بودند ز یرا در آن دوران ،یعنی کم و

بیش در سال  028تا  026پیش از میالد ،امپراتوری ماد تکو ین یافته بود و یهودیانی که
در آن سرزمین می زیستند ،مایل بودند به حکومت ماد کمک کنند تا بتواند امپراتوری
ستیزخو و میلیتاریستی آشور را سرنگون سازند – و همین هم شد و امپراتوری آشور
در سال  510پیش از میالد کامال منهدم گردید و این یهودیانی که به طور آزاد در
سرزمین ایرانی ماد زندگی می کردند ،شمارشان در اثر زاد و ولد افزایش یافت و در
دیگر نقاط ایران نیز ساکن گردیدند.
یکی از این نواحی منطقه گیالن بود که ما بعدها هنگامی که از اماکن مقدس یهودی در
خاک اسرائیل سخن خواهیم گفت و به ناحیه "گیلیارد" خواهیم پرداخت ،در باره این
موضوع مطالب بیشتری خواهیم گفت.
یوسفوس فالویوس (יוספוס פלאוויוס  )Josephus Flaviusتاریخ نو یس بزرگ یهودی نیز که
در سده اول میالدی می زیست ،در نوشتارهای خود تائید می کند که شماری از
یهودیانی که در بابل ماندند و به اورشلیم باز نگشتند ،به سوی خاور روان شدند و در
خاک ایران مستقر گردیدند .این امر علل متعددی دارد که باید به تفصیل در باره آن
سخن گفت که در این محدوده نمی گنجد.
ایران در دوران هخامنشیان ،به عنوان سرزمینی که کورش بزرگ و داریوش بزرگ
پادشاهان آن بودند ،یعنی ایران هخامنشی ،نظر مساعدی نسبت به یهودیان داشت .از
دیدگاه من بسیار طبیعی به نظر می رسد که نه تنها در  0622سال پیش ،بلکه حتی
امروز نیز اقلیت ها دوست دارند در سرزمینی رحل اقامت افکنند که اهالی آن
سرزمین و شاهان و فرمانروایان آن کشور نظر مساعدی نسبت به این اقلیت ها داشته
باشند .این واقعیت مسلمی است که اثبات آن نیازی به استناد به مدارک ندارد.
همین اماکن مقدس یهودی در ایران که در این رشته از گفت و گوها می خواهیم به
شرح آن ها بپردازیم ،خود بهتر ین نشان آن است که اسکان یهودی در سرزمین ایران
بستر مساعدی داشته است .به سخنی دیگر ،اگر دو امپراتوری بزرگ مانند آشور و
بابل رفتارشان با یهودیان به شیوه ای خشونت بار و به صورت به اسارت بردن این
ملت بوده ،رفتاری که ایرانیان با یهودیان کردند به صورت اعطای آزادی به آنان و
رهاسازی آن ها از اسارت بوده است.
این را هم باید یادآوری کنم که کورش بزرگ بابل را تسخیر کرد و بسیاری سرزمین های
دیگر را نیز به تصرف در آورد ،و از جمله بر خاک اسرائیل نیز مسلط شد که در آن
هنگام در اشغال بابلی ها بود .البته هنگامی که من از اسرائیل سخن می گو یم ،منظورم
محدودۀ امروزی خاک آن به اضافۀ زمین های شرق اردن امروزی است.
در تمامی دوران دو یست ساله ای که سرزمین اسرائیل در تسلط ایرانیان بود ،حکومت
ایران به مردمان این سرزمین آزادی کامل اعطا کرده بود و در همین دوره بود که یهودیان
این سرزمین از رشد فکری برخوردار شدند و به خالقیت فلسفی و فرهنگی پرداختند
و شکوفا شدند .در همین دوران بود که بسیاری از نوشتارهای دینی که بعدها در

مجموعه اسفار بیست و چهارگانه کتاب مقدس یهود گنجانیده شد ،به نگارش درآمد
– و این ارزیابی را بسیاری از تاریخ پژوهان تائید می کنند.
دوره دیگری نیز که الزم است در این جا به آن اشاره کنیم ،دوران پس از کورش کبیر
است .درست است که کورش دستور آزادی یهودیان را صادر کرد که بتوانند به
سرزمین پدر ان باز گردند و اورشلیم را از نو آباد کنند و خانه خدا (بیت المقدس) را
دوباره بر پا سازند ،ولی شوربختانه به عللی و شاید به خاطر اختالف نظرها و
برخوردهائی که در داخل "والیت یهودا" وجود داشته ،و شاید به علت کمبود بودجه و
وسائل و مصالح ساختمانی ،همان بیت المقدسی که توسط بخت النصر به آتش کشیده
شده و با خاک یکسان گردیده بود بازسازی نشد – بلکه این مهم در دوران پادشاهی
دار یوش بزرگ عملی گردید که در گفت وگوی بعدی با تفصیل بیشتری به آن خواهیم
پرداخت.

پیروزی شاپور اول پادشاه دوم ساسانی بر والر یانوس امپراتور روم در نقش رستم

پرسش – پروفسور نتصر ،در گفت و گوی پیشین ،هنگامی که از شما پرسیدیم
چگونه شد که یهودیان در ایران دارای اماکن مقدس هستند ،و چگونه مقدسین یهود
به خاک ایران رسیدند ،شما الزم دانستید یک پیشینۀ تاریخی را بیان کنید که اصوال
یهودیان چگونه به خاک ایران پای گذاشتند .شما در فرصتی گفته بودید که شمار
اماکن مقدس یهودی در ایران بسیار چشمگیر است و در حدی است که در میان
همه کشورهای خارج از خاک اسرائیل و همه سرزمین هائی که یهودیان به آن جا
رسیدند و در آن جا زندگی می کردند ،بیشترین تعداد اماکن مقدس یهودی در خاک
ایران قرار دارد و این ،نشانی از روابط  0022ساله بین یهود و ایران است.
پاسخ – بله ،همین طور است .در سخن پیشین ما به این جا رسیدیم که در دوران
دار یوش بزرگ نیز تحوالتی در روابط باستانی یهود و ایران به وقوع پیوست و در همین

دوره بود که با کمک سخاوتمندانه پادشاه ایران ،بازسازی بیت المقدس یهود انجام
گرفت .در خود کتاب مقدس یهود اشاراتی به این رو یداد هست که آن را می توان در
صحیفۀ عِزرا و تا اندازه ای هم در صحیفۀ نِحِمیا که دو بخش از اسفار ییست و
چهارگانه کتاب مقدس هستند مطالعه کرد.
در سال چهارم سلطنت داریوش بزرگ بود که بازسازی بیت المقدس یهود در اورشلیم
آغاز گردید و بی تردید این نکته برای شما جالب است بدانید که همه هز ینه بازسازی
این کانون دینی و ملی یهودیان توسط پادشاه ایران و از خزانه ملت ایران تامین شد.
حساب کنید که دیوار ندبه که یگانه بازمانده خانه خدا و بیت المقدس یهود محسوب
می شود ،در فاصله چندصد متری از مکانی قرار دارد که اکنون ما در استودیوی
ضبط در آن جا نشسته و این گفت و گو را انجام می دهیم .همان مکانی است که هر
سال ده ها هزار نفر یهودی از سراسر جهان و از داخل اسرائیل و همچنین صدها هزار
توریست خارجی به زیارت آن می آیند.
همان سنگ های بزرگی که این زائران و گردشگران در برابر آن با احترام به نیایش می
ایستند و یا در مقابل آن تعظیم می کنند و حتی سنگ ها را لمس کرده و می بوسند و
آرزوهای خود را بیان داشته و به نذر و نیاز می پردازند ،و یا امیال و خواسته های خود
را روی کاغذ کوچکی نگاشته و آن را در البالی شکاف بین سنگ ها قرار می دهند و
آرزو می کنند که پروردگار صلح و نیک بختی بر همه جهانیان عرضه دارد ،همه این ها
روی کالن سنگ هائی قرار گرفته که با پول ملت ایران خر یداری و تهیه شد و برای
ساخت دیوار بلند بیت المقدس یهود به کار رفت.
این دیوار که "حصار غر بی" یا "کُتِل هَمَعراوی" (הכותל המערבי

(Hakotel

Hama’araviنامیده می شود بخشی از بیت المقدس است که با پول ملت ایران از نو بنا
گردید .این واقعیتی که گفتم ،و هر اندازه نیز شگفت به نظر برسد ،حقیقتی است که در
صحیفۀ عِزرا در کتاب مقدس یهود نگاشته شده است .همین حقیقت ساده نشان می
دهد که مناسبات دو ملت ایران و یهود تا چه حد دوستانه بوده است.
نکته دیگری که در چارچوب مقدمه و آن هم به صورت گذرا می خواهم بگو یم ،تا
بتوانیم به اصل موضوع بپردازیم که همانا اماکن مقدس یهودی در ایران است ،به دوران
خشایارشاه مر بوط می شود که در سال های سلطنت خود درگیر جنگ های زیادی ،به
و یژه با یونان بود و شاید از این رو فعل و انفعال عمده ای بین وی و سرزمین اسرائیل
نمی بینیم – و این در همان حالی که دوستی و صمیمیت بین دو ملت ادامه داشت.
اما حتی در دوران خشایارشاه نیز کنش و واکنشی بین دو ملت وجود داشت و آن
ارتباطی با جشن پوریم و "تومار استر" در کتاب مقدس دارد .و باز به اختصار بگو یم که
در دوران اردشیر اول فرزند خشایارشاه بود که دو باره اقداماتی در ارتباط با مناسبات
بین دو ملت انجام شد و آن هنگامی که پادشاه ایران مامورانی را به سرزمین اسرائیل
فرستاد تا حصار دور شهر اورشلیم را از نو بنا کنند.

هم زمان با حکومت اردشیر اول در خاندان هخامنشی و کم و بیش مقارن با  062پیش
از میالد بود که عِزرا که در بابِل زاده شده بود ،با گروه زیادی از یهودیان از بابل به سوی
شهر اورشلیم رهسپار شد و نِحِمیا که یکی از مقامات مهم در بار اردشیر بود ،و کتاب
مقدس یهود از او به عنوان "جام دار" اردشیر نام برده است ،توسط پادشاه ایران به
سمت والی سرزمین اسرائیل منصوب شد.
در حاشیه بگو یم که "جام دار" سمت بسیار مهمی در دربار شاهنشاهی ایران محسوب
می شده که اهمیتش حتی از صدراعظمی باالتر بوده و او نزدیک تر ین همدم پادشاه
محسوب می شده است .اردشیر این دستیار یهودی خود را به عنوان والی به اورشلیم
می فرستد که در کار بازسازی شهر نظارت کند.
این جا بود که یک همکاری سه جانبه به وجود آمد که از یک سو ایران و کمک های
آن سرزمین به اورشلیم در دوران اردشیر اول بود و از جهت دیگر عِزرا که توجه او
بیشتر به امور دینی معطوف بود – به ویژه آن که او برای گردآوری مطالب پراکنده
تورات و دیگر نوشتارهای تاریخی مر بوط به ملت یهود همه تالش خود را متمرکز
ساخته بود – و طرف سوم نحمیا قرار داشت که به عنوان والی ماموریت یافته بود
طرح بازسازی اورشلیم را به انجام برساند.
در همین دوره ی بین داریوش بزرگ و اردشیر اول بود که تعدادی از جوانان و سر بازان
یهودی ،یا داوطلب می شوند و یا بسیج می گردند تا از آن جا که یهودیان خود را مدیون
ملت ایران و پادشاهان آن می دانستند ،از مرزهای دور امپراتوری بزرگ ایران پاسداری
کنند و آن گونه که در شماری از کتاب های تاریخ نگاشته شده ،در همین دوره است
که شماری از سر بازان یهودی ،در چارچوب حفاظت از مرزهای ایران ،بخشی به
ناحیه گرگان فرستاده می شوند که در آن ایام هیرکانیا نامیده می شد ،و گروهی دیگر به
جنوب مصر به نقطه ای به نام الفانتین اعزام می گردند که محل کنونی سد اسوان
است و ماموریت آنان با احداث ساتراپ نشین ها ،نگاهداری مرزهای دوردست
امپراتوری ایران بود.
این واقعیات تاریخی نشانگر آن است که این دوستی و صمیمیتی که در دوران
هخامنشی به وجود آمد ،و برای هر دو ملت ثمرات مفیدی داشت ،در دوران بعدی
نیز ادامه یافت و یک پدیده زودگذر نبود.
پس از هخامنشیان ،سرزمین اسرائیل به تصرف یونانیان در آمد که رفتارشان با یهودیان
کامال بر عکس رفتار ایرانیان با این مردمان بود .زیرا در همان حال که ایرانیان در مورد
امور مذهبی اقوام دیگران بسیار آزادمنش بودند و ملت یهود را ز یر بال حمایت و
دوستی خود گرفته بودند ،یونانیان پس از اشغال سرزمین یهود ،رفتار ظالمانه ای با آنان
در پیش گرفتند.
اشغالگران از بیت المقدس یهود هتک حرمت کردند و آن جا را به نجاست کشاندند،
آن ها در صحن مقدس بیت المقدس خوک را که در دین یهود جانوری نجس

محسوب می شود ذبح کردند و صحن بیت المقدس را به ورزشگاه مردان نیمه عر یان
یونانی مبدل ساختند .آن ها فشار سنگینی را بر یهودیان آغاز کردند تا آنان را از سخن
گفتن به زبان عبری بازدارند و نیایش های آنان را متوقف سازند و قرائت کتاب مقدس
تورات را ممنوع سازند ،آئین ختنه را به دور اندازند و خیلی آئین ها و باورها و سنت
های دیگر – همه به این هدف که یهودیان از یکتاپرستی دست بردارند و هم باور بت
پرستان یونانی گردند.
در حالی که ایرانیان در دوران تسلط بر سرزمین اسرائیل به یهودیان امکان می دادند در
باور خو یش بمانند و پروردگار را آن گونه که می خواهند ستایش کنند ،یونانیان
اشغالگر یهودیان را مورد شکنجه های دهشتناک و حتی قتل و کشتار قرار می دادند که
آنان باور دینی خود را ترک گو یند – یک لحظه توجه کنید که چه تفاوت عظیمی بین
رفتار ایرانیان با ستمگری های یونانیان وجود داشته است.
حکومت ظالم یونان از صحنه روزگار نابود گردید و در ایران نیز حکومت دیگری به پا
خاست که خاندان اشکانی آن را بنا نهاد و مدت حدود پانصد سالی که بر این پهنه
جغرافیائی و از جمله سرزمین اسرائیل حکومت می کردند ،بهتر ین ارتباط را با ملت
یهود داشتند .یهودیان نیز بهتر ین رابطه را با امپراتوری ایران برقرار ساخته بودند.
چرا؟ به علت آن که پادشاهان اشکانی مدت طوالنی از دوران حکومت خود را به
جنگ و ستیز با یونان گذراندند .از آن جا که یونانیان دشمن ایرانیان بودند و هم زمان،
با یهودیان نیز سر ستیز و ستم داشتند ،طبیعی است که بین دو ملت ایران و یهود دو باره
همکاری به وجود آمد و آن دو بیشتر به هم نزدیک شدند.
در آن دوران بود که بین اشکانیان و ملت یهود همکاری نظامی نزدیکی نیز برقرار شد که
هدف از آن براندازی حکومت یونان بود که باالخره این هدف عملی گردید و یهودیان
توانستند یونانیان را از سرزمین خود بیرون کنند.
به دوره رومیان نیز الزم است اشاراتی کنیم .امپراتوری روم هم پس از آن که بر سرزمین
اسرائیل مسلط شد ،به همان فجایعی دست زد که یونانی ها علیه ملت یهود مرتکب
شده بودند .آن ها نیز به ستمگری علیه یهودیان پرداختند و آنان را از نظر اجرای آئین و
آداب مذهبی خود زیر فشار گذاشتند و برایشان محدودیت قائل شدند.
همین امر باعث گردید که در میان ملت یهود جنبشی به وجود آمد که می توان گفت
ابتدا جنبه آرام و بی خشونت داشت و آن از جانب گروه هائی بود که دیدند ملت
کوچک یهود قادر نیست با امپراتوری عظیم و سرکو بگر روم دست و پنجه نرم کند.
به دنبال رسیدن به این ارزیابی بود که گروهی از یهودیان در خود فرو رفتند و درون گرا
شدند و راه انزوا و اعتکاف در پیش گرفتند .آن ها در بیابان ها پراکنده شدند و تالش
کردند یک زندگی دور از شهر و آبادی و بی دغدغه برای خو یش فراهم سازند و خود
را از همه امور دنیوی جدا نگاه دارند و در جر یانات ناگوار روز دخالتی نکنند .آن ها

می خواستند بدون واسطه قرار دادن دیگران ،مستقیما با خدای خو یش ارتباط برقرار
ساخته و به راز و نیاز بپردازند.
از میان همین گروه ها بود که مسیحیت به وجود آمد که به آن نمی پردازیم زیرا ارتباط
مستقیمی با تاریخ ایران ندارد .ولی در عین حال ارتباطی نیز می توان یافت و آن این که
اگر دوران لیبرالیسم دو یست ساله هخامنشی نسبت به ملت یهود نبود ،این احتمال را
نباید از نظر دور داشت که ممکن بود ملت یهود نیز در زیر ستم و ظلم اشغالگران
یونانی و رومی نابود شود و از بین برود.
همین دوران همکاری و همیاری بین خاندان اشکانیان و ملت اسرائیل بود که موجب
به وجود آمدن یک دوره هشتاد ساله همکاری هائی بین خاندان حشمونائیم یهودی در
خاک اسرائیل با حکومت ایران گردید که استقاللی برای یهودیان در خاک خود به
وجود آورد .اگر این همکاری نبود ،بعید می نماید که خیزش گران حشمونائی علیه
حکومت اشغالگر یونان می توانستند موفق شوند و حکومت خودفرمان خو یش را
بر پا سازند.
این سخنان به عنوان مقدمه الزم بود تا بدانیم که یهودیان اصوال چه ارتباطی با ایرانیان
دارند و ایرانیان چه روابط باستانی با یهودیان داشته اند و چگونه اماکن مقدس یهودی که
موضوع این رشته گفتارهای ماست در ایران به وجود آمد.
هنگامی که در گفت و گوهای بعدی ما بتوانیم در باره یکایک اماکن مقدس یهودی در
ایران توضیح دهیم ،به آرامگاهً یک بانوی مقدس یهودی نیز خواهیم پرداخت که "سِرَح
بَت آشر" (שרח בת-אשר  )Serah Bat-Asherنامیده می شود و مقبره او در اصفهان قرار
دارد و مورد احترام مسلمانان نیز هست .برای عالقمندان توضیح خواهیم داد که
اصوالً این آرامگاه چگونه بر پا شد و این بانوی نوادۀ حضرت یعقوب چگونه به خاک
اصفهان رسید و در آن جا ز یست و در همان جا چشم از جهان فروبست و مدفون
شد.
با همین توضیحات است که ما می توانیم درک کنیم که چرا آرامگاه دو مقدس یهودی
به نام اِستر و مُردخای در همدان قرار گرفته است و یا حضرت دانیال چگونه به شهر
شوش رسیده و در آن جا مدفون شده است – و همین طور برای دیگر اماکن مقدس
یهودی در ایران که نماد راستین ارتباطات تاریخی و چند هزار ساله بین دو ملت است
و قدمت این روابط را نشان می دهد.
پرسش – مطلب جالب آن که به گفتۀ شما همه این اماکن مقدس یهودی مورد قبول
و احترام مردم مسلمان ایران نیز قرار دارد...
پاسخ – بله ،بدون شک چنین است .البته هنگامی که ما فرصت کنیم به یکایک اماکن
مقدس یهودی در ایران بپردازیم ،در مورد هر یک از آن ها به این موضوع اشاره خواهیم
کرد .مسلمانان نه تنها به آرامگاه و مزار انبیای یهود در خاک ایران اعتقاد دارند ،بلکه
حتی مقابر صدیقان و صاحبان کرامت و مالهای بزرگ یهودی که در ایران دفن شده

اند ،مورد احترام مسلمانان قرار دارد که محل دفن یکی از این صاحبان کرامت به نام اُر
شَرگا در یزد و دیگری به نام مال مُشه هَلِوی در کاشان قرار دارد .مسلمانان به این
اماکن می آیند و در آن جا دعا می خوانند و نذر و نیاز می کنند.
امیر – شما با این سخنان کنجکاوی و اشتهای ما را سخت برانگیختید که بدانیم این
اماکن در کجا قرار دارند و شخصیت های مدفون در آن جا چه مقدسینی بودند و
چگونه به آن جا رسیدند .این را می گذاریم به گفت و گوهای بعدی .سپاسگزاریم از
شما.

نقشه ایران امروز و اماکن مقدس یهودی در شهرهای مختلف کشور

پرسش – سخن از اماکن مقدس یهودی در ایران زمین است و ما از شما پرسیدیم
که اصوالً چه شد که یهودیان به ایران رسیدند و در این سرزمین سکونت گزیدند و
شما توضیحات روشنگرانه ای در این مورد در اختیار عالقمندان قرار دادید و در
ضمن گفتید که زیارتگاه های یهودی در ایران نه تنها مورد احترام و تقدس یهودیان
قرار دارد ،بلکه مسلمانان نیز به آن ها احترام می گذارند و حتی به زیارت می آیند

و نذر می کنند و حاجت می طلبند .حاال پرسش اساسی ما این است که چگونه
مقدسین یهود گذارشان به ایران افتاد و در این سرزمین زیستند و مدفون شدند؟
پاسخ – پاسخ بسیار ساده است ،به خاطر آن که نباید دوران باستان منطقه ای را که
اکنون خاورمیانه نامیده می شود به صورت امروزی آن نگاه کنیم .دو هزار و پانصد
سال پیش نقشه جغرافیائی این منطقه به کلی متفاوت بود .مرزهائی که امروز وجود
دارد ،کشورهای امروزی منطقه چون اردن و سوریه و مصر و لبنان و عراق و عر بستان
سعودی و کو یت و امارات عر بی ،هیچ یک در دوران باستان وجود نداشته است.
منطقه ای که من از آن سخن می گو یم و آن را دنیای گذشته می خوانم ،در واقع بخش
عمده ای از امپراتوری ایران را تشکیل می داد و این سرزمین ها قسمتی از گسترۀ
ف رهنگی ایران زمین محسوب می شد .در این جا منظور من به طور عمده گستره
جغرافیائی غرب امپراتوری ایران است و این در حالی که ایران بزرگ در آن دوران گستره
ای بسیار فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیائی امروز داشته است.
شما از در یاچۀ آرال در خاک روسیه قدیم بگیر ید تا خلیج فارس و بعد سرزمین
افغانستان را نیز به آن اضافه کنید ،زیرا استقالل افغانستان در واقع از دوره ناصرالدین
شاه آغاز شد و تا پیش از آن ،خاک افغانستان بخشی از گسترۀ ایران بود که البته من
بیشتر روی فرهنگ ایرانی تکیه دارم .می خواهم بگو یم که در بسیاری از سرزمین هائی
که در آن روزگاران تحت تسلط ایران بود ،مردم هنوز به زبان فارسی و یا به یکی از ز بان
های ایرانی سخن می گو یند.
به عنوان مثال ،زبان نیمی از مردم افغانستان دَری است ،در تاجیکستان و بخشی از
ازبکستان به زبان تاجیک سخن می گو یند ،در داغستان به زبان تات صحبت می کنند،
و در جمهوری آذربایجان امروز در بخش های نخچوان و شیروان و مناطق دیگر به زبان
هائی حرف می زنند که همه آن ها شاخه هائی از ز بان های ایرانی هستند.
شما می پرسید مقدسین یهود چگونه به ایران رسیدند و پاسخ من آن است که شما در
دوران باستان به هر نقطه ای در این منطقه که پای می گذاشتید ،عمال بخشی از ایران
بود .ولی امروز وقتی از خاک ایران سخن می گوئیم ،مرزهای آن مشخص است و
همگان گسترۀ آن را می دانند.
پرسش – وقتی به شرق می نگریم ،آیا می توان گفت که مرزهای امپراتوری ایران در
آن دوران از هند آغاز می گردید؟
پاسخ – بله ،همین گونه است و پاکستان امروز بخشی از ایران بوده و زبان اردو مخلوطی
از هندی و فارسی است و گرچه دستور زبان آن هندی است ،ولی بسیاری از واژه های
آن ریشه ایرانی دارد .یادآوری کنم که نام دو تن از سران پاکستان ریشه کامال ایرانی دارد.
نام پروز  Parvezمشرف پاکستانی از پرویز فارسی می آید .در واقع تلفظ درست تر
همان پَروِز است و نه پرویز ،زیرا در ز بان پهلوی و در دوره ساسانیان نیز آن را پَروِز تلفظ
می کرده اند .و یا خانم بی نظیر بوتو که او را بِنَظیر  Benazirمی خوانند که "بی" به

مفهوم بدون ،در تلفظ درست فارسی باستان "بِ" بوده است .این نمونه کافی است ما
را به این نتیجه برساند که گسترۀ ایران ،دست کم از نظر فرهنگی ،در مقایسه با امروز
بسیار وسیع تر بوده است.
پرسش – حاال اگر از مرزهای غربی ایران باستان سخن بگوئیم ،در واقع بین النهرین
و سوریه و سرزمین اسرائیل (فلسطین) تا مرزهای مصر و شبه جزیره سینا بخشی
از امپراتوری ایران بوده است.
پاسخ – مرزهای ایران آن روز بسیار فراتر از این بود زیرا تا مرکز لیبی نیز تسلط ایرانیان
احساس می شد و هنگامی که از حضور ایران در مصر سخن می گوئید ،عمالً باید
ادامه دهید و به مرز سودان برسید .ایران آن دوران بسیار وسیع بوده و حتی شبه جز یره
عر بستان و یمن و نقاط دیگر را نیز شامل می شده است.
البته بخش عظیمی از این سخنانی که گفتم به گسترۀ سیاسی و جغرافیائی امپراتوری ایران
مر بوط می شود ،و این در حالی که موضوع سخن من گسترۀ فرهنگی ایران و ایرانی
است .توجه من به آن است که زبان فارسی و یا ز بان های ایرانی در کدام نقاط تکلم
می شده است .البته توجه دارید که خود فارسی نیز یکی از ز بان های ایرانی است.
تازه خود زبان های ایرانی نیز شاخه ای از ز بان های هندوارو پائی هستند.
با توجه به این توضیحات ،پاسخ به پرسش شما که مقدسین یهودی از کجا و چگونه
به ایران رسیدند آن است که آن ها به طور طبیعی در این سرزمین هائی که می توان
گفت کامالً ایرانی بوده سکونت داشته و زندگی می کرده اند .بیائید شهر شوش را مثال
بزنیم که آرامگاه حضرت دانیال در آن قرار دارد :شوش از دوران پیش از هخامنشیان،
در دوره ایالمی ها ،یک شهر بزرگ و توسعه یافته و آباد بوده است.
نمونه دی گر شهر همدان (اکباتان یا هگمتانه) که آرامگاه استر و مردخای در آن قرار
دارد ،در دوران مادها رونق بسیار داشت .اکباتان در صحیفه "عزرا" در کتاب مقدس به
عنوان "هَخماتا" آمده و بخشی از سرزمین مادها بوده است.
می خواهم نکته دیگری را نیز بگو یم که امیدوارم به اعراب بر نخورد :حتی واژه "بغداد"
یک نام کامالً ایرانی است و در فُرس قدیم هخامنشی "باگا داتا" تلفط می شده است که
به مفهوم "خداداده" می باشد .واژه "خدا" گاهی هم "باغا" تلفط می شده است .وقتی می
گو یند "حسن بیگ" یا "دریابیگ" واژه "بیگ" نیز به مفهوم صاحب و یا خداوندگار
است که از منشعبات زبانی واژه "باگا" می باشد .البته در کتاب اوستا برای خداوند،
بیشتر واژه "ایزد" به کار رفته است.
جان کالم آن است که اگر شما اسامی جغرافیائی برخی شهرک ها و آبادی های امروز
عراق را نگاه کنید ،می بینید که بسیاری از آن ها ر یشه ایرانی دارند.

پرسش – از این توضیحات سپاسگزاری می کنیم و پیش از آن که وارد جزئیات هر
یک از اماکن مقدس یهودی در ایران شویم ،یک تصویر کلی ارائه دهید و بگوئید که
این اماکن در کدام بخش های ایران قرار گرفته است.
پاسخ – مهمتر ین نام اصفهان است .در کنار آن می توان از شهر همدان ،و از شوش و
تو یسرکان و قزوین و گیلیارد (در هفتاد کیلومتری شمال تهران) نام برد .اما در کنار آن ها،
اماکن مقدس دیگری هم داریم که گرچه با پیامبران دوران کتاب مقدس ارتباط مستقیم
پیدا نمی کند ،ولی مزار صاحبان کرامت است .مثالً در یزد ،یهودیان دارای زیارتگاه "اُر
شرَگا" هستند و در کاشان نیز یک مکان مقدس برای یهودیان به نام مزار "مال مُشه
هَلِوی" وجود دارد .در باره هر یک از این اماکن به صورت مشروح سخن خواهیم
گفت.
پرسش – یک پرسش کنجکاوانه دارم :تمام شهرهائی که نام بردید در غرب ایران و
در مرکز کشور قرار دارد و شما نامی از شرق ایران نیاوردید؟ چگونه است؟
پاسخ – علت ساده آن است که یهودیان می کوشیدند از مراکز قدرت و حکمرانی دور
نباشند تا از امنیت نسبی بیشتری برخوردار گردند .یهودیان در پاسارگاد می زیستند که
مرکز حکومتی بود – و یا شهر همدان را برگز یده بودند که پایتخت تابستانی شاهان
هخامنشی بود .یا شهر شوش ،که پایتخت زمستانی پادشاهان در دوران هخامنشی بود.
در یک کالم تالش یهودیان آن بود که از مراکز حکومتی و شاهتشاهی دور نباشند –
گرچه در روایات مختلف گفته شده که هستند یهودیانی که پیش از اسالم در نقاط
ظاهراً دور دستی مانند خراسان زندگی می کرده اند .فراموش نکنید که خراسان بزرگ،
مناطقی چون بخارا و افغانستان را نیز شامل می شده است .ولی از نظر پراکندگی
جغرافیائی اماکن مقدس یهود ،سخن شما درست است که اماکن مقدس یهودی همگی
در مرکز و غرب ایران قرار دارد.
پرسش – آیا این امر به مفهوم آن است که میزان سلطه پادشاهان ایران بر نواحی
دوردستی مانند پاکستان امروز و جنوب افغانستان قوی نبوده است؟
پاسخ – نه نمی توانم بگو یم که قوی نبوده است ،ولی احتمال زیاد می رود که تاریخ
نو یسان عمده توجه خود را معطوف مراکز حکومتی ایران کرده بودند .شاید حکومت
مرکزی در آن نواحی دوردست نیز قدرت هائی داشته است .به یاد آورید که کورش
بزرگ در کجا کشته شد؟ او هنگامی که به سوی افغانستان و آن نواحی پیش می رفت
به قتل رسید.
بیائید پادشاه دیگری را مثال بزنیم :یزدگرد سوم آخر ین پادشاه ساسانی .او کجا کشته
شد؟ در اطراف مرو و آسیای میانه بود که او را به قتل رساندند .یعنی ،حتی پادشاهان
نیز وقتی از مرکز دور می شدند ،خود را به خطر می انداختند.
تصور می کنم که یهودیان بیشتر مایل بودند دور و بر مراکز قدرت پادشاهان باشند،
ز یرا این امر نوعی حمایت و سایه گسترانی به روی اقلیت یهودی بود – گرچه در مورد

آن دوران نمی توان سخن از اقلیت و اکثر یت گفت زیرا در آن دوران ناسیونالیسم آن
گونه که امروز ما آن را می شناسیم ،نیرو نگرفته بود.

اصفهان ،میراث فرهنگی جهانی و شهری که یهودیان آن را پایه گذاری کردند

پرسش – شما در گفت و گوی پیشین به شهرهای متعددی در مرکز و غرب ایران
اشاره کردید که جایگاه شماری از اماکن مقدس یهودی است و تاکید کردید که در
خارج از خاک اسرائیل هیچ سرزمینی دیگری وجود ندارد که این گونه مرکز اماکن
مقدس یهودی باشد .یکی از شهرهائی که به آن اشاره کردید اصفهان است که جایگاه
چندین مکان مقدس یهودی می باشد .لطف کنید و درباره آن ها اطالعاتی در اختیار
عالقمندان قرار دهید.
پاسخ – بله بجاست که ما بررسی اماکن مقدس یهودی در ایران را از شهر اصفهان آغاز
کنیم ،زیرا واقعیات تاریخی ثابت می کند که اساس و پایه شهر اصفهان را یهودیان
گذاشتند .شاید شنیدن این امر برای برخی شگفت انگیز باشد ،ولی این یک واقعیت
تاریخی است.
این واقعیت در کتب جغرافیا دانان اسالمی نیز ذکر شده است و آن را می توانیم در
کتاب اصطخری و ابن حٌوقَل و المقدسی و معجم البُلدان نوشتۀ یاقوت بن عبد الله
الحموي بخوانیم .حتی در کتابی ایرانی که به زبان پهلوی میانه نوشته شده و "شهرستانی

های اران" ) (Sharistaniha-i-Eranنام دارد به این امر اشاره شده که اصفهان توسط
یهودیان پایه گذاری شده است.
اصفهان را نخست "یهودیه" می نامیدند و در مورد آن که چگونه یهودیان به این نقطه
رسیدند و آن شهر را بر پا کردند ،داستانی وجود دارد که ممکن است تنها یک روایت
باشد ،ولی هسته هانی از حقیقت نیز در آن وجود دارد .طبق این روایت ،یهودیان که به
اسارت بابِل برده شده بودند ،و آن گروهی که به جای بازگشت به اورشلیم و سرزمین
پدری خود ،به سوی شرق و خاک ایران به راه افتادند ،مقداری از خاک اورشلیم را در
کیسه های مختلف ریخته و همیشه با خود به همراه داشتند تا هرگز خاطر میهن از
یادشان زدوده نشود.
آن ها با همین خاک وارد سرزمین ایران شدند و به جستجوی مکانی پرداختند که
خاک آن به خاک اورشلیم شباهت داشته باشد و محیطی باشد که آب و هوای آن
اورشلیم را به یاد آورد و حتی آب آن طعم آب اورشلیم را بدهد .گو یا هنوز یاد آب
اورشلیم در ذائقه این به اسارت رفتگان مانده بوده است.
در روایت آمده است که این یهودیان به نزدیکی زاینده رود می رسند و متوجه می
شوند که خاکش شبیه خاک اورشلیم و آبش به طعم آب اورشلیم است و همانجا
خیمه بر پا می کنند .حتی جمله ای را به زبان عبری ولی به خط عر بی در کتاب ابن
حوقل می بین یم که می نو یسد "نَحنا نُشکُن هِنا" به معنی "ما در این جا ساکن می
شو یم".
در این نقطه بود که یهودیان سکونت گز یدند و به آبادانی پرداختند و بناهائی به سبک
معماری آن روزها بر پا کردند .شهر به تدریج گسترش یافت و آن مکان را به نام
سرزمینی که از آن جا آمده و توسط امپراتوری بابِل از آن جا به اسارت برده شده
بودند ،و به یاد خاستگاه ملت یهود" ،یهودیه" نام گذاردند.
بعدها روستاهائی که در نزدیکی این شهر وجود داشت نیز گسترش پیدا کرد و در دوران
ساسانیان یک اردوگاه "اسباران" یا "اسب سواران" در آن جا بر پا شد که بتدریج به یک
نق طه مسکونی غیرنظامی مبدل گردید و آبادی هائی چون "جَی" و "شپرستان" که در آن
حوالی بودند بزرگتر شدند و به هم چسبیدند و شهر بزرگی به وجود آمد .ولی هنوز
هو یت این شهر حفظ شده و قسمتی از آن به نام "یهودیه" باقی مانده بود و بخش دیگر
"جی و شپرستان" نام گرفت که این وضع تا حمله عرب به همان حال بوده است.
همانگونه که می دانید ،مهاجمان عرب در سال  501میالدی اصفهان را به تصرف در
آوردند.
موضوع جالبی وجود دارد که آن را به زبان عر بی در کتاب "ذکر اخبار اصبهان" جلد
اول آن نوشتۀ ابونعیم می خوانیم که در آن آمده است« :یهودیان اصبهان (که منظور او
شهر "یهودیه" است) دروازه های شهر را به روی مهاجمان عرب باز می کنند که وارد

شوند» .در توضیح این رو یداد باید بگوئیم که دوره های پایانی حکومت ساسانیان بر
ایران ،دوران انحطاط اخالقی و ظلم و ستم فرمانروایان بود.
این واقعیت تلخ در همه کتاب های تاریخ نیز آمده است و نه تنها به یهودیان و
مسیحیان ایران ظلم می شده ،بلکه افرادی نیز که از نظر اجتماعی وطبقاتی به گروه پائین
تعلق داشتند مورد ستم قرار می گرفتند .مردم ایران از فرمانروایان آخر دوران ساسانیان
دل خوشی نداشتند.
یهودیانی که دروازه های شهر اصفهان را به روی مهاجمان گشودند ،نمی دانستند که با
چه افرادی رو برو هستند ،تنها هدفشان آن بود که از حکومت ظلم و ستم و زور
ساسانیان رهائی یابند.
همۀ این مطالب را که در کتب تاریخ هم آمده است بیان کردیم که توضیح دهیم
چگونه ممکن است افرادی چنین شهامتی را داشته باشند که به پیشواز دشمن بیایند و
حتی با طبل و دهل و آالت موسیقی دیگر از او استقبال کنند؟
یهودیان تصور می کردند که "ماشیح" یعنی منجی یهودیان ظهور کرده است که این چنین
به استقبال آن ها رفتند .در آن دوران روزنامه یا تلو یز یون وجود نداشت که مردم از
پیش بدانند چه کسانی قصد ورود به شهر آنان را دارند! هنگامی که انسان با رنج و
محنت زیاد رو بروست ،همیشه در انتظار آمدن افرادی است که او را از این وضع
نجات دهند.
همین جر یان در کتب تاریخ نیز نگاشته شده که "مِلِخ ماشیح" (מלך משיח Melekh

 – Mashiahشاه نجات دهنده) در راه است .یهودیان اصفهان در آن موقع به درستی
نمی دانستند که با چه کسانی رو برو هستند و چه در انتظارشان می باشد.
این جا طبعا پرسیده می شود که چگونه افرادی ممکن است نسبت به آنانی که به شهر
آنان حمله برده و قصد تسخیر آن را دارند این گونه دوستانه رفتار کنند؟ پاسخ آن است
که این استقبال نشان می دهد که اوالً جمعیت یهودی اصفهان بسیار زیاد بوده و حتی
گفته می شود که هفتاد هشتاد هزار یهودی در آن ناحیه زیست می کرده اند و نکته دوم
آن که یهودیان زیر آزار و ستم قرار داشتند و راه رهائی می جستند.
هنگامی که اعراب اصفهان را به تصرف درآوردند ،حتی اگر دیگر "یهودیه" خوانده نمی
شد ،نام آن را به "دار الیهود" تغییر دادند .بعدها این نام هم عوض می شود و آن جا را
"اسپاهان" می خوانند ،که منظور سپاهیان است – گرچه در این مورد همه تاریخ
نو یسان متفق القول نیستند .این اسم بعدها به صورت اصفهان در می آید.
پرسش – کنجکاوی ما را سخت برانگیخته اید و دوباره می خواهیم بپرسیم که آیا
اصفهان را وافعاً یهودیان برپا کردند؟ مگر آن شهر چقدر یهودی داشت که آن جا را
"یهودیه" و بعدها "دارالیهود" نام نهادند؟

پاسخ – در این که شهر اصفهان توسط یهودیان بر پا گردید ،هیچ تردیدی وجود ندارد.
این یک واقعیت مستند است .در بسیاری از کتب تاریخ این امر مورد تائید قرار گرفته
و پیشتر به شماری از این کتب و مراجع اشاره کردم .حتی در کتاب "نزهة القلوب"
نوشته حمدالله مستوفی قزوینی نیز که خیلی پس از کتاب های قبلی نگاشته شده ،این
مطلب آمده است.
همه این تاریخ نو یسان و محققین تائید می کنند که پایه گذاران شهر اصفهان یهودیان
بوده اند .در این واقعیت کوچکتر ین تردیدی وجود ندارد .حتی جهانگردان اروپائی که از
دوره صفوی و شاه عباس اول و دوم شمار آن ها در ایران زیاد می شود و در دوره
نادرشاه نیز آمدن آن ها ادامه داشت ،آن ها هم در سفرنامه های خود می نو یسند که
وقتی به اصفهان می رسند ،تاکید می کنند که یهودیان پایه گذار این شهر بوده اند.
این یک واقعیت غیرقابل تردید است و تاریخ نو یسان بسیاری آن را تائید می کنند و
جهانگردانی که از پرتغال و فرانسه و انگلستان و غیره ،مانند ژان شاردن Jean Chardin
جهانگرد فرانسوی ،که به ایران آمدند و سپس این مطالب را نوشتند ،بی تردید پیشتر آن
را نمی دانستند و آن چه نوشته اند شرح مشاهدات آنان در محل است و مردم بومی
به آن ها گفته بودند که این شهر را یهودیان پایه گذاری کرده اند.
آرزو می کنیم که اگر روزی در کتاب های درسی ایران تاریخچه اصفهان نگاشته شود،
این حقیقت را کتمان نکنند.
پرسش – گفتید که یهودیان در جستجوی مکانی که بتوانند در آن جا رحل اقامت
افکنند ،به زاینده رود رسیدند و آن آب و خاک اصفهان و هوای آن را شبیه
اورشلیم یافتند و از این رو آن نقطه را برای اقامت برگزیدند؟ آیا همین حسن
انتخاب بود که قرن ها بعد موجب شد که اصفهان پایتخت کشور ایران قرار گیرد؟
پاسخ – ممکن است این عوامل در گز ینش اصفهان به عنوان پایتخت ایران مؤثر بوده
است .شاه عباس اول در اواخر قرن شانزدهم (سال  1650میالدی برابر  1225هجری)
اصفهان را به عنوان پایتخت خود برگز ید .ولی اصفهان در دوران آل بو یه نیز مدتی مرکز
حکومتی بود .البته ایران در آن دوران ها تکه پاره شده بود و فرمانروایان مختلف در
نقاط گوناگون کشور حکمرانی می کردند.
اصفهان از دوران شاه عباس اول تا انقراض خاندان صفوی پس از حمله افغان ها
پایتخت محسوب می شد .ولی هنگامی که نادرشاه به پا خاست و افغان ها را بیرون
راند ،شهر مشهد را به عنوان پایتخت تعیین کرد .احتماالً دلیل این تغییر نیز آن بود که
چون نادر از خراسان برخاسته بود ،می خواست در میان اقوام و افراد قبائل خو یش
زندگی کند .در دوران هائی نیز قزوین و تبر یز و اماکن دیگر پایتخت ایران بوده اند.
پرسش – ولی بی تردید در اصفهان بزرگترین آثار تاریخی و مجموعه های هنر و
فرهنگ و تمدن ایران قرار دارد.

پاسخ – بله ،بیشتر ین بخش از این آثار هنری مر بوط به زمانی است که اصفهان پایتخت
بود و به ویژه در دوران شاه عباس اول بود که اکثر این آثار هنری به وجود آمد .احداث
میدان شاه و عالی قاپو و مسجد لطف الله و مسجد شاه و غیره ،تقر یبا هم دوره با او
آغاز گردید و در دوره های پس از او تکمیل شد .مدرسه چهارباغ اواخر دوران صفوی
ساخته شد .اصفهان به صورتی بسیار زیبا در آمد و من بر این باورم که اصفهان
ز یباتر ین شهر ایران است.

عکس هائی از ز یارتگاه سِرَح بَت آشر در اصفهان (عکاس :یوسف ستاره شناس)

پرسش – پروفسور نتصر ،شما در گفت و گوهای پیشین ،پس از آن که توضیح دادید
یهودیان برای نخستین بار چگونه به ایران رسیدند و گروهی از آنان در کنار زاینده
رود رحل اقامت افکندند و شهر اصفهان را برپا ساختند ،در ضمن گفتید که
بیشترین شمار اماکن مقدس یهودی در ایران را می توان در شهر اصفهان یافت و
اکنون هنگام آن است که در مورد یک یک این اماکن توضیحات بیشتری از شما
دریافت کنیم.
پاسخ – مهمتر ین مکان مقدس یهودی در اصفهان که می خواهم به شرح آن بپردازم،
آرامگاه "سِرَح بَت آشِر" (שרח בת-אשר  )Serah Bat-Asherاست که یهودیان آن را "سارا
بت آشر" تلفظ می کنند .البته این تفاوت تلفظ بین "سِرِح" و "سارا" علت زبانی دارد و در
مورد بسیاری از واژه های عبری که توسط یهودیان در برخی نقاط دنیا تلفظ می شود رخ
می دهد .مسلمانان این مکان مقدس یهودی را به نام "سارا خاتون" یا "استر خاتون" می
شناسند.

سِرَح بت آشر دختر آشر یکی از فرزندان حضرت یعقوب بود .ارتباط این مکان با نوۀ
حضرت یعقوب به نخستین صحیفۀ کتاب تورات می رسد .در این صحیفه ،که
"آفر ینش" نام دارد و به "پیدایش" ترجمه شده ،آمده است که عبر یان و یا بنی اسرائیل آن
دوره ،به دنبال قحطی در سرزمین کنعان که محل سکونت آنان بود ،به ناچار به مصر
کوچ می کنند و در آن جا اقامت می گز ینند تا هنگامی که پس از چهارصد سال
حضرت موسی آنان را از سرزمین بردگی مصر نجات می دهد و به سوی خاک
اسرائیل رهنمون می گردد.
داستان جالبی در همین ارتباط در کتاب مقدس یهود هست که در "قصص األنبیاء"
مسلمانان پرورش می یابد و در احادیث یهود نیز به تفصیل بیان می شود و یکی از سوره
های قرآن نیز به نام "سورة الیوسُف" به آن می پردازد که با حضرت یوسف یکی از
دوازده فرزند حضرت یعقوب ارتباط دارد .در احادیث اسالمی این داستان به عنوان
"اَحسَن القِصَص" معروف شده است.
داستان را همگان می دانند و یادآوری کنیم که حضرت یعقوب دوازده پسر داشت که
یازدهمین آن ها به نام یوسف مورد محبت بیشتر پدر قرار می گرفت و دیگر برادران
بر او رشک می برند و در موقعیتی برخی از برادران می خواهند یوسف را سر به
نیست کنند و برادران دیگر واسطه می شوند و تصمیم گرفته می شود که یوسف را در
چاهی بیاندازند .کاروانی از آن مکان رد می شود و یوسف را از چاه بیرون می کشد و
بازرگانان او را با خود به مصر می برند و به عنوان برده می فروشند و این غالم در طول
زمان به مقام دومین شخصیت حکومتی مصر می رسد و در واقع صدراعظم آن
سرزمین می گردد.
مدتی بعد در کنعان قحطی شدید رخ می دهد و برادران یوسف ناچار می شوند برای
تهیه آذوقه رهسپار مصر گردند .زیرا اگر در کنعان خشکسالی بود ،ولی در سرزمین
مصر رود نیل زمین ها را سیراب می کرد .هنگامی که برادران به مصر می رسند و به
سوی خر ید غالت می روند ،یوسف براداران خو یش را شناسائی می کند ،ولی برادران
نمی توانند او را بشناسند.
این خود واقعاً قصه ای دراماتیک و پرهیجان است که تصور می کنم همگان جزئیات
آن را می دانند ،ولی برای یادآوری ،برادران یوسف در دومین دور سفر به مصر برای
خر ید گندم ،یوسف را می شناسند و یا شاید یوسف خود را به آنان می شناساند و
هنگامی که به برادر تنی خود بنیامین که از همان مادر است می نگرد (که از راحل یکی
از همسران حضرت یعقوب زاده شده اند) ،حالت انقالب روحی به او دست می
دهد و بسیار احساساتی می شود و اشک در چشمان او حلقه می زند و راز برادری
همگان آشکار می شود.
برادران یوسف هنگامی که به کنعان باز می گردند تا پدر را با خود به مصر بیاورند،
نمی دانند چگونه به پدر مژده دهند که فرزند دلبند وی که سالیان دراز در سوگ او

نشسته بود نمرده و زنده است و به مقام واالئی در یک کشور بیگانه رسیده است.
حضرت یعقوب در آن دوران بسیار سالخورده بوده و فرزندانش بیم داشتند که اگر
چنین خبری را به طور ناگهانی به او بدهند ممکن است در دم جان سپارد.
یادآوری می کنم که یکی از فرزندان دوازدگانه حضرت یعقوب آشِر نامیده می شد که
دختری به نام سِرَح داشت و گفته می شود که او دختری هنرمند بوده که چنگ می
نواخته و صدای دلنشینی داشته است.
برای آن که بتوانند پیام زنده بودن یوسف را به پدر بگو یند ،بی آن که او به هیجان
بسیار دچار شود ،از سرح می خواهند که آن را با نوای موسیقی بیان کند .سرح در
حالی که چنگ می نواخته و آواز می خوانده ،به پدر بزرگ نزدیک می شود و می
سراید:
יוסף במצריים ,מנשה ואפריים Yosef beh-mitsraim. Menashe ve efraim
که در ز بان عبری یک بیت قافیه دار است و به این معنی که "یوسف در مصر است
و منشه و افرائیم (برادران او هستند)" .با این نوا  ،سرح به پدر بزرگ خود می فهماند
که یوسف فرزند او زنده است و این در حالی که برادران یوسف پیشتر با نشان دادن
پیراهن خونین وی ادعا کرده بودند که گرگ یوسف را دریده است.
این داستان در ادبیات فارسی نیز بسیار ریشه دوانیده و گفته هائی چون "یوسف گم
گشته باز آید به کنعان غم مخور" و "پیر کنعان" و مطالب مشابهی که در غزلیات حافظ
آمده است و شعرای دیگری چون سعدی و عراقی و نظامی و دیگران نمونه هائی از آن
است.
در ادبیات فارسی آمده است که پیر کنعان چنان در سوگ فرزند دلبند خو یش
گر یسته بود که بینائی خود را از دست داده بود و به یک حالتی می خواست حتی
پیراهن حضرت یوسف را به چشم خود بمالد تا شاید بینائی خو یش را بازیابد.
به هر حال ،سرح بت آشر این بشارت را که یوسف زنده است به پدر بزرگ
خو یش می فهماند و در آن هنگام است که حضرت یعقوب دعای بزرگی در حق نوه
خو یش می کند و به او می گو ید "انشاالله همیشه جاودان بمانی" .یعنی ،مرگ در تو اثر
نکند و پایدار بمانی .چنین می گو یند که به خاطر همین دعای پدر بزرگ و پیر کنعان و
حضرت یعقوب ،سرح بت آشر به زندگی جاودان دست یافته است.
به همین علت ،در احادیث و روایات یهود آمده است که وقتی یهودیان کوچ می کنند و
از سرزمین بابل و به نقطه اصفهان امروز می رسند ،که مسلماً در آن دوران نه اسم
داشته و نه شناخته شده بوده ،سرح بت آشر نیز از جمله رهروان این کاروان یهودی
بوده است.
در روایات یهود آمده است که سرح بت آشر می تواند هم زمان حضور داشته و یا
غائب باشد – یعنی هم مرئی باشد و هر غیرمرئی .به همین جهت ،گفته می شود که

یهودیان در آن نقطه ای که سرح بت آشر ساکن بوده کنیسائی به نام نیایشگاه حضرت
یعقوب بر پا می کنند ،به مرور زمان این جایگاه به صورت مقدس در می آید.
در همان حال ،روایاتی نیز وجود دارد که به دوره اسالمی می رسد و با حکایاتی در
مورد شاه عباس اول ارتباط می یابد .مثالً روایتی وجود دارد که به نحوی وارد اشعار
بابائی بن لطف کاشانی شاعر یهودی آن دوران نیز شده که مصادف با دوران پادشاهی
شاه عباس دوم زندگی می کرده است .ولی مطالبی که او در این ارتباط سروده به دوران
شاه عباس اول و شاه صفی و شاه عباس دوم مر بوط می شود .یادآوری کنیم که بابائی
بن لطف در حدود سال  1565میالدی می زیست و تاریخ یهودیان ایران را در پنج هزار
بیت به شعر در آورد.
روایتی که او در این زمینه می سراید زاده فکر خود او نیست ،بلکه او به حکایتی استناد
می کند که در طو ل دوران ها و قرون ،نسل به نسل و سینه به سینه نقل شده ولی به
دوره شاه عباس مر بوط می شود و احتمال دارد که پیش از او نیز چنین روایت هائی
وجود داشته است.
در این روایت آمده است که شاه عباس که روزی به شکار رفته بود ،آهوئی را می بیند و
با اسب خود به دنبال آن می تازد و به نقطه ای می رسد که در کنار ناحیه لنجان قرار
داشته که به طور معمول شکارگاه شاه عباس بوده و تا نزدیکی های پیر بکران می رسد
و متوجه می گردد که آهو وارد غاری شد.
شاه عباس که عزم جزم داشته که این آهو را هرطور که شده شکار کند ،برای به دام
انداختن آن از ا سب پائین می آید و وارد غار می شود و تاالری را می بیند و دهانه غار
بالفاصله بسته می شود و شاه عباس گرفتار می آید و ناگهان در برابر خو یش بانوئی را
می یابد.
شاه عباس خطاب به آن بانو می پرسد "تو کیستی؟" و زن در پاسخ می گو ید" :من سرح
بت آشر نوه حضرت یعقوب هستم .می دانم که تو بر ملت من ستم روا می داری و
آنان را زجر می دهی و ندای پدر بزرگ خو یش را از آسمان شنیدم که باید آستین باال
زده و قوم یهود را از دست مظالم تو نجات دهم".
شاه عباس ابرو به شگفتی در هم می کشد و به فکر فرو می رود .همان گونه که پیشتر
گفته ایم ،دوران خاندان صفوی و به ویژه شاه عباس بزرگ زمان بسیار دشواری برای
یهودیان بوده که در معرض انواع مظالم و ستمکاری ها قرار داشته اند.

گورستان یهودی پیر بکران در کنار زیارتگاه "سرح بت آشر" در اصفهان

پرسش – شما درباره یکی از زنان مقدس یهود سخن گفتید که "سِرَح بَت آشر" نام
دارد و نوه حضرت یعقوب بوده و به باور یهودیان آرامگاه او در شهر اصفهان قرار
دارد .شما گفتید که درباره این بانو حتی در ادبیات ایران نیز مطالبی آمده است و
این باور وجود دارد که این بانوی مقدسه یهود جاودان است و هرگز نمرده و هرگز
نمی میرد .شما در گفت و گوی پیشین روایتی را در مورد برخورد شاه عباس با این
بانوی یهودی در یک غار بیان کردید که ناتمام ماند و تقاضا داریم به آن ادامه دهید.
پاسخ – در گفت و گوی پیشین تعر یف کردم که طبق روایات ،شاه عباس در تالش برای
شکار آهوئی وارد یک غار می شود و در آن جا با بانوئی رو برو می گردد که همانا سرح
بت آشر نوۀ حضرت یعقوب است .این روایت در کتاب "اَنوسی" یکی از سروده های
شاعر یهودی ایرانی به نام بابائی بن لطف کاشانی آمده است.
"انوسی" به مفهوم یهودیانی است که آنان را با زور و تهدید ناچار ساخته اند دین دیگری
بپذیرند – که این روند در طول قرون و اعصار در بسیاری از کشورها جر یان داشته و

یکی از تاریک تر ین فصول تاریخ بشری و پایمال سازی حقوق یهودیان بی دفاع بوده
است.
ولی مفهوم عمیق تر "انوسی" آن است که یهودی حتی با آن که ناچار گردیده ظاهرا به
دین دیگری درآید ،ولی ایمان به یهودیت و وحدانیت حق و فرامین حضرت موسی را
ترک نگفته و همچنان در خلوت به اعتقادات و آداب و رسوم یهودی خود ادامه می
دهد.
یادآوری می کنم که بابائی بن لطف کاشانی همان شاعر یهودی است که سرگذشت قوم
خو یش را به نظم درآورده و ما در گفت و گوهای مر بوط به پیشینۀ فرهنگی یهودیان در
ایران در باره او به تفصیل سخن گفته ایم.
بازگردیم به روایت شاه عباس و سرح بت آشر که این بانوی یهودی در برخورد با شاه
ایران در داخل غار شکایت می کند نسبت به مظالمی که بر یهودیان در حکومت او وارد
می آید و از شاه می خواهد که به این وضع پایان دهد.
بنا بر همین روایت ،شاه عباس به آن بانوی یهودی قول می دهد که به مجرد آن که راه
خروجی غار دو باره گشوده شود و او بتواند به شهر اصفهان باز گردد ،قوم یهود را از
شکنجه و ستم معاف خواهد ساخت .بابائی بن لطف در اشعارش می نو یسد که
واقعا همین نیز شد و شاه عباس پس از آن که به پایتخت بازگشت ،به دستیاران خود
اطالع داد که چه اتفاق ی برای او روی داده و فرمان صادر کرد که از این پس زجر و
آزاری نسبت به یهودیان صورت نگیرد.
البته ما از تاریخ دقیق این روایت آگاهی ندار یم ،ولی آنانی که در پژوهشگری رو یدادهای
تاریخی تبحر دارند ،احتمال می دهند که این روایت مر بوط به دوره ای است که بین
 1502تا  1505میالدی می باشد که تاریخ دوم مقارن با درگذشت شاه عباس است.
پرسش – حاال می رسیم به این پرسش که آرامگاه سرح بت آشر در چه نقطه ای از
اصفهان قرار دارد .لطفاً ما را با خود به آنجا ببرید و تعریف کنید که چه می بینیم.
پاسخ – این آرامگاه در فاصله تقر یباً سی کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده و تا آن
جا که می دانم ،هنوز هم در اختیار و سر پرستی یهودیان آن شهر قرار دارد و در کنار آن
گورستان وسیعی واقع شده که یهودیان اصفهان اموات خود را در آن جا دفن می کنند.
این آرامگاه در نزدیکی روستائی به نام "پیر بکران" قرار دارد و اتاق هائی در آن جا
ساخته شده که به شکل عدد  8فارسی و یا حرف ח عبری می باشد .در واقع می توان
گفت که این اتاق ها به شکل مستطیلی ساخته شده که یک ضلع ندارد و ضلع چهارم
آن رودخانه ای است که از کنار گورستان می گذرد .ولی سه ضلع دیگر اتاق هائی
است که برای اسکان زائران ساخته شده و یهودیان اصفهان هر سال در ماه عبری ایلول
و همچنین ماه تیشری در شمار بسیار باال به آن جا می آمدند و همه وسائل الزم را نیز

با خود می آوردند و در آن اتاق ها و یا اتاقکها به مدت یک ماه تا یک ماه و نیم بیتوته
می کردند.
باید این توضیح را اضافه کنیم که ماه ایلول آخر ین ماه در تقو یم عبری است که پس از
آن ماه تیشری می اید که با آغاز سال نو یهودی و همچنین روزه بزرگ یوم کیپور و عید
سوکوت (عید سایبان ها) مصادف می باشد و در واقع چندین هفته متوالی است که
جنبه روحانی و معنوی دارد.
گاهی هم رسم بر آن بود که کودکان بیماری را که درمان نمی یافتند ،برای ادای نذر به
آن آرامگاه می آوردند و موی بلند سر آن ها را برای نخستین بار از هنگام تولد آن ها
می تراشیدند .در واقع می توان گفت که این رسم تنها برای کودکان بیمار نبوده ،بلکه بنا
به سنت یهودیان ،هنگامی که والدین برای نخستین بار می خواستند موهای سر فرزند
نوزاد خود را کوتاه کنند و یا به کلی بتراشند به نزدیکی آرامگاه می آوردند و این "کار
سلمانی" را همراه با آداب و رسوم و خواندن سرودهای ویژه و شادمانی و سرور برگزار
می کردند.
آقای امیر شما که مانند من در اورشلیم زندگی می کنید می دانید که این رسم در
اسرائیل نیز وجود دارد و به ویژه یهودیان مراکشی زاده به آن پای بند هستند و همچنین
یهودیان معروف به اولترا اورتودوکس ) (Ultra Orthodoxو سنتی آن را محترم می دارند.
این آئین قدیمی در اسرائیل در کنار آرامگاه ربی شیمعون بر یوحای و ربی مئیر بَعَل
هَنِس که در نقطه ای به نام "مِرُن" (מרון  )Meronدر شمال اسرائیل قرار دارد انجام می
شود .این رسم به زبان عر بی مراکشی حَلَقه ) (Halaqaنامیده می شود و هر سال در
یادروز آن دو روحانی صاحب کرامت یهودی که هزاران نفر در کنار آرامگاه آنان گرد می
آیند برگزار می گردد.
یهودیان اصفهان همچنین وقتی به زیارت آرامگاه سرح بت آشر می روند نذر و
نیازهای خود را نیز در آن جا بیان می کنند.
همان گونه که گفتم مکان آرامگاه سرح بت آشر و گورستان آن ناحیه وسیعی بوده و در
نقطه ای از اتاق های زائران ،همان غاری وجود داشته که بابائی بن لطف در روایت
منظوم خود از آن سخن گفته است .امروز این مکان نقطه بلندی است که سوراخ
مانند و تا حدودی شبیه غار است .ولی دهانه ورودی آن قدر تنگ است که تنها با
سینه کش کردن می توان از آن گذشت و وارد غار شد که به شکل یک تاالر بزرگ
است.
در این مورد نیز روایات و اعتقاداتی وجود دارد که به موجب آن ها ،کسانی که واقعا
گناهکار باشند ،نخواهند توانست از دهانه تنگ آن غار بگذرند و تنها افرادی قادر به
عبور از آن خواهند شد که گناهی نکرده و خطائی مرتکب نشده باشند .افرادی که از
این دهانه می گذرند و وارد تاالر می شوند ،در آن جا به نیایش می پردازند و شمع بر

می افروزند .ولی نمی دانیم که از هنگام به روی کار آمدن حکومت اسالمی در ایران
چه تغییراتی در این مکان داده شده باشد.
همان گونه که گفتم ،محوطه مر بوط به آرامگاه و گورستان بسیار وسیع است و در
حفاری هائی که پیش از انقالب در ایران در آن نقطه انجام شد ،تخته سنگی به دست
آمد که مطالبی روی آن حک شده ،ولی درست در نقطه ای که تاریخ حکاکی نگارش
شده ،ترکی به وجود آمده که خواندن اعداد را غیرممکن می کند و نمی توان گفت که
این سنگ مر بوط به چه دوره ای است.
برخی آن را به دوره اشکانیان نسبت می دهند و بعضی آن را متعلق به دوره مغول می
دانند و برخی نیز با احتیاط آن را با دوران صفوی مر بوط می سازند .ولی در هرحال این
سنگ نیز نشانه قدمت این جایگاه مقدس است .عده ای بر این عقیده اند ،و اتفاقا
بیشتر آن ها محققین اسالمی هستند که در این زمینه کاوش کرده اند ،که می گو یند
الاقل تا دوره مغول و قرن سیزدهم میالدی همه آن مکان ،یعنی تمامی روستای پیر بکران
و مقدار ز یادی از ناحیه لنجان یهودی نشین بوده است.
این ارزیابی منطقی می نماید و علت آن است که بعید است که یهودی مقیم اصفهان
حاضر می شده است سی کیلومتر مسافت را آن هم با وسائل ابتدائی آن روز طی بکند
که بتواند اموات خود را در نزدیکی آرامگاه سرح بت آشر به خاک بسپارد و یا اصوال
در چنین مکان نسبتاً دوردست جایگاه مقدسی بر پا سازد و یا حتی کنیسا بسازد.
منطق این احتمال را تقو یت می کند که در دوران گذشته دور و بر آرامگاه مقدس محل
سکونت شمار زیادی یهودی بوده است .ولی امروز هیچ یهودی در آن روستا زندگی
نمی کند .با این همه ،مکان مز بور گاهی دارای متولیان مسلمان و گاهی یهودی است.
در همان نزدیکی گورستان کنار سرح بت آشر کوهی قرار دارد که در داخل آن نوعی
مغاک یا گودال و یا غاری دیده می شود که برحسب باور یهودیان اصفهان ،این غار یک
داالن زیرزمینی دارد که سوی دیگر آن به شهر مقدس اورشلیم در سرزمین اسرائیل
وصل می شود .یهودیان اصفهان حتی به روی این کوه و این غار نام گذاشته اند و آن را
"کوکوله" می خوانند.
من تالش بسیار کردم پی ببرم که این واژه از کجا آمده است – و تنها گمانی که دارم آن
است که این نقطه در گذشته "کوه کیلو یه" نامیده می شده است و ما چنین نامی را در
چند نقطه دیگر ایران نیز دار یم .گمان می رود که اهالی محلی وقتی این نام را سر یع تلفظ
می کرده اند ،به "کوکوله" مبدل می شده است.
اجازه می خواهم یک مطلب شخصی را نیز بیان کنم و آن این که پدر مرحوم من نیز
در آن گورستان مدفون است و همچنین پدر بزرگ و مادر بزرگ من در آن خاک
خفته اند و همچنین شمار زیاد دیگری از بستگان من خانه ابدی خود را در آن جا قرار
داده اند .خانواده من سال ها در شهر رشت زندگی می کردند و خود من هم در رشت
به دنیا آمده ام و هرگز در اصفهان مقیم نبوده ام ،ولی همه آن ها دلشان می خواست که

پس از فوت ،در "سِرَح بَت آشر" به خاک سپرده شوند .این واقعیت نشان می دهد که
یهودیان در اصفهان و حتی نواحی دیگر آرزو داشتند که پس از فوت ،در این مکان
مقدس و نسبتا دور دست دفن شوند.
پرسش – آیا این مکان مقدس یهودیان ،مورد احترام مسلمانان نیز قرار دارد؟
پاسخ – بله ،صد در صد .می خواهم مطلب کلی تری بگو یم و آن این که من هیچ
مکان مقدس یهودی را در سراسر خاک ایران نمی شناسم که مورد احترام مسلمانان نیز
نباشد .چنین مکانی اصال وجود ندارد .من در مورد هر یک از اماکن مقدس که از آن
ها سخن بگوئیم ،در این مورد توضیح بیشتری خواهم داد .آرامگاه های دیگر یهودی نیز
از نظر تقدس ،مورد قبول مسلمانان نیز هست.
پرسش – با کمال شوربختی ،هم من و هم شما از هنگام انقالب به بعد از ایران
دیدن نکرده ایم ،ولی به هر حال می خواهم بپرسم که شما از فاصله سی کیلومتری
بین اصفهان و آرامگاه سرح بت آشر سخن گفتید .ولی می دانیم که در سال های
اخیر اصفهان بسیار گسترده تر شده و احتمال دارد که این مکان مقدس اکنون گوشه
ای از داخل شهر باشد .در این فر صت می خواهم بپرسم که آیا می دانید
مسلمانانی که به زیارت این مکان می آیند چه نوع نذر و نیازهائی می کنند؟
پاسخ – نخست می خواهم بگو یم که من بسیار مایلم بتوانم دو باره به ایران بروم و همه
جا را یک بار دیگر ببینم و خاطرات را زنده کنم .ولی در پاسخ به پرسش شما باید
بگو یم که اصوال ماهیت نذر و نیاز در مورد انسان ها در هر نقطه جهان که باشند
تفاوت اساسی با هم ندارد .آیا مردم نیازمند چه چیزی هستند؟ آن ها رزق و روزی می
خواهند ،تندرستی می خواهند ،آرزو دارند که بیماران آن ها شفا یابند و فرزندانشان از
بیماری به دور باشند ،دختران دم بخت آرزوی ازدواج دارند .این ها آرزوهائی است که
میان همه مردمان مشترک است ،خواه در چین و ژاپن زندگی می کنند و یا ایران و
آمر یکای جنو بی.
در سراسر دنیا همین است .خواسته های همه انسان ها کم و بیش یکی است .ما
صلح و صفا می خواهیم و در پی رسیدن به آرامش هستیم .مسلمان و یهودی هنگامی
که در یک مکان مقدس می ایستند و نیایش می کنند و به نذر و نیار می پردازند،
خواسته هایشان یکی است .می آیند به مکان مقدس و در آن جا شمع روشن می کنند
و به گفته خودشان از "سارا خاتون" یا "استر خاتون" که نام های دیگر "سرح بت آشر"
است آرزوی نیکوئی و نیک بختی دارند.
گفتۀ شما در مورد شیوه تلفظ نام "سرح بت آشر" در بین اهالی یهودی اصفهان درست
است .آن ها این مکان را "سَرا بَت آشر" و یا حتی "سارا بت آشر" می خوانند و حتی
یک نام پرمعنی دیگر هم دارند که آن "ماما سارا" می باشد ،یعنی یهودیان اصفهان
"سرح" را از روی محبت مادر خو یش می دانند.

در یکی از سفرنامه های متعددی که من از سیاحان اروپائی خواندم و یادم نیست که
نو یسنده آن هلندی بوده یا آلمانی و صدسال و یا دویست سال پیش نگاشته شده ،به
اشتباه آمده است که این مکان مقدس در سی کیلومتری جنوب اصفهان ،آرامگاه
"سارا" همسر حضرت ابراهیم می باشد .این اشتباه ممکن است ناشی از آن باشد که
جز سارا همسر حضرت ابراهیم ،سارای دیگری وجود ندارد که در کتاب مقدس از او
نام برده شده و جنبه تقدس داشته باشد.

مسجد "هارون والیت" (در عکس باال) و مسجد "شعیاء" در اصفهان اماکن مقدس یهودی بوده است

پرسش – شما در گفت و گوهای پیشین به یکی از مهمترین اماکن مقدس یهودی در
ایران اشاره کردید که در اصفهان قرار دارد و آرامگاه سِرَح بَت آشر نوه حضرت
یعقوب محسوب می شود و مکانی که مورد احترام و حتی زیارت مسلمانان نیز
قرار دارد .توضیح دادید که این مقبره در همان شهری است که توسط یهودیان در
ایران برپا شد و آنقدر شمار یهودیان آن زیاد بود که "یهودیه" یا "دارلیهود" خوانده
می شده که این نام بعدها به "اصفهان" تغییر یافت .این بار می خواهیم بپرسیم که
عالوه بر این آرامگاه ،چه اماکن مقدس دیگر یهودی در اصفهان وجود دارد؟
پاسخ – تا آن جا که ما آگاهی داریم ،دو مکان دیگر در اصفهان موجود است که
یهودیان آن ها را مقدس می دانند که یکی "هارونِ والیت" نام دارد و دیگری "مسجدِ
شعیاء" نامیده می شود .هارونِ والیت مکانی است که عالوه بر یهودیان ،مسلمان و
مسیحیان نیز آن را مقدس می دانند .پیروان هر سه دین یکتا پرست این مکان را متعلق
به خود می دانند و برای اثبات آن احادیث و روایاتی نیز ارائه می کنند.

یهودیان بر این باورند که مکان نامبرده در دوران گذشته یک کنیسا و محل نیایش یهودیان
بوده است و در کنار آن یک "میقوه" (מקוה  - Mikvehخز ینۀ طهارت) قرار داشته
است که برای اجرای آئین وضو و طهارت ،مخصوصا برای زنان یهودی در پایان دوران
قاعدگی مورد استفاده قرار می گرفته است .آثار این بناها در مکان موسوم به هارون
والیت هنوز هم دیده می شود و در گذشته نیز نوشتارهائی به خط عبری بر دیوارهای
این بناها دیده می شده است.
ولی این مکان به شکل و شیوه ای که ما نمی دانیم از دست یهودیان خارج شده و امروز
متولی آن یک فرد مسلمان است و مسلمانان این مکان را متعلق به خود می دانند ،و
مسجدی به روی آن آثار یهودی بنا شده ،و پرسش هائی مطرح می شود که هنوز
پاسخی برای آن وجود ندارد.
ما حتی نمی دانیم چرا این مکان را "هارونِ والیت" نام نهاده اند .ولی یهودیان در این رابطه
روایتی دارند و الزم است که ما گاهی به روایات نیز توجه کنیم؛ زیرا اگر معموال
احادیث و روایات جنبه خیالی دارد ،ولی گاهی هم هسته هائی از واقعیت در آن ها
هست که باید مورد توجه قرار گیرد.
به موجب این حدیث ،که به دوران تیمور لنگ نسبت داده شده ،هنگامی که تیمور پس
از تصرف شهر اصفهان ،از نزدیکی کنیسای یهودیان که جایگاه نیایش های مذهبی آنان
است رد می شد ،آن هنگام روز کیپور بوده که مقدس تر ین روزۀ یهودیان محسوب می
گردد و "روز بخشایش" هم نامیده می شود ،و در همان هنگام که یهودیان از داخل کنیسا
با صدای بلند این دعا را می خواندند "شِمَع ییسرائل ،اَدونای اِلُوهِیِنو ادونای اِحاد" ("שמע
ישראל ה' אלוהינו ה' אחד" – بشنو ای اسرائیل که پروردگار ما خداوند یگانه است) و سپس
همگان در پاسخ با صدای بلند یکنوا فر یاد میزدند "قادوش ،قادوش" (קדוש קדוש -
مقدس ،مقدس) اسب تیمور لنگ رم کرد و او را به زمین انداخت و تیمور به خشم
آمد و دستور داد که همه یهودیان را قتل عام کنند .تیمور در حدود سال  1888میالدی
برابر با  052هجری قمری وارد اصفهان شد که کم و بیش هم دوره با حافظ بوده
است.
احتمال می رود که هارونِ والیت تا آن هنگام در دست یهودیان بوده و پس از آن ،دوران
سخت محنت و ذلت یهودیان فرا می رسد و ستم های بسیار بر آنان روا داشته می
شود و در دوران مغول و ایام تیموریان به کشتار یهودیان می پردازند و در ایام خاندان
صفوی نیز ستمگری های بسیار علیه یهودیان و دیگر اقلیت های دینی صورت گرفت و
همه این فجایع باعث تحلیل رفتن تدریجی شمار یهودیان در اصفهان گردید.
بدیهی است که در دوره هخامنشی و یا اشکانی و ساسانی آمارگیری مرسوم و یا امکان
پذیر نبوده است .ولی ما اسنادی در اختیار داریم که نشان می دهد در دوران ناصرخسرو
در سال  1262میالدی حدود  16222یهودی در اصفهان می زیستند.

در دوران سلجوقیان ،هنگامی که یک گردشگر یهودی به نام ربی بنیامین از شهر تولدو
در اسپانیا پایش به اصفهان می رسد ،او نیز شمار یهودیان در اصفهان را پانزده هزار نفر
ارز یابی می کند.
ولی بعدها شمار این جمعیت رو به کاهش گذاشت و هر اندازه که تعداد افراد یک
جامعه کمتر می شود ،قدرت آن جامعه نیز بیشتر فروکش می کند .بنابراین ،یهودیان
اصفهان دیگر توان آن را نداشتند که مکان موسوم به هارون والیت را دوباره مطالبه
کنند و آن را در اختیار بگیرند .گرچه هارونِ والیت از دست یهودیان بیرون آورده شد،
ولی در حافظه تاریخی و ذهن و قلب آنان خاطره آن باقی ماند و آن جا را همچنان
مقدس می دانستند.
موضوعی که به این جر یان مر بوط می شود آن است که کم و بیش در دوران
مشروطیت ،فردی به نام آقا نجفی اصفهانی که در آن شهر قدرت و نفوذ بسیار داشت
و دم و دستگاهی برای خود بر پا ساخته بود و حتی با دولت مرکزی نیز کوس برابری
می زد ،گاه به گاه از معجزات هارونِ والیت سخن می گفت و برای افزایش قدرت
خو یش آن "معجزات" را به خود مرتبط می ساخت .این نکته نشان می دهد که هارونِ
والیت از دیدگاه برخی مسلمانان نیز از تقدس برخوردار بوده است.
جایگاه مقدس دیگری که متعلق به یهودیان بوده و در اختیار مسلمانان قرار گرفته ،مکانی
است که "مسجد شَعیاء" نامیده می شود .این نام شگفت انگیز است ،زیرا چنین واژه
ای نه در ز بان عر بی وجود دارد و نه در ز بان فارسی یافت می شود .البته یکی از
مقدسین یهودی "اِشعیاء" نام دارد که به عبری (ישעיה  )Yesha’yaتلفظ می شود.
صحیفه ا ی به این نام در کتاب مقدس یهود وجود دارد که در بخش هائی از آن سخن
از کورش کبیر رفته و او "مسیح خداوند" لقب گرفته است.
به احتمال بسیار ،نام "شَعیاء" که بر آن مسجد در اصفهان نهاده شده ،با "اِشعیاء نبی"
مقدس یهود ارتباطی ندارد .ولی تصور می رود که به هر حال سخن از یک فرد مقدس
یهودی بوده که معلوم نیست نام او دقیقا چگونه تلفظ می شده و کی بوده و از کجا آمده
بوده است .من تردیدی ندارم که این فرد یکی از مقدسین یهود بوده است .این مکان که
ظاهراً یک مزار است ،در مجاورت آرامگاه شاعر بزرگ کمال الدین اسماعیل قرار
دارد و در محوطه محلۀ جو باره واقع شده که در گذشته محله مرکزی یهودیان اصفهان
بوده است.
هنگامی که یهودیان شهر بخواهند به زیارت این مکان مقدس بروند ،باید ابتداء از متولی
"مسجد شعیاء" اجازه بگیرند .دور و بر این مقبره در داخل آن مسجد سنگ ریزه هائی
دیده می شود که یهودیان طبق سنت دینی ،هنگام زیارت هر آرامگاه آن ها را روی
سنگ قبر می نهند و نیایشی کرده و نذر می کنند.
ولی همان گونه که گفته شد ،هر دو مکان مقدسی که از آن ها نام بردیم ،اکنون در
اختیار مسلمانان است و یهودیان تسلطی بر آن ها ندارند؛ و این برخالف زیارتگاه

دیگری که د ر گفت و گوی پیش به شرح آن پرداختیم که همانا آرامگاه "سِرَح بت آشر"
نوه حضرت یعقوب در اصفهان است که به طور کامل توسط یهودیان اداره می شود.
پرسش – می خواهم در اصفهان بمانیم و این پرسش را با شما در میان گذارم که
چگونه شد که اصفهان را یهودیان برپا کردند و روزگاری "یهودیه" و پس از اسالم
"دار الیهود" نامیده می شد و بعدها سلسله ای در ایران به قدرت رسید که شهر
اصفهان را پایتخت خود قرار داد و در همین بزرگترین مرکز سکونت یهودیان در
ایران ،سخت ترین قوانین یهودستیزانه را وضع کرد و به اجرا گذاشت؟ منظورم
سلسله صفوی است.
پاسخ – پاسخ به این پرسش شما بحثی طوالنی را به پیش می آورد و نمی توان به
اختصار به آن پرداخت .ولی در هر حال باید تذکر دهم که پایتخت خاندان های
سلطنتی مختلف در ایران بارها تغییر یافته بود و این امر شگفت انگیز و غیرعادی
نیست .حتی باید تذکر دهم که این نخستین بار نبود که اصفهان پایتخت قرار می
گرفت ،زیرا در دوران دیلمیان نیز آن شهر پایتخت بوده است .در دوران صفوی،
نخستین پایتخت تبر یز بود و بعد به قزوین انتقال یافت و پس از آن به اصفهان آورده
شد.
شاه عباس اول بود که
نبود ،بلکه پس از سال
می دادند شهرهائی را
خود برگز ینند ،تا دفاع

اصفهان را پایتخت اعالم کرد؛ و این حتی از ابتدای سلطنتش
ها انجام گرفت .به طور کلی می توان گفت که سالطین ترجیج
که به محل سکونت قبائل آن ها نزدیک تر است به پایتختی
از آن آسان تر باشد.

پرسش – ولی کنجکاوی ما در این پرسش متمرکز به آن است که چه شد صفویان آن
همه قوانین یهودستیزانه را در دوران حکومت خود وضع کردند و به اجرا
گذاشتند؟
پاسخ – این پرسش با چون چرای به روی کار آمدن صفو یان در ایران مر بوط می شود
که با اِعمال خشونت به قدرت رسیدند .شاه اسماعیل هنگامی که حکومت را به
دست گرفت ،یک نوجوان سیزده چهارده ساله بود .او از همین سنین ،با کمک قزلباش
های خود جنگ و درگیری را با امپراتوری عثمانی آغاز کرد و هم زمان به کشتار
مسلمانان سنی مذهب در ایران پرداخت .در آن دوران کشتار فجیعی علیه اهل تسنن در
ایران به راه افتاد و در کشوری که روزگاری شیعه می کشتند ،با به روی کار آمدن یک
خاندان شیعه ،ورق برگشت و سنی کشی آغاز گردید.
این کشت و کشتارها که انگیزه دینی اسالمی داشت ،روی وضع و سرنوشت اقلیت
های دینی نیز تاثیر گذاشت و فرهنگ خشونت هرچه بیشتر ر یشه دوانید و در دوران
صفوی به درختی تنومند مبدل شد .در آن دوران هرجا که سنی می دیدند ،قصد
کشتن او را داشتند و این وضع موجب شده بود که اقلیت های غیرمسلمان ایران نیز به
زجر و محنت دچار شوند.

در این دوران بود که آن ها وقتی به ویژه می کوشیدند تشییع را گسترش دهند ،یک عده
آمدند و قوانین و قواعد تازه ای برای تشییع درست کردند و آنانی که شیعه نبودند،
ناگهان برچسب "نجس" به پیشانی آنان زده شد.
پرسش – ولی در همین دوران بود که شمار زیادی از ارامنه را به ایران آوردند و در
اصفهان و شهرهای دیگر ساکن ساختند.
پاسخ – بله درست است ،ولی این کار را به خاطر دل خوشی ارامنه انجام ندادند ،بلکه
به نیروی کار آن ها نیاز داشتند .ولی همین ارامنه نیز در آن دوران عذاب می کشیدند.
آراکل ارمنی کتابی دارد که هم از نظر زمان و هم از نظر محتوا همدوران اشعاری
است که شاعر یهودی بابائی بن لطف سروده و در آن از درد و محنت یهودیان در دوران
حکومت صفوی سخن گفته است .اراکل نیز در کتاب خود از ستمی سخن می گو ید
که در آن دوران بر ارامنه وارد می آمد .ارامنه نیز در آن دوران سخت در عذاب بودند.
این رنج در دوران شاه عباس دوم بسیار شدیدتر بود.
دوران صفوی از نظر ادیان غیراسالمی و حتی برای خود مسلمانان اهل تسنن دوران بدی
بوده است .هرکس اهل تشییع نبود ،در آن دوران زجر می کشید .این دوران ستم و
محنت ،نه تنها در کتاب اشعار بابائی بن لطف یهودی و اراکل ارمنی بازتاب یافته،
بلکه اسقف ها و کشیش های مسیحی نیز که از هلند و اسپانیا و ایتالیا و کشورهای
دیگر با اجازه شاه عباس به ایران سفر کرده و به دیدن اصفهان آمده بودند ،در
مشاهدات خود آن را ذکر کرده اند.
علت هم آن بود که در واقع ،بین ایران و اسپانیا که ابرقدرت آن دوران در ارو پا
محسوب می شد ،روابط دوستانه ای وجود نداشت ،بلکه خصومت برقرار بود و
حکومت ایران بسیار مایل بود که دیگر کشورهای اروپائی را به سوی خود بکشد و از
این رو شماری از اسقف های مسیحی اجازه دیدار از ایران را گرفتند .این سیاحان
مسیحی نیز در گزارش های خود در مورد مشاهدات از ایران ،دقیقا به این موضوع آزار
اقلیت های دینی و از جمله مسیحیان نیز می پردازند.

آرامگاه استر و مردخای در همدان که چند بار تعمیرات اساسی در آن شده است

پرسش – پروفسور نتصر در گفت و گوهای پیشین به طور مفصل در شهر تاریخی
اصفهان گردش کردیم و با اماکن مقدس یهودی در آن جا آشنا شدیم و اکنون هنگام
آن است که از شما درخواست کنیم ما را به شهر همدان و به زیارتگاه استر و
مردخای (אסתר ומרכדי  )Esther and Mordechaiببرید که مسلمانان نیز آن جایگاه را
مقدس می دانند و یکی از جاذبه های توریستی بزرگ این شهر باستانی ایران
محسوب می شود – گرچه شوربختانه در سال  0200شماری اوباش قصد حمله و
ویرانی آن را داشتند ،که در این نیت سوء ناکام ماندند ،ولی دست کم توانستند واژه
"زیارتگاه" را از تابلوی ورودی این مکان مقدس پائین بکشند.
پاسخ – همدان نیز مانند اصفهان ،و حتی شاید بیشتر از آن پیشینۀ تاریخی دارد .قدمت
باستانی همدان از آن جا آغاز می شود که پایتخت خاندان مادها بود و در آن هنگام
هَنگماتا نامیده می شد .بعدها یکی از چهار پایتخت سلسله هخامنشی قرار گرفت که
سه شهر دیگر شوش و پاسارگاد و بابل نامیده می شدند.
همدان جایگاه دفن دو چهره تاریخی ملت یهود است که یکی استر و دیگری مردخای
نامیده می شوند .درمیان  00صحیفه ای که مجموعه کتاب مقدس یهود (عهد عتیق) را

تشکیل می دهد ،صحیفه ای نیز به نام "تومار استر" وجود دارد که داستان زندگی استر
و مردخای را بیان می کند و با جشن یهودی پوریم ارتباط پیدا می کند .استر که نام
یهودی او "هَداسا" می باشد ،از ز یبائی خیره کننده ای برخوردار بوده و طبق روایتی که
در تومار استر آمده ،مورد توجه اَخَشوِروش پادشاه ایران قرار گرفت .گفته می شود که
اخشوروش همان خشایارشاه هخامنشی بوده است.
در ادامۀ روایت آمده است که خشایارشاه بر همسر نخست خود که وشتی نام داشت
خشم می گیرد و استر را به جای وی به شهبانوئی برمی گز یند و او را ملکه ایران می
خواند .بدین سان برای نخستین بار در تاریخ باستان ایران ،به موجب این روایت ،یک
دختر یهودی به مقام شهبانوئی می رسد .برخی از پژوهشگران تاریخ ایران بر این باورند
که ریشه نام "استر" واژه "استار" یا "استارا" در فرس قدیم است که به مفهوم ستاره می
باشد .پسر عموی استر ،که برخی به اشتباه تصور می کنند که او عموی استر بوده،
مردخای نام داشته که در دربار سلطنتی خشایارشاه خدمت می کرده است.
در صحیفۀ استر آمده است که یک فرد بیگانه به نام هامان که متعلق به یک قوم
غیرایرانی و از قبیله "اَگاگی" یا "اَجاجی" که گو یا ارتباط با جزایر دریای اژه در جنوب
یونان امروز در در یای مدیترانه دارد و به سرزمین مقدونیه مر بوط می شود ،در
امپراتوری ایران ساکن گردیده و به مقام صدراعظمی در بار ایران رسیده بود .هامان با
مردخای یهودی سر ستیز و خصومت داشته است ،زیرا مردخای با پیروی از باورهای
یهودی که بت پرستی را مردود می داند ،حاضر نبوده است در برابر صدراعظم بیگانه
سر تعظیم فرود آورد .زیرا در دین یهود آمده است که تنها در برابر پروردگار است که
می توان سجده کرد.
هامان که ظاهراً حاضر نبوده این "توهین و تحقیر" از جانب یک یهودی را تحمل کند،
تصمیم می گیرد با ترفند و نیرنگ از پادشاه حکم بگیرد که باید همه یهودیان امپراتوری
ایران کشته و نابود شوند تا اثری از چنین قومی باقی نماند .در آن دوران یهودیان بسیار
ز یادی در امپراتوری ایران می زیسته اند و در  100والیت در سراسر این امپراتوری
پراکنده بودند .این روایت نشان می دهد که شمار یهودیان در ایران در دوران هخامنشی
تاچه حد ز یاد بوده است.
مردخای هنگامی که از فرمان پادشاه در مورد قتل عام یهودیان آگاه می شود ،به پیش
استر رفته و به او می گو ید که باید به دیدار پادشاه برود و فاش سازد که خود او نیز
یهودی است و فرمانی که نادانسته از جانب پادشاه صادر شده ،دستور قتل همه
همکیشان و هم قومان او می باشد.
کوتاه زمانی پیش از این وقایع ،توطئه ای از جانب دو تن از درباریان برای مسموم کردن
پادشاه به هدف قتل او چیده می شود که مردخای از آن آگاهی می یابد و به اطالع
پادشاه می رساند و بدین سان او را از مرگ نجات می دهد و این خدمت او در کتاب
رویدادهای در بار ثبت می گردد و در بایگانی سلطنتی نگاهداری می شود.

پادشاه در شبی که با بی خوابی رو برو شده بود دستور می دهد که کتاب رو یدادهای
دربار را به حضورش آورند و فداکاری مردخای را در نجات جان خو یش به یاد می
آورد .در همین موقعیت بود که شهبانو استر به حضور پادشاه می آید و برای او فاش
می سازد که خودش و مردخای یهودی هستند و هامان می خواهد همین مردمانی را
که به سلطنت ایران وفادار می باشند قتل عام کند.
خشایارشاه با شگفتی بسیار از استر می پرسد که چه کسی چنین اجازه ای را به هامان
داده است و استر یادآوری می کند که خود پادشاه فر یب ترفند و دروغ هامان را
خورده و چنین دستوری صادر کرده است .معلوم می شود که هامان همچنین توطئه
کرده بود که پادشاه ایران را به قتل برساند.
در ادامه ماجرا ،پادشاه دستور قتل عام یهودیان را باطل می کند و همان چو به داری نیز
که هامان برای حلق آو یز کردن مردخای تدارک دیده بود ،برای اعدام خود وی به کار
می رود و پیکر هامان از آن آو یخته می شود .پسران هامان نیز که شمار آنان ده تن بود
حلق آو یز می گردند و بدین سان ملت یهود از فاجعه ای هولناک و یک هولوکاست
تکان دهنده نجات می یابد.
به پاس این نجات و رهائی از کشتار همگانی ،یهودیان هر سال عید پوریم را جشن می
گیرند و در هر نقطه جهان که به سر می برند به شادمانی می پردازند .عید پوریم در
چهاردهم و پانزدهم ماه عبری آدار جشن گرفته می شود که کم و بیش هم زمان با نوروز
ایرانیان می باشد.
بر حسب این روایت یهودی ،استر شهبانوی ایران و مردخای پسر عموی او که موجب
نجات و رهائی قوم یهود شدند ،مقدس هستند و ملت یهود خود را مدیون آنان می
داند.
در آن دوران ،همدان یکی از پایتخت های پادشاهان هخامنشی بوده که به علت هوای
خنک آن ،کاخ سلطنتی ییالقی در آن جا قرار داشته است و استر و مردخای در همین
شهر چشم به روی جهان می بندند و هم آن جا به خاک سپرده می شوند.
در کتاب "اردشیر نامه" که یکی از آثار منظوم شاهین شاعر یهودی است و در تاریخ
 1888میالدی سروده شده و این ایام مصادف با دوران پادشاهی سلطان سعید بهادر
آخر ین سلطان ایلخانی می شود ،چنین روایت شده که استر و مردخای در آن هنگام در
پایتختِ دیگر هخامنشیان به نام شوش زندگی می کرده اند و به آنان سروش الهی می
رسد که باید به شهر همدان جایگاه کاخ ییالقی پادشاه نقل مکان کنند .بنا به این
روایت شاهین ،که بزرگتر ین شاعر یهودی ایران محسوب می شود ،رفتن استر و
مردخای از شوش به همدان خواست الهی بوده است.
در ادامه روایت آمده است که استر و مردخای وارد کنیسائی در همدان می شوند و
از متولی آن که نامش پرماس بوده اجازه می خواهند شب را در آن جا بیتوته کنند و در
همانجا فوت می کنند و به خاک سپرده می شوند .مزار استر و مردخای در همدان

چندین بار بازسازی شده و زیارتگاه مهم یهودیان محسوب می شود .روی قبرها بقعه
ای به ارتفاع بیست متر بنا شده است.
البته در آن دوران ها عکاسی وجود نداشته ،ولی سیاحان خارجی با قلم خود اماکن
مقدس و مهم و چهره مردمان و طرز لباس پوشیدن آنان را نقاشی می کرده اند و
تصاویری از قبر استر و مردخای از دویست سیصد سال پیش (و شاید هم چهارصد
سال پیش) وجود دارد که کم و بیش شبیه همان بقعه ای است که امروز به روی این
آرامگاه دیده می شود .در آن دوران سیاحان زیادی از ایران دیدن می کرده اند.
گفتیم که آرامگاه استر و مردخای در ز یر این بقعه قرار دارد ولی پیکر آن ها در داخل
ضر یح بلندی که در داخل تاالر دیده می شود نهاده نشده است ،بلکه در سردابه ای
است که چندین متر ز یر این دو سنگ قبر مرتفع حفر گردیده و پیکرها در این سردابه
دفن شده است .این شیوه تدفین مردگان مقدس ،بسیار شبیه تدفین اجداد قوم یهود
(ابراهیم ،اسحق و یعقوب) در شهر حبرون (الخلیل) است که تا امروز ز یارتگاه یهودیان
و محل نماز مسلمانان می باشد .در حبرون نیز ضر یح آرامگاه ها مرتفع و هم کف
زمین است ،ولی قبر واقعی در سردابه ای در ز یر زمین قرار دارد.
بین دو ضر یح استر و مردخای شصت سانتیمتر فاصله وجود دارد و روی دیوارها
آیاتی به زبان و خط عبری نگاشته شده که اکثر آن ها برگرفته از تومار استر در کتاب
مقدس است.
نخستین کسی که در باره آرامگاه استر و مردخای مطلبی نگاشته یک سیاح یهودی از
شهر تودال در اسپانیاست که رَبی بنیامین مِتودِال نامیده می شود که حدود سال 1150
میالدی مصادف با دوران سلجوقیان از همدان دیدن کرده و به تفصیل در مورد این
ز یارتگاه به بحث و توصیف می پردازد.
دلم می خواهد که در این فرصت و به عنوان یک فرد دانشگاهی موضوعی را توضیح
دهم و آن فرضیه
یک ایران شناس و باستان شناس یهودی آلمانی به نام اِرنست هِرتسفِلد Ernst Herzfeld
) )1879-1948می باشد که سالیان دراز در ایران حفاری های باستان شناسی انجام داده
است .او در کتاب معروف خود پیرامون باستان شناسی ایران این احتمال را مطرح می
سازد که فردی که در آن مکان به خاک سپرده شده شوشندخت شهبانوی یهودی
است که همسر یزدگرد اول بوده که بین سال های  855تا  001میالدی سلطنت می
کرده است.
البته هرتسفلد نتوانست این تئوری خود را ثابت کند ،چون در مکان نامبرده هیچ حفاری
صورت نگرفته است زیرا چنین کاری به علت تقدس مکان ممنوع است و طبق باور
دینی یهودیان ،نمی توان به مقابر دست زد و از مردگان هتک احترام کرد.
در هر حال ،ما دو شهبانوی یهودی در ایران داریم که نخستین آن استر همسر اخشوروش
(خشایارشاه) و دومین آن شوشندخت بوده است.

علی رغم گفته های هرتسفلد ،ما به باور یهودیان باز می گردیم که طبق آن ،مکان مقدس
همدان آرامگاه استر و مردخای است و با همین عنوان نیز ز یارتگاه یهودیان محسوب
می شود و مسلمانان نیز تقدس آن را می پذیرند.
نکته دیگری را نیز در رابطه با این آرامگاه باید عنوان کنیم و آن اختالف نظر بین
پژوهشگران و تاریخ نو یسان در مورد زمان وقوع این حوادث و مسیر رویدادها می
باشد .برخی داستان استر را هم زمان با دوران خشایارشاه می دانند و برخی آن را زودتر
ارز یابی می کنند و برخی دیگر می گو یند که پس از دوران خشایارشاه به وقوع پیوسته
است .سخن ما در این باره ناتمام می ماند که در گفت و گوی بعدی به ادامه آن می
پردازیم.

تاالر آرامگاه استر و مردخای در همدان که ضر یح آنان در کنار هم قرار دارد

پرسش – شما در گفت و گوی پیشین درباره آرامگاهی در شهر همدان سخن گفتید
که طبق احادیث یهود ،به نخستین شهبانوی یهودی ایران زمین به نام استر و پسر
عموی او مردخای مربوط می شود که در دربار سلطنتی ایران خدمت می کرده
است .می خواهیم به دور از باورهای دینی ،و تنها از نظر پژوهشی و تاریخی
بپرسیم که این زیارتگاه تا چه حد واقعا می تواند آرامگاه آن دو تن باشد که
صحیفه ای به نام "تومار استر" در کتاب مقدس یهودیان به شرح روایت زندگی آنان
می پردازد؟
پاسخ – این عالمت سئوال را می توان در برابر بسیاری از اماکنی که از دیدگاه برخی
ادیان جنبه تقدس دارند قرار دهیم .در شهر اورشلیم مکانی به نام "مزار داود" قرار دارد.
آیا این واقعاً آرامگاه حضرت داود پادشاه بزرگ یهود است؟ آیا آن همه اماکنی که در
ایران امامزاده نامیده می شود ،واقعا مدفن فرزندان امامان است؟
این گونه پرسش ها را باید با پژوهشگران اهل شک (که البته من به آن ها احترام بسیار
می گذارم) در میان گذاشت تا به تالش برای بررسی بیشتر ادامه دهند .تصور نمی کنم

که چنین تالشی به نتیجه برسد و از دیدگاه من آن چه که اهمیت اصلی دارد این است
که هرگز هزاران هزار انسان نمی آیند بیهوده مکانی را مقدس بدانند و به زیارت آن
بروند .کسی بلند نمی شود بدون دلیل و مدرک اعالم کند که فالن نقطه محل دفن
استر و مردخای می باشد و این اعتقاد دو هزار سال و حتی بیشتر نیز دوام آورد.
پرسش – با این توضیح شما ،من نوع سئوال خود را عوض می کنم و می پرسم که
برای اثبات تقدس مکانی که آرامگاه استر و مردخای نامیده می شود چه اسناد و
مدارک و وسائل و اشیائی وجود دارد که این باور را تقویت و تائید کند؟ البته من
می دانم که این مکان مقدس در طول تاریخ و به ویژه در قرنی که گذشت بارها مورد
تعرض و دستبرد قرار گرفت و برخی اشیای باستانی که در آن جا بود به یغما برده
شد و حتی چندی پیش نیز این آرامگاه مورد تعرض اوباشان قرار گرفت و واژه
"زیارتگاه" از تابلوی ورودی آن پائین آورده شد.
پاسخ – تنها سند مکتوب و موثقی که ما در اختیار داریم ،همانا "تومار استر" در کتاب
مقدس یهود است .یادآوری می کنم که در عهد عتیق ،هنگامی که علمای دین یهود
بررسی می کردند که در کنار پنج صحیفۀ تورات ،از میان نوشتارهای دینی یهودی کدام
یکِ دیگر باید در کتاب مقدس گنجانیده شود ،یکی از صحیفه هائی که برگز یده شد
همین "تومار استر" بود .این گز ینش نشان اهمیتی است که علمای یهود برای این نوشتار
قائل بوده و ارزش آن را تائید کرده اند.
یادآوری می کنم که انتخاب نوشتارهائی که باید در کتاب مقدس یهود بگنجد حدود
دوهزار و یکصد سال پیش توسط شورائی از علمای دین یهود که "سَنهِدرین" نامیده می
شد انجام گرفت و صحیفه های دینی بسیاری در آن زمان وجود داشت که این علما
تنها بخش کوچکی از آن را برای گنجانیدن در کتاب مقدس برگز یدند که تومار استر
یکی از آن ها بود .این حتما یک دلیل بسیار مهم داشته است که با گنجانیدن این
صحیفۀ در کتاب مقدس ،آن را دارای تقدس دانستند.
در مورد آثار و عالئمی که در خود محل آرامگاه می توان مشاهده کرد ،تنها شیئی قابل
ذکر آن است که وقتی شما وارد تاالر مزار می شو ید ،تاجی از سقف آو یخته است که
طبق باورهای دینی تاج سر استر بوده است .در این جا نیز این پرسش پیش می آید که
آیا واقعاً این شیئی یک تاج بوده و به استر تعلق داشته است؟
ولی اگر بخواهیم از زاو یه دید دیگری به این پرسش شما بنگر یم ،هیچ گونه حفاری در
سردابه ی این مکان نشده و طبعا دی .ان .ای .پیکرها و یا استخوان هائی را که در این دو
مزار وجود دارد ز یر میکروسکوپ آزمایشگاهی قرار نداده اند و مشخص نشده که
قدمت این قبور چقدر است و از نظر باستانشناسی به چه دوره ای تعلق دارد .هیچ یک
از این پژوهش ها انجام نگرفته و مدارکی را نمی توان ارائه داد.
پرسش – ولی شما در سخنان خود به شباهتی اشاره کردید که از نظر تاریخی
ممکن است مهم باشد و آن شباهت بین شیوه تدفین در آرامگاه استر و مردخای با

آرامگاه اجداد قوم یهود (ابراهیم و اسحق و یعقوب) در شهر حبرون (الخلیل)
است.
پاسخ – باید تذکر داد که آرامگاه حبرون نیز در چهار هزار سال پیش مسلما به
صورت امروز آن نبوده است .در طول زمان بسیاری چیزها تغییر یافته و حتی خط
عبری هم عوض شده است .نگارش امروز ز بان عبری با خطی که در دوهزار و پانصد
سال پیش وجود داشته متفاوت است.
توجه کنید آن ضر یح بزرگ و زیبائی که با چوب آبنوس ساخته شده و حکاکی های
ز یبائی روی آن دیده می شود ،آن هم متعلق به دوران باستان نیست و خط عبری آن
همان خط باستانی یهودیان نیست.
می گو یند که این ضر یح چو بی بارها تعمیر و تعو یض شده است زیرا چوب دوام
ابدی ندارد و هر از چند سالی باید عوض شود .گاهی افراد نیکوکار نذر می کنند و این
ضر یح را تغییر می دهند .آخر ین تابوتی که به روی این مزار بر پا شد ،تا آن جا که من
آگاهی دارم به دوره ایلخانیان مر بوط می شود که در آن هنگام رشیدالدین فضل الله
طبیب همدانی صدر اعظم حکومت بوده است .من نام این شخصیت را از این رو
ذکر می کنم که او یک فرد یهودی بوده که در سن سی سالگی اسالم می آورد و در کار
پژوهش تاریخی بسیار برجسته بوده و یکی از مهمتر ین مورخین اسالمی محسوب می
گردد.
در آن دورانی که سیاح یهودی اسپانیائی ،رَبی بنیامین اهل تودِال از همدان دیدن می کند،
در کتاب مشاهدات خود می نو یسد که هفتاد هزار نفر یهودی در آن شهر که
روزگاری پایتخت تابستانی پادشاهان ایران بوده زندگی می کرده اند .این رقم هفتاد هزار
نفر بسیار زیاد است و چنین افراد انبوهی نمی آیند مکانی را مقدس بدانند که هیچ
سندیت تاریخی ندارد.
آرامگاه استر و مردخای تا دوره ای ،خارج از محدوده شهر همدان محسوب می شده
و دور و بر آن یک قبرستان بزرگ یهودی وجود داشته که همه آن را به تدریج ویران
کردند و شهر همدان چنان گسترش یافت که اکنون محل آرامگاه رو بروی خیابان اصلی
شهر قرار دارد و از آن قبرستان دیگر اثری باقی نمانده و زمین های اطراف آرامگاه به
تدریج تصرف شده و در آن جا خانه سازی کرده اند و محوطه امروزی آرامگاه استر و
مردخای بسیار محدود است.
دور و بر این آرامگاه جاده سازی شده و خیابان های وسیع احداث گردیده و شهر چنان
توسعه یافته که امروزه آرامگاه عمال در مرکز شهر قرار گرفته است.
پرسش –چند دهه پیش نیز یک رشته نوسازی در این آرامگاه انجام گردید و در این
جا الزم است از یک خدمتگزار جامعه یهودیان ایران در رابطه با نوسازی آرامگاه
ذکر خیر کنیم و از او سپاس گوئیم .او حقوقدان یوسف کهن بود که در سال های
پیش از تغییر رژیم در ایران نمایندگی یهودیان را در مجلس شورای ملی به عهده

داشت و با کوشش بسیار همه تعمیرات الزم را در این آرامگاه انجام داد و حتی
کوشید بخشی از زمین های تصرف شده اطراف آن را پس بگیرد که در این زمینه
موفقیتی نداشت .زنده نام یوسف کهن در واقع آخرین نماینده یهودیان در مجلس،
پیش از تغییر رژیم در ایران بود ،که پس از انتقال اجباری به ایاالت متحده ،بسیار
جوان از دنیا رفت.
پاسخ – بله ،خرسندم که این قدردانی به عمل می آید و به آن تعمیرات اشاره می کنید،
که این ،یک نمونه از نوسازی هائی است که در طول قرون و اعصار در آن آرامگاه به
عمل آمده است.
حاال اجازه دهید به این پرسش بپردازیم که سرگذشت استر و مردخای از نظر تاریخی
به چه زمانی مر بوط می شود .یادآوری می کنم که در باره زمان آن بین مورخین
مختلف اختالف نظرهائی وجود دارد.
یکی از بزرگتر ین مورخین تاریخ یهود که یوسِفوس فِالویوس نام داشت و در سده اول
میالدی می زیست ،استر و مردخای را هم دوره با اردشیر می داند .اردشیر به تدریج
جایگاهی در تاریخ یهود ایران باز می کند که بعدها وارد سروده های تاریخی شاهین می
شود که پیشتر گفتیم بزرگتر ین شاعر یهودی ایران بوده و سرگذشت ملت یهود را به
نظم کشیده است .یادآوری می کنیم که یکی از آثاری که شاهین از خود به جای گذاشته
"اردشیر نامه" خوانده می شود ،که در حقیقت همان ماجرای "تومار استر" است که او
آن را به صورت منظوم درآورده است.
عده ای می گو یند که این سرگذشت به دوران خشایارشاه مر بوط می شود و برخی
دیگر آن را به دوران اردشیر نسبت می دهند .ولی در پاسخ به این پرسش که واژه
"اَخَشوِروش" به عنوان نام پادشاه ایران در آن دوران از کجا آمده است ،مورخین و ایران
شناسان بر این باورند که این واژه یک صورت زبانی عیالمی است – زیرا فراموش
نکنیم که شهر شوش پیش از آن که توسط خاندان هخامنشی به عنوان پایتخت زمستانی
گز یده شود ،یک شهر عیالمی بوده و از این رو ممکن است که واژه "اخشوروش"
صورت عیالمی نام خشایار باشد .در هر حال ،بیشتر ین باور بر این است که
اخشوروش همان خشایارشاه است.
از آن جا که ما در همدان هستیم ،اجازه بدهید بگو یم که دو مقبره دیگر نیز در این شهر
وجود دارد که با تاریخ یهودیان ایران مر بوط می شود :یکی آرمگاه یکی از مقدسین
یهودی به نام "حَگای" (חגי  )Hagayاست که در ز بان های فارسی و عر بی آن را "حجای"
تلفظ می کنند و او نوه پیغمبر بوده و صحیفه ای دارد که جزو نوشتارهای کتاب مقدس
یهودیان است .دومی آرامگاه یک شخصیت تاریخی یهودی به نام "نِحِمیا" (נחמיה
 )Nehemyaاست.
در هر دو مکان مساجدی بر پاست و در واقع مصالی مسلمانان محسوب می شود و
تا پیش از گسترش شهر همدان ،در حاشیه و حومه شهر قرار داشته است.

سرگذشت حَگای کم و بیش با دوران هخامنشی مر بوط است و با دار یوش اول هم
زمان می شود .نحمیا در دوران اردشیر اول می زیسته است .گفته می شود مسجدی
که به روی آرامگاه نحمیا بر پا گردیده ،مسجد یحیی نام گرفته که یهودیان آن جا را
مقدس می دانند .متولیان دو مسجد مسلمان هستند و هر اندازه که به محل و شیوه
ساختمان آن بنگر ید ،مشاهده می کنید که واقعاً دو مسجد تمام عیار اسالمی است.
پرسش – ولی آیا مسلمانان تائید می کنند که این مکان آرامگاه دو تن از مقدسین
یهود است؟
پاسخ – بله ،آن ها تائید می کنند .یادآوری این نکته ای که پیشتر نیز گفته ام ضروری
است که تقر یباً همه اماکن مقدس یهودی مورد قبول و احترام مسلمانان نیز قرار دارد.
در مورد این احترام مسلمانان به پیامبران و مقدسین یهود ،مالحظه کنید که نام
حضرت موسی پیغمبر نخست یهودیان ،بیش از هر شخصیت و پیامبر دیگری در قرآن
آمده است .در کتب مقدس اسالمی ،از قرآن مجید تا همه کتب احادیث و اخبار و
نوشته های معتبر دینی و حتی مقاله های امروز روزنامه ها ،از مقدسین یهود با احترام
بسیار یاد شده است.
پرسش – آیا دو مسجدی که ذکر کردید ،مسجد حَجای (حَگای) و مسجد یحیی
(نِحِمیا) جنبه زیارتگاه نیز دارد؟
پاسخ – بله ،این دو مکان زیارتگاه یهودیان نیز محسوب می شود و از آن جا که یهودیان
این دو مسجد را دو مکان مقدس یهودی می دانند ،با اجازه متولیان وارد آن جا می
شوند و به نیایش می پردازند و نذر و نیاز هم می کنند .متولیان مسلمان این دو مسجد،
اصوال اجازه زیارت را به همه یهودیان می دهند.
اگر به گذشته باز گردیم و یادآوری کنیم که سیاح یهودی رَبی بنیامین اهل تودِالی اسپانیا
در مشاهدات خود می نو یسد که در آن هنگام هفتاد هزار نفر یهودی در همدان می
ز یسته اند ،امروز شاید حتی به اندازه انگشتان دو دست هم یهودی در آن شهر زندگی
نمی کنند و این جامعه باستانی به شدت در آن شهر کهن تحلیل رفته است.
بنابراین زائران اصلی آرامگاه استر و مردخای و همچنین دو مکان مقدس دیگری که به
آن ها اشاره کردیم ،اکثرا یهودیانی هستند که از شهرهای دیگر ایران برای زیارت می
آیند .سه شهر عمده ای که هنوز چند هزار نفر یهودی در آن جا باقی مانده اند ،تهران و
شیراز و اصفهان است و در دیگر شهرهای ایران یا یهودی وجود ندارد و یا شمار آن ها
بسیار کم است.
پرسش – ولی اماکن مقدس یهودی در همدان ،تنها برای زیارت یهودیان نیست ،بلکه
یکی از جاذبه های توریستی مهم شهر همدان نیز محسوب می شود و در نشریات
راهنمائی گردشگران خارجی که توسط حکومت اسالمی ایران به چاپ رسیده ،از
آرامگاه استر و مردخای نیز به عنوان یک جاذبه جهانگردی یاد شده است.

پاسخ – بله موضوع گفت و گوی ما شرح اماکن مقدس است و جنبه توریستی آن را
به عهده مقامات خود آن کشور می گذار یم .ولی در پایان این گفت و گو می خواهم
موضوعی را یادآوری کنیم و آن نام "هنگماتا" به جای همدان است .هنگماتا یک واژه
ز بان ماد و فرس قدیم به مفهوم همایشگاه است و در صحیفۀ عزرا در کتاب مقدس
یهود به صورت "اَخماتا" (ַאחְ מְ תָ א  (Ahmethaاز آن نام برده شده است (صحیفه عزرا
فصل ششم آیه .)0

آرامگاه دانیال نبی بلندتر ین و زیباتر ین نمای ساختمانی در شهر باستانی شوش

پرسش – در چارچوب این گفت و شنودها در مورد اماکن مقدس یهودی در ایران،
به ما وعده داده بودید که این بار به شهر شوش برویم و با آرامگاهی آشنا شویم که
بسیار مورد تقدس مسلمانان ایران نیز قرار دارد ویکی از جاذبه های مهم گردشگری
ایران محسوب می شود .از کدام فرد مقدس یهودی سخن می رود که حتی تصویر
مزار او به روی اسکناس های ایران نیز نقش بسته بود؟
پاسخ – آن شخص مقدس یهودی که در شهر شوش آرمیده ،دانیال نبی است .صحیفۀ
دانیال بخشی از  00نوشتارهای کتاب مقدس یهود است .این صحیفه در دوازده فصل و
به دو ز بان عبری و آرامی نگارش شده است .در حاشیه یادآوری کنم که گرچه کتاب
مقدس یهود را به صورت اختصار "تورات" می نامند ،ولی این کتاب عمالً از سه
بخش جداگانه تشکیل شده که بخش نخست آن شامل پنج صحیفه ای است که کتاب
تورات را تشکیل می دهد و بخش دوم آن به صحیفه های انبیاء اختصاص دارد که
صحیفۀ دانیال یکی از آن ها می باشد.

دانیال نبی در کتاب خود از دار یوش بزرگ و کورش کبیر نیز سخن می گو ید و درباره
بخت النصر پادشاه بابِل نیز در نوشتار او سخن رفته است .با استناد به این نوشته ها
ما می توانیم ارزیابی کنیم که دانیال نبی در دورانی می زیسته که یهودیان در اسارت
امپراتوری بابِل (عراق امروز) به سر می برده اند .حدوداً می توان گفت که زندگی دانیال
نبی در  0822سال پیش ،یعنی حدود  682سال پیش از میالد بوده است.
من در این جا قصد ندارم به بررسی و تجز یه و تحلیل صحیفۀ دانیال بپردازم زیرا
موضوع مورد بحث ما اماکن مقدس است و نه نوشتارهای مقدس.
در ایران باستان ،در دوران هخامنشی ،و حتی در دوران عیالمی ها که پیش از
هخامنشیان بودند ،جوامع یهودی وجود داشته است .تصور می رود که شمار یهودیان
در شهر شوش نسبتاً زیاد بوده است.
در تومار استر در کتاب مقدس یهود که پیشتر از آن سخن گفتیم ،بارها از شهر شوش
نیز نام برده شده است که این می تواند نشان آن باشد که یهودیان زیادی در آن جا
زندگی می کرده اند .به گفتۀ ایران شناسان ،شوش پایتخت زمستانی خاندان هخامنشی
نیز بوده و پایتخت تابستانی در همدان قرار داشته است.
از آرامگاهی که به دانیال نبی مقدس یهودی نسبت داده شده ،در کتاب های نخستین
صدر اسالم نیز نام برده شده است .به عنوان نمونه ،به آگاهی عمر بن الخطاب دومین
خلیفۀ اسالمی رسانده شده بود که دانیال نبی در شهر شوش دفن شده و آرامگاه او در
این شهر قرار دارد و در حالی که عمر به سپاهیان خو یش دستور داده بود سراسر ایران
را به تصرف در آورند ،فرماندهی هر بخشی را به یکی از امیران سپاه خود محول
ساخته بود و ماموریت اشغال بخش جنو بی ایران به رزم آوری به نام موسی االشعری
سپرده شده بود .عمر به او تاکید کرده بود که مواظب باشد به آرامگاه دانیال نبی
هنگام حمله به شهر شوش آسیبی نرسد.
بسیاری از مطالب تاریخی که ما پیرامون قبر حضرت دانیال نبی می دانیم ،در درجه
اول از منابع یهودی و سپس از منابع اسالمی است .اکثر این منابع اسالمی توسط
ایرانیان نگاشته شده که یکی از آن ها "مجمل التوار یخ و القصص" نام دارد که نو یسنده
آن را نمی شناسیم .این کتاب توسط زنده نام ملک الشعرای بهار ویراستاری شده و
نسخه خطی آن نیز در شهر لوس آنجلس به اهتمام دکتر امید ساالر انتشار یافته است و
آنانی که مایل به کسب آگاهی های بیشتری هستند ،می توانند به این کتاب رجوع کنند.
کتاب دیگر "نَزهةُ القلوب" نگارش حمدالله مستوفی است که در آن نیز اشاراتی به
آرامگاه دانیال شده است .منبع سومی که بسیار اهمیت دارد از آن نام ببر یم ،سفرنامه
سیاح معروف یهودی ربی بنیامین اهل تودِالی اسپانیاست که در گفت و گوهای پیشین
بارها به او و سفرنامه اش اشاره داشته ایم که در دوران سلجو یان دیداری از ایران داشته
و از جمله از شهر شوش دیدن کرده و به زیارت آرامگاه حضرت دانیال رسیده و
درباره آن مطالبی نگاشته است.

پرسش – این موضوع بسیار کنجکاوی مرا بر می انگیزد که حضرت دانیال ،نبی
یهودیان در خاک کنعان به سر می برده است .پس او چگونه به شهر شوش و استان
خوزستان امروز ایران می رسد که در آن جا فوت می کند و همان جا به خاک
سپرده می شود؟ همین پرسش را در مورد مقدسین دیگر یهودی نیز که در ایران
دفن شده اند ،پیشتر با شما درمیان گذاشته بودم.
پاسخ  -اگر به مقدسین و انبیائی اشاره می کنیم که در  0522سال پیش می زیسته اند،
سخن از آنانی است که امپراتوری آشور آن ها را همراه با دیگر یهودیان به اسارت برده
بود که به مروز زمان به خاک امروزی سرزمین ایران رسیدند .در آن دوران ،آشوری ها
همچنین بر آن چه که سرزمین ماد نام گرفت مسلط بودند که آن سرزمین بخشی از
ایران بزرگ و باستانی است.
می خواهم یادآوری کنم که امپراتوری آشور که یهودیان را به اسارت برده بود ،در سال
 510پیش از میالد توسط مادها نابود شد .بعدها یهودیان یک بار دیگر توسط امپراتوری
ها به اسارت برده شدند و آن توسط امپراتور بابِل بود که حضرت دانیال به آن دوران
مر بوط می شود.
وقتی در صحیفۀ دانیال در کتاب مقدس هم در باره کورش کبیر و هم در باره داریوش
بزرگ سخن گفته می شود ،عالمت آن است که امپراتوری ایران وجود داشته و
امپراتوری بابل نابود شده بوده است.
هنگامی که بابِل به دست سپاهیان کورش کبیر نابود می شود ،طبیعی است همه
سرزمین هائی که در تسلط امپراتوری بابِل قرار داشته به تصرف امپراتوری ایران در می
آید و حضرت دانیال نیز در عمل ساکن خاک تحت حاکمیت ایران محسوب می
شود .از آن جا که در آن دوران ها مرزهای مشخصی وجود نداشته ،پس می توان گفت
که دانیال در واقع در ایران زندگی می کرده است.
در چنین وضعی بسیار برای حضرت دانیال آسان بود که به شهر شوش روان گردد و در
آن جا سکونت گز یند .در آن هنگام که اسارت بابِل پایان یافت و یهودیان اجازه یافتند
به سرزمین پدری خو یش باز گردند ،افرادی نیز بودند که برایشان راحت تر بود که به
شرق بروند (به جای اورشلیم که در غرب بابِل قرار داشت) و در سرزمین ایران
سکونت گز ینند .آن یهودیانی که ترجیح دادند در شرق بمانند و به اورشلیم باز نگردند،
بیشتر صالح دانستند که در حول و حوش مرکز حکومتی رحل اقامت بیافکنند و این
روندی است که در بسیاری از نقاط جهان در مورد جوامع یهودی روی داده است.
تاریخ یهودیان دنیا را مطالعه بفرمائید و می بینید که آن چه در مورد شیوه گز ینش محل
سکونتی یهودیان گفته شد ،به ایران زمین محدود نمی شود ،بلکه در کشورهای دیگر نیز
رخ داده و حتی در ممالکی چون بر یتانیا و فرانسه و سوئد و نقاط دیگر ،بسیاری از
یهودیان ترجیح داده اند که در پایتخت و یا دور و بر آن زندگی کنند.

پایتخت و دارالسلطنه بودن شهر تهران یک پدیده نسبتاً تازه است .یهودیان در گذشته
بیشتر در پایتخت های وقت مثل اصفهان و همدان و شوش زندگی می کرده اند.
بنابراین طبیعی است که حضرت دانیال در شوش ساکن گردید و بی تردید او به عنوان
یک فرد تنها به آن شهر نرفته بود ،بلکه شمار زیادی از یهودیان در آن دوران ترجیح داده
بودند که در شوش اقامت کنند.
آن چه که ما درباره زندگی حضرت دانیال در شوش می دانیم مبتنی بر همان سه
مرجعی است که پیشتر به آن ها اشاره کردم (مجمل التوار یخ والقصص ،نزهة القلوب و
سفرنامه ربی بنیامین) و حتی می توانم بگو یم چهار مرجع که چهارمی همان خود
صحیفۀ دانیال در کتاب مقدس است.
موضوع را بدین سان می توان خالصه کرد :آرامگاه دانیال در یک کرانه از رودخانه
شاوور (که آن را شاه هور و شاهپور نیز نامیده اند) قرار گرفته که تقر یبا به موازات
رودخانه کرخه در جر یان است .در کتاب دانیال وجود این رودخانه ذکر می گردد ولی
با واژه "اوالی" (אּולָי  (Ulaiاز آن نام برده می شود (کتاب دانیال فصل هشتم آیه  .)0گو یا
یکی از انشعابات رودخانه کارون بوده است – من دقیقا نمی دانم.
مردمانی که در آن سوی دیگر رودخانه زندگی می کردند وضع اقتصادی آنان بهتر از
سوئی بود که آرامگاه حضرت دانیال در آن جا قرار داشت .مشکل دیگر در این سو،
نزاع دائمی بود که مرتباً بین گروه های مختلف ساکنان درگیر می شد .نشستند و
رایزنی کردند و کوشیدند با هم در مورد محل آرامگاه حضرت دانیال به توافق برسند
و موسی االشعری در کتاب مجمل التوار یخ می نو یسد که راه حل پیشنهادی آن بود که
مقبره دانیال یک سال در این سوی رودخانه و سال دیگر در آن سوی رودخانه باشد.
احتماال این وضع تا دوران سلطان سنجر ادامه داشت و با استناد به آن چه که در
سفرنامه ربی بنیامین یهودی نگاشته شده ،سلطان سنجر انتقال مداوم مزار از این سو
به آن سوی رودخانه را هتک حرمت از انبیاء و بی احترامی نسبت به پروردگار
دانست .راه حلی که پادشاه پیشنهاد کرد آن بود که تابوت را در شیشه ای قرار داده و با
زنجیر ز یر پل و درست در مرکز رودخانه آو یزان کنند تا شاید با این راه حل جنگ و
نزاع بین ساکنان این سو و آن سوی رودخانه پایان پذیرد و اقتصاد شهر رونق بیشتری
یابد .هم زمان ،سلطان سنجر دستور داد که ماهیگیری در دو سوی آرامگاه به فاصله
چند کیلومتر ممنوع باشد.
در دوران سلطان سنجر بقعه ای به روی این مزار بر پا گردید که از نظر معماری بی
نظیر است و نمونه آن در دیگر اماکن ایران کمتر دیده می شود .امروز این آرامگاه بسیار
مجلل است و بناهای زیادی در آن بر پا گردیده که از معماری دوران اسالمی ایران
حکایت دارد.

نمای بیرونی آرامگاه حضرت دانیال نبی که در شب شکوه بسیار دارد

پرسش – مطلبی که در گفت و گوی پیشین فرمودید بسیار شگفت و جالب بود که
نه فقط آرامگاه حضرت دانیال در شهر شوش برای مسلمانان نیز جنبه تقدس دارد،
بلکه با استناد به کتابی که در صدر اسالم نگارش یافته ،شما تعریف کردید که در
شهر شوش اهالی دو طرف رودخانه کرخه با هم دعوا می کردند که این مزار باید
در کدام سوی رودخانه قرار داشته باشد ،زیرا بر این باور بودند که آرامگاه آن نبی
یهودی ،برایشان نعمت و برکت می آورد .شما در ادامه سخنان خویش گفتید که
سبک معماری بقعه ای که به روی این آرامگاه ساخته شده کم نظیر است و در کمتر
مکان دیگری در ایران شبیه آن دیده شده است .لطفا توضیح بیشتری بفرمائید.
پاسخ – این دیدگاه را بیان کردم ،گرچه من خود آرشیتکت نیستم و حتی از شوش نیز
هنوز دیدن نکرده ام .ولی این نکته را نیز باید بگو یم که در آن شهر حفاری های
باستانشناسی زیادی انجام گرفته و یکی از استادانی که در این زمینه زحمات بسیار کشید
یک باستانشناس یهودی فرانسوی به نام رومن گیرشمن (Roman 1505-1856
 )Ghirshmanبود که چند سالی از آخر عمر خود را نیز در شهر خِدِرا در مرکز اسرائیل
گذراند .او نگارنده یکی از بهتر ین کتاب ها درباره تاریخ ایران پیش از اسالم نیز هست.

]این کتاب که به زبان فرانسه نگاشته شده ،با نام "ایران ،از آغاز تا اسالم" در سال  1886خورشیدی
توسط دکتر محمد معین به فارسی بازگردانیده شد[.

قاعده مقبره دانیال در شوش هشت ضلعی است که پس از چند متر که به باال میرود
به صورت مخروطی در می آید و ارتفاع آن از بیست متر تجاوز می کند .این معماری
چنان زیباست که در دوران پهلوی ،پشت اسکناس های پنج ریالی آن زمان به تصو یر این
مقبره مز ین شده بود .البته در آن دوران پنج ریال پول زیادی بود و با آن می شد یک روز
زندگی کرد .این بنا در دوران محمد رضا شاه بازسازی گردید.
مخروط گنبد آرامگاه دانیال به صورت مقرنس بنا شده ،یعنی آجرها را طوری قرار داده
اند که به صورت دندانه وار در آمده و همانند پلکان باال می رود و باریک تر می شود.
کارشناسان امور معماری اسالمی در ایران می گو یند که شماری کمی آرامگاه یا امام
زاده ای را در سراسر کشور یافته اند که گنبدی به این شیوه روی آن بنا شده باشد.
در مورد قدمت این بنای تاریخی ارزیابی می شود که شروع احداث آن در دوران آل
بو یه بوده ،ولی بیش از این نمی توانم چیزی در این باره بگو یم ،زیرا در همه کتب و
مراجعی که جستجو کرده ام توضیحات بیشتری نیافته ام .ولی تصور می کنم که
پروفسور پرویز ورجاوند در این زمینه تخصص دارد و در مورد مقابر اسالمی تحقیقات
ارزنده ای انجام داده است که عالقمندان می توانند به نوشته های ایشان رجوع کنند.
نکته دیگری را نیز می خواهم در باره آرامگاه دانیال نبی بگو یم که گرچه اساس
مستحکمی ندارد ،ولی در ادبیات تاریخی ایران آمده است و جا دارد آن را ذکر کنیم .به
موجب ر وایاتی در ادبیات تاریخی ،هنگامی که تیمور لنگ این مکان را تصرف کرد،
مقبره دانیال نبی و آنچه را که در داخل آن بود با خود به سمرقند برد .ولی بسیاری از
پژوهشگران درستی این روایت را رد می کنند و می گو یند که چنین کاری صورت
نگرفته و بازمانده پیکر نبی یهود همچنان در شوش مدفون است.
نکته دیگری را نیز می خواهم در باره شهر شوش بگو یم که به تصور من می تواند
جالب باشد آن این است که در کتاب تلمود که مجموعه بسیارپرحجم آئین یهود و
اندیشه و فلسفۀ این دین است و به مدت چندصد سال به تدریج نگاشته و تدوین
شده است ،و قدمت آن به حدود دو هزار سال می رسد ،آمده است که روی در
ورودی یکی از دروازه های اورشلیم ،نقشی از شهر شوش دیده می شده است.
در تلمود آمده است که یک حاخام یهودی از حاخام دیگر می پرسد که چرا ما به روی
درب یکی از دروازه های اورشلیم نقش شهر شوش را می بینیم ،و دومی می گو ید "به
خاطر آن که همه ما بدانیم که از کجا آمده ایم" .این سخن را می توان چنین تفسیر کرد
که در آن ایام (حدود دو هزار سال پیش) شمار یهودیانی که در شهر شوش می زیسته
اند آنقدر زیاد بوده که برخی در اورشلیم خود را به آن جا نسبت می داده اند و معلوم
می شود که مراوده و رفت و آمد بین اورشلیم و شوش رونق داشته است .از این رو می

توان گفت که حتی خود شهر شوش نیز در دیدگاه یهودیان یک حالت تقدس پیدا کرده
بود.
همان گونه که می دانید ،در خود تومار استر و شرح سرگذشت استر و مردخای نیز
به شهر شوش چندین بار اشاره می شود که این امر موجب بروز اشتباهی نیز در میان
یهودیان ایران می گردد :آنان تصور می کنند وقتی نام "شُوشَن هَبیرا" (שושן הבירה
 - Shoshan Habiraشوشنِ پایتخت) برده می شود ،مقصود شهر همدان است .این در
میان یهودیان ایرانی به یک اشتباه عمومی مبدل شده است و این در حالی که وقتی از
"شوشن" و "هَبیرا" (پایتخت) نام برده می شود ،منظور شهر شوش است.
اگر پرسیده شود که "شوش" چگونه به "شوشن" مبدل شده ،شاید توضیح بتواند آن
باشد که این "ن" اضافی پسوندی است که مکان را نشان می دهد و ما آن را در نام های
"تهران" و "خراسان" و "آذر بایجان" و "تو یسرکان" و غیره به کار می بر یم و نشان از مکان و
محل دارد.
پرسش – این مطلبی که گفتید که یک حاخام یهودی به حاخام دیگر می گوید "بدان
ما از کجا آمده ایم" و به شوش اشاره می کند ،می تواند نشان گستردگی مناسبات
فرهنگی و تاریخی بین دو ملت یهود و ایران باشد.
پاسخ – بله ،و همچنین نشان افتخار یهودیان به این که در شهر شوش ریشه دارند .توجه
کنید که روی درب دروازه اورشلیم نقش هیچ شهر دیگری نبوده جز شوش .نه نقش
بابِل بوده ،و نه مصر و نه اماکن دیگر ،بلکه نقش پایتخت باستانی ایران.
پرسش – و این واقعیت نشان می دهد که ملت یهود تا چه سپاسگزار ملت ایران و
خاک آن سرزمین است.
پاسخ – بله ،ملت یهود خود را با ایران یگانه می داند ،یعنی بیگانگی وجود ندارد .آن ها
از شهر شوش به اورشلیم باز می گردند ،ولی برای آن که شوش به فراموشی سپرده
نشود ،نقش آن را به روی درب ورودی دروازه شهر حک می کنند.
حتی من به جرات می توانم بگو یم که همین احساس تاریخی را امروز من در میان همه
یهودیان ایرانی نیز در هر کجا که هستند می بینم .فراموش نکنید که من  60سال است
که در اسرائیل زندگی می کنم و باالجبار از ایران به دور هستم .در این مملکت هر ایرانی
را که دیده ام ،افتخار می کند که ایرانی است و ایران را زادگاه خود می داند و از ایران با
افتخار بسیار سخن می گو ید و از دیدگاه او ایران و اسرائیل یک کشور واحد هستند.
من در اسرائیل در اماکن مختلف بوده و در ارتش خدمت کرده و با اقشار گوناگون
کشور در ارتباط بوده و آن ها را می شناسم و می بینم که شما وقتی با یک اسرائیلی
متولد فرانسه یا ایتالیا و یا مصر و یا سوریه سخن می گوئید  ،هیچ یک از آنان احساسی
را که ایرانی زادگان اسرائیل نسبت به ایران دارند ،در قبال کشور زادگاه خو یش ندارند.
این از دیدگاه من بیان کننده ویژگی ایران ،ایرانی و یهودی ایرانی است.

از سخن به دور افتادیم و اجازه بدهید به زیارتگاه دانیال نبی باز گردیم .البته از دیر باز
متولی این مکان یک مسلمان است و به آن جا به صورت یک عبادتگاه و زیارتگاه
اسالمی نگاه می شود ،و همچنین مطالبی نیز در ارتباط با دانیال نبی در آن جا به زبان
عر بی یافت می شود.
آن گونه که به من اطالع داده شده ،در داخل بارگاه تابلوئی با کاشیکاری زیبای اصفهان
نصب شده که در آن آمده است« :قالَ عَلی بِن أبی طالِب عَلَیهِ الَسالم ،مَن زارَ أخی
دانیال عَلَیهِ السالم کَمَن زارَنی – حضرت علی بن ابی طالب علیه السالم می فرماید :هر
کس براد رم دانیال علیه السالم را ز یارت کند ،همانند آن است که مرا زیارت کرده
است» .مفهوم این حدیث آن است که از دیدگاه حضرت علی (ع) ،حضرت دانیال از
چنین احترامی برخوردار بوده – که این خود می تواند جزو افتخارات دو ملت ایران و
یهود باشد.
متاسفانه چون من از این زیارتگاه دیدن نکرده ام ،نمی توانم توضیحات بیشتری در باره
داخل آن بدهم و روزگاری اگر امکان بازگشت و دیدار از ایران به دست آید ،بدیهی
است که یکی از نخستین کارهای من رفتن به شوش و دیدار از این آرامگاه خواهد بود
که جاذبه گردشگری اصلی شهر شوش است.
مسلمانان به طور مرتب به زیارت این جایگاه می آیند و تا آن جا که به آگاهی من
رسانده شده ،یهودیان ایرانی نیز به ویژه از تهران و اصفهان و شیراز که بیشتر ین شمار
یهودیان در آن سه شهر زندگی می کنند ،هر سال گروهی از آنان با کرایه کردن چند
دستگاه اتو بوس رهسپار شوش می شوند و متولیان مسلمان این زیارتگاه ،یهودیان را در
کمال محبت و مهر بانی پذیرا می گردند و به آنان امکان نذر و نیاز می دهند.
در سال های اخیر شمار یهودیان در ایران بسیار کاهش یافته و جو یهودستیزانه شدیدتر
شده و معلوم نیست آیا امکان این گونه زیارت ها همچنان وجود دارد یا خیر .اکثر
یهودیان ایران امروز در همان سه شهری که نام بردیم متمرکز هستند و من نمی دانم که
آیا در شهر شوش حتی یک نفر یهودی ساکن باشد.
در مورد مسلمانان که جمعیت آنان بسیار زیاد است ،می توان گفت که آن ها مرتبا به
ز یارت این آرامگاه می آیند و در آن جا به نیایش می پردازند و باز یادآوری می کنم که
طبق احادیث اسالمی ،حضرت علی چه توصیه ای برای زیارت از این آرامگاه کرده
است.

مسجد چهار انبیاء و بقعه پیغمبر یه که از مهمتر ین اماکن قزوین است

پرسش – شما در گفت و گوی پیشین از جمله گفتید که در داخل زیارتگاه حضرت
دانیال در شهر شوش نوشتاری وجود دارد که به نقل از حضرت علی (ع) می گوید
"هر کس که به زیارت آرامگاه دانیال نبی برادرم بیاید ،همانند آن است که به زیارت
من آمده باشد" .یعنی بر حسب این حدیث ،حضرت علی (ع) دانیال نبی را "برادر
من" لقب می دهد که تصور می کنم چنین امری در روابط بین ادیان بی سابقه است.
به موازات آن مکان دیگری در شهر قزوین وجود دارد که آن را به یاران دانیال نبی
نسبت می دهند .لطف کنید و ما را راهنمائی بفرمائید.
پاسخ – بله ،آن چه که در مورد اهمیت آرامگاه دانیال نبی گفتید کامال درست است.
و اما در مورد قزوین :در خود کتاب دانیال سخن از سه تن از یاران او می رود که حَنَنیا
 ،عَزَر یا و میشائل (חֲ נַניָה ,עֲ ז ְַרי ָה ,מִ שָ אֵ ל  (Hanania, Azariah, Mishaelنام داشته اند .من در
گفت و گوهای پیشین وارد مباحث مطرح شده در صحیفۀ دانیال نشدم زیرا می
خواستم که سخن من در محدوده شناساندن آرامگاه او باشد – زیرا موضوع بحث ما
اماکن مقدس یهودی در ایران است.

اما ،همان گونه که در صحیفۀ دانیال آمده ،وی را در کُنام پلنگان و شیران می اندازند
که ظاهرا ممکن بود در یک لحظه او را پاره پاره کنند .ولی آن جانوران درنده در کنار
دانیال می آرمند و کوچکتر ین آسیبی به او نمی رسانند .این داستان در کتب اسالمی
نیز بازتاب یافته و در باره آن مطالبی نگاشته شده است .برای نمونه می توان به
"قصص االنبیاء" نوشتۀ الثعلبی رجوع کرد که به عر بی نگاشته شده ،و یا "قصص االنبیاء"
نیشابوری را مطالعه بفرمائید که به زبان فارسی نوشته شده است.
بیشتر روایاتی که در باره انبیای یهود موجود است ،در کتب عر بی و حتی در کتاب
های دوران کالسیک ایران نیز بازتاب یافته است .طبری نیز در کتاب تاریخ خود به
داستان های زیادی در باره انبیای یهود اشاره می کند .و اما درباره یاران سه گانه حضرت
دانیال که نام آن ها را بردیم ،در شهر قزوین مسجدی وجود دارد که "مسجد چهار انبیاء"
نامیده می شود و یهودیان بر این باورند که آن مکان مقبرۀ آن سه تن از اصحاب
حضرت دانیال نبی است.
هنگامی که از متولی و یا از اطرافیان پرسیده می شود که این مسجد متعلق به چه کسی
است ،آن ها به چهار تن از انبیاء اشاره می کنند و اسم هائی را می آورند که هیچ یک
شباهتی به سه اسم ذکر شده ما (حننیا ،عزریا و میشائل) ندارد .این اسامی حتی به نام
مقدسین اسالمی نیز شباهتی ندارد.
این مسجد در خیابانی موسوم به "پیغمبر یه" قرار گرفته و اسامی انبیای چهارگانه
"سالم" و "سلوم" و "سهولی" و "القیا" ذکر گردیده که به باور برخی مسلمانان ،در دوران
غیبت اصحاب کهف به گسترش خداپرستی پرداختند .هر سال گروه زیادی از این
مسجد دیدن می کنند.
باید تاکید کنم که شهر قزوین در دورانی از تاریخ ایران زمین ،یکی از پرجمعیت تر ین
شهرهای یهودی نشین بوده است .قزوین نخستین پایتخت شاه عباس اول بود.
در این جا به یاد مطلبی می افتم که ظاهرا با موضوع مورد بحث ما ارتباطی ندارد .ولی
اجازه دهید این مطلب را نیز درباره قزوین بگو یم که اجداد حاج ابراهیم کالنتر که
سرکار آورنده سلسله قاجاریه در ایران محسوب می شود ،یهودی بودند که از قزوین
به شیراز آمدند و اکثر خانواده هائی که قوامی و قوام الدوله نامیده می شوند (با قوام
السلطنه اشتباه گرفته نشود) از خاندان حاج ابراهیم کالنتر از قزوین بوده اند.
من شنیده ام که اجداد محمد علی فروغی نیز از قزوین آمده بودند .فروغی در دوران
رضاشاه چند بار مقام نخست وز یری را به دست گرفت و آخر ین نخست وز یر دوره
رضا شاه بود – یعنی حول و حوش شهر یورماه  1802خورشیدی (برابر اوت 1501
میالدی) که متفقین خاک ایران را مورد حمله قرار دادند .تا پیش از آن فروغی به
دستور رضا شاه خانه نشین شده بود ،ولی با وقوع این حمله ،شاه او را دو باره به
نخست وز یری منصوب کرد و فروغی واقعا ایران را در آن مراحل بحرانی نجات داد.

موضوع دیگری در ارتباط با یهودیان قزوین ،به دوره نادرشاه مر بوط می شود که دستور
می دهد شمار زیادی از یهودیان قزوین و گیالن و دیلمان را به کالت نادری منتقل
سازند تا از اشیاء قیمتی و غنائمی که از هندوستان آورده بود در خزانه هائی که به همین
منظور بر پا ساخته بود نگاهداری کنند .این خود نشان می دهد که چه جمعیت انبوهی
از یهودیان در قزوین می زیسته اند که به مرور زمان شمار آنان کاهش می یابد و به
حدی می رسد که امروز بعید می نماید که حتی یک یهودی در قزوین زندگی می کند.
پرسش – آیا مسجد چهار انبیاء زیارتگاه نیز هست و یهودیان نیز به زیارت آن می
روند؟
پاسخ – بله ،این مکان زیارتگاه نیز هست ،ولی من آگاهی ندارم که آیا یهودیان نیز به
ز یارت آن می روند یا خیر .شاید یهودیانی که در سفر به شهرهای دیگر ایران ،از قزوین
می گذرند و از وجود این مکان آگاهی دارند ،عالقمند به زیارت از آن باشند .همچنین
نمی توان قاطعانه گفت که این مکان متعلق به یهودیان بوده است.
مطالبی که من می گو یم ،نباید غیرعادی و یا شگفت انگیز تلقی شود .توجه داشته
باشید که اعراب به ایران حمله کردند و در سال  585میالدی به نهاوند رسیدند و در
سال  501اصفهان را اشغال کردند و حدود سال  562بود که سراسر ایران با سرعت
سرسام آوری به تصرف آنان در آمد .در آن دوران جمعیت ایران را چه کسانی تشکیل
می دادند؟ در وهله نخست زرتشتیان بودند و پس از آنان اقلیت بزرگ یهودی قرار
داشت و مسیحیان نیز در آن سرزمین زندگی می کردند که شمار آنان بسیار کمتر بود.
در آن دوران شمار یهودیان به طور نسبی بسیار زیاد بود .به عنوان مثال اگر به آثار
جغرافی دانان دوران صدر اسالم مانند اصطخری و مقدسی و دیگران رجوع کنید می
بینید که آن ها هم می نو یسند که خاک ایران شامل شمار زیادی یهودی بوده است و
مخصوصا در دو استان امروزی فارس و خوزستان و جِبال (که شامل اصفهان و
گلپایگان و بروجرد و خوانسار و اطراف آن می شود) زندگی می کرده اند.
طبیعی است که وقتی یهودیان در مکانی رحل اقامت می افکنند ،یکی از نخستین
اقدامات آن ها احداث کنیسا است تا بتوانند به نیایش و اجرای آئین دینی خو یش
بپردازند .این یکی از واجبات دین است که هارامبام اندیشمند بزرگ یهود آن را مورد
تاکید قرار می دهد و می نو یسد که اگر در مکانی ده نفر یهودی یا بیشتر زندگی می
کنند ،باید به احداث کنیسا بپردازند .بنابراین می توان گفت که در ایران پیش از اسالم،
در عین حال که آتشکده های زیاد بر پا بوده ،شمار بسیاری نیز کنیسا وجود داشته که به
ز بان فارسی آن را "کِنِشت" می خوانند.
با توجه به این واقعیت ،هنگامی که نام مکانی را "مسجد چهار انبیاء" می گذارند که نام
های آن ها هیچ شباهتی به اسامی اسالمی ندارد ،گمان آن است که پیشتر آن مکان
کنیسا بوده و باور می شود که سه تن از اصحاب دانیال در آن جا مدفون بوده اند.
اصوال در اسالم انبیای زیادی وجود ندارند و همین طور در دین زرتشت نیز شمار انبیاء

ز یاد نیست .گمان قوی آن است که سخن از مقدسین یهودی بوده است .بیهوده نیست
که در حافظه تاریخی یهودیان سنن و آئین معینی نگاهداری می شود.
توجه کنید که دانیال در ایران بوده و در همین سرزمین نیز چشم از جهان فرو بسته
است .پس یاران سه گانه او به کجا رفته اند؟ بی تردید آنان نیز در نقطه ای از ایران دار
فانی را وداع گفته و به خاک سپرده شده اند .از این رو من سنت یهودیان را قبول دارم
که مسجد چهار انبیاء در قزوین ،همان مکان مقدسی است که ابتدای آن با یهودیان و
اصحاب سه گانه دانیال ارتباط داشته و به مرور زمان که جمعیت یهودی قزوین رو به
تحلیل رفته ،و حتی اثری از ساکنان یهودی قزوین باقی نمانده ،این موضوع به تدریج از
حافظه عام پاک شده است.
ولی پژوهشگران و آنانی که در تاریخ یهود و زرتشت و اسالم تبحر دارند ،به خو بی می
دانند که در ایران جایگاه هائی وجود دارد که پیشتر آتشکده بوده و بعد به مسجد مبدل
شده است و یا کنیسا بوده و آن را به مسجد تبدیل کرده اند.
یک نمونه دیگر بیاورم :چنین گفته می شود که مسجد جامع کنونی یزد به روی یک
کنیسا و یا در محل یک کنیسای قدیمی ساخته شده است .همین گمان در مورد
مسجد جامع توخچی در نزدیکی جو یباره اصفهان محله یهودیان اصفهان عنوان می
شود و یهودیان بر این باورند که آن جا در گذشته کنیسا بوده است.
در دهکده های دور و بر اصفهان ،مانند زِفره و وَرتور و سِده (که در دوران پهلوی
همایون شهر نام گرفت ولی بعدها نام آن دو باره عوض شد) و اماکن دیگر حومه
اصفهان شمار زیادی یهودی در گذشته دور زندگی می کرده اند .در شهرهائی مانند
کاشان و بیدگل و ابیانه و نقاط دیگر نیز یهودیان زیادی سکونت داشته اند.
به مرور زمان اکثر این یهودیان مسلمان شدند – همانگونه که شمار بسیار زیادی از
زرتشیان ایران نیز به دین اسالم گرویدند و تنها در شهرهای یزد و اصفهان و کرمان بود
که تعداد قابل توجهی زرتشتی باقی ماندند و آنانی که نمی خواستند مسلمان شوند به
هندوستان گر یختند و در گجیرات ) (Gujaratساکن شدند.
من این جا کاری ندارم که چرا افراد دین خود را به اختیار خو یش و یا باالجبار عوض
کرده اند ،بلکه هدفم عکس برداری از یک دوره تاریخی و عرضه کردن آن است و قصد
داوری ندارم .هدف من بیان رو یدادها و یافتن علل و ریشه هاست.
مقصود من از بیان این مطالب آن است که توضیح دهم چگونه شماری از کنیساهای
یهودی به عبادتگاه های اسالمی مبدل گردید ،همان گونه که اعراب در بسیاری دیگر از
نقاط جهان ،هر محلی را که گرفتند ،اماکن دینی و نیایشگاه های موجود را به مساجد
اسالمی مبدل کردند .در ایران نیز در کنار کنیساها و آتشکده های زرتشتی که به مسجد
مبدل شده ،شماری از کلیساهای مسیحیان نیز وجود داشته که آن ها را هم مسجد
کرده اند.

امروز حتی به شهری مثل لندن بروید که در آن جا کلیساهای زیادی وجود دارد که
چون از تعداد باورمندان مسیحی به تدریج کاسته شده و این کلیساها خالی مانده،
اعراب برخی از آن ها را خر یده و تبدیل به مسجد کرده اند.
در تعر یف از اسالم باید به این نکته اشاره کنیم که آنان یهودیان را به عنوان "اهل
الکتاب" پذیرفتند و به آنان عنوان "اهل الذمه" دادند ،که گرچه شهروندان درجه دو
محسوب می شوند و باید مالیات ویژه بپردازند ،ولی آن ها را کشتار نکردند .دست کم
در مورد صدر اسالم می توان گفت که یهودیان روی هم رفته زیاد هدف آزار و اذیت
قرار نگرفته اند.
البته در برخی نقاط آزار وجود داشت ولی در بعضی مناطق آنان را آزار نکردند .اما به
مرور زمان ،به استثنای دوره ایلخانیان که صدراعظم او یهودی بود و سعدالدوله نامیده
می شد ،در نزدیکی زمان حمله تیمور لنگ و در همه دوره های سلسله صفو یان منهای
سلطان صفی اذیت و آزار علیه یهودیان بسیار رواج داشت.

آرامگاه حبقوق در تو یسرکان که با معماری ویژه بر پا شده است

پرسش – در گفت و گوی پیشین در قزوین بودیم ،ولی چمدانمان را بسته ایم و حاال
به تویسرکان آمده ایم و می خواهیم درباره مکان مقدس یهودی که در این شهر وجود
دارد اطالعاتی از شما کسب کنیم.
پاسخ – ای کاش که این دیدار ما از قزوین و شوش و اصفهان و نقاط دیگری که اماکن
مقدس یهودی در آن وجود دارد ،در این گفت و گوها مجازی نبود و جنبه واقعی داشت
و حقیقتاً من و شما می توانستیم به دیدن این اماکن برویم .ولی بسیار خوب ما این بار
به طور مجازی به تو یسرکان می رو یم .ابتدا بگو یم که این شهر از دو قصبۀ "توی" و
"سرکان" درست شده که در گذشته گسترش یافته و به هم وصل شده و شهر
تو یسرکان را به وجود آورده است .ولی این نکته را نیز یادآوری کنم که شهرکی نیز به نام
سرکان وجود دارد که در فاصله چند کیلومتری شمال تو یسرکان قرار گرفته است.

برخالف اصفهان و قزوین که زیاد به آن ها رفت و آمد می شود ،تو یسرکان یک شهر
دورافتاده محسوب می گردد .این شهر بین همدان و نهاوند قرار دارد و یک آرامگاه
باستانی یهودی در آن جا واقع شده که سیاح یهودی رَبی بنیامین اهل تودِالی اسپانیا نیز
در سفرنامه خود از آن نام می برد.
همچنین جهانگردان دیگر یهودی چون رَبی داوید بَت هیلل در اوائل قرن نوزدهم از
تو یسرکان دیدن کرده و اطالعاتی در باره این مکان مقدس یهودی به رشته تحر یر کشیده
است .همان گونه که پیشتر گفتیم ،تو یسرکان یک مکان مرکزی رفت و آمد نبوده
است.
سخن از آرامگاه یکی از انبیای یهود به نام حبقوق (חבקוק  )Habakkukاست که ظاهرا نام
شگفتی به گوش می رسد.
از واژه دانیال معلوم است که یک نام یهودی است که از دو بخش دان و اِل ترکیب شده
و به معنی داوری شده از جانب پروردگار است .ولی حبقوق نام شگفتی است و
احتمال دارد که یک واژه آکادی باشد .آکادی زبان امپراتوری قدیم بابِل بوده و در شمار
ز بان های سام ی قرار دارد .در این زبان ،حبقوق نام یک گیاه خوشبو می باشد ،همان
گونه که نام های بنفشه و سوسن و الله و غیره در ز بان فارسی به افراد داده می شود.
احتمال می رود که حبقوق جزو یکی از گروه یهودیانی بوده که در  0522سال پیش
توسط امپراتوری آشور به اسارت برده شدند .یعنی او یکی از اسیرانی بود که از
سرزمین اسرائیل به سرزمین ماد آورده شد.
صحیفه ای به نام حبقوق وجود دارد که بخشی از مجموعه کتاب مقدس یهود (عهد
عتیق) را تشکیل می دهد .این صحیفه بسیار کوچک است و از سه فصل تشکیل شده
که بیشتر جنبه مدح پروردگار و نیایش دارد و فاقد مطالب تاریخی می باشد.
شوربختانه به علت نبود منابع و اسناد متقن ،ما نمی دانیم که حبقوق دقیقا که بوده و
چه می کرده است .ما حتی نمی دانیم که او در چه دوره ای می زیسته و با کدام
شخصیت های شناخته شده هم زمان بوده است .کتیبه شناسان و زبان شناسان
ارز یابی می کن ند که حبقوق به دوران اسارت یهودیان توسط امپراتوری بابل مر بوط می
شود.
آرامگاه حبقوق در تو یسرکان که روزگاری در بیرون شهر بود ،با گسترش شهر اکنون در
یک نقطه مرکزی قرار دارد و گنبد آن یک ستون هشت ضلعی است که هفت متر
بلندی دارد.
از داالنی می توان وارد تاالر آرامگاه شد که در وسط آن ضر یح بلندی نهاده شده که می
گو یند حبقوق نبی در آن جا دفن شده و روی دیوار داخلی آرامگاه آیاتی از خود
صحیفۀ حبقوق به دو خط فارسی و عبری حک شده است .پیشتر گفتیم که در
آرامگاه استر و مردخای در همدان نیز روی دیوارهای تاالر آرامگاه آیاتی به خط عبری
دیده می شود .آرامگاه حبقوق نیز همانند همه آرامگاهای مقدسین یهود در ایران مورد

احترام مسلمانان هم قرار دارد .روی یکی از تمبرهائی که در دوران رضاشاه در ایران
منتشر گردید ،تصو یری از آرامگاه حبقوق دیده می شود.
به آگاهی من رسانده شد که چند سال پیش گروهی قصد داشته اند به امید یافتن
اشیاء عتیقه در اطراف مقبره حبقوق به حفاری بپردازند ،ولی مقامات حکومت
اسالمی جلوی آن را گرفتند و خوشبختانه این نقشه عملی نشد و از چنین تجاوز و
هتک حرمت جلوگیری گردید.
در گذشته یهودیان تو یسرکان در کنار هموطنان مسلمان خود زندگی می کردند ،ولی
تصور می کنم که امروز دیگر در آن شهر یهودی باقی نمانده باشد .در چنین وضعی،
طبیعی است که متولی آرامگاه یک نفر مسلمان است ،ولی یهودیان نیز اجازه دارند برای
ز یارت به آن جا بروند.
پرسش – آیا می توان گفت که قبر حبقوق برای مسلمانان نیز جنبه زیارتگاه دارد و
آن را مقدس می دانند؟
پاسخ – بله ،مسلمانانی نیز هستند که به زیارت می روند و نذر می کنند و شمع بر می
افروزند و حاجت می طلبند.
پرسش – عالوه بر اماکن مقدس یهودی در چند نقطه ایران ،و از جمله اصفهان و
همدان و شوش و تویسرکان و قزوین ،آیا مقابر برخی صاحبان کرامت و روحانیون
ارشد یهودی که معجزات و کراماتی به آن ها نسبت داده می شود نیز در ایران
وجود دارد؟
پاسخ – دو عالم یهودی و روحانی ارشد در ایران دفن هستند که آنان را صاحب
کرامت می دانند و معجزاتی را به آن ها نسبت می دهند .این ها دو شخصیت بسیار
بارز دینی هستند – و به موازات آن ها مقابر شمار دیگری از روحانیون یهودی هم
وجود دارد که از نظر جایگاه دینی به پای آن دو تن نمی رسند.
دو شخصیتی که می خواهم از آن ها نام برم در مقام مذهبی "رَبّان" (רבן  )Rabbanقرار
داشته اند که به مفهوم "مالی ارشد" هستند که یهودیان ایرانی آنان را "حاخام" می
نامند که به مفهوم "حکیم" است.
از نظر ترتیب زمانی ،ابتدا باید از مال مُشه هَلِوی سخن بگوئیم که آرامگاه او در کاشان
قرار دارد و من در باره شخصیت و زندگی او مقاله مفصلی نگاشته ام که به زبان عبری
در یکی از نشر یات علمی دانشگاه عبری اورشلیم انتشار یافته است .مال مُشه از نوادگان
یکی از مهاجرانی است که از اسپانیا و یا شاید از پرتغال به کاشان آمدند و در آن جا
مستقر شدند.
پرسش – یادآوری بفرمائید که آنان در چه دوره و به چه علت اسپانیا یا پرتغال را
ترک گفتند و شماری از آنان در سرزمین دور دستی چون کاشان رحل اقامت
افکندند؟

پاسخ – آنان از قر بانیان دوران انکیز یسیون در اسپانیا بودند که در حدود سال 1050
میالدی رخ داد و پس از آن که شمار زیادی از یهودیان را کشتند ،بقیه آنان را نیز از شبه
جز یره "ایبری" که شامل سرزمین های اسپانیا و پرتغال است بیرون راندند و شمار
ز یادی از آنان در شمال آفر یقا و ترکیه امروز ساکن شدند و احتماال عده ای نیز به ایران
رسیدند و در کاشان استقرار یافتند.
صحبت از دوران سیاه تسلط افراط گرایان کلیسای مسیحی در شبه جز یره ایبری بود.
ولی هم زمان یادآوری می کنم که در دورانی که فرمانروایان مسلمان بر بخش های
جنو بی اسپانیا حکومت داشتند ،رفتار برخی از آنان با یهودیان بسیار دوستانه و احترام
آمیز بود .این دوران "عصر طالئی" روابط مسلمانان با یهودیان محسوب می شود.
همز یستی مسالمت آمیز بین دو دین در سطح بسیار باال وجود داشت .ولی هنگامی که
مسیحیان دو باره بر سراسر اسپانیا مسلط گردیدند ،دوران محنت و رنج یهودیان در آن
سرزمین از سر گرفته شد.
پرسش – آیا مال مُشه و آن یهودیانی که از اسپانیا و پرتغال به ایران آمدند و در
کاشان اسکان یافتند ،در دوران انکیزیسیون بوده است؟
پاسخ – اگر تاریخ وقایع را بررسی و مقایسه کنیم ،بله ،از نظر زمان همخوانی دارد.
توجه داشته باشید که پیش از شروع اخراج یهودیان از اسپانیا در سال 1050
انکیز یسیون در اوج خود قرار داشت و یهودیان را ز یر شکنجه می کشتند و یا روی بوته
آتش قرار داده و آن ها را زنده زنده می سوزانده اند .ظاهرا علت شکنجه و آدم سوزی
آن بود که وقتی یهودیان را به زور مسیحی کرده بودند ،آن ها را مورد آزارهای شدید
جسمی قرار می دادند که اعتراف بگیرند که هنوز از اصول یهودیت دست برنداشته
و مسیحی واقعی محسوب نمی شوند .اگر آن یهودی مسیحی شده چنین اعترافی می
کرد ،او را دست بسته به میدان مرکزی شهر می آوردند و روی یک توده هیزم که به
صورت مرتب روی هم چیده بودند می نشاندند و او را زنده زنده آتش می زدند و می
سوزاندند که چرا از ایمان دینی خود واقعا دست برنداشته است .این جنایت فجیع را
همان کشیش هائی مرتکب می شدند که در تبلیغات دینی می گفتند که دین حضرت
عیسی دین مهر و عطوفت است.
ولی در طول زمان ،هنگامی که در یافتند که خیر ،یهودی را اصال نمی شود از دین
خودش جدا کرد ،تصمیم به اخراج همه یهودیان از اسپانیا و پرتغال گرفتند.
یک کشور با آغوش باز این یهودیان اخراج شده از آن کشور متعصب مسیحی را با
آغوش باز پذیرا شد که همانا امپراتوری عثمانی بود که سلطان آن خود را خلیفه
مسلمانان جهان می دانست.
پژوهشگران ارزیابی می کنند که پس از استقرار یهودیان اخراج شده در خاک ترکیه،
امپراتوری عثمانی به پیشرفت های بزرگ اقتصادی و صنعتی و علمی دست یافت.
پرسش – بله ،به عنوان مثال ،صنعت چاپ را یهودیان اسپانیا به ترکیه آوردند.

پاسخ – بله ،کامال درست است .امپراتوری عثمانی ،با آمدن یهودیان ،از بسیاری
جهات پیشرفت کرد.
پرسش – پس چگونه شماری از این یهودیان اخراج شده از اسپانیا به شهر کاشان
رسیدند؟
پاسخ – شوربختانه نمی توان به این پرسش پاسخ موثقی داد و من تنها در یک مورد می
توانم با قاطعیت سخن بگو یم و آن آمدن خاندان اجدادی مال مُشه هَلِوی به ایران و
استقرار آن در شهر کاشان است .ارزیابی می شود که آن ها از طر یق ترکیه و سوریه در
ایران ساکن شدند – زیرا گروه هائی از اخراج شدگان به سوریه نیز رسیده بودند.
در واقع ،هنگامی که ما از امپراتوری عثمانی سخن می گوئیم و می گوئیم که یهودیان از
اسپانیا به آن جا رسیدند ،از نظر جغرافیائی منظور فقط خاک ترکیه امروز نیست ،بلکه
سراسر امپراتوری عثمانی است که سوریه و لبنان و عراق و مصر و کشورهای مسلمان
شمال آفر یقا را نیز شامل می شده است.
الزم به توضیح نیست که امپراتوری عثمانی با ایران نیز هم مرز بود .یعنی ،یهودیان
اخراج شده از اسپانیا که در امپراتوری عثمانی پخش شدند ،در همسایگی ایران قرار
گرفتند و احتماال شماری از آنان نیز از مرز گذشتند و نقاطی از ایران را برای استقرار و
ادامه زندگی برگز یدند.
از جزئیات امر شوربختانه آگاهی ندار یم ،ولی در باره خاندان مال مُشه اطالعات بسیار
بیشتری در دست ماست .مال مُشه خود در حدود سال  1522میالدی در کاشان
چشم به جهان گشود که با پادشاهی شاه عباس دوم هم زمان می شود .ولی خاندان
اجدادی او از یک قرن پیش از آن از اسپانیا آمده بودند.
مال مُشه از دوستان نزدیک مال محسن فیض کاشی بود که یکی از علمای دینی پیشرفته
اسالمی محسوب می شد و مورد احترام بسیار از جانب مسلمانان قرار داشت .این
دو تن آن قدر با هم دوست بودند که می گو یند در یکی از نوشته های مال محسن
فیض که یافت شده ،به خط خود او از مال مُشه هَلِوی نام برده شده است .این می
تواند نشان آن باشد که آن دو تن واقعا تا چه حد با هم صمیمی بوده اند.

آرامگاه مال اُر شرَگا روحانی صاحب کرامت در گورستان یهودیان شهر یزد

پرسش – شما در گفت و گوهای پیشین فرمودید که در کنار اماکن مقدس یهودی
در ایران ،دست کم دو آرامگاه نیز وجود دارد که متعلق به روحانیون صاحب
کرامت یهودی می باشد که مورد احترام و زیارت یهودیان قرار دارد و حتی
مسلمانان نیز به آن ها احترام می گذارند .درباره یکی از این مقابر در کاشان که
آرامگاه مال مُشه هَلِوی میباشد سخنانی گفتید و مایلیم در این رابطه آگاهی های
بیشتری داشته باشیم.
پاسخ – همان گونه که پیشتر گفتم ،مزار مال مُشه بی تردید نه تنها مورد احترام یهودیان
است ،بلکه مسلمانان نیز آن را محترم می دارند .البته امروز در کاشان یهودی ندار یم و
گفته می شود که یک یهودی در آن جا زندگی می کند که او هم ساکن دائم نیست و
تنها برای انجام کارهای بازرگانی به آن شهر رفت و آمد دارد – و این در حالی که کاشان
در گذشته حدود شش هزار نفر یهودی و هشت کنیسا داشته است.

در گذشته کاشان یکی از مراکز عمده بازرگانی بوده و یهودیان آن در رفاه زندگی می
کردند و در کارهای خود بسیار موفق بودند .یک دوران را باید در این ارزیابی جدا کرد و
آن زمان حکومت صفو یان و به ویژه شاه عباس دوم است که یهودیان به شدت زیر
فشار و مورد تبعیض قرار داشتند.
در این فرصت می خواهم از نام شخصیت بزرگواری یادآوری و ذکر خیر کنم که
همانا مال محمد محسن فیض کاشانی (ٔ  1252 –1220هجری قمری مقارن با -8
 1650تا  1505-82میالدی) می باشد که از علمای نامدار علوم اسالمی و از آیات
عظام مسلمانان بوده است.
شاعر تاریخ نو یس یهودی بابائی بن لطف زاده کاشان در منظومه های خود شرح می
دهد در آن دوران بسیار دشوار و حتی دهشتناکی که یهودیان زیر فشار و آزار قرار
داشتند ،چگونه مال محسن فیض با آن ها تماس می گیرد و از ارتباط و نزدیکی خود با
شاه عباس دوم سخن می گو ید و حتی تعر یف می کند که وقتی شاه عباس به دیدار
شهر کاشان می آید و قصد نمازگزاردن دارد ،پشت سر مال محسن می ایستد.
مال محسن به یهودیان قول می دهد که در نخستین فرصت دیدار با شاه عباس از او
بخواهد که دستور دهد این رنج و محنت علیه یهودیان متوقف شود .آن گونه که بابائی
بن لطف در اشعار خود شرح می دهد ،مال محسن واقعاً به وعده خود عمل کرد و
فشار و اذیت علیه یهودیان در آن دوران کاهش یافت .از چنین فرد بزرگواری که از
محنت دیگران (و در این مورد ،یهودیان) افسرده خاطر می شود و برای رفع آن اقدام می
کند ،جز تحسین و تمجید سخن دیگری نمی توان بر ز بان راند.
از یک شخصیت واالی دیگر ایرانی باید در این فرصت نام برد و او بهاءالدین محمد بن
حسین عاملی معروف به شیخ بهائی و "صاحب کشکول" در اصفهان بود که او نیز کم و
بیش در همان دوران ،و به عبارت دقیق تر در زمان شاه عباس اول ،به یاری یهودیان
برخاست و آنان را برای یک دوره طوالنی از زجر و ستم حاکمان رهائی بخشید .شیخ
بهاءالدین عاملی در حدود سال  1502میالدی به میانجیگری کمر همت بر بست و
یهودیان اصفهان را از یک فاجعه و کشتار بزرگ رهانید و در این فرصت جای دارد که
او را سپاس بگوئیم و نامش را به نیکی یاد کنیم.
جالب است به آگاهی شما برسانم که آرامگاه مال مُشه هَلِوی چند سال پیش با
همت مسلمانان کاشان و تالش شهرداری و با بودجه حکومت اسالمی ایران مورد
نوسازی و مرمت قرار گرفت و به صورت بسیار زیبا و آبرومندانه ای در آمد و
متولیان مسلمان به شیوه قابل تقدیری از این مکان یهودی نگاهداری می کنند .در کنار
زائران یهودی ،افراد مسلمانی نیز به آن جا می آیند و شمع روشن می کنند و به نذر و
نیاز می پردازند ،زیرا بر این باورند که مال مُشه صاحب کرامات بوده و می تواند
مشکل آنان را نیز حل کند.

پرسش – حاال از شما تقاضا داریم ما را به شهر یزد ببرید ،شهری که مرکز دینی و
اعتقادی زرتشتیان ایران است و از نظر تاریخ یهود ایران نیز از اهمیت بسزائی
برخوردار است و در طول تاریخ یکی از مراکز مهم دینی ،فرهنگی و زیستی یهودیان
ایران بوده است .یزد مکان تدفین یکی از حاخام های بزرگ یهود است که او نیز
صاحب کرامت محسوب می شود و از شما تقاضا می کنیم او را معرفی بفرمائید.
پاسخ – شوربختانه در مورد اسکان یهودیان در یزد و زندگی آنان در طول قرون و اعصار
آگاهی های زیادی در اختیار ندار یم .یزد شهری است که در کنار کو یر قرار گرفته و
مکانی خشک محسوب می شود .در حاشیه بگو یم که دلم سخت تنگ شده است
برای دورانی که مرتباً به ایران سفر داشتم ،البته همه این سفرها برای انجام تحقیقات
علمی و دانشگاهی در باره تاریخ یهودیان ایران و فرهنگ و باورهای مذهبی آنان بود.
مطلبی را در رابطه با این سفرها می خواهم برایتان تعر یف کنم که البته با بحث ما که
اماکن مقدس یهودی است ارتباط مستقیم ندارد :در بهار سال  1508سفری به یزد
داشتم تا به تهیه منابعی در باره تاریخ یهودیان آن شهر بپردازم .در همین سفر بود که به
دیدن آتشکده زرتشتیان نیز رفتم و یک روحانی زرتشتی به نام فرهوهر از من پذیرائی کرد
و هنگام دیدارم از آتشکده گفت که می خواهد مکانی را به من نشان دهد که معموال به
روی غیر زرتشتیان بسته است.
او گفت "شما اولین فرد بیگانه ای هستی که من می خواهم جایگاه مقدس آتش جاودان
را به شما نشان دهم" .این فرد روحانی بسیار خرسند بود از این که برایش تعر یف کردم
که اوستا خوانده ام و زبان پهلوی یاد گرفته ام ،تحت تاثیر قرار گرفته بود و در ضمن
گله می کرد از این که در این روزگاران ،حتی خود جوانان زرتشتی نیز توجه الزم را به
ز بان پهلوی و اصول زرتشت نشان نمی دهند.
پس از این حاشیه بپردازیم به موضوع اصلی که همانا یهودیان یزد است که در دوره ای
از زمان از رفاه اقتصادی باالئی برخوردار بودند .در این مورد اشاره ای در کتاب تاریخ
منظوم بابائی بن لطف داریم که در آن (نقل به مضمون) می گو ید "در آن دوره ای که
شهر به شهر می گشتند تا یهودیان آن جا را به زور مسلمان کنند ،در شهرهائی چون
اصفهان ،الر ،ابرقو ،قزوین تا دربند (که مقصود شهر دِر بِنت در داغستان است و در آن
دوران جزو متعلقات ایران بوده است) ،توانستند این نیت را عملی سازند .ولی هنگامی
که به یزد رسیدند ،خود مسلمانان این شهر بودند که علیه این دستور دولت مرکزی
صفوی به پا می خیزند و می گو یند که نخواهند گذاشت که ماموران حکومت
برادران یهودی آن ها را به زور مسلمان کنند ،زیرا این یهودیان حاضر به مسلمان شدن
نیستند ،ولی اگر چاره ای نباشد ،حاضرند از این شهر بگر یزند و مکان امنی برای خود
بجو یند .ولی اگر چنانچه آنان از این شهر فرار کنند ،یزد رونق اقتصادی خود را از
دست می دهد و به همه اهالی شهر ز یان وارد می آید".

در ادامه شرح ماجرا از ز بان بابائی بن لطف آمده است که سران مسلمانان شهر یزد
بلند می شوند و به اصفهان که مرکز حکومت بوده می روند و به درگاه پادشاه می
رسند و با تمنا و استغاثه می گو یند که مالیات بر یده شده برای یهودیان را خود آن ها
حاضرند بپردازند ،به شرط آن که ماموران حکومت دست از سر یهودیان بردارند.
یعنی ،یهودیان یزد تا این حد در تجارت و کسب و کار در شهرشان نقش موثر داشته
اند .ولی شوربختانه این رفاه و مکنتی که آنان داشتند ،در دوران خاندان قاجار رو به
تحلیل رفت و آن ها به تمام معنی فقیر شدند .شوربختانه حتی در آن تاریخی که من
برای دیدن شهر یزد و آشنائی با مردمانش به آن جا رفتم ،به چشم خود دیدم که این فقر
همچنان ادامه دارد.
در شهر یزد آرامگاهی وجود دارد که یک صاحب کرامت مشهور یهودی به نام مال اُر
شرَگاء (רבי אור שרגא  )Rabbi Or Shragaدر آن جا دفن شده است .دقیقا می دانیم که او
در سال  1050میالدی درگذشت .امروز در اسرائیل یهودیانی که از یزد به این کشور
آمده اند ،هرسال در روز درگذشت این شخصیت روحانی ،مراسمی بر پا می کنند و
با نیایش و شادی و طرب یاد او را گرامی می دارند.
این آئین که "هیلوال" (הילולה  )Hillulaنامیده می شود ،به مفهوم جشن شادی و سرور
است که یهودیان آفر یقای شمالی (به ویژه مراکش) نیز درباره مقدسین خود و صاحبان
کرامت ،مراسم مشابهی دارند.
اسرائیلی هائی که خود و یا پدرانشان در یزد زاده شده اند ،هر سال "هیلوال"ی مال اُر
شرگاء را همچ نان در این کشور برگزار می کنند .در داخل ایران نیز تا آن جا که آگاهی
دار یم ،در گذشته هر سال در روز وفات این مقدس یهودی ،افرادی از شهرهای بزرگ
به زیارت آرامگاه او می رفتند و به نیایش و شادمانی می پرداختند.
مجموعه ای از حکایات و داستان ها در مورد کرامت های مال اُر شَرگا در طول
زمان گردآوری شده و در دانشگاه حیفا در شمال اسرائیل نگاهداری می شود .یهودیان
یزدی در اورشلیم نیز چند سال پیش کتابی به زبان عبری در باره کرامات مال اُر شرگاء
انتشار دادند که مطالب بسیار جالبی در آن نگاشته شده است.
در آن دوره ای که من از یزد دیدن کردم ،شمار یهودیان آن جا حدود چهارصد نفر بود.
ولی تصور می کنم که در هیچ یک از دوران ها شمار یهودیان یزد از چهارهزار نفر فراتر
نرفته است.
یزد در کنار کو یر ،هرگز شهر بزرگی نبوده است .در آن جا باران به حد کافی نمی بارد
و رودخانه ای در داخل شهر و یا از کنار آن نمی گذرد .ولی صنایع نساجی ستون فقرات
اقتصادی شهر محسوب می شده و در دورانی از زمان ،بخش اعظم این صنایع در
دست یهودیان بوده است.

آرامگاه مال اُر شرگا امروز در حاشیه شهر یزد قرار دارد و از آن جا که شمار یهودیان
شهر بسیار کم است و حتی شاید اصالً یهودی در آن جا باقی نمانده باشد ،سر پرستی
از آرامگاه در دست مسلمانان است که به خو بی از آن نگاهداری می کنند و همان
گونه که پیشتر تعر یف کردم ،این آرامگاه به خرج دولت اسالمی حتی مورد مرمت و
نوسازی نیز قرار گرفت.
احترام مسلمانان به این آرامگاه در حدی است که من در سفر خود به یزد از ز بان برخی
از آنان شنیدم که اگر مصیبت بزرگی برای کسی رخ دهد و او در همان لحظه فر یاد زند
"یا خدای مال شَرگا" ،پروردگار به یاری او می آید و مشکلش را حل و حاجتش را
برآورده می کند .یعنی اعتقاد مسلمانان نیز به این مقدس یهودی ،تا این حد ر یشه دار و
قوی است.
پرسش – به خاطر دارم که در یکی از سال های اخیر هنگامی که شماری از یهودیان
تهران و دیگر شهرها با اتوبوس و به صورت دسته جمعی به یزد رفتند و در کنار
آرامگاه مال اُر شرگاء به هیلوال و نیایش و شادمانی پرداختند و خوردند و نوشیدند،
یکی از روزنامه های وابسته به جناح بنیادگرای رژیم انتقاد و ابراز ناخرسندی
شدید کرد که چرا یهودیان به سر مقبره یک روحانی اعظم رفته و ابراز ارادت کرده
و به شادمانی پرداخته اند.
پاسخ – من در مقامی نیستم که در چنین مواردی از شخصی یا نهادی به خاطر رفتار او
انتقاد کنم ،ولی از دیدگاه من باید به معتقدات همه مردم دنیا احترام گذاشت ،خواه
مسیحی یا مسلمان و یا یهودی باشد.
اجازه دهید که من یک موضوع شخصی نیز به شما بگو یم :من زادۀ رشت هستم و
حتی برایتان جالب است بدانید که در خانۀ میرزا کوچک خان جنگلی چشم به دنیا
گشوده ام ،یعنی در استادسرا پالک شماره  16به دنیا آمدم .به یاد دارم که شماری از
یهودیان شهر ما به مقبره فرد مسلمانی به نام دانای علی در چوارسرا می رفتند و به راز
و نیاز می پرداختند .این یهودیان به آن مسلمان احترام می گذاشتند و شمع روشن می
کردند و حاجت می طلبیدند.
از دیدگاه من مقابر مقدس همه ادیان را باید محترم داشت و این امر یهودی و مسلمان و
مسیحی و یا پیروان ادیان دیگر ندارد.

در ایام باستان یهودیان در کنار البرز ساکن شدند که "گیلیارد" نام گرفت

(عکس از یوسف ستاره شناس)

پرسش – پروفسور نتصر با سپاس دوباره از آمادگی شما برای سهیم ساختن ما و
شنوندگان ما در دانسته ها و آگاهی های خویش ،ما به پایان سفر به اماکن مقدس
یهودی در ایران نزدیک می شویم .شما از اماکن مقدس یهودی در ایران سخن گفتید
و به آرامگاه دو تن از صاحبان کرامت اشاره کردید که عالوه بر یهودیان ،مسلمانان
نیز برای آن ها احترام قائلند و از آن ها حاجت می طلبند .ولی بی تردید ،یهودیان
ایران دارای گورستان هائی نیز در این سرزمین هستند که برخی از آن ها ممکن
است جنبه باستانی داشته باشد .زیرا برای آگاهی شنوندگان باید بگویم که در باور
یهودیان محل دفن یک انسان هرگز نباید خراب شود و باید به صورت قبر باقی
بماند ،تا در روز رستاخیز او بتواند از خاک بلند شود و زندگی دوباره یابد .به یاد
داشته باشیم که یهودیان حدود دوهزار و هفتصد سال در ایران زیسته اند .بی تردید
در طول زمان و با گذشت ادوار و جنگ ها و مصیبت ها اکثر قریب به اتفاق این
مقابر ویران شده ،ولی امروز کدام یک از این آرامگاه ها هنوز به وضع خود باقی
مانده و می توانیم آن را یک گورستان تاریخی بدانیم؟

پاسخ – بله ما در طول این گردش تاریخی خود از اماکن مقدس و آرامگاه های مقدسان
یهود سخن گفتیم و این بار می خواهیم به مکانی بپردازیم که تقدس آن نه به خاطر
شخصیتی است که در آن جا دفن شده ،بلکه به خاطر خود مکان و ماهیت آن و
منظورم گورستان گیلیارد است که در دامنه کوه دماوند و در فاصله هفتاد کیلومتری از
شمال تهران قرار دارد.
تقدس گیلیارد در این باور سنتی یهودیان ایران ریشه دارد که نام اصلی و نخستین این نقطه
"گیلعاد" و نه "گیلیارد" بوده است که یک واژه یهودی است .طبق این باور ،گیلیارد مکان
استقرار سه قبیله از قبائل دهگانه گم شده یهود بوده که در دوران امپراتوری آشور به
اسارت برده شدند و از سرنوشت آن ها اطالعات دقیقی در دست نیست.
قبائل سه گانه رِئُو بِن ،گاد و مِنَشه (ראובן ,גד ,מנשה  )Reuven, Gad, Menasheنام داشتند.
منشه فرزند یوسف صدیق از مقدسین یهود بود که نیمی از افراد قبیله او در گیلیارد
ساکن شدند .دو قبیله منشه و افرائیم (برادر تنی منشه) در دوران پس از خروج یهودیان
از مصر ،از نظر تعداد ،در بین قبائل دوازده گانه ،بزرگتر ین محسوب می شدند ونیمی از
قوم بنی اسرائیل را تشکیل می دادند.
هنگامی که حضرت موسی بنی اسرائیل را از بردگی مصر رها ساخت و آنان را به
سوی سرزمین موعود رهنمون گشت ،در یک مرحله از تالش بازگشتگان برای تسخیر
اراض ی باستانی خود که طبق باور دینی خداوند آن را به ملت یهود وعده داده بود ،در
کرانه شرقی رود اردن مستقر شدند .در آن دوران حضرت موسی هنوز در قید حیات
بود و خود او بود که نبرد یهودیان برای بازپس گرفتن این بخش از سرزمین باستانی را
فرماندهی می کرد .در این بخش از سرزمین (یعنی در کرانه خاوری رود اردن) حضرت
موسی دستور داد که قبائل رئو بن و گاد و همچنین نیمی از قبیله منشه اسکان یابند.
حول و حوش همین زمان بود که حضرت موسی رحلت می کند و رسالت آزاد سازی
بقیه خاکی که وطن باستانی یهودیان بوده و در دوران چندصد ساله اقامت یهودیان در
مصر به اشغال اقوام دیگر درآمده بود ،به عهده یوشوع بن نون واگذار می گردد .او که
یک سردار جنگی ورزیده بود ،هم در میان یهودیان و هم به باور مسلمانان یک فرد
مقدس و در ردیف پیامبران محسوب می شود.
یک رو یداد تاریخی را که در گذشته هم از آن سخن گفته ایم یادآوری کنم ،زیرا به
موضوع بحث ما مر بوط می شود و آن این که در سال های  000تا  002پیش از
میالد ،امپراتوری آشور چندین بار به بخشی از سرزمین اسرائیل حمله برد و یهودیان را
به اسارت گرفت و به آشور منتقل ساخت.
یادآوری این نکته هم ضروری است که با درگذشت حضرت سلیمان ،مملکت
پادشاهی او به دو والیت تجز یه شد که یکی در شمال قرار داشت و "والیت اسرائیل"
نامیده می شد و دیگری به پایتختی اورشلیم "والیت یهودا" نام گرفته بود .شمار زیادی از
اهالی والیت شمالی اسرائیل به دست سر بازان آشور به اسارت برده شدند که در آن

هنگام سرزمین ماد نیز بخشی از امپراتوری آشور محسوب می گردید که بعدها کورش
کبیر ماد را با سرزمین پارس متحد ساخت و ایران را به وجود آورد.
ده ها هزار نفر از افراد سه قبیله ای که پیشتر از آن ها نام بردیم و در محدودۀ جغرافیائی
"والیت اسرائیل" زیست می کردند ،توسط امپراطور آشور به اسارت برده شدند و
بخشی از آنان در سرزمین مادها اسکان یافتند .این رو یدادی است که در صحیفۀ دوم
پادشاهان در کتاب مقدس یهود به آن اشاره شده است.
باور بر این است که اسیران سه قبیله نامبرده یهودی که به سرزمین مادها انتقال یافته
اند ،در نقطه ای که امروز حدود هفتاد کیلومتری شمال تهران قرار دارد و در نزدیکی
دماوند امروز واقع شده مستقر گردیدند و نام ناحیه ای از والیت اسرائیل را که پیش از
به اسارت رفتن در آن می زیستند و "گیلعاد" خوانده می شد ،به روی ناحیه ای می
گذارند که سکونت گاه جدید آنان شده است .طبق باوری که بیش از دو هزار سال در
حافظه تاریخی ملت یهود ثبت شده ،نام گیلعاد به مرور زمان دچار دگرگونی می شود
و بعدها به صورت گیلیارد در می آید که امروز نیز آن ناحیه در سخن یهودیان با همین
نام خوانده می شود.
پرسش – کنجکاو هستیم بدانیم که به اسارت گرفته شدن و سپس استقرار این
یهودیان در ناحیه ای که گیلیارد نامیده می شود ،چند سال پیش بوده است؟
پاسخ – همان گونه که گفتیم ،به اسارت رفتن این یهودیان حدود  002سال پیش از
میالد بود – بنابراین ،تا امروز به بیش از  0022سال می رسد .حال ممکن است
بپرسید که این مکان به چه علت دارای تقدس می باشد! اوالً یک امر عادی است که
هر مکانی که با سرگذشت یهودیان ارتباط دارد و طی قرن ها با زندگی آنان گره خورده،
جنبه تقدس نیز پیدا کرده است .در خود خاک اسرائیل نیز بعضی نقاطی که جایگاه
رویداد برخی وقایع مهم تاریخی بوده و یا شخصیت های مهمی در آن جا می زیسته و یا
فوت کرده اند جنبه تقدس می گیرد و مقدس می شود.
یک جنبه تقدس گیلیارد این حدیث و باور است که در آن جا یک راه زیر زمینی وجود
دارد که مستقیماً به شهر اورشلیم و جایگاه مقدس یهود می رسد .البته این روایت و
سنت است ،ولی وجود چنین روایتی نشان از دلبستگی و ایمان عمیق دارد.
با توجه به آن که باور می شد خاک گیلیارد برکت دارد ،طبیعی است که بسیاری از
یهودیانی که دور و بر آن ناحیه زندگی می کردند ،بسیار عالقمند بودند که پس از فوت،
در گورستان آن مکان به خاک سپرده شوند تا آسان تر بتوانند از طر یق آن داالن
ز یرزمینی خود را به اورشلیم برسانند ،و یا آن که در روز معاد و رستاخیز بتوانند در
اورشلیم حاضر باشند.
پرسش – چقدر جالب است که چند قبیله یهودی به اسارت برده می شوند و از
سرزمین خود به دیار غربت تبعید می گردند و میآیند و در سرزمین دیگری ساکن
می شوند و چنان در اشتیاق بازگشت به سرزمین پدری خویش هستند که باوری

در آن ها به وجود می آید که به موجب آن یک داالن زیرزمینی مستقیم بین آن جا و
اورشلیم وجود دارد .این روایت را می سازند که پاسخگوی آن اشتیاق و آن درد
غربت باشد! این واقعیت بر دو موضوع تاکید می گذارد :یکی وابستگی این اسیران
غربت زده به خاک ایران که در آن جا پناه گرفته اند ،و دوم ،اشتیاق خستگی ناپذیر
آنان به سرزمین پدری و این امید همیشگی که باالخره روزی به آن جا باز خواهند
گشت!
پاسخ – این سخن شما کامال درست است و من در گفت و گوئی که پیرامون مکان
مقدس یهودی به نام "سِرَح بَت آشر" در شهر اصفهان داشتیم ،تعر یف کردم که به باور
یهودیان ،از آن مکان نیز داالنی زیرزمینی وجود دارد که مستقیما به شهر اورشلیم وصل
می شود .در یکی دو کیلومتری آرامگاه سرح بت آشر تپه ای قرار دارد که غاری روی
آن دهان گشوده و یهودیان اعتقاد دارند که از طر یق آن غار نیز می توان مستقیماً به شهر
مقدس اورشلیم رسید.
در این مورد چندین روایت نیز وجود دارد که به موجب یکی از آن ها در سیصد
چهارصد سال پیش یک زن یهودی ایرانی از گیلیارد به اورشلیم می آید و قطعه زمینی
را خر یداری می کند تا پس از فوت در این خاک مقدس دفن شود .ولی وضعی پیش
می آید که او ناچار می شود به سرزمین اولیه یعنی گیلیارد باز گردد و هنگامی که او
چشم از جهان می بندد ،آن قباله خر ید را در دست او می نهند و دفن می کنند ،به این
امید که در روز رستاخیز با در دست داشتن همین قباله بتواند خود را به اورشلیم
برساند.
این ها باورها و سنت های جالبی است که آن ها را نباید دست کم گرفت ،زیرا بی
تردید ر یشه هائی تاریخی دارد .البته عقل سلیم نمی تواند بپذیرد که بین گیلیارد و
اورشلیم یک داالن زیرزمینی وجود داشته باشد ،ولی متصل کردن مجازی این دو نقطه
مقدس نشان از یک رشته عالئق عاطفی و دینی مردمی دارد که حتی در غر بت و تبعید،
وطن قومی و دینی خود را از یاد نبرده اند و با این احادیث و روایات ،عمالً اقامتگاه
جدید خود در ایران را با کانون آمال و آرمان های خود در اورشلیم – حتی به صورت
مجازی – به یکدیگر مر بوط می سازند.
پرسش – و در این رابطه گفته های شما را در یکی از فرصت های پیشین فراموش
نمی کنیم که تعریف کردید که نقش شهر باستانی شوش در خوزستان روی یکی از
درب های ورودی دروازه اورشلیم حک شده بود
پاسخ – بله همین گونه است .این موضوع را من در رابطه با آرامگاه حضرت دانیال
نبی در شهر شوش بیان کردم که عالقمندان می توانند آن را در گفت و گوهای پیشین
بخوانند .یادآوری می کنم که این امر در کتاب تلمود که مجموعه شر یعت یهود است
ثبت و ضبط شده است.

گیلیارد هم به همین صورت در قلب یهودیان جای گرفته و در حافظه تاریخی ملت
یهود به نام یک مکان مقدس به ثبت رسیده است.
در این رابطه باید بگوئیم که گورستان گیلیارد بسیار وسیع بوده که به مرور زمان پس از
آن که یهودیان کم کم آن جا را ترک گفتند و به تهران و یا نقاط دیگر نقل مکان کردند ،به
تدریج محدودتر گردید و افرادی با استفاده از غیبت صاحبان این مکان ،برخی سنگ
قبرها را خراب کردند و زمین را به تصرف خود در آوردند و به ساختمان سازی
پرداختند.
در این گورستان سنگ قبرهائی وجود دارد که همه آن ها به خط عبری نگاشته شده و
جنبه کامالً باستانی و تاریخی دارد که ایکاش نگاهداری می شد و به سرقت نمی
رفت .ولی هنوز هم برخی سنگ قبرهای قدیمی در نقاط مختلف گیلیارد پراکنده
است.
یکی از علل کاسته شدن از تعداد یهودیان گیلیارد در طول قرن ها و اعصار ،حمله
بیگانگان به سرزمین ایران و کشتن مردمان آن بوده است .حملۀ مغول ،یورش تیموریان،
و حتی حمله افغان ها که در سال  1002میالدی رخ داد ،از جمله عوامل اصلی کاهش
شمار یهودیان در گیلیارد بود .در طول زمان ،شمار زیادی از یهودیانی که ناچار شدند
گیلیارد را ترک گو یند ،در دماوند ساکن شدند که در فاصله چند ده کیلومتری
جنوب گیلیارد قرار دارد .ولی همین ها نیز اکثرا وصیت می کردند که پس از فوت،
در گورستان گیلیارد به خاک سپرده شوند.

در گیلیارد هزاران سنگ قبر بوده که بسیاری از آنها ناپدید یا شکسته شده است

پرسش – سخن شما درباره گورستان تاریخی گیلیارد که احتماالً باستانی ترین
گورستان یهودی موجود در ایران است ناتمام ماند و اکنون درخواست داریم به آن
ادامه دهید.
پاسخ – گفتیم که دو قبیله از قوم یهود به نام های رئو بن و گاد ،همراه با نیمی از قبیله
منشه که همگی از نوادگان حضرت یعقوب بودند ،در ناحیه گیلیارد مستقر شدند .در
فاصله چهارصد ساله بین مهاجرت این قبائل به مصر و بازگشت آنان به رهبری
حضرت موسی ،افراد این قبائل زاد و ولد کردند و کثیر شدند.
مردمان آن دوران همگی به صورت قبیله ای و طایفه ای زندگی می کردند و حتی امروز
نیز در کشورهای مختلف هنوز قبائلی وجود دارند که نام خود را از اجداد خو یش که
پایه گذاران این قبائل بوده اند گرفته اند .اعراب بیابانگرد اسرائیل امروز نیز که "بدوی"
خوانده می شوند ،همین ساختار اجتماعی را دارند.

می خواهم باز گردم به آن داالن زیرزمینی که به موجب احادیث یهودیان ایران ،گیلیارد را
به اورشلیم وصل می کند .این ممکن است یک اسطوره باشد ،ولی اسطوره ها نیز
ر یشه های تاریخی و هسته ای دارند که از نظر پژوهشگران جالب است و باید مورد
بررسی قرار گیرد.
در شاهنامه نیز اسطوره های زیادی وجود دارد .مثال هنگامی که سخن از دیو سفید
می رود و یا هفت خوان رستم عنوان می گردد و جنگ های بین ایران و توران ،این گمان
را به وجود می آورد که حتما در دورانی از تاریخ ایران نزاع هائی بین ایرانیانی که از
آسیای میانه کوچ کردند و به فالت ایران رسیدند و در این جا مستقر گردیدند ،جر یان
داشته است.
ما پژوهشگران به دنبال هسته های تاریخی می گردیم و از این رو من کاری ندارم که آیا
تونلی وجود داشته یا نداشته است .از نظر من این واقعیت اهمیت دارد که در آن
دوران سه قبیله یهودی در سرزمین ایران زندگی می کرده اند و به خاطر حافظه تاریخی
و ایمان دینی ارتباطی بین آن ها و اورشلیم وجود داشته است .حاال آیا این ارتباط به
صورت یک داالن زیرزمینی بوده و یا رفت و آمد و بازرگانی و کسب وجود داشته ،از
اهمیت درجه دوم برخوردار است .مهم آن حافظه تاریخی است که این ارتباط مجازی
را به وجود می آورد.
پرسش – در هر حال ،این نشان ارتباط قلبی و معنوی بین دو نقطه بوده است!
پاسخ – حقیقت آن است که این ارتباط معنوی هنوز هم همچنان وجود دارد .امروز
هم با هر یهودی ایرانی در هر نقطه جهان سخن بگوئید ،همچنان از نیکی های ایران یاد
می کند.
نکته ای را می خواهم بیان کنم و آن این که در سال  1586یک پژوهشگر اسرائیلی به نام
یتسحاک بن صبی (יצחק בן-צבי  )Yitshaq Ben-Zeviکه بعدها به مقام دومین رئیس
جمهوری اسرائیل رسید ،دیداری نیز از ایران داشت و به این سفر رفته بود که با جامعه
یهودیان ایران و پیشینۀ آنان و همچنین فرهنگ و آدابشان آشنا شود .او دیداری هم از
ناحیه گیلیارد داشت و در کتابی که پس از بازگشت به اسرائیل انتشار داد از جمله
نوشت که روی سنگ قبر برخی از افراد مدفون در آن گورستان تاریخ هائی در مورد
زمان تولد و وفات آن ها یافته که به پانصد تا ششصد سال پیش مر بوط می شده
است .ولی سنگ قبرهای قدیمی تر دیده نشد که شاید در دوران باستان سنگ به روی
قبر نمی گذاشته اند و یا آن که بی تردید شماری از سنگ ها به سرقت رفته و یا در
کارهای ساختمانی از آن ها استفاده کرده اند.
بن صبی که یک پژوهشگر برجسته تاریخ یهود مشرق زمین بود ،مشاهدات در ایران را
نیز در کتاب خود به رشته تحر یر کشیده و از جمله می نو یسد که هنگام دیدار از
دماوند ،از ز بان یهودیان شنیده است که اکثر آنانی که در آن جا فوت می کنند ،یکی از
وصیت هایشان آن است که در گورستان باستانی گیلیارد دفن شوند.

تا آن جا که من می دانم ،دیر زمانی است که در گیلیارد هیچ یهودی زندگی نمی کند و
بیشتر یهودیان در دماوند ساکن بوده اند که آن ها نیز اکثرا از اواسط قرن هیجدهم یعنی
از سال  1062میالدی به تهران مهاجرت کردند .از همان سال ها به بعد ،به ویژه از
هنگامی که آغا محمد خان قاجار در سال  1056میالدی تهران را پایتخت ایران اعالم
کرد ،شمار زیادی از یهودیان شهرهای دیگر و از جمله اصفهان و شیراز نیز راهی تهران
شدند و به این افراد پیوستند و به تدریج جامعه بزرگ یهودیان پایتخت به وجود آمد.
پرسش – تا آن جا که آگاه هستید ،امروز در گورستان بزرگ و تاریخی گیلیارد چه
وضعی حاکم است؟
پاسخ – من روی نقشه جغرافیا بسیار جستجو کردم و نام گیلیارد را اصال نیافتم .ایکاش
امکان داشت پژوهشگران بتوانند به آن محل بروند و اوضاع را از نزدیک ببینند و با
اهالی سخن بگو یند و درباره گذشته خانواده ها و به ویژه یهودیان به بررسی بپردازند و
اطالعات بیشتری گردآوری کنند.
شایسته است که در باره پیشینۀ باستانی این مکان و سرگذشت مردمان آن تحقیقات
بیشتری شود و امروز نیز افرادی اجازه یابند به محل رفته و وضع کنونی را مشاهده و
گزارش کنند .اعتراف می کنم که من بسیار دلم می خواهد که بتوانم دو باره به ایران
سفر کنم و به ویژه در تابستان ها که دانشگاه تعطیل است و فرصت پژوهش و گردش
علمی دارم .ولی از هنگام وقوع انقالب اسالمی در ایران ،عمال درهای زادگاه من به
روی من بسته شده است.
پرسش – پروفسور نتصر با شوربختی بسیار باید بگویم که وضع کنونی گیلیارد بسیار
اسفناک است .اکثر زمین های این گورستان باستانی توسط زمین خواران تصرف
شده ،بیشترین تعداد از سنگ های قبور تاریخی را دزدیده اند و این گورستان در
مقایسه با وسعت گذشتۀ آن کوچک شده و دعا کنیم و تمنا کنیم که آنانی که امروز
در ایران حکومت می کنند ،این مکان تاریخی و مقدس را حفظ کنند ،دور آن دیوار
بکشند و سنگ قبور را به جای خود باز گردانند و به فکر حفظ این مکان ،حتی به
عنوان یک جاذبۀ جهانگردی و گردشگری ایران باشند.
پاسخ – از دیدگاه من ،هر مکانی که تقدس پیدا می کند و مردم به دیدگاه تقدس به آن
می نگرند ،بی آن که کاری به رژ یم ها داشته باشیم ،دولت ها وظیفه دارند به باور دینی
مردمان کشور خود ،از هر دین و آئینی که باشند احترام بگذارند .به شیعه و سنی،
زرتشتی و بودائی ،یهودی و مسیحی و بهائی باید به یک چشم نگر یسته شود و به طور
یکسان با آنان رفتار شود.
در این زمینه باید از همه دولت ها در همه نقاط جهان خواست که آزادی دینی را پاس
دارند و به باورهای مذهبی مردمان کشور خود از هرگونه که باشد احترام گذارند و در
حفظ اماکن مقدس همه ادیان بکوشند و به گذشته تاریخی سرزمین خود افتخار کنند و
به حفظ آن بپردازند.

گیلیارد هم مکانی است که با گذشت قرن ها و عصور تقدس خود را دست کم در
حافظه تاریخی یهودیان حفظ کرده است .شماری از پژوهشگرانی نیز که در گذشته از
ایران دیدن کرده اند که یکی از آنان محقق انگلیسی اِلحان ناتان آدلر ( Elkan Nathan
 )Adelerبوده است .آن ها در مقاالت خود به گیلیارد اشاراتی داشته و نوشته اند که
این مکان مورد تقدس یهودیان بوده است.
همان گونه که پیشتر گفتم ،شوربختانه من از گیلیارد و از بسیاری اماکن مهم و تاریخی
دیگر ایران نیز دیدن نکرده ام .من اکنون فراتر از  60سال است که در اسرائیل سکونت
دارم و از سال  1501یعنی پس از  01سال مفارقت ،شروع کردم در تابستان ها که
تعطیلی دانشگاهی بود ،در هر فرصتی خواه یک هفته یا یک ماه و یا بیشتر از اورشلیم به
ایران بروم و به تحقیق در باره پیشینۀ یهودیان ایران و همچنین لهجه های محلی آنان
بپردازم.
خوشبختانه توانستم لهجه های محلی بسیاری از نقاط ایران را ضبط کنم که از جمله
لهجه های روستاها و شهرک های حومه اصفهان مانند "وَرتور" و "گز" و "سگزی" و
"زفره" ضبط شده و در آرشیو من نگاهداری می شود .من با بسیاری از اهالی
روستاهای حومه اصفهان که گفته می شود اجداد آنان روزگاری یهودی بوده اند سخن
گفتم .یادآوری می کنم که اصفهان با نام پیشین خود "یهودیه" و سپس "دارالیهود" دارای
جمعیت بزرگ یهودی بوده که بسیاری از آنان به مرور زمان به اسالم گرویده اند ،ولی
فرزندان آن ها شماری از آئین های یهودی را بی آن که ریشه آن را بدانند همچنان حفظ
و رعایت می کنند.
مسلمان کردن یهودیان زیر فشار حکومت و فرمانروایان محلی و مالها  ،به ویژه در دوره
ایلخانیان و تیموریان و پس از آن در دوره صفوی و قاجار پدیده ای بسیار گسترده بود.
ممکن است که برخی یهودیان به خواست خو یش مسلمان شدند ،ولی مسلمان کردن
اکثر آن ها به زور و خشونت بود.
پرسش – آیا می دانید قدیمی ترین سنگ قبری که در گیلیارد باقی مانده و تاریخ
نویسان به آن اشاره کرده اند ،به چه زمانی مربوط می شود؟
پاسخ – از میان سنگ قبرهای باقی مانده ،قدیمی تر ین سنگی که به آن اشاره شد
مر بوط به دوران پایانی سلسله صفوی در ایران است و این در حالی که ما از  0022سال
پیش سخن می گوئیم که در آن هنگام سه قبیله یهودی در این نقطه اسکان گرفتند.
سنگ های قدیمی تری در این مکان یافت نشده است.
اگر حکومت ایران اجازه می داد که شماری از باستان شناسان به گیلیارد بیایند و در آن
جا به حفاری علمی بپردازند ،ممکن بود در ز یر خاک تپه ها آثاری از قبیل سنگ قبر و
نوشته ها پیدا شود که به آگاهی از تاریخ آن مکان کمک شایسته ای بکند .در عین حال
نوشته های روی سنگ قبرها می تواند اطالعات مهمی به ما بدهد .شاید بتوان در آن
نقطه کوزه های سفالی و حتی سکه های قدیمی به دست آورد که به خط عبری نوشته

شده باشد که می تواند نشان ارتباط بین گیلیارد و سرزمین اسرائیل باشد .ولی تا آن جا
که آگاهی دارم هیچ نوع حفاری باستانشناسی هنوز در این مکان انجام نشده است.
منشه امیر – امیدواریم که روزی این حفاری انجام شود زیرا تاریخ یهودیان ایران یک
پیشینۀ بسیار غنی دارد که بخشی از فرهنگ واالی ایران زمین محسوب می شود.
سرگذشت یهودیان ایران بخش جدائی ناپذیری از تاریخ کلی یهودیان در سراسر
جهان است.
پانوشته:
سال ها پس از انجام این گفتگو با زنده نام پروفسور امنون نتصر ،آقای یوسف ستاره
شناس که از سال های پیش برای گردآوری و نگاهداری فرهنگ یهودیان ایران در دوران
معاصر کمر همت بسته ،به دنبال چند سفر پژوهشی به ایران و عکس گرفتن از نقاطی
که محل سکونت یهودیان بوده ،در و بسایت خود با نام http://www.7dorim.com/
مطالب تازه ای در باره دیدار خود از گیلیارد ،همراه با عکس های انحصاری انتشار داد
که بخشی از آن از این قرار است:
قبرستان گیلیارد که "گیالرد" یا "جیالرد" نیز خوانده شده ،در نزدیکی جاده گیالوند
قرار دارد که به دماوند منتهی می شود .واژه گیلیارد از ریشه واژه عبری "گیلعاد" می آید
که در فرهنگ عبری به مفهوم "ستون جاوید" و یا "ستون یادبود" است و همچنین نام
سرزمینی می باشد که در بخش شرقی سرزمین تاریخی اسرائیل قرار دارد که امروز
جزو خاک اردن هاشمی محسوب می شود.
قدیمی تر ین سنگ قبر در بخش جدید این گورستان باستانی متعلق به تاریخ 1821
خورشیدی است .کلیه قبور موجود در این گورستان با جهت شرقی غر بی است.
اغلب سنگ های موجود در این گورستان یک پارچه می باشد و شکل هندسی مکعبی
دارد و در واقع مکعب مستطیل است که برخی در اثر فرسایش به مرور زمان شکل
اصلی خود را از دست داده و به صورت نیمه استوانه درآمده و عموما از جنس
گرانیت است .بیشتر ین سنگ ها از یک قطعه افقی و برخی از دو قطعه عمود بر هم
می باشند .به روی اکثر سنگ قبرها ،در حاشیه باال عبارتی به خط عبری و در پائین آن
تصاویری از هفت شاخه "مِنورا" (شمعدان هفت شاخه یهودی) و یا ستاره داود (ماغن
داو ید) نقش بسته است .نام و نام پدر ،همراه با شهرت متوفی و زمان فوت او به خط
عبری و فارسی حک شده است .برخی از سنگ ها با نقوش گل در حاشیه نوشته های
تزئین شده و بعضی فاقد هرنوع تزئینی می باشد .ابعاد سنگ ها حداکثر به طول دو
متر تا  07سانتیمتر متغییر بوده است.
یقینا کثرت قبور در گیلیارد نشان از آن دارد که یهودیان از دیر باز در این ناحیه سکونت
داشته اند و حتی جمعیت کثیر و قابل مالحظه ای را تشکیل می داده اند که بدون
تردید با وابستگی های فرهنگی و تاریخی خو یش ،نقش موثری را در این منطقه در ارتقاء

یک تمدن بهینه ایفا کرده اند .اما امروز تعداد بسیار کمی از یهودیان در دماوند سکنی
دارند و یا به آن جا در رفت و آمد هستند.
تا چندی پیش هر از چند گاهی بنا بر وصیت شخص متوفی ،جسدش از تهران به
گیلیارد منتقل می شد تا در این گورستان مدفون گردد .آن چه مشخص است این که
گورستان گیلیارد در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد .به جهت ممنوعیت استفاده
از این گورستان و بال استفاده بودن آن ،و نیز عدم رسیدگی و فزونی یافتن ناهنجاری ها
به شکل یک گورستان قدیمی و متروکه در آمده است.
سنگ قبرها شکسته و پراکنده شده اند .در بخش جنوب شرقی و شرق گورستان
گیلیارد محل انباشت زباله ،خاک و خاشاک و نخاله های ساختمانی می باشد .نیز
زمین های کشاورزی اطراف به مرور خر یداری می شود و با ایجاد ساختمان ها ،این
ناحیه در آینده ای نه چندان دور به شبکه شهری می پیوندد .در نظر است برای
حفاظت از این میراث تاریخی ،دیواری به دور گورستان کشیده شود.
(توضیح :احداث جداری به دور گورستان گیلیارد ،در سال  1508به همت زنده نام
حقوقدان یوسف کهن ،آخر ین نماینده یهودیان در مجلس شورای ملی ایران آغاز گردید.
ولی در مراحل نخستین و پس از به روی کار آمدن حکومت اسالمی در فوریه 1505
متوقف شد و گو یا تا کنون از سر گرفته نشده است)

نقشه امپراتوری گسترده ایران در دوران داریوش که شامل مناطق بسیاری بود

پرسش – پروفسور امنون نتصر ،شما در طول شانزده گفت و گو دست ما را گرفتید
و بردید به نقاط مختلف ایران و اماکن مقدس یهودی در این سرزمین را به ما
شناساندید :در اصفهان ،در همدان ،در شوش ،در تویسرکان ،در یزد ،در کاشان و
حتی در قزوین و در نقطه ای در هفتاد کیلومتری شمال تهران که گیلیارد نامیده می
شود .تصور می کنم که شمار اماکن مقدس یهودی در ایران ،به استثنای اماکن مقدس
آنان در داخل اسرائیل ،در میان همه کشورهای دنیا بی سابقه است و این ،حکایت
از یک نوع رابطه تاریخی و باستانی و معنوی و دینی و فرهنگی و اجتماعی بین
یهود و ایران دارد ،در پایان این رشته گفت و گوها ،میکروفون بار دیگر در اختیار
شما قرار دارد که نتیجه گیری بفرمائید.

پاسخ – بسیار بدیهی است و حتی می توانم از اصطالح "اظهر من الشمس" استفاده کنم
و بگو یم که دو ملت باستانی یهود و ایران یک نوع روابط بسیار دیر ین و طوالنی داشته
اند که از  0022سال پیش و حتی به عبارت دقیق تر از  0002سال پیش آغاز می شود.
یهودیان از قدیمی تر ین اقوام سرزمین باستانی ایران هستند.
هنگامی که یهودیان برای نخستین بار به سرزمین ایران آمدند ،افراد ایرانی نیز در این
سرزمین زندگی می کردند ،زیرا مردمانی در آن دوران بودند که به یکی از ز بان های
ایرانی سخن می گفتند ،ولی هنوز کشوری به نام ایران شکل نگرفته بود .کوچ ایرانیان به
فالت قاره ایران از آسیای میانه و از میان قبائل هند و ارو پائی که در آن سرزمین ها
زندگی می کردند در چندین مرحله صورت گرفت و یک زمان طوالنی به درازا کشید.
ارز یابی می شود که این کوچ از ده هزار سال پیش به سوی سرزمین کنونی ایران آغاز
شده و به طور مداوم ادامه پیدا کرده است .در فواصل تاریخی مختلف این کوچ ادامه
یافته و شش هزار سال پیش و چهار هزار سال پیش نیز کوچ های دیگری صورت
گرفته است .ولی علی رغم این کوچ ها ،هنوز سرزمینی و خاکی و حکومتی به نام ایران
وجود نداشته و امپراتوری ایران برای نخستین بار حدود  0622سال پیش شکل گرفت.
تا آن هنگام ایرانیان تبلور قومی و ملی نداشته اند.
پیش از هخامنشیان که پایه گذار ایران بودند ،نخستین تشکل قومی ایرانی را بر حسب
کتب تاریخی باید در سرزمین مادها جستجو کرد .وقتی از مادها سخن می گوئیم،
منظور بیشتر آن سرزمینی است که بخش غر بی ایران را تشکیل می دهد و استان های
کنونی آذربایجان و کردستان و گیالن را در بر می گرفته ،ولی هیچ خط مرزی معینی نمی
توان برای آن قائل شد .مرزی در آن دوران وجود نداشته و اگرهم وجود داشته ،مرتباً
در حال تغییر بوده است.
در کتاب مقدس یهود آمده است که بخشی از یهودیان در دوره ای از تاریخ خود ،به
اسارت امپراتوری های اشغالگر در آمدند و به تبعید برده شدند و در سرزمین مادها
استقرار یافتند .این به اسارت بردن یهودیان توسط امپراتوری آشور بود .مادها ،که
یهودیان در بین آنان سکونت جستند ،ایرانی بودند .در شر یان کورش کبیر می توان گفت
که خون مادها جر یان داشت .زیرا از سوی مادری ،کورش به مادها مر بوط می شد.
موج دوم یهودیانی که در ایران اسکان گز یدند در دوران اسارت آنان توسط امپراتوری
بابِل بود که این بار شمار بسیار بیشتری از یهودیان از سرزمین پدری خود به اسارت
برده شدند و به نقاطی که عراق امروز را تشکیل می دهد تبعید گردیدند .ولی کورش
کبیر هنگامی که آن ها را آزاد ساخت ،گروه هائی از یهودیان به بخش های جنو بی ایران
آمدند که این روند در دوران داریوش بزرگ و خشایارشاه و دیگران نیز ادامه یافت.
یهودیان به تدریج در بخش های مختلف سرزمین ایران پراکنده شدند .آن ها به
موازات اسکان گز یدن در برخی شهرها و آبادی هائی که در آن هنگام در ایران بر پا بود،

خودشان به احداث شهر و آبادی پرداختند که مفهوم آن یاری رساندن به آبادانی
سرزمین ایران بود .به سخنی دیگر ،یهودیان در ایران یک گروه سازنده و سودآور بودند.
تنها ملتی که از خارج از این سرزمین به ایران آمد و به سازندگی پرداخت و یک عنصر
مفید برای این کشور شد ،فقط و فقط یهودیان بودند .گروه های دیگری که از سرزمین
های بیگانه به ایران روی آورده اند ،عناصری بودند که این سرزمین را مورد تهاجم قرار
داده و به ویرانی و دمار آن پرداختند.
به یاد د ارید که یونانیان به ایران آمدند و همه چیز را به آتش کشیدند و خراب کردند.
آثار آن خرابه ها را ما هنوز در پاسارگاد و تخت جمشید و اماکن دیگر شاهد هستیم.
پس از یونانیان ،رومی ها بودند که در بخش های غر بی سرزمین ایران تا آن جا که می
توانستند به ویرانی و خرابی پرداختند.
اعراب هنگامی که به این سرزمین پای گذاشتند در صدد انهدام تمدن آن برآمدند و
ایرانیان را کشتار کردند .پس از آنان مغول ها بودند که به ویران سازی ایران پرداختند و
چنگیز مغول و هالکوخان و دیگران تا آن جا که در قدرت داشتند ،به ویرانی
پرداختند .تیمور لنگ و دیگرانی نیز که از خارج به ایران آمدند ،بزرگتر ین هنرشان
انهدام و خرابی بود.
بنابراین می بینیم که بسیاری از اقوام بیگانه که به خاک ایران پای گذاشتند ،جز کشت و
کشتار و انهدام و ویرانی کار دیگری نکردند و یکی از معدود مردمانی که وقتی به ایران
پای گذاشتند به آبادانی و سازندگی و شکوفائی آن کمک کردند و در توسعه و گسترش
این خاک سهم داشتند یهودیان بودند.
یک نمونه آن شهر اصفهان است که در این گفت و گوها چند بار مطرح گردیده و گفتیم
که این دومین شهر بزرگ ایران را (که در گذشته پایتخت نیز بوده و اولین شهر کشور
محسوب می شده و امروز در فهرست میراث فرهنگی جهان قرار دارد) ،یهودیان پایه
گذاری کردند و یهودیان بودند که آن هشر را در مراحل نخستین آباد کردند .یهودیان در
دوران باستان ،هنگامی که از اسارت آزاد شدند و در جستجوی سرزمینی بودند که به
خاک اورشلیم و آب و هوای آن شباهت داشته باشد ،نقطه ای را در ایران برگز یدند
که بیابان برهوت بود و هیچ چیز در آن جا وجود نداشت.
یهودیان در آن نقطه خیمه زدند و به تدریج یک آبادی بر پا ساختند که به مرور زمان
گسترش یافت و به صورت شهر درآمد و نامش "یهودیه" یا "دارالیهود" بود و بعدها
چنان گسترش یافت که گفته می شد "اصفهان نصف جهان" .ولی پس از اشغال ایران
توسط اعراب مهاجم ،نقش یهودیان در اصفهان رو به کاهش گذاشت و یا کم و کمتر
درباره آنان در رابطه بین یهودیان با اصفهان مطالبی می یابیم.
با توجه به این واقعیات است که ما یهودیان ایرانی همیشه با غرور و افتخار از تاریخ
مشترکمان سخن می گوئیم ،از همکاری و همیاری ،که در آن سازندگی و شکوفائی

وجود دارد – و نه خرابی و ویرانی مانند حمله اعراب و حمله مغول و غیره .این نکته
در کتاب مقدس یهودیان نیز بازتاب یافته است.
پرسش – بسیار مایلیم که در این زمینه مطالب بیشتری بدانیم .کتب مقدس یهودی
چه نوع ارتباطی را بین یهودیان و ایران بازتاب داده اند؟
پاسخ – در درجه نخست باید بگو یم که دو واژه "پاراس" (פרס  )Parasو دیگری
"مَدای" (מדי  )Madayبارها و بارها در کتب مقدس یهود ذکر شده است که واژه نخست
به معنی "ایران" و دومی به مفهوم "ماد" است .همچنین نام کورش کبیر و دار یوش بزرگ
و خشایارشاه و اردشیر و دیگر پادشاهان ایران بارها در کتب مقدس یهود آمده است.
این ذکر نام همیشه به صورت مثبت و همراه با احترام و ارج بوده است.
این یادآوری مثبت و ذکر خیر از پادشاهان ایران ،در کتاب های دینی یهودی نیز که در
طول قرون و اعصار تدوین گردیده بازتاب یافته است .در کتاب هائی چون تَلمود،
میدراش ،میشنا و دیگر کتاب هائی که پس از آن ها تدوین یافته ،نام ایران به کرات
آورده شده است.
یادآوری کنیم که کتاب تَلمود در دو روایت تدوین شده است که یکی را "تلمود
یروشلمی" و دیگری را "تلمود بابِلی" می نامند .این دو کتاب که هر یک از صحیفه های
متعدد تشکیل شده ،شر یعت یهود و تفسیر تورات را بیان می کنند که یکی توسط
علمای یهود در شهر اورشلیم به صورت تدریجی نگاشته و تدوین شده و دیگری اثر
دسته جمعی شماری از عالمان دینی یهود بوده که در اسارت بابل می زیستند و سپس
توسط پادشاه ایران آزادی خود را باز یافتند.
نگارش هر یک از این دو کتاب چند صد سال به درازا کشید و تدوین نهائی تلمود بابلی
حدود سال پانصد میالدی بود که مصادف می شود با دوران پادشاهی فیروز پنجم از
خاندان ساسانی .نگارش تلمود اورشلیمی حدود یک صد سال پیش از تلمود بابلی
انجام گرفت و در شهر طبر یه در شمال اسرائیل کنونی تکمیل گردید.
اگر شما صفحات این دو مجموعه کتاب تلمود را ورق بزنید و آن ها را بخوانید،
مشاهده خواهید کرد که چقدر در آن ها از ایرانیان و یونانیان و رومی ها سخن رفته
است .در این نوشتارها همیشه از ایرانیان با سپاس و قدردانی نام برده شده ،و بالعکس
در مورد یونانیان و رومی ها مطالب منفی در باره ظلم و ستم آنان علیه یهودیان نگاشته
شده است.
در کتاب تلمود از جمله آمده است که "اگر ما یک سر باز ایرانی را ببینیم (منظور
سر بازان دوران اشکانیان در ایران است) که مشغول بستن افسار اسب خود به یکی از
درختان سرزمین ما (اسرائیل) است ،ای یهودیان بدانید که ماشیح (مهدی موعود) به
زودی ظهور خواهد کرد" .یعنی پای گذاشتن یک سر باز ایرانی به خاک اسرائیل نشان
فرا رسیدن روز خوشی و نیک بختی ملت یهود است.

در دوران اشکانیان بود که یونانیان سرزمین اسرائیل را در اشغال خود داشتند ،و پس از
آن ها رومیان بودند که خاک اسرائیل را به تصرف در آوردند .این دو حکومت
اشغالگر زجر و شکنجه های بسیار بر ملت یهود وارد آوردند و این در حالی که یهودیان
در دوران حکومت ایرانیان بر سرزمین خود ،از آزادی و رفاه برخوردار بودند.
در حافظه ملی و دینی یهود ،خاطرات خوش فقط در مورد ایرانیان وجود دارد .در دوران
هخامنشی ،امپراتوری ایران مدت دو یست سال بر سرزمین اسرائیل نیز حکومت می
کرد و رفتاری بسیار دوستانه و آزادمنشانه با یهودیان داشتند و همکاری و همیاری
تنگاتنگی بین آنان برقرار بود .این رفتار سران ایران با یهودیان آن قدر دوستانه بود که
امکان داد بخش هائی از کتاب مقدس یهود (عهد عتیق) در این دوران نگارش یابد – به
و یژه آن بخش از این کتاب که جنبه پند و اندرز دارد.
دو صحیفۀ مفصل و مهم مجموعۀ "عهد عتیق" با نام های "توار یخ ایام ،بخش های اول
و دوم" توسط کاهنان یهودی در دوران آزادمنشی ایرانیان هخامنشی هنگام حکومت بر
سرزمین اسرائیل نگاشته شده است.
رفتار دوستانه و خوش اشکانیان با یهودیان ،در کتاب تلمود بارها بازتاب یافته است.
در مورد رفتار پادشاهان ساسانی با یهودیان نیز مطالب مثبتی وجود دارد .به عنوان
مثال ،در تلمود آمده است که "خداوند ده پیمانه شهامت و حکمت به مردمان کره
خاکی ارزانی داشته که نه پیمانه نصیب ایرانیان شده و یک پیمانه سهم دیگر مردمان
جهان گردیده است" .در جای دیگری از تلمود آمده است که "پروردگار ده پیمانه زیبائی
برای جهانیان فرستاده که نه پیمانه آن نصیب ایرانیان گردیده و پیمانه دهم به دیگر انسان
ها داده شده است".
این نوشتارها ،که نمونه هائی از آن ها را آوردیم ،نشان می دهد که تا چه حد یهودیان
نسبت به ایرانیان نظر خوش و پرمهر و قدرشناسانه داشته اند و از آنان به صورت
مثبت یاد می کرده اند .این ها همه به علت آن که ایرانیان با یهودیان خوشرفتاری می
کردند و یهودیان از ایرانیان باستان خاطرۀ خوشی دارند.
من در یکی از مقاله های پژوهشی خود به نمونه دیگری اشاره کرده ام که در تلمود این
پرسش مطرح گردیده که چگونه ممکن است که تورات ،کتاب آسمانی یهودیان ،به یک
غیر یهودی – کورش کبیر – لقب "ماشیح" یعنی مهدی موعود یهودیان می دهد ،و این در
حالی که قاعدتاً منجی یهودیان باید یک فرد یهودی باشد.
آن ها به این پرسش دو پاسخ می دهند .یک پاسخ آن است که کورش به شیوه ای که در
عبری معمول است چنین نوشته می شود :כ ֶֹּרש ( Koreshحروف ک – ر -ش) .با پس
و پیش کردن این حروف ،واژه "کاشر" (כָשֵ ר  )Kasherبه معنی حالل و مطابق با
شر یعت و دین به دست می آید ،با این مفهوم که کورش فردی حالل و شایسته و
پذیرفتنی است.

نکته دیگری نیز در تلمود در باره کورش آمده که البته جنبه افسانه دارد ،ولی نشان احترام
و اهمیتی است که یهودیان در باره پادشاه هخامنشی قائل هستند و آن این که نقل گردیده
که کورش از یک مادر یهودی زاده شده است .یعنی ،تا این حد کورش کبیر را دوست
داشته اند و با این افسانه ها می خواسته اند او را "بقاپند" و عضوی از پیکر ملت یهود
جلوه دهند.
منشه امیر – پروفسور امنون نتصر ،رشته گفت و گوهای ما با شما درباره یهود و
ایران در این جا به انجام می رسد .مطالبی که در طول این برنامه ها درباره روابط
فرهنگی و معنوی و اجتماعی بین دو ملت بیان کردید بسیار آموزنده و جالب و
حتی یگانه بود و بر این باوریم که بسیاری از شنوندگان این برنامه ها از این واقعیات
بسیار مهم در تاریخ روابط دو ملت باستانی یهود و ایران آگاهی نداشته اند و امید
داریم که این روشنگری گام کوچکی در راه تحکیم دوستی و تفاهم و برادری بین دو
ملتی باشد که در طول تاریخ چند هزار ساله به یکدیگر نیاز داشته اند و به هم
کمک کرده اند و برای یکدیگر سودمند بوده اند.
ما می دانیم که مناسبات ایران و اسرائیل در حال حاضر دوران بسیار بحرانی و
سختی را می گذراند .ولی تردیدی نیست که این دوره گذرا و موقتی خواهد بود
زیرا هیچ دو ملتی را نمی توان در جهان یافت که لزوم دوستی و همکاری بین آن ها
یک چنین امر بدیهی و ضروری باشد.
پروفسور امنون نتصر – خرسندم که توانسته ام در این زمینه روشنگری کنم .ایران و
اسرائیل هر دو برای من عز یز هستند و امیدوارم که واقعا در این راه گامی برداشته باشم.

