
 رشته گفت و گوهای رادیوئی با

 رۀدربا

 سرگذشت ملت یهود و سرزمین اسرائیل

 پیوند یهودیان با فرهنگ ایران زمین

 اماکن مقدس یهودی در ایران

 

 

 

 

 : منشه امیرگارشگفتگوگر و ن
 بازنگری علمی: پروفسور داوید یروشلمی و خانم دکتر ناهید پیرنظر )اوبرمن(

 ، اسرائیل22088، اورشلیم  8432"اندیشه"، صندوق پستی انتشارات: 



 

 

 

Radio  talks  with  Prof. Amnon Netzer 

Interviewer and Editor  

Menashe Amir 

 

 

 

 

 

Publisher  

Amnon Netzer Memorial Foundation 

January 2014 

 

 



 

 

 

 

 پروفسور امنون نتصر

خورشیدی( 6969) 6391تولد در رشت: آوریل    

خورشیدی( 6921) 8002درگذشت در لوس آنجلس: فوریه   

 



 
سرگذشت ملت یهود در پهنه پیشینه چند هزار ساله آن داستانی بس شگرف است. 

خویش ساخت و در سرزمین سخن از نخستین قومی است که یکتاپرستی را باور دینی 
کنونی اسرائیل ساکن شد و به بردگی مصر رفت و حضرت موسی او را به سوی آزادی 

یت است به دنیا  پایه اصولرهنمون گشت و ده فرمان را که  اخالقی و معنوی بشر
 عرضه کرد.

دیان دین یهود اساس ادیان یکتاپرست دیگر نیز قرار گرفت، اما آنانی که از برکت آئین یهود ا
جدیدی به وجود آوردند، یهودیان را مورد بی مهری و حتی ستیز قرار دادند و افتراهای 
بسیار علیه آنان عنوان کردند، که هنوز هم به شکل های مختلف ادامه دارد و یهودستیزی 

یشه های قوی   .اسرائیلی ستیزی است ،به همه جا دوانده است، که اکثراً نماد آنر
مورد تجاوز در درازای تاریخ چند هزار ساله خود بارها چک بودند، یهودیان که ملتی کو

، ولی موجودیت قومی و فرهنگی امپراتوری های بزرگ قرار گرفتند و به اسارت رفتند
ین بار هنگامی خود را از نو باز یافتند. اشغالگران در صدد برآمدند باور دینی و  بود که آخر

و  . آنان بیت المقدس یهود را به کلی ویران ساختندفرهنگ یهود را به کلی ریشه کن سازند
و آنان را به بردگی فروختند و و حتی نام  اروپا کشاندندبه از زادگاهشان یهودیان اسیر را 

پس نامی و  آنبا این اندیشه باطل که از  – "سرزمین اسرائیل" را به "فلسطین" تغییر دادند
 .نشانی از یهودیان و یهودیت باقی نماند

بت زیست،  ین  باو ولی ملت یهود، با آن که دو هزار سال در پراکندگی و غر سخت تر
برو بودشرائط  و فرهنگ و باور دینی خویش را ترک  را از یاد نبرد پدریسرزمین ، هرگز رو
 دست نیایش به سوی آسمان دراز کرد.  جاو همیشه برای بازگشت به آن نگفت

پهنه تاریخ نابود شدند و ودیان داشتند، در ملت های بسیاری که سرنوشتی مشابه یه
بت و سرکوب، سرسختانه به  فرهنگی از خود باقی نگذاشتند. ولی یهودیان علی رغم غر
باورهای دینی خویش وفادار ماندند و فرهنگ خویش را حفظ کردند و در هر نقطه جهان 

ارزش های  از نظر دانش و هنر و پای بندی به فرامین حضرت موسی و اصول اخالقی و
 معنوی یکتا و نمونه بودند.



بدری، به آرزوی ملی و دینی خود رسیدند و به  یهودیان پس از دو هزار سال غربت و در
پا ساختند که اکنون در دانش و تکنولوژی و  سرزمین پدری بازگشتند و کشوری از نو بر

ین ها اکثر رشته های دیگرکشاورزی و پزشکی و هنر و   قرار دارد. ی جهاندر میان بهتر
نیز سرشار از شگفتی است. نخستین گروه این مردمان در زمین سرگذشت یهودیان ایران 

پا نشده بود.  0022 سال پیش به سرزمینی رسیدند که هنوز به نام ایران شکل نگرفته و بر
ین مردمانی هستند که در این خاک استقرار یافتند. پس از آن  بی تردید یهودیان از قدیمی تر

ورش کبیر یهودیان را از اسارت امپراتوری بابِل آزاد ساخت، گروه هائی از آنان به جای که ک
در آبادانی این سرزمین سهیم گردیدند. بازگشت به اورشلیم، در ایران استقرار یافتند و 

پا گردید  ،شاید کمتر کسی بداند که شهر اصفهان، این "نصف جهان" به دست یهودیان بر
یسان نیز مورد تائید قرار داده اند.و در گذشته "یهودی  ه" نام داشته و این واقعیت را تاریخ نو

کورش کبیر نه تنها یهودیان را از اسارت آزاد ساخت و به آنان اجازه بازگشت داد، بلکه 
یوش بزرگ کمک های مالی الزم را برای یهودیان بازگشته از غربت  تا بتوانند  تامین کرددار

همان نیایشگاهی که کانون امید و ملیت و باور دینی  –ز نو بنا کنند بیت المقدس یهود را ا
یران  یهودیان بوده و هست. امپراتوری های اشغالگر یونان و روم این "خانه خدا" را و

و این  –ازسازی بیت المقدس کمر همت بستند برای بزمین ساختند، ولی پادشاهان ایران 
 در تاریخ یهود و ذهن یهودیان ثبت شده است. همیشهبزرگواری آنان برای 

پادشاهان ایران به یهودیان، یک طرفه نبود؛ بلکه یهودیان نیز به سهم خویش به  کمک
. در تاریخ آمده است که یهودیان به امپراتوری ماد در یاری رساندندامپراتوری ایران 

رای نابودی امپراتوری و هنگامی که کورش کبیر ب کمک کردندبرانداختن امپراتوری آشور 
یان ایرانی یاری رساندند، یهودیان نیز بردبابِل به آن حمله   . به لشگر

سرزمین اسرائیل، هنگامی که به یاری پادشاهان هخامنشی آزادی خود را بازیافت، به خط 
ایران در برابر امپراتوری مصر مبدل شد و یهودیان در دوره ای از تاریخ ایران،  امنیتیمقدم 
پا ساختند تا در امنیت امپراتوری ایران سهیم باشند. حتی  در خاک مصر ساتراپ نشین بر

به گفته پروفسور نتصر، شاید خیزش های ملی یهودیان علیه اشغالگران یونانی و رومی بود 
و  کاهش دادرا  دو امپراتوری زمان آنفرمانروایان توان نظامی و اشتهای توسعه طلبی که 

 کامیابنتوانستند در آرزوی خود برای تسلط کامل بر ایران و نابودی فرهنگ و پیشنه آن 
ین  امپراتوری یونانشوند. در دوران خیزش مکابی ها در سرزمین اسرائیل بود که  بیشتر

 در این سرزمین متمرکز ساخت وبرای سرکوب قیام ملی آنان بخش از نیروی خود را 
 به ایران را نداشت. نظامی لهحم کافی برای توان دیگر



تنها پادشاه جهان است که در کتاب مقدس یهود از او به عنوان "منجی بزرگ کورش 
ل و فرمانروایان یونان و روم خداوند" نام برده شده، و این در حالی که پادشاهان آشور و بابِ

 قرار گرفته اند. یندر نوشتارهای یهودی و کتب دینی آنان مورد لعن و نفر
اشغالگران بیگانه، از آشور و بابل گرفته تا یونان و روم، نه تنها بر یهودیان ستم روا داشتند و 

، بلکه تا آن جا که توانستند آنان را کشتند و یا به اسارت بردند و یا به بردگی فروختند
 اهان. ولی پادشسازندباور دینی و فرهنگ ملی یهودیان را نیز نابود تا کردند  نیز تالش بسیار

یر بال حمایت خویش گرفتند، نه تنها به فرهنگ و  دادگستر ایران که سرزمین اسرائیل را ز
ینش آثار  تا اعطا کردندباور دینی یهودیان آسیبی نرساندند، بلکه به آنان آزادی اندیشه  به آفر

 بارور کرد.نیز که این، فرهنگ جهانی را  –دینی و فلسفی خویش بپردازند 
یست ساله ای به رشته در واقع،  بسیاری از آثار فلسفی و دینی یهود در همان دوران دو

یر در آمد که سرزمین اسرائیل در تسلط ایرانیان و ملت یهود زیر چتر  قرار داشت تحر
 و ایرانیان به یهودیان آزادی اندیشه داده بودند. به سر می بردحمایت پادشاهان ایران زمین 

تماس، اندیشه دینی و فرهنگی یهود از تمدن و  طول این دورانِ دربه گفتۀ پروفسور نتصر، 
پذیر شد و از جمله برخی باورهای زرتشتیان به اندیشه  باورهای مذهبی ایران زمین نیز تاثیر
های دینی یهودیان رخنه یافت که یک نمونه آن "رستاخیز مردگان" است که امروز یهودیان 

گفته می شود که  امی از آن برده نشده است.گرچه در تورات ن –به آن باور دارند 
، که یکی از آئین های باستانی یهودیان است، مقدس نیز برافروختن شمع های شب شنبه
 در آتشکده های زرتشتی ریشه دارد.

بان فارسی از  یتنه تنها یهود باور دینی ایرانیان تاثیر پذیر شد، بلکه واژه های بسیاری از ز
گ یهودیان گردید که هنوز هم با گذشت دو هزار و چند صد وارد زبان عبری و فرهن

سال مردمان اسرائیل آن را به کار می برند. پروفسور نتصر بر این باور است که در 
های تلمود صدها و شاید هزاران واژه به کار رفته که یا از زبان فارسی  صحیفهمجموعه 

یشه ایرانی داشته است.  گرفته شده و یا ر
، که از یهودیت به مسیحیت و اسالم منجی جهانبه گفته پژوهشگران، ظهور "ماشیح" یا 

رسید، در "سوشیانت" دین زرتشت ریشه دارد. پروفسور نتصر در این رشته گفت و گوها 
یابی می کند که حتی اندیشه مسیحیت در دوران تسلط امپراتوری ایران بر سرزمین  ،ارز

زیرا پادشاهان ایرانی به مردمان این سرزمین  –ریشه دوانید در این خاک  بود که اسرائیل
یان های دینی گوناگون گردید آزادی فکری اعطا کرده بودند . به که موجب پیدایش جر

، شاید وجود نداشتگفته او، اگر این آزادی ها در دوران تسلط ایران بر سرزمین اسرائیل 
 .ظهور نمی کرد نیز دین مسیح



ید که نه تنها در تورات مقدس کورش کبیر "منجی خدواند" نام پروفسور نتصر می گ و
ین در گرفته، بلکه در بسیاری از کتب دینی دیگر یهودیان و به ویژه  تلمود )که بزرگتر

مجموعه فکری از باورهای دینی یهودیان است(، بارها و بارها از ایرانیان به عنوان مردمانی 
در تلمود آمده است که "اگر پروردگار ده پیمانه نیکوکار و خردمند نام برده شده است. 

 خرد به مردمان جهان هدیه کرده، نه پیمانه آن نصیب ایرانیان شده است".
در حدی است که در کتب  اهورائیسرزمین آن احترام یهودیان به ایران و وفاداری آنان به 

یان حمله به ایران  :آمده است چنین تاریخ به هدف ویران وقتی اسکندر مقدونی در جر
بازان یونانی آذوقه که  کردن تمدن آن، از کاهن بزرگ اورشلیم خواستار می شود برای سر

تامین کند، کاهن بزرگ از آن سر باز می زند و حاضر نیست علیه ایرانیان چنین گامی 
 بردارد.

 بسیاری که دو ملت یهود و ایران را در طولدوستی پروفسور نتصر در تاکید بر رشته های 
تاریخ به هم پیوند می دهد، این احتمال را نیز بررسی می کند که اگر کورش کبیر به پا نمی 

و به آنان اجازه بازگشت به سرزمین  کردخاست و یهودیان را از اسارت بابل آزاد نمی 
بت،  پدری را نمی داد، شاید یهودیت نیز از بین می رفت و یهودیان در سرزمین غر

در خطر می دیدند و سرنوشت دیگری برای آنان رقم موجودیت فرهنگی و ملی خویش را 
 می خورد.

بان زنده نام امنون نتصر می خوانیم که ی هودیان آن قدر به در این رشته گفت و گوها، از ز
ر سردر دروازه بایران وابسته و نسبت به ایرانیان سپاسگزار بودند، که به نوشته تلمود، 

اورشلیم نقش شهر باستانی شوش قرار گرفته بود "تا ما یهودیان بدانیم که از کجا آمده 
ید که یهودیان ایران زمین بین خاک   و سرزمین اسرائیل پیوندی آن خطهایم!" او می گو

یر آرامگاه "س   بر این گمان بودندناگسستنی قائل بودند و باورمندان  ر" ت آش ح بَ رَکه در ز
یر گورستان باستانی یهودیان در  "گیلیارد" نوه حضرت یعقوب در اصفهان و همچنین در ز

 وجود دارد که یک سره به اورشلیم می رسد. ی زیرزمینیدر نزدیکی دماوند، داالن ها
ت که نادرشاه افشار برای نگاهداری خزائن بزرگ غنائمی که با خود از در تاریخ آمده اس

از یهودیان یاری می طلبد و آنان را افرادی قابل هند آورده و در کالت نادری انباشته بود، 
ی از یهودیان برای نگبهانی از این گنجینه ها ئاطمینان می داند و دستور می دهد که گروه ها

که به علت مرگ نابهنگام نادر هیچگاه به کالت نرسیده و در  – به کالت انتقال یابند
 .متوقف شدند دمشه

در نوشتارهای یهودی آمده است که "راو یوسی" از علمای دینی بزرگ یهودیان که در دهه 
یدان خویش  یدچهارم میالدی می زیسته، به مر از این پس به جای باید که یهودیان  می گو

بان "آرامی" به زبان فا یند، که این نشان احترام او به فرهنگ ایران زمین ز رسی سخن بگو
 بوده است.



ین بخش از دوران  از زبان پروفسور نتصر در این کتاب می خوانیم که حتی در آخر
بدان زرتشتی قرار داشته اند،  ساسانیان در ایران، که اقلیت های دینی زیر فشار مو

می  سرزمینآن  ان و مقام شهبانوئیشوشندخت یهودی به همسری یزدگرد پادشاه ایر
بار  ر اول، رهبر روحانی اعظم یهودیاندر دوران شاپومی خوانیم که  . همچنینرسد به در

 شاهنشاهی ایران رفت و آمد آزاد داشته است.
بسیار چشمگیر بوده و ارزیابی شده که در پایان آن سرزمین شمار یهودیان ایران باستان در 

ایران را به اشغال درآورند، بیست خاک و پیش از آن که اعراب دوران سلسله ساسانیان 
ین گروه  کهرا یهودیان تشکیل می داده اند  ایراندرصد از جمعیت  پس از زرتشتیان بزرگتر

 دینی ایران زمین محسوب می شده اند.
در شمار  ،ایران همچنین خاستگاه یک جنبش دینی یهودی به نام "قرائی" بود که پیروان آن

 .زندگی می کنندهنوز هم در اسرائیل و برخی نقاط دیگر  ،اندک
، که از تبار مغول بودند، دو شخصیت یهودی به مقام در دوران حکومت ایلخانیان

رسیدند و به کشورداری پرداختند. یکی از این دو با نام فضل الله رشید ایران صدارت 
واالئی داشت و به باال بردن سطح فرهنگ و الدین همدانی که پزشک نیز بود، مقام علمی 

 کرد. ای خدمات شایستهپژوهش علمی در ایران نیز 
به گفته پروفسور نتصر، یهودیان همچنین یک پل ارتباطی برای رسیدن فرهنگ ایران زمین 
بی برگردانیده شد، برخی اروپائیان به  به اروپا بودند، زیرا هنگامی که تورات به فارسی و عر

فارسی آن  برگردانزبان فارسی پرداختند تا بتوانند ترجمه های دیگر تورات را با آموختن 
 مورد مقایسه قرار دهند.

پاسازی مدارس "آلیانس" در ایران  گذار یک خدمت  بنیاندر قرن بیستم نیز یهودیان با بر
 محصلینآموزش می دیدند، بلکه  مدارسفرهنگی بزرگ گردیدند که نه تنها یهودیان در آن 

شایسته  های و برخی از آنان بعدها به مقام دانش می آموختندآن جا  در ایرانی نیز دیگرِ
 رسیدند. کشور دولتی و اداری

از مهر و یاری ایرانیان برخوردار گردیدند. تنها کورش کبیر نبود  هادر طول تاریخ، یهودیان بار
یوش بزرگ نبود که بازسازی بیت تنها و  ،را از اسارت نجات داد ملت یهودکه  دار

المقدس یهود را امکان پذیر ساخت، بلکه در قرن بیستم نیز بشردوستان ایرانی آوارگان 
و همچنین شماری از یهودیان لهستانی را که از خطر مرگ در و افغانستان یهودی عراق 

یخته بودند در  و  دوطن خویش پذیرا شدنحکومت آلمان نازی در جنگ جهانی دوم گر
بانی کردنددر ایران کودکان یتیم یهودی اهل لهستان را  تا همه آن ها بتوانند به سرزمین  میز

 پدری خود، اسرائیل، مهاجرت کنند.



 دوستی در تاریخ انسانیهودیان هرگز این نیکوئی های ایرانیان را از یاد نخواهند برد و این 
 جاودان خواهد ماند. بشری

*      *      * 
سال پیش در رادیو اسرائیل بود  35ر در صآشنائی من با زنده نام پروفسور امنون نتنخستین 

و او را جوانی تیزهوش و پرانرژی و گشاده رو و خردمند یافتم. چهره ای مردانه و چشمانی 
یخته داشت و بسیار  در آن هنگام عالوه بر  بود. دوست داشتنینافذ و زلفی از پیشانی آو

انه تکمیل تحصیالت خود در رشته مطالعات خاورمیانه و روابط بین کار رادیوئی در آست
 الملل در دانشگاه عبری اورشلیم بود.

برنامه فارسی رادیو اسرائیل  8531دو سال پیش از آن که من به اسرائیل بیایم، یعنی در سال 
 صدایکه تا آن هنگام فقط در داخل کشور شنیده می شد، روی موج کوتاه قرار گرفت تا 

و پیام دوستی ملت اسرائیل را به ملت فرهیخته ایران برساند  شنیده شودنیز ایران  آن در
ر سپرده شد که مدتی بعد زنده نام منوچهر امیدوار نیز از صو مدیریت آن به امنون نت
دقیقه  52دقیقه به  83و زمان پخش برنامه از  دست یاری دادایران به اسرائیل آمد و 

 افزایش یافت.
ر در رادیو اسرائیل بیش از سه سال ادامه نیافت، زیرا او صبا امنون نت من ار همکاریافتخ

برای ادامه تحصیل به ایاالت متحده رفت. پیش از آن برایم تعریف می کرد که قصد دارد 
یند که دست نخورده و تازه باشد و بتوان در  رشته ای را برای ادامه تحصیالت خود برگز

زنده ای به عمل آورد. او به درستی، تاریخ و ادبیات یهودیان ایران را آن زمینه تحقیقات ار
ینه بود  زمینه پژوهش های علمی و دانشگاهی خود قرار داد ین گز زیرا  –که بی تردید بهتر

باره پیشنیه تاریخی و فرهنگی یهودیان ایران  یافته بود پژوهش در بعدها به من گفت که در
. او می گفت: آن چه که رای رفع این کمبود کمر همت بستببوده و الزم است  بسیار نادر

باره سرگذشت یهودیان ایران نگاشته اون نتا کاستادان بزرگ تاریخ  و  استبسیار کم  نددر
می اکثرا جنبه تکرار مکررات داشته که یکی از علل بزرگ آن کمبود منابع و اسناد تاریخی 

 .باشد
نگاهی به انبوه کتب و مقاله هائی که زنده نام نتصر با گذشت ده ها سال از آن زمان، و با 

جامعه یهودیان  در راه شناساندنمی بینیم که خدمات فرهنگی او  ،در این زمینه نوشت
 با ارزش و گرانبها بوده است. مهم، ایران و فرهنگ ایران زمین تا چه حد

یورک به پایان برد، در دانشگاه کلمبیا در ن 8595او پس از آن که دکترای خود را در سال  یو
گردآوری اسناد و  بهبارها به ایران سفر کرد تا در شهرها و روستاها و حتی ده کوره ها 

و او نخستین پژوهشگری بود که به این تالش  –بپردازد  ی مردمانضبط صداها و گفته ها
 دارد و یادگاری جاودان است.واال دست زد و آن چه به جای گذاشت ارزشی بسیار 



یده ای از اشعار و نوشتارهای شاعران یهودی که  ، راخود ر نخستین کتاب صن نتامنو گز
در جامعه علمی ایران  کاری بس تازه بود و در تهران انتشار داد که 8505در سال  بود، ایرانی

برو شد و پژوهشگران یافتند که یهودیان تا چه حد به فرهنگ  ایرانی با استقبال بسیار رو در
به خود ی بند بوده و کوشیده اندایران زمین پا  در راه اعتالی آن بردارند. یگام به نو

و انتشار آن نوشته اندیشمند یهودی ایرانی به نام یهودا بن العازار کتاب "فرائض یهود" تدوین 
گنجینه دیگری از خدمات فرهنگی پروفسور نتصر است که آن را با به زبان عبری، 

 فلسفه و تاریخ کرد و برای نخستین بار به پژوهشگرانتوضیحات و مقدمه طوالنی منتشر 
نیز اندیشمندانی بوده اند که به نگارش فلسفی پرداختند و اثر زمین نشان داد که در ایران 

 پرارزشی به جای گذاشتند.
پروفسور نتصر در این رشته گفت و گوها می پرسد آیا یهودا بن العازار تنها اندیشمند یهودی 

یر کشید ایرانی بود می باشد  متفکریتنها آن که وی و یا  که فلسفه خود را به رشته تحر
یهودی ایرانی به غارت زمانه  فالسفهکه کتابش به دست ما رسیده و نوشتارهای دیگر 

 رفته و به یادگار نمانده است؟
فرهنگی بین دو ملت نیرومند نام پروفسور نتصر، به عنوان پژوهشگری که کوشید یک پل 

پا سازدو ایران  یهود  ، برای همیشه در تاریخ به یادگار خواهد ماند.بر
*      *      * 

مجموعه ، می گیردکتاب در اختیار عالقمندان قرار  در اینرشته گفت و گوهائی که اکنون 
، سال ها پیش از رادیو اسرائیل پخش هفتگیبرنامه هائی است که به صورت گفتگوهای 

قرار گرفت. این سخنان شامل سه رشته گفت و گوهائی است  شد و مورد استقبال بسیار
 .دیگری است و در واقعه یک چرخه واحد را تشکیل می دهدمکمل  یککه هر 

از تاریخ چند هزار ساله ملت یهود سخن می  ، پروفسور نتصرکتاب در بخش نخست
ید و چگونگی پیدایش این قوم و سرگذشت آن و آوارگی دو هزارساله را تا هنگام  گو

باره کشور اسرائیل بیان می کند. پائی دو  بازگشت به سرزمین پدری و بر
طه به پیشنه باستانی یهودیان در ایران می پردازد و از راب ، اوبخش دوم گفت و گوهادر 

ید و شاعران و اندیشمندان و  زرگان یهودی را بفرهنگی بین ایران و یهود سخن می گو
معرفی کرده و سرگذشت یهودیان در ایران زمین را بیان می کند و بر واقعیاتی انگشت می 
گذارد که شنونده و خواننده را به شگفت وا می دارد، زیرا کمتر کسی با این حقایق تاریخی 

 آشنائی داشته است.یهودیان ایران 
یم که آن نیز شگرف  در بخش سوم کتاب، با اماکن مقدس یهودی در ایران آشنا می شو
ین اماکن مقدس یهود در خاک  است و در می یابیم که در خارج از سرزمین اسرائیل، بیشتر



ینرشته های وجود که این خود نشان  ؛ایران قرار دارد فرهنگی و تاریخی است که ملت  دیر
 یل را به سرزمین ایران پیوند می دهد.اسرائ

*      *      * 
د، سپاس های بسیار باید از همه یکتابی که هم اکنون در دست دار برای تدوین و چاپ

ینه های آن را تامین کرده اند. سپاس نخست باید  پشتیبانآنانی کرد که  انتشار آن بوده و هز
در صدد انتشار این مجموعه "بنیاد امنون نتصر"  به عنوان روساینثار سرورانی شود که 

باره  برآمدند تا نه تنها نام نتصر را زنده نگاه دارند، بلکه یک کار پژوهشی بسیار مهم در
سرگذشت ملت یهود و تاریخ یهودیان ایران زمین و اماکن مقدس آنان را به همگان، در هر 

  سطح دانشی که باشند، ارائه کنند.
ین زنده نام  خام( داوید شوفط رهبر روحانی یهودیان ایرانیجناب هاراو )حا و دوست دیر

امنون نتصر، آقای منصور سینای که در مقام پرزیدنت "سازمان فرهنگی یهودیان ایران در 
ین معراج بانوی واالئی که همیشه  کالیفرنیا" مصدر خدمات بسیار بوده و هست، خانم کاتر

آقای ژاک ماهفر که  اجتماعی و فرهنگی پرداخته،با دست گشاده به حمایت از خدمات 
باز توان خود را متواضعانه در  جامعه و اعتالی فرهنگ آن قرار به خدمت راستای از دیر

داده، پروفسور جمشید مداحی از پزشکان متخصص در حوزه اتم درمانی بیماری های قلب 
خانم دکتر ناهید پیرنظر  در دانشگاه یو سی ال ای که فرهنگ و پزشکی را در هم آمیخته و

ای که تاریخ و ادبیات یهودیان ایران را در دانشگاه یو سی ال پژوهشگر استادی )اوبرمن( 
د ، همگان یاری دهندگان اجرای این اندیشه نیک بوده اند و در انتشار کتاب تدریس می کن

 که از همه آنان صمیمانه سپاسگزاری می کنم. –سهیم می باشند 
در همان حال که یک شخصیت علمی واال بود، به زبان همگان نیز سخن  پروفسور نتصر

را به شیوه ای ساده و قابل  تاریخی و فلسفیمی گفت و می توانست موضوع های دشوار 
درک بیان کند که مورد استفاده همگان قرار گیرد و کتابی که در دست دارید نشان صادق 
این توانائی یک دانشمند بزرگ است. او یک پروفسور موشکاف و جدی، و در عین حال 

یم در کنار پژوهش های علمی اش، مقال سخنرانیک  ه عامی و مردم پسند بود که امید دار
ها و دیگر نوشتارهای اجتماعی او نیز به صورت مجموعه انتشار یابد و در اختیار همگان 

 4102ژوئن  –اورشلیم  منشه امیر قرار گیرد.
 

 



 :بخش نخست
  سرگذشت ملت یهود و سرزمین اسرائیل 

 :گفت و گوی نخست

 یهودیان باستان از کجا آمده اند و از چه هنگام در اسرائیل ساکن شده اند؟

 :گفت و گوی دوم

 دنیا به عنوان ادامه دهندۀ فرهنگ پدری خویش باشندیهودیان شاید تنها ملت 

 :گفت و گوی سوم

 چگونه بسیاری اقوام و تمدن ها نابود شدند ، ولی ملت یهود زنده است؟

 :گفت و گوی چهارم

 تورات، کتاب مقدس یهودیان، در مقایسه با کتب دیگر ادیان، چه ویژگی دارد؟

    :گفت و گوی پنجم

 عنی آن است که یهودیان براقوام دیگری برتری دارند؟آیا "قوم برگزیده" به م

 :گفت و گوی ششم

 آیا میتوان گفت یهودیان قوم محبوب خدا هستند و براقوام دیگر برتری دارند؟

 :گفت و گوی هفتم

 شهر اورشلیم را که کانون تقدس ملت یهود است چه کسانی برپا کردند؟

 :گفت و گوی هشتم

 "اسرائیل"و دیگران آن را "فلسطین"مینامند؟چرا یهودیان این سرزمین را 

 :ت و گوی نهمفگ



 از دیدگاه ملت یهود حضرت داود مقام دینی و ملی و معنوی واالیی داشت

 :گفت و گوی دهم

 بیت المقدس" در زندگی دینی، معنوی و ملی یهودیان جایگاه واالیی دارد"

 :گفت و گوی یازدهم

 استقرار  بخشی  از  آنان  در  ایران دوران  اسارت  یهودیان  در  آشور  و 

 :گفت و گوی دوازدهم

 امپراتوری  بابل  یهودیان  را  از سرزمین  پدری آنان به اسارت خویش برد

 :گفت و گوی سیزدهم

 دوران درخشان ایران زمین در سرگذشت یهودیان، پس از اسارت بابل

 :گفت و گوی چهاردهم

 پادشاهان ایران دوباره به آبادانی رسیدشهر اورشلیم پایتخت یهود، با یاری 

 :گفت و گوی پانزدهم

 فرهنگ ملت یهود و اسرائیل  از فرهنگ باستانی ایران تاثیر پذیر  شد

 :گفت و گوی شانزدهم

 یونان، در مقایسه با پادشاهان عدالت پرور ایران، حکومتی ظالم بود

 :گفت و گوی هفدهم

 مت اشغالگر یونان بپا خاستندیهودیان پیکارگر با دست خالی علیه حکو

 گفت و گوی هیجدهم:

 جشن "پوریم" نشان دیگر همبستگی باستانی یهودیان و ایران 

 



 گفت و گوی نوزدهم:

 دوران تسلط رومیان و پیشینۀ پدید آمدن حضرت عیسی مسیح

 :گفت و گوی بیستم

 به اسارت برده شدن یهودیان توسط رومیان و سرآغاز شکل گرفتن مسیحیت

 :و گوی بیست و یکمگفت 

 رومیان که ابتداء پیروان مسیحیت را می کشتند ، خود دین جدید را پذیرفتند

 :گفت و گوی بیست و دوم

 با استقرار مسیحیت در روم، یهودستیزی در قاره اروپا به تدریج نهادینه شد

 :گفت و گوی بیست و سوم

 ب اروپا گشودانقالب کبیر فرانسه درهای آزادی را به روی یهودیان در غر

 :گفت و گوی بیست و چهارم

 درکنارستیز دینی نمایان گردید –یهودستیزی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

 :گفت و گوی بیست و پنجم

 دوران طالئی زندگی یهودیان در اسالم، با یهودستیزی در اروپا هم زمان بود

 :گفت و گوی بیست و ششم

 رسیدن هیتلر درکشور آلمان شد یهودستیزی نژادپرستانه، دستمایۀ به قدرت

 :گفت و گوی بیست و هفتم

 درس عبرت هولوکاست آن بود که خاک پدری، تنها پناهگاه یهودیان است

 :گفت و گوی بیست و هشتم

 نگاهی به استقرار یهودیان در منطقۀ جزیرة العرب و دوران نخستین اسالم



 :گفت و گوی بیست و نهم

 اجرای وعدۀ نجات یهودیان  ناکام  ماندند مَهدیان  دروغین  در تالش برای

 :گفت و گوی سی ام

 اوج آزارعلیه یهودیان در مشرق زمین، باعث پیدایش منجیان دروغین شد

 :گفت و گوی سی و یکم

 (روندهای فکری میان یهودیان ، در تالش برای رسیدن به "گئوال" )نجات

 :گفت و گوی سی و دوم

 انی از زندگی نسبتاً مرفه برخوردار بودندیهودیان درامپراتوری مسلمان عثم

 :گفت و گوی سی و سوم

 جریانات فکری جدیدی به امید حل معضل تاریخی یهودیان مطرح شد

 :گفت و گوی سی و چهارم

   هرتصل: تنها راهکار عملی نجات یهودیان، برپائی دوباره اسرائیل است

 :گفت و گوی سی و پنجم

 همگانی، سرزمین پدری را  از نو  بنا کنندیهودیان موفق شدند با کوشش 

 :گفت و گوی سی و ششم

 بازگشت یهودیان به میهن باستانی، ناسیونالیسم عرب را نیز شکوفا کرد

 :گفت و گوی سی و هفتم

 چگونگی روند بازگشت یهودیان به سرزمین پدری و ریشه های صیونیسم

 :گفت و گوی سی و هشتم

 پدری ، به آبادانی و سازندگی آن پرداختندیهودیان پس از بازگشت به خاک 



 :گفت و گوی سی و نهم

 چگونه ممکن است استقالل دوبارۀ سرزمین اسرائیل "کار انگلیس" باشد؟

 :گفت و گوی چهلم

 آیا اسرائیلیان این حق را داشتند که عرب ها را  از خانه شان بیرون کنند؟

 :گفت و گوی چهل و یکم

 در "هولوکاست" را  اعراب  باید پس دهند؟ چرا  تاوان جنایات نازی ها

 :گفت و گوی چهل و دوم

 !معضل آوارگان عرب؟ صدها هزار یهودی نیز از ممالک عربی اخراج شدند

 :گفت و گوی چهل و سوم و پایانی

 منشور استقالل اسرائیل همسایگان عرب را نیز به همزیستی فرا می خواند 

 بخش دوم
 ران زمینپیوند یهودیان با فرهنگ ای

 :گفت و گوی نخست

 روابط فرهنگی و تاریخی مستحکمی یهودیان را با ایران زمین پیوند مبدهد

 :گفت و گوی دوم

 یهودیان پیش از برپائی امپراتوری بزرگ ایران به این سرزمین آمدند

 :گفت و گوی سوم

 ایران ، یک ماجرای  باستانی  در  تاریخ  مشترک  یهود  و ”تومار  استر" 

 



 :گفت و گوی چهارم

 عزرا" و "نحمیا" در کتاب مقدس، یهودیان را با ایران ارتباط می دهد"

 :گفت و گوی پنجم

 نام "کورش بزرگ" در شاهنامه نیست، ولی در تورات یهود  آمده  است

 :گفت و گوی ششم

 هایی از تأثیرات  متقابل  فرهنگی  و زبانی میان  دو ملت یهود و ایران نمونه

 :گفت و گوی هفتم

 یهودیان رنج کشیده، در انتظار فرارسیدن منجی موعود از سرزمین ایران بودند

 :گفت و گوی هشتم

 مهر و دوستی در دوران هخامنشی و اشکانی، ولی رنج در دوران  ساسانیان

 :گفت و گوی نهم

 در دوران حکومت ساسانیان، یهودیان بخش بزرگی از  مردم  ایران بودند

 :گوی دهمگفت و 

 یهودیان  رنج دیده اصفهان، شادمانه  به  پیشواز   اعراب  مهاجم  شتافتند

 :گفت و گوی یازدهم

 ابو عیسی اصفهانی، در  وعده  نجات یهودیان ایران، یک منجی دروغین بود

 :گفت و گوی دوازدهم

 در مقایسه با باور زرتشتیان ، یهودیان خود را به اسالم نزدیک تر می یافتند

 :فت و گوی سیزدهمگ

 جنبش یهودی "قرائی" ، اندیشه ای بود که از سرزمین ایران آغاز شد



 :گفت و گوی چهاردهم

 سرودۀ یک شاعر یهودی ، یکی از قدیمی ترین اشعار فارسی به شمار می آید

 :گفت و گوی پانزدهم

 در دوران ایلخانیان در ایران، دو نفر یهودی نیز به مقام صدراعظمی رسیدند

 :ت و گوی شانزدهمگف

 شاهین" بزرگترین شاعر یهودی ایرانی ، داستان های تورات را به نظم کشید"

 :گفت و گوی هفدهم

 در سروده های "شاهین" باورهای یهودی و اسالمی درهم آمیخته است

 :گفت و گوی هیجدهم

 "جا  دارد که آثار شاعران  یهودی نیز به گنجیه ادب  ایران افزوده گردد"

 :گوی نوزدهمگفت و 

 یهودیان یگانه اقلیت یکتا پرست ایران بودند که به فارسی شعر سرودند

 :گفت و گوی بیستم

 عمرانی"  شاعری  یهودی  بود  که  اندیشه های  صوفی گرایانه  داشت"

 :گفت و گوی بیست و یکم

 بابائی بن لطف" شاعر یهودی ایرانی که کتاب تاریخ یهود را به نظم کشید"

 :گوی بیست و دومگفت و 

 تن می رسد 09شمار شاعران یهودی ایران در قرون گذشته ، به 

 :گفت و گوی بیست و سوم

 یهودیان در  ایران  آثار  شاعران بزرگ ایرانی را به خط عبری در آوردند



 :گفت و گوی بیست و چهارم

 یهودیان درایران همیشه آداب زندگی خود را با شعر فارسی درهم می آمیختند

 :فت و گوی بیست و پنجمگ

  لهجه های محلی یهودیان ایرانی ، یک گنجینۀ مهم فرهنگ ایران زمین است

 :کفت و گوی بیست و ششم

 یهودیان  ایرانی ، رهگشایان  آموزش  فرهنگ  فارسی  در  اروپا  بوده اند

 :گفت و گوی بیست و هفتم

 ا کنون شناخته شده استربی یهودا بن العازار، تنها اندیشمند یهودی ایرانی که ت

 :گفت و گوی بیست و هشتم

 گشایش مدارس آلیانس در ایران، موجب  دگرگونی وضع یهودیان گردید

 :گفت و گوی بیست و نهم

 با گشایش مدارس آلیانس، نسل جدیدی از یهودیان ایران وارد جامعه کشور شد

 :گفت و گوی سی ام

 از تساوی حقوق برخوردار شدنددر دوران رضاشاه ، یهودیان کشور ایران نیز 

 گفت و گوی سی و یکم:

 مدارس مذهبی "گنج دانش" در کنار مدارس "اتحاد" فعال شد

 :گفت و گوی سی و دوم

 ایران مهربان، پذیرای یهودیان آواره لهستان، عراق، افغانستان و بخارا گردید

 :گفت و گوی سی و سوم

 بین ایران و اسرائیل دوران درخشان همکاری کشاورزی ، پزشکی و علمی



 :گفت و گوی سی و چهارم

 یهودیان ایران در نگاهداشت میراث موسیقی اصیل ایرانی سهم چشمگیر دارند

 :گفت و گوی پایانی

 یهودیان جهان در درازای تاریخ، خود را مدیون ایران زمین و ایرانیان می دانند

 بخش سوم:
  اماکن مقدس یهودی در ایران زمین 

:گوی نخستگفت و   

 یهودیان در شمار نخستین اقوامی بودند که در ایران زمین ساکن شدند

 :گفت و گوی دوم

 برخالف اشغالگران یونان و روم، حکومت ایران به یهودیان آزادی کامل داد

 :گفت و گوی سوم

 مقدسین یهود چگونه به ایران رسیدند و در همانجا نیز خاکسپاری شدند؟

 :گفت و گوی چهارم

 تاریخی "اصفهان نصف جهان" توسط یهودیان ایران پایه گذاری شد شهر

 :گفت و گوی پنجم

 زیارتگاه بانوی مقدسه یهودی "سِرَح َبت آشر" در شهر اصفهان قرار دارد

 :گفت و گوی ششم

 آرامگاه نوۀ حضرت یعقوب، نیز درحومه جنوبی شهر اصفهان قرار دارد

 



 :گفت و گوی هفتم

 در شهر اصفهان، بعدها به مسجد مبدل شد دو آرامگاه مقدس یهودی

 :گفت و گوی هشتم

 آرامگاه استر و مردخای، زیارتگاه و از جاذبه گردشگری در همدان است

 :گفت و گوی نهم

 آرامگاه "حَگای" و زیارتگاه "ِنحِمیا"ی یهودی نیز در شهر همدان است

 :گفت و گوی دهم

 زمستانی شاهان ایران استآرامگاه دانیال نبی در شهر شوش ، پایتخت 

 :گفت و گوی یازدهم 

 شهر باستانی شوش در ایران، "قبله آمال" یهودیان اورشلیم بوده است

:گفت و گوی دوازدهم  

 آیا "مسجد چهار انبیاء"، آرامگاه اصحاب سه گانه حضرت دانیال بوده است؟

 :گفت و گوی سیزدهم

  تویسرکان قرار دارد آرامگاه "حبقوق نبی" یکی از انبیای یهود در شهر

 :گفت  و گوی چهاردهم

  دو تن از مقدسین یهود  ایران در شهرهای یزد و  کاشان خاکسپاری شده اند

:گفت و گوی پانزدهم  

  آرامگاه باستانی یهودیان به نام "گیلیارد" ، در دامنه کوه البرز قرار دارد

 

 



:گفت و گوی شانزدهم  

ن زیرزمینی به اورشلیم میرسدگورستان گیلیارد در ایران، از داال " " 

:گفت و گوی هفدهم و پایانی  

"ه پیمانه نصیب ایرانیان شددر کتاب تلمود آمده است: "از ده پیمانه حکمت ، ن    

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روفسور امنون نتصر در این بخش از کتابپ
 یهودیان در درازای تاریخ ی از پیشینه

 از هنگام شکل گرفتن به صورت یک ملت
 تا بازگشت به استقالل ملی

 سخن می گوید

 

 

 

 

 



 
 )بخشی از عراق امروز( به کنعان ”اور“مسیر عبور حضرت ابراهیم و خاندان او از 

 ، با سپاس بسیار از آمادگی شما برای انجام این رشته گفتنتصرپروفسور امنون  -پرسش 
و گوهای رادیوئی، پرسش نخستین ما آن است که یهودیان سرزمین پدری خود را که در 
آنجا ملت یهود موجودیت روحانی و معنوی و ملی و فرهنگی خویش را شکل بخشید 
"اسرائیل" می نامند، کشورهای عربی آن را "فلسطین" می خوانند، در غرب با واژه 

Palestine سالمی ایران آن را "بیت المقدس" لقب داده از آن یاد می کنند و حکومت ا
 است. این تفاوت اسامی را شما چگونه توجیه می کنید؟

برای کسانی که به تاریخ ملت یهود آشنائی دارند، بین این اسامی تضادی موجود   -پاسخ 
از تاریخ چهار هزار سال پیش و نیست. شما با این پرسش می خواهید که من جهشی بکنم 

 منظورم، که می شود سال صفر میالدی. یعنی در واقع بیایم ه دو هزار سال پیشملت یهود ب
همان سال هائی است که امپراتوری روم این سرزمین را تصرف کرد و نام یهودی آن را باطل 

 ساخت و این سرزمین را "فلسطین" نام نهاد. 
یهودیان در سرزمین آیا منظور شما آن است که از چهار هزار سال تاریخ مکتوب  –پرسش 

اسرائیل، تنها از دو هزار سال پیش است که نام آن را در جهان عوض کرده و این سرزمین را 
 "فلسطین" نامیدند؟



تنها عده ای بودند که اسم این سرزمین را عوض کردند. برای ما یهودیان، این نام عوض  –پاسخ 
این نام بدون تغییر مانده است. اگر  نشده است. برای کسانی که با تاریخ یهود آشنائی دارند،

ملت این  ۀاجازه بدهید من اول اشاره هائی کوتاه و فشرده بکنم به تاریخ یهودیان و پیشین
 سرزمین، تا موضوع کامال روشن گردد.

پس اجازه دهید بپرسم که یهودیان از کجا آمدند و از چه هنگام در این سرزمین  –پرسش 
 چیست؟مستقر شدند و تاریخ آن ها 

در واقع یهودیان نیز مانند هر ملت دیگری یک پدر بزرگ داشته اند که ما از احفاد و  –پاسخ 
ساللۀ آن پدر بزرگ هستیم و همین طور رشد و نمو کردیم و زیاد شدیم و به صورت یک 

  ملت در آمدیم.
و به  ولی موضوع آنقدر هم ساده نیست. چگونه افراد و یا قبائلی رفته رفته متشکل شدند

 صورت یک ملت در آمدند؟
باره آن نوشته شده، در این رشته گفت و گوها ما  حاال تاریخی را که صدها جلد کتاب در
تالش داریم به صورت اختصار بیان کنیم ولی اگر خیلی هم مختصر باشد فکر نمی کنم که 

 واقعا به هدف خود برسیم.
یم که حضرت ابراه  ی آمد کهیم پدر جد ما از سرزمینبه صورت بسیار ساده می توانم بگو

است که شهر اور در آنجا قرار دارد که در بخش  سرزمینیسومر  نامیده می شد.سومر 
بی نهر فرات )در عراق امروز( واقع شده است ین"که  است همان مکانیاین  .جنو نیز  |ین النهر

رسید که در  یسرزمینبه راه افتاد و به خاک سومر حضرت ابراهیم به سوی شمال  .نام دارد
 آن دوران "کنعان" نامیده می شد. 

. ابراهیم اسحاق را به دنیا آورد و اسحاق ندخانواده او زاد و ولد کردافراد در این سرزمین 
یعقوب را به وجود آورد و این قبیله رو به افزایش گذاشت. در واقع از هنگام زاده شدن 

اصالت  این ملت لت یهود شکل می گیرد وم موجودیتیعقوب بود که نخستین نشانه های 
. نام دیگر یعقوب "اسرائیل" بود. یعنی همه آنانی که از خانواده به دست می آوردخود را 

یعقوب و فرزندان و نوادگان او زاده شدند، "اسرائیل" نام دارند. یهودیان نیز در داخل ایران، در 
 ند.گفت و گو با هم، یکدیگر را "ایسرائل" خطاب می کرد

حضرت یعقوب دوازده فرزند داشت که آن ها قبائل دوازده گانه قوم یهود را به وجود آوردند 
و "اسباط دوازده گانه" نیز خوانده می شوند. در دورانی که در سرزمین کنعان قحطی و 

 خشکسالی رخ داد، افراد این قبائل دوازده گانه به مصر کوچ کردند.
که حضرت  بفرمائیدو به تاریخ ها اشاره کنید. مثال لطف کنید  نتصرپروفسور  –پرسش 

 ابراهیم چه هنگام اور را ترک گفت و به سرزمین کنعان آمد؟
های  زماندر این مورد نمی توان تاریخ دقیقی را ذکر کرد، زیرا منابع و کتب مختلف  –پاسخ 

یان و گفتن تاریخی که در ذهن جای گیرد،  گوناگونی را ارائه می دهند. ولی برای ساده کردن جر
یم که سخن از چهار هزار سال پیش است. بعضی ها صد سال و  یبی می توانم بگو به طور تقر



یبا و کم و بیش می توان گفت  یا صد و پنجاه سال دیرتر از این تاریخ را ذکر می کنند. ولی تقر
 که حدود چهار هزار سال پیش هجرت حضرت ابراهیم از اور به کنعان انجام گرفت.

 پس انتقال بنی اسرائیل به سرزمین مصر در چه تاریخی رخ داد؟  -پرسش 
یبا حدود هفتاد سال پس از زاده شدن حضرت یعقوب بود. در آن ایام به علت  –پاسخ  تقر

آن ها رهسپار مصر شدند. شوربختانه باید بروز قحطی و کمبود آذوقه در سرزمین کنعان 
یم که در سرزمین کنعان، یعنی همان سرزمین اسرائیل که ما در آن زندگی می کنیم، قحطی  بگو

 و کمبود آذوقه همیشه یک پدیده عادی بوده است.
بنابراین، به علت قحطی، خاندان یعقوب رهسپار مصر شدند و در بخش شرقی محلی که 

می شود مستقر گردیدند و طبعاً زاد و ولد کردند. در آن سرزمین آن ها دلتای نیل نامیده 
. در هر حال در تاریخ چندان سخت و طاقت فرسا نبودشاید  متحمل شدند کهسختی هائی 

زندگی  (Galutגלות )یهودیان ثبت شده که بنی اسرائیل در سرزمین مصر در حالت "گالوت" 
 می کردند.

مفهوم واژه "گالوت" را کمی روشن کنم. این واژه که بارها در بیان در این جا اجازه بدهید 
یهودیان به کار می رود، اشاره به هر مکانی دارد که دور از میهن و از سرزمین ابا  ۀپیشین

بت کشیدن، ریشه  آنان اجدادی باشد. ولی همین واژه "گالوت" به معنی دور از وطن بودن و غر
 ن می کند.ناسیونالیسم یهود را نیز بیا

 واژه "گالوت" به مفهوم "جالی وطن" است. آیا این چنین نیست؟ –پرسش 
بان شناسی به مفهوم جالی وطن است. ولی گالوت مفهوم  –پاسخ  بله، "گالوت" از نظر ز

دیگری نیز دارد که آن "در دشواری زندگی کردن" و "تحمل مشقات و رنج و شکنجه دیدن" می 
 خ ملت یهود مفهوم "گالوت" را تداعی می کند.باشد. این ها همه در تاری

 یهودیان چند سال در مصر ماندند؟ –پرسش 
به طور کلی می توان گفت که بنی اسرائیل حدود چهار صد و سی سال در مصر به  –پاسخ 

سر بردند و در این مدت بی تردید زاد و ولد آن ها در حدی بود که تعدادشان از یک میلیون 
 ت. البته در خود کتاب تورات نیز ذکری از چنین رقمی شده است. نفر نیز فراتر رف

در دوران حضرت موسی )که خود او یکی از نوادگان قبیله لِوی بود، و لِوی نیز خود یکی از 
فرزندان حضرت یعقوب و یا حضرت اسرائیل بود( به موجب آن چه که در تورات نوشته 

 . اند کردهمی شده، حدود ششصد هزار مرد بالغ یهودی زیست 
حاال اگر شما زنان و کودکان این افراد را به این رقم اضافه کنید ممکن است حدود سه 

 شاید هم کمتر و یا بیشتر. –میلیون نفر بشوند 
ولی این شمار آنقدر هم مهم نیست، بلکه مهم آن است که بنی اسرائیل زاد و ولد کردند و 

 شمار آنان رو به افزایش رفت، ولی همیشه در فکر وطن خویش بودند و آن را از یاد نبردند. 



یم "وطن" منظور همان است که سعدی و حافظ نیز به آن اشاره  و آن  اند کردهوقتی می گو
ریشه  اخالقی،  –انسان در آن جا زاده شده و در آن سرزمین ریشه دارد  مکانی است که

یشه دیگری که بتوانید فکر آن را بکنید.  فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و هر ر
وطن از دیدگاه این یهودیان به غربت رفته همان مکانی بود که پدرانشان در آن جا به دنیا آمدند 

 زمین اسرائیل است.همانا منظور سر –و زاد و ولد کردند 
مفهوم سخن شما آن است که گرچه بنی اسرائیل مدت چهارصد سال در  –پرسش 

سرزمین بیگانه و در غربت زندگی می کردند، ولی همچنان در فکر وطن و زادگاه پدران 
 خویش بودند؟

بله، مسلم است. کامال آشکار و واضح است، به خاطر آن که آنان چهارصد و سی  –پاسخ 
یک سرزمین بیگانه زندگی می کردند، و می توانستند در آن جا تحلیل بروند و مصری  سال در

 شوند و در رفاه آنان زندگی کنند.
درست مثل بسیار اقوام و مردمان دیگری که به اماکنی دیگر رفتند و در آن جا  .هخیلی ساد 

 مستقر شدند و در آن سرزمین ها نیز تحلیل رفتند.
یکائی می شوند و وطنشان را امروز مثال یک عده د یکا مستقر می شوند و در آن جا آمر ر آمر

فراموش می کنند و قضیه تمام می شود. یک نسل یا دو نسل و سه نسل هم که گذشت، دیگر 
یشه های فرهنگی و ملی این افراد را پیدا کنید. ولی در مورد ملت یهود، یعنی  شما نمی توانید ر

یعقوب بودند )و در آن هنگام "بنی اسرائیل" یعنی فرزندان  همان ملتی که ازنوادگان حضرت
نامیده می شدند(، آن ها وطن خویش، زادگاه پدران خویش و  ]اسرائیل[حضرت یعقوب 

خاستگاه فرهنگ و ملیت خویش را هرگز از یاد نبردند؛ تا باالخره آن سردار بزرگ و آن 
 مین اجدادی رهنمون گردید. سرز برای بازگشت بهساالر عظیم ظهور کرد و آنان را 

زیرا  –البته حضرت موسی بنی اسرائیل را مدت چندین سال در بیابان سینا هدایت می کرد 
کار ساده ای نبود که یک جمعیت چندصد هزار نفری را به سرعت جا به جا کرد و از 

 سرزمینی به سرزمین دیگر آورد و الزم بود برای اسکان آنان تدارکاتی دیده می شد.
این جاست که می خواهم بار دیگر یادآوری کنم که مفهوم دیگر "سرزمین اسرائیل" سرزمین 

ארץ אבות )"سرزمین پدران" عالوه بر این اسم، پدران است که در عبری هم واژه ای دارد و 

Erets Avot)  .و یا "سرزمین اجدادی" نیز نامیده می شود 
یند "ارض اسرائیل"  یعنی "سرزمین اسرائیل" و  (Erets yisraelארץ ישראל )بنابراین وقتی که می گو

"خاک اجدادی". این ها بخشی از واژه هائی است که در نامگذاری سرزمین اسرائیل از جانب 
 بهودیان به کار می رود.

یم که خروج یهودیان از سرزمین مصر، کم و بیش  شما از من تاریخ وقایع را پرسیدید، باید بگو
میالد مسیح اتفاق افتاد. یعنی در این تاریخ بود که حضرت موسی  پیش از 0821در سال 

یهودیان را از سرزمین مصر خارج کرد و به بیابان سینا آورد، یعنی در نزدیکی همان وطنی که 
 یاد آن را ولی گرچه بنی اسرائیل مدت چهار صد و سی سال در "گالوت" زندگی می کردند، 



ودند. در آن جا بود که حضرت موسی، مانند هر انسان در قلب خویش نگاه داشته بهمچنان 
 سالگی چشم از جهان فرو بست. 081دیگری، در سن 

شما تاریخ دان هستید و سرنوشت ملت های دیگر را نیز مطالعه  نتصرپروفسور  –پرسش 
کرده اید و از آن آگاهی دارید، و در این جا می خواهم بپرسم که آیا در تاریخ ملت های 
جهان سابقه دارد که قومی چندین قرن در یک سرزمین دیگری دور از وطن خویش به سر 

بعد هم رهبری ظهور کند و این ملت برد، ولی هویت ملی خویش را همچنان حفظ کند و 
آیا چنین رویدادی در تاریخ دیگر ملت های جهان نیز ؟ را به سرزمین پدری باز گرداند

 ؟سابقه دارد
آقای منشه امیر، کار من "تحقیق" است و نه "تبلیغ". ولی با استناد به آن چه که می  –پاسخ 

یم که در تاریخ ملت ها چنین امری دانم از تاریخ برخی ملت ها، با قاطعیت می توانم بگو
 . که چنین بوده باشد سابقه ندارد و هیچ ملت دیگری را نمی توانید پیدا کنید

نه تنها این، بلکه شما یک برهه از زمان را انتخاب کردید، به زمانی اشاره کردید که مردمانی 
گیر کردند و یا  به نام "بنی اسرائیل" به عللی رهسپار سرزمین مصر شدند و در آن جا یا

ماندگار شدند، چهار صد و سی سال در آن جا زندگی کردند و بعدا به وطن خودشان 
 بازگشتند.

بت برده شوند و پس از چند دهه یا بیشتر به  ولی چنین امری، یعنی موردی که یهودیان به غر
یش باز گردند، نه فقط د هزار  ورد "گالوت" مصر، بلکه بارها در تاریخ چندم رسرزمین خو

 ساله ملت یهود رخ داده است.
ین نمونه آن در سال  باره کشور  0492بهتر پائی دو یعنی همین چند ده سال پیش است که با بر

 اسرائیل، یهودیان از سرزمین های دور و نزدیک به وطن اجدادی خود بازگشتند.
ان "گالوت" توجه کنید که این بار بازگشت آنان نه پس از چهار صد و سی سال )همانند دور

بدری و  در مصر( بوده که ظاهراً دوران کوتاهی به نظر می آید، بلکه پس از دو هزار سال در
پراکندگی در سرزمین های مختلف بوده که یهودیان همچنان هویت ملی خویش را حفظ 

 کردند و به سرزمین پدری بازگشتند. 
بیش از هفتاد هشتاد مملکت، یهودیان در این دو هزار سال در کشورهای مختلف زیسته اند، 

بلکه  –ولی هنگام بازگشت نرفتند به کشور دیگر، مثال نرفتند به اوگاندا یا به اردن یا مراکش 
 برگشتند به کشور اجدادی خودشان که همانا "سرزمین اسرائیل" است.

 
 
 
 
 



 
 اقوام و ملت های دوران باستان

 034شما در گفتار پیشین سخنتان به این جا رسید که ملت یهود پس از آن که   –پرسش 
سال در اسارت مصر بودند، با قیام حضرت موسی و رهبری او به سرزمین پدری خویش 
بازگشتند.  حاال در این جا می خواهم از شما بپرسم که معموالً در تاریخ انسانی هر بار که 

، از محل اند آوردهقوام سرزمینی را که به اشغال خود در جنگ شده، فاتحان جنگ ا
و آن ها را از خانه و خاک خویش به  اند کردهسکونتشان به یک منطقه دور دست تبعید 

مکان دیگری انتقال داده اند، تا آسان تر بتوانند در سرزمین اشغال شده حکومت بکنند. در 
آن اقوام تبعیدی معموال مضمحل شده اند و فرهنگ و  ، نتیجه این تبعید و دوری از زادگاه

تمدن اکثر آن ها نیز از میان رفته است. آیا در تاریخ بشری سابقه داشته است که یک 
ملتی چهارصد و سی سال )هنگام غربت در مصر( و در یک دوره دیگر مدت دو هزار 

فراموش نکند، و  سال، از وطن و خاستگاه خود دور باشد، ولی میهن خویش را هیچگاه
پس از یک چنین دوران طوالنی، به خاک اجدادی خود باز گردد و کشور خویش را از نو 

 برپا کند؟



همان گونه که پیشتر هم اشاره ای کردم، در تاریخ بشر چنین پدیده ای سابقه ندارد. ولی  –پاسخ 
و تطور و یک موضوع را باید برای شما و شنوندگان شما توضیح دهم که اصوالً تشکل 

 تکامل قبائل و آحاد مردم در بسیاری سرزمین ها کم و بیش با یکدیگر شباهت هائی دارد. 
یش به  یم. بسیاری قبائل بوده اند که به اختیار خو باره تحول و تطور قبائل سخن می گو من در

ند. نقطه دیگری مهاجرت و یا نقل مکان کرده و در آنجا مانده اند و در همان جا تحلیل رفته ا
در این مکان جدید است که فرهنگ تازه ای را شکل می دهند و ذهنیت فرهنگی آن ها در 

 همین مکان جدید رشد می کند.
من این پدیده را حتی در فرهنگ ایران زمین نیز مشاهده می کنم. من و شما هم باالخره ایرانی 

صراحت بگوئیم که در  هستیم و فارسی با یکدیگر صحبت می کنیم و باید این نکته را نیز به
 ایران نیز چنین پدیده ای وجود داشته است.

یائی بودند و یا آریائی زبان بودند و متشکل بودند از ایرانی ها  منظورم افرادی ایرانی است که آر
کوچ و هندی ها، آن ها نیز در طول دوره ای از تاریخ، و شاید شش هزار سال پیش، چند دور 

یاچۀ آ نشینی رال و از آسیای میانه مهاجرت کردند به فالت ایران و در این از اطراف در
در دوره مادها و  منظورمکه  –سرزمین بود که هویت ملی و فرهنگی آن ها شکل گرفت 

 هخامنشیان و غیره است.
باره تاریخ ایران زمین نیست، ولی قصد  باید تاکید کنم که مقصود ما در این گفتارها بحث در

یم چون ایرانیان از پیشینه خود بیشتر آگاهی دارند تا درباره که آن است من با این یادآوری  بگو
یکا، اندونزی، آرژانتین و کشورهای دیگر، چنین پدیده ای  سرگذشت فرض کنیم کانادا، آمر

بت رفته به فرهنگ و تمدن باستانی خود( در ادامه )یعنی  وابستگی و پیوستگی یک قوم به غر
در مورد یونانی ها و دیگران هم همین طور. در تاریخ مصر هم چنین  –مورد ایرانیان روی نداد 

امری اتفاق افتاد که آن ها تمدن و پیشینۀ فرهنگی گذشته را کنار گذاشتند و راه دیگری در 
 پیش گرفتند.

باره آن می  یم که در تاریخ هیچ ملت و سرزمین دیگری، که من در در مجموع می توانم بگو
بت و استقرار در سرزمین جدید، دانم، چنین نبوده ک ه قومی یا ملتی پس از یک دوران غر

ین خود وفادار مانده باشند. چنین پدیده ای )یعنی وفاداری به فرهنگ  همچنان به فرهنگ دیر
ین و باستانی( امری است که تنها به ملت یهود در پهنه تاریخ بشری اختصاص دارد.  دیر

های بزرگ زمان اشاره  امپراتوریبابل و دیگر شما به تاریخ مصر و یونان و  –پرسش 
 کردید که می گوئید چنین پدیده ای در مورد آن ها وجود نداشته است.

که من در این بخش از سخنانم به آن ها اشاره می کنم، تمدن  هائیدوره در توجه کنید،  –پاسخ 
دو تمدن  آن دوران هاهای بزرگی بوده اند که نمی توان آن ها را نادیده گرفت. در مجموع در 

بزرگ وجود داشته است: یکی تمدن سومری ها بود که برحسب اتفاق حضرت ابراهیم نیز 
در این تمدن زاده شد و سپس به سرزمین کنعان هجرت کرد. سومر تمدنی بزرگ داشت که 
حضرت ابراهیم هم در آن تمدن رشد کرد و فرد بزرگی بود. تمدن دیگر آن دوران، تمدن 

 صر بود. باشکوه م



یم. چنین تمدن هائی وجود  یم تمدن های سرزمین های دیگر را نادیده بگیر ما هرگز حق ندار
داشته است. ولی متقابال، یهودیان نیز تمدن بزرگی را به وجود آوردند و آن را به همه بشریت 

د اعطا کردند که بعدها دیگر ادیان یکتاپرست از داخل این اندیشه و باور یهودیان به وجو
 آمدند.

یم، در هر حال باید بگوئیم که تمدن و فرهنگی که بدون  حتی اگر نقش ادیان را نادیده بگیر
پا و سرزمین های دیگر رشد کرد، ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ و اندیشه  ارتباط با دین، در ارو

 یهود دارد.
ره آن بپرسم، من واقعا در این جا می خواهم نمونه های دیگری را ذکر کنم و دربا –پرسش 

مثال تمدن یونان باستان. یونانیان امروز نه زبان یونان باستان را می توانند صحبت کنند و 
نه قادرند کتاب های آن دوران را بخوانند و درک کنند. این واقعیت در مورد مصر باستان 

 قایسه با مصر دوران کنونی نیز صدق می کند. همین سخن را می توان در مورد تمدنم رد
دوران باستان ایران و زبان پهلوی در مقایسه با تمدن و زبان امروزی ایرانیان بیان کرد. 
پرسش من آن است که آیا در تاریخ ملت های جهان، قومی مانند ملت یهود وجود دارد 
که زبان و تمدن و فرهنگشان را عینا حفظ کرده باشند، یعنی زبان امروز آن ها همان زبان 

شد و کتاب های امروزی آن ها به همان زبان سه هزار چهار هزار سال دوران باستان با
 پیش نوشته شده باشد؟

 این پرسش بسیار به جائی است و خرسندم که آن را مطرح می کنید.  –پاسخ 
یم که در صحنه گسترده خاو یانه، که من رمپاسخ من به این پرسش بسیار ساده است: باید بگو

، سه ملت وجود دارند که کم و بیش زبان و تمدن رمبه حساب می آویونان را نیز بخشی از آن 
و امروز نیز در همان سرزمین همچنان زندگی می کنند. یکی  اند کردهباستان خویش را حفظ 

 ملت ایران، دیگری ملت یهود و سومی ملت یونان.
هزار و هفتصد سال  در مورد ایرانیان، من دوران مادها را نیز اضافه می کنم و تاریخ آن را از دو

 ، زیرا از دیدگاه من، تاریخ ایران از دوران مادها آغاز می شود. رمپیش به حساب می آو
بان به وجود آمده که اگر فرصتی  ایرانیان به زبان ایرانی صحبت می کنند، البته تکاملی در ز

ین باشد و پرسش کنید درباره آن سخن خواهیم گفت؛ زیرا در تاریخ ملت ها یکی از م شکل تر
مباحث همین مساله تحول زبان است. ایرانیان امروز در همان سرزمینی زندگی می کنند که 

 .اند کردهد سال پیش در آن جا زندگی می دوهزار و هفتصد تا دوهزار و هشتص
باره آن دوران اسناد موثقی  من در این جا به پیشینۀ پیشدادیان و کیانیان اشاره ای نمی کنم که در

یم  و در مورد آن ها باید به شاهنامه مراجعه کنیم و یا اشاراتی که در کتاب اوستا آمده ندار
 است. 

در هر حال، ایرانیان امروز در همان سرزمین زندگی می کنند و با همان زبان ایرانی سخن می 
یند  ولی، دینشان عوض شده است و دین یکی از ارکان فرهنگ است. دین زندگی بسیاری  –گو
 یک ملت را هدایت می کند. از افراد



در مورد یونان نیز همین مورد صدق می کند. یونان هم یک سرزمین باستانی است که یک 
ملت باستانی دارد و در آن جا ملت یونان امروز همان زبان را تکلم می کند که بعدا در مورد 

ن مسیح را . آن ها هم دیاند کردهآن شرح خواهم داد، ولی یونانیان هم دینشان را عوض 
 پذیرفتند.

 اما ملت یهود در همان سرزمین و با همان دین و با همان فرهنگ زندگی می کند. 
 ما یهودیان واقعا در این رابطه بی همتا و منحصر به فرد هستیم.

یم که خود زبان تغییر نکرده، یعنی زبان دیگری نشده، زبان  بان ها، باید بگو اما در مورد تغییر ز
بان فرانسه یا لهستانی و مانند آن ها، بلکه تحول پیدا فرس قدیم نرفت ه بشود زبان آلمانی یا ز

 کرده است.
بان فرس قدیم که در  بان فارسی که من امروز با شما صحبت می کنم، تکاملی است از ز ز
دوران هخامنشی به آن تکلم می شده و در زمان اشکانیان و ساسانیان به فارسی میانه تغییر 
بوط  شکل داده است. بعدا هم تحوالت بیشتری در آن به وجود آمده، حاالت و مطالبی که مر

 ت تحول و تکامل پیدا کرده، ولی من نمی خواهم وارد جزئیات آن شوم. به دستور زبان اس
بان همان زبان است، ولی  این مطلب در مورد یونان نیز صدق می کند که در آن جا نیز ز

 تغییراتی پیدا کرده است.
در هر حال، در مورد ملت یهود و زبان عبری، گرچه دچار تغییراتی شده، ولی ما هنوز با همان 

بان   تکلم می کنیم، در همان سرزمین زندگی می کنیم و به همان دین پای بند هستیم.ز
بان های باستانی منطقه، گرچه  یم که زبان عبری در مقایسه با دیگر ز این نکته را نیز باید بگو

بسیار جزئی بوده و وقتی کتاب  تطور، ولی این تغییر و دگرگونی هائی در آن به وجود آمده
بان عبری امروز مقایسه می کنیم، می بینیم که تغییر چندانی مقدس تورات یا ع هد عتیق را با ز

 نکرده است. امروز یک اسرائیلی که حتی چهار کالس ابتدائی و یا شش کالس درس خوانده
، هر برگی از کتاب مقدس تورات را که باز کند، دست کم هشتاد در صد از متن را می باشد

نده را هم درک نمی کند، اگر تا کالس دوازده درس بخواند، فهمد و اگر بیست درصد باقیما
 آن را هم خواهد فهمید.

همان زبان دوهزار و پانصد  مشما به آن تکلم می کنیمن و به عبارتی دیگر، زبان عبری که امروز 
 سال پیش است که یهودیان باستان به آن تکلم می کردند. این یک فرق اساسی است.

 مصر، می بینیم که به هیچوجه مصر امروز شبیه مصر باستان نیست.حاال برویم به سراغ 
هنگامی که با پیدایش اسالم، اعراب به مصر حمله بردند و آن را اشغال کردند، شمار زیادی 
یرة العرب به آن سرزمین مهاجرت کردند و از آن هنگام زبان مردمان مصر  از افراد ساکن جز

 به کلی عوض شد. 
بان مصری"  ان آن زبانی نیست که امروز مردمان مصر به آن منظورموقتی ما می گوئیم "ز

صحبت می کنند، بلکه زبانی است که در دوران فراعنه مصری به آن سخن می گفتند. البته در 



میان بخش کوچکی از مردم امروز مصر که همانا قُبطی ها هستند، تا اندازه ای تکامل زبان 
 ان امروزی آن ها باقی مانده است. قدیم مصر در زب

یان قدیم نیستند، زبانشان کامال عوض شده، فرهنگشان دگرگون شده،  یان امروز مصر مصر
دینشان تغییر کرده، و در مجموع همه ارکان تمدن آن ها ، که منظور ارکان ملی و فرهنگی و 

آرام )که  پراتوریامبابل و  امپراتوریدینی است، عوض شده و این پدیده در مورد فرهنگ 
 ( نیز صدق می کند.یدهسوریه و لبنان و سرزمین های دیگری را شامل می گرد

من می خواهم پرسش خود را این گونه مطرح کنم که سومری ها، بابلی ها،  –پرسش 
ها قوم و صدها قبیله و تمدن و مردمان  آشوری ها، فنیقی ها، حیتی ها، یبوسی ها و ده

لی تمدن و فرهنگ و ملیت و تاریخ قوم یهود باقی ماند. چگونه است دیگر از بین رفتند، و
 این؟

برای آن که بتوانم پاسخ این پرسش بسیار خوب شما را بدهم، نیاز به چند جلسه  –پاسخ 
. ولی به اختصار و به نظر من، علت این امر که تمدن و فرهنگ یهود باقی ماند دارمصحبت 

ی دیگر صحنه تاریخ را ترک گفتند، آن بوده که ما به و بسیاری از تمدن ها و فرهنگ ها
موازات مدنی شدن و انسجام در سرزمین خودمان، تشکیل مملکتی را دادیم که مردمان آن به 

همان گونه که  –موضوع های اخالقی و ارزشهای حقوقی و فرهنگی خیلی اهمیت می دهند 
 اند: بن گوریون گفت و بزرگان دیگر نیز بر آن تاکید گذاشته

ین خود پشت پا می  "ملتی که زیرساخت اخالقی و معنوی و فرهنگی ندارد، به سنت های دیر
زند و ملتی که به ریشه های تاریخی خود آن گونه که باید و شاید وفادار نمی ماند، چنین ملتی 

 رو به زوال می رود و فنا می شود".
یت باقی نمانده و آن ملت هائی که نامشان را بردید و گفتید که اثری از آ نان در تاریخ بشر

 نابود شده اند، به علت آن است که چیزی از خود به وجود نیاوردند.
ببینید، از اقوامی چون عامونی ها و اِدومی ها و دیگر اقوامی که در این منطقه می زیستند، واقعا 

 چیزی و اثری باقی نمانده است. 
یم که این گونه اقوام دور از تمدن یم که تمدنی نداشتند، زیرا  باید بگو بودند. نمی خواهم بگو

ولی این ها چیزی از خود باقی نگذاشتند و فنا  –هیچ ملت و قومی بدون تمدن نمی شود 
 شدند. 

ولی آن گنجینه علمی و فرهنگی و دینی که یهودیان به وجود آوردند و آن میراثی را که یهودیان 
یت دادند، دیگران ندادند. و این  آشور، زندگی آن ها در  امپراتوریدر حالی که مردم به بشر

جنگ و جدال و اسیر گرفتن و تصرف سرزمین های دیگران سپری می شد و فرهنگی از 
 خود باقی نگذاشتند. 

باره آن بیشتر صحبت کنیم. رماین تنها یک نمونه است که امیدوا  در بحث های آینده در
 



 
 

 عراقکاخ سلطنتی پادشاهان امپراتوری آشور در سرزمین امروزی 

قول دادید که در این گفتار به روشنگری های خود درباره این سئوال ادامه دهید  –پرسش 
که چگونه است که در طول تاریخ چند هزار ساله مردمان خاور زمین، تمدن های بسیار 
به وجود آمد، سومری ها آمدند، آشوری ها ظهور کردند، بابلی ها پای به صحنه 

ی ها، فنیقی ها و ده ها قوم و تمدن دیگر. تقریبا همه این اقوام گذاشتند، موآبی ها، اِدوم
ناپدید شدند و از بسیاری از آنان اثری باقی نماند. ولی چه شد که ملت یهود علی رغم دو 
هزار سال پراکندگی، همچنان موجودیت معنوی و دینی و قومی خود را حفظ کرد و 

لوت" و تبعید سپری کردند، ولی به سرزمین پایدار ماند. یهودیان دو هزار سال را در "گا
پدری وفادار ماندند و پایبندی خود به فرهنگ و باور دینی خویش را حفظ کردند تا 

 باالخره به استقالل دوباره سرزمین خویش نائل شدند؟



اجازه بدهید که تبصره کوچکی نیز به سخنان پیشین خود اضافه کنم و آن این که آن  –پاسخ 
یعنی، سخن شما  –ملت هائی که از آن ها نام بردید، دیگر به صورت ملت وجود ندارند 

 –کامال درست است که سومری ها دیگر وجود ندارند، ملت آشور دیگر وجود ندارد 
زیرا آسوری  .وجود دارند، ولی این مبحث دیگری است در ایران قومی به نام آسوری گرچه

هائی که به صورت امروز در ایران هستند، از نظر تاریخی منتسب به آشور باستانی نیستند. 
این موضوع مرتبط با تحوالتی بوده که در قرن نوزدهم رخ داده و فعالیت های میسیونری 

بله درست  ه مطلب اصلی باز می گردم:و ب رمها. من این موضوع را کنار می گذا اَنگلیکان
یم که اگر احیانا در میان  است، اقوامی که از آن ها نام بردید از بین رفتند. ولی اجازه دهید بگو
این ملت های از میان رفته تمدن هائی وجود داشته، ابداعاتی بوده، اختراعاتی شده و راه های 

یسی و یا در مورد برخی  تازه ای پیش پای مردم دنیا گذاشته اند  )به طور مثال در مورد خط نو
قوانین(، بدون شک پاره ای از این نوآوری های آن زمان باقی مانده و نمی توان گفت که نابود 

 شده است.
بله، البته مسلم است آن چه که شما تذکر دادید. ولی من راجع به تمدن اقوام  –پرسش 

 ن مردمان است که از بین رفت.صحبت نمی کنم، بلکه منظور من ملیت و قومیت آ
بله، این ها از بین رفتند. ما امروز کتیبه هائی داریم ، واقعا جای بسی تامل و تعمق  –پاسخ 

یات باستانشناسی قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم در شهری که امروز موصل  است که در حفر
یبا  خوانده می شود و در شمال عراق قرار دارد و به شهر باستانی نینوه نزدیک است، تقر

حدود پانصد هزار سنگ نبشته و لوحه های گلی از کتابخانه آشوربنیپال که یکی از پادشاهان 
یتیش میوزیوم و  بسیار مقتدر آشور بود پیدا شده و این ها را برده اند در دانشگاه شیکاگو و بر

یتانیا و در آن جا نگاهداری می کنند.   کتابخانه سلطنتی بر
ه ها و لوحه هائی که از گل تش هائی که محققین روی قرائت این سنگ نبشبا تمام کوش

توانسته اند تنها حدود صد هزار لوحه را  دارم، تا آنجا که من اطالع اند کردهساخته شده 
 کنند، ولی هنوز چهارصد هزار لوحه باقی مانده است. شناسائیبخوانند و نوشته های آن را 

لوحه های سنگی و گلی با تاریخ ملت یهود ارتباط دارد. یعنی، از برحسب اتفاق، شماری از این 
یق ما می توانیم ثابت کنیم که خیلی چیزهائی که در کتاب مقدس یهود نگاشته شده  این طر

و این موضوعی است که من می  –کامال حقیقت و واقعیت داشته و سانسور نشده است 
پادشاهی حضرت داود و حضرت سلیمان خواهم در گفتارهای بعدی، هنگامی که از تاریخ 

باره آن صحبت کنم.  سخن می گوئیم در
یم. ولی سخن شما کامال درست  این جور چیزها بوده و ما نمی توانیم آن ها را نادیده بگیر

 است که اقوام دیگر از میان رفتند و یهودیان باقی ماندند. 
 مدن خویش ادامه داد ...حاال چطور شد که ملت یهود به موجودیت دینی و فرهنگی و ت

این است که ملت یهود ناسیونالیسم خود را حفظ کرد و باالخره به  منظورمبله  –پرسش 
 سرزمین پدری خویش بازگشت.



این جا می خواهم به یک نکته مهم که همیشه در در بله، کامال درست است. ولی  –پاسخ 
که واقعا می توان آن را مثلث سخنرانی هایم مطرح می سازم اشاره کنم و آن، مثلثی است 

مقدس ملت یهود نامید که یک گوشه آن سرزمین اسرائیل است، یک گوشه دیگر تورات 
اسرائیل است که به مفهوم نوشته ها و تاریخ های مقدس یهودیان در عهد عتیق است و ضلع 

 سوم ملت اسرائیل است. 
مقدس به مفهوم چیزی است که این سه با هم چنان همبستگی مقدس دارند )و در دیدگاه من 

ست(، یعنی ملت یهود واقعا با دو دست خود آن دو ارزش دیگر را گرفته و آن اپذیر ناواقعا فنا
را نیز با خود ها را حفظ کرده و به هر کجا که رفته آن دوتا )تورات و یاد سرزمین اسرائیل( 

 است. برده 
بت برود، ولی این خانه اگر یهودی به علت جبر تاریخ ناچار شده از سرزمین  اسرائیل به غر

یهودی به هر جای جهان که  اجدادی همیشه در فکر و ذکر و اندیشه او جای داشته است.
 است. برده رفته، یاد سرزمین اسرائیل را در قلب و خون خود به همراه 

ین کتاب مقدس قوم یهود محسوب می شود، نام اورشلیم  در کتاب عهد عتیق که مهمتر
ار ذکر شده است و صدها بار سخن از سرزمین اسرائیل در این کتاب به میان آمده صدها ب

و شرح پادشاهان در آن ذکر شده، مقدسات اسرائیل مورد بحث قرار گرفته است. یعنی 
 ، یعنیهر گالوتی که به سر برده، این مثلث درواقعا هر فرد یهودی، به هرجائی که رفته و 

 با خود به همراه داشته و هرگز آن را رها نکرده است.ملت" را  –کتاب  –"سرزمین 
یش نهادینه کرده و کتاب مقدس تورات را همیشه در  یهودی، سرزمین اسرائیل را در وجود خو

 کنار خود داشته است.
یات آن می باشد که شامل  این جا مقصود من تنها کاغذ و جلد تورات نیست، بلکه محتو

یعت و قوانین اخالقی است ینِشر .شر آن انسانی و معنوی است و ارتباط  بخش یعتی که بیشتر
دارد به این که اگر ملت یهود بخواهد یک ملت باقی بماند، چه واجباتی را باید انجام دهد و 

یعت و دستور دینی و اخالقی و انسانی باید پای بند باشد.  به کدام اصول شر
ملت( که شما به آن اشاره  –کتاب  –این عالقه و همبستگی سه گانه )سرزمین  –پرسش 

می کنید و در طول تاریخ دو هزار سال پراکندگی همچنان در میان یهودیان حفظ شده، چه 
 نمادهائی داشته است؟

همان گونه که عرض کردم، این ملت وقتی با چنین مجموعه ای مقدس هرجا رفته آن   -پاسخ 
ائیل خود را هیچگاه از پیشینۀ را نیز با خودش برده، در واقع می توان گفت که ملت اسر

باستانی و سرزمین پدری و کتاب مقدس جدا نکرده است. حاال، این نمادها چگونه بیان می 
شد؟ خوب، برای نمونه، مثال در کنیساها )نیایشگاه های یهودیان( دعاهای دینی فقط در رابطه 

همیشه  است. ه شدهبا خدا نیست، بلکه در متن نیایش ها همیشه نام سرزمین اسرائیل برد
بنای  آمدهاسم اورشلیم در آن  یر و تمام این ها را اگر شما با هم جمع کنید، واقعا ز

و چنین چیزی در میان هیچ یک دیگر از ملت  –ناسیونالیسم ملت یهود را به دست می آورید 
ک همین ها سابقه ندارد. این ها همه با هم بودند که ملت اسرائیل را فناناپذیر کردند و با کم



ها بود که ملت اسرائیل توانست بیش از دو هزار سال دور از وطن خویش و با وجود آوارگی 
 دوام بیاورد.

الیا زندگی می کند و یا دو اِستِریعنی منظور شما آن است که همان یهودی که در  –پرسش 
به هزار سال پیش به عراق تبعید شده و یا در مصر مقیم است و یا در آمریکای جنوبی 

 سر می برد، همه این یهودیان هنگام نیایش نام اسرائیل و سرزمین اسرائیل را می آورند؟
آن ها نه تنها همگی نام سرزمین اسرائیل را با اشتیاق و عشق فراوان بر  مسلم است. –پاسخ 

بان می آورند، و حتی گاهی با اشک و ز می کنند، البته در دوره هائی که  اری از آن یادسر ز
یهودیان در غربت و آوارگی بودند، ذکر نام وطن همیشه با سوگ و زاری برای آن ها همراه بوده 

 است.
ولی در عین حال همیشه این اشتیاق در قلب یهودیان وجود داشته که باید حتما سال آینده 

که در واقع نماد راستین کشور بروند به کشور اجدادی خود، به وطن خودشان، به اورشلیم 
 اسرائیل است.

 این را هرگز از یاد نبرده اند. 
یان م رگذشته از آن، نگاهداشت جشن ها و اعیاد، خود این موضوع یک ذهنیت مشترکی د

حاال ممکن است در شانگهای باشند و یا  –یهودیان ایجاد کرده که در هر نقطه ای که هستند 
)عید فطیر( حلول  پِسَحو یا در لهستان، وقتی در یک روز واحد عید در آرژانتین و یا اندونزی 

می کند که یادگار خروج بنی اسرائیل از بردگی و بندگی مصر به سوی آزادی و بازگشت به 
سرزمین پدری یهودیان است، در همان روز، همه یهودیان در سراسر دنیا، در هر نقطه ای که 

آن را نگاه می دارند و همان آئینی را که حدود یک هزار و باشند این عید را جشن می گیرند و 
دویست و هشتاد سال پیش از میالد در بیابان سینا برگزار کردند، یعنی به باور خودشان 

در کنار سفره خانوادگی نگاه  پِسَحخوردن نام فطیر و دیگر آئین های این جشن را، در شب عید 
 می دارند.

هیچ گاه بین یک فرد یهودی با گذشته تاریخی او، بین یک فرد این واقعیت نشان می دهد که 
یهودی با سرزمین اسرائیل، و بین یک فرد یهودی با اعتقادات خودش جدائی ایجاد نشده، که 

 همۀ این ها در مجموع ناسیونالیسم یهودی را به وجود می آورد.
یم ناسیونالیسم یهود به میزان بسیار ز یاد با باورها و اعتقاداتی که این جاست که می خواهم بگو

 همانا دین یهود می باشد، عجین شده است.
به عنوان مثال می خواهم از شما دربارۀ "دعای باران" در آئین یهود بپرسم.  –پرسش 
یهودیان در نیم کره شمالی زمین دعای باران می خوانند، در  زمانی کهآن است که  منظورم

الیا آن چه که در نیم کره اِستِرنیم کره جنوبی مثال در  آستانه پائیز قرار دارند، ولی در
شمالی آستانه خزان است، آغاز فصل بهار محسوب می شود که ظاهرا فصل باران به پایان 

الیائی نیز دعای باران را در همان موقع تالوت می کند که اِستِررسیده است؛ آیا یهودی 
 یهودی ساکن نیم کره شمالی؟



الیائی در آستانه بهار در سرزمین اِستِرصد همین طور است. زیرا یهودی  بله، صد در –پاسخ 
الیا باران ببارد، بلکه او دعای باران را از اِستِرخود، دعای باران را می خواند نه به امید آن که در 

این رو می خواند که در حافظه وی، حافظه قومی و گروهی او،  همچنان در فکر سرزمین 
 جدادی خویش است و گوئی هنوز در همان خانه پدری زیست می کند.اسرائیل و خاک ا

و در واقع این  –یعنی، باران برکت همان بارانی است که به روی سرزمین اسرائیل می بارد 
 جاست که هر چیزی دور و بر سرزمین اسرائیل و همان وطن اجدادی یک یهودی دور می زند.

این موضوع را ما نباید فراموش بکنیم و خیلی ساده است که چرا )و این جاست که من می 
یم( ملت یهود  ملت های دیگر به زوال و فنا  برخالف بسیاری ازخواهم عصاره کالم را بگو

د، دوام پیدا کرد و تکامل یافت و از میان چنین ملتی، از میان چنین باورها ماننرفت و ماندگار 
ات، افرادی چون انیشتن ها، فرویدها، منوحین ها و رامبام ها به وجود آمدند که ما و اعتقاد

یت اهدا کردیم.  چنین افرادی را به دنیای بشر
مذهبی نشویم، ولی از نظر فرهنگی جالب  مباحثبا آن که ما می کوشیم وارد  –پرسش 

ر ادیان وجود است بپرسیم که چه ویژگی در کتاب تورات در مقایسه با کتب مقدس دیگ
 دارد؟

توضیح دهم که وقتی ما از کتاب مقدس نام می  عالقمنداناجازه بدهید ابتدا برای  –پاسخ 
یم،   ان چیست؟منظورمبر

کتاب مقدس یهود تشکیل شده است از تورات )که آن نیز خود به پنج صحیفۀ پیدایش، 
یان، اعداد و تثنیه تقسیم می شود( و در صفحات آن زایش  تمدن ملت یهود بیان خروج، الو

گردیده، و تولد مقدسات و قوانین و مدنیت یهودیان بیان گردیده است. بخش های نخستین 
تورات را نیز می توان تاریخ تمدن طبیعی ملت یهود دانست و اعتقاداتی را به وجود آورده که 

 نیاز به شرح و بسط طوالنی دارد. 
دیگری هم دارند به نام "کتب انبیاء" که در واقع عالوه بر تورات، یهودیان یک رشته کتاب های 

تاریخ سرزمین اسرائیل را بیان می کند، و تاریخ ملی یهود و تاریخ پادشاهان یهود است که نوزده 
تن از این پادشاهان در بخش های شمالی سرزمین اسرائیل حکومت می کردند و بیست و چند 

بی سرزمین اسرائیل قرار دارد حکمرانی تن دیگر نیز در سرزمین "یهودا" که در بخش جن و
یان حمله  آشور به این  امپراتوریداشتند، که متاسفانه شماری از این حکومت ها در جر
 625ور بابل که در سال تسرزمین از بین رفتند و بخش دیگری نیز در حمله بخت النصر امپرا

 قبل از میالد رخ داد فرو پاشیدند.
شامل پند و امثال و نوشتارهای انبیای کوچکتری است که بخش سوم کتاب مقدس یهودیان 

یاء و حزقیال( و این رمشمارشان دوازده نفر است )انبیای بزرگ یهود سه تن بودند: اشعیاء، ا
یخ ایام" و کتاب "ایوب" و "مزامیر داود" و غیره است. همه این ها  بخش همچنین شامل "توار

 شکیل می دهند.با هم "کتاب مقدس" یهود را در سه بخش ت



یعنی اگر سخنان شما را فشرده بکنیم، تورات نه فقط کتاب مقدس یهود است،  –پرسش 
 بلکه کتاب تاریخ قوم یهود نیز می باشد.

بله، تورات هم تاریخ ملت یهود است و هم مجموعه قوانین و دستورات و  –پاسخ 
رهنمودهائی که آئین زندگی یهودیان نیز محسوب می شود و این شامل مقرراتی است که در 
یخ  خود تورات آمده و مقرراتی که پس از آن نگاشته شده و ما آن ها را در کتب انبیاء و توار

 ایام می یابیم.
یم که ویژگی کتاب مقدس یهود در مقایسه با کتب مقدس دیگر ادیان، در پایان کال م باید بگو

عمدتاً در آن است که تورات و دیگر نوشتارهائی که کتاب مقدس را تشکیل می دهند، عالوه 
یعتی، کتاب تاریخ قوم یهود نیز هستند و سندیت ناسیونالیسم  بر نوشتارهای دینی و قوانین شر

 ند.یهود را تشکیل می ده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 ، یادگار بیت المقدس یهود(دیوار ندبه" )کُتِل هَمَعراوی"تورات در برابر  تومار

پیشین ناتمام ماند و پرسش آن بود که وقتی شما  گوی و گفت در شما سخن –پرسش 
کتاب تورات را با دیگر کتب مقدس ادیان گوناگون مورد مقایسه  ، کتاب مقدس یهودیان

 قرار می دهید، به چه ویژگی هائی در مورد تورات می توان اشاره کرد؟
سه بخش می باشد که   در گفتار پیشین یادآوری کردم که کتاب مقدس یهود شامل –پاسخ 

یکی تورات است که خود از پنج صحیفه تشکیل شده  و دیگری رساله های انبیا می باشد و 
 .یک رشته رساله های دیگری که بخش سوم آن را تشکیل می دهد

همچنین یادآوری می کنم که نخستین ویژگی کتاب مقدس یهود که می توان به آن اشاره کرد، 
ین ملت یهود دارد و تاریخ و ارتباط تنگاتنگی است ک ه این کتاب با تاریخ پیدایش و تکو

 .سرگذشت این ملت را بیان می کند



یدادهای تاریخی در کتاب تورات است که بر حسب تاریخ و  یژگی دوم ذکر یک رشته رو و
 .رویدادهای تاریخی در این کتاب به صورت منظم حفظ شده است. به ترتیب آمده است
مقدس یهود یک رشته مطالب اخالقی و معنوی و عملی در مورد شیوه سومین ویژگی کتاب 

زندگی است که در آن گنجانیده شده و از نظر مطالب آن، ویژه یهودیان می باشد و یا الاقل آن 
یت اهدا کردند  . که این مطالبی است که یهودیان برای نخستین بار در تاریخ انسانی به بشر

مورد شیوه ذبح چارپایان در تورات آمده و یا دستوراتی که در مثالً اصول و دستوراتی که در 
باب وظیفه دارد برده خود  مورد برده داری ذکر گردیده و تعیین می کند که پس از چند سال ار

 .را آزاد سازد و به او امکان دهد که همانند دیگر آزادگان زیست کند
در تورات همچنین . د آزاد کرددر تورات آمده است که برده را پس از هفت سال خدمت بای

باره ازدواج و طالق و دیگر امور زندگی وجود دارد  . قوانین مشروحی در
بوط می شود،  تورات قوانین ارث و مطالب دیگری را نیز که به زندگی اجتماعی مردم یهود مر

 .به طور مفصل شرح می دهد
، ولی اگر استناد  کتاب اوستا، ما نمی دانیم دقیقا در چه سالی تدوین شده است مورددر 

یند حضرت زرتشت در زمانی متولد شده که  سال  862کنیم به باور خود زرتشتیان که می گو
سال پیش  511، تاریخ اوستا را می رساند به حدود است  پیش از حمله اسکندر به ایران بوده

معنی است که نوشته های اوستا قرن ها پس از تدوین کتاب مقدس یهود از میالد و این بدان 
یسی ها ارتباط زمانی پیدا می کند یر درآمده و با نوشتارهای  فرقۀ فر  و – به رشته تحر

یست ساله تسلط هخامنشیان بر سرزمین اسرائیل  .همچنین با تاریخ دو
با دوران حکومت رومی ها  در کتاب انجیل موضوع هائی مطرح می شود که برخی از آن ها

ارتباط دارد و همچنین با دوره یونانی ها و نیز در ارتباط با آن چه که در کتاب مقدس یهود 
 .آمده است

، به باور خود مسیحیان، یک فرد یهودی بود و از میان  توجه داشته باشید که حضرت مسیح
ی تازه ای محسوب نمی یهودیان برخاست و این واقعیتی است که همگان می دانند و تئور

 .شود
 (یهودی روحانی Rabbi)רב حتی با احتمال می توان گفت که حضرت مسیح در اصل یک راو 

بوده  و به ملت یهود تعلق داشته و وقتی هم که ظهور کرده، بارها تاکید داشته که او نیامده 
 . تازه ای را ندارد باور معنویاست دین تازه ای به وجود آورد وگفته است که او قصد آوردن 

ولی این دین تازه را دیگران، و آن هم صد سال پس از درگذشت حضرت عیسی مسیح و در 
واقع مصلوب شدن او پایه گذاری کردند و دیگران بودند که به نوشتن رساله های مختلف 

در آن رساله ها . پرداختند . کتاب انجیل، مانند انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا و غیره
 .مطالب دیگری وجود دارد



کتاب اوستا هم بر حسب اتفاق، همانند تورات یهودیان، از پنج صحیفه جداگانه تشکیل شده 
کتاب یسنا هست که در داخل آن رساله گات ها را گذاشته اند و همچنین دیگر . است

 البته در کتاب اوستا نیز مطالبی وجود دارد که توضیح می دهد دنیا. صحیفه های اوستا
یده شد و حضرت آدم چگونه به وجود آمد، و همچنین کارهائی که باید و نباید  چگونه آفر

یاد . همچنین صحبت هائی از آخرت شده است. کرد این ها مطالبی است که به مقدار ز
بوط می شود که حتی امکان دارد بعدها بخشی از آن  نوآوری است و با فرهنگ ایران زمین مر

باره  ای شد که البته این یک موضوع جداگانهوارد مذهب شیعه شده با است که می توان در
 .آن در فرصت دیگری سخن گفت

در دوران مسیح و حتی تا سه قرن پس از مصلوب شدن او دینی به نام مسیحیت وجود 
، و آن هم در دوران  سال پس از ظهور حضرت عیسی مسیح 331نداشت؛ بلکه حدود 

ن دین جدید شکل گرفت و آن هم پس از آن که امپراتوری روم به امپراتوری کنستانتین بود که ای
مدت چند صد سال نبرد سهمگینی را علیه مسیحیت به راه انداخته بود و هر کس را که به 

 .دین  مسیح اعتقاد آورده بود یا می کشت و یا آزار می داد
اتوری روم به این باور تاکید می کنم که پس از این سه قرن ستیز خونین با مسیحیت بود که امپر

جدید گردن نهاد و آن را پذیرفت و مسیحیت را به عنوان مذهب رسمی امپراتوری روم اعالم 
 . داشت

در این هنگام بود که کتاب انجیل به طور کامل از تورات یهودیان جدا شد و به صورت یک 
یات جداگانه درآمد  .کتاب مستقل با محتو

 دین نخستین یهودیت که گویند می چرا. آمد میان به یکتاپرست ادیان از سخن –پرسش 
می باشد که در واقع مسیحیت آن را به عنوان دستمایه اصلی خود  دنیا یکتاپرست

 پذیرفت و اسالم نیز در ابعاد گسترده از آن الهام گرفت؟
باره قرآن مجید سخنی نگفتم، زیرا کتاب  –پاسخ  باید توجه کنید که من در سخنانم در

باره اسالم اطالعات کافی دارند و نیازی مقدسی ا ست که بسیاری از شنوندگان این برنامه در
نیست که ما در این برنامه که به سرگذشت ملت یهود و فرهنگ و باور آن اختصاص دارد، در 

 . این زمینه سخنی بگوئیم
ذاری ولی در پاسخ به این پرسش که یهودیت به عنوان نخستین دین یکتاپرست چگونه پایه گ

یم که به باور یهودیان و بر  شد که بعدها اساس ادیان یکتاپرست دیگر نیز قرار گرفت، باید بگو
اساس آن چه که در کتاب مقدس یهود نوشته شده، فردی که یهودیت را به یهودیان ارائه کرد و 

 . بعدها نیز این باور به مسیحیت و اسالم نیز انتقال یافت، حضرت ابراهیم بود
دیگر، حضرت ابراهیم جد ملت یهود بود که اندیشه این را که تنها یک خدا وجود  به سخنی

ینش کرده است به جهانیان عرضه کرد  . دارد که بشر را آفر
یانه رم، در میان ملت هائی که در خاو پیش از حضرت ابراهیم و حتی پس از آن حضرت

زندگی می کردند و ما با تاریخ و فرهنگ آن اقوام آشنا شدیم، مانند عمونی ها و ادومی ها و 



بابلی ها و آرامی ها و اکادی ها و سومری ها و حیتی ها و اقوام دیگر، و البته مصر قدیم، همه 
یرة العرب زندگی می کرد ز ، پیش ا این ها ملت های بت پرست بودند و حتی ملتی که در جز

 .، آن ها هم بت پرست بودند ظهور حضرت محمد
اعراب آن دوران بت هائی مانند الت و منات و غیره را می پرستیدند که کوچک و بزرگ 

 . بودند و نام های گوناگون داشتند
در چنین وضع اجتماعی و فرهنگی در دنیای آن روز بود که حضرت ابراهیم آمد و به دنیا 

ینش و غیره جستجو می  نشان داد که حقیقتی که ما در پی آن هستیم و آن را در رابطه با راز آفر
او نشان . کنیم، خدائی است فراتر از این اصنام و مجسمه ها و چوب و درخت و اشیاء دیگر

داد که واقعا نمی توان از هیچ یک از بت ها حاجتی طلبید و آن ها نمی توانند نیازی را برآورده 
 .اثیرگذار باشندسازند و بر سرنوشت کسی ت

یدی به جهانیان عرضه کرد یعنی، حضرت ابراهیم با . حضرت ابراهیم آمد و یک خدای تجر
یافت که این  آن ذهنیت و تفکر خویش چنین خدائی را شناخت و به وجود او پی برد و در

ینش آن خود ، و به ویژه این انسان که کائنات و زمین و زمان و این زندگی به تنهائی یک  آفر
یده وجود الیزالی است که در آسمان ها حضور دارد ستامعجزه   .، همه و همه آفر

یم که اگر انسان ها در دنیا به دنبال معجزه می گردند ، باید به وجود و  در این رابطه باید بگو
ینش خویش نگاه کنند به اسرار . توجه کنید که خلقت خود انسان یک معجزه است  .آفر

با آن که علم بشری پیشرفت . ، آن خود به تنهائی یک معجزه است ز انسان باندیشیدکار مغ
، ما هنوز نمی توانیم به پرسش های بسیاری در رابطه با زندگی و مرگ و  های چشمگیر کرده

 .  وجود انسان و مسائل دیگر پاسخ بدهیم
ه رسید که باید حتما حضرت ابراهیم با تفکر خویش و اندیشه واالئی که داشت به این نتیج

ینده  در فراسوی این طبیعتی که ما با آن آشنائی داریم و آن را پیش روی خویش می بینیم ، آفر
 .  و خدائی وجود داشته باشد

ینش این کره خاکی و مردمان آن البته به مرور زمان ،  ، پیرامون وجود خداوندی و خلقت و آفر
خود مطلبی است که باید به طور جداگانه و بعدا  این. فالسفه مطالب بسیار گفتند و نوشتند

 .درباره آن صحبت کرد
. ولی در نخستین مراحلی که یهودیان به وجود پروردگار پی بردند، او را خدای خویش دانستند

 Elohey אלוהי ישראל)یعنی در کتاب مقدس یهود که شما آن را ورق می زنید، از پروردگار با نام 

Yisrael) ملت یهود، زیرا اقوام دیگر بت پرست بودند و  یعنی خداوندِ. ده استنام برده ش
 .وجود خداوندی را نمی شناختند

)אדוני " ادونای"توجه کنید که پروردگار یکتا در دین یهود القاب بسیار دارد و از او با عناوین 

Adonay)  אלוהים " الوهیم"و(Elohim) یک معنی ویژه خویش را دارد نام  و القاب دیگری که هر
نام می " خداوند ابراهیم، اسحق و یعقوب"یهودیان همه جا از پروردگار با لقب . برده می شود



یند که ما بودیم خداوند را شناختیم و به وجود الیزال . برند یهودیان بدین سان می خواهند بگو
 .او پی بردیم و آن را به دیگر مردمان دنیا انتقال دادیم و القاء کردیم

بلکه . است که نمی شود که پروردگار تنها متعلق به یک قوم و یا یک ملت خاص باشدبدیهی 
ولی . ، حتی آنانی که به وجود او ایمان ندارند پروردگار متعلق به همه انسان های جهان است

یهودیان، از آن جا که نخستین ملتی بودند که به وجود پروردگار ایمان آوردند، او را متعلق به 
به وجود  هیچ یکاقوام و قبائلی که در نزدیکی یهودیان می زیستند، . دانستندخویش می 

 .خداوند اعتقاد نداشتند
به یقین بسیار، اگر من و شما نیز در سه هزار و پانصد سال پیش در این سرزمین می زیستیم، 

ته و او را تصور نمی کنم که گونه دیگری رفتار می کردیم و ما نیز خداوند را متعلق به خود دانس
یرا خداوند یهودیان را اقوام . خطاب می کردیم (Elohey Yisrael)אלוהי ישראל " خدای اسرائیل" ز

 . دیگر باور نداشتند و او را متعلق به خویش نمی دانستند
ینش ملت یهود به عنوان یک ملت که وجود پروردگار را شناخت، از این جا  بی تردید، گز

یمسرچشمه می گیرد که ما    :یهودیان یک رسالت دیگر نیز دار
رسالت یهودیان تنها آن نبود که حضرت موسی آنان را از سرزمین مصر رهائی بخشید و به 

قوانین فردی و یک رشته رسالت تنها این نیست که یهودیان  .سوی خانه پدری رهنمون شد
کرد و اخالق و  اجتماعی را تدوین کنند که با کمک آن ها بتوان جامعه و کشور را اداره

 .  انسانیت را بر پایه مستحکمی استوار ساخت
را به وجود آورند که در نبود یک " داوران"یهودیان تنها آنانی نبودند که در تاریخ خویش دوران 

حکومت و تشکیالت حکومتی، اداره کردن امور اجتماعی مردم را گروهی داور و حکیم و دنیا 
 .دیده به دست بگیرند

یم پادشاهی برقرار گردید، بلکه تمام  رسالت حتی این نبود که بعدا در سرزمین یهود رژ
موجودیت ما و بخصوص ذهنیت فرهنگی و اخالق یهود ارتباط پیدا کرد با  همان خدائی که 
حضرت ابراهیم و حضرت اسحق و حضرت یعقوب به او ایمان آوردند و یکتاپرستی را برای 

 .   ختندهمه اقوام و انسان ها برقرار سا
 
 ا

 
 
 
 
 



 
 
 

 بشنو ای اسرائیل، پروردگار تو خداوند یگانه است

، معمول است که یهودیان را "قوم برگزیده" می خوانند. می نتصرپروفسور  –پرسش 
یهودیان بر خواهیم بدانیم که این کنیه چه چیزی را بیان می کند؟ آیا مقصود آن است که 

دیگر اقوام جهان برتری دارند؟ باالتر از آن ها هستند؟ باید با تفرعن نسبت به ملت های 
 دیگر رفتار کنند؟ مفهوم این کنیه چیست؟

این پرسشی کامالً به جاست. ولی پیش از آن که به پاسخگوئی به آن بپردازم، می  –پاسخ 
رایش های یهودستیزانه دارند، و آنتی خواهم تاکید کنم که شوربختانه، برخی آنانی که گ

یشه دوانیده، این سخن باطل را نابخردانه و یا مغرضانه تکرار می  سمیتیسم در وجود آن ها ر
 کنند.



یح آمده است "قوم  درست است که در تورات مقدس یهودیان به صورت روشن و صر
یا یهودیان انسا یدگی به خاطر آن نیست که گو یده". ولی این برگز ن هائی هستند که از نظر برگز

جسم و اندام و یا از هر نظر دیگری که ارتباط با وجود شخصی ما دارد، با دیگران فرق و تفاوتی 
 داشته باشند.

 ما یهودیان نباید نه غرور و تفرعن داشته باشیم و نه تکبر از خود نشان دهیم.
یم:   می خواهم این پرسش شما را به صورت پرسش متقابل پاسخ بگو

یا در آن دوره ای که بنی اسرائیل خدای یکتا و یگانه را شناختند و به موجودیت او اذعان آ
کردند و نخستین قومی بودند که به وحدانیت حق و یگانگی پروردگار پی بردند و الوهیت را 
درک کردند و با مفهوم آن آشنا شدند، هنگامی که یهودیان به این باور رسیدند که همه چیز 

هستی به اراده ایزد یکتا بستگی دارد، هنگامی که آن ها راه اخالق را پذیرفتند و تصمیم در عالم 
گرفتند که بر اساس ارزش های انسانی زیست کنند و روابطشان با دیگر ابنای بشر بر این اصول 
معنوی و واال استوار باشد، انتظار دارید که خداوند کدام قوم یا ملت را برای گسترده ساختن 

یند و این رسالت را به عهده چه گروهی قرار دهد؟آمو  زه های خویش برگز
بی است بان عر بان فارسی برابر واژه "انتخاب" در ز یدن" در ز یده" معادل واژه  واژه "برگز و "برگز

بی "منتخب" است  .عر
آیا پروردگار باید برای گسترده ساختن پیام اخالقی و معنوی و انسانی خود، این رسالت را به 

هده اقوام دیگری بنهد که حتی وجود ایزد یکتا را انکار می کنند و یا آن را نمی شناسند و به ع
 جای آن در برابر بت ها سر تعظیم فرود می آورند؟

آیا پروردگار این رسالت را به آشوری ها و یا بابلی ها و یا سومری ها و یا کلدانی ها و یا اقوام 
 حدت الهی را نشناخته و یا باور نداشته اند؟دیگری بسپارد که هیچ یک حقانیت و

یده"  ینشمی کند و یا آن که )انتخاب( آیا خداوند می آید و این چنین ملت هائی را "برگز  گز
 خود را متوجه ملتی می سازد که به وحدانیت حق پی برده است؟

یعت الهی را پذیرفته و ارزش های معنوی و انسانی را چراغ راه خود ق رار داده و ملت یهود شر
تصمیم گرفته در دنیای آشوب زده آن دوران نخستینِ تمدن بشری، بر اساس آن اصول اخالقی 

 رفتار کند.
، ملت دیگری  که ملت یهود وجود نداشت  که به موجودیت حق پی برد بفرمائیدفرض 

مثالً ملت اندونزی بود که به این موهبت رسید. بسیار طبیعی و منطقی است که  .بود
یند".   پروردگار آن ملت را انتخاب کند و آن قوم را برای اجرای این رسالت "برگز

یدگی ملت اسرائیل به این مفهوم است که ما یهودیان انتخاب شده ایم که  بنابراین، برگز
 ن بشناسانیم.خداوند را به ملت های دیگر جها

با خرسندی باید گفت که ملت یهود در انجام این رسالت بسیار موفق بوده است. ملت 
اسرائیل توانست شمار زیادی اقوام و ملت های همسایه را که همگی بت پرست بودند، با 



ینش ارزش های اخالقی و انسانی  حقانیت خدای الیزال آشنا سازد و مشعل راه آنان در گز
 باشد.
زیادی از آن اقوام، و از جمله کلدانی ها، ادومی ها و آشوری ها و دیگران بت پرستی را شمار 

 ترک گفتند و به ستایش پروردگار روی آوردند.
مسلم است که حضرت موسی هنگامی که بنی اسرائیل را از بردگی مصر نجات داد و آنان را 

 الهی داشت. دوباره به سوی سرزمین پدری رهنمون گردید، واقعا یک رسالت
یده" شد؛ و اگر  نتیجه آن که ملت یهود بود که از جانب پروردگار برای انجام این رسالت "برگز
این رسالت به عهده یهودیان نهاده شد و آن ها در انجام آن موفق نیز شدند، باعث افتخار و 

 خرسندی است.
، یک  نفر فراتر نمی رودمیلیون  01 – 05در کنار یهودیان که شمار آنان در دنیای امروز از 

میلیارد و چند صد میلیون نفر مسیحی وجود دارند که وحدانیت حق را آن گونه که از 
 جانب یهودیان عرضه گردید پذیرفتند. 

یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر مسلمانان جهان نیز یگانگی ایزد را بر حسب آن چه که 
ودیان بنا نهاده شده بود پذیرفتند و به چند هزار سال پیش از ظهور حضرت محمد توسط یه

 خدای عز و جل ایمان آوردند. 
، یهودیان در اجرای این رسالتی که از جانب پروردگار به عهده آنان نهاده شد،  پس در یک کالم

 بسیار موفق بوده اند.
ام پس چه خوب شد که یزدان این رسالت را به عهده یهودیان نهاد. زیرا اگر یهودیان برای انج

یده نمی شدند، شاید امروز اکثر مردم دنیا در بت پرستی و جهالت باقی می  این ماموریت گز
 ماندند.

یدگی قوم یهود" ریشه در همان رسالتی دارد که پروردگار به یهودیان اعطاء کرد  نتیجه آن که "برگز
یهود اعطا و این ایمان و باور در تورات ثبت شده است و نباید این افتخاری را که به ملت 

گردید، به برتری نژادی و قومی و یا هرنوع برتری دیگری تعبیر کرد. انسان ها همگی با یکدیگر 
 برابر هستند و باید از حقوق یکسان و وظائف یکسان برخوردار باشند.

 چرا نیست؟ برتری عالمت برگزیدگی، این آیا که بپرسم خواهم می دوباره – پرسش
 و ها کلدانی ، ها آشوری ها، یبوسی ها، حیتی ها، فنیقی به مثال را رسالت این پروردگار

 بودند، سوادتر با بودند، تر باهوش یهودیان که نیست آن مفهوم به این آیا نسپرد؟ دیگران
 بودند؟" برتر" بودند؟ استعدادتر با بودند، تر خداپرست

باره یادآوری می کنم  –پاسخ  آقای امیر شما دوباره بر نکته حساسی انگشت گذاشتید و من دو
 .تحقیق است و از دیدگاه های تبلیغاتی به دور هستم رمکه من یک پژوهشگر هستم و کا

ولی . بعید نیست که یک گروه کوچکی واقعا باور کنند که یهودی برتر و باهوش تر وغیره است
 .هیچ گونه تفاوت و تبعیضی بین افراد بشر قائل شوممن شخصاً نمی خواهم 



 . ملت یهود به عنوان انسان، مانند همه انسان های دیگر است
مساله این نیست که یهودیان از دیگران باهوش تر باشند، بلکه مساله در این است که یهودیان 

ود آورند و آن ها توانستند با تمرکز در مطالعات خویش گنجینه های فرهنگی گرانبهائی به وج
 .را به دنیای معنویت همه اقوام و ابنای بشر هدیه کنند

یائی از این گنجینه هاست  و پس از آن کتب دیگری مانند  –خود کتاب مقدس یهود نمونه گو
 )תלמודوجود دارند که با هم کتاب تلمود  (,Mishna, Gemara)משנה, גמרא میشنا و گمارا 

Talmud) کتاب تلمود بابلی و تلمود یروشلمی، و پس از آن کتب میدراش . را تشکیل می دهند
که همه و همه میراث فرهنگی و باور دینی یهودیان را در صفحات خود  ،(Midrash)מדרש 

 . جای داده اند
هنگامی که شما بخواهید بر اساس معیار گنجینه های معنوی و فرهنگی ملت ها قضاوت 

یای گسترده  و حتی یک اوقیانوس عظیم استکنید، میراث فرهنگی یهودیان همانن  .د یک در
، چنین گنجینه ای واقعا سابقه و نظیر نداشته و تا به امروز نیز  در میان ملت های آن دوران

 .ندارد
ید که ملت یهود از این  با توجه به واقعیاتی که بر آن ها انگشت گذاشتم، اگر کسی بیاید و بگو

یک گنجینه فلسفی و اخالقی و معنوی بسیار غنی به وجود  نظر برتری دارد که توانسته است
یت کند، این قابل قبول است و این برتری وجود دارد  ولی به هیچ  –آورد و آن را تقدیم بشر

 .وجه سخن از برتری نژادی و یا هر نوع برتری دیگری بر انسان های دیگر در میان نیست
یهود، این واقعیت که یهودی نباید از جهت خوشبختانه در نخستین برگه و آیات کتاب مقدس 

حضرت آدم به شکل و شمایل : "های دیگر به هیچ وجه خود را برتر بداند، آورده شده است
یده شده است و همه ما فرزندان همان حضرت آدم هستیم ( نقل به مضمون" )پروردگار آفر

یم  .و برتری یا تفاوتی با یکدیگر ندار
یت از یک نژاد و یک تبار هستند و نوع بشر مفهوم و نتیجه این سخنان آ ن است که کل بشر
 .همه با هم یک سان هستند

د. چنین می دارمهر روا  شهمنوع خویش مانند خودبه  که انسان باید در دین یهود آمده است
 ve ahavta lerekha)ואהבת לרעך כמוך مانند خود دوست بدار" ه"همنوع خویش را  م:ـخوانی

kamokha).  چنین نصیحتی در کتب مقدس ادیان دیگر و باورهای مذهبی آن دوران وجود
 نداشته است.

ید؟ زیرا ما همه از یک تبار  برای چه شما باید همنوع خویش را مانند خود دوست بدار
یقائی و ژاپنی و ایرانی و اروپائی هیچ تفاوتی با هم  هستیم و همه با هم خواهر و برادریم. آفر

ت بر این نکته تاکید می کند و نشان می دهد که کل ابنای بشر همگی فرزندان ندارند و تورا
 همان حضرت آدم هستند.



این ها نکاتی است که در یازده فصل اول کتاب تورات نگاشته شده و بعد می رسیم به فصل 
 دوازدهم که به حضرت ابراهیم ارتباط دارد.

یم که چنین نوشته نمی شد، بلکه طور دیگ مانند کتب دینی  –ری ثبت می گردید فرض بگیر
دیگران. البته ما در بن بستی گیر می کردیم که نمی توانستیم جوابگوی بسیاری از پرسش ها 
یند که همگان فرزندان همان حضرت آدم هستند، نشان  باشیم. ولی وقتی که یهودیان می گو

ری بر دیگران برای خود قائل می دهند که بر حسب باور یهود، آنان از نظر نژادی و تبار هیچ برت
 نیستند. 

تنها برتری که یهودیان می توانند برای خود فرض کنند و درباره آن به سخن بپردازند، درست 
 همان برتری هائی است که از نظر فرهنگی و معنوی به آن ها اشاره کردیم.

روند، ما می هنگامی که یک استاد دانشگاه و یک سبزی فروش در خیابان کنار هم راه می 
توانیم بگوئیم که آن استاد بر آن سبزی فروش برتری هائی دارد. ولی نمی توانیم بگوئیم که آن 
ین برتری بر آن سبزی فروش دارد. چنین برتری  استاد از نظر نژادی و یا ترکیبات خونی کمتر

 .مطلقا وجود ندارد و اگر به عقب برویم، هر دوی آنان نوادگان یک پدر بزرگ هستند
حاال این جا می خواهم بپرسم که چرا یهودستیزان در ادعاهای خود می گویند  –پرسش 

 که یهودیت یک فلسفه نژاد پرستانه است؟
شوربختانه آن یهودستیزان نه تنها این موضوع را مستمسک قرار می دهند، بلکه آنانی  –پاسخ 

را و ادعائی متشبث می شوند تا که خود را با یهودیان و یهودیت در ستیز می بینند، به هر افت
شاید این گرایش نژادپرستانه و غیرانسانی خود علیه یهودیان را توجیه کنند و موجه و به حق 

 جلوه دهند.
در واقع، در طول تاریخ جهان و در قرن بیستم میالدی، تنها فردی که بلند شد و ادعا کرد که 

 "قوم من برتر است" آدولف هیتلر بود.
ید که از یهودیان هرگ ز چنین ادعائی نکرده بودند. در هیچ نقطه دنیا یک یهودی بلند نشده بگو

 نظر نژادی، قوم من بر اقوام دیگر برتری دارد. هرگز چنین نبوده است.
هیتلر آمد و ادعای "برتری نژادی" را به عنوان یک اصل علمی و سیاسی و اجتماعی و فلسفی 

پا بودند )اگر بتوان نام آنان را "اندیشمند" عنوان کرد. شوربختانه پیش از او اند یشمندانی در ارو
باره "برتری نژادی" به فلسفه بافی پرداخته بودند.  نهاد( که در

بینو یسنده فرانسوی کنت گو است که  (Joseph Arthur Comte de Gobineau) یک نمونه آن نو
حتی در دوران ناصرالدین شاه مدتی سفیر فرانسه در ایران بود. او کتابی نوشت که هدف آن 
پائی دیگر نیز بودند که این گونه اندیشه ها  یائی ها بود. چند ارو ظاهرا نشان دادن برتری نژادی آر

 ته است.ولی در تاریخ ملت یهود ادعای برتری نژادی هرگز وجود نداش –را عنوان می کردند 
آیا سخنان شما به مفهوم آن است که وقتی تورات را مطالعه می کنیم، در آن  –پرسش 

 واژه "نژاد یهود" به کار برده نشده است؟



مطلقاً خیر! اصالً و ابداً چنین واژه ای در تورات وجود ندارد. تورات ملت یهود را  –پاسخ 
"بنی اسرائیل"، "فرزندان پدران"  با واژه های متعدد و کنیه های مختلف توصیف می کند:

)فرزندان ابراهیم، اسحق و یعقوب(، "فرزندان سرزمین" )یعنی فرزندان خاک اسرائیل( ولی 
حتی  –هیچ لقبی که مفهوم برتری نژادی داشته باشد، در تورات به یهودیان داده نشده است 

ردی اتفاق افتاده است(، اگر هم در دوران باستان برخی انبیاء خشمگین می شدند )و چنین موا
بیخ ملت یهود و فرا خواندن آنان به دوری از گناه و بازگشت به  در نوشتارهایشان قصدشان تو

 راه راست بوده است.
، اکثراً متعلق به دوران هائی هستند که سرزمین اسرائیل  انبیائی که چنین اندرزهائی داده اند

یر ستم بیگانگان قرار داشت. یه شده و یا ز بیخ و تنبیه می کوشیدند ملت  تجز انبیاء با این تو
بی و آموزگار ملت یهود را ایفاء می  را به صراط مستقیم بازگردانند. آنان در واقع نقش مر

بیخ آنان جنبه توجیهی داشته است.  کردند و تو
ولی حتی این پیامبران نیز هرگز نگفتند که ملت اسرائیل بر دیگر ملت ها و اقوام جهان برتری 

 ارد.د
در سخنان این انبیاء هرگز واژه "نژاد" جاری نشده است. تا آن جا که من می دانم، در تورات و 

 دیگر بخش های کتاب مقدس یهود، اصالً واژه "نژاد" وجود خارجی ندارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

یعت یهود را پایه گذاری کرد  صحیفه های پنجگانه تورات ستون برومند شر

 خداوند. است رفته سخن محبت با خیلی یهودیان درباره تورات کتاب در – پرسش
 گوید می یهود ملت به خطاب تورات در خداوند .کند می خطاب" من قوم" را یهودیان

 بسیار های وعده تورات، نوشته به خداوند،". دادم شما به را سرزمین این و خاک این من"
 تر فزون دریا های شن از را آنان شمار" که گوید می جمله از و دهد می بهود قوم به

 ". ساخت خواهد
 را یهود قوم تنها پروردگار که نیست آن نشان باشیم، داشته باور ها نوشته این به اگر آیا

 که است جهان در قومی تنها که است باور این بر یهود ملت که آن یا و – داشت دوست
 دارد؟ دیگر اقوام بر هائی برتری نوعی این بر بنا.  می باشد پروردگار" برگزیده"

یدگی" این که دادم توضیح پیشین گفت و گوی در من – پاسخ  به و دارد واقعی مفهوم چه" برگز
 .شود تلقی دیگری برتری نوع هر یا و فکری یا و نژادی برتری دلیل نباید وجه هیچ



  :بیافزایم باره این در خویش توضیحات به کمی بدهید اجازه
یرا کنم، می تصحیح را خود سخن ببخشید،) توانست نمی پروردگار  درباره توان نمی ز
 که نیست قبول قابل و منطقی یعنی ، (برد کار به را" توانست نمی" واژه مطلق پروردگار
یده" را ملتی و بیاید پروردگار  دارد احتمال .باشد پرست بت ملت یک که کند تعیین" برگز

 .عقب باشد یهود ملت هنوز از اندیشه و تمدن و فرهنگ نظر از پرستی، بت قوم چنین که
 به و من بس، و است فرهنگ و تمدن های جنبه به من سخن روی جا این در که کنید توجه
 .کنم نمی اشاره دیگری برتری هیچ

 نزدیک نژادپرستی اندیشه بر و دور به که چیزی هر به دارد بسیار تنفر اسرائیل ملت که بدانید
 . شود می

 و من که اسرائیل کشور قوانین از یکی و به عنوان مثال بپرسم رمیک نمونه می خواهم بیاو
  چیست؟ کنیم می زندگی آن در شما

ید می قانون این  اسرائیل خاک در باشد نژادپرستی حاکی از که رفتاری و نشانه هرگونه که گو
 است، تبهکاری یک است، رمج یک پرستی نژاد اسرائیل در دیگر، عبارت به. است ممنوع

 .شود می تلقی اخالق و قانون خالف عملی
 از پرستی نژاد بوی که بزند حرفی و بیاید کشور این داخل در اسرائیلی، شهروند یک اگر یعنی،

 زندان به و گردد محاکمه شود، بازداشت فرد این که دهد می اجازه قانون برسد، مشام به آن
  بیافتد

 که" نژادی برتری" آن و پرستی نژاد از دارند تنفر اسرائیل ملت و یهودیان که است حد این تا
 کشور و دهند می نسبت یهودیان به را آن ای ظالمانه و مغرضانه صورت به یهودستیزان

 .سازند می متهم آن به را اسرائیل
 و اسرائیل دشمنان که است تفسیری و تعبیر است، نژادپرستی یهودیت که آن ادعای

 . دهند می نسبت ملت این به را آن یهودیان بدخواهان
 که است بدیهی داشتند، باوری چنبن ها اسرائیلی و یهودیان واقعا اگر هم به فرض محال،

و ضد نژاد  انهنژاد پرستاندیشه های علیه  را قانونی چنین هرگز( اسرائیل پارلمان) کنست
 .رساند نمی تصویب به آراء اکثریت باپرستان 

 و رسید تصویب به پارلمان در بزرگ بسیار اکثریت یک ضد نژاد پرستی در اسرائیل با قانون
می  اسرائیل ملت و یهودیان ذهنیت از دور و جدا امری نژادپرستی اندیشه که است مسلم

  .و آن را محکوم می کند است بیگانه آن با یهود تمدن و فرهنگ باشد و
 جنبش و یهود دین که گفتید و دادید، شما که توضیحاتی این همه وجود با ولی – پرسش

 مجمع در ای قطعنامه میالدی 5791در سال  ، ندارد نژادپرستی با سنخیتی هیچ صیونیسم
 در را( یهود ناسیونالیسم) صیونیسم که شد تصویب 3397به شماره  ملل سازمان عمومی
 در این باره چه می گوئید؟ .داد قرار نژادپرستی ردیف



 بلوک بین سرد جنگ که رسید تصویب به زمانی در قطعنامه این که کنید توجه – پاسخ
بی کشورهای علیه شوروی اتحاد و داشت قرار خود اوج در غرب و شرق  .بود فعال بسیار غر
 جنبش علیه مغرضانه و ظالمانه قطعنامه چنین تصویب علل درباره نیز را دیگر موضوع یک
 را ملل سازمان دبیرکلی هنگام آن در که والدهایم کورت. نکنید فراموش یهودیان گرائی ملی

یشی یک داشت، دست به  .بود فعالیت در ارتش نازی سوابق دارای اتر
خدمت می کرده که در دوران جنگ جهانی ( ارتش آلمان" )اخترمو"والدهایم در واحدی از 

 .دوم جنایات ضدبشری و هولناکی  مرتکب شده بود
یش  ولی والدهایم هنگامی که وارد صحنه سیاست گردیده و می خواست رئیس جمهوری اتر

 الرمب پیشینه این که بود آن از پس ها سال و بود داشته گاهن پنهان را خود شود این سابقه
 بهخودش  که را ای قطعنامه و آمد ملل سازمان و شد خوانده والدهایم دست و گردید

 دانست ارزش بی را آن و کرد باطلبه دست خود  بود رسانده تصویب
دسامبر سال  05در " صیونیسم نوعی نژاد پرستی است"قطعنامه ای که در آن ادعا شده بود که 

توسط همان مجمع عمومی سازمان ملل که ( همزمان با فروپاشی اتحاد شوروی) 0440
در  9525این قطعنامه تحت شماره . قطعنامه پیشین را تصویب کرده بود لغو و باطل شد

سازمان ملل به تصویب رسید و آن رفتار یهودستیزانه این نهاد جهانی به عنوان یک لکه ننگ 
یت باقی خواهد ماندبرای   .همیشه در تاریخ بشر

( ناسیونالیسم یهود)تصویب قطعنامه ای که در آن صیونیسم  هنگام که باشید داشته یاد به
 از و داشت اسرائیل با شدیدی مخالفت شوروی معرفی گردید، اتحاد" نوعی نژاد پرستی"

بی نفت و کرد می حمایت چرا و چون بی و گسترده ابعاد در اعراب منافع  و روسیه برای عر
 سود بیشتر بسیار برایش شوروی اتحاد دیدگاه از عرب کشورهای به اسلحه فروش امکان

 . اسرائیل با دوستی تا داشت
بی کشورهای همه که بود دورانی آن که نکنید فراموش بعد،  کشور با ستیز اوج در عر

بی کشور هیچ و کردند می طلب را آن نابودی و قرار داشتند اسرائیل  پیش به پا هنوز عر
 . کند امضاء صلح قرارداد اسرائیل با که بود نگذاشته

 اسرائیل با نیستند حاضر تنها نه که گفتند می صدا یک عرب کشورهای که بود دورانی
هیچ  و شناخت نخواهند رسمیت به را کشور این هرگزتاکید می کردند که  بلکه کنند، صلح

 .شد صلح نخواهند گفتگوی وارد اسرائیل با گاه
حمایت  به و کردند جانبداری قطعنامه این از طبعا نیز اسالمی کشورهای همه هنگام آن در
 کنار در بود کشور صد از باالتر آنان شمار که نیز تعهدرمغی کشورهای. دادند رای آن از

 نازی پیشینه که فردی همان – گرفتند قرار ملل سازمان دبیرکل و اسالمی و عرب کشورهای
 .بود کرده پنهان همگان از را خود
ید دست در قلم یک حاال ید و بزنید جمع را اعداد این و بگیر  برای که متوجه می شو

 .داشت وجود اتوماتیک اکثریت یک ، دروغین و آلود غرض قطعنامه چنین یک تصویب



 آن مثالً در که بردید می ملل سازمان عمومی مجمع به ای قطعنامه شما اگر دوران آن در
 تصویب از بزرگ بسیار اکثریت با هم آن ،"است سیاه اسرائیل در ماست" بود شده گفته

 . گذشت می عمومی مجمع
 اگر که داشت وجود المللی بین های سازمان در اسرائیل علیه هوائی و حال ها سال آن در

 اصالً نام یک کشور اسرائیل"که   بود شده گفته آن در که کردید می ارائه ای قطعنامه شما
 می عمومی مجمع تصویب از هم قطعنامه آن ،"است نوع هنداونه اسم یک بلکه نیست،

 گذشت
 پرستی نژاد با برابر یهود ناسیونالیسم یعنی گرائی ملی جنبش که کنند ادعا و بیایند که این

یند که است آن مثل ، است  را ایران و دارند دوستی میهن و پرستی وطن عِرق که ایرانیانی بگو
 .هستند پرست نژاد هم ها آن دانند، می خود به متعلق

 اقدام یک بلکه ، نیست ایدئولوژیک اندیشه یک و ملی جنبش یک بدی یا خوبی دلیل این
 منافع به رساندن آسیب آن هدف و گیرد می سرچشمه سیاسی منافع از که است سیاسی
 . است دیگر کشور یک سیاسی

 است تبلیغاتی جنگ همان از بخشی و سیاسی کشاکش یک این، که گفت توان می واقع در
 بدنام را کشور این تا بودند انداخته راه به اسرائیل علیه اوج ستیز خود اعراب در آن دورانِ  که

 .دارند پنهان را خویش انکارناپذیر های کژی و سازند
 که دانستند می خوب هم خودشان کردند، تالش قطعنامه این تصویب برای که همانهائی

یند می دروغ  امری را نژادپرستی یهودیان و ندارد نژادپرستی با قرابتی هیچ صیونیسم و گو
  .دانند می مکروه

یاست به بعدها که) هرتسوگ حییم هنگام آن در که کنم می یادآوری  اسرائیل جمهوری ر
 تصویب به واکنش در که دارم یاد به خوبی به و بود ملل سازمان در کشور این سفیر( رسید

یبون پشت هرتسوگ ، قطعنامه این  برابر در را قطعنامه آن و گرفت قرار عمومی مجمع تر
 .انداخت دور به و کرد پاره همگان چشم
. در حال فروپاشی بود شوروی اتحاد شد، دگرگون جهان سیاسی صحنه و گذشت سالی چند
 و کرد تغییر اسرائیل ملت به نسبت جهانی جَوّ و گردید تضعیف تعهدرمغی کشورهای بلوک

 کشور یک به و گرفته صورت بدی کار که رسید نتیجه این به ملل سازمان خود گاه آن
 .شود جبران ظلم این باید و بوده نابجا کامال که شده ظلمی عضو

 واقعیت این آیا که بپرسم و کنم مطرح دوباره را پیشین پرسش بفرمائید اجازه - پرسش
 برگزیده قوم شما" گوید می یهودیان به خداوند که شده نوشته یهود مقدس کتاب در که
 شما نسل" گوید می و ،"کردم اهداء شما به را سرزمین این من" گوید می و ،"هستید من

 یک یا شاید نیست، طلبی برتری به مفهوم هم ها این آیا ،"شد خواهد کثیر دریا شن همانند
 کرد؟ برخورد آن با باید دیگری طور و دارد ناسیونالیستی مفهوم



 من که مطالبی همان به گردد یرمب دوباره بحث این و کرد فراموش نباید را نکته یک – پاسخ
 ، گردیده نقل تورات کتاب در پروردگار قول از چه آن. گفتم سخن ها آن درباره پیشتر

 .باشد شده بسته قرارداد و پیمان نوعی یهود ملت و خداوند بین که است آن همانند
 از را یهودیان موسی که دورانی همان یعنی ، موسی حضرت دوران به گردد می بر برداشت این

 راه، سر در و شد می رهنمون پدری خاک به را آنان و رهائی بخشیده مصر بردگی سرزمین
ید سخن خداوند با تا رفت طور کوه باالی موسی حضرت سینا صحرای در  . بگو

 بود، انرمف ده شامل که را تورات لوحه دو کوه این از بازگشت راه در موسی حضرت
 و ملت یهود بین سند پیمان بندی نوعی این که آورد پائین خود با بنی اسرائیل به خطاب

 .بود آنان پروردگار
 انرمف ده شامل بلکه نشده بود، نوشته داستانی یا افسانه هیچ لوح دو این در که بفرمائید توجه

 آن در و دارد خداوندگاری وجود با مستقیم ارتباط ها آن از فقره چهار که بود دستور ده و
 دیگر انرمف شش ."نپرستید را دیگری خدای من جز و هستم یگانه خدای من: "است آمده

بوط می شود حقوقی و مدنی و اجتماعی امور به  ،"مکن دزدی" است آمده ها آن در که مر
 .غیره و" مده دروغ شهادت" ،"مکن زنا" ،"مکن قتل"

ید می پروردگار که انرمف این من، باور به  . است جالب بسیار" مده دروغ شهادت" گو
 موضوع آن که" مده دروغ شهادت" است گفته بلکه" مگو دروغ" که است نگفته خداوند

 وضع یک در انسان گاهی که باشید داشته توجه. دارد جالبی تفسیر خود نیز" مگو دروغ"
ید دروغ سازد می ناچار را او که گیرد می قرار اضطراری  یک که را موردی کنیم تصور .بگو
ید، می دروغ فرد و ، کجاست تو برادر پرسد می و شده خانه وارد تروریست یرا گو  می ز

ید اگر که داند  .است انداخته خطر به را او جان ، است مجاور اطاق در برادرش بگو
 دروغ شهادت" که کرده صادر انرمف بلکه ،"مگو دروغ" که نداده دستور پرورگار براین، بنا

یرا ، انرمف ده تدوین در است شده دقت چقدر که ائیدرمف می توجه سان بدین ".مده  کسی ز
 .است شده مرتکب بزرگتری رمج دهد، می دروغ شهادت که
. است بیشتر گفته دروغ که فردی از داده، دروغ شهادت که آن کس رمج دیگر، مفهومی به

یرا  فالن که بدهد تشخیص و کند تعیین باید داور یا قاضی و است عدالت اجرای از سخن ز
و حکم خود را بر اساس عدالت و با استناد به شهادت  استیا نادرست  درست موضوع

 . صادر کند
 و شود شناخته محکوم بیگناه فردی که شود می موجب دهد، می دروغ شهادت که کسی

 محکوم و مذموم را آن انرمف ده در پروردگار که بزرگ است یرمج این .برسد مجازات به
ید می یهود ملت به خطاب و شناخته  .بپرهیزند دروغ شهادت دادن از که گو

 و تمدن و اجتماع و شهروندی اساس و پایه همانا که ان،رمف ده که بینیم می سان بدین
اعطا کردید.  یهودیان به موسی حضرت توسط و خداوند نام به است، جامعه هر فرهنگ

 .شد بسته طور کوه کنار همان در و فرمان ده این با یهود، ملت و خداوند بین پیمان



 موظف یهودیان و شد گذاشته" عهد صندوق" در انرمف ده لوح دو این یهودیان، باور به
 .کنند حفاظت آن از که گردیدند

)ארון " عهد صندوق" شد، نهاده آن در سنگی لوح دو این که را صندوقی نام که کنید توجه

بان در" عهد" واژه که نهادند نام (Aron Habritהברית  بی ز  به این و است" پیمان" مفهوم به عر
 .است بسته خود خدای و خویش پروردگار با یهود ملت که است پیمانی و عهد آن مفهوم

 .بازگشتند خود اجدادی سرزمین به یهودیان که بود" عهد صندوق" همین همراه با
نیایشگاه مرکزی و " )المقدس بیت" ساخت اندیشه به داود حضرت که بود نیز علت همین به

 در که را صندوق این او و دهد، قرار جا آن در را" عهد صندوق" که برآمد( یهودیان قبله نماز
 . آورد خویش پایتخت اورشلیم به نهاده شده بود، اسرائیل سرزمین از دیگری نقطه

 طبق را یهود المقدس بیت که بود داود حضرت فرزند سلیمان حضرت که کنم می یادآوری
 را اورشلیم نام و اند آمده برخی حاال و رساند اتمام به را آن و کرد بنا خویش پدر خواسته
 را( نیایشگاه مرکزی یهود و قبله یهودیان" )المقدس بیت" نام اورشلیم، جای به و کرده تحریف

 یهود پادشاه را اورشلیم دهد می نشان که است سندیتی واقع در هم آن که – برند می کار به
 بنا( سلیمان حضرت) یهود دیگر پادشاه توسط المقدس بیت و ساخت( داود حضرت)

 . گردید
خداوندی خطاب به حضرت موسی، در  انرمف ده صدور که کنم می تکرار حال، هر در

 . خداوند بسته شد و یهود ملت که بین بود واقع همانند عهد و پیمانی
یرا. است یهودیان باور به این  را خداوند یگانگی و وحدانیت که بودند ملتی نخستین یهودیان ز

 . شناساندند نیز دیگران به را یگانه خداوند که بودند ها آن و پذیرفتند
یسند حتی که بدهند خود به را حق این که دانستند منطقی یهودیان بنابراین  کتب در بنو
 .داند می خویش قوم را یهودیان و دارد پیمانی و عهد یهودیان با خداوند که خویش مقدسه

 بین که پیمانی و عهد پذیرفتن همین که، این آن و کنم اضافه نیز را مطلب این که دهید اجازه
 روی مسیحیان انجیل در هم مستقیم غیر و مستقیم طور به دارد، وجود یهود قوم و پروردگار

 .مجید مورد تائید قرار گرفته است قرآن در هم و شده تاکید آن
 این که هنگامی و 059 تا 053 آیه از بفرمائید مراجعه النساء سورة به دهد، یاری ام حافظه رگا

یح صورت به مجید قرآن که شد خواهید متوجه بخوانید را آیات ید می صر  که گو
سلیمان و  و یعقوب و اسحق و ابراهیم منظور و) برد می نام ها آن از کهانبیائی  باپروردگار 
 می موسی حضرت به که هنگامی لیو به صورت وحی سخن گفت ،( است دیگرانعیسی و 

یسد می رسد،  سخن موسی حضرت با رو در رو پروردگار یعنی" تَکلیماً موسی اَللهُ کَلَّمَ وَ" نو
 مورد در فقط پرستان یکتا سایر مقدسه کتب باور به و قرآن باور به چیزی چنین و گفت

 که است امتیازی. است امتیاز و برتری یک خود این. است شده گفته موسی حضرت
 و پذیرفته را آن نیز مسیحیان انجیل. شناسند می رسمیت به را آن نیز مجید قرآن و اسالم
  .است کرده تائید



اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ  : ائیدرمبه این آیات در قرآن مجید توجه ف
وَهَارُونَ  بَعْدِهِ وَاَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَاعِيلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَاَيُّوبَ وَيُونُسَ

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ  (053)ا وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاُوودَ زَبُورً
  (059) وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًاعَلَيْكَ 

 را یهودیان عالم پروردگار که نیست شگفتی ابراز جای ، شد گفته که چه آن همه به توجه با
یرا .کند می خطاب" من قوم"  برداری گام و پیشرفت و تکامل ابتدای در که بودند یهودیان ز

 رسیده جائی به امروز که پرداختند خداپرستی هاشاع و ترویج به ، مدنیت و فرهنگ سوی به
 که دارند ایمان چیزی همان به دنیا مردم از نفر میلیون پانصد و میلیارد دو از بیش که ایم

 عهده به پیش سال هزار سه در را آن شناساندن و رسالت ترویج بار نخستین برای یهودیان
  .گرفتند
 زنا" ،"مکن قتل" گوید می که انرمف ده به گردیم باز دیگر بار یک بدهید اجازه – پرسش

 که فرامین رشته این که بفرمائید یادآوری خواهم می. غیره و" مده دروغ شهادت" ،"مکن
 چه در حدوداً و پیش سال چند ، شده دنیا جزائی قوانین و مدنی حقوق اساس واقع در

 شد؟ داده یهود ملت به موسی حضرت توسط تاریخی
 و او بود که آن ها را به شد آورده موسی حضرت توسط قوانین این که است بدیهی – پاسخ
 گوهای و گفت از یکی در که همانگونه رویدادها، این تاریخ مورد در. عرضه کرد یهود ملت
 و هزار سه شود می جمعا که بود مسیح میالد از پیش سال 0821 حدود شدم، یادآور پیشین

 .پیش سال سیصد و هزار سه حدوداً.  پیش سال چند صد
 و دوستانه انسان قوانین این موسی حضرت که کنید می قید شما که تاریخی – پرسش

 بربریت دنیا در که بود دورانی ، کرد عرضه یهودیان در آن زمان به را مدنی و مهم
 بت را جا همه.  بودند دور به سواد و اندیشه و دانش از مردم . کرد می ائیرمحکمف

. شد می محسوب عادی امر یک به دست انسان انسان قتل. بود گرفته فرا پرستی
 آید می موسی حضرت دنیائی، چنین در. بشری تسلط کامل داشت جوامع در وحشیگری

 دروغ شهادت و نشوید زنا مرتکب ، جوئید دوری قتل از که گوید می بشریت به و
   مدهید؟

 نمی من ولی است. داشته وجود و بوده گفتید چه آن همه ، مجموع در و رویهرفته – پاسخ
یم توانم  یک من. اند نداشته هم وجود های خوب انسان پرستان بت میان در که بگو

یم شده تحقیق سخنان باید و هستم پژوهشگر  .بگو
 – بود طور این یهود قوم و بودند طور آن دیگر اقوام تمام که گفت ای فله صورت به توان نمی
یم توانم می قاطعیت با ولی  برای را یکتاپرستی پیام و آمد که بود یهود ملت تنها که بگو

کرد و آنان پذیرفتند و راه  اهدا بشریت از بزرگی بخش به را آن و آورد غانرما به جهانیان
این خدمتی بود که ملت یهود به . به وحدانیت حق ایمان آوردندیکتاپرستی در پیش گرفتند و 

یت و تمدن انسانی کرد  .بشر



یم باید ، پرستی یکتا پیام این کنار در  قوانینی همه و دوستی و مهر آور پیام یهودیان که بگو
 با انسان که مفهوم این به. اجتماعی ارتباطات و ها انسان بین روابط با دارد ارتباط که بودند
 حکومت رفتار شیوه. کند رفتار چطور حکومت با باید انسان. کند رفتار باید چگونه انسان

 . باشد باید چگونه شهروندان با
 شود زنا مرتکب نباید کند، دزدی نباید فرد که شود می داده یاد انسانیت در کتاب تورات به

 می فوت و هستم ثروتمندی فرد من اگر که ارث قوانین حتی و قبیل این از دیگری اوامر و
قوانینی در  رشته مجموع، در یعنی – شود تقسیم افراد بین باید چگونه من ثروت این کنم،

 .بوده است تازه و پیشرو و مترقی بسیار دوران آن برای تورات خطاب به ملت یهود آمده که
ید، غالمییا  برده شما اگر که است آمده تورات از جمله قوانین در مثال، عنوان به  دار

 آن از باید او و کنید معاف بردگی از را او ، خدمتش هفتم سالپایان  در که هستید موظف
 .باشدو آزاده  آزاد انسان یک پس

 داشته رفتاری چه کنند می شخم آن روی که زمینی با دهد می یاد ها انسان به حتی تورات
 کشت، باید یک سال آیش شودباشند و دستور می دهد که زمین کشاورزی پس از شش سال 

 این و – احت کنداِستِر، یعنی در سال هفتم به روی این زمین کشت نشود که زمین بتواند 
امروز کشاورزان .  نیست انسان زمین و ندارد احساس زمین کهصادر می شود  درحالیدستور 

م و بسیار خوب می دانند که آیش زمین تا چه حد برای بدست آوردن محصول بیشتر مه
 . اساسی است

 معنوی، و اخالقی نظر از که بود شده داده دستور دقیقا یهودیان به بشری، تاریخ از دوران آن در
 آمده تورات در که تا حدی –کنند  رفتار باید چگونه حقوقی و مدنی نظر از همچنین و

 آسایش آن به باید یکبار سال هفت هر کنی، می کشت آن در که زمینی حتی که است
بان در که دهیب   .شود می نامیده" آیش" پارسی ز

 نظم و مردمان کردن هدایت برای تورات که قوانینی همین با رابطه در هم باز دیگر، نکته یک
 .برای انسان هاست شنبه احتاِستِر روز آن و است کرده وضع آنان زندگی به دادن
  است؟ آمده کجا از احتاِستِر روز این
 دیگر عبارت به و آن، فروخفتن تا آفتاب دمیدن از مردمان که گوئیم می سخن دورانی از ما
 و پرداختند می بردن رنج و کردن کار به هفته روز هفت و غروب آفتاب، تا سحر بوق از

 روز یک مردمان همه باید که دهد می دستور و آید می تورات ولی. شدند می خسته بسیار
  .کند می تعیین شنبه را روز این و کنند احتاِستِر هفته در
 روز یک حتما که کرده باشد توصیه خود مردمان به که داشت وجود دین کدام دوران آن در
 به که نیز ها ژاپنی و ها چینی همان که بفرمائید توجه امروز کنند؟ و احتاِستِر را هفته در

 که را هفته تعطیل روز هم ها همان پرستند، می را خویش خدایان و ندارند اعتقاد یکتا خدای
 .کنند می رعایت را آن و پذیرند می کردند عرضه جهان به یهودیان

 



 

 ده نظامی هم بودندفرماندر دوران پیش از پادشاهی، داوران حکمران و 
 کردیم آغاز نخستین پرسش این با را گوها و گفت رشته این ما نتصر پروفسور – پرسش

 فاصله هزار دو از پس آن در اسرائیل کشور که سرزمینی شده شناخته و باستانی نام که
و به تلفظ عبری  "اسرائیل ارض"به تلفظ عربی یا و" اسرائیل سرزمین" گردیده، برپا دوباره

 از سرزمین این که گویند می یهودیان و است (Erets Yisrael)ארץ ישראל  "ارتص ییسرائل"
 می نکته این یادآوری با. باشد می آنان پدری خانه و دارد تعلق آن ها به تاریخی نظر

 پایتخت زدیربا از که شهری این بپرسم شما از اورشلیم برسم و موضوع به خواهم
 چه توسط و هنگام چه بوده، یهود ندانرمباو احترام و زیارت و تقدس کانون و اسرائیل
 که گردید بنا شهری تپه این روی به چرا که آن تر عمیق پرسش  شد؟ برپا کسانی

 داد؟ قرار خویش پایتخت را جا آن پیش سال هزار سه در داود حضرت



 روشن درستی به را موضوع و داد پاسخ پرسش این به خوبی به بتوان که آن برای – پاسخ
 چند و چون تا بازگشت عقب به و پرداخت تاریخی توضیحات رشته یک به باید کرد،

 .کرد بیان شاید و باید که گونه آن بتوان را قضیه
 اقامت یک از پس مصر بندگی سرزمین از یعقوب، حضرت فرزندان همانا یهود، قبائل وقتی

 پدرساالری صورت به بازگشتند، خویش اجدادی سرزمین به و یافتند رهائی ساله چهارصد
 .کردند می زیست ای قبیله و

 اسرائیل قوم از که بود آن همگان مشترک وجه ولی را تشکیل می دادند، طایفه آنان دوازده
یشه تورات در ها آن ایمان و داشتند اعتقاد یگانه خدای به بودند،  همگی آنان خود و داشت ر

 وجه ها این .دانستند می متعهد و معتقد دارد وجود تورات در که قوانینی به نسبت را
 . بود یهود دوازده گانه طوائف اشتراک

 احساس آن افراد قبائل دوازده گانه با یکدیگر در که داشت نیز وجود دیگری موارد و امور ولی
متفاوت در مورد آن امور رفتار می  بودند و به صورت قبائل جدا و کردند اشتراک نمی

 .کردند
بولون، گاد، ازده گانه، نام هایقبائل دو اسامی برخی از این  منشه، بنیامین، یهودا، شیمعون، ز

 صورت همان به که داشتند میل خود این قبائل .بود دیگر اسم چند و یساخار افرائیم،
یرا بکنند، زندگی ای طایفه و جداگانه  ای قبیله زندگی و پدرساالری سیستم دوران آن در ز

 .بود برقرار
 و( شناسی مردم Anthropology) آنتروپولوژی های رشته در که را هائی اگر کتاب

ید می متوجه ،بفرمائید مطالعه شده نوشته( شناسی جامعه Sociology) سوسیولوژی  که شو
 می زیست جداگانه صورت به که اند داشته وجود بسیار قبائل مختلف های سرزمین در

یرا. اند کرده  وجود دیگری شیوه و بوده گونهمردمان همین  زندگی شیوه ها دوران آن در ز
 .نداشته است

 مستقر شدند خود زندگی اماکن در حال همان در و کردند پیدا تکامل قبائل این که بعدها ولی
 را آنان که آوردند دست به هائی پیشرفت کشاورزی کار در همچنین و یافتند، سروسامان و

 نوع دو گذارند، کنار را بیابانگردی زندگی و مکان ثابت بمانند یک در که ساخت می ملزم
 :آمد وجود به مشکل

بوط مسائل و ها موضوع با دارد ارتباط نخست دشواری  قبیله بین و داخلی اختالفات به مر
 رودخانه در که آبی یا و بگذرد باید خط کدام از طائفه دو بین مرز که این قبیل از مسائلی. ای

. گیرد قرار باید ها آن از یک کدام استفاده مورد گذرد، می قبیله دو میان از و است جاری
 انجام باید مقرراتی چه تحت و چگونه بیگانه قبائل با و همچنین این قبائل بین در دادوستد

 . قبیل این از دیگر مسائل بسیاری و گیرد،



 در نیز امروز و داشته وجود جا همه که است ای قبیله بین اختالفات از هائی نمونه این ها
پائی به لزومی نبود چنین اگر .دارد وجود دنیا جای همه  داوران و قضات وجود و ها دادگاه بر
  .آمد نمی پیش

 با اسرائیل طوائف که بود این واقعیت از ناشی شده ایجاد دوران آن در که دیگری دشواری
 و برسند کشت و زرع تمدن یک به و کنند پیشرفت کشاورزی در توانستند فراوان کوشش

که این باعث رشک  باشند، داشته خود همسایگان دیگر نسبت به تری مترقی نسبتاً زندگی
 می زندگی باالتری سطح در خود بر و دور قبائل با مقایسه در یعنی یهودیان. همسایگان شد

 به نیز را پلشتی قبائل نام باید که ها، عمونی و عمالقه و ها ادومی نسبت به قبائل مثالً) کردند
 را شما پرسش پاسخ خواهم می که جاست این و –( کنم اضافه همسایگان این فهرست

پا جدید اجتماعی سیستم یک که کرد می ایجاب نامبرده مشکالت و آن این که بدهم،  بر
داوری  انجام وضعی، چنین در که است آن مفهوم. گذاشتند" داوران عصر" را آن نام که شود

 بین و ها انسان بین روابط تنظیم برای ای شیوه به و یافت اهمیت و قضاوت و صدور حکم
 .گردید مبدل قبائل

 عنوان به را فردی خود میان از یهودی قبیله هر که شود می اطالق ای دوره به" داوران عصر" 
یدم رب قاضی و داور  .بپردازد قبائل و افراد بین داوری و قضاوت به که ی گز

 فرق یک ما امروزی قضات با باستانی قاضی آن که سازیم نشان خاطر باید جا این در ولی 
یرا. داشته است اساسی انداری رمف وظائف هم و کرده می داوری هم دوران، آن قاضی ز
 .بوده است نیز مسلح نیروهای اندهرمف حال همان در داده و می انجام را ناحیه

 را او که بانوئی یعنی. بود زن یک دارم ذهندر   را او نام من که داورانی از یکی که این جالب
یده داوری و قضاوت برای نیز  و بود نیز سرزمین انداررمف حال همان که در بودند گز
بازان اندهیرمف  . داشت عهده به هم را سر

 بانوئی بلکه کرد، قضاوت می مردمان بین تنها نه که بود ( Debora)דבורה" دبورا" بانو این نام
 عهده خود شخصا به را نظامی عملیات اندهیرمف نیز مورد یک در حتی و بود سلحشور

حتی شماری از جنگ های دبورا با قبائلی چون . آمد در جنگ به دشمن با واقعا و گرفت
 .عَمونی ها و اِدومی ها رخ داد

، حفظ منافع هر قبیله در داخل مرزهای آن با قبائل دیگر یهود  یکی از وظائف داوران آن دوران
یرا قبائل . بود یعنی هنگامی که قبیله . دوازده گانه یهود، بین خود نیز مرز داخلی داشتندز

بن در خاک خود مستقر شدند، هر  بنیامین یا قبیله منشه یا گاد یا یساخار یا شیمعون یا رئو
از این مرزها می . شناخته می شد رمیک از آن ها با قبیله بعدی مرزی داشت که باید محت

 .شد بایست نگهبانی و دفاع می
انده رماندار ناحیه و همچنین فرمعالوه بر این که به کار قضائی می پرداخت، ف" داور"بنابراین،  

 .محسوب می شدکل قوای محلی نیز 



( قبائل)تا هنگامی ادامه یافت که فشار دشمن های خارجی علیه اسباط " عصر داوران"این 
 –خطر تا حدی شدت گرفت که از آن پس شیوه قبیله . دوازده گانه یهود بسیار شدید شد

یهودیان در . ، و در واقع این سیستم ملوک الطوائفی بودن قوم یهود کارساز نبود قبیله بودن
موقعی به این نتیجه رسیدند که باید در ساختار قبیله ای این ملت تجدید نظر کرده و آن را 

ین داور آنان بود ،(Samuelשמואל  لیا در زبان عبری شموئ)تغییر دهند که شموئیل  . آخر
او پسر فردی به نام القانا بود که در . نبوت داشت و نبی نامیده می شد توانشموئل حتی 

 . تورات شرح آن به تفصیل آمده است
یم و تاکید کنم که کتاب تورات در بیان تاریخ و  در حاشیه می خواهم مطلب جالبی را بگو

یدادهای خوب و بد را به . را سانسور نکرده استپیشینه یهودیان هیچ چیز  تورات همه رو
یح بیان می دارد  .ماجرای القانا نمونه ای از آن است. طور واضح و صر

در تورات آمده است که شموئیل نبی به این نتیجه رسید که باید این ساختار قبیله ای را از 
هر یک از قبائل یهود به طور جداگانه زیرا این شیوه به دشمن امکان می داد با  –میان برداشت 

به ستیز برخیزد، با آن ها بجنگد و این قبائل را که فاقد اتحاد و همبستگی بودند، یکی پس از 
 . دیگری به زانو در آورد

 . شموئیل معتقد گردید که باید یک نماد راستین وحدت ملی به وجود آید
ت می نویسد که فرزندان شموئیل کتاب مقدس بی آن که سانسوری کرده باشد، به صراح

از این رو حضرت شموئیل . نبی آن لیاقت را نداشتند که به این مظهر اتحاد ملی مبدل گردند
 –به دنبال فردی در میان طوائف یهود می گشت که بتواند به مظهر وحدت ملی مبدل گردد 

ط دوازده گانه اطاعت یعنی، به عبارتی ساده تر، بتواند بر کرسی سلطنت تکیه زند و همه اسبا
 .از او را بپذیرند و از دستورات وی پیروی کنند و به یک ملت واحد مبدل گردند

 .در یک کالم، شموئیل نبی به دنبال فردی می گشت که بتواند پادشاه یهود شود
او به جستجوی های خود ادامه داد تا در قبیله بنیامین فردی را یافت که برای پادشاه شدن 

 .و این در حالی که بنیامین یکی از قبائل کوچک ملت یهود محسوب می شد – مناسب بود
ید  احتمال دارد که شموئیل نبی عمدا فردی را از میان یک قبیله کوچک برای پادشاهی برگز

زیرا اگر پادشاه را از افراد یکی از  –که قبائل بزرگ با یکدیگر به رقابت و حسادت در نیایند 
ید قبائل بزرگ و پرقدرت دیگر و  ، موجب خشم و اعتراض برخی قبائل نیرومندبر می گز

ینش او را نپذیرند بنا بر این نامزد . ایجاد رقابت می شد و امکان داشت که قبائل دیگر این گز
ید که درگیری و اصطکاک عمده ای با قبائل دیگر نداشت  . سلطنت را از قبیله ای برگز

یده شد شائول فردی که از جانب شموئیل نبی از میان  افراد قبیله بنیامین به عنوان پادشاه گز
با انتخاب او به عنوان نخستین پادشاه مملکت یهود، دوران حکومت داوران به . نام داشت

 .یهودیان آغاز گردید تاریخپایان خود رسید و دوره حکومت سلطنتی در 
. سال حکومت کردپیش از میالد مسیح به پادشاهی رسید و بیست  0131شائول در تاریخ 

 . ولی در همین دوران بود که مشکالت پیش بینی نشده ای در سرزمین یهود پدیدار شد



 . می توان گفت که شائول در منصب پادشاهی حتی یک بار روز خوش نداشت
ینش پادشاه، ایجاد وحدت و انسجام در  هدف عمدۀ پایان بخشیدن به حکومت داوران و گز

در همان حالی که دشمنان خارجی دائما در حال تعرض و تجاوز  و این –بین آحاد ملت بود 
به خاک قبائل دوازده گانه یهود بودند و یهودیان می بایست به صورت یک پارچه و دست در 

 .دست یکدیگر از سراسر خاک قبائل خویش پاسداری کنند
ها بودند که  یک گروه از حمله کنندگان و متعرضین خطرناک علیه قبائل یهود، همان پِلِشتی

بی یونان در دریای اژه  یای ودر سآمده و گفتیم از جزایر جنو احل خاک اسرائیل در کنار در
یانورد  مدیترانه پیاده شده و در نواحی بندر اشکلون استقرار یافتند و از آن جا که قومی در

 . ولی قصد کشورگشائی نیز داشتند –بودند، به تجارت و داد و ستد کاال می پراختند 
با آن که خود  –بعدها توضیح می دهیم که چگونه نام پِلِشتی ها بر سرزمین اسرائیل نهاده شد 

 .پِلِشتی ها پس از دورانی نسبتاً کوتاه از صفحه تاریخ روزگار ناپدید شدند
در یکی از این جنگ ها با پِلِشتی ها که در بیستمین سال حکومت پادشاهی شائول درگرفت، 

در این هنگام . دانش که در این نبرد او را همراهی می کردند کشته شدندشخص پادشاه و فرزن
 .بود که تخت سلطنت یهود به حضرت داود سپرده شد و او پادشاه یهودیان اعالم گردید

داود در جنگاوری بسیار . اندهان دلیر و باشهامت شائول پادشاه بودرمحضرت داود یکی از ف
از خود پادشاه شائول نیز شهامت بیشتر و توان جنگی  با شهامت و با استعداد بود و حتی

 . باالتری نشان می داد
در کتاب مقدس آمده است که این استعداد شگرف داود در سپاهیگری در حدی بود که حتی 

این موضوع حتی موجب درگیری هائی بین طرفین شده . شائول پادشاه به او حسادت می کرد
یرا که این خود حدیث دیگری است –بود   .که بماند ز

در جنگ با پِلِشتی ها، شورای حکومتی می بایست پادشاه ( شائول)با جان باختن پادشاه یهود 
ینش داود به این سمت به  دیگری را انتخاب کند و گروهی هم پیدا شدند که نسبت به گز

 .مخالفت برخاستند
. ، حضرت داود به شهر حبرون می رود ولی. وده استشاید این، نشانی از دموکراسی آن روز ب

شهر "می خوانند، اما نام دیگر حبرون برای یهودیان " الخلیل"اعراب امروز شهر حبرون را 
ت ابراهیم، اسحق ااست، زیرا آرامگاه اجداد سه گانه یهود، یعنی حضر" شهر پدران"یا " اجداد

 .و یعقوب در آن شهر قرار دارد
بود که اعضای شورای حکومتی یهود با داود به عنوان پادشاه ( الخلیل)رون در همین شهر حب
داود احتماال در همان شهر به مدت هشت سال پادشاهی می کند و . یهود بیعت کردند

پا کند که در داخل خاکِ تحت تسلط هیچ یک از قبائل یهود قرار  تصمیم می گیرد پایتختی بر
 .نداشته باشد



ام می آید و نقطه ای را که هنوز در تسلط او نبوده، به عنوان پایتخت حضرت داود در آن هنگ
 .تعیین می کند که حکومت را از حبرون به آن جا منتقل سازد

در حاشیه باید بگوئیم که وقتی بنی اسرائیل به رهبری حضرت موسی از مصر به سرزمین 
که سپهساالر " بن نونیهوشع "پدری بازگشتند و کوشیدند از نو در آن جا مستقر گردند، 

شایسته نیروهای حضرت موسی هنگام عبور یهودیان از رود اردن بود، نتوانست همه نقاطی را 
باره به  یهودیان در  تسلطکه در گذشته بخشی از سرزمین تاریخی یهود محسوب می شد، دو

 .آورد
مار کافی یکی آن که ارتش یهوشع بن نون فاقد ش: تصور می کنم که این امر دو علت داشت

 .ارابه های جنگی بود ؛ دوم آن که تصرف نقاط سوق الجیشی بسیار دشوار می نمود
در خارج از محدوده زمین های متعلق به قبائل داوازده گانه یهود، تپه ای وجود داشت که از 
یک سو به مرز قبیله بنیامین چسبیده بود و از سوی دیگر هم مرز با قبیله یهودا بود، و این تپه 

نامیده می شد و آن همان تپه ای بود که حضرت ابراهیم طبق نوشتۀ ( صهیون" )صیون"
تورات در صحیفۀ پیدایش فصل دوازدهم، می خواست در آن جا حضرت اسحق را به 

بانی کند  . دستور خداوند قر
این تپه به یک قبیله بت پرست به نام یبوسی ها تعلق داشت که نیروهای حضرت داود 

یان بیش از سه هزار سال پیش، یعنی نزدیک . را به تصرف خود در آورندتوانستند آن  این جر
یادآوری کنیم که چند سال پیش در داخل   .به یک هزار سال قبل از میالد مسیح رخ داد

پائی رماسرائیل و در چندین نقطه دیگر جهان جشن هائی برای بزرگداشت سه هزا ین سالگرد بر
 عنوان پایتخت یهود برگزار شد.شهر اورشلیم و اعالم آن به 

بی: صهیون( پایتخت حکومت پادشاهی یهود  حضرت داود به روی تپه "صیون" )در زبان عر
را بنا کرد و با آن که بیش از سه هزار سال از آن تاریخ می گذرد، خوشبختانه اورشلیم 

باره در دست همان ملتی است که پادشاهشان آن جا را ب نا نهاد و همچنان پایتخت است و دو
 آباد کرد.

دوران پلشتی  ازحاال شما در بخشی از پرسش خود پرسیده بودید که آیا در این سرزمین آثاری 
یان حفاری های باستانشناسی به دست آمده است؟   ها، در جر

بی و کامال  یسان و باستان شناسان به خو باره این پرسش، تاریخ نو یم که در در پاسخ باید بگو
و همه سنگ نبشته ها و گل نبشته ها و کوزه های سفالی را که در حفاری  اند کردهتحقیق 

و امروز دیگر هیچ تردیدی نسبت  اند کردههای باستانشناسی به دست آمده مطالعه و بررسی 
به ریشه و سرنوشت پِلِشتی ها وجود ندارد: امروز با قاطعیت می توان گفت که پلشتی ها 

یره کرت آمده بودند و در  افرادی بودند که از جزایر اژه و نواحی نزدیک به یونان و قبرس و جز
بی سرزمین باستانی اسرائیل مستقر شدند و به تعرض علیه  بی و جنوب غر سواحل جنو
یهودیان پرداختند و پس از مدتی، از صفحه تاریخ منطقه پاک شدند و دیگر نامی از آن ها به 

  .و اثری از خود باقی نگذاشتند میان نیامد



 

یان و دریانوردان ها پلشتی  گردیدند مستقر اسرائیل جنوب در اژه دریای جنگجو

 این یهودیان که این آن و دارم برنامه از بخش این در مهمی پرسش نتصر، پروفسور  - پرسش
 "فلسطین" را آن دیگران ولی نامند، می اسرائیل سرزمین یعنی ییسرائل" "ارتص را سرزمین
 آن دیگرم پرسش چیست؟ سرزمین این گذاری نام در تفاوت این علت کنند. می خطاب

 اند؟ بوده کی ها فلسطینی اصوال و آمده کجا از "فلسطین" نام این که است
 پاسخگوئی از پیش و ساختید مطرح نیز پیشین گفتارهای از یکی در را پرسش ینهم شما – پاسخ

 آگاهی به را آنان تاریخی پیشینۀ و یهود ملت سرگذشت از بخشی من که بود الزم آن به
 از "فلسطین" که این مورد در شما پرسش به پاسخگوئی از پیش که بود مهم برسانم. عالقمندان

 کجا از اسرائیل" "سرزمین نام که دهم توضیح اند، بوده مردمانی چه ها فلسطینی و آمده کجا
یشۀ اصوال و آمده  سرزمین این بر را "اسرائیل" نام چگونه و کجاست از ملت این تاریخی ر

  گذاشتند.



 یهود مقدس کتاب در (PLISHTIM  פלשתים) "پلشتیم" صورت به "فلسطین" اصلی واژه واقع در
بان و غرب در بعدها که است آمده  آمد درPALESTINE  "پالستاین" یا "پالستین" صورت به التین ز

 نامند. می "فلسطین" را آن اعراب و
 و رفتند کجا به و آمدند کجا از ها پلشتی این که کنیم تعریف عالقمندان برای توانیم می حاال
  نگذاشتند. باقی خود از اثری و دشدن محو روزگار صفحه از که شد جه

 می نامیده اژه دریای که مدیترانه غرب جزایر در که اند بوده باستانی گذشتۀ از افرادی ها پلشتی
یره در جمله از و شود، بی جنوب سواحل در حتی و امروز قبرس جز  می امروزی ترکیه غر

یستند  نقاط به کردند، می تجارت و ندداشت که شغلی سبب به ها این بودند. دریانورد افرادی و ز
 پیاده اسرائیل سرزمین سواحل در آنان از شماری و کردند می سفر خود حوش و حول مختلف

 از کمی فاصله در اشکلون اسرائیلی بندر و شود می نامیده غزه نوار امروز که مکانی در و شدند
 گذاشتند. افزایش به رو و گردیدند مستقر دارد قرار آن

 گوئید؟ می سخن دورانی و تاریخ چه از شما که مائیدبفر – پرسش
 در یعنی اسرائیل، سرزمین از بخش این به ها پلشتی از شماری استقرار و ورود سرآغاز – پاسخ
 "حکومت دوران در شود، می نامیده اشدود و اشکلون که امروز اسرائیلی بندر دو ساحلی بخش

 پیش. سال هزار سه از بیش یعنی – بود داود حضرت پادشاهی از پیش و داوران"
 را شائول جنگ، صحنه در توانستند که گرفتند قدرت قدر آن ها پلشتی که بود زمان مرور به

 با همراه بود، یهودیان میان در سلطنتی حکومت برقراری ار پس یهود پادشاه نخستین که
  برسانند. قتل به فرزندانش

 زده دست اقداماتی به ها پلشتی گیری قدرت ادامه از جلوگیری برای که بود ضروری بسیار
 سلطنت کرسی بر پادشاه، شائول قتل با که داود حضرت به گردید منتقل رسالت این و شود

یم حاشیه در کرد. جلوس ین شد، یهود پادشاه دومین که داود حضرت که بگو  فرمانروا مقتدرتر
 برای یهودیان که هست نیز تعل همین به شود. می محسوب سرزمین این در پادشاهی تاریخ در

یادی های افسانه داود حضرت  اند. ساخته ز
 دریافت که بود آن پرداخت، آن رسیدگی به و کرد توجه آن به داود حضرت که امری اولین

یاد دارد ها پلشتی قدرت یادی دشمنان که گردید تلخ واقعیت این متوجه او شود. می ز  و دور ز
  بود. رویاروئی آماده و هشیار ها آن برابر در یدبا که اند کرده رشد یهودیان بر
 بلکه انداختند، می خطر به را روز آن اسرائیل امنیت شدند می نامیده پلشتیم که مردمانی تنها نه

 عَمونی عَمالِقه، ها، میواِدُ ها، آشوری ها، آرامی قبیل از اسرائیل سرزمین همسایه های حکومت
  شدند. می محسوب بالقوه خطری نیز غیره و ها

 دهد، می نشان ما به تاریخ که جا آن تا بودند. ها پلشتی تر، خطرناک اقوام این همه از ولی
 آهن از استفاده با ها آن است. شده می درست آهن از که بوده افزارهائی جنگ به آنان دستیابی
 این ساخت مهارت ها آن کنند. درست متنوعی افزارهای جنگ و بسازند ینظام ارابه توانستند

 به مهارت این و بودند آورده دریا سوی آن از خود با را آن تولید در آهن کاربرد و افزارها جنگ



 به اسرائیل حکومت علیه جدی تهدید یک و بپردازند خود نظامی تقویت به داد امکان ها آن
  آورند. وجود
ین پیشرفته و نداشت، وجود امروزی تانک و توپ دوران آن در که کنیم توجه  افزارها جنگ تر

 دگرگون کلی به را دوران آن نظامی صحنه که بود جدیدی تکنولوژی این و شد می ساخته آهن از
 بود. ساخته

 رویاروئی ها پلشتی با نظامی، قدرت و فراست و سیاست و کیاست با توانست داود حضرت
 کند. مار و تار را ها آن و شکند هم در را آنان نظامی قدرت باالخره که دش موفق و کند
ین که را ها پلشتی توانست تنها نه داود حضرت ولی  و مغلوب بودند امنیتی خطر بزرگتر

 به بودند خطرناک سرزمین این برای که نیز هائی گروه و اقوام دیگر با بلکه کند، منکوب
  شد. ئقفا آنان بر و پرداخت رویاروئی

 بخش در ها آن شدند. می محسوب سرسختی خصم که بودند عَمالقه دشمنان، این از یکی
 مستقر ادومی قوم اسرائیل سرزمین شرق جنوب در کردند. می زندگی اسرائیل کشور جنوبی
 سرزمین این شمال در ها آرامی و داشتند سکونت اسرائیل خاک شرق در ها عَمونی بودند.
بان اقوام این همه بر توانست داود حضرت که آن خالصه کردند. می زندگی  و کند غلبه نامهر
  سازد. ضعیف اسرائیل سرزمین برای را امنیتی خطر

ین توانست داود حضرت که بود آنان کردن ومار تار و اقوام این کردن قمع و قلع با  بزرگتر
پا را یهود تاریخ امپراتوری  تحت که دوران، آن مقیاس در بزرگ نسبتا امپراتوری یک – کند بر

پا را آن توانست که بود داود حضرت و بود یهودیان سیطره  و توان و هوشمندی همین کند. بر
 راستین نماد عنوان به یهودیان دیدگاه در او که شد موجب داد نشان داود حضرت که اقتداری

  شود. شناخته ها خوبی همه
 در را چیز دو که گردیده مبدل شخصیتی به نیهودیا نظر در داود حضرت که بود خاطر همین به

 توان دیگری و داری مملکت و سپاهیگری قدرت یکی است: داشته توامان صورت به خود
 ایمان آن به یهودیان که مفهومی و معنی آن به "مسیحائی" البته .مسیحیائی دم داشتن و معنوی
 و نامند می "ماشیح" را او انیهودی که عالم منجی ظهور یعنی کنند. می را آن تصور و دارند

  .اند خوانده "سراوشه" را او زرتشیان و اند داده لقب زمان" "امام را او شیعیان
 او ظهور انتظار در همگان که موعود منجی یا و "ماشیح" یهودیان، باور به که است آن منظور

 "ماشیح را عالم منجی یهودیان که کنید توجه باشد. داود حضرت سالله از باید حتما هستند،
ید" بن  کند. می ظهور داود حضرت ذریت و خاندان از که جهان مسیح یعنی خوانند، می داو
یم حاشیه در بان در که "ماشیح" واژه که بگو بی ز یشه از شود می مبدل "مسیح" واژه به عر  ر

 واال یمقام به فردی که هنگامی قدیم دوران در که است آن واژه این مفهوم و آید می شده" "مسخ
 قرار این از مراسم و آئین از بخشی کرد، می جلوس سلطنت کرسی بر مثال و شد، می منصوب

 کردند. می مالی روغن بعنی کردند، می "مسخ" خوشبو و معطر های روغن با را وی که بود



یده سلطنت به فردی وقتی که بود معمول دوران آن در  معموال و قوم بزرگان از یکی شد، می گز
 مراسم با و آمد می نبی آئین، این در داد. می انجام را او کردن مسخ آئین دوران، آن انبیای از یکی

 شیوه به گذاری تاج نوعی واقع در کرد. می شستشو معطر های روغن با را پادشاه پرشکوهی،
 شد. می محسوب آن امروزی
 آن نخست کنم: مطرح سئوال دو و ها" "پلشتی سرگذشت به گردم باز خواهم می – پرسش

 و فرهنگ چه ها پلشتی که آن دوم دارند؟ ارتباطی چه امروز فلسطینیان با ها" "پلشتی که
 گذاشتند؟ باقی سرزمین این در را تمدنی
یم پاسخ کلمه یک با توانم می من را شما نخست پرسش – پاسخ  آن است! "هیچ" آن و بگو

 اصالً ندارند. ارتباطی هیچ امروز فلسطینیان اب گفتیم، سخن ها آن از "پلشتیم" نام با که مردمانی
  ! ابداً و

یم، نمی من تنها را این و – ندارند ارتباطی گونه هیچ ها این با ها آن کنم: می تکرار  را این بلکه گو
یند. می مورخین تمام یسان تاریخ خود حتی که برم می گمان گو  کنند می تائید نیز فلسطینی نو
 نمی که است واقعیتی این ندارد. و نداشته وجود وابستگی و ارتباط هیچ اه پلشتی و ها آن بین که

 کرد. تحریف را آن توان
 ؟اند آمده کجا از ها فلسطینی این پس – پرسش

 را گفتگو این و ایم نشسته آن کنار در که دارد قرار شما و من بین که چیزی این ببینید، – پاسخ
یم وانمت نمی من است. "میز" نامش کنیم می ضبط  یک این است! دیگری چیز آن نام که بگو

 با باستان های پلشتی ارتباط مورد در واقعیت و – دهم تغییر را آن توانم نمی من و است واقعیت
 دو این بین ارتباطی هیچ یعنی نیست! چیزی آن جز و گفتم که است همان امروز های فلسطینی

 است. نداشته و ندارد وجود
یم باید است، آمده وجود به چگونه ارتباط این پس که پرسید می شما وقتی ولی  یک این که بگو

یالیستی ابداع  که امروز فلسطینیان و باستان های پلشتی بین وابستگی ایجاد در است امپر
 هدف و آورد وجود به را آن شد مسلط اسرائیل سرزمین بر که هنگامی باستان مور یامپراتور

یالیستی منافع پیشبرد یزن کار این  در یهودیان حضور و وجود انکار و منطقه این در رومیان امپر
 می واقع در "فلسطین" به اسرائیل" "سرزمین نام تغییر با روم یامپراتور و بود آنان باستانی سرزمین
 خانه فراموش به را منطقه این در آنان باستانی تمدن و یهودیان نشان و اثر و ذکر هرگونه خواست

 و بردارند دست خود فرهنگ و اعتقادات و دینی باور از که سازد ناچار را یهودیان و بسپارد تاریخ
 به که اسرائیلی دیدن با شما امروز که – بپذیرند را دوران آن ومیانر پرستانه بت فرهنگ
 سخت خود هدف این به رسیدن در رومی اشغالگران که یابید می در رسیده، دوباره استقالل
 خوردند. شکست
 از ها پلشتی گفتید که کنم می یادآوری ؟اند آمده کجا از امروز های فلسطینی پس، – پرسش
 بودند. آمده مدیترانه دریای رقیش بخش و اژه دریای



 بار، نخستین برای که کسانی که این آن و کنم می تکرار بودم گفته پیشتر که همان – پاسخ
 ها قرن برای را آن و نهادند "فلسطین" نام اسرائیل سرزمین بر هدفمندانه و مغرضانه عامدانه،

یالیستی حکومت فرمانروایان همانا کردند، نهادینه  هزار دو حدود که بودند روم بغاص و امپر
 به را اسرائیل سرزمین جمله از و کردند اشغال را منطقه این از بزرگی های بخش پیش سال

 شیوه و باور و فرهنگ به را سرزمین این همه مردم خواستند می و آوردند، در خود تصرف
  بکشانند. رومیان زندگی

 را اسرائیل مردم دینی و فرهنگی و الیستیناسیون و ملی احساسات که آن برای تالش در ها آن
 بتوانند که آن برای و شود، پر رومیان فرهنگ با شاید که آورند وجود به خالئی و کنند نابود
 آن از یهود ملت که ببرند بین از جا آن تا را باورها این و بکشند، یهود ملت در را پرستی وطن عِرق
 که دیگری نقطه هر نه و یهودی( )معابد خود یساهایکن در نه و خود های نیایش در نه دیگر پس
 در هنوز که کند خاک این از یادی و ببرد اسرائیل سرزمین از نامی گذارد، می پای جا آن به

ین ذهنش  در را ناسیونالیسم و گرائی ملی عِرق هم که آن برای دیگر، عبارتی به و است، جایگز
 صورت به و آمدند  کنند، مار و تار را انآن گذشته فرهنگی میراث هم و بکشند یهودیان
 نام این  نهادند. نام PALESTINA پالستینا را آن و کردند عوض را خاک این و سرزمین این اسم تصنعی

 که بودند آمده خاک این به نقاطی از خودشان قول به که بودند آورده ها پلشتی اسم از ها آن را
پای از بخشی نقاط آن  است. امروز ارو

پا از بخشی و اژه دریای از که ، ها پلشتی بین که باشد آن سخن این مفهوم شاید  بودند، آمده ارو
 وجود تاریخی و فرهنگی عالیق نوعی نهادند، گام زمین خاور به امروز ایتالیای از که رومیان با

 است. داشته
 تکه را آن بلکه میدند،نا "فلسطین" را آن و کردند تحریف را اسرائیل سرزمین نام تنها نه رومیان

 و یکم" "فلسطین را قسمت یک کردند. تقسیم حکومتی گوناگون های بخش به و ساخته تکه
  نهادند. نام سوم" "فلسطین را سومی و دوم" "فلسطین را دیگری
 تا اورشلیم شهر شدند متوجه که آن بود پلید و زشت کاری یهودیان نظر از که آنان دیگر اقدام
 دریافته ها آن دارد. نبود و بود جنبه ملیتشان و فرهنگ از پاسداری و یهودیان یبرا اندازه چه

 است. شده مستقر و گرفته خانه یهودیان جان و پوست و قلب در حد چه تا اورشلیم  که بودند
 هم از را ها آن توان نمی که هستند امری دو یهود ملت و اورشلیم چگونه که کردند احساس

 کرد. جدا
 به خورند می سوگند که هنگامی حتی و هستند اورشلیم یاد به روند می که جائی هر به یهودیان
 دینی و معنوی و روحانی مرکز تنها نه هنگام آن در اورشلیم خورند. می قسم اورشلیم تقدس

 بود. نیز آنان مملکت اداری پایتخت بلکه شد، می محسوب یهودیان
 نیز یهودیان مقدس و دینی مرکز سیاسی، پایتخت بر عالوه اورشلیم که جا آن از بنابراین،

 نیز را اورشلیم شهر اسم حتی و آمدند ها رومی پس بود، یهود المقدس بیت  و شد می محسوب
 می شده" اسیر "شهر مفهومش که نهادند، نام ILIA CAPITULINA را آن پس آن از و کردند عوض
 باشد.



 با خواستند می ها رومی ولی آزرد. می را یهودی هر دل که بود ذهن از دور و مستهجن نامی این
 مکان و آن قداست و اورشلیم شهر اصال بعد های نسل در یهودیان که کنند کاری رفتارها این

 بسپارند. فراموشی دست به کامال را یهود المقدس بیت و خویش دینی
 تحریف را اسرائیل زمینسر نام و آمد که گفتیم، اش درباره که چه آن با بود، روم امپراتوری این

 به نام این باشد. نداشته ارتباطی هیچ یهودیت و یهودیان با ظاهرا تا نامید "پالستینا" را آن و کرد
بان پائی مختلف های ز  شود. می تلفظ جزئی تغییرات با ارو

یره بیابانگردان که الخطاب بن عمر دوران در  تصرف به را اسرائیل سرزمین توانستند العرب جز
یادی تعداد اشغال، این دنبال به آورند، در خود  سرزمین این به مختلف نقاط از اعراب از ز

یدند. سکنی سرزمین این های شهرک و روستاها از برخی در و کردند مهاجرت   گز
 "بالد از بخشی را آن زمانی مدت شد: نهاده مختلفی اسامی سرزمین این بر اعراب، دوران در

 که بود آن منظورشان شاید "شامی"، گفتند می فردی به وقتی نستند.دا می بزرگ( )سوریه شام"
  است. آمده اورشلیم از او

 شد. می نهاده آنان بر "المَقدسَی" نام آمدند، می دنیا به اورشلیم در که مسلمانی اعراب نیز مدتی
 بسیار افراد و است مقدسی نامش عرب، مشهور بسیار دانان جغرافیا از یکی مثال، عنوان به

 اهل یعنی "اورشلیمی" نام این مفهوم که بودند نهاده ها آن بر را نام این که داشتند وجود نیز دیگری
 است. اورشلیم

 چند بعدی گفتارهای در شاید ما و است، تر نزدیک معاصر قرون به که ای دوره در بعدها
 دوره در یعنی گوئیم،ب سخن تری گسترده صورت به باره این در و دهیم اختصاص آن به را مبحث

 یهودی معتقدان نخستین و شد آغاز "صیونیسم" نام با یهودیان ملی حیات تجدید جنبش که ای
 و ها درگیری رشته یک پرداختند، آن آبادانی به و بازگشتند پدری سرزمین به جنبش این

 نوعی یزن عده این خود در تدریج به که شد بیان آنان به نسبت اعراب جانب از هائی مخالفت
 هم که بنامند "فلسطینی" را خود کردند شروع ها آن و آورد وجود به ناسیونالیستی های گرایش

 باشند. آورده وجود به یهودیان صیونیسم مقابل در ای وزنه هم و باشند متمایز دیگر اعراب از
 و یشهاند و نامند، می "صهیونیسم" را آن ایران رژیم و اعراب که صونیسم، جنبش درباره من

 جا این در ولی گفت، خواهم سخن تفصیل به بعدی گوهای و گفت در آن های هدف و افکار
یم اختصار به  قرن اواخر در است، یهودیان گرائی ملی جنبش همانا که نهضت این که بگو

پا در نوزدهم  مستقل وطن از دیگری ملتی هر مانند نیز یهودیان که بود آن هدفش و کرد رشد ارو
 پدری سرزمین به تدریج به یهودیان که آورد فراهم موجباتی کوشید و باشند، رداربرخو خویش

 فلسطینی احساس که سرزمین این در اعراب برخی برای شد ای دستمایه این و گردند باز خود
  پرداختند. آن تقویت به و کاشتند عرب مردمان در را بودن

 شد. علم منطقه این در "فلسطین" موضوع که بود هنگام آن از



  که بفرمائید یادآوری شما و بپرسم دوباره خواهم می شنود، و گفت این پایان در و -  پرسش
 تغییر "پالستینا" به را آن نام و کرد اشغال را اسرائیل سرزمین روم امپراتوری تاریخی چه در

 داد؟
 پیش. سال هزار دو حدود در بماند، باقی شنوندگان ذهن در که آن برای و تقریب طور به – پاسخ

  یک ولی دادید. که مهمی تاریخی توضیحات این از رصنت پروفسور سپاسگذاریم – پرسش
 می نامیده ها" "پلشتی باستان دوران در که افرادی  که این آن و مانده پاسخ بی هنوز پرسش
 گذاشتند؟ باقی خود از سرزمین این در تمدنی و فرهنگ چه شدند،
 بعدی! گوی و فتگ تا میل، کمال با – پاسخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

یات بود  حضرت داود پادشاهی فرزانه و اندیشمندی اهل ادب و موسیقی و معنو

بپرسیم که  نتصردر این بخش از گفت و گو می خواهیم از شما پروفسور امنون  –پرسش 
وقتی از سرگذشت ملت یهود سخن می گوئیم و نام شهر اورشلیم را می آوریم و به 
حضرت داود اشاره می کنیم، چه چیز را برای شما تداعی می کند و در واقع حضرت 

 داود چه مقامی در مورد شهر اورشلیم دارد؟
ه حضرت داود بود که در برخی گفتارهای پیشین من کم و بیش اشاره کرده و گفتم ک –پاسخ 

حکومت پادشاهی یهود را تقویت کرد و حیطه تسلط یهودیان بر این سرزمین را به اوج خود 
 به وجود آورد.  امپراتوریرساند و در واقع نوعی 

یبا همه دشمنان ملت یهود را در آن دوران تار و مار  حضرت داود بود که می توان گفت تقر
ی ها و موآبی ها ، پلشتی ها، عمالقه، و دیگرانی که شمار آنان کرد. اقوامی چون ادومی ها، آمون

کم نبود و قصد تعرض به سرزمین یهود را داشتند، در جنگ ها مغلوب شدند و از این 
 اندیشه دور گردیدند. 



اقوام و ملل دیگری نیز بودند که گرچه از نظر جغرافیائی از خاک اسرائیل فاصله بسیار 
لقوه جدی برای کشور یهود به شمار می آمدند. در این جا می توان از داشتند، ولی یک خطر با

دو دشمن قوی و خطرناک سخن گفت که یکی از آن ها مصر بود. البته مصر با حضرت داود 
از نظر قدرت نظامی و سیاسی در منطقه تا حدودی کنار آمد. خطر بالقوه دیگر از جانب 

ائیل قرار داشت و همان سرزمینی است که سرزمین آرامی ها بود که در شمال خاک اسر
 سوریه و لبنان امروز در آن جا قرار دارد.

از این رو می توان گفت که نام حضرت داود برای ملت یهود، و خدمات بسیار گرانبهائی که او 
یش انجام داد، در ذهنیت یهودیان مقامی بس ویژه دارد و نه تنها به عنوان یک  برای ملت خو

، بلکه حضرت داود نماد راستین ملیت و وطن گرائی یهودیان نیز  او یاد می شود نماد دینی از
 بوده و هست.

پاسازی معبد مقدس یهود )بیت  در دوران حضرت داود بود که کارهای مقدماتی برای بر
المقدس( که تاریخ دانان از آن به عنوان "معبد نخست" نام می برند، آغاز گردید و در دوران 

ی، یعنی حضرت سلیمان بود که با تالشی که دوازده سال به درازا کشید سلطنت پسر و
توانست ساخت بیت المقدس را به انجام برساند و آن بنای باشکوه را که نماد ملیت و 

 قومیت و مذهب یهود بود افتتاح کند.
، شما در سخنان خویش سه عامل را پایه عظمت و رادمردی نتصرپروفسور  –پرسش 

یهود را برپا کرد، اورشلیم را به  امپراتوریی دانید: شما می گوئید که او حضرت داود م
عنوان پایتخت یهود بنا کرد و برنامه ساخت بیت المقدس را که نیایشگاه مرکزی یهودیان و 

 مظهر دین و ملیت آنان بود تهیه دید.
رت داود موجب بله، اجازه دهید عامل مهم دیگری را نیز اضافه کنم و آن این که حض –پاسخ 

انسجام و وحدت ملی بین همه قبائل یهودی گردید و آنان را به یک ملت واحد مبدل 
 ساخت. 

به یاد دارید که در گفتارهای پیشین اشاره کردم که ملت یهود نیز در آن دوران، همانند اکثر 
ی شد ملت ها و اقوام دیگر اطراف خود، یک ملت طایفه ای بود و به دوازده قبیله تقسیم م

 که آن ها را "اسباط دوازده گانه" می نامند.
یادآوری می کنم که وقتی نخستین پادشاه یهود که "شائول" نام داشت توسط شموئیل نبی که 
ینی او انجام گرفت، توانست  رهبر مذهبی قوم بود با روغن های معطر "مسخ" شد و آئین برگز

 د. تا حدودی در راه یگانه ساختن قبائل یهود موفق شو
ولی در دوران حضرت داود بود که این روند به اوج خود رسید و یهودیان از دوازده قبیله به یک 
ملت واحد مبدل شدند. بنابراین حضرت داود است که می توان او را مظهر ملیت و یگانگی 

 ملت یهود دانست، که در کنار آن باید اهمیت معنوی وی را نیز قرار داد.
های پیشین از خصوصیت های دیگری نیز درباره حضرت داود شما در گفتار –پرسش 

، انسانی که طبعی بسیار لطیف داشت و  سخن گفتید: فردی که سپهساالر و مرد رزم بود



به شاعری می پرداخت و اشعار بسیار زیبائی به او نسبت داده شده است. حضرت داود 
مقدس گنجانیده شده به او موسیقی نیز می نواخت و "مزامیر داود"  را که در کتاب 

 نسبت می دهند.
بله، سروده های موسوم به "مزامیر داود" در واقع بیانگر جنبه های معنوی و احساسی  –پاسخ 

 حضرت داود است.
، شماری از  البته توضیح دهم که طبق دیدگاه بسیاری از محققین و پژوهشگران تاریخ یهود

، متعلق به دوره  به حضرت داود نسبت داده شدهسروده هائی که در "مزامیر داود" آمده و 
 های بعد از او بوده است.

، یعنی اشاره به ایامی دارد  به عنوان مثال، در برخی از این سروده ها، از اسارت بابل سخن رفته
بابل )عراق امروز( تصرف شد و بخش بزرگی از این مردم  امپراتوریکه سرزمین یهود توسط 

بل فرستاده شدند، که همه این وقایع پس از درگذشت حضرت داود به تبعید و اسارت با
 روی داد. 

باره دو نوبت به اسارت رفتن یهودیان در دو دوره تاریخی سخن  در گفت و گوهای بعدی در
 خواهیم گفت که یکی اسارت آشور بود و دیگری اسارت بابل.

وئی ها بود. بی جهت نیست بازگردیم به حضرت داود، او واقعا برای یهودیان مظهر همه نیک
 که ملت یهود، نه تنها در نیایش های خویش، بلکه در بیان امیدها و آرزوهای خود، بر این باور

که پیامبری که باید ظهور کند و یهودیان را از سختی و دشواری و رنجی که هم اکنون به است 
از   موعود یهودیان"یا "مهدی  (Mashiahמשיח )آن دچار هستند نجات دهد، یعنی "ماشیح" 

 سالله حضرت داود خواهد بود. 
واژه ماشیح از واژه دیگری می آید که مفهوم آن "مسخ" )روغن مالی( است، زیرا منجی یهودیان 
عالم هنگامی که ظهور کند، بدن او را همانند پادشاهان یهود با روغن های معطر تطهیر می 

 کنند.
دارد و در این جا می خواهم بپرسم که  سخن ما درباره حضرت داود ادامه –پرسش 

 "مزامیر داود" و به نامی دیگر "زبور داود" چیست؟
به احتمال بسیار، این سروده ها اشعاری معنوی و عاطفی و امیدوار کننده بود که در  –پاسخ 

ذهن یهودیان جای می گرفت و در نیایش های آن ها بازگو می شد. این ها سروده هائی در 
توصیف خداوند است و در ستایش و سپاس از پروردگار که این ملت را به چنین جایگاه 

 بلندی آورده است. 
 این سروده ها در خود معبد مقدس توسط نمازگزاران خوانده می شده است. بیشتر

در آئین های مذهبی در این معبد، کاهنان این سروده ها را تالوت می کردند و تا امروز نیز پس 
כותל )از گذشت بیش از سه هزار سال، یهودیان در کنیساها و همچنین در پای "کُتِل همعراوی" 



بی، معروف به دیوار ندبه( که یگانه بازمانده از بنای  – Kotel Ha-Ma’arviהמערבי  حصار غر
 بیت المقدس یهود است، این مزامیر را می خوانند و به شکرگزاری می پردازند.

 این سروده ها امروز با همان نظم و ترتیبی در دست است که در دوران باستان تدوین شده بود
این ها همان سروده هائی است که در سه هزار سال پیش نیز در معبد مقدس یهود توسط  .

 کاهنان تالوت می شده است. 
کاهنان این سروده ها را با صدای خوش می خواندند و شما خوب می دانید که صدای 

سیقی ، نه تنها مو دلنشین را "صدای داودی" نیز می نامند. زیرا حضرت داود نه تنها شاعر بود
می نواخت که "چنگ" )هارپ امروزی( نامیده می شد و در زبان عبری آن را "چنگ داودی" 

 نیز می نامند، بلکه صدای خوشی نیز داشت و آواز هم می خواند. 
"مزامیر داود" سروده هائی بسیار لطیف و شاعرانه است و حتی جنبه عاشقانه  –پرسش 

فیت است که شما گفتید مبدل شده به نماد نیز دارد. ولی همین سروده ها با همین کی
 آنان. قومیت و ملیت یهودیان در طول چند هزار سال تاریخ

بله، نباید فکر کرد که مظهر فرهنگ و باور یک ملت فقط ساختمائی است که می  –پاسخ 
 . سازند و یا هواپیماهائی که تولید می کنند و یا وسائل الکترونی که به طراحی آن ها می پردازند

همین اشعار و  –اساس پایداری و ماندگاری هر ملت، اصوال همین نمادهای فرهنگی است 
 ترانه ها و سروده ها، و همین گنجینه های فرهنگی و ادبی. 

یم که اگر این نشانه ها وجود نداشت، شاید هم ملت یهود امروز  در مورد ملت یهود باید بگو
که چنین گنجینه فرهنگی و ادبی را نداشته اند، وجود نداشت. پیشتر هم گفتم که ملت هائی 

 از میان رفته اند و اثری از آن ها باقی نمانده است. 
در گفتارهای پیشین در مورد قومی که "پلشتیم" نامیده می شد گفتیم که آن ها فرهنگ و ادبی 

 از خود باقی نگذاشتند و از این رو امروز اثری از آنان باقی نمانده است.
ا باید به یک اثر ادبی دیگر در کتاب مقدس یهود نیز اشاره کنم و آن سروده های در این ج

 حضرت سلیمان است که آن هم ظاهرا جنبه عاشقانه دارد. 
 این ها همه اساس فرهنگ و ادب و ملیت قوم یهود را تشکیل می دهند.

ویژه ای کتاب "مزامیر داود" در طول قرن ها در ادبیات یهود و جهان جایگاه  –پرسش 
 .داشته است

بسیاری از ابیات مزامیر داود در نیایش های یهود جای گرفته است.  بله، مسلم است. –پاسخ 
یعنی کاهنان و روحانیون و رهبران معنوی یهود در چند هزار سال پیش هنگامی که به تدوین 

ی است در نیایش ها پرداختند، بخش های عمده ای از مزامیر را که سروده های بسیار زیبائ
 نیایش های یهود گنجانیدند.

بوس و یا  شما هنگامی که در اورشلیم گردش می کنید، افرادی را در خیابان و یا ایستگاه اتو
بوس می بینید که کتاب کوچکی را در دست دارند و آن را با دقت می خوانند و  داخل اتو



ول هستند. این ها واژه ها را زیر لب زمزمه می کنند و آشکار است که به نیایش مشغ
ین فرصتی که برایشان پیش می آید به خواندن رمباو ندانی هستند که با استفاده از کمتر

 "مزامیر داود" می پردازند و آن سروده ها را همانند نیایش بازگو می کنند.
ندان یهودی کتاب مزامیر داود را که در قطع کوچکی نیز به چاپ رسیده، باورمبسیاری از 

همیشه در جیب خود دارند و در هر فرصت آن را بیرون می آورند و به خواندن سروده های 
 آن می پردازند. 

ندان یهودی هر کجا که می رماگر "مزامیر داود" را نماد و مظهر بیت المقدس یهود بدانیم، باو
 اقع بیت المقدس را با خود به همراه دارند.روند، در و

مطلب دیگری در گفته های خود اشاره کردید که مایلم بیشتر درباره آن بدانیم به  –پرسش 
و آن این که از بزرگی های حضرت داود آن بود که اورشلیم را به عنوان پایتخت کشور 

رد به عنوان جایگاه بنای معبد یهود تعیین کرد و بزرگترین تپه ای را که در این شهر وجود دا
مقدس اختصاص داد و به طرح ریزی برپائی بیت المقدس یهود پرداخت، ولی خود وی 
سعادت آن را نداشت که ساخت این بنا در دوره حکومت وی تکمیل شود. در این باره 

 .بفرمائید
انجام  بله، به دالئل گوناگون، ساخت بیت المقدس در دوران خود حضرت داود به –پاسخ 

 نرسید، بلکه این مهم به دست فرزند او حضرت سلیمان انجام گردید. 
یم که نباید دوران چهل ساله حکومت حضرت داود را با دوران  روانی چهل ساله فرمانابتدا بگو

یبا همه کارهای سخت و هدف های دشوار آغازین دوران  –فرزندش مقایسه کرد  زیرا تقر
 ود افتاده بود. ، به دوش حضرت دا سلطنت یهود

تمام جنگ ها، نزاع ها و نبردها علیه قدرت های همسایه در دوران حضرت داود رخ داد. او 
آن قدر گرفتار انجام این گونه رسالت های فوری بود که دیگر فرصتی برایش باقی نمی ماند که 

 بیاید و بنای عظیمی را چون بیت المقدس یهود ساخته و آماده سازد.
یهود دائماً در حرکت و سفر بود. یک روز در شمال به سر می برد و روز دیگر داود پادشاه 

عازم جنوب کشور می گردید. دشمنان از هر سوی حمله ور می شدند. حضرت داود ناچار 
یادی از  –بود از مرزهای این سرزمین و از مردمان این ملت دفاع کند  که این ها همه مقدار ز

 طنت او می گرفت.وقت آن حضرت را در دوران سل
این علت اصلی آن بود که چرا خود حضرت داود فرصت نکرد ساخت و ساز بیت المقدس 

 یهود را به عهده بگیرد و به انجام برساند.
که در گذشته نیز اشاراتی به  دارمموضوع دیگری که می خواهم در این جا بیان کنم و تصور 

المقدس یهود بنا گردید و تپه "صیون"  آن کردم، در مورد تپه ای است که به روی آن بیت
 )صهیون( نام دارد. 



در واقع یکی از القاب و کنیه های شهر مقدس اورشلیم "صیون" است. این "واو و نون" در پایان 
بی وجود دارد. بان های سامی و به ویژه زبان عر ینی است که در ز  این نام شبیه همان تنو

بان های سامی به مفهوم "ت ه –ی  –بنابراین، سه حرف "صیه" )صاد  ه" بیان می پ( که در ز
شود، به مفهوم زمینی است که هنوز در آن ساخت و ساز نشده است. جایگاهی است که 
بی  بکر و بایر مانده است. این نام همین طور باقی ماند و به مرور زمان به "صیون" یا به عر

شود، منظور همان تپه صیون و  و امروز که از صیونیسم نام برده می –"صهیون" مبدل شد 
 شهر اورشلیم است.

با استناد به این واقعیت می توان گفت که جنبش "صیونیسم" بر می گردد به سه هزار سال 
او برای احداث بیت المقدس یهود زمینی را اختصاص داد که به  پیش و دوران حضرت داود.

 هیچ یک از قبائل یهود تعلق نداشت و بحثی در مورد مالکیت آن نبود. 
ید که بدون مالک بود، تا به همه قبائل یهود نشان دهد  حضرت داود از آن رو تپه ای را برگز

بنا نمی کند که به یکی از قبائل که فرقی بین آنان قائل نیست و بیت المقدس را در زمینی 
دوازده گانه تعلق داشته باشد و آن قبیله احساس برتری بر دیگران را بکند. حضرت داود نمی 

 خواست امتیازی به یک سبط )قبیله( بدهد که نتواند همان را به قبائل دیگر نیز اعطا کند.
د "معبد سلیمان" می خواهم یادآوری کنم که یکی از القاب بیت المقدس یهو –پرسش 

 .است
بله به خاطر آن که معبد را حضرت سلیمان بنا کرد. در واقع می توان گفت که این  –پاسخ 

 پادشاه یهود طراح و معمار بیت المقدس یهود بود. 
درست است که اندیشه بنای بیت المقدس را نخستین بار حضرت داود مطرح ساخت و 

نیز فراهم آورد. در واقع می توان گفت که این طرح ها و حتی اساس و پایه اجرای این برنامه را 
 طرز ساخت به صورت آماده در یک سینی طالئی به حضرت سلیمان هدیه گردید.

می توان گفت که دوران سلطنت سلیمان، در تاریخ پادشاهی اسرائیل یک دوران رفاه و آرامش 
ن گفت که  یک دوران شکوفائی بود. البته این آرامش نسبی بود، ولی به همان ترتیب می توا

 اقتصادی برای ملت یهود بود.
حتی به حبشه و  ،دوران سلیمان بود که ارتباطات بازرگانی اسرائیل با دیگر سرزمین ها

هندوستان نیز رسید. در آن دوران، اسرائیل با سوریه و لبنان داد و ستد بازرگانی داشت. 
 لیمان از کشورهای همسایه وارد کرد. بیشتر مصالح ساختمانی بیت المقدس را حضرت س

در واقع این آرامش وجود داشت که برای رسیدن به آن، همه زحمات را حضرت داود 
. هم او بود که توانست کار ساخت و انجام  بردمی کشیده بود و بهره آن را حضرت سلیمان 

المقدس یهود یا بنای معبد مقدس را در ظرف دوازده سال به پایان برد. محل احداث بیت 
"تپه صیون" در فاصله یک کیلومتری از همین استودیوئی در اورشلیم قرار دارد که اکنون من و 

 شما در آن جا نشسته ایم و داریم گفت و گو می کنیم.



باره به نماد ملیت و مملکت  بیت المقدس یهود، هنگامی که احداث آن به انجام رسید، دو
ملت یهود گردید. از یک سو نماد دین و باورهای  ورداریکشداری یهود مبدل شد و کانون 

مذهبی یهودیان و از سوی دیگر مظهر ملیت و سیادت و حق حاکمیت یهود بر سرزمین 
 پدری خویش بود.

در این بخش از گفتگو خواهش می کنم توضیحاتی درباره مشخصات خود  –پرسش 
عاد معبد و مساحت آن چقدر بود. ائید که ابرممعبد در اختیار شنوندگان بگذارید و به ف

 چه درصدی از خاک اورشلیم به ساخت معبد خداوند اختصاص یافته بود؟ 
وسعت بیت المقدس یهود کم و بیش همان مساحتی است که امروز دو مسجد  –پاسخ 

"االقصی" و "قبة الصُخره" )معروف به "مسجد عُمَر"( به روی آن قرار دارد. ابعاد و مساحت 
 هیچ فرقی نکرده و همان است که در سه هزار سال پیش نیز وجود داشت. تپه صیون 

ناصر خسرو ادیب بزرگ ایرانی صحن این مکان را گام به گام متر کرده و آن را در کتاب سفر 
ید که طول و عرض این مکان مقدس چند گز بوده  نامه خود آورده است و دقیقا می گو

یل کامل نیست، بلکه تا حدودی شبیه ذوذنقه است. البته صحن مقدس به صورت یک مستط
 است، زیرا عرض آن در باال و پائین با هم برابر نیست.

مکانی که حضرت داود برای بنای بیت المقدس انتخاب کرد در شمال همان نقطه ای قرار 
پا ساخت. در همان نزدیکی جایگاه سلطنتی  دارد که پادشاه یهود در آن جا پایتخت خود را بر

 ه یهود، امروز آرامگاهی قرار دارد که به نام "مزار حضرت داود" شهرت یافته است.پادشا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ماکت بیت المقدس دوم که بخش عظیمی ازشهر اورشلیم را شامل می شده است

در این بخش از گفت و گوها تقاضا داریم درباره بیت المقدس یهود اطالعاتی در  –پرسش 
که این مکان مقدس چه نقشی در زندگی یهودیان  بفرمائیداختیار شنوندگان ما قرار دهید و 

و همچنین می خواهیم بدانیم  –تاریخی چه مقام و منزلتی داشته است ایفاء کرده و از نظر 
عظیم دارای چه ابعادی بوده و از چه بخش هائی ترکیب می شده است، و در که این بنای 

 آن جا چه می کردند و آئین دینی چگونه برگزار می شد.
بیت المقدس در زندگی یهودیان، به طور اصولی دو نقش عمده ایفا می کرد. یک نقش  –پاسخ 

قرار که آن جا کاخ سلطنتی  آن بود که پادشاه یهود در آن مکان زندگی می کرد و می توان گفت
. در واقع می توان گفت که آن جا مظهر سلطنت و مرکز کشورداری بود. آن جا مرکز داشت

مملکت داری و نماد کشور و سرزمین بود. از این مکان بود که همه فعالیت های سیاسی و 
بوط می گردید ا  داره می شد.اقتصادی و بازرگانی و مالیاتی و دیگر اموری که به کشورداری مر

نقش مهم دوم بیت المقدس جنبه دینی آن به عنوان ستایشگاه ملت یهود برای ابراز سپاس 
نسبت به پروردگار یکتا بود. روحانیون یهود با نام "کاهنان" در معبد مقدس خدمت می کردند 



و برگزاری آئین های مذهبی را به عهده داشتند و همچنین به مسائل دینی و مشکالت مذهبی 
 مردم رسیدگی می کردند.

 פסח) پِسَحدر سه هزار سال پیش، هنگامی که بیت المقدس دایر بود، در اعیاد سه گانه، یعنی 

Pessah) یا عید فطیر که یادگار خروج یهودیان از مصر است، عید سوکوت ( סוכותSukkot)  یا
שבועות ) شابوعوتعید سایبان ها که یادگار برداشت محصول در فصل پائیز است و عید 

Sahvuot)  ینه ها که جشن آغاز بارآمدن میوه درختان و دیگر محصوالت کشاورزی بر یا عید نو
است، یهودیان از سراسر کشور به اورشلیم آمده و به معبد مقدس می رفتند تا آئین های دینی 

 را برگزار کنند.
ینه ها( کشاورزان یه بر ینه به عنوان مثال، در عید شابوعوت )عید نو بر ودی از سراسر کشور نو

میوه ها و محصوالت خود را در سبدهای متعدد قرار داده و به اورشلیم می آوردند تا به 
 کاهنان در معبد مقدس اهدا کنند.

در کنار نیایش ها و آئین های مذهبی که در معبد مقدس برگزار می گردید، باید اضافه کنیم که 
ار داده شده بود که یادآوری می کنم این صندوق جایگاه "صندوق عهد خدا" نیز در داخل آن قر

نگاهداری دو لوح سنگی بود که حضرت موسی در کوه سینا هنگام رهسپاری یهودیان از 
یافت کرد و ده ف ان روی آن دو لوح حکاکی شده رممصر به سوی سرزمین پدری خودشان در

 است.
گاهداری می شده که بخش هائی از یک احتمال هم آن که در داخل معبد مقدس نوشته هائی ن

 تورات در آن مکتوب بوده است.
معبد مقدس کانون یکتاپرستی و نیایش ملت یهود به درگاه پروردگار بود و در یک کالم می توان 
گفت که بیت المقدس یهود مرکز سلطنت و کانون مذهبی یهود بوده، که این دو با هم ملیت 

 ملت را به وجود می آورد.یهود را تشکیل می دهد و هویت این 
برخالف همه ادیان دیگر، در دین یهود هویت ملی و مذهبی در هم آمیخته شده است و یک 

و این در حالی که در مسیحیت و ادیان دیگر، فردی می  –هویت واحد را تشکیل می دهد 
ی که یهودی تواند از نظر دینی مسیحی بوده و از نظر ملیتی فرانسوی باشد. ولی در دین یهود، کس

 است، ملیت او نیز یهودی است و سرزمین و زیستگاه او نیز سرزمین اسرائیل است.
هنگامی که به نقشه تاریخی اورشلیم باستانی می نگریم، می بینیم که "تپه  –پرسش 

صیون" و جایگاه بیت المقدس از نظر طول و عرض، در واقع برابر خود شهر در آن دوران 
د شهر بزرگتر باشد. بنابراین، در مقیاس آن روزها معبد مقدس است و شاید هم از خو

 بنائی بس عظیم بوده است.
بله مسلم است که اوال بزرگی این مکان نه تنها به خاطر وسعت آن، بلکه به علت  –پاسخ 

عظمت سلطنتی و روحانی آن بوده است. بعد، توجه کنید که خود معبد مقدس دارای یک 
 حصار و یک دیوار بلند است. 



بی معبد مقدس محسوب می شده هنوز پابرجاست و از  یکی از این حصارها که دیوار غر
ی بسیار بزرگی ساخته شده که امروز نیز یهودیان به پای آن می روند و به نیایش می سنگ ها
 پردازند. 

نامیده می شود که به معنی "دیوار  (Kotel Ha-Ma’araviכותל המערבי )این دیوار "کُتِل هَمَعراوی" 
بی" است، ولی یهودیان در طول تاریخ آن را "دیوار ندبه" می نامیدند، زیرا یهودی ان از اقصی غر

نقاط جهان به زیارت این دیوار می آمدند و در سوگ بیت المقدس ویران شده اشگ می 
یختند و آرزوی روزی را داشتند که بتوان بیت المقدس را دوباره بنا کرد و  و ندبه می کردند ر

 شکوه و عظمت دوران سلطنت حضرت داود و حضرت سلیمان را به یهودیان باز گرداند.
ن باستان، تراشیدن و آماده کردن این سنگ های عظیم که هر یک چندین متر طول و در آن دورا

 ارتفاع دارد کار آسانی نبوده است. از نظر معماری می توان گفت که کار شگفتی است.
در سال های اخیر، پس از آن که بخش شرقی اورشلیم از تسلط اردن آزاد شد و به شهر 

بی یا دیوار اورشلیم پیوست و یهودیان توانست ند آزادانه به زیارت "کتل همعراوی" )دیوار غر
ندبه( که تنها بازمانده سنگی بیت المقدس یهود است بروند، حفاری های باستان شناسی 
بسیار مهمی در آن مکان انجام گرفت و از جمله به موازات این دیوار و در عمق چندین متری 

 تا انتهای آن حفر شد.  زمین تونلی به موازات این دیوار، از ابتدا
ید که هر سنگ آن  ادامه این دیوار و عمق آن در این حفاری ها مشخص شده و متوجه می شو

ند در برابر آن باورمقدر عظیم است که ده ها متر طول و عرض دارد. دیواری که امروز یهودیان 
ن باستان وجود می ایستند و به نیایش می پردازند، بسیار باالتر از سطحی است که در دورا

داشته و در آن دوران این دیوار از سطح پائین تری آغاز می شده و بسیار عظیم بوده است. می 
توان گفت که سطح باستانی دیوار حدود چهل تا پنجاه متر از سطح کنونی آن پائین تر بوده 

 است.
اشته شهر اورشلیم در واقع در حول و حوش همین حصار و دور و بر معبد مقدس قرار د

است. یعنی، مردم عادی در کنار معبد مقدس زندگی می کردند و در همان نواحی به کار 
بی و شمالی  بی و غر مشغول بودند. در واقع می توان گفت که مردم عادی در بخش جنو
اطراف معبد مقدس اقامت داشتند و خانه و زندگی آنان در همان دور و بر بود. در بخش 

یگری وجود داشته که "دشت ساحره" نامیده می شده و در شرقی معبد مقدس داالن د
باره آن وجود  باره آن سخن خواهیم گفت، زیرا افسانه های گوناگونی در فرصت دیگری در

 داشته است.
دور و بر معبد مقدس دروازه های مختلفی وجود داشته که اکثرا تا به امروز پابرجا می باشد و 

بزرگی آن جایگاه مقدس حکایت دارد. آن گونه که در هر دروازه عظیم است و از شکوه و 
یح شده، هر یک از این دروازه ها نیز خود دارای نقش و نگارهای بسیار زیبائی  کتاب تلمود تشر

 بوده که موجب اعجاب و شگفتی می شده است.
در دوران باستان، جمعیت اورشلیم رو به افزایش گذاشت و دیگر محوطۀ پیرامونی بیت 

رای زندگی ساکنان کافی نبود و شهر گسترش یافت و همانند بسیاری از شهرهای المقدس ب



مهم و به ویژه پایتخت ممالک دیگر، دور شهر اورشلیم نیز حصار کشیدند تا مردم آن از حمله 
 بیگانگان در امان باشند.

ی با توجه به این توضیحات می توان گفت که شهر اورشلیم دارای دو حصار است: یکی دیوار
بی آن  –که به دور خود معبد مقدس کشیده شده بود  و همان گونه که پیشتر گفتیم دیوار غر

)کتل همعراوی( هنوز پابرجاست و یهودیان به آن جا می روند و در سوگ بیت المقدسی که 
یران شد به نیایش می پردازند.   و

شلیم محسوب می شود حصار دوم با این دیوار فاصله زیاد دارد و باروی محافظ خود شهر اور
که در دوره های مختلف به علت افزایش جمعیت شهر، دیوارهای دورتری به آن افزوده شده 
است. ولی خود دیوار بیت المقدس، با گذشت سه هزار سال، همچنان در جای خود برقرار 

باره بیت المقدس ویران شده، بازسازی   .گردیداست. این دیوار هنگام بنای دو
بدهید یک بار دیگر نقش بیت المقدس را در زندگی ملت یهود، برحسب  اجازه –پرسش 

اموری که در آن جا انجام می شده مرور کنیم: دربار سلطنتی در آن جا قرار داشته، 
ان که به حضرت موسی داده رمنیایشگاه مرکزی ملت یهود بوده، دو لوح سنگی شامل ده ف

داری می شده، معبد مقدس مرکز شد، در "صندوق عهد خدا" در معبد مقدس نگاه 
خدمت کاهنان بوده و نقش دیگرش آن بوده که هر سال در سه عید عمده یهودیان، مردم از 
سراسر این خاک و حتی از سرزمین های دیگر به آن جا می آمدند که آئین عید را در بیت 

 المقدس برگزار کنند.
ه یکی از کتاب های مرجع که در آن در اتفاقاً در این مورد می خواهم اشاره ای کنم ب –پاسخ 

این باره مطالبی نگاشته شده است. منظور من کتاب انجیل یا "عهد جدید" است که به 
مسیحیان تعلق دارد و در کنار تورات، کتاب مقدس آنان محسوب می شود. انجیل کم و بیش 

ه است که حدود دو هزار سال پیش نگاشته شده است. در یکی از صحیفه های انجیل آمد
یهودیانی که در آن دوران برای انجام نیایش به بیت المقدس می آمدند، تا همان گونه که گفتیم 

، شابوعوت و سوکوت( را برگزار کنند، به زبان های مختلف پِسَحآئین های اعیاد سه گانه )
 تکلم می کردند. 

تی قید شده است که در انجیل آمده است که این زائران به چندین زبان سخن می گفتند و ح
بان هائی که در صحن بیت المقدس شنیده می شده زبان مادها بوده است.  که  –یکی از ز

بان ایرانی قدیم است. این امر نشان می دهد که در آن دوران یهودیانی بودند که در ایران  همانا ز
با آن وسائل زمین می زیستند و به زبان مادها یا فرس قدیم سخن می گفتند و از آن سرزمین 

بسیار محدود سفری دوران قدیم خود را به اورشلیم می رساندند تا آئین های عید را در 
ین مکان ملت یهود برگزار کنند.  مقدس تر

توجه کنید که با گذشت سه هزار سال، حتی امروز نیز یهودیان بسیاری در ایام عید از اقصی 
اعیاد سه گانه در برابر "کتل همعراوی" بایستند نقاط جهان خود را به اورشلیم می رسانند تا در 

 و نیایش های عید را به جای آورند.



ولی با گذشت چند دهه، بیت المقدس یهود و معبد سلیمان هدف اشغال  –پرسش 
 بیگانگان قرار گرفت و ویران گردید. در این باره بگوئید.

یم که در درازای تاریخ، معبد مقدس  –پاسخ  بار ویران گردید که چند در پاسخ باید بگو یهود دو
صد سال با هم فاصله داشت. نخستین بیت المقدس یهود که به این سرنوشت شوم دچار 

سال پیش بود و آن هنگامی که بخت النصر امپراتور بابل، سرزمین یهود  8611شد، در حدود 
. اجازه را به اشغال درآورد، بر بیت المقدس مسلط شد و دستور ویرانی آن را صادر کرد

که در این زمینه به چند اشاره تاریخی بپردازم. در مورد زمان دقیق حمله بخت  بفرمائید
یم که این اشغال در سال  یرانی بیت المقدس باید بگو پیش از میالد رخ داد که  625النصر و و

سال پیش بیشتر می شود. در مجموع می توان گفت که معبد نخست یهود به  8611کمی از 
 از چهارصد سال دایر بود. مدت بیش

یران شده، چند ده سال بعد به دستور کورش کبیر و با یاری  یادآوری می کنم که این معبد و
یوش بزرگ بازسازی شد که "معبد دوم" نامگذاری شده است. همین معبد نیز به دنبال  دار

باره آن بعدا سخ باره ویران گردید، ولی در  ن خواهیم گفت. تهاجم یونانیان به خاک اسرائیل دو
. شما گفتنید که عظمت کشور اسرائیل  باز می گردیم به سرگذشت ملت یهود –پرسش 

را حضرت داود پایه گذاری کرد و حضرت سلیمان بود که در دوران سلطنت خود این 
شکوه و بزرگی را به اوج رساند. ولی تا آن جا که می دانیم، با درگذشت سلیمان پادشاه، 

 .بفرمائیددوران انحطاط در تاریخ یهود آغاز شد. در این باره 
درست است؛ در عین حال باید تذکر دهم که این انحطاط بالفاصله آغاز نگردید.  بله، –پاسخ 

یدادی بدتر از آن پیش آمد که البته ریشه در علل اقتصادی دارد یم که در  ولی رو . باید بگو
دوران حضرت سلیمان، مردم به حکومت مالیات می پرداختند. ولی برخی از شهروندان از 

ناخشنود بودند. در آن دوران، سلیمان پادشاه از شهروندان  پرداخت مالیات های سنگین
 ساکن در منطقه یهودا مالیات کمتری مطالبه می کرد و این امر موجب بروز اختالفاتی شد.

بعام" که متصدی امور مالیاتی در دوران حضرت سلیمان بود ، پس از فوت پادشاه  اتفاقاً "یر
بی( و گروهی از افراد ناراضی را  -Sh’khem שכם )تمرد کرد و رفت به شهر "شِخِم"  نابلس عر

نیز دور خود گرد آورد و پسر حضرت سلیمان نیز که "رحبعام" نام داشت و قرار بود جانشین 
 اطاعت از پدر را نپذیرفته بود.و سلطنت را ادامه دهد ، پدرش شود 

بعام که از این موقعیت سوء استفاده کرده و به شهر "شخم" آمده بود ، توانست از میان  یر
ین این قبائل،  دوازده اسباط )قبائل( یهود، حدود ده سبط را به دور خود گرد آورد که بزرگتر

یا به همین قبیله تعلق داشته است.  بعام نیز گو  سبط "افرائیم" بود که خود یر
بعام بیعت کردند و با کمال تاسف سرزمین اسرائیل بدینسان دچار این قبائل در شخِ م با یر

یه گردید و به دو بخش جداگانه تقسیم شد: "والیت اسرائیل"   Mamlekhetממלכת ישראל )تجز

Yisrael) که در واقع نام دیگر آن "والیت افرائیم" است )گرچه  نام بخش شمالی کشور گردید
یسان آن را "والیت اسرائیل" می نامند(، و "والیت یهودا"   Mamlekhetממלכת יהודה )تاریخ نو

Yehuda)  بی کشور شدنام  که پایتخت آن شهر اورشلیم بود. بخش جنو



که مفهوم آن  وجود دارد (Sin’at khinam שנאת חינם)"سینئت حینام"  به نام عبارتیدر زبان عبری 
کینه ورزی بیهوده و زیان بخش است؛ بیانگر وضعی است که به آن اشاره کردیم و خصومت 

یه کشور و تقسیم آن به دو بخش گردید   –و دشمنی بین جناح های مختلف موجب تجز
یدادی، در اقوام و سرزمین های دیگر نیز بارها اتفاق افتاده است. ولی "والیت  گرچه چنین رو

سال توسط امپراتوری آشور اشغال شد و  801در شمال این سرزمین پس از گذشت اسرائیل" 
 آن حکومت منقرض گردید. 

پادشاه آشور ساکنان این بخش شمالی اسرائیل را به اسارت برد. آشور در آن دوران امپراتوری 
بخشی که در آن  –بزرگی بود که بخشی از خاک کنونی ایران را نیز در تصرف خود داشت 

ران مادها در آن زندگی می کردند. به عبارت دقیق تر، یهودیان بخش شمالی اسرائیل در سال دو
پیش از میالد به اسارت آشور در آمدند و به آن امپراتوری منتقل گردیدند. در واقع می  188

توان گفت که همین تاریخ، تا حدودی سرآغاز ورود و اسکان بخشی از یهودیان در ایران زمین 
باره آن در فرصت دیگری سخن خواهیم گفت.می باش  د که در
درباره شخصت  دارمپیش از آن که به این بخش از گفت و گو پایان دهیم، تقاضا  –پرسش 

حضرت سلیمان، اهمیت او در تاریخ یهود و همچینین مقام وی در ادبیات یهود مطالب 
 .بفرمائیدبیشتری بیان 

حضرت سلیمان نه تنها در تاریخ یهود و باورهای مذهبی این ملت و ادبیات زبان  –پاسخ 
نیز  خاورمیانه، بلکه در تاریخ زندگی و ادبیات دیگر ملت های  عبری مقامی بس واال دارد

یم که حضرت سلیمان نه تنها در تاریخ و ادب  اهمیت او دو چندان است. می خواهم بگو
 .است.برخوردار  واالئید، بلکه در ادبیات ایران هم از مقام دار جایگاه ویژهاعراب نیز 

در داخل ایران اماکنی را می بینیم که "تخت سلیمان" نامیده می شود و اماکن دیگری که  "مادر 
سلیمان" نام گرفته است. همچنین در ادبیات پارسی قصیده های مختلفی در توصیف مقام 

سانه های بسیاری به او نسبت داده می شود. حضرت سلیمان سروده شده و حکایات و اف
ین فرد  ین و عاقل تر حضرت سلیمان در میان مردمان این منطقه به عنوان کسی که حکیم تر
بشر بوده معروف است. در ادبیات گفته شده که حضرت سلیمان به زبان حیوانات و طیور 

 آشنائی داشته و حتی با هُدهُد نیز سخن می گفته است. 
شته شده که بخش عمده ای گام: انواع و اقسام افسانه ها درباره حضرت سلیمان ندر یک کال

 از آن در تاریخ ادبیات عرب و ایران ثبت گردیده  است.
یم که جایگاه کنونی تخت جمشید نیز روزگاری جایگاه  در این رابطه حتی می خواهم بگو

ن جهانگیر بوده که یعنی، آن قدر شهرت حضرت سلیما –حضرت سلیمان نام داشته است 
 حتی این مکان باستانی ایران و جایگاه پادشاهان را نیز به حضرت سلیمان منتسب می کنند.

جان کالم آن که مقام حضرت سلیمان از نظر حکایات و افسانه ها و ادبیات، و از نظر 
بی و زبان پارسی سروده شده و به علل  منظومه های مختلفی که در وصف او به زبان عر

یهودی منطقه، حتی از حضور حضرت دیگ ری نیز که به آن ها اشاره کردیم، در انظار مردم غیر
 داود قوی تر و محسوس تر و گسترده تر است.



عالوه بر این، مجموعه ای با نام "امثال سلیمان" در کتاب مقدس یهود وجود دارد که به زبان 
ֵלי)عبری میشله  نامیده می شود و نگارش آن به حضرت سلیمان نسبت داده شده  (Mishle ִמשְׁ

"غزل غزل های سلیمان"  با ارزش ادبی بسیار باال وجود دارد که آن رااست. صحیفه دیگری نیز 
که یک نوشتار عرفانی است که ضمناً جنبه عاشقانه نیز نامیده اند  Shir Hashirim)ִשיר ַהִשיִרים(

 درکه  است"جامعه سلیمان"  حضرت سلیمان نسبت داده می شود نوشتۀ دیگری که به دارد.
 است و آن نیز در واقع نوعی فلسفه زندگی است. خوانده Kohelet) קֶֹהֶלת)عبری قٌهِلِت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 سپاهیان امپراتوری آشور زن و کودک و مرد یهودی را به اسارت می برند

در گفتارهای پیشین سخن شما به آن جا رسید که با درگذشت حضرت  –پرسش 
که به تجزیه اسرائیل انجامید و دو  بروز کردسلیمان، اختالفاتی در بین دولتمردان زمان 

حکومت با نام های "والیت اسرائیل" در شمال و "والیت یهودا" در جنوب برپا گردید که 
آشور در  امپراتوری، اهالی والیت اسرائیل به اشغال  پس از گذشت دویست و چند سال

 آمدند و تبعید شدند. پس از آن چه شد؟
یت اسرائیل" که در شمال قرار داشت و از پیکر کشور یکی از اشتباهات بزرگ "وال –پاسخ 

بی که "والیت یهودا" نام گرفته بود  اسرائیل جدا شده بود، آن بود که دائما خود را با بخش جنو
 درگیر و در حال کشاکش می یافت. 

، باعث تضعیف هر چه  این ستیزها به جای آن که موجب تقویت "والیت اسرائیل" شود
، و  به جای آن که اتحادی به وجود آید که موجب تقویت کیان ملی گرددبیشتر آن شد و 

 همگان بتوانند به همیاری بپردازند، پایه های دوام کشور سائیده و ضعیف شد.



اشتباه بزرگ دیگری که باید از آن درس عبرت گرفته شود و باعث اضمحالل "والیت 
 امپراتوریقوی همسایه که  امپراتورییک اسرائیل" گردید آن بود که سران این خاک دائماً با 
 آرام نامیده می شد در حال نزاع و کشمکش بودند.

در شمال خاک کنونی اسرائیل قرار داشت که همان کشورهای امروزی سوریه و  امپراتوریاین 
روا آمدند و فرمانلبنان است. در آن دوران، تصور می کنم که جمعا بین بیست تا بیست و دو 

بان عبری آن ها را مِلِخ رفتند. در  می نامیدند که مفهوم پارسی آن "شاه"  ملک( - Melekh מלך)ز
 است.

آشور که در شرق والیت اسرائیل قرار داشت  امپراتوریروایان آمدند و از فرمانشماری از این 
تقاضای کمک کردند. به آن ها گفتند: بیائید به ما یاری برسانید تا با کمک یکدیگر بتوانیم 

 آرام را سرنگون کنیم. امپراتوری
آشوری ها به این فراخوانی پاسخ مثبت دادند و این همکاری انجام گرفت. ولی نتیجه آن چه 

 والیتشد؟ امیراطوری آشور بر سرزمین آرام مسلط گردید و خود از شمال نیز همسایه 
 اسرائیل شد.

جنگ طلبانه و میلیتاریستی  بزرگتر به نام آشور است که خوی امپراتوریاکنون سخن از یک 
دارد و از قدرت بسیار برخوردار است و به همسایگی سرزمین کوچک و ضعیفی رسیده که 

 "والیت اسرائیل" نامیده می شود.
به عبارت دیگر "والیت اسرائیل" به تدریج خراجگذار آشور گردید و پس از چندی تحت انقیاد 

،  آرام همچنان وجود داشت امپراتوریکه اگر  و این در صورتی –درآمد  امپراتوریکامل آن 
 می توانست به نحوی با آن کنار آید.  اسرائیلشاید والیت 

روایان فرمانپس از تسلط آشور، این امکان از بین رفت و در برخی موارد، بعضی تمردهای 
 والیت اسرائیل باعث شد که دولت آشور درصدد برآید به خاک اسرائیل حمله کند.

 م تنها یک بار نبود، بلکه در طول زمان چندین حمله صورت گرفت. این تهاج
در هیچ یک از این موارد، کسی نمانده بود که به یاری مردمان والیت اسرائیل بشتابد و این 
بی( نام داشت، باالخره منقرض و  سرزمین، که پایتخت آن "شِخِم" )نابلس امروز به زبان عر

که "اسرائیل" نامیده می شد به اسارت آشور  والیتییهودیان  نابود شد و هزاران هزاران تن از
 برده شدند. 

آشوری ها به جای این مردمانی که آن ها را از سرزمین خود آواره ساخته و به اسارت در 
آشور می زیستند،  امپراتوریسرزمین های آشور و ماد برده بودند، شماری از افرادی را که در 

اسرائیل منتقل ساختند. هدفشان آن بود که بین مردمان به اسارت رفته اسرائیل و  والیتبه 
 خاک و سرزمین آن ها یک نوع جدائی و نفاق ایجاد کنند.

بی آن سامره  در این فرصت می خواهم توضیح دهم که افرادی که شومرونی )و یا به تلفط عر
 ای( نامیده می شوند از کجا آمدند:



مهم است که از اختالط میان یهودیانی که هنوز در والیت اسرائیل باقی دانستن این موضوع 
مانده بودند و در روستاها و شهرک های کوچک این سرزمین می زیستند و از اسارت در امان 
مانده بودند، با افرادی که آشوری ها در این سرزمین به جای مردمان اصلی آن مستقر ساخته 

بان عبری شومرونیم  بودند، قوم سامری ها به وجود  Shomronim) שומרונים)آمد که در ز
 خوانده می شوند.

سامری ها با آن که با گذشت تاریخ خود را یهودی محسوب کرده و پیرو دین یهود می 
دانستند، و تورات را به آن صورت که خود استنساخ کرده بودند قبول داشته و آن را مقدس 

 یسه با تورات یهودیان دارای تفاوت ها و تغییراتی است. می نامیدند، ولی تورات آنان در مقا
آن ها همچنین همه صحیفه هائی را که به تورات ضمیمه شده و "کتاب عهد عتیق" را 

یخ ایام و انبیاء و   اِستِر تومارتشکیل می دهد )مثل کتب پادشاهان و کتاب شموئیل نبی و توار
ورات را می پذیرند که در آن هم تفاوت هائی و غیره( قبول ندارند. آن ها فقط پنج صحیفه ت

 با تورات یهودیان وجود دارد.
پا ساختند که دارای زندگی سیاسی و  سامری ها برای خودشان یک جامعه جداگانه بر
اقتصادی و اجتماعی متفاوت بود و در واقع ملت دیگری به وجود آمد که ملت سامره 

یهودیت را یافت، ولی آن ها عمال یک قوم  محسوب می شد که در آن می توان رگه هائی از
 جدا هستند.

آشور، چگونه به تاریخ  امپراتوریائید که این به اسارت رفتن یهودیان توسط رمبف –پرسش 
 ایران نیز گره می خورد؟

سال پیش بود که نخستین گروه از یهودیانِ  8111در همین دوران اسارت آشور در  –پاسخ 
بایجان و کردستان و  خاک اسرائیل، به ایران زمین گام نهادند و در بخش هائی که امروز آذر
یدند و حتی در نقطه  لرستان و یزد و دیگر نقاط مرکزی ایران محسوب می شود، اسکان گز

 ری نامیده می شود رحل اقامت افکندند.هائی که امروز تهران و 
یم که حضور تاریخی ملت اسرائیل در سرزمین باستانی ایران، برای  به عبارت دقیق تر باید بگو

 پیش از میالد آغاز شد. 188نخستین بار از سال 
اگر در این جا بخواهیم با استناد به باورهای مذهبی زرتشتیان محاسبه کنیم که حضرت 

م ظهور کرد، به این نتیجه می رسیم که استقرار نخستین گروه از یهودیان در زرتشت چه هنگا
 خاک ایران، حتی یک صد سال پیش از آمدن زرتشت و دین او بوده است.

ین  یم که یهودیان حتی پیش از تکمیل و تکو ماد در سرزمین  امپراتوریبا جرات می توانم بگو
ایران را به  امپراتوریامنشیان ظهور کنند و ایران مستقر گردیدند و حتی پیش از آن که هخ

و طبیعی است که یهودیان پیش از آغاز پادشاهی کورش کبیر در این سرزمین  –وجود آورند 
یست می کردند.  ز

با استناد به این سخنان می توان گفت که حضور یهودیان در سرزمین باستانی ایران، یک حضور 
ین است که از دوهزا  ر و هفتصد سال هم فراتر می رود.بسیار قدیمی و دیر



ائید بپرسم که آیا از آن دوران اسناد و مدارک و شواهدی رمدر این جا اجازه بف –پرسش 
وجود دارد که ثابت کند که یهودیان واقعا از قدیمی ترین اقوام و گروه هائی بودند که در 

 ایران زمین مستقر گردیدند؟
ه این موضوع را تائید و ثابت می کند: یکی صیحفۀ ما دو مرجع کامال موثق داریم ک – پاسخ

،  دوم کتاب پادشاهان است که بخشی از کتاب مقدس یهود را تشکیل می دهد. مرجع دوم
لی دوران خود آشوری ها می باشد. به خصوص در کتابخانه سنگ نبشته ها و لوحه های گِ

یبا پانصد هزار تکه سنگ نبشه  و لوحه های سفالین در معروف آشور بنیپال که حدود تقر
حفاری هائی که در شمال عراق امروزی در حدود صد تا صد و پنجاه سال پیش انجام گرفته 
یتیش میوزیوم" و دانشگاه  به دست آمده و بخش عظیمی از آن اکنون در موزه هائی چون "بر

باره آن ها همچ نان شیکاگو و اماکن دیگری متمرکز گردیده که هنوز هم بررسی و پژوهش در
 ادامه دارد.

در این لوحه های سفالی یا سنگی هم به صورتی بسیار واضح به حضور یهودیان در سرزمین 
باره زمان آمدن  ماد اشاره شده است. بنابراین می توان گفت که آن چه در کتب تاریخ یهود در

 یهودیان به ایران زمین ذکر شده کامال موثق است.
آشور به اسارت برده شدند و بخشی از  امپراتوریتوجه داشته باشید که یهودیانی که توسط 

آنان به ایران رسیدند و در آن سرزمین استقرار یافتند، ده قبیله بودند. بنابراین می توان گفت که 
ان شمار آنان بسیار باال بود. ما امروز نمی توانیم به طور دقیق برآورد کنیم که شمار یهودی

استقرار یافته در ایران چقدر بوده است، ولی شمارشان به ده ها هزار و شاید صدها هزار 
نفر می رسیده است و اکنون پرسش آن است که آنان به کجا رفتند و سرنوشت آن ها چه 

 شد.
شما بی تردید اصطالح "اسباط گم شده یهود" را شنیده اید که افسانه های زیادی نیز به آن 

صحبت از سرنوشت ده قبیله یهودی است که به اسارت برده شدند و  ه است.افزوده شد
در پهنه گسترده سرزمین هائی که در تسلط آشور و ماد قرار داشته مستقر گردیدند و 
یم که بدانیم بعدها به سر آن ها چه آمده  شوربختانه ما هیچ گونه اسناد و مدارک تاریخی ندار

یم که شماری از قبا ئل گم شده یهود از افغانستان امروز سر در آوردند و حتی است. می شنو
 به سرزمین چین رسیدند و اماکن دیگر. 

در این جا باید اضافه کنم که حتی در نوشته های پادشاهان افغانستان در اواخر قرن نوزدهم، 
یند که آنان از احفاد همان ده قبیله گم شده یهود می  پادشاهانی که خود مسلمان بودند، می گو

 باشند.
عالوه بر این، برخی پژوهشگرانی که به افغانستان رفته و به گردآوری آثار و اسناد پرداخته اند، 
یسند که پاره ای از رسوم و آئین های بخشی از مردم افغانستان شباهت زیادی به آداب  می نو

 و رسوم ملت یهود دارد.
ین قبیله حتی اسامی برخی از این افراد و قبائل شباهت بسیاری ب ه نام "افرائیم" دارد که بزرگتر

 یهودی از "والیت اسرائیل" بود که آشوریان آن ها را به اسارت بردند.



یم مانند "افرام زا" یا "یوسف زا" و حتی "لوی" که این ها  در افغانستان اسم هائی می شنو
ان یهودیانی بودند شاید اینان نواده های هم شباهت بسیاری به واژه ها و نام های یهودی دارد.

 که به آن سرزمین ها رسیدند و به مرور زمان در میان مردمان دیگر تحلیل رفتند.
این گمان نیز وجود دارد که گروه دیگری از این یهودیان در دوران کورش بزرگ به این سرزمین ها 

که توسط بابل را شکست داد و به یهودیانی  امپراتوریآورده شدند و آن هنگامی بود که کورش 
بابلی ها به اسارت برده شده بودند اجازه و امکان داد به سرزمین پدری خود بازگردند و بیت 

و در همین دوران بود که شماری از یهودیان به سرزمین ایران روی  –المقدس را از نو بنا کنند 
 آوردند و در آن جا ساکن شدند و جامعه یهودیان ایرانی بیش از پیش تقویت گردید.

لبته این امکان هم وجود دارد که گروهی از همین یهودیان که از اسارت آشور آزاد شده بودند ا
و یا یهودیان دوران اسارت بابل که در آن سرزمین مانده و یا به سوی شرق نقل مکان کرده 
باره با پای پیاده و یا با اسب و قاطر و االغ به اورشلیم و سرزمین پدری خود  بودند، دو

د، ولی بقیه آن ها در میان مردمان آن سرزمین ها تحلیل رفتند و امروز ما از بازگشتن
یم.  سرنوشت آنان اطالع دقیقی ندار

در رابطه با آن چه که در مورد قبائل گم شده یهود و احتمال استقرار آنان در  –پرسش 
دیدن افغانستان گفتید، برخی روزنامه نگاران نیز که در سال های اخیر از آن سرزمین 

گزارش داده اند که در برخی روستاها و شهرک ها و مناطق دور دست افغانستان  اند کرده
گروه ها و قبائلی وجود دارند که مردمان آن ها شب شنبه شمع روشن می کنند، دعائی 
شبیه نیایش های یهودی زیر لب زمزمه می کنند ، برخی از آن ها اسم هائی دارند که 

 می کند. اسامی یهودی را تداعی
بله، همان گونه که گفتم اسامی آن ها دارای همان طنین نام های قبائل ده گانه گم شده  –پاسخ 

اسرائیل است. در میان این قبائل افغانی که به آن ها اشاره کردید، واقعا نمادها و آثاری از 
 فرهنگ و آئین یهودیان به چشم می خورد.

، تا حدود ده سال پیش در اورشلیم یک حاخام )مالی یهودی( داشتیم دارمتا آن جا که به یاد 
به نام "راو یخیئل" که یکی از رسالت های خود را آن می دانست که در دنیا به جستجو بپردازد 

 که شاید بتواند اثری از این قبائل گمشده یهود بیابد. 
باره سرنوشت ی هودیان در افغانستان و او دیداری هم با من داشت و پرسش های بسیاری در

زاهدان ایران و پاکستان و نقاط دیگر مطرح ساخت. تصور می کنم که او به دنبال این پژوهش 
های خود به پاره ای از اطالعات دست یافت و آن ها را به صورت گزارش در برخی از 

یست روزنامه ها منتشر ساخت و او هم به این نتیجه رسید که در این سرزمین ها افرادی ز
 می کنند که آداب و رسوم برخی از آنان شباهت زیادی به آئین های یهودی دارد.

شاید در این جا شایسته باشد از فرد دیگری نیز که درباره سرنوشت اسباط گم  –پرسش 
شده اسرائیل تحقیقات گرانبهائی کرده نام ببریم و او پرزیدنت یتسحاک بن صبی دومین 

 رئیس جمهوری اسرائیل بود.



بله، درست است. ولی تفاوتی که بین پژوهش های پرزیدنت بن صبی و تحقیقات  –پاسخ 
حاخام یخیئل وجود دارد آن است که این مالی یهودی عصا به دست گرفت و در نقاط 
مختلف دنیا به راه افتاد و از کوه و تپه باال رفت و در گوشه و کنار افغانستان به دنبال این 

 قبائل گم شده گشت. 
بود که در  0436رزیدنت بن صبی تنها یک بار به این مناطق سفر کرد و آن هم در سال پ

چارچوب دیدارهای خود به ایران نیز رسید و آثار یهودی را که به ویژه در نواحی دماوند و 
گیلیارد )واقع در حومه شمالی تهران امروز( دید برایش بسیار جالب بود. پرزیدنت بن صبی 

دیدارهای خود در ایران را نیز در کتاب خویش منعکس ساخته که نوشته  شرح دیدنی ها و
 های او بیشتر درباره قرن بیستم است.  

بان این شخصیت اسرائیلی در سفرش به ایران زنده نام حبیب لوی از  گفتنی است که میز
ن فارسی و چهره های برجسته جامعه یهودیان ایران بود که او نیز خود تاریخ ملت یهود را به زبا

 در پنج جلد به نگارش در آورده است.
 
 
 



یران کرد امپراتوری  بابل یهودیان را به اسارت برد و بیت المقس را و

آشور سخن  امپراتوریشما در گفتارهای پیشین از اسارت قوم یهود به دست  –پرسش 
در این  گفتبد. ولی ملت یهود اسارت بزرگتری را نیز تجربه کرد که آن اسارت بابل بود.

باره سخن بگوئید و درباره تاثیر اسارت بابل بر زندگی و فرهنگ و سرگذشت ملت یهود 
 .بفرمائیدمطالبی بیان 

جامعه در گفتارهای پیشین تعریف کردم که وقتی با درگذشت حضرت سلیمان،  –پاسخ 
یه  مردم اسرائیل دچار انشقاق و اختالف شد و به دو "والیت اسرائیل" و "والیت یهودا" تجز

آشور به این  امپراتوریسال دوام نیاورد و با حمله  801گردید. والیت اسرائیل بیش از 
پیش از میالد(. ولی بخش دوم سرزمین ما یعنی "والیت  188سرزمین مضمحل شد )در سال 

موجودیت خود ادامه داد و ساختار دینی و فرهنگی و سلطنتی و مملکت داری آن یهودا" به 
همچنان پابرجا بود و حتی دو برابر طول عمر "والیت اسرائیل" دوام آورد و به موجودیت خود 

 سال پابرجا بود. 981یعنی حدود  –ادامه داد 
های بزرگی به پا خاسته  اتوریامپریهودا" سرزمین کوچکی بود که در کنار آن  والیتدر آن ایام "

بسیار مقتدر بود و حکومت آن حتی بخش هائی از  امپراتوریبودند. مثال، مصر آن روز یک 



جنوب اسرائیل امروز را مانند غزه و بندر اشکلون شامل می گردید. یعنی مصر در همسایگی 
ور مضمحل شد و از آش امپراتوریتنگاتنگ والیت یهودا قرار داشت. ولی در این دوران بود که 

 میان رفت.
 امپراتوریدر آن زمان وجود داشت که توانست آن  یمی پرسید که چه قدرت قوی تر

بنده و آهنین توانستند آن  نیرومند را از میان بردارد؟ پاسخ آن است که ایرانیان با یک مشت کو
این کار توسط را متالشی کنند و برای همیشه آن را از صحنه تاریخ محو سازند.  امپراتوری

 پیش از میالد بود. 508حکومت ماد انجام گرفت و تاریخ آن 
بان آنان زبان ایران باستان بود، البته پیش از تاریخی که ذکر  مادها که یک قوم ایرانی بودند و ز

پا ساخته بودند که رفته رفته آن را توسعه دادند و  امپراتوریکردم یک  کوچکی برای خود بر
آشور بود، باآلخره آن  امپراتوریوالنی و ستیزهای دراز با همسایه خود که پس از جنگ های ط

به کاری در سال  امپراتوری  508را که ابرقدرت آن روز جهان محسوب می گردید، با یک ضر
 پیش از میالد از پای در آوردند. 

مقتدر همانگونه که پیشتر گفته بودیم، آشور در آن زمان یک حکومت میلیتاریستی بسیار 
ولی  –محسوب می شد که وحشت ایجاد کرده بود و اقوام منطقه از آن سخت می ترسیدند 

ند، به نحوی که دیگر نتوانست سر پای خود بایستد همادهای ایرانی توانستند آن را شکست د
 و نابود شد.

به این نکته خوب توجه کنید که در کشور مادها که چنین پیروزی بزرگی را به دست آورد، 
 یکی از اقوامی که در آن جا می زیست یهودیان بودند.

یسان و از جمله پروفسور ایبن گراناس از سوئد می  تا آن جا که، برخی از پژوهشگران و تاریخ نو
یسند احتمال بسیار قوی وجود دارد که یهودیان برای انتقام گیری از  آشور که آن  امپراتورینو

به حکومت مادها در آن زمان یاری رساندند که بتواند  چنان آنان را به اسارت درآورده بود،
 آنان را مضمحل کند. امپراتوریآشوری ها را شکست دهد و 

بی  ین آن گردیدند. ولی در بخش جنو  امپراتوریبدین سان، آشور نابود شد و مادها جایگز
آن ها آشور حکومت دیگری به روی کار آمد که بابل نامیده می شد که مدتی مادها در کنار 

زندگی کردند و کاری به کار آن ها نداشتند و علت آن بود که در کنار یهودیان، بابلی ها نیز به 
بد. زیرا  آشور برای  امپراتوریمادهای ایرانی کمک کردند که ارتش آشور را سخت در هم بکو

 بابلی ها نیز یک دشمن محسوب می شد.
لی سرنوشت بابلی ها توسط کورش بزرگ مادها گذاشتند که بابل رشد کند و تقویت یابد. و

 پادشاه هخامنشی رقم خورد.
حاال همین بابلی ها که به تدریج قوی شدند و بر نقاط دیگر منطقه مسلط گردیدند، یکی از 
عملیات جنگی آنان حمله به سرزمین اسرائیل بود که موجب از بین رفتن حکومت یهود 

 گردید.



دها، بابلی ها رشد کردند و قوی شدند و به کشور گشائی ما امپراتوریبدین سان، در همسایگی 
پرداختند و پیشروی کردند تا به همسایگی سرزمین ضعیف و کوچک یهودا رسیدند و آن را 

 امپراتوریانروایان والیت یهودا ناچار بودند به رمبه این معنی که ف –خراجگزار خویش کردند 
 بابل باج بدهند و خراج بپردازند.

یهودیان این خراج را به موقع نمی پرداختند، و یا از دیدگاه بابلی ها خطائی از آنان سر هرگاه که 
می زد، اگر یک حاکم یهودی به این اندیشه می افتاد که دیگر مایل نیست تحت تسلط پادشاهان 
بابل بماند، و یا در صدد یافتن راه هائی بود که بتواند استقالل عمل گسترده تری داشته باشد، 

 شم بابلی ها را بر می انگیخت.خ
در آن دوران، تنها یک امپراتوری دیگر در منطقه وجود داشت که می توانست تکیه گاهی برای 
حکومت یهود باشد و آن مصر بود. در این دوران پرالتهاب توام با کشمکش و نزاع و جنگ و 

پائی  یای یهود یکی پس از ها و به اسارت بردن اقوام شکست خورده بود که انب امپراتوریبر
 دیگری ظاهر شدند.

برخی نقاط دیگر دنیا می شناسیم، که ساحران و منجمان  دربرخالف بسیاری از پادشاهانی که 
بار خود نگاه می داشتند و با آن ها مشورت می کردند که چه کار باید  و جادوگران را در در

باری نبودند و در قصر  بکنند و از چه کاری باید پرهیز داشته باشند، انبیای یهود هیچ یک در
انروایان ارتباط نزدیک نداشتند. به عکس، رفتار اکثر انبیای رمحاکم زندگی نمی کردند و با ف

 انروایان و عملکرد آنان به شدت انتقادی بود.رمیهود نسبت به ف
افرادی می خوانند، چگونه  (Navi נביא)انبیای یهود که در زبان عبری آنان را ناوی  –پرسش 
 بودند؟
یای نبی و حزقیال نبی و هوشع و عاموس و رمانبیای یهود و از جمله اشعیای نبی و ا –پاسخ 

یانه ای بیان می داشتند. ولی من به عنوان محقق نمی  دیگر انبیاء افرادی بودند که سخنان پیشگو
یم که این انبیاء را پروردگار فرستاد ه بود. نمی توان گفت توانم سخن مالیان را تکرار کرده و بگو

که آن ها نبوت می کردند به این معنی که به پیشگوئی می پرداختند، بلکه اوضاع سیاسی 
یه و تحلیل می کردند و به آینده نگری می پرداختند.   موجود را تجز

یابی قرار داد. انبیاء  تصور می کنم که گفتار و رفتار انبیاء را باید این گونه و با این دید مورد ارز
افراد بسیار حکیم و فهمیده ای بودند که با بهره وری از دانش و بینش واال، از قدرت سخنوری 
یابی می کردند که با توجه  نیز برخوردار بودند. آنان همانند مفسران سیاسی امروزی، دقیقا ارز

 به وضع جاری، فردا چه چیزهائی ممکن است اتفاق بیافتد.
انروایان وقت تذکر می دادند که از برخی رفتارهای رمتقادی به فانبیاء با لحن هشدار دهنده و ان

یای نبی که در سال های پایانی حکومت در سرزمین رمخود دست بردارند. به عنوان مثال، ا
روای یهودی وقت هشدار می داد که از کشاکش و درگیری با فرمانیهودا ظهور کرد، به 

 مصر دست همکاری و همیاری ندهد. امپراتوریبابل بپرهیزد و به  امپراتوری



آن انبیاء از عواقب چنین رفتارهائی آگاه بودند و از دیدگاه من می توان این حس آن ها را پیش 
بینی و پیش اندیشی و آینده نگری دانست. بین خودمان باشد، این همان کاری است که بسیاری 

یان امروز انجام می دهند که البته برخی پیش بینی های آنان اشتباه در می آید. برخی  از پیشگو
یابی درست ارائه می دهند،  یانهم اگر ارز  آن را رد می کنند.دیگری  پیش گو

در گذشته وقتی معلوم می شد که ارزیابی های این انبیاء تا چه حد درست از آب در آمده 
نوشته ها است، سخنان آنان به صورت نوشته برای آیندگان باقی می ماند، و اکنون که ما آن 

می گوئیم که آن ها واقعا نبی و پیشگو بودند، ،  را با گذشت چند هزار سال مرور می کنیم
یرا بسیاری از پیش نگری های آنان به واقعیت پیوست.  ز

یم رمما توصیه ها و نصحیت های فردی چون ا انروایان آن زمان رمولی ف –یای نبی را می شنو
 رزها گوش کنند و از برخی رفتارها بپرهیزند. این قدرت درک را نداشتند که به اند

انروایان دچار اشتباهات سرنوشت سازی شدند و در این جا من می رمعده ای از این ف
که گفتم آن ها کمی بیشتر از  –انروایان در والیت یهودا رمخواهم برسم به اواخر دوران ف

 چهارصد سال حکم راندند 
انروائی به نام رمبزرگی گردیدند. به عنوان مثال، ف ولی برخی از آنان نیز مرتکب خطاهای

یاخیم دچار یک اشتباه سیاسی بزرگ شد و آمد با ابرقدرتی مانند  بابل به  امپراتورییهو
 رویاروئی و کشاکش پرداخت.

قدرتمند بابل واکنش نشان می داد. بخت النصر حاکم  امپراتوریخوب، بسیار مسلم است که 
یاخیم را به اسارت در آورد و او را به بابل منتقل ساخت و شمار زیادی از  بابل آمد و یهو

فاق حزقیال نبی یود. حزقیال بل برد، که یکی از آنان بر حسب اتیهودیان دیگر را نیز با وی به با
)که نام عبری او یحزقل است( در اسارت بابل پیش گوئی هائی کرد که خواندن آن بسیار 

 است. عبرت انگیز
یاخیم که به اسارت برد، فرد دیگری را به نام صدقیا به بخت النصر ب روائی فرمانه جای یهو

بابل سر باز  امپراتوریوالیت یهودا منصوب کرد که او نیز پس از مدتی، از پرداخت خراج به 
زد. بخت النصر دوباره از بابل لشگر فرستاد به سوی اورشلیم، و برای بار سوم حاکم یهودیان 

 و صدقیا را نیز به بابل تبعید کرد وفرزندان او را کشت.را دستگیر ساخت 
بخت النصر در این حمله سوم بود که معبد مقدس یهود را نیز به آتش کشید، سراسر اورشلیم 
را با خاک یکسان ساخت و این شهر آباد و مقدس به آشیانه جغدان مبدل گردید و آن گونه که 

به و حیوانات دیگر در کتب انبیاء آمده است، از آن پس شغاال تنها موجودات ن و سگ و گر
بودند.  به زبانی دیگر، اورشلیم به یک خرابه واقعی مبدل گردید که آن جالل زنده در این شهر 

 نیز در ملت یهودو  و شکوه و عظمت دوران داود و سلیمان را به کلی از دست داده بود
 .اجنبی به سر می برداسارت 

 ه اسارت برد؟ چه کسانی را بخت النصر ب
بت گردیدند. به و کارآ راهی غر  در نخستین حمله اش، شماری از شخصیت های پرتجر



، اما همه ناتوانان و فقیران  را به اسارت بابل برد ادر حمله دوم شمار بیشتری از مردمان یهود
 و بینوایان را در این سرزمین باقی گذاشت.

یان آن بیت المقدس  625سالی که اورشلیم به کلی ویران گردید،  قبل از میالد بود که در جر
یهود که "معبد اول" نامیده می شد، با خاک یکسان گردید و به آتش کشیده شد و همه افراد 
بت گردیدند. بدین سان یهودیان والیت اسرائیل در شمال  ملت یهود راهی دیار اسارت و غر

اسارت برده شدند و بخت النصر  در اسارت بودند و یهودیان والیت یهودا در جنوب نیز به
ین شمار از یهودیان را از وطن خود آواره ساخت.  در واقع بیشتر

با توجه به آن چه که گفتید و این که خانه خدا ویران گردید، اورشلیم به یک  –پرسش 
خرابه مبدل شد و مردمان آن به اسارت برده شدند، منطق حکم می کند که پس از وقوع 

ک ملت موجودیت خود را از نظر قومی و فرهنگی و دینی از دست ، ی چنین حوادثی
بدهد و در میان ملل دیگر تحلیل رود و نام و اثری از او باقی نماند. پس چگونه شد که 
یهودیان پس از این اسارت دردناک و خانمان برانداز باز هم زنده ماندند و به موجودیت 

انی و آزادی و رمر سال، دوباره به خودفخود ادامه دادند و باالخره با گذشت دو هزا
 کشور مستقل خویش دست یافتند؟

بات دردناک که متحمل شد،  بله –پاسخ  ، برخالف اقوام دیگر، ملت یهود با وجود این ضر
ین دلیلش آن که ما امروز در این استودیو در شهر اورشلیم نشسته ایم و  مضمحل نگردید و بهتر

و پرچم اسرائیل آزاد و آباد بر باالی ساختمان اداره رادیو اسرائیل این گفتارها را ضبط می کنیم 
 در اهتزاز است. 

ملت یهود با اتکاء به فرهنگ باستانی و باور دینی خود و تالشی که برای حفظ ارزش های ملی 
یا باقی مانده و به سرنوشت ملت های دیگری که نابود  و مذهبی خود دارد ، ملتی زنده و پو

 نگردیده و ماندگار شده و ماندگار خواهد ماند. شدند دچار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 کورش کبیر که در تورات یهودیان از او با نام "مسیح خداوند" یاد شده است

عظیم بابل حمله  امپراتوریشما در گفت و گوی پیشین تعریف کردید که چگونه  –پرسش 
ود را با خاک یکسان ، بیت المقدس یه کرد و سرزمین یهود را به اشغال خود در آورد

، ملت یهود را از سرزمین خود آواره کرد و آن را  ساخت، اورشلیم را به ویرانه مبدل کرد
، ولی یهودیان هویت دینی و ملی خود را حفظ کردند و یاد اورشلیم را  به اسارت بابل برد

پدیده در خاطر خویش زنده نگاه داشتند و باالخره به سرزمین پدری خود بازگشتند. این 
را چگونه توجیه می کنید، و این در حالی که بسیاری اقوام و ملت های دیگر که سرنوشت 

 مشابه داشتند از بین رفتند و اثری از آنان نماند؟
، ملت یهود برخالف برخی اقوام دیگر نابود نشد و نابود نخواهد شد؛ زیرا این  بله –پاسخ 

فرهنگ قوی  امحسوب می شود که همانملت یک پشتوانه قوی دارد که مظهر ملیت آن 
است و آن باورهائی که دارند و همان ایمانی که در وجود یهودیان خانه گرفته است و این 



این ها همه پشتیبان و ،  همبستگی و پیوستگی که میان ملیت و دیانت یهودیان وجود دارد.
  نگاهدار ملت یهود است و این ملت از بین نخواهد رفت.

، دین اساس ملیت آنان را تشکیل می دهد و ملیت اساس دین آنان محسوب می نزد یهودیان
. این راز بقای یهودیان است. با چنین خصوصیاتی، سخن گفتن از این که چنین ملتی  شود

 ممکن است نابود گردد و به دست فراموشی سپرده شود، امری ناممکن به نظر می رسد.
باره آن تو ضیح دهم این است که ممکن است برخی این پرسش نکته دیگری که می خواهم در

را عنوان کنند که دولت های بزرگی مانند آشور و بابل چرا اصال یهودیان را به جای آن که به 
 اسارت ببرند، قتل عام نکردند و آن ها را نکشتند؟

ایه کاری و رماین پرسش جالبی است و پاسخ آن است که در دنیای قدیم، انسان یک س
 محسوب می شده چون قدرت کار داشته و می توانسته سودآور باشد.  اقتصادی

یبا رایگان برای امور ساختمانی، احداث جاده ها،  حکومت های اشغالگر از این نیروی کار تقر
لشگرکشی ها، کارهای کشاورزی، ساخت سدها، پل سازی به روی رودخانه ها و ده ها و 

استفاده می کردند. اسیران را به کار اجباری می  صدها نوع دیگر کارهای عمرانی و کشاورزی
گرفتند و از نظر اقتصادی و مالی، هر اسیری ارزش مالی داشت. در آن دوره نیروی انسانی 

های آشور و بابل، به جای آن که یهودیان را قتل  امپراتوریایه بود. از این رو، رمهمانند یک س
 نزد خود به اسارت بردند.عام کنند، آن ها را زنده نگاه داشتند، ولی 

می رسد: ارتش های اشغالگر می توانستند به جای آن  رمدر این جا سئوالی به نظ –پرسش 
که این ملت مغلوب شده را به اسارت ببرند، در همان سرزمین خود نگاه می داشتند و 

 .همان جا از آن ها کار می کشیدند و آنان را خراجگزار خود می کردند
خیر، امکان چنین کاری وجود نداشت. چون وقتی ملت مغلوب شده ای را در  –پاسخ 

مملکت خودش باقی بگذارند، موجب دردسر برای حکومت غالب خواهد شد. این امر به 
یژه در مورد ملت یهود صادق است که جز خاک پدری خود و سرزمین خویش، جای  و

 .  دیگری را برای زندگی کردن ندارد
ستند که به سرزمین پدری خویش دلبستگی و وابستگی بسیار عمیق و مستحکم یهودیان ملتی ه

دارند. آن ها خاک پدری خویش را سرزمین مقدس می دانند. سخن از سرزمینی است که 
حتی در آن دو هزار سال پیش و دوران اسارت بابل، دارای پیشینۀ یک هزار ساله بود که از 

 دوران حضرت موسی آغاز می شد.
ه به این واقعیات، باقی گذاشتن یهودیان مغلوب در سرزمین اشغال شده آنان، از دیدگاه با توج

حکومت های اشغالگری چون آشور و بابل اقدامی عاقالنه به شمار نمی آمد. آن ها بر این 
 باور بودند که باید ملت مغلوب را از سرزمینش کامال جدا کرد. 

بود که رومیان اشغالگر حدود دو هزار سال پیش، پس از یادآوری کنم که این دقیقا همان جنایتی 
اشغال سرزمین اسرائیل به آن دست زدند. یونانیان نیز که پیش از رومی ها سرزمین اسرائیل 
را به اشغال خود درآوردند، آن ها هم دقیقا همین شیوه را در پیش گرفتند. به این ترتیب می 



ی بوده اند که کوشش کردند ملت اسرائیل را از بینید که در طول تاریخ، اشغالگران بسیار
 سرزمین خویش جدا کنند. ولی در این آرزو و هدف ناکام ماندند و نتوانستند.

منظور شما آن است که نتوانستند فرهنگ و باور مذهبی این ملت به اسارت  –پرسش 
 رفته را نابود کنند؟

خوردند. برای آن که ملتی چون  بله، دقیقا، آن ها در انجام این نیت خود شکست –پاسخ 
ملت یهود را نابود کنند، آن ها می بایست فرهنگ و تمدن و باور دینی یهودیان را نابود سازند 

 که این، کاری شدنی نیست. –
یباً پنجاه  با توجه به این سخنان، همان ملت یهودی که به اسارت بابل برده شد، در ظرف تقر

. یادآوری کنم که این گونه  زیست زندگی پر مشقتی داشتسالی که در آن سرزمین در اسارت 
یند که به مف (Galut גלות)غربت را در زبان عبری گالوت  وم تبعید و نفی بلد است. با همی گو

 امپراتوریاین همه، ملت یهود هرگز وطن خویش را فراموش نکرد، تا آن که کورش بزرگ به 
داد که یهودیان و اقوام دیگر آزاد باشند به سرزمین ان رمبابل حمله برد و آن را برانداخت و ف

یش باز گردند، و در مورد یهودیان، داریوش بزرگ حتی به آنان کمک مالی کرد که بتوانند  خو
 بیت المقدس خود را از نو بنا کنند.

شما در سخن خود گفتید که یهودیان مدت تقریبا پنجاه سال در اسارت بابل  –پرسش 
به مفهوم دو نسل است و دو نسل کافی است که ملتی در اقوام دیگری  بودند. پنجاه سال

که اطرافش زیست می کنند، و در سرزمین گالوت و اسارت تحلیل برود و فرهنگ 
 خویش را به دست فراموشی بسپارد. آیا این طور نیست؟

خیر، یهودیان تحلیل نرفتند، از جمله به خاطر آن که این ملت به غربت رفته از  –پاسخ 
رهبری شخصیت هائی چون انبیای خود و همچنین افراد خردمند و آینده نگر برخوردار بود. 
این رهبران از قدرت ارشادی بسیار باال برخوردار بودند و ملت یهود نیز ملتی خردمند و خرد 

 لیت قوی و باور مذهبی تزلزل ناپذیری داشت.اندیش بود که حس م
بابل را  امپراتوریدر این جا می خواهم کمی حاشیه بروم: وقتی کورش بزرگ به پا خاست و 

 برافکند، از یاری و همکاری یهودیان نیز برخوردار شد. 
یادآوری می کنم که چند صد سال پیش از آن، یهودیان به پادشاهان ماد در ایران زمین کمک 

آشور را براندازد و این بار نیز تردیدی نیست که یهودیان به اسارت رفته  امپراتوریکردند که 
بزرگ و قوی بابل را از پای  امپراتوریدر بابل، به کورش بزرگ یاری رساندند که بتواند 

 درآورد. 
البته باید یادآوری کنیم که کورش بزرگ با شمار چشمگیر دیگری از ملت های به اسارت 

یژه ر بانی و عطوفت بسیار رفتار کرد و این واقعیت که یهودیان مورد مهر و فته به بابل نیز با مهر
پادشاه دادگستر ایران قرار گرفتند، احتماال یکی از عللش آن بود که به ارتش ایران در اجرای 

 حمله به بابل کمک های الزم را انجام دادند. 



ین کارهائی که به آن دست زد این  هنگامی که کورش بزرگ بابل را تسخیر کرد ، یکی از مهمتر
 بود که یهودیان را ار اسارت آزاد ساخت و به آنان امکان داد به میهن خویش باز گردند.

، اکنون می خواهم به پرسش پیشین شما  پس از این مطلب که به عنوان حاشیه بیان کردم
کنم که اگر کورش بزرگ ظهور نمی بپردازم. این پرسش را من گاه بگاه حتی از خودم هم می 

کرد، سرنوشت ملت یهود به کجا می انجامید؟ بر سر این ملت و فرهنگ و باور مذهبی او 
یم که دین یکتاپرست یهود پایه و اساس دو دین  چه می آمد؟ اگر این واقعیت را نیز بپذیر

د آمد، پس توحیدی دیگر قرار گرفت، یعنی مسیحیت و اسالم بر پایه باور یهود به وجو
 سرنوشت همه این ها چه می شد؟

من نمی دانم به این پرسش پاسخ دهم که اگر کورش نمی آمد سرنوشت ملت یهود چه می 
اطمینان دارم که سرنوشت دیگری در انتظار ما بود و این ملت در مسیر  در هر حال شد. ولی

 دیگری قرار می گرفت.
کورش بزرگ به صحنه آمد و یهودیان را  ولی سپاس می گوئیم این واقعیت تاریخی را که

نجات داد و با آن که یهودی نبود، در کتاب مقدس یهود با لقب "مسیح خداوند" از او نام برده 
شد و این عنوانی نیست که به آسانی به کسی داده شود، بلکه نوعی سپاس و قدردانی ملت یهود 

 ن روا داشت.نسبت به فردی بود که چنین خدمت بزرگی را نسبت به آنا
به فصل چهل و پنجم صحیفه اشعیای نبی در کتاب مقدس رجوع کنید و آن را به خوانید 

خداوند به مسیح خویش یعنی کورش گفت که دست راست تو را »که در آن آمده است: 
گرفتم تا به حضور تو امت ها را مغلوب سازم و کمر پادشاهان را بگشایم، تا درها را به 

ازم و دروازه ها از آن پس بسته نشود. |خداوند به کورش| چنین می حضور تو مفتوح س
اید: من پیش روی تو خواهم خرامید و جای های ناهموار را |در برابر تو| هموار خواهم رمف

ید و گنج  ساخت و درهای برنجین را خواهم شکست و پشت بندهای آهنین را خواهم بر
بدانی که من یهوه |هستم| که تو را به اسمت  های ظلمت و خزائن را به تو خواهم بخشید تا

 (. رم)آیات اول تا چها« خوانده ام و خدای اسرائیل هستم
ائید که آیه نخست این فصل از صحیفۀ اشعیا در کتاب مقدس، با ستایش از رمتوجه می ف

کورش بزرگ آغاز می شود، که خود اهمیت سخنانی را که در وصف کورش گفته شده دو 
 د. چندان می کن

ولی تنها در صحیفه اشعیا نیست که از کورش بزرگ با احترام و قدردانی نام برده می شود. 
بلکه در چند صحیفۀ دیگر یهودی  نیز که بعد از تورات آمده، ما با این نام برخورد می کنیم 
یند. در کتب تلمود و میشنا که کتب مهم دینی و  که با ستایش بسیار از او سخن می گو

 ود هستند نیز ما به نام کورش بزرگ بر می خوریم.فلسفی یه
کورش آمد و نه تنها به ملت یهود آزادی داد، و به آنان گفت که از این پس شما قوم رهائی 
یافته ای هستید که می توانید به هرکجا که بخواهید بروید، بلکه تاکید کرد که "این آزادی به 

باز گردید". به عبارتی دیگر، کورش بزرگ شما داده می شود که بتوانید به میهن خویش 



یش پای بند  دریافت که تا چه حد عشق به وطن در یهودیانی که این چنین به معتقدات دینی خو
 هستند قوی است و شعله می کشد. این را پادشاه بزرگ ایران درک کرد و آن را پذیرفت.

ن می توانند به وطن خویش تنها این نبود؛ بلکه هنگامی که کورش به یهودیان گفت که اکنو
بازگردند، همچنین تاکید کرد که به آنان اجازه داده می شود که همه ابزار و آالت مقدسی را 
نیز که در معبد یهود وجود داشته و همراه آنان به بابل آورده شده بود، با خود به خاک 

 اسرائیل باز گردانند.
ود داشت و در اجرای مراسم دینی مورد سخن از آن وسائلی بود که در بیت المقدس یهود وج

استفاده قرار می گرفت و بخت النصر پادشاه بابل هنگامی که اورشلیم را اشغال کرد، همه این 
ینت بخش کاخ های خویش ساخت.  وسائل را به تاراج برد و به خزانه خود منتقل کرد و یا ز

من همه این وسائل به یغما  کورش بزرگ به یهودیان گفت که نه تنها شما آزاد هستید، بلکه
ید و بیت المقدس یهود را از نو بسازید. کورش به  رفته را به شما باز می گردانم که با خود ببر
بی درک می کند که آنان تا چه حد به این ابزار دینی خود که در  یهودیان گفت که او به خو

فت "اکنون می توانید آن ها اجرای آئین های مذهبی به کار می آید دلبستگی دارند و به آنان گ
ید".  را بردارید و با خود به وطنتان ببر

توجه کنید که کورش به یهودیان چه گفت. خطاب به آنان گفت: "بروید و خانه خدا را از نو 
 بنا کنید".

ید.  پا کننده ایران بزرگ می گو دقت کنید که این را کورش بنیانگذار خاندان هخامنشی و بر
یمی در ایران بر قدرت مسلط می شود که می دو هزار و پانصد [ سال پس از کورش بزرگ، رژ

ید "اسرائیل نابود باید گردد" و توصیه می کند که مردمان این سرزمین رهسپار کانادا و  گو
بان شاهنشاه ایران نسبت به دین ]آالسکا شوند . در واقع این سخنان کورش، تائیدی است از ز

او در واقع اصل و احترامی است به باور مذهبی یهودیان  توحیدی و یکتاپرستی یهودیان و
 ملیت یهود را می پذیرد.
پیش از میالد به تصرف حکومت ایران در آمد و با اعالم  632تا  634امپراتوری بابل در سال 

 ، آن ها به تدریج بار و بنه خود را بستند و حرکت به سوی اورشلیم آغاز گردید. آزادی یهودیان
شخصیت های بزرگ و ارشاد کننده ای در بین یهودیانی بودند که به اسارت بابل گفتیم که 

رفتند. یکی از آن ها زوروبابل نام داشت که کاروان متشکلی را از یهودیانی که می خواستند به 
پا کرد. شمار دقیق افرادی که در این کاروان  سرزمین پدری باز گردند در ظرف دو سه سال بر

نفر با این کاروان به  98ر351تاب مقدس نیز ذکر گردیده و گفته شده که شرکت کردند در ک
یش باز گشتند که در میان آن ها عده ای از یهودیان نیز بودند که با زنان بابلی ازدواج  وطن خو
کرده بودند و حتی عده ای که خدمتکاران بابلی داشتند و یا با افراد محلی دوست شده و آن 

 آورده بودند. ها را به همراه خود 
در بین این شمار زیاد نیز نوعی همبستگی به وجود آمده بود و همه با هم به سوی اورشلیم 

یدند.  روان شدند و در پایتخت یهود اسکان گز



نکته دیگری را نیز باید به سرگذشت تبعید یهودیان اضافه کنم و این آن که شماری از یهودیانی 
تی نیز دست یافتند. در این زمینه اشاراتی در نوشته های که به بابل برده شدند، به امتیازا

 یهودی وجود دارد و در صحیفه عزرا و نحمیا در کتاب مقدس ما این اشارات را می بینیم. 
 ، می خواهم برگردم به سئوال قبلی خود و از شما بپرسم که دوران اسارت بابل –پرسش 

دگی و سرنوشت آنان داشت؟ تصور می از نظر فرهنگی و دینی یهودیان چه تاثیری بر زن
کنم که این دوران اسارت پنجاه ساله نوعی فرصت نیز برای انسجام و اتحاد و شکل گرفتن 

 قومیت و ناسیونالیسم یهود بود.
، بلکه تاریخ یهود به طور  این موضوع درست است و بدون شک نه تنها اسارت بابل –پاسخ 

ه انسجام های ملی و پایداری در برابر دشواری ها و اصولی به ما نشان می دهد که این گون
 کردن با چالش ها موجب آبدیده شدن فوالدین یک ملت می گردد.  رمدست و پنجه ن

این اتحاد و انسجامی که در بین یهودیان به وجود آمده و حس وطن پرستی آنان را تقویت کرده 
بی تردید با این اسارت ها و به ،  و موجب تقویت اراده و قدرت ایستادگی آن ها گردیده

 . غربت رفتن ها ارتباط ناگسستنی داشته است
حس ناسیونالیسم و ملی گرائی هنگامی تقویت می شود که اشغالگران بر خاک اسرائیل مسلط 
می گردند و مردمان آن را به اسارت می برند و یهودیان را از سرزمین پدری خود دور می کنند 

 سازند که در دیار غربت رحل اقامت افکنند.و آن ها را ناچار می 
بت می رود و آن سختی ها و بدبختی ها را تحمل می کند،  برای بیان تنگناهای  کسی که به غر
معنوی خویش به شعر گفتن روی می آورد، به نوشتن خاطرات می پردازد، تحقیق و تفحص 
باره فلسفه زندگی به تعمق می پردازد، به یاد گذشته ها می افتد؛ که همه این ها در  می کند، در

اط و همبستگی پیدا می کند با عِرق وطن پرستی و ناسیونالیسم و ملیت و موجب واقع ارتب
 تقویت آن می شود. 

باز در این جا یادآوری می کنم که یهودیت تنها دینی است که در آن باور مذهبی و ناسیونالیسم 
 و وطن پرستی با هم در آمیخته و عجین شده است.

باره زنده با توجه به همین اصول است که می توان  گفت ملت یهود در دوران اسارت بابل، دو
یائی خود را به دست آورد و به خلق آثار ادبی و علمی و دینی پرداخت.  شد و پو

لطف کرده و به گرانبهاترین اثر دینی و فرهنگی و علمی بپردازید که یهودیان در  –پرسش 
تلمودِ بابلی" نامیده می مجموعه آثاری است که " منظورمبابل آن را پایه گذاری کردند. 

 شود.
تلمود چند صد سال پس از ماجرای اسارت بابل نگاشته شد و هم زمان می شود  –پاسخ 

 با دوره ساسانیان در ایران و در فرصت دیگری ما از آن سخن خواهیم گفت. 
نگارش یافت که بخشی از آن را در  آثاریولی در مورد دوران اسارت بابل، در این مدت نیز 

بت زده دین خود را فراموش نکرده و کتاب مقدس خویش را کنار اخ تیار داریم. یهودیان غر



بلکه، تورات را می خواندند و درباره آن صحبت و تبادل نظر می کردند و  –نگذاشته بودند 
 آیات تورات سینه به سینه نقل می شد.

یکی از  (Ezekiel יחקאל )یحزقلیادآور می شوم که در یکی ازگفتارها اشاره کردیم به حِزقیال نبی 
بدر شده  که در اسارت بابل به سر می بردانبیائی  و در دوران اسارت آشور از وطن خود در

بیانی بود که بی کار نمی نشست و به ارشاد و رهنمود ملت می  بود. او هم از جمله مر
 دادند.پرداخت. آن ها همه به کمک یکدیگر به فعالیت های دینی وفرهنگی ادامه می 

با این زمینه فرهنگی و باورهای دینی بود که گروه بزرگی از یهودیان از اسارت بابل باز گذشتند 
یدند  همان شهری که  –و در سرزمین یهودا مستقر شدند و به ویزه در شهر اورشلیم اقامت گز

یران شده بود و حاال آنان می بایست آن جا را بازسازی کنند و همان گونه که  در کامال و
ان کورش بزرگ ذکر گردیده بود آنان وظیفه داشتند معبد مقدس را از نو بنا کنند. این یکی رمف

 از رسالت های افرادی بود که از اسارت بازگشته بودند و به سوی اورشلیم رهسپار گردیدند.
 این دوره از تاریخ یهود را باید "دوره ایران زمین" نامید. 

یم که وقتی  شما کتاب تاریخ را ورق می زنید، می بینید که به دوره های در این رابطه بگو
، دوره پادشاهان ، دوره آشور، دوران بابل و غیره.  مختلف تقسیم شده است: دوران داوران

اکنون با به روی صحنه آمدن کورش بزرگ و داریوش و اردشیر و خشایارشاه و دیگران، دوران 
زیرا در آن ایام سرزمین اسرائیل نیز در تسلط ایران قرار ایرانیان در خاک اسرائیل آغاز می شود. 

 نیز تسلط داشته و بر آن حکومت می کند. ادارد و پادشاه ایران بر والیت یهود
این نکته بسیار جالب است و باید بر آن تاکید کرد که در تمام دویست سالی که ایرانیان بر 

ین نکته را از صمیم قلب و با خلوص نیت والیت یهودا و شهر اورشلیم  تسلط داشتند )و من ا
یم و قصد تبلیغ یا تعارف ن زمان که آزاد منش و لیبرال بود و  امپراتوری( تنها دارممی گو

 بود.  ایران امپراتورید، نکرهیچگونه آزار و اذیتی علیه یهودیان اعمال 
پراتورهای یونان و روم آن ها به یهودیان ستم نکردند و به آنان زور نگفتند و این در حالی که ام

قدیم پس از آن که بر این سرزمین مسلط گردیدند به آزار مردمان آن پرداختند و می خواستند 
پرستی خود را بر این ملت یکتا پرست تحمیل کنند. ایرانیان هرگز چنین کاری  بتباورهای 

عهد عتیق در نکردند. در دوران حکومت ایرانیان بر منطقه بود که بسیاری از مطالب کتاب 
یر کشیده شد که تا به امروز در اختیار همگان قرار دارد.  کتاب مقدس یهودیان به رشته تحر

 
 



 "عزرا" تورات را تدوین کرد و "نحمیا" به بازسازی اورشلیم پرداخت

باستانی شما در رشته گفتارهای خود درباره سرگذشت ملت یهود در سرزمین  –پرسش 
خویش، به دوران حکومت ایرانیان بر خاک اسرائیل رسیدید. دورانی که کورش 

سرزمین را تصرف کرد و به یهودیانی که به  و آن بابل را شکست داد امپراتوریکبیر
اسارت رفته بودند اجازه داد برگردند به سرزمین پدری خویش و حتی به آنان کمک مالی 

ا که جایگاه مرکزی نیایش یهودیان و نماد استقالل و ملیت کرد تا بتوانند بیت المقدس ر
 این مردمان بود از نو بنا بکنند. می خواهیم در این باره سخنان بیشتری بشنویم.

در همین دوره، روند بازگشت یهودیان به سرزمین پدری امری نبود که در یک روز یا  –پاسخ 
چند روز و حتی چند سال به انجام برسد. مثال در آن روزگاران نه هواپیماهای امروزی وجود 
یع بین مسافت ها. بنابراین، خروج یهودیان از بابل به  داشت و نه امکان آمد و شد سر

 رفت و سال ها به درازا کشید.صورت تدریجی انجام گ
خود نوسازی بیت المقدس نیز، که بعدها نام "معبد دوم" به آن داده شد، و تجدید بنای مکانی 

 که به کلی ویران شده بود، چندین سال به طول کشید.



یک اشکال بزرگ وجود داشت و آن هم در داخل خود اورشلیم به وجود آمده بود: یاد آوری 
بابل خاک اسرائیل  امپراتوریاز گفتارهای پیشین توضیح داده بودم که وقتی  می کنم که در یکی

را به اشغال خود درآورد، همه اهالی اورشلیم به اسارت برده نشدند بلکه گروهی از اهالی در 
 این شهر باقی ماندند.

 در کنار آن ها، یک عده ای از سامری ها بودند که در خاک اسرائیل و در نواحی نزدیک به
"شِخِم" )نابلس امروز در کرانه باختری رود اردن( زندگی می کردند. آن ها هم در جمعیت 
یهودی شهر اورشلیم مخلوط شده بودند و بنابراین، وقتی مهاجران تازه وارد، و در واقع آن به 
اسارت رفتگان آزاد شده، به تدریج بازگشت به اورشلیم را آغاز کردند، شوربختانه این دو 

یستی مسالمت آمیز داشته باشند.گروه ن  توانستند با هم بسازند و همز
توضیح دهم که چرا با هم نمی ساختند: علت نخست آن بود که سامری ها  بفرمائیداجازه 
یعت یهود را رد می کنند لیتورات را می پذیرند و گرچه مایل  . آن هابخش دیگری از شر

باره به همان شکوه و تقد ین مکان نبودند که اورشلیم دو س پیشین خود باز گردد و مقدس تر
یم"  یز نامیده می شود و در حومه شهر  (Har Guerizim)הר גריזים  سامری ها را که "کوه گر

 شِخِم قرار دارد تحت الشعاع قرار دهد.
عالوه بر این، گروهی از بازگشتگان افرادی بودند که در گذشته در این خاک دارای امالک و 

ودند که بخشی از این ها از بین رفته و بخشی دیگر توسط دیگران تصرف باغ ها و مزارع ب
شده بود و صاحبانشان عوض شده بودند و یک عده ای هم در اورشلیم زندگی می کردند که 

بود و  حکمفرمامالیات نمی دادند. خالصه آن که نظم و قانونی وجود نداشت و هرج و مرج 
 افرادی بودند که این وضع را به سود خود دانسته و از آن بهره می بردند.

در چنین وضعی، افرادی که تازه از راه رسیده بودند، می خواستند بار دیگر حاکمیت خود را 
بر آن سرزمین مستقر سازند و بیت المقدس را از نو بنا کنند و ساختار حکومتی سلطنتی را 

تر برقرار بود، بازگردانند. ولی گروه هائی نیز وجود داشتند که این تغییرات همان گونه که پیش
را نمی پذیرفتند و مایل به انجام آن نبودند و بنا براین مدتی طول کشید تا بتوان ساخت و ساز 

 دوباره بیت المقدس را آغاز کرد.
، هم زمان با دومین آغاز نوسازی بیت المقدس، آن گونه که در کتب تاریخ یهود بازتاب یافته

سال حکومت داریوش پادشاه ایران بود. به عبارت دقیق تر می توانیم بگوئیم که فعالیت 
باره سازی خانه خدا، در سال   پیش از میالد آغاز گردید.  681ساختمانی در اورشلیم برای دو

خ و آماده کردن زمین، برچیدن سنگال همواردر این تاریخ بود که برنامه های مقدماتی، مانند 
باره آغاز گردید. تهیه مصالح ساختمانی و به ویژه تراشیدن سنگ  سازی مکان برای ساخت دو
هائی که قرار بود در نمای بیرونی این جایگاه به کار رود مدت مدیدی به درازا می انجامید. در 

باره به مجموع، نوسازی بیت المقدس دوم در ظرف چهار سال انجام گرفت و  کانون دو
باره این ملت نوخاسته مبدل گردید. در رمدس نیایش یهود و نماد استقالل و خودفمق انی دو

یبا به انجام رسیده  605سال  پائی آن تقر باره خانه خدا که بر پیش از میالد بود که گشایش دو
 بود صورت گرفت.



ینه ساختمان را ایرانیان دا یم که هز دند. در من این جا با سرافرازی و خرسندی می توانم بگو
آن دوران باستان بود که ملت ایران و حکومت ایران نه تنها یهودیان را از اسارت و غربت 
ینه بازسازی بیت  رهائی بخشیدند و به آن ها امکان دادند به خانه پدری بازگردند، بلکه هز

 المقدس یهود نیز توسط ملت ایران تامین گردید.
داریوش پادشاه هخامنشی بود که از خزانه سلطنتی من به این واقعیت تاریخی افتخار می کنم. 

ینه ها را از اول تا آخر پرداخت کرد.   ایران همه هز
ائید که برای پادشاهان هخامنشی این موضوع تا چه حد اهمیت داشت که رممالحظه بف

که این به سود هر دو  –ایران و سرزمین یهود  امپراتوریرابطه دوستانه ای برقرار باشد بین 
ر و هر دو ملت بوده و یکی از نخستین نشانه های همیاری بین دو سرزمین به شمار می کشو
 آید.

این دوستی بین دو ملت را کورش هخامنشی در کنار رودخانه دجله و فرات بنا نهاد و داریوش 
بود که با یاری رسانی به بازسازی بیت المقدس یهود، این رشته مودت را بیش از پیش 

ین دو ملت یک همبستگی و یا دلبستگی ایجاد شد که برای یک مدت مستحکم ساخت. ب
. به همین هدف بود که  هم از جانب یهودیان و هم از طرف ایرانیان –طوالنی ادامه پیدا کرد 

باره خانه مقدس خداوند را تامین کند. پا سازی دو ینه بر یوش کبیر حاضر شد همه هز  دار
المی ایران سرزمین اسرائیل را به نابودی تهدید می که حکومت اس برابر این واقعیت تلخدر 

بت بفرستد، دو هزار و پانصد سال پیش  کند و ملت این کشور را می خواهد به سرزمین غر
ینه بازسازی بیت المقدس یهود  یوش بزرگ هز کورش کبیر آمد و یهودیان را آزاد کرد و بعد دار

 را به عهده گرفت. 
ید بازی تاریخ را   .بنگر

ند به اورشلیم می آید و در پای "دیوار رمکه وقتی یک یهودی باو بفرمائیدظه تصور یک لح
ندبه" حاضر می شود و بر آن سنگ های بزرگ که یادگار حصار بلند بیت المقدس یهود و 
تنها بازمانده آن است به عالمت احترام و اعتقاد بوسه می زند، در واقع دست به روی 

پایه  ینه نصب آن را حصاری می کشد که بر همان سنگ های قدیمی قرار گرفته که هز
 ایرانیان توسط داریوش کبیر پرداخته اند.

این برای ما یک افتخار بزرگ است. با این کمک و یاری رسانی، و بدنبال کوشش خستگی 
پا گردید  باره بر گرچه هنوز عملیات  –ناپذیر یهودیان بازگشته بود که بیت المقدس دو

 ورشلیم به انجام نرسیده بود.بازسازی شهر ا
در این جا می خواهم دو پرسش دیگر مطرح سازم: یکی تاثیر و نفوذ فرهنگ  –پرسش 

ایران بر فرهنگ یهود و دیگری تاثیرات متقابلی که شاید فرهنگ و باور یهود بر فرهنگ و 
 تمدن ایران باقی گذاشته است.

که من هنوز آن ها را به پایان نبرده ام و  این مطلب در واقع دنباله همان سخنانی است –پاسخ 
می خواهم بازگردم به معضل بازسازی اورشلیم.. در این مورد باید گفت که وجود جمعیت 



است که فرهنگ ایجاد می کند. یهودیان بازگشته می بایست در فکر آن باشند که شهرسازی 
یبا  یدن بازسازی بیت المقدس یهود، سال پس از به انجام رس 62بکنند. در این زمینه بود که تقر

یک شخصیت برجسته یهودی با نام "عزرا سوفر" )عزرای کاتب( از بابل به سرزمین اورشلیم 
 باز می گردد. 

ان آزادی یهودیان و حق بازگشت رمهمان گونه که پیشتر گفتم، پس از آن که کورش بزرگ ف
هزار نفر از  98د سال حدود آنان به سرزمین پدری را اعالم کرد، به تدریج و در طول چن

یسان برآن است  یهودیان غربت زده، از بابل به سرزمین پدری بازگشتند. ولی ارزیابی تاریخ نو
 که حدود چهل هزار نفر از یهودیان نیز در بابل ماندند و به اورشلیم باز نگشتند. 

تعریف در گفت و گوهای بعدی توضیحات بیشتری در این باره خواهیم داد و از جمله 
خواهیم کرد که چگونه بخش بزرگی از این افراد به سوی ایران زمین به راه افتادند و در 
شهرهای مختلف ساکن گردیدند و جامعه یهودیان ایران بیش از پیش تقویت شد و شکل 
گرفت. یهودیان در شهرهائی چون اصفهان و شیراز مستقر شدند که چگونگی آن را به 

 و گوی دیگر بیان خواهیم کرد. صورت مشروح تری در گفت
یهودیت بسیار مدیون خدمات "عزرا سوفر" است. برخی حتی اهمیت او را تا آن جا بزرگ 
یابی می کنند که وی را با حضرت موسی همسان می دانند. تا دوران عزرا، آیات تورات  ارز
سینه به سینه می گشت و به طور شفاهی در مجامع خوانده می شد. او آمد و این آیات را 

وین کتاب تورات پرداخت، که طبق مراجع موجود، نگارش پنج صحیفه گرد آوری کرد و به تد
بود. تورات را آن گونه که بود گرد آورد و برای تنظیم آن کمر نرسیده آن تا آن هنگام به انجام 

 همت بست. 
عزرا با این کار اساسی و الزم، به تورات اهمیت مرکزی داد و در دوره او بود که نیایشگاه یهودی 

کنیسا" معمول گردید. تا آن هنگام یهودیان نیایش روزانه را به تنهائی و در خانه خویش با نام "
به عمل می آوردند. ولی با معمول گردیدن "کنیسا" از آن پس یهودیان گرد هم می آمدند و به 

 صورت دسته جمعی به خواندن تورات می پرداختند. 
بود. او ترتیبی داد که یهودیان هر هفته روز در واقع، عزرا پایه گذار قرائت منظم کتاب تورات 

شنبه یک بخش از تورات را در کنیسا بخوانند و این تقسیم بندی او طوری بود که قرائت کامل 
 تورات در ظرف سال تکمیل می شد. 

این را یهودیت مدیون عزرا سوفر می داند که لقب "سوفر" به معنی "کاتب" است، زیرا او 
 د و به صورت مکتوب در آورد. تورات را گرداوری کر

پا بود، یهودیان نیایش های اصلی خویش را در آن جا انجام  تا هنگامی که بیت المقدس یهود بر
یران گردید و یهودیان پراکنده شدند، دیگر مرکزی برای  می دادند. ولی از هنگامی که این معبد و

تعیین کرده بودند که نیایش در آن انجام نیایش نداشتند و گاهی اطاق ها و یا اماکن کوچکی را 
 جا انجام می گرفت.



فرد مهم دیگری که عزرا سوفر را در این رسالت یاری بسیار بخشید، "نحمیا" نام داشت. او در 
یر داشت. او با اجازه اردشیر پادشاه ایران و حتی به  دربار اردشیر اول در ایران سمت وز

یق و یاری او به سرزمین پدری باز گشت  بی اسرائیل که "یهودا" نام دارد تشو و در بخش جنو
 انداری آن جا را به عهده گرفت. رمساکن شد و ف

اندار به رمعزرا به عنوان یک شخصیت معنوی و نحمیا در نقش یک مدیر و مدبر و ف
همکاری تنگاتنگی با یکدیگر پرداختند، با این هدف که در درجه اول بتوانند اورشلیم را 

 . بازسازی کنند
نحمیا خود فرد متمکنی بود و مقداری از ثروت خویش را هدیه کرد که حصار شهر اورشلیم 
ین خود را به دست  باره جایگاه رفیع دیر پا گردد و دروازه های آن ساخته شود و اورشلیم دو بر

 .  آورد
هدف همچنین آن بود که نظم و ترتیب اجتماعی به وجود آید و قانونمندی برقرار شود و 

قوام و دوام گیرد. ایرانیان در آن دوران برای قانون و اجرای آن اهمیت بسیار قائل  حاکمیت
بودند. در سنگ نبشته های دوران داریوش و هخامنشیان در بیستون و جاهای دیگر مالحظه 
ید. یکی از کتب قانون که ایران هخامنشی  می کنید که در بسیاری موارد از قانون سخن می گو

یعت یهود، یعنی تورات بود. از دیدگاه سران ایران آن را به رسمیت  شناخت، کتاب شر
 هخامنشی، تورات مجموعه قوانین و آداب یهود بود و برایشان سندیت داشت.

خوشبختانه عزرا سوفر از اهمیت این رسالت آگاهی کامل داشت و گردآوری و تنظیم تورات 
بی به انجام رساند. کتاب مقدس یهود هم نیای ندان بود  و هم رمشنامه این باورا به خو

یعت  –مجموعۀ قوانین یهود محسوب می شد  همان قوانینی که کشور ایران آن را به عنوان شر
یم که اکثر پادشاهان هخامنشی از دوستان ملت یهود  یهودیان پذیرفته بود. در حاشیه باید بگو

 کردند. بودند و به آن ها احترام می گذاشتند و حقوق آن ها را رعایت می 
در واقع ملت یهود هم برای پادشاهان هخامنشی نوعی یار و کمک محسوب می شدند، به 

ایران و حکومت پرقدرت مصر یک سرزمین حائل  امپراتوریخاطر آن که اگر در حاشیه بین 
به نام اسرائیل وجود داشت، می توانست به ایران از نظر تامین آذوقه و نیازهای دیگر یاری 

باز برای ارتش ایران بفرستد. برساند و حت  ی سر
برای امپراتوری ایران، سرزمین اسرائیل مانعی بود که مصر به هوس حمله به نواحی تحت 
بازان یهودی در لشگرکشی های ایران شرکت داشتند و در راه آن  تسلط ایرانیان نیافتد. سر

ین نقاط مصردر تاحدی که حتی  –می جنگیدند  امپراتوری ساتراپ نشین هائی  برخی از دورتر
پاساخته  و اداره می کردند.  بر

یک هنگ یهودی در سپاه شاهنشاهی ایران در نزدیکی مکانی که اکنون سد آسوان در آن جا 
پا ساخته وحفاظت از تصرفات  قرار دارد و در نزدیکی مرز سودان است، ساتراپ نشین بر

بازان  ایرانی را به عهده داشت. به عبارت دیگر، بخشی از مرزهای ایران آن روز توسط سر
یهودی نگهبانی می شد. برای امپراتوری ایران نیز این موضوع بسیار اهمیت داشت که یک 



ملت دوست مانند ملت یهود وجود داشته باشد که مورد اعتماد بوده و بتواند در پاسداری 
 ایران نقشی داشته باشد. امپراتوریاز مرزهای 

بان عبری نیز  خَشثرَ پاوَنه ایرانی )ساتراپ نام یونانی برای واژ به مفهوم استاندار است که در ز
ןبه صورت  פָּ ַדרְׁ  وارد شده است( [Akhashdarpan] ֲאַחשְׁ

یم:  پس از این توضیحات مهم، حال می خواهم به پرسشی که شما مطرح کردید پاسخ بگو
هائی که در برهه ای از  امپراتوریپیشتر خدمت شما عرض کرده بودم که برخالف بسیاری از 

دیگر دادند، و آن  امپراتوریزمان بر این منطقه مسلط شدند و پس از مدتی جای خود را به یک 
ها مردمان سرزمین هائی را که به تصرف در آورده بودند یا به تبعید و اسارت می بردند و یا 

یدند و به قتل می رساندند، پادشاهان ایر ان رفتاری بسیار انسانی با آن نگون بختان را سر می بر
 یهودیان داشتند.

یونانی ها وقتی سرزمین اسرائیل را اشغال کردند، بت هائی را که می پرستیدند با خود به این 
خاک آوردند و نه تنها خود به پرستیدن آن ها پرداختند، بلکه اصرار داشتند که یهودیان هم از 

ن ها بپردازند. آن ها به داخل معبد مقدس یکتاپرستی دست بردارند و به ستایش بت های آ
یهود ریختند و آن مکان مقدس را آلوده کفر و شرک ساختند. می خواستند به زور و تهدید 

اصرار داشتند که یهودیان ختنه  –اعتقادات بت پرستانه خود را بر ملت یهود تحمیل بکنند 
و انواع و اقسام تحمیل های  پسران خود را متوقف سازند، آداب روز شنبه را رعایت نکنند،

 دیگر را علیه یهودیان اعمال می کردند.
توجه داشته باشید که هیچ یک از این زورگوئی ها در دوران تسلط هخامنشیان بر سرزمین 
یست سال بر این سرزمین به عنوان بخشی از  اسرائیل وجود نداشت. هخامنشیان مدت دو

ات می توان گفت که برای ملت یهود، این یک بزرگ خود تسلط داشتند و به جر امپراتوری
یست ساله آزادی و لیبرالیسم بود.   دوران دو

منظور من تنها آزادی کسب و کار نیست، بلکه مهمتر از آن آزادی اندیشه است و این نوع 
آزادی، در دوران هخامنشیان برای یهودیان وجود داشت. حاال، از آن جا که در این سرزمین 
پا کنند. گروه های  آزادی اندیشه و گفتار وجود دارد، پس افراد می توانند حتی حزب نیز بر

یند و از کارهای آن انتقاد کنند.  اعتقادی خود  را بسازند و حتی به حکومت نه بگو
باره روی پای خویش  همین آزادی بیان و انتقادهای سازنده بود که امکان داد ملت یهود دو
بت و اسارت بازگشته اند،  بیایستد. همین انتقادها بود که به مردم امکان داد اکنون که از غر

ند. سخن نه تنها آزادی کسب و کار، بلکه آزادی اندیشه و تفکر نیز بتوانند مزه آزادی را بچش
 بود.

یست ساله حکومت هخامنشیان بر سرزمین اسرائیل، حتی آزادی قلم وجود  در دوران دو
آن است که در این دو قرن مقدار بسیار زیادی مطالب فلسفی و اعتقادی در  منظورمداشت. 

ته شد که یکی از پایه های مهم باور مذهبی یهودیان رابطه با دین یهود در این سرزمین نوش
 گردید. 



در واقع بسیاری از مطالب نوشته شده دوران باستان یهود، که به باورهای مذهبی این ملت 
یست سالی نگاشته شد که  بوط می شود، در همان دو ایران امکان آزادی اندیشه  امپراتوریمر

 تسلط خود اعطا کرده بود.و بیان را به یهودیان و دیگر اقوام تحت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ورتر شدرفرهنگ یهود از تماس با باورهای زرتشتی در ایران زمین با

انروائی ایرانیان بر سرزمین اسرائیل رمشما در گفت و گوی پیشین درباره دوران ف –پرسش 
سخن گفتید که مدتی بیش از دویست سال ادامه داشت. کنجکاوم بدانم که این دو قرن 
تماس نزدیک بین دو تمدن، روی فرهنگ و هنر و اندیشه و تمدن ملت یهود و سرزمین 

 ی گذاشت و امروز ما درباره آن چه می دانیم؟اسرائیل چه تاثیرات
تاثیر متقابل بین دو فرهنگ یک امر طبیعی است و هر ملتی هرگاه در مکانی به مدت  –پاسخ 

یم که فرهنگ یهود  پذیر می شود. باید بپذیر یاد زندگی کند، طبعا از فرهنگ آن سرزمین تاثیر ز
توان گفت که فرهنگ یهود "ناب"  یک فرهنگ جدا از تاثیرات پیرامونی نیست و نمینیز 

 است و از فرهنگ دیگر کشورها و اقوام در آن نشانی نیست. 
به کاربردن واژه "ناب" در مورد دین و فرهنگ و اندیشه انسانی کاری نادرست است. تنها ملتی 

ید که گوئی آن فرهنگ از آسمان آمده  و یا آن که  باشدمی تواند از "فرهنگ ناب" سخن بگو
دیواری به بلندی دیوار چین دور خود کشیده و با دیگر ملت ها هیچ گونه ارتباط و تماسی 

 نداشته است. بدیهی است که چنین وضعی در واقعیات جهان وجود خارجی ندارد.



حتی دوران اسارت بابل نیز تاثیراتی بر فرهنگ و اجتماع یهودی باقی گذاشت. به عنوان مثال، 
های عبری مانند تموز و ایلول و غیره ریشه بابلی دارد و اسامی بابلی است که تا  اسامی ماه

ینش آسمان و  یادی از مطالبی که مثال به آفر امروز در زبان عبری برقرار مانده است. مقدار ز
بوط می شود، تاثیر پذیر از اندیشه ها و باورهای بابلی بوده است.  زمین مر

ه مدت زمانی در تماس با هم باشند، بر یکدیگر اثر می خالصه آن که هر دو فرهنگی ک
گذارند. همین اصل را باید در مورد ارتباط بین فرهنگ ایران و فرهنگ یهود قائل شد. بیشتر 

، زیرا باور زرتشتی دین رسمی ایران در آن دوران  این اثر بر فرهنگ یهودی از دین زرتشت بود
 بود و قدرت بسیار داشت.

نمی خواهم وارد بحث با عده زیادی از علماء و محققین شوم که چند صد سال در این جا من 
است ادامه دارد که آیا پادشاهان هخامنشی پیرو دین زرتشت بودند و یا نبودند. شخص من بر 

که دست کم از دوره اردشیر و شاید از دوره پدرش خشایارشاه ، شاهان هخامنشی  رماین باو
ودند. ولی پیش از آن دین ایرانی وجود داشته است. منظور آن دین زرتشت را قبول کرده ب

 ند.ه ااست که حتی پیش از آمدن زرتشت نیز ایرانیان دین خود را داشت
اصوال زرتشت دین به وجود نیاورد، زیرا آئین های ایرانی وجود داشت که زرتشت در آن ها 

یرانیان وجود داشته است. یعنی، . باور به اهورامزدا در میان ا دگرگونی هائی به وجود آورد
کورش بزرگ به اهورامزدا باور داشت و داریوش بزرگ هم به آن معتقد بود و همچنین 

 دیگران. به هر حال، برخی باورهای زرتشتی آهسته آهسته داخل فرهنگ یهودی شد.
ه ای به آن و آن این که اعتقاد به رستاخیز در تورات وجود ندارد و اشار رمیک مثال برایتان بیاو

نشده است. تورات از دوران ایرانیان کامال جداست و پیش از آن تدوین شده و بنابراین اثری 
از آن گونه اعتقادات در آن وجود ندارد. در پنج صحیفه ای که کتاب تورات یهودیان را تشکیل 

 می دهد، هیچ مطلبی نمی بینیم که حکایت از تاثیر فرهنگ ایرانی داشته باشد.
خواهیم به دنبال تاثیرات فرهنگ همسایگان در تورات بگردیم، برخی تاثیرات فرهنگ اگر ب

بان عبری وجود دارد که از فرهنگ مصر گرفته  مصر را نیز در آن می یابیم و واژه هائی در ز
 شده است.

در تورات هیچگونه ذکری از رستاخیز و زنده شدن مردگان نیامده و این که آیا دنیای آخرتی 
باره این موضوع ها شما نمی توانید نشانی وجود د ارد یا نه مورد بحث قرار نگرفته است. در

در تورات بیابید. رگه هانی از باور به روز قیامت و رستاخیز را در برخی کتاب های انبیای 
 روائی ایران بر منطقه می زیسته اند.فرمانیهود می یابیم که هم زمان با 

در باور زرتشتی شباهتی به "ماشیح" در اعتقادات یهودی دارد. می دانید که واژه "سوشیانت" 
به باور زرتشتیان، پس از چندین دوره زندگی انسان ها در کره زمین، سوشیانت ظهور می کند و 

یت را از محنت نجات می دهد.  بشر
تشتیان "سراوش" و یا به تلفظ زرتشتی آن "سراوشه" نیز با زمان رستاخیز ارتباط دارد و به باور زر

می آید و رفتارهای نیک و بد هر انسان را در این دنیا می سنجد تا مشخص شود که در آن دنیا 



باره او به اجرا گذاشته شود. این ها  چه مزدی باید به او داده شود و یا چه مجازات هائی در
 نمونه ای از مطالبی است که از این دین به آن دین راه یافته است.

 تقاداتی که با موجودیت شیطان ارتباط دارد و همچنین با اعتقاد به فرشتگان. یک نمونه دیگر: اع
اصوال یک رشته پژوهشی وجود دارد که "فرشته شناسی" نامیده می شود. اسامی فرشتگانی 
چون جبرئیل و میکائیل نمونه هائی از آن است و اصوال یک قاموس فرشتگان وجود دارد که 

 هزار فرشته در آن آمده باشد. هفت –تصور می کنم اسامی شش 
این ها همه نمونه هائی از ارتباط بین دین ززتشت و دین یهود می باشد که در دوران تماس بین 

 ایرانیان و یهودیان به باور یهودی راه یافت.
 خیلی از فرشتگانی که از آن ها نام بردید، بعدها وارد باور اسالمی شد! –پرسش 
فرشتگان به مسیحیت نیز رسیدند و پس از آن به اسالم نیز راه  بله بسیاری از این –پاسخ 
 یافتند.

ائید که این بخش از باورهای زرتشتی نه تنها وارد دین یهود رمیعنی شما می ف –پرسش 
 شد، بلکه به مسیحیت و اسالم نیز راه یافت؟

این یک واقعیت است که نه باید از آن خوشحال و یا ناخرسند  .بله، بدون شک –پاسخ 
باشیم؛ بلکه واقعیتی است که در همه ملت ها و در روابط متقابل بین همه فرهنگ ها وجود 

یکا نیز اگر گردش کنید می بینید که بسیاری از باورهای سرخ  داشته و دارد . شما حتی در آمر
ر گذاشته است. اصوال به هر نقطه دنیا که بروید آثار پوستان بومی در مردمان آن سرزمین اث

 متقابلی از فرهنگ های مختلف بر یکدیگر را می توانید مشاهده کنید.
باره آن صحبت کنم و آن لزوم  برای من چیزی که مهم است همان است که شروع کردم در

ج زمینه را آماده حفظ آزادی قلم و اندیشه و افکار است. زیرا این آزادی ها بود که به تدری
ساخت که در این منطقه افکار و اندیشه های دیگری نیز رشد کند و از جمله مسیحیت به 

 صحنه تاریخ پای گذارد.
یم که از دیدگاه من و بر اساس اطالعاتی که  ، نخستین بذر به وجود آمدن دارممی خواهم بگو

باره  ظهور مسیح وسوشیانت و مسیحیت در دوران ایرانیان کاشته شد. زیرا همین بحث در
رستاخیز و بسیاری مطالب شبیه آن که به مسیحیت رسید، در واقع نوعی آماده سازی ملت 

 یهود بود برای پذیرفتن اندیشه های دیگر و افکار تازه. 
ین بود که به مرور زمان موجب ظهور فرقه های مختلف دینی در خاک  همین اندیشه های نو

یسی ها" و اسرائیل شد و از میان همین  گروه ها بود که بعدها فرقه های "صدوقی ها" و "فر
 ۀ"ایسی ها" به وجود آمد  این ها فرقه های مختلفی بودند که افکار گوناگون داشتند و در نتیج

 آزادی بیان به وجود آمدند.
وجود همین آزادی افکار و شکوفائی اندیشه ها بود که زمینه ساز مسیحیت گردید و با آن 

به ویژه در دوران نگون بختی و رنج یهودیان در امپراتوری روم که مردم در زمان  –شد آمیخته 



ضعف و ناتوانی این امپراتوری به چنین اندیشه ها و باورهائی پناه بردند و دین مسیح در میان 
 این باورها شکل گرفت و منسجم گردید.

ی یم که اگر دوران دو ست ساله تسلط ایرانیان بر این حتی می خواهم گامی فراتر گذاشته و بگو
دینی که عالمگیر شد  -منطقه و سرزمین یهود نبود، شاید اصال مسیحیت به وجود نمی آمد.

 و اکنون بیش از یک میلیارد و چند صد میلیون نفر پیرو دارد.
دست کم آن  –به عبارت دیگر، ایرانیان دانسته یا ندانسته موجب پیدایش یک دین تازه شدند 

با اندیشه های خود، زمینه فکری در منطقه را بارور کردند که موجب شد چنین دینی  که آنان
 بعدها به وجود آید.

ائید که زبان و ادب و فرهنگ ایران زمین چه تاثیراتی بر فرهنگ یهود رمبف –پرسش 
 داشت؟
را که در مجموعۀ سوم کتاب مقدس یهود  اِستِر توماراین هم مسلم است. وقتی شما  –پاسخ 

گنجانیده شده می خوانید و بعضی نوشته های برخی از انبیای یهود مانند عزرا و نحمیا و 
یخ ایام در کتاب مقدس را مطالعه می  ، )که این ها بدون شک در زمان هائی فرمائیدتوار

مشاهده می کنید که تا چه حد تدوین و تنظیم شدند که با دوره ایرانیان ارتباط پیدا می کند(، 
 واژه های پارسی باستان در آن ها دیده می شود.

بان عبری اشاره کنم که ریشه ایرانی دارند: مثل واژه  من به واژه های بسیاری می توانم در ز
در زبان عبری که به معنی ضرب المثل یا پند و اندرز است و از واژه  ( Pitgamפתגם ("پیتگام" 

 می آید. این واژه در واقع  از واژه "پَتگام" در فرس قدیم گرفته شده است. فارسی "پیغام"
دین و باور مذهبی( در عبری است که از واژه ایرانی "داد"  - Dat )דתت" مهمتر از آن واژه "دَ

ت در عبری رواج بسیار دارد و در مکالمات بسیار به )عدل و عدالت و قانون( می آید. واژه دَ
کار می رود. در اسرائیل کسی که گرایش دینی دارد، "داتی" )دینمدار( نامیده می شود. این واژه 

 اِستِر تومارکامال یک واژه ایرانی است. تصور می کنم که این واژه را ما برای نخستین بار در 
 انون" آمده است.می بینیم که در آن جا به مفهوم "ق

ت" از واژه باستانی ایرانی "داتاره" می آید که مفهوم آن "داده شده" است و به مفهوم واژه "دَ
بان عبری به "قانون" به کار برده می شده است، و این در حالی که کاربرد امروزی "دَ ت" در ز

که به معنی "قانون" به ت" نه به مفهوم امروزی آن، واژه "دَ اِستِر تومارمفهوم "دین" است. در 
 کار برده شده است.

بان عبری امروزی که به مفهوم "باغ مرکبات" به کار می رود،  (Pardesפרדס )واژه "پردس"  در ز
از واژه ایرانی "پردیس" گرفته شده که به مفهوم مینو و بهشت است و اعراب آن را "فردوس" 

بان اوستا "پائیری دایزا" می خوانند. در فرس قدیم، این واژه "پارادایسا" و  تلفظ  ((Pairidaezaدر ز
می شده است که در آن دوران به مفهوم مکان محصوری بوده که در آن باغ و تاکستان وجود 

احت بوده است. واژه "فردوس" با الهام از همین مفهوم، اِستِرداشته و جایگاهی فرحبخش برای 
 بعدها به معنی مکانی بهشتی رواج یافت.



بان عبری، می توانیم به اسامی افراد نیز اشاره کنیمدرباره  " اِستِرواژۀ " :تاثیر واژه های ایرانی در ز
 یک نام ایرانی است، گرچه محققینی هستند که آن را به "اشتار" بابلی نسبت می دهند.

نام ملکه ایران است که از دستور پادشاه برای هنرنمائی در  اِستِر توماراسم "وشتی" که در 
ابر میهمانان جشن مجللی که بزرگان حکومت در آن دعوت داشتند سر باز زد و برکنار بر

بان فرس قدیم  یشه "وهشتی" آمده و "شتی" پسوندی در ز گردید، یک نام ایرانی است که از ر
ین" مفهوم دارد. واژه "وه" نیز به معنی "خوب" است و بنابراین "وهشتی"  ین و بهتر بوده که "برتر

ین به کار می رفته است. به معنی به  تر
ین مکان" به کار می رفته است.  همین واژه "بهشت" نیز در فرس قدیم به مفهوم "بهتر

همه این ها در شماری از صحیفه های کتاب مقدس یهود بازتاب یافته که همه ریشه ایرانی 
 دارد.

دیشه ها و ولی بیشتر از همه این ها، در کتاب تلمود است. کتابی که مجموعه ای از ان
باورهای دین یهود و تفسیر و تعبیر آن است که به مروز زمان در طول چند صد سال نگارش 
ین مرجع تفسیر تورات و تفهیم قوانین و باور یهود  یافته و تدوین و تکیمل شده است و بزرگتر

قطور صحیفه های این کتاب نیز صدها و شاید هزاران واژه  ۀمحسوب می شود. در مجموع
 ان یافت که ریشه ای ایرانی دارد.می تو

یادآوری کنیم که کتاب تلمود در دوره ساسانیان تدوین گردید که بخش های پایانی آن با دوران 
یش از دوره هخامنشی سخن  اشکانیان ارتباط پیدا می کند. ولی ما در این مرحله از سخنان خو

هنگی، که من در سخنان کوتاه خود می گوئیم و باید یادآوری کنم که بسیاری از این تاثیرات فر
روائی ایران بر فرمانتنها به شماری از آن ها اشاره کردم، همگی در طول دوران دوصد ساله 

بان و فرهنگ و باور دینی یهودیان گردید.  سرزمین اسرائیل وارد ز
و در این جا می خواهم بپرسم که در برابر این همه تاثیراتی که از فرهنگ ایران  –پرسش 

وارد فرهنگ یهود شده است، آیا یهودیان سپاسگزار و قدرشناس از ملت و فرهنگ ایران 
 زمین هستند؟

در پاسخ این پرسش می خواهم به دو چیز اشاره کنم: نخست آن که در کتاب تلمود،  –پاسخ 
بار که نام ایران برده می شود، و همچنین در میشنا و دیگر کتاب هائی که پس از آن ها  هر

شده، حتی در خود کتاب مقدس یهود، وقتی از ملل بیگانه سخن می رود و از آشوری  نوشته
ها و بابلی ها و اقوام دیگری چون یونانی ها و رومی ها، ایرانیان تنها ملتی هستند که در نوشته 

 های یهودی با احترام و ستایش بسیار از آن ها یاد می شود.
منقرض کرد؟ یونانیان! اسکندر مقدونی! کم و بیش در ایران را  امپراتوریدوم آن که: چه کسی 

ایران بود  امپراتوریپیش از میالد بود که اسکندر می آید و منطقه ای را که در تسلط  331سال 
به تسخیر خویش در می آورد. اسکندر از کاهن بزرگ اورشلیم می خواهد که به وی در 

انی اعظم یهودی درخواست می کند که جنگ علیه ایرانیان کمک کند. یعنی، اسکندر از روح
بازان یونانی بفرستد تا بتوانند علیه ایرانیان بجنگند.   خواروبار و حشم و آذوقه برای سر



می دانید کاهن بزرگ یهودیان به این درخواست اسکندر چه پاسخ داد؟ به این درخواست آن 
ید: فرمان ه هخامنشی )که در آن خیر، من به پادشا»ده پرقدرت و فاتح؟ کاهن بزرگ می گو

 « هنگام داریوش سوم بود(، خیانت نمی کنم!
 بزرگ تاریخدان (Flavius Josephus יוספוס פלאוויוס)یُوسِفوس فاِلویوس را جزئیات این ماجرا 

. به باور من،  در دسترس عالقمندان قرار داردشرح داده که  خودتاریخ  کتابدر بخش یازدهم 
یکی از نمونه های حق شناسی و قدرشناسی ملت یهود نسبت به این سخنان آن کاهن بزرگ 

 ملت ایران است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اشغالگران یونانی در جنگی نابرابر از جنگاوران دالور یهودی شکست خوردند

شما در گفت و گوی پیشین بخشی از تاثیرات رخنه یابی فرهنگ ایرانی بر  –پرسش 
روائی دویست ساله پادشاهان ایرانی بر فرمانفرهنگ و باورهای یهودی را در طول 

که پس از کورش  بفرمائیدسرزمین اسرائیل بیان کردید. اکنون می خواهیم نتیجه گیری 
 بزرگ و داریوش بزرگ و داریوش دوم و دیگران، چه شد؟

نکته ای که بسیار مهم است و باید بارها بر آن تاکید گذاشت این واقعیت تاریخی  –پاسخ 
ود که به اسارت بابل رفته بود، باالخره به وطن خویش بازگشت. معبد است که ملت یه

مقدس یهود که بابلی ها آن را به کلی ویران کرده بودند از نو ساخته شد. نظم مملکت داری و 
باره برقرار گردید. تورات که احتماالً ممکن بود در دوران  اداری در سرزمین اسرائیل دو

یان اسیر زدوده گردد و از خاطرها فراموش شود، به پاس آن اسارت در بابل از حافظه یهود
بزرگواری پادشاهان هخامنشی از نو زنده شد. ستایشگاه های یهودی با نام "کنیسا" )مکان 

پا گردید. خواندن منظم تورات در میان مردمان رواج یافت.  گردهم آئی( بر



 Ezra סופר עזרא)تی عزرا سوفر در این جا می خواهم اشاره دیگری نیز بکنم و آن این که وق
Sofer ) آن شخصیت دانشمند یهودی که از بابل بازگشته بود آمد و گفت که باید قرائت

تورات را در میان مردم رواج داد، و خود نیز این کار را آغاز کرد، تاکید گذاشت و گفت: "من 
را سوفر زن و مرد را در این کار را به خاطر زنان و مردان انجام می دهم". به زبانی دیگر، عز

برابر تورات و به هدف شنیدن و قرائت تورات در یک ردیف قرار داد و انجام وظائف 
 تورات را متوجه هر دو جنس ساخت.

تصور می کنم که همین موضوع نیز، یعنی همسان قرار دادن زن و مرد در انجام وظائف دینی، 
که همان طور که گفتم این آزادی بیان و  نشأت گرفته از همان روح آزادمنشی ایرانیان بود،

اندیشه موجب به وجود آمدن فرقه های مختلف باورهای دینی در میان یهودیان شد، که این 
 خود نیز از قدرت فرهنگی و ملی و سیاسی حکایت دارد. 

یادی از نوشته های دینی یهود، که بخشی از آن ها به تورات ضمیمه شد و مجموعه  مقدار ز
در عین حال آن  –، همچنان در دسترس قرار دارد  س یهودیان را به وجود اوردکتاب مقد

نوشتارهائی نیز که ضمیمه تورات نگردید از بین نرفت و اکثرا از آسیب روزگار در امان 
 ماند. 

این مجموعه کتب فلسفی و دینی با نام "کتاب های بیرونی"، در برابر کتاب هائی که در درون 
. گرچه این نگاه می دارندکتاب مقدس یهود گنجانیده شد، ماندگار شده و یهودیان آن ها را 

کتاب ها جنبه تقدس ندارند، ولی مطالب بسیاری می توان از آن ها یاد گرفت. همه این کتاب 
 دوران ایرانیان نگاشته شد.ها در 
که به دنبال اسارت بابل، ملت یهود در آستانه اضمحالل و فراموشی قرار  بفرمائیدتوجه 

باره زنده شد، روی پای خود ایستاد و با  داشت. ولی با مهر و لطف ملت ایران، این قوم دو
ی را به وجود کمک ایرانیان، کشور خود را دوباره برقرار ساخت و تشکیالت حکومتی و ادار

 آورد. 
تا این که بسیار شوربختانه، در داخل  –این ها همه در سایه پادشاهان ایرانی امکان پذیر گردید 

خود ایران یک ضعف حکومتی به وجود آمد که به اسکندر مقدونی امکان داد این کشور 
 یان دهد.بزرگ را به اشغال خود درآورد و به حکومت ایرانیان در این پهنه جغرافیائی پا

احتمال دارد که بذر این ناتوانی و از هم پاشیدگی در دوران سلطنت خشایارشاه کاشته شد. 
پا ساخت که در آن دوران بی  خشایار بود که یک لشگر بسیار بزرگ، با یک ناوگان پرقدرت بر
بنده به یونان حمله کند. وی یونان را به آتش کشید  نظیر بود. او می خواست با این قدرت کو

 و با این کار یک ملتی را با خود دشمن کرد. 
از میان همین ملت دشمن، که پایتخت آن توسط ایرانیان به آتش کشیده شد، اسکندر مقدونی 
برخاست که قصد انتقام جوئی و تالفی داشت. این حادثه در دوران داریوش سوم رخ داد؛ ولی 

رآمد یهودیان را با خود همداستان حتی در آن زمان هم هنگامی که اسکندر مقدونی در صدد ب
کند، صداهای مخالفت برخاست و یهودیان حاضر نشدند با یونیان علیه پادشاهان ایران و 

 حکومت ایران همکاری کنند. 



برو ساخت. زیرا اسکندر از یک  این پاسخ رد ، یهودیان را با مشکالت و مصائب بسیار رو
پیش از میالد  330مین حمله برد و در حدود سال سو به طرف ایران به راه افتاد و به آن سرز

امپراتوری هخامنشی را فروپاشید و از جهت دیگر به سوی خاک اسرائیل حمله کرد و این 
 سرزمین را نیز به تصرف خویش در آورد.  

خود اسکندر زیاد عمر نکرد و در سن سی و دو سالگی درگذشت؛ یعنی کشته نشد، بلکه به 
ر بیشتر عمر می کرد، شاید در اندیشه آن بود که هندوستان و دیگر مرگ طبیعی مرد و اگ

باره اسکندر  یم که در نواحی دنیای متمدن آن روز را نیز به تسخیر خود در آورد. در حاشیه بگو
 نیز هزاران افسانه در فرهنگ و ادبیات به وجود آمده است.

بدبختی و محنت و سرکوب ، یک دوران  با تصرف سرزمین اسرائیل به دست سپاهیان یونان
یست سال به درازا کشید. همان یهودیانی  و ذلت یهودیان در خاک پدری آغاز شد که مدت دو

و از آزادی اندیشه و آئین  داشتند که در خانه خود، زیر سلطه ایرانیان از زندگی نسبتا خوب
ا باورهای کفرآمیز برخوردار بودند، در دوران یونانیان بت پرست زیر فشار شدید قرار گرفتند ت

یند.  آن ها را بپذیرند و از آئین یکتاپرستی دوری جو
این فشار یونانیان برای تحمیل باورهای واپس گرایانه خود بر یهودیان، در دوران حکومت 
"آنتیوکوس" به اوج خود رسید که بر شدت آزار و ستمگری افزود و به حدی رسید که ختنه 

 قادات عمیق مذهبی یهودیان است ممنوع ساخت. کردن نوزادان را که یکی از اعت
ماموران این حاکم، شماری خوک و دیگر حیوانات نجس به صحن بیت المقدس یهود وارد 

بان از بیان آن ها ش دارد.  رمکردند و انواع کارهای زشت دیگری را انجام دادند که واقعا ز
ران سلطه ایرانیان نوع دیگری فکر یونانیان بیت المقدس را به ناپاکی کشاندند. ملتی که در دو

 می کرد، اکنون در برابر قوم اشغالگری قرار داشت که واقعاً وحشی و بت پرست بود. 
ایرانیان بت پرست نبودند. شما قطعا با هیچ ایرانی برخورد نکرده اید که با خود بت به همراه 

یدی ایمان داشتن بی ها داشته باشد. ایرانیان به یک خدای انتزاعی و تجر د که مظهر همه خو
یمن قرار می گرفت.  بود و اهورامزدا نام داشت و او در برابر همه بدی های و پلیدی های اهر

می توان گفت که دین ایرانیان، اعتقادات و باورهای آنان با دین و باورهای یهودیان خیلی خوب 
روایان ایرانی را در فرمانجور در می آمد و در چنین وضعی یک حکومت دیگر می آید و جای 

سرزمین اسرائیل می گیرد. حکومتی که از یک قوم بت پرست است؛ و نه تنها این، بلکه آن 
آزادی اندیشه ایرانیان را ندارد و می خواهد همه باورهای زشت و پلید و بت پرستانه خود را 

 بر یکتاپرستان یهودی تحمیل کند.
یونانیان به پا خاستند و علیه این رفتار آنان قیام این جا بود که یهودیان در دوران اشغالگری 

یست ساله حکومت ایرانیان –کردند  ، در این سرزمین آرامش  و این در حالی که در دوران دو
برقرار بود و شورشی به راه نیافتاد. بدین سان بود که در دوران ایرانیان گروه های فکری و 

د؛ ولی در دوران یونانیان گروه هائی در میان یهودیان عقیدتی مختلفی در میان یهودیان به وجود آم
یم اشغالگر یونان پرچم شورش  به وجود آمد که نهادهای پیکارگر و مبارزی بودند که علیه رژ

 برافراشتند.



بازان یونانی به  یدادها در دوران یونانیان هنگامی بود که گروهی از سر ین رو یکی از برجسته تر
خاک اسرائیل می روند تا به مردم آن دستور دهند که از این پس شهرک "مودیعین" در مرکز 

باید آئین ها و معتقدات یهود را کنار گذارند و از ختنه کردن نوزادان ذکور خود دست 
بازان با خود آورده بودند سر خم  بردارند و باید تورات را بسوزانند و در برابر بتی که آن سر

 کرده و سجده کنند.
بازان یونانی از شهری به شهری دیگر و از روستائی به روستای دیگر در خاک در آن دوران، س ر

اسرائیل می رفتند تا این دستورات را ابالغ کنند و یهودیان را وادار به اجرای آن نمایند. آن ها 
خواهان آن بودند که یهودیان هر شهر و روستا مکانی را برای قرار دادن بت ها بسازند و در 

برو شد که ایمان به  برابر آن ها سجده کنند. این دستور با مخالفت و اعتراض یهودیان رو
 خدای یکتا و پروردگار توانا اساس و پایه باور مذهبی آنان بود.

" که در برابر این دستورات مَتَتیاهوولی در شهرک "مودیعین" سالخورده مردی بود به نام "
این افراد سرانش نیز در کنار او ایستادند. کفرآمیز و بت پرستانه پرچم شورش برافراشت و پ

بازان یونانی پرداختند و فرستادگان حاکم یونانی را در همان  خانواده به پیکار آشتی ناپذیر با سر
بار این دستورات بت پرستانه نخواهند رفت.  یدند واعالم داشتند که یهودیان زیر  جا سر بر

و فرزندانش که  مَتَتیاهویعنی خانواده  –گردید  بدین سان بود که خیزش خانواده حشمونائی آغاز
یشه "چکش" می آید، یعنی آنان  لقب "مکابی" نیز به آن ها داده شد. این لقب آن خانواده از ر

بنده ای را علیه یونانیان آغاز کردند و خیزش آنان گسترش یافت و به دیگر نقاط  بات کو ضر
خشم علیه حکومت اشغالگری که می  سرزمین اسرائیل رسید. سراسر کشور به یک پارچه

 خواست یهودیان را به بت پرستی بکشاند مبدل گردید.
بنده بود که باالخره یونانی ها عقب نشستند و معبد را  این خیزش همگانی چنان گسترده و کو

مشغول به تطهیر آن  یهودیان ترک گفتند و این مکان مقدس یهود به دست خود آنان بازگشت و
شهر اورشلیم را از تصرف و تسلط اشغالگران بیگانه آزاد کردند و به شادمانی  سراسر شدند و

 پرداختند.
باره به ایرانیان اشاره ای بکنم. در آن دوران خاندان اشکانیان بر ایران  این جا می خواهم دو
حکومت می کردند دوران حکومت این خاندان، یعنی از اشک اول تا اردوان پنجم کم و بیش 

بعد از میالد به قدرت رسید و در تمام این دوران یک  805ادامه یافت. اردوان در سال  611
بی بین ایران و اسرائیل وجود داشت که در بسیاری موارد همکاری نظامی و  همکاری خو

 همکاری بین یهودیان ساکن اسرائیل و دولت پادشاهی اشکانیان در ایران. –دفاعی بود 
ود؟ علت آن بود که همیشه دشمنان ایران زمین، دشمنان چرا این همکاری برقرار شده ب

اسرائیل نیز بودند. یادآوری کنم که یونانیان دشمن ایرانیان بودند و همه تالش خود را به عمل 
می آوردند که ایران را دوباره منقرض کنند و بار دیگر این سرزمین را به تصرف درآورند و این 

ولی در این تالش شکست خوردند و به هیچ وجه  خاک به زیر سلطه یونانیان درآید،
 نتوانستند.به ایران آسیبی برسانند.



اکنون با یک پرش زمانی می خواهم اضافه کنم که نه تنها یونانیان نتوانستند دوباره به ایران 
حمله کنند، بلکه رومیان نیز در این نیت خود علیه ایران زمین ناکام ماندند. یونانیان در دوره 

باره به ایران را داشتند و رومی ها در دوران ساسانیان بود که می اشکا نیان بود که امید حمله دو
در نیت خود برای انهدام  ها امپراتوریخواستند به چنین هدفی دست یابند. ولی هر دو این 

ایران ناکام شدند و نتوانستند قصد خود را به اجرا گذارند. بعد به دوره اعراب می رسیم که 
 مبحث جداگانه ای است و در فرصت دیگری از آن سخن خواهیم گفت.آن 

پولیتیک ایران در منطقه، بین حکومت پادشاهی  باید تاکید کرد که به علت موقعیت ژئو
اشکانیان و خاندان حشمونائیم در اسرائیل که با بیرون راندن یونانیان از اورشلیم قدرت را به 

ار گردید که بیشتر جنبه نظامی داشت. یهودیان با دست گرفته بودند، همکاری هائی برقر
خیزش علیه حکومت اشغالگر یونان، نه تنها توانستند آن را از اورشلیم بیرون رانند و معبد 
مقدس را از دست آن ها بیرون آورند و تطهیر کنند تا بتوانند دوباره به اجرای آئین های 

در این منطقه یک دردسر دراز مدت ایجاد  مذهبی بپردازند، بلکه برای ارتش اشعالگر یونان
کردند که موجب شد یونانیان شمار زیادی از واحدهای نظامی خود را در این سرزمین 

باره به ایران بیافتند.  مستقر کنند، و طبعا این فرصت و توان را نداشتند که به فکر حمله دو
که به خیزش کنندگان یهودی  با توجه به این محاسبات بود که اشکانیان به سود خود دانستند

در اسرائیل یاری برسانند و به آن ها کمک کنند تا بتوانند ارتش یونان را که قدرت نظامی 
بنده ای در آن دوران محسوب می شد شکست دهند  و این در حالی که یهودیان  –بسیار کو

 شمار اندکی رزمنده داشتند و از جنگ افزارهای سنگین برخوردار نبودند.
کنید که پس از کورش کبیر که یهودیان را از اسارت بابل آزاد کرد و به آن ها امکان داد  توجه

به سرزمین پدری خود باز گردند، اکنون بار دوم بود که یهودیان با کمک ایرانیان می توانستند بر 
حکومتی که کشورشان را به اشغال درآورده بود پیروز شوند و ارتش آن را عقب برانند و 

الل و حق حاکمیت خود را دوباره به دست آورند و اورشلیم را آزاد سازند و بیت استق
 المقدس را دوباره تطهیر کنند. 

این بار اشکانیان بودند که یهودیان را برای رسیدن به این پیروزی تاریخی یاری بخشیدند. این 
د هشتاد تا نود سال به همکاری در بیرون راندن ارتش اشغالگر بیگانه بین یهودیان و ایران، حدو

یان حدود  پیش از میالد آغاز شد که هشتاد سال هم باید به آن  052درازا کشید. این جر
 شمونائی ها در سرزمین اسرائیل بود.حاضافه کرد که دوران حکومت 

در درازای این دوران، پس از آن که به تدریج آثار تحمیل فرهنگ بت پرستانه یونانیان زدوده شد 
ای داد و ستد بازرگانی از نو گشوده گردید و اقتصاد رونق یافت، شماری از بزرگان و راه ه

یهود که از خیزش حشمونائی ها قاطعانه پشتیبانی کرده بودند تا یونانیان را عقب برانند، با 
کمک کاهنانی که وظیفه اجرای آئین های دینی را به عهده داشتند به ایجاد تحوالت فکری 

  مهمی پرداختند.
یان این روند بود که در سرزمین اسرائیل "صدوقی ها"، یکی از فرقه هائی که پیشتر در  در جر
بین یهودیان به وجود آمده بودند، با آن که از نظر یهودیت گروهی متعصب و پای بند اصول 



محسوب می شدند و یهودیت را با قاطعیت پاسداری می کردند، در عین حال به این باور 
 که می گفتند: "هیچ مانعی ندارد که ما از فرهنگ یونانی نیز برخوردار گردیم". رسیده بودند

آن ها تکلم کردن یهودیان به زبان یونانی را نیز بالمانع می دانستند. البته منظور آن نیست که به 
بت پرستی یونانیان روی آورند. مطلقا چنین چیزی نبود. ولی آن ها طرفدار فرهنگ هلنیستی 

ین نام به فرهنگی اطالق می شود که آمیخته ای از فرهنگ یونانی و فرهنگ شرقی بودند. ا
 بود.

این گرایش به فرهنگ هلنیستی در آن دوران را شما در اسامی شماری از بزرگان یهود آن زمان 
بولوس، هرود و اسامی دیگر. حتی خیابانی در  یستو یپاس، ار می بینید. اسم هائی چون اگر

ادیو اسرائیل در آن قرار دارد و هلنا نامیده می شود، یادگار خانمی از آن اورشلیم که محل ر
. حتی مردانی بودند که الکساندر )اسکندر(  دوران است که کنیه ملکه نیز به او داده شده بود

 نام داشتند. 
این ها همه یهودی بودند ولی اسامی یونانی داشتند. درست مانند آن که در ایران، شمار زیادی 

ز یهودیان، اسامی فرزندان خود را از روی نام پادشاهان بزرگ ایران گرفتند و اسم هائی چون ا
. به هر حال، در آن  منوچهر و هوشنگ و داریوش و کورش در بین یهودیان ایرانی بسیار زیاد بود

تی دوران در سرزمین اسرائیل برخی از یهودیان فرهنگ یونانی را پذیرفتند، ولی طبعا از بت پرس
 آن دور بودند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
بازان حکومت سر بگر یونانمتتیاهو رهبر خیزش، در صحنه ای از نبرد نابرابر با سر  کو

، شما در گفت و گوی پیشین تعریف کردید که چگونه حکومت نتصرپروفسور  –پرسش 
یونان که سرزمین اسرائیل را به اشغال درآورده بود، تالش می کرد فرهنگ خود را نیز که 
از یکتاپرستی کامال به دور بود، بر یهودیان که پیشگام پیام وحدانیت حق بودند تحمیل کند. 

و باور دینی خود پای فشردند و ارتش یونان را از  ولی یهودیان به پا خاستند، بر ادامه سنن
اورشلیم بیرون راندند و بیت المقدس را تطهیر کردند. به پاس این پیروزی و استقامت، 

افروزند. این  بر مییهودیان هر سال در یادروز آزادی معبد مقدس جشن می گیرند و شمع 
 بدانیم. عید را "حنوکا" می نامند و می خواهیم درباره آن بیشتر

سخن پیشین ما به این جا رسید که گفتیم با حمله اسکندر به سرزمین ایران و دیگر  –پاسخ 
نواحی، دوره سلطنت هخامنشیان پایان گرفت و خاک اسرائیل که در تسلط ایرانیان بود به 

بودند، اشغال یونانیان درآمد و از نظر آزادی هائی که یهودیان در دوران ایرانیان از آن برخوردار 
تفاوت های زیادی با سال های تسلط یونانیان ایجاد گردید. زیرا در حالی که ایرانیان مردمانی 
آزادمنش بودند که به یهودیان امکان می دادند آئین های مذهبی خود را آن گونه که می 
یش پای بند باشند، یونانیان می خواستند تمدن و  خواهند برگزار کنند و به باور دینی خو



هنگ و باور بت پرستی خود را بر همه ملت هائی که بر آن ها تسلط می یافتند، تحمیل فر
بار آن نرفتند.  کنند ولی یهودیان زیر

می شد و این تحمیل فرهنگ و باورها از جانب یونانیان، گاهی شدیدتر و گاهی ضعیف تر 
وس اپیفانس موسوم به آنتیوک چهارم. ولی در زمان حکومت آنتیوکوس در حال نوسان بود

بگری به حد تازه ای رسید. به جرات می توان  (Antiochus Epiphanesאנטיוכוס אפיפאנס ) سرکو
گفت که سراسر خاک اسرائیل به اشغال یک حکومت خودکامه و ظالم درآمده بود که با 

 حکومت ایران در سال های پیش از آن تضاد کامل داشت.
هائی صادر کرد که به موجب آن ها یهودیان حق ختنه  فرماندر این دوره بود که آنتیوکوس 

کردن پسران نوزاد خود را ندارند، حق نیایش کردن در معبد مقدس اورشلیم از آن ها سلب 
احت و نیایش در روز مقدس شنبه محروم شدند. اشغالگران اِستِرشد،  از اجرای مراسم 

پا گذاشتند، یونانی نه تنها خود آئین ها و ارزش هائی را که یهودیا یر ن به آن ها معتقد بودند ز
بلکه هر یهودی را نیز که بر اساس این ارزش ها و باورها رفتار می کرد، دستگیر ساخته و 
مجازات می کردند. این مجازات در حدی بود که اگر یک یهودی بر حسب اعتقادات خویش 

 رفتار می کرد، قتل او واجب بود.
از شهری به شهری و از روستائی به روستائی در سراسر خاک در آن دوران ماموران آنتیوکوس 

اسرائیل رفته و اجرای قوانین خود را بر یهودیان تحمیل می کردند و آنان را وادار به بت پرستی 
 می ساختند. 

محل اقامت خانواده "حشمونائیم"  (Modi’inמודיעין )ولی هنگامی که به شهرک "مودیعین" 
رسیدند، با مقاومت شدید روبرو شدند. پدر سالخورده خانواده که  (Ḥashmona'imחשמונאים )
יָּהּו)" مَتَتیاهو" روای فرماننام داشت، همراه با پنج فرزند خود در برابر فرامین  ( Matatyahuַמִתתְׁ

یونانی ایستادگی کرده و گفت که آنان حاضر به اجرای این اوامر بت پرستانه نیستند. آن ها 
 اعزامی آنتیوکوس را کشتند و از عاقبت آن نهراسیدند.حتی ماموران 

مذهبی یهودیان علیه یونانی ها از همین شهرک و از  –در واقع می توان گفت که قیام ملی 
ین خیزش های ملی یهودیان علیه  همین نقطه آغاز شد. تصور می کنم که این یکی از بزرگتر

 ین سرزمین در تصرف دیگران قرار داشت.اشغالگران بیگانه در دوران های مختلفی بود که ا
باره یادآوری کنم که در تمام طول حکومت ایرانیان بر سرزمین اسرائیل، هرگز  در حاشیه دو

روایان ایرانی به شورش و یا ابراز مخالفت فرمانحتی یک مورد نیز پیش نیامد که یهودیان علیه 
روزمره مذهبی و اجتماعی  دست بزنند؛ و این به خاطر آن که حکومت ایران در زندگی

 یهودیان در این سرزمین دخالتی نمی کرد و رفتاری را بر آنان تحمیل نمی نمود.
بگرانه حکومت یونانیان بود که خیزش ملی و مذهبی یهودیان از شهرک  در چنین شرائط سرکو
 مودیعین آغاز گردید و در سراسر سرزمین گسترده شد که پیامد موفقیت آمیز آن را پیشتر

 شرح دادیم.



یونانی ها در معبد مقدس یهود که کانون یکتاپرستی بود شماری از بت های خود را قرار داده 
بودند تا نگذارند یهودیان در برابر خدای یگانه به نیایش بپردازند. آن ها تاالرهای معبد مقدس 

نجس را  یهود )بیت المقدس( را به مکان لهو و لعب و عیش و نوش مبدل ساخته و حیوانات
در آن مکان مقدس ذبح می کردند. یهودیان پس از آزادسازی معبد مقدس به پاکسازی و تطهیر 

 آن پرداختند.
آئین یهود آن بود که در بیت المقدس شمع بر می افروختند و این شمع ها از فتیله ای که در 

تهیه می روغن قرار داشت تغذیه می شد. این روغن به شیوه ای ویژه و طبق قواعد خاص 
گردید و روغن پاک محسوب می شد. ولی پس از آزاد سازی معبد مقدس، هرچه در 
سرداب ها گشتند تنها یک ظرف روغن طاهر یافتند که ظاهرا برای یک روز کافی بود، ولی 
به باور یهودیان معجزه ای رخ داد و این مقدار روغن، شمع های تاالر مرکزی بیت المقدس را به 

 وشن نگاه داشت.مدت هشت روز ر
با یاد این معجزه است که یهودیان در جشن سالیانه به مدت هشت شب شمع روشن می 

در این عید، شب اول را با یک شمع آغاز می کنند و هرشب یک شمع دیگر به آن می  .کنند
افزایند. این جشن یادگار رهاسازی بیت المقدس از بیگانگان بت پرست و تطهیر این مکان و 

و کم و بیش  می باشد Hanuka)חנוכה (به "حنوکا" موسوم حشمونائیم است. این عید پیروزی 
ماه عبری کیسلو( واقع می شود. یهودیان در هر کشور و هر نقطه ای  86در اواخر ماه دسامبر )

 که به سر می برند، این جشن هشت روزه را برگزار می کنند.
یم عبری بر اساس سال قمری است بی بر اساس سال  از آن جا که تقو و تاریخ ایرانی و غر

خورشیدی تنظیم شده، زمان اعیاد یهودی بر حسب تاریخ میالدی و خورشیدی همیشه هم 
یسمس مسیحیان و گاهی عید  زمان در نمی آید و سال هائی است که عید حنوکا با جشن کر

بان مسلمانان مصادف می شود.  قر
خته می شوند و در شهر حیفا در شمال چه زیباست هنگامی که این سه عید با هم آمی

اسرائیل که در آن جا یهودی و مسلمان و مسیحی عرب در کنار یکدیگر زندگی می کنند، 
فستیوالی در این زمان برگزار می گردد که "عید االعیاد" نام دارد. در هر سه عید، یهودیان و 

یهودیان به صورت روشن کردن مسیحیان و مسلمانان به چراغانی می پردازند که البته در مورد 
 شمع است.

شاخه هر شب یک شمع به شمع های شب قبل می  2شاخه دارد که در  4شمعدان یهودی 
افزایند و شاخه نهم برای نهادن شمعی است که پس از اجرای نیایش، با آن شمع های دیگر را 

 بر می افروزند و "شمع خادم" نام دارد.
یا "افتتاح" است. مفهوم این واژه آن است که در آن تاریخ واژه "حنوکا" به معنی "گشایش" 

یهودیان کار تطهیر و پاکسازی معبد را به انجام رساندند و آن مکان مقدس را از نو گشودند. 
باید تاکید کنم که "حنوکا" منحصراً یک عید مذهبی محسوب نمی شود، بلکه بیشتر جنبه 

 پیروزی بر اشغالگران بیگانه است. یک جشن ملی و ناسیونالیستی دارد و یادگار
 



 که این رویدادها در چه سال هائی اتفاق افتاد؟ بفرمائید –پرسش 
پیش از میالد آغاز شد و مبارزه مسلحانه حدود یک  052خیزش یهودیان در سال  –پاسخ 

پیش از میالد آزاد شد، ولی پس از آن،  051سال به درازا انجامید، یعنی معبد مقدس در سال 
به آزادسازی معبد و رهاسازی  (Maccabeesמכבים  )حشمونائیم و یا با لقب آن ها "مکابی" ها 

زیرا این جنبش به یک خیزش ملی و همگانی مبدل شده بود که  –ردند اورشلیم بسنده نک
باره سیادت و حاکمیت را  شعله های آن سراسر خاک اسرائیل را در بر گرفت و یهودیان دو

 از آن خویش ساختند. 
پیش از میالد در دوران بخت النصر رخ داد و بازگشت از  625پس از اسارت بابل که در سال 

 دومین بار بود که یهودیان به تجدید حیات ملی دست می یافتند.   آن سرزمین، این
مطلب دیگری که در این زمینه می خواهم اضافه کنم آن است که آن ایام مصادف با دوران 
اشکانیان در ایران بود که آن ها نیز با یهودیان یک دشمن مشترک داشتند و آن، یونانیان بودند. 

ین ایرانیان اشکانی و یهودیان حشمونائی به وجود آورد. هر دو این امر نوعی همکاری نظامی ب
جانب به یکدیگر کمک کردند: یهودیان با ایستادگی در برابر هنگ ها و واحدهای نظامی 

یان بازان آن ها گردیدند و  لشگر یونان در خاک خود، موجب گرفتاری و مشغول کردن سر
ادامه دهند و تهدیدی برای ایران زمین به بدین سان یونانی ها فرصت نکردند به کشورگشائی 

 وجود آورند. 
عملیات اشکانیان نیز به سود یهودیان بود، زیرا آن جنگ ها و نزاع هائی که آنان علیه ارتش 
یونان به راه می انداختند، به افراد به پا خاسته حشمونائی در بین یهودیان این سرزمین فرصت 

پا کنند که حدود صد سال توانست دوام داد یک حکومت ملی و مستقل در این  خاک بر
 آورد.

بیان کردید، با یهودیان حشمونائی، آن ها آیا مطالبی که درباره اشکانیان و همکاری  –پرسش 
و داستانی که در آن رخ می دهد،  (Megilat Esterמגילת אסתר )" اِستِر توماربا مطالب "

 ارتباطی دارد؟
یم، باید تذکر دهم که من به عنوان یک فرد  –پاسخ  پیش از آن که به این مطلب پاسخ بگو

یم و احساسات و باورهای دینی را در ارزیابی های خود  دانشگاهی و پژوهشگر سخن می گو
 دخالت نمی دهم.

یر  اِستِر توماربرخی از پژوهشگران بر این باورند که  در همان دوره اشکانیان به رشته تحر
دوره حکومت یونانیان بر سرزمین اسرائیل است که با دوره  منظورمکشیده شده است. 

اشکانیان در ایران مصادف می شود و در آن هنگام یهودیان زیر ستم حکومت اشغالگر یونان 
یه داشتند و این دوران و تقویت روح ذلکرمیدر رنج و محنت بسیار به سر می بردند و نیاز به 

 تقویت روحیه با خیزش حشمونائی ها به وجود آمد. 
ولی در عین حال باید یادآور گردید که پژوهشگرانی نیز وجود دارند که این ارزیابی را نمی 

ایران در دوران  امپراتوری" مطالبی آمده است که نشانگر بیان اوضاع اِستِر تومارپذیرند. در "



ه در دوران خشایارشاه است. این موضوعی است که هنوز پاسخی برای آن هخامنشیان به ویژ
یافت نشده و باید درها را برای پژوهشگران بعدی و ادامه تحقیقات آنان باز گذاشت. در هر 

باره آن روشن نشده  اِستِر تومارحال،  یک کتاب معمائی است که هنوز مطالب بسیاری در
 است.

" چه اِستِر تومارکه اصوالً " بفرمائید، تمنا می کنم دوباره توضیح  با ابراز پوزش –پرسش 
 نوع کتابی است و چه مطالبی در آن نگاشته شده است؟ 

ایران که  امپراتوررویدادی را بیان می کند که همه جزئیات آن در دربار  اِستِر تومار –پاسخ 
 "اخشوروش" نام دارد می گذرد که گفته می شود او همان خشایارشاه پادشاه ایران بوده است.

د بیگانه به نام "هامان بن ایران یک فر امپراتوریحکایت از این قرار است که صدراعظم 
ִגי)" "اَقاقیجاجی" یا اَ اهمدات ֲאגָּ א הָּ תָּ דָּ ן ֶבן ַהמְׁ מָּ که توطئه کشتار  بوده (Haman the Agagite הָּ

که پسر عموی ملکه یهودی ایران بوده  مُردِخاییهودیان را طراحی می کند؛ که این توطئه توسط 
، به جزای این توطئه و گمراه ساختن پادشاه ایران  فاش می شود و هامان همراه با ده پسر خود

یخته می شود  . به دار مجازات آو
اسم هامان آمده، برخی تورات شناسان و استادان زبان " که به دنبال "اَجاجیدرباره ریشه نام 

عبری بر این باورند که چنین اسمی از واژه "اژه ای" آمده و هامان یک فرد بیگانه از جزایر 
" اِستِردریای اژه در جنوب یونان امروز بوده است. بنا بر این داستان، نام ملکه یهودی ایرانی "

رسی می آید. او دخترکی بسیار زیبا بوده که مورد پسند پادشاه بوده که از واژه ستاره به زبان فا
ایران قرار می گیرد و به مقام شهبانوئی می رسد. بر اساس این داستان، نخستین دختر یهودی که 

 بوده است. اِستِرایران می رسد، همین  امپراتوریبه مقام شهبانوئی 
ایران و در  امپراتوریای آن در یعنی، یهودیان داستانی می نویسند که ماجراه –پرسش 

 دوران پادشاهی با نام "اخشوروش" می گذرد؟
والیت بوده  081ایران دارای  امپراتوری، همین طور است. به موجب این کتاب،  بله –پاسخ 

. این رقم حکایت از شمار زیاد یهودیانی دارد اند کردهکه در همه آن ها یهودیان نیز زندگی می 
ایران در  امپراتوریایران می زیسته اند و نشان می دهد که  امپراتوریکه در آن دوران ها در 

 دوران خشایارشاه بسیار گسترده و بزرگ بوده است.
 در این جا سخن از رویدادهای دوران خشایارشاه در داخل ایران نیست، ولی در این فرصت بی

 امپراتوریجهت نیست بگوئیم که در دوران خشایارشاه رشته رخدادهائی به وقوع پیوست که 
 ایران را تا حدودی به ضعف کشاند.

": یکی از خصوصیات این کتاب آن است که برخالف همه اِستِر تومارباز گردیم به "
 برده نشده است.  ، حتی یک بار نامی از پروردگار در آن نوشتارهای یهودی از دوران عهد عتیق

این امر بسیار شگفت انگیز است و حالت معمائی دارد، به خاطر آن که در میان کتب مقدس 
از کتاب پیدایش  –یهودیان شما کتابی را نمی توانید بیابید که نام خداوند در آن نیامده باشد 



ید تا کتب انبیاء و دیگر کتاب هائی که در مجموع "کتاب مقدس یهودیان" و یا "عهد  بگیر
 عتیق" را تشکیل می دهد. 

حتی یک بار واژه ایزد و یا  اِستِر توماردر تمامی این کتاب ها نام یزدان بارها برده شده، ولی در 
آن است که ما در این  اِستِر تومارواژه های مشابه آن وجود ندارد. نکته قابل توجه دیگر در 

یاد می بینیم.نوشتار واژه های ایرانی و یا واژه هائی که ریش  ه ایرانی دارد ز
مجمع حکمای یهود که  – Sanhedrinסנהדרין )نکته دیگر آن که در دوران ریاست "سنهدرین" 

امور دینی را به دست داشتند و به امور کشوری نیز رسیدگی می کردند( بحثی در بین علمای 
یان داشت که آیا می توان " " را جزو کتب مقدسه یهود قرار داد و یا باید آن اِستِر توماردین جر

در مجموعه "عهد عتیق"  اِستِر توماررا از آن جدا دانست. ولی باالخره تصمیم گرفته شد که 
گنجانیده شود. به خاطر همین کتاب که ارتباط با یهودیان ایرانی دارد، یهودیان سراسر دنیا همه 

برگزار می کنند که کم و بیش مصادف با عید  (Purimפורים )ساله جشنی را به نام "پوریم" 
 نوروز ایرانیان است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 ، در حضور شاهنشاه توطئه صدراعظم اجنبی را فاش می کندانوی یهودیشهب اِستِر

" نامیده می شود ناتمام اِستِر تومارسخنان شما درباره عید "پوریم" و کتابی که " –پرسش 
" بخشی از مجموعۀ "کتاب اِستِر تومارماند و اکنون می خواهیم توضیح دهید که چرا "

مقدس" یا "کتاب عهد عتیق" یهود را تشکیل می دهد، ولی جزو نوشته های مقدس 
البته نه آن که جنبه تقدس نداشته باشد، ولی بخشی از پنج صحیفه  . محسوب نمی شود

اصلی تورات به حساب نمی آید. پرسش آن است که در این کتاب چه نوشته شده و 
 " در چه زمانی بوده است؟اِستِر رتومانگارش "



" گرچه جزو پنج صحیفه تورات نیست، ولی بخشی از "کتاب مقدس اِستِر تومار" –پاسخ 
یم که  تاریخ  ناچارمیهود" را تشکیل می دهد. در مورد متن این کتاب پرسیدید، باید بگو

ز نظر زمانی فرصت چهارهزار ساله را در چند دقیقه به طور فشرده بیان کنم، به خاطر آن که ا
یم. یادی ندار  ز

یک اسم ایرانی است و از واژه "ستاره" آمده است و این امری  تومار" در این اِستِرخود نام "
باره آن اتفاق نظر دارند.  یسان و پژوهشگران در  است که اکثر تاریخ نو

از آن جا که  را پس از تولد "هداسا" نام گذاشتند. ولی اِستِربا این همه باید تذکر دهیم که 
یکی نام عبری آن ها می باشد که هنگام اجرای  :بسیاری از یهودیان ایرانی امروز دو نام دارند

آئین های دینی به کار می برند و نام دیگری که کامالً ایرانی است و نام رسمی آن ها محسوب 
ایران نیز احتماال دو نام داشتند که در این مورد می توان  امپراتورییهودیان دوران  .می شود

ایران او را  امپراتور" نام رسمی یک دوشیزه یهودی بود که اِستِرگفت که "هداسا" نام عبری و "
ید و مقام شهبانوئی را به وی اعطا کرد.  به همسری گز

ایران، که احتماال خشایارشاه  رامپراتو" از این قرار است که در دوران اِستِرو اما داستان زندگی "
مالق" بوده و انتظار بوده است، یک صدراعظم بیگانه در دربار خدمت می کرده که از نژاد "عَ 

، همانند  " که یک یهودی خدمتگزار دربار سلطنتی بوده و مقام عالی داشتهمُردِخایداشته که "
سجده در برابر افراد و یا اجسام  که در دین یهود تعظیم و –دیگر خدمه در برابر او تعظیم کند 

 ممنوع است و فقط در برابر پروردگار و هنگام اجرای نیایش مذهبی می توان سجده کرد.
یهودی را در دل گرفت و در صدد  مُردِخایاین صدراعظم که "هامان" نامیده می شد، خشم 

یب از ایران برآمد و به شیوه های خد امپراتوریقتل عام همه یهودیان در سراسر  عه و فر
 قتل عام یهودیان را گرفت.  فرمانپادشاه ایران 

" نزد پادشاه رفت و به او اطالع داد که وی اِستِر" و راهنمائی او ، "مُردِخایولی به درخواست "
نیز از همان قومی است که "هامان" قصد کشتار آنان را دارد و اجازه آن را نیز از پادشاه 

 دریافت کرده است. 
ایران که احساس کرد صدراعظم وی او را در مورد قومی که در آن مملکت زیست  شاهنشاه

یب داده ، از این خدعه کاری سخت برآشفت و دستور قتل عام یهودیان را باطل  می کند فر
یبکاری، به دار مجازات  جرمداد که خود "هامان" به  فرمانکرد و متقابال  توطئه شیطانی و فر
یز کردن "و این هما –آویخته شود  " خدمتگزار مُردِخاین داری بود که "هامان" برای حلق آو

پا ساخته بود.  وفادار پادشاه ایران بر
بدین سان توطئه صدراعظم توطئه گر و بیگانه خنثی شد و یهودیان از قتل عام نجات یافتند و 

ایران بودند نابود  امپراتوریهمه ماموران بیگانه ای را که عوامل اجرای توطئه های "هامان" در 
یش پیروز  کردند. در نهایت امر، دشمنان یهود شکست خوردند و یهودیان در دفاع از جان خو

 شدند.



یداد تاریخی که موجب نجات جان یهودیان و رهائی آنان از یک قتل عام گسترده  به پاس این رو
یان است )به تاریخ گردید، آنان هر سال در تاریخ معینی که کم و بیش مصادف با نوروز ایران

عبری: سیزدهم و چهاردهم ماه آدار( جشن می گیرند و به شکرانه این نجات به شادمانی می 
" با احترام و عزت سخن مُردِخای" و "اِستِرپردازند و یاد پادشاه ایران را گرامی می دارند و از "

یند.  می گو
خ عبری )که قمری است( و در در مورد تفاوت بین تاریخ ایرانی )که خورشیدی است( با تاری

گفت و گوهای پیشین نیز به آن اشاره کردیم، این توضیح را نیز باید اضافه کنیم که  تاریخ 
باره  03عبری هر چهار سال یک بار یک ماه کبیسه دارد؛ یعنی سال  ماه می شود و آن موقع دو

ز سال ها، عید "پوریم" تاریخ عبری و فارسی به هم نزدیک تر می گردند. بنابراین، در بعضی ا
یبا در یک روز اتفاق می افتد.  یهودیان و جشن "نوروز" ایرانیان تقر

" حلقه ارتباط دیگری است بین دو ملت اِستِر توماربا توجه به توضیحات شما، " –پرسش 
 و سرزمین ایران؟ امپراتورییهود و ایران؟ بین یهودیان و 

تاریخ دانان انجام داده اند، می توان به این نتیجه طبق پژوهش هائی که گروه هائی از  –پاسخ 
" توسط یک یهودی ایرانی نگاشته شده که ماجرای آن بر اساس رشته اِستِر توماررسید که "

یسنده یهودی ایرانی آن  رویدادهائی بوده که طی قرون و اعصار سینه به سینه نقل شده و آن نو
یر کشیده است.  ها را به رشته تحر

مورد پرسش شما که این کتاب در چه سالی نوشته شده، ارزیابی های پژوهشگران با ولی در 
" در دوران تسلط یونانیان بر اِستِر تومارهم تفاوت دارد. برخی محققین بر این باورند که "

بگرانه " نتیوکوس" یونانی نگاشته آسرزمین اسرائیل، و به عبارت دقیق تر در ایام حکومت سرکو
ست باورهای بت پرستانه یونان باستان را بر یهودیان تحمیل کند و موجب شده که می خوا

 قیام "مکابی" ها گردید.
در دوران حکومت مادها در  اِستِر تومارشماری از پژوهشگران نیز بر این باورند که ماجرای 

ه ایران اتفاق افتاده است. در هر حال تذکر دهم که پژوهش و تحقیق در این باره همچنان ادام
 دارد و هنوز اختالف نظر میان پژوهشگران برطرف نشده است.

" سخن بگوئید و ارتباط آن با ایران اِستِر توماراز ارزش های فرهنگی " رمتقاضا دا –پرسش 
 را بیشتر توضیح دهید.

بوط می شود.  –پاسخ  بار سلطنتی ایران مر اوالً بسیاری از مطالبی که در این کتاب آمده، به در
بار، آن گونه  شیوه تاریخ نگاری در آن دوران و نگاهداری این نوشته های تاریخی در بایگانی در

" بیان گردیده، اطالعاتی است که شیوه مملکت داری در ایران باستان را اِستِر تومارکه در "
یدادهای تاریخی آن دوران است و این بخش از "نشا " اِستِر تومارن می دهد و بازگو کننده رو

مورد تائید ایران شناسان نیز قرار گرفته است و می تواند کمکی به شناخت ایران باستان 
 باشد. 



مطالب این کتاب نشانگر دوران حکومت خشایارشاه و اردشیر اول و اردشیر دوم و حتی 
یدادهای تاریخی اِستِر تومارش بزرگ است. مطالبی در "دوران داریو " آمده که نشان دهنده رو

 آن دوران است.
" شمار زیادی واژه های ایرانی وجود دارد که اِستِر تومارنکته مهم و جالب دیگر آن که در "

وارد زبان و ادبیات عبری شده است. در دیگر صحیفه های کتاب مقدس یهود نیز واژه های 
 " قابل مقایسه نیست.اِستِر توماری وجود دارد، ولی از نظر حجم و تعداد، با "ایران

باره واژه های ایرانی که در " " آمده چند سال پیش در یکی از مجله های اِستِر تومارمن در
فارسی زبان در لوس آنجلس مقاله ای منتشر کردم که می توانم نمونه هائی از آن را نقل کنم. در 

بان عبری گردیده، از " واقع می توان ین بخش از واژه های ایرانی که وارد ز  تومارگفت که بیشتر
 " گرفته شده است.اِستِر

که مفهوم آن کاخ سلطنتی  (Apadanאפדן ( چند نمونه را برای شما بیان می کنم: واژه "آپادان"
بان فرس قدیم "آپادانا" گفته می شده است.  است و در ز

ן)واژه دیگر "اخشدرپان"  פָּ ַדרְׁ در زبان عبری است که ریشه کامال ایرانی  (Achashdarpan ֲאַחשְׁ
داران ایالت های مختلف در دوران هخامنشیان فرمانو معادل واژه ساتراپ به مفهوم  دارد 

 خَشثْرَپَان گرفته شده که همان "خشفرایا" به زبان فرس قدیم است.  است که  از واژه
یم که واژه بان فارسی، حتی از فرس قدیم هم نیامده ، بلکه ریشه  در حاشیه باید بگو "شاه" در ز

 در زبان مادها دارد که از آن جا وارد فرس قدیم شده است.
مادها نخستین پادشاهانی را داشتند که به آن ها "خشفرایا" می گفتند که از آن واژه "شاه" 

بان عبری شده است و"پان"  اِستِر تومارگرفته شد. این واژه به صورت "اخشدرپان" وارد  و ز
پسوندی به مفهوم "پاسدار" و "نگاهدارنده" است که بعدها به صورت "بان" درآمده و واژه 
بان" و حتی "پاسبان" نمونه های مرکب آن است. در آن دوران  بانی"، "شهر هائی چون "شهر

 فرستاده شاه را "اخشفران" می نامیدند.
اره کنم "پَت بَگ" است که یک واژه مرکب محسوب می واژه دیگری که می خواهم به آن اش

بان عبری به معنی "نان" است که امروزه "پیتا" نامیده می شود و گرده  شود و واژه "پَت" در ز
بی گرفته اند. بخش دومین این  نانی سفید است که ایتالیائی ها واژه "پیتزا" را از همین "پیتا"ی عر

بان روسی به صورت "بوگا" آن واژه، یعنی "بگ" از واژه "باگا"  به مفهوم خداوند می آید که در ز
بان ترکی به صورت "بیگ" می آید مثل "حسن بیگ"  هم به مفهوم خدا راه یافته است و در ز

یا" یا "دریاساالر" می   د.باشیا "دریابیگ" که به مفهوم "ناخدا" و "خدای در
بان فارسی قدیم  ستِراِ  توماراین ها نمونه هائی از واژه هائی است که در  آمده و همگی از ز

 گرفته شده است و لغاتی بوده که در دربار سلطنتی ایران در آن دوران به کار می رفته است.
یم "پَت شِگِن" است . مفهوم آن در فرس قدیم " برو می شو " و فرمانواژه دیگری که با آن رو

 "رونوشت" است.



 از همان واژه فارسی "پیغام" و "پیام" می آید.یتگام" پپیشتر نیز گفتیم که واژه عبری "
یم که من توضیح دهم  من در این جا نمی خواهم وارد فیلولوژی ایرانی شوم و وقت کافی ندار

بان عبری گردیده است.  که چگونه "پَت" و "پاد" و "داد" به واژه هائی مبدل می شود که وارد ز
ایران می  امپراتوری" در اِستِر تومار" از سخنان شما چنین بر می آید که ماجرای –پرسش 

گذرد و آن کسی نیز که این رویداد را به رشته تحریر کشیده یک یهودی بوده که در 
سرزمین ایران زیست می کرده است. می خواهم بپرسم که هدف از نگارش چنین 

 داستانی چه بوده است؟
 هدف عمده، تقویت روحیه یهودیان سرکوب شده و مظلوم آن دوران ها بوده است.  –پاسخ 

هنگامی که می پرسیم در چه دوره ای نیاز بوده که یهودیان درصدد تقویت روحیه ضعیف 
شده در برابر زور و ستم برآیند، پاسخ آن است که بی تردید در دوران تسلط هخامنشیان بر 

وجود نداشته است. زیرا هخامنشیان به یهودیان و پیروان دیگر  سرزمین اسرائیل چنین نیازی
باورهای دینی آزادی عمل اعطا کردند و با جرات می توان گفت که در دوران هخامنشی، هیچ 

 امپراتوریگونه آسیبی به یهودیانی که در آن سرزمین پهناور می زیستند، در هیچ نقطه از آن 
 وران نیازی به تقویت روحیه یهودیان نبوده است.بزرگ وارد نشد. بنابراین، در آن د

" در دورانی اِستِر توماراین جاست که گروهی از پژوهشگران به این ارزیابی می رسند که "
برو بوده  نگاشته شده که یهودیان در محنت و ذلت می زیسته اند و با دشواری های بسیار رو

ن و حکومت آنتیوکوس بود که باور دینی اند و به احتمال زیاد در همان دوران تسلط یونانیا
یهودیان را سرکوب می کرد و می خواست بت پرستی را به آنان تحمیل کند و یهودیان در رنج 

 بسیار به سر می بردند و روحیه آنان تضعیف شده بود.
بان عبری شده است: یک نمونه دیگر واژه "پَردِس"  حاال باز گردیم به واژه های ایرانی که وارد ز

است که از "پارادیس" ایرانی به معنی بهشت گرفته شده و امروز در زبان عبری  (Pardesפרדס )
 به مفهوم باغ مرکبات به کار می رود. 

 در زبان عبری از همان "پوالد" فارسی آمده است. (Pladaפלדה ) واژه "پالدا"
بان فارسی گرفته و ما پیشتر  نیز چند بار به آن اشاره یک واژه خیلی مرکزی که زبان عبری از ز

به مفهوم دین است و از واژه فارسی "داد" آمده است. احتماال  (Datדת )ت" کردیم، واژه "دَ
ت" در آن آمده است. " نخستین کتاب در ادبیات و دین یهود است که واژه "دَ اِستِر تومار"

یعت بوده که بعدها به مفهوم دین و"دَ مذهب کاربرد پیدا  ت" در ابتدا به مفهوم قانون و شر
 کرد.

بار"  به مفهوم خزانه دار از واژه فارسی "گنج بار" یا "گنج بر"  (Gizbarגזבר )واژه عبری "گیز
گرفته شده و پسوند "بار" به مفهوم کسی است که چیزی را بر دوش خود حمل می کند و یا 

 به چیزی می پردازد.



مفهوم بایگانی و یا محلی که اسناد و مدارک در در زبان عبری به  (Ginzakhגנזך )واژه "گینزاخ" 
آن نگاهداری می شود و به زبان های التین "آرشیو" گفته می شود، از واژه "گنج" فارسی می 
بی نیز شده و به صورت "کَنز" درآمده که جمع آن  بان عر آید. همین واژه از فارسی وارد ز

 "کُنوز" می شود.
וָּןن اشاره کنم "نیشتِوان" واژه جالب دیگری که می خواهم به آ תְׁ است که در  ( Nishtevan)נִשְׁ

( آمده و به مفهوم "نامه" است و توجه 00"صحیفه عزرا" در کتاب مقدس )فصل هفتم، آیه 
 کنید که تا چه حد به واژه "نوشتن" نزدیک است.

بان عبری شده و اگر بخ واهیم همه این ها تنها نمونه هائی از واژه های ایرانی است که وارد ز
 واژه ها را یکی یکی نام برده و مورد بحث قرار دهیم، دست کم به ده گفتار جداگانه نیاز داریم.

یم که کتاب تلمود یهودیان که بسیار قطور و  یز از  استپر محتوبه عنوان مثال باید بگو ، لبر
کتاب تلمود واژه هائی است که ریشه ایرانی دارد. می توان گفت که هزاران واژه ایرانی در 

یعت یهود است، در دوران  وجود دارد یح کننده شر . یادآوری می کنم که کتاب تلمود که تشر
ساسانیان و در درازی چندین و چند صد سال تدوین گردید و از این رو بسیاری واژه های ایرانی 

 در آن وجود دارد که این خود به بحث های جداگانه ای نیازمند است.
" اِستِر توماربه نتیجه گیری بپردازید و " دارمگفت و گوی این بار، تقاضا در پایان  –پرسش 

 را از نظر ادبی، فرهنگی، تاریخی، دینی و ملی ارزیابی کنید.
" بیش از هرچیز دیگر یک روند ملی گرائی و ناسیونالیستی وجود دارد. اِستِر توماردر " –پاسخ 

مورد استفاده قرار دهیم، می توان گفت که ینولوژی و مفاهیم امروزی را رماگر بخواهیم ت
" نخستین نوشتار یهودی است که خیلی به وضوح وجود اندیشه ها و پیش داوری اِستِر تومار"

 های یهودستیزانه را نشان می دهد. 
جاجی " آمده است که هامان اَ اِستِر توماراین گفته بر مبنای این واقعیت است که در خود "

بار  ایران که یک فرد بیگانه و غیرایرانی بود، خطاب به پادشاه  امپراتوریصدراعظم وقت در
ید: "ملتی در میان اقوام مختلف در  ایران زیست می کند که پیرو آداب  امپراتوریایران می گو

و باورهای ویژه خویش است و با دیگر ملت ها و اقوام تفاوت دارد. مثل ما نیست، بلکه یک 
 ملت دیگری است".

با این مطالبی که در آن آمده، این تضاد را نشان می دهد. چنین تضاد و درگیری،  تِراِسکتاب 
بیشتر در دوران تسلط یونانیان بر سرزمین اسرائیل وجود داشته است. بنابراین من تصور می 

" در آن اِستِر تومارکنم حق با آن گروه از پژوهشگران است که به این نتیجه رسیده اند که "
 ی حدود دو هزار و اندی سال پیش نگاشته شده است.دوران، یعن

 این کتاب نشانگر وجود اندیشه های یهودستیزانه، حتی در آن دوران دور دست است.
" در عین پرداختن به این محنت و خطر، چنین نشان می دهد که پیروزی نهائی اِستِر تومار"

خاطر و تقویت روحیه برای نصیب یهودیان مظلوم و مورد آسیب می شود و این نوعی تسلی 



بگری و  قومی است که در بخش عمده ای از موجودیت تاریخی خود هدف آزار و سرکو
 تبعیض و ظلم قرار داشته است.

با توجه به این برداشت است که از دیدگاه یهودیان، عید "پوریم" در واقع جشن شادمانی و 
 ی دشمنان خود شد.خوشی ملتی است که از مرگ رهائی یافت و حتی موجب نابود

در ایران و بسیاری سرزمین های دیگر عید "پوریم" جشن گرفته می شود و هدایائی رد و بدل می 
 گردد.

بررسی عمیق ما را به این نتیجه می رساند که بین "پوریم" و نوروز یهودیان تشابهاتی هم وجود 
ز کم و بیش به یکدیگر دارد. در هر دو عید، به یکدیگر عیدی می دهند و نوع خوردنی ها نی

 شبیه است. از جمله، در هر دو عید افراد لباس نو به تن می کنند.
" به نیت تقویت روحیه یهودیان و ایستادگی آنان در برابر اِستِرنتیجه آن که "پوریم" و داستان "

ظلم و زور نگاشته شده و از آن جا که سرزمین ایران باستان صحنه وقوع این ماجرا بوده، از 
ین و وابستگی باستانی دو ملت حکایت دارد  روابط دیر

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ان باختنددر نبرد نابرابر یهودیان علیه اشغالگران رومی صدها هزار یهودی ج

، شما در گفتارهای پیشین در مورد اشغال سرزمین یهود نتصرپروفسور امنون  –پرسش 
توسط سپاهیان یونان سخن گفتید و به تاریخ آن دوران پرداختید که یهودیان در برابر توطئه  

روای یونانی که می خواست آنان را از یکتاپرستی دور سازد و به بت پرستی بکشاند فرمان
فرهنگ و باورهای یهودی را ریشه کن سازد به پا خاستند و در این نبرد نابرابر پیروز و 

شدند و توانستند دین و فرهنگ و ملیت خویش را حفظ کنند. ولی چندی پس از آن 
دوباره سرزمین اسرائیل توسط نیروهای بیگانه به اشغال درآمد. این رویداد در چه هنگام 

 ن سخن بگوئید.بود و خواهشمندیم درباره آ
یم که تاریخ دائما در حال تغییر و دگرگونی است: امپراتوری  –پاسخ  به عنوان مقدمه باید بگو

ها می آیند و امپراتوری ها می روند. ولی ملت یهود در سرزمین خود باقی می ماند و به 



ته فرهنگ و باور دینی و ملیت خویش همچنان وفادار است و اشغالگری های بیگانه نتوانس
 این ملت را نابود سازد و یا حتی پایه های اعتقادای آن را متزلزل کند.

با فروپاشی امپراتوری یونان، در قاره اروپا حکومت  جدیدی شکل گرفت که امپراتوری روم 
به نهائی را بر پیکر  یونان وارد آورد و آن را به کلی نابود  امپراتورینامیده می شد که ضر

 ساخت. 
دی نبود که در یکی دو سال انجام شود، ولی عاقبت امر امپراتوری یونان مضمحل البته این رون

ین آن گردید و همه سرزمین هائی را که یونان به اشغال در  پا جایگز شد و امپراتوری روم در ارو
 آورده بود، جزو متصرفات خویش ساخت.

یر )ترکیه امروز( و بدین سان، سرزمین اسرائیل، سوریه و لبنان امروز و همچنین آسیای صغ
سرزمین های دیگر به دست رومیان افتاد. این امپراتوری جدید، اکثر مناطق قاره اروپا و 

بر می گرفت. یقا را در  همچنین شمال افر
امپراتوری روم با این همه تصرفات، به صورت همسایه ایران درآمد. در آن دوره در امپراتوری 

 د.ایران خاندان اشکانیان حکومت می کردن
یبا در سال  پیش از میالد توسط امپراتوری روم  53تسخیر سرزمین سوریه و اسرائیل تقر

سال پیش از ظهور حضرت عیسی مسیح. ولی والی ها یا  53یعنی  –صورت گرفت 
روائی خود را در سوریه قرار فرماناستاندارانی که بر سرزمین اسرائیل حکم می راندند، مرکز 

از خاک اسرائیل دور بودند و تا اندازه ای اجازه می دادند که یهودیان داده بودند و ظاهرا کمی 
نه استقالل و  –از نوعی خودگردانی در اداره امور سرزمین خویش برخوردار باشند 

 ی کامل، بلکه خودگردانی و خودمختاری.فرمانخود
به وجود این خودگردانی تا حدودی باعث شد که شیوه حکومتی تازه ای در سرزمین اسرائیل 

آید که "حکومت کاهنان" نامیده می شود. کاهنان که خدمتگزاران معبد مقدس یهود بودند، نه 
یعت یهود بیشتر پای  آن که یک نظام کامال مذهبی به وجود آورند، ولی بر اجرای قوانین و شر

 می فشردند و در اوائل از خودمختاری محدود سیاسی و ملی نیز برخوردار بودند.
روایان رومی تا فرماندهان و فرمانتانه وضع به این ترتیب باقی نماند. البته برخی از ولی شوربخ

حدودی لیبرال بودند و سازش داشتند و می گفتند که نمی خواهند بی جهت برای خویش 
 دردسر درست کنند. 

به آن ها می گفتند: یهودیان می توانند به زندگی خود ادامه دهند و آئین های خود را همچنان 
 –برداری از ما ادامه دهند فرمانجای آورند، منتهی باید خراجگزار امپراتوری روم باشند و به 

 ولی ما هم متقابال آن ها را زیاد آزار نخواهیم داد.
همان گونه که در یکی از سخنان پیشین گفتم، دگراندیشی های دینی در بین یهودیان، از دوران 

 ردید. تسلط ایران بر این سرزمین آغاز گ



گفتیم که پادشاهان ایرانی در دورانی که سرزمین اسرائیل در تسلط ایرانیان بود، در امور دینی و 
سنتی یهودیان دخالت نمی کردند و به آن ها آزادی داده بودند و این آزادی موجب شد که 

یان های فکری جدیدی در خاک اسرائیل و در میان یهودیان ریشه بدواند. تنها شرط آن  بود جر
ایران ادامه دهند و دست به شورش و آشوب  امپراتوریکه یهودیان به وفاداری نسبت به 

 نزنند. 
یادآوری می کنم که در دوران ایرانیان، اوضاع در سرزمین اسرائیل کامال آرام بود و هیچگاه 

حمایت و شورش و ناآرامی رخ نداد. یهودیان به حکومت ایران وفادار بودند و ایرانیان نیز به 
 پشتیبانی از یهودیان ادامه می دادند.

 یهودیان خود را دوست ملت ایران در این سرزمین می دانستند.
یز در پیش گرفتند  رومی ها وقتی بر سرزمین اسرائیل مسلط شدند، نوعی سیاست کجدار و مر

یت امور  و نوعی خودگردانی به یهودیان در اداره کردن امورشان اعطا کردند و کاهنان مدیر
 مردم را به دست گرفتند. 

بدین سان، امپراتوری عظیم روم، که بخش عمده ای از سرزمین های دور و نزدیک را به 
تصرف درآورده بود، عمال پذیرفت که سرزمین اسرائیل به ملت یهود تعلق دارد و یهودیان می 

 توانند نوعی خودگردانی داشته باشند.
بی پی بردند که ملت یهود نسبت به سرزمین پدری خود عشق می ورزد و  رومی ها به خو

چنین ملتی را نمی توان از نظر عِرق ملی و اعتقادات و باورهای دینی از این سرزمین جدا کرد و 
 صالح رومیان است که با چنین ملتی کنار آیند و همین کار را نیز کردند.

،  روایان و حتی پادشاهانفرمانولی همان گونه که در مورد تاریخ ملت ها می دانیم، والیان و 
بی نبوده اند  روایانی از میان فرماندهان و فرمانو در همین دوره نیز ما با  –همیشه افراد خو

رومیان در این منطقه برخورد می کنیم که رفتاری خشن داشتند، ظلم و ستم روا می داشتند و 
ی تحت تسلط خود داشته می خواستند دخالت فعال و گسترده ای در زندگی مردم سرزمین ها

 باشند و ایمان و باور دینی و آئین های فرهنگی آنان را تغییر دهند.
این جا بود که همانند دوران یونانیان، که ملت اسرائیل ناچار شد به پا خیزد و از ارزش های 
معنوی و ملی و فرهنگی خود دفاع کند، در دوره رومی ها نیز دوبار یهودیان دست به شورش 

שמעון )زدند و علیه حکومت ستمگر قیام کردند: یکی به پاخیزی رهبری با نام شیمعون برگیورا 

رهبری آن را  (Bar-Kokhbaכוכבא -בר) و دیگری قیامی که برکوخبا (Shimon Bar-Gioraיורא ג-בר
 به دست گرفت.

قیام برگیورا چند سالی پس از اشغال سرزمین اسرائیل توسط رومی ها آغاز گردید. شوربختانه 
در این شورش شمار زیادی از یهودیان جان باختند. این به پا خاستگان افراد نسبتاً کمی بودند 
که ابرقدرت زمان را به چالش کشیده و علیه آن قیام کرده بودند و سرکوب آنان امری حتمی 

 نظر می رسید. به 



نیز که در  (Sanhedrinסנהדרין )با این همه، مجلس شورای دینی یهودیان با نام "سنهدرین" 
واقع مجمع قانون گزاری یهودیان بود و از استقالل محدودی برخوردار می شد، تصمیم گرفت 

 به شورش برگیورا علیه رومیان به پیوندد.
لت یهودیان علیه حکومت اشغالگر رومیان لطفا بیشتر توضیح دهید که به چه ع –پرسش 

 دست به شورش زدند؟
توجه داشته باشید که خاک اسرائیل سرزمین مقدس است. اورشلیم پایتخت  –پاسخ 

اسرائیل خاک مقدس است. در چنین وضعی، وقتی حاکمان رومی در امور مذهبی یهودیان 
بازان رومی آزادانه وارد  اورشلیم شده و به رفتارهائی دخالت های ظالمانه می کردند و سر

دست می زدند که قداست این خاک را خدشه دار می ساخت، وقتی به تدریج مجسمه 
های خدایان خود را می آوردند و آن ها را در جای جای معبد مقدس نصب می کردند، همان 

ند آزادانه بیت المقدسی که با نام "معبد دوم" با یاری ایرانیان ساخته شده بود تا یهودیان بتوان
آئین های دینی خود را به جای آورند، این ها همه موجب شد که یهودیان به شدت خشمگین 

 و معترض گردند و ناچار شوند دست به شورش بزنند.
یادآوری می کنم که رهبری این شورش را شخصیتی با نام شیمعون بَرگیورا به عهده داشت و 

 از او پشتیبانی می کرد. سنهدرین نیز که مجمع قانونگزاری یهود بود
دهی فرماندر این جا باید توضیح دهیم که "سنهدرین" نه تنها مرکز قانونگزاری بود، بلکه ستاد 

 ارتش نیز محسوب می شد.
ید و آن ها را به نقاط رمهمین نهاد بود که شماری از ف به نظامی یهودی را برگز اندهان با تجر

 مختلف کشور فرستاد.
به خاطر آن که می خواهم به شخصیتی اشاره کنم که نام و  گذارممن بر این نکته تاکید می 

وجود او برای تاریخ ملت یهود بسیار ارزشمند است. سخن از فردی است که فرزند یک 
یان فرمانکاهن بوده و  دهی ناحیه گالیل در شمال اسرائیل به وی سپرده شده بود که با لشگر

 د. رومی وارد نبرد ش
بان عبری "یوسف بن  نامیده می شد  (Joseph ben Matityahu יוסף בן מתתיהו)" مَتَتیاهواو در ز

ی سالخورده" در دوران قیام حشمونائیم فرق می کند و برخالف او یک مَتَتیاهوکه البته با "
یبا  بان رومی او را " 86فرد جوان بود که تقر וס יוספ) "یُوسِفوس فِالویوسسال داشت و در ز

 می نامیدند. (Flavius Josephus פלאוויוס
فالویوس با آن که در یک مقطع زمانی نتوانست در برابر یک هنگ نیرومند و چند هزار نفری 
بازان رومی ایستادگی کند و به دفاع از نواحی شمالی اسرائیل در "گالیل" بپردازد، از روی  از سر

 ترس به رومیان پیوست و به ملت خود خیانت کرد. 
به آنان تسلیم شد. به همین علت است که در فالویوس خود را در اختیار رومیان گذاشت و 

تاریخ یهود چنین فردی را نکوهش می کنند و او را محکوم می دانند، ولی از سوی دیگر به 
و این همه به  –تقدیر از او می پردازند و برایش احترام قائل هستند و از او با نیکی یاد می کنند 



یدادهای چند صد به تدوین یک کتیُوسِفوس فِالویوس خاطر آن که  اب تاریخ پرداخت و رو
یر کشید.   سال پیش از میالد و پس از میالد مسیح سرزمین یهودیان را به رشته تحر

یدادهای عهد عتیق بود و به صورت  ین رو این کتاب به زبان التین نگارش یافت و شامل مهمتر
 یک کتاب قطور درآمد که ارزش تاریخی بسیار دارد.

به نگارش کتاب تاریخ خود نمی یُوسِفوس فِالویوس گفت که اگر  در یک کالم می توان
پرداخت، یهودیان نمی توانستند به بخش مهمی از سرگذشت ملت خود دسترسی داشته 
یدادهائی چون خیزش "مکابی ها" و بسیاری وقایع دیگر بی اطالع می  باشند و طبعا ما از رو

 ماندیم. 
یونانیان و وقایعی که رخ داد برگرفته از کتاب تاریخ  همه دانسته های ما درباره دوران تسلط

یح می کند که چگونه  نوخاسته روم  امپراتوریفالویوس است. اوست که در کتاب خود تشر
 نیرومند یونان را منقرض کند.  امپراتوریتوانست 

داده در کتاب فالویوس حتی به وقایعی اشاره شده که در دوران خاندان اشکانیان در ایران رخ 
 بود.

همین فالویوس است که در کتاب خود اشاراتی نیز دارد در مورد ظهور گروه ها و دسته هائی 
یون او پایه گذار نوعی  که بعدها از داخل آن ها حضرت عیسی مسیح ظهور کرد و حوار
یهودیت تازه شدند که بعدها نام "مسیحیت" بر آن نهاده شد و از یهودیت فاصله گرفت و 

 ن جدا شد.کامال از آ
اگر اجازه دهید که من احساس شخصی خود را بیان کنم: این دوره یکی از دوران های مهم و 

رگذشت آنان با نام "قرون وسطی" از آن یاد سجالب و سرنوشت ساز یهودیان است که در 
 می شود.

طور  نام دیگر این دوران "دوره میشنا" می باشد و این دوره ای است که رومی ها حکومت را به
کامل در سرزمین اسرائیل به دست گرفتند و در ساختار سیاسی کشور یهود فترت ایجاد 
گردید و گرچه سنهدرین همچنان وجود داشت و فعالیت می کرد، ولی بسیار ضعیف شده 

 و تحت نفوذ و تاثیر حکومت روم قرار داشت.
یسی ها" و "ایسی ها" و  "صدوقی ها" و دیگران ظهور در این دوره است که گروه هائی با نام "فر

 Johnיוחנן המטביל )نان )یحیی( تعمید دهنده  می کنند که از فرقه "ایسی ها" فردی با نام یوحَ

the Baptist)  .به پا می خیزد 
"ایسی ها" فرقه ای بودند که باور داشتند بهتر است با امپراتوری روم درگیر نشوند و با آن 

 اصطکاکی نداشته باشند.
یان قیام فاجعه بار برگیورا علیه ارتش اشغالگر روم، حدود یک میلیون  گفته می شود که در جر

یادی نیز به اسارت برده شدند. از این رو "ایسی ها" به این باور  نفر یهودی کشته شدند و تعداد ز



رسیده بودند که بهتر است دست زن و کودک خود را بگیرند و به بیابان بروند و در آن جا 
ینند و نوعی زندگی اشتراکی برقرار سازند.زندگی ک  نند و در غارها سکنی گز

یای نمک )بحرالمیت( در غارها زندگی می کردند.  "ایسی ها" در نقاط خشک و بایر نزدیک در
یم که این افراد تارک دنیا بودند، زیرا ازدواج کرده و دارای فرزند  البته من نمی خواهم بگو

ختند و حتی تولید می کردند، ولی به هیچ وجه حاضر به ثروت بودند. آن ها به کار می پردا
 اندوزی نبودند و نمی خواستند صاحب مال شوند. 

افراد این گروه در آن دو هزار سال پیش به حالت اشتراکی و دسته جمعی زندگی می کردند که 
 " امروزی داشت؛ یعنی همان آبادی های اشتراکی که در یک صد سالکیبوتصشباهت به "

پا گردیده است. از میان همین گروه بود که یوحنان )یحیی( تعمید  اخیر در سرزمین اسرائیل بر
 دهنده برخاست.

او افرادی را که شایسته عضویت در گروه "ایسی ها" تشخیص داده می شدند، در آب های 
نی رود اردن غسل و تعمید می داد که یکی از همین غسل شدگان توسط یوحنان )یحیی( فرد جوا

به نام "یشو" یا "عیسی" بود. عیسی جوانی بود که در بیت اللحم چشم به جهان گشود و در شمال 
اسرائیل بزرگ شد و خانواده اش ساکن شهر ناصره بودند. با این غسل و تعمید بود که "عیسی" 

پس از  این اقدامی بود که تاریخ جهان را در سال ها و قرن های –نیز وارد گروه "ایسی ها" گردید 
 آن به کلی دگرگون ساخت.

 
 
 



 کردند، یهودیان را به بردگی فروختند با خاک یکساناورشلیم را شهر رومیان 

ی سخن گفتید که پرچم شما در یکی از گفتارهای پیشین درباره دو رهبر یهود –پرسش 
مخالفت و مبارزه با حکومت اشغالگر بیگانه را برافراشتند، زیرا حاضر به پذیرفتن 
فرهنگ و باور بیگانه نبودند. یکی از آن ها شیمعون بَرگیورا نام داشت و نام دیگری 
بَرکوخبا بود. درباره نخستین سخن گفتید، ولی هنوز به ماجرای رهبر دوم اشاره نکرده 

 .اید
بله، ولی ابتدا اجازه دهید سخن ما درباره عیسی ناصری به انجام برسد و تعریف کنم  –پاسخ 

که چه اتفاقاتی در مورد او روی داد. زیرا این امر با سرگذشت خاک اسرائیل و ملت یهود 
 ارتباط مستقیم دارد.



رومی ها همان ستم هائی را که یونانیان در دوران تسلط خود بر این سرزمین رواج داشتند، 
علیه ملت یهود به کار گرفتند و به همان اعمال زشت برای توهین به باورهای دینی یهودیان 
پرداختند. آن ها هم می کوشیدند بت پرستی را رواج دهند، به ساخت مجسمه ها می 

پا می کردند و نیمه برهنه در آن جا به ورزش پرداختند و در اماک ن دینی میدان ورزشی بر
 مشغول می شدند. 

پا می  آن ها هم در نیایشگاه مقدس یهود )بیت المقدس( مجالس لهو و لعب و خوشگذرانی بر
ساختند. آن ها همچنین اجرای بسیاری از آئین های دینی یهودیان را ممنوع ساخته بودند.در 

یم  ین تالش رومی ها برای رسیدن به این هدف و نیت بود که بین ملت یک کالم بگو که بیشتر
یهود و سرزمین اسرائیل جدائی و شکاف ایجاد کنند.از این رو بود که یهودیان بار دیگر به پا 
خاستند و به خیزشی دست زدند که این بار خیلی گسترده تر و نیرومندتر بود و حتی مدت 

 زمان بیشتری دوام آورد. 
یانی که در این قیام جان باختند، از خیزش های پیشین بسیار  ولی شوربختانه شمار جنگجو

 فراتر و دردناک تر بود.
رکوخبا به عهده داشت. کم و این به پا خیزی در "دوران میشنا" رخ داد و رهبری خیزش را بَ

که من میالدی آغاز گردید و این جاست  038بیش می توان گفت که این خیزش حدود سال 
 می خواهم سخنان خود را درباره عیسای ناصری به انجام برسانم.

یان قیام خود توانست چندین هزار رزمنده را به دور خویش گرد آورد. او هنگ بَ رکوخبا در جر
بتی "پالماخ"  پا ساخت که یکی از آن ها شباهت به گروه ضر  – Palmachפלמ"ח )های متعدد بر

( داشت. "پالماخ" در سال های پیش 0492ل اسرائیل در سال در دوران پیش از جنگ استقال
یکی و پارتیزانی علیه دولت قیم  پا گردیده بود و به فعالیت های چر از استقالل اسرائیل بر

یان عرب که یهودیان را مورد تعرض قرار می دادند می پرداخت. یتانیا و ستیزجو  بر
یک های دوران برکوخبا "خنجرداران" نامیده می ش دند که خنجر خویش را در زیر لباس چر
بازان رومی و  دهان آن ها هجوم می بردند و آن فرمانپنهان می کردند و از کمین گاه به سوی سر

 ها را از پای در می آوردند.
قاطعانه می توان گفت که در این دوره یک خیزش همگانی در سراسر خاک اسرائیل علیه 

قیام برکوخبا علیه حکومت اشغالگر رومیان، در بین  رومیان به وجود آمده بود. استقبال از
یهودیان آن قدر گسترده بود که حتی برخی از روحانیون یهودی به این باور رسیدند که او همان 

و این به علت آن که  –"ماشیح" )مهدی موعود یهودیان( می باشد که باالخره ظهور کرده است 
 انه به پیروزی های چشمگیری رسیده بودند.خیزشگران یهودی در مبارزه با اشغالگر بیگ

بزرگ قیام  امپراتوریمفهوم سخنان شما آن است که یک قوم کوچک، علیه یک  –پرسش 
می کند، زیرا مصمم است که دین خود، فرهنگ خویش و ملیت باستانی را حفظ کند و 

 سرزمینش را نجات دهد. اکنون می خواهم بپرسم که عاقبت قیام برکوخبا چه شد؟



شوربختانه نمی توان این اصل را تغییر داد که یک ملت کوچک نمی تواند برای زمانی  –پاسخ 
 طوالنی در برابر یک حکومت قدرتمند و عظیم مانند امپراتوری روم ایستادگی کند. 

یبا تمام اروپا و شمال  یادآوری می کنم که امپراتوری روم در آن دوران آن قدر قوی بود که تقر
یقا را   در تسلط خود داشت و بر آسیای صغیر )ترکیه امروز( نیز مسلط بود. آفر

یبا با دست خالی نمی توانستند به این خیزش برای مدت طوالنی ادامه دهند و  یهودیان تقر
بگر آن قدر زیاد بود که در تاریخ ملت ها کمتر  کشت و کشتارها و فجایع نیروهای سرکو

 سابقه دارد.
یان این خیزش ملی و تالش نظامیان رومی در برخی ارزیابی های تار یخی گفته شده که در جر

برای سرکوب آن، بیش از یک میلیون نفر یهودی کشته شدند وصدها هزار یهودی دیگر نیز از 
 سرزمین اسرائیل به اسارت برده شدند. 

: این ولی این بار اسارت یهودیان بسیار بدتر از اسارت دوران امپراتوری های بابل و آشور بود
روم به عنوان اسیر بردند، که آن ها را به فروش بگذارند و به بندگی  امپراتوریبار یهودیان را به 

 بگمارند. 
یح و خوشگذرانی بلندپایگان رومی  یهودیان اسیر را به بازی های گالدیاتوری بردند که برای تفر

مان تماشاچیان آن قدر ترتیب داده می شد. این نگون بختان اسیر در استادیوم در برابر چش
یکدیگر را زخمی می ساختند تا یکی از آن ها کشته شود و دیگری زنده بماند.  در همان 
حال، امپراتور روم و اطرافیانش در جایگاه احترام نشسته و از دیدن این فجایع غرق لذت می 

 شدند.
یان این اسارت، و در  به اسارت بردن یهودیان، این بار چنین جنبه فاجعه باری داشت. در جر

واقع فروختن یهودیان اسیر به بردگی، بدون اغراق صدها هزار نفر از این نگون بختان به نقاط 
 روم برده شدند که سرنوشت دردناکی در انتظار آنان بود. امپراتوریمختلف 

واقعی ( Galutגלות )می توان گفت که این بار، اسارت یهودیان موجب آغاز "گالوت"  قاطعانه
گردید که این واژه به مفهوم جالی وطن و نفی بَلَد یهودیان و دوری دردناکی از خاستگاه ملی و 

 مذهبی این ملت است.
از این نظر گفتم که "گالوت" واقعی )پراکندگی و دوری از میهن( یهودیان از این تاریخ آغاز می 

ارت یهودیان به سرزمین آشور و بابل، تبعید و اس امپراتوریشود که در گذشته، در مورد دو 
امروز و در فاصله نسبتا کمی از وطن باستانی آنان قرار  خاورمیانههائی بود که در داخل 

روم به تبعید و  امپراتوریداشت. ولی این بار یهودیان را به اروپا و دیگر نقاط تحت تسلط 
 اسارت بردند. 

عراق امروز( و یا مصر و سوریه در حالی که هنگام اسارت های پیشین، یهودیان را به بابل )
کردند، اسارتِ این بار یهودیان به سرزمین های تحت تسلط امپراتوری روم که می امروز تبعید 

ند و بدین سان برای نخستین بار جوامع یهودی در سرزمین های دخارج از منطقه بود تبعید ش
پائی شکل گرفت که همگی در آن دوران تحت تسلط امپراتوری روم   قرار داشتند.ارو



در آن دوران، گروهی از یهودیانی که به بردگی فروخته شده بودند، پس از پایان دوران بندگی، 
 افتند و در نقاط مختلف اروپا ساکن شدند.یآزادی خود را باز 

یداد مهم دیگر نیز به وقوع پیوست: توجه  که در این مرحله ما از قرن  بفرمائیدیک رو
و تا حدودی از قرن سوم میالدی سخن می گوئیم که در آن دوران  نخست میالدی، و قرن دوم

 ها و در سراسر سرزمین های امپراتوری روم هنوز هیچ گونه آئین یکتاپرستی رواج نگرفته بود.
البته مذاهب مختلفی وجود داشت: در ایران میترائیسم برقرار بود که به امپراتوری روم نیز 

روم باور دینی مانویت به وجود آمد. بسیاری از بت  امپراتوریرسیده بود، حتی بعدها در 
 هائی نیز که یونان باستان می پرستیدند، با نام های دیگر در امپراتوری روم رواج یافته بود.

در چنین موقعیت و حال و هوائی بود که یهودیان موفق شدند در طول ده ها سال شماری از 
یکتاپرست را به سوی آئین و باور یهودیت گرایش دهند. پژوهشگران  این معتقدین به ادیان غیر

یبا ده در  به این باور رسیده اند که همین اسارت و بردگی یهودیان بعدها باعث شد که تقر
 صد از مردمان امپراتوری روم به یهودیت بگروند. 

 خود این موضوع نیز جالب است که آن ها چگونه یهودی شدند.
د نیز از شما خواهیم پرسید، ولی اجازه دهید به عقب برگردیم و بله، در این مور –پرسش 

یادآوری کنیم که عیسی مسیح مصلوب شد. آمران و عامالن این اعدام چه کسانی بودند و 
 چگونه این ماجرا به بهانه و وسیله ای برای یهودستیزی در طول ادوار و قرون مبدل گردید؟

پرسش بغرنجی مطرح ساختید. یادآوری می کنیم که این ماجرائی است که دو هزار  –پاسخ 
سال پیش روی داد و موجب وارد آمدن افتراهای شدید و ناروائی علیه یهودیان گردید و ملت 

 یهود تاوان سنگینی در ازای جرائمی پرداخت که هرگز مرتکب نشده بود.
ی امروز که دو هزار سال از مصلوب شدن منظور من آن است که در دنیای مسیحیت، حت

یند:  حضرت عیسی می گذرد، هنوز انگشت اتهام به سوی یهودیان دراز می کنند و می گو
یند "لذا ما با یهودیان  "شما یهودیان بودید که پیامبر و خدای ما را به صلیب کشیدید" و می گو

 دشمن هستیم". 
هزار سال پیش یک حاخام یهودی که به همۀ این خصومت به چه علت؟ به خاطر آن که دو 

تبلیغات دینی پرداخته بود، بر حسب آداب و آئین و قوانینی که در آن دوران رواج داشت، از 
یخته شد.  سوی حاکمان وقت )اشغالگران رومی( به شورش متهم گردید و به صلیب آو

بان ال بی همان فرد اهل ناصره در شمال اسرائیل است که در ز سوس تین جِ عیسی نام عر
(Jesus) ِشوعَسوس نامیده می شود و اسم عبری او یِیا ی ( ישועYeshua’)  بوده که چون یهودیان

شمال این سرزمین یعنی ناحیه گالیل لهجه خاص خویش را داشتند و حرف ع را اگر در آخر 
بی عیسی  واژه قرار داشت تلفظ نمی کردند، نام یشوعَ بان عر نامیده به یشو تغییر یافت که در ز

 شد.
 توجه کنید که عیسی در یک خانواده یهودی چشم به جهان گشود و پدر و مادر او یهودی بودند.



ند برای باورم" یا عید فطیر که معموال یهودیان پِسَحداستان از این قرار است که در حوالی عید "
یم ناصری که باردار بود  یارت معبد مقدس یهود رهسپار اورشلیم می شدند، مر در نزدیکی ز

اللحم که در فاصله ده کیلومتری از جنوب اورشلیم قرار دارد دچار درد زایمان شد و  بیتُ
 " گذاشتند. شوعَفرزند خود را در آخوری در آن شهرک به دنیا آورد و نامش را "یِ

 پس از چندی به شهر ناصره در شمال اسرائیل که زیستگاه همیشگی آنان بود بازگشتند.
ریسیان" گردید که با فرقه بود که وقتی عیسی بزرگ شد، وارد فرقه مذهبی "فَ در همین مکان

یستوکرات "صَ دوقی ها" اختالف نظر داشتند، زیرا صدوقی ها یهودیانی اشراف منش و ار
بودند و می گفتند که می توانند بدون آن که به باور مذهبی آنان خدشه ای وارد شود، فرهنگ 

بی آن که از دین خویش فاصله  –حتی اسامی خارجی هم داشته باشند بیگانه را نیز بپذیرند و 
 بگیرند.

دوقی ها در عین حال که تورات را قبول داشتند، ولی تفسیرهای آن و کتب نکته دیگر آن که صَ
مذهبی را که بر این محور نگاشته شده بود نمی پذیرفتند. یهودی بودند، ولی تفسیرها را قبول 

 ریسی ها نوعی تضاد و اصطکاک به وجود آمده بود.و بین آنان و فَنداشتند و از این ر
یسیان می پیوندد و به تدریج گذارش به  در چنین دورانی بود که عیسی از نظر عقیدتی به فرقه فر
جنوب اسرائیل می افتند و به بیابان "یهودا" می رسد و همان گونه که در یکی از گفتارهای 

 دهنده او را نیز غسل و تعمید می دهد.  پیشین بیان کردم یحیی تعمید
عیسی در نقش یک حاخام یهودی سخنان ارشاد کننده ای بیان می داشت که افراد بسیاری را به 

 دور او گرد می آورد.
بود.  حکمفرمادر آن دوران فعالیت عیسی ناصری، تنش و تشنج بسیاری در سرزمین اسرائیل 

ومیان قرار داشت که مردم اسرائیل را آزار داده و به آن دورانی بود که این سرزمین در اشغال ر
 ها ستم روا می داشتند.

" یا عیسی در شمار آنانی بود که قیام و خیزش در چنین موقعیت حساس سیاسی، اتفاقا "یشوعَ
یم". او در پی  علیه سپاهیان اشغالگر را نفی می کردند و می گفتند "ما نباید علیه آنان به پا خیز

سمانی بود. ولی برای رومیان این سخنان مفهومی نداشت. آنان معنی ملکوت ملکوت آ
سماوی را درک نمی کردند. برایشان این باور به وجود آمده بود که این واعظ جوان و پرشور در 

 واقع قصد دارد به مقام پادشاهی برسد.
ان بیم داشتند در چنین وضعی بود که ترس و وحشت بر گروهی از یهودیان مستولی گردید. آن

که مبادا سخنان انقالبی عیسی موجب به راه افتادن اغتشاش جدیدی در این سرزمین گردد، که 
 قتل عام تازه ای را به دنبال آورد و کشتار یهودیان توسط رومی ها از سر گرفته شود.

یان این جدال های لفظی و درگیری های عقیدتی که به وجود آمده بود،  امی روای نظفرماندر جر
نام داشت، به این نتیجه رسید که  (Pontius Pilatus פונטיוס פילאטוס)رومی که پونتیوس پیالتوس 

برای برقراری آرامش و جلوگیری از فتنه و آشوب، راه دیگری ندارد مگر آن که این فرد 
یقی سر به نیست کند.  انقالبی را بازداشت و به طر



)عید فطیر یهودیان( بود که بسیاری از یهودیان طبق سنت دینی "پِسَح" در نخستین روز از عید 
خود در روزهای اعیاد سه گانه، رهسپار اورشلیم شده بودند تا به زیارت بیت المقدس )معبد 
یون خود  یهود( بروند. بر حسب اتفاق در همین روز نیز بود که عیسی ناصری همراه با حوار

محاکمه  برگزاریپیالتوس دستگیر گردید و پس از وارد اورشلیم شد و به دستور پونتیوس 
 داده شد که او را به صلیب بکشند. فرمان

گفتار ما در این جا به انجام نرسید و در گفت و گوی بعدی از پیامدهای مصلوب کردن عیسی 
 مسیح سخن خواهیم گفت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 مسیحیت را رسما پذیرفتندقرن سوم  زمسیحیان را می کشتند، ا پیشترکه رومیان 

شما در گفتار پیشین بیان کردید که عیسی ناصری، که یک روحانی یهودی بود و  –پرسش 
از پدر و مادر یهودی زاده شده بود، به علت دیدگاه های انقالبی که بیان می کرد، به 

سر زمین اسرائیل حکم می راند مصلوب شد؛  روای امپراتوری روم که برفرماندستور 
ولی بعدها انگشت اتهام را به سوی یهودیان دراز کردند و بسیاری از روحانیون مسیحی و 
افراد یهودستیز ادعا کردند که حضرت عیسی مسیح به دست یهودیان به صلیب آویخته 

 شده و باید مکافات آن را بدهند.
که حتی اسقف های مسیحی و  دارماست، زیرا من باور  این ادعا و اتهامی بی اساس –پاسخ 

بی می دانند که  مصلوب کردن عیسی توسط  فرمانخود پاپ اعظم در واتیکان نیز به خو
روای رومی صادر گردید و یهودیان خود ملتی سرکوب شده بودند که فرمانپیالتوس 

 اختیاراتی نداشتند. 



یم که ما نمی دانیم آیا تولد حضرت  میالدی رخ داد. ولی در 31این واقعه در سال  حاشیه بگو
عیسی مسیح در همان سال صفر میالدی رخ داده یا نه. شاید بعدا در این باره سخن بگوئیم، 

یخته شد،  ساله بود و برخی می  39ساله و یا  33ولی مسیح در هنگامی که به صلیب آو
یند که   سال داشت.  36گو

یعت  به هر حال، هنگامی که جسد مسیح را از صلیب پائین کشیدند، آن را طبق آئین و شر
یهود در کفن پیچیدند و به خاک سپردند و باور مسیحیان آن است که پس از چند روز آمدند 
و دیدند که قبر خالی است. پیروان عیسی مسیح بر این باورند که او به آسمان عروج کرده 

 است.
باره می خواهم تاکید کنم که  عیسی یک یهودی بود و به عنوان یک یهودی در هر حال، من دو

 به خاک سپرده شد. در آن دوران دینی به نام مسیحیت هنوز وجود نداشت. 
یون مسیح که آن ها نیز یهودی بودند، شایع کردند که حضرت عیسی به سوی آسمان  حوار

 عروج کرده است.
یم که اندیشه معراج، یعنی به سوی آسمان رفتن، پیشتر نیز در دین یهود  در این جا باید بگو

بان  (Enochֲחנֹוְך )نوخ وجود داشته است. مثال گفته می شود که یک نبی به نام حَ نیز که در ز
بی اِ یس نامیده می شود، به آسمان معراج کرده است. عر  در

. حتی گفته می شود که حضرت اند کردهلیاهو معراج لیشاع و اِمقدسین دیگری نیز مانند اِ
معراج داشته است. یعنی، اندیشه معراج و صعود به آسمان، در میان یهودیان موسی نیز 

اندیشۀ بیگانه ای در آن زمان نبوده است. بنابراین، پیروان عیسی نیز بر این باورند که او رهسپار 
 آسمان ها شده است.

یم که تما گذارمیک موضوع دیگر را نیز می خواهم بر آن تاکید  م این و به عنوان مقدمه بگو
موضوع ها در کتاب عهد جدید و یا انجیل مسیحیان نگاشته شده است: در انجیل لوقا و 
انجیل یوحنا و انجیل پولس و دیگر کتاب هائی که مجموعه نوشته های "عهد جدید" را 
تشکیل می دهند، به وضوح نگاشته شده که بارها از عیسی پرسیده شده بود که آیا او قصد 

ارائه کند و او در پاسخ، با تاکید تمام جواب رد داده و افزوده بود که حتی دارد دین تازه ای 
 قصد ندارد یک همزه را در کتاب تورات تغییر دهد.

یعت یهود باید به طور کامل رعایت و  مفهوم این سخنان آن است که به باور عیسی، همه شر
 .اجرا شود و او تاکید می کند که قصد تغییر دادن مطلبی را ندارد

حتی از عیسی پرسیده شد که آیا او همان "ماشیح" )مسیح( موعودی است که یهودیان در 
ید که  انتظار ظهور او هستند؟ البته در برابر این پرسش او سکوت می کند، ولی هیچ گاه نمی گو
بله من همان مهدی موعود یهودیان هستم. بنابراین، کسانی که مسیحیت را به وجود آوردند، 

یون ع بان  –یسی بودند حوار به ویژه پولس که نام او از زبان التین است و معادل نام شائول در ز
 عبری می باشد.



یون پس از مصلوب شدن مسیح این سرزمین را ترک گفتند و رهسپار  پولس و دیگر حوار
ینی آوردند که  دیارهای دیگر در امپراتوری روم گردیدند و به بشارت تازه ای پرداختند و پیام نو

علت چه بود؟ علت خیلی ساده بود: پولس نمی توانست  عوض میکند. ماهیت یهودیت را
یعت یهود و دستورات آن را به همان گونه که بود بپذیرد و آن را به دیگران بقبوالند  مثالً  –شر

 ختنه کردن.
چگونه ممکن است که از گروهی بت پرست که از معنی و مفهوم ختنه و لزوم بهداشتی آن 
ین اطالعی ندارند، موقعی که دعوت به مسیحیت می شود، انتظار داشت بیایند و  کوچکتر
یون  این دستورات را بپذیرند و آن را اجرا کنند؟ افرادی که بنا به انتظار پولس و دیگر حوار
مسیح باید دین جدید را بپذیرند، ریشه یهودی ندارند، تاریخ یهود را نمی دانند که بتوانند به 

 انجام ختنه پی ببرند. اهمیت
این بت پرستان نمی دانند که پدران قوم یهود، از حضرت ابراهیم گرفته تا حضرت اسحق و 
یعقوب، چه کسانی بودند و از کجا آمدند و دوازده قبیله یهود از چه افرادی تشکیل می شد. 

 نند؟ بنابراین چگونه می شد انتظار داشت که آئین ختنه را بپذیرند و آن را اجرا ک
یعت هائی است که رعایت و اجرای آن ها کار  توجه کنید که دین یهود دارای قوانین و شر
ساده ای نمی تواند باشد و از عهده همه کس بر نمی آید. پولس چه کرد؟ او آمد و بخش 
عظیمی از سنن و عقاید و آئینی را که در امپراتوری روم و سرزمین های آن وجود داشت وارد 

 رد.دین جدید ک
در سده اول و حتی تا اندازه ای در سده دوم و سده سوم عده ای در امپراتوری روم بودند که 
می کوشیدند خود را به عنوان "یهودیان جدید" معرفی کنند و هنوز خود را یهودی می دانستند. 
ولی این موضوع به مرور زمان تحول یافت و دگرگون شد که بخش اعظم آن نتیجه تالش 

غاتی پولس بود. این را هم باید اضافه کنم که در امپراتوری روم شمار زیادی از این های تبلی
یختند و برخی  مبلغین را دستگیر کردند و به قتل رساندند. برخی از این افراد را به دار می آو

 دیگر را قتل عام می کردند.
فته رفته تحت تاثیر ولی رومیان علیرغم آن که این بشارت دهندگان دین جدید را می کشتند، ر

پیام و بشارت آن ها قرار گرفتند و به این نتیجه رسیدند که دین تازه ای که در حال ظهور و 
اوج گرفتن است، یک تفاوت عمده با دین یهود دارد و آن این که یهودیان در دین خود دارای یک 

با سرزمین رشته معتقدات ناسیونالیستی و وطن دوستی نیز هستند، دین خود را مرتبط 
اسرائیل و کشور اسرائیل می دانند و یک تهدید سیاسی در برابر مطامع امپراتوری روم 

 محسوب می شوند.
آن ها به این باور رسیده بودند که یهودیان به علت عِرق ملی و وابستگی به سرزمین پدری، به 

ضر نیستند از طور طبیعی یک قوم سرکش و شورشگر هستند که بیگانه را بر نمی تابند و حا
 عقاید و آئین خود دست بردارند و طوق اطاعت از یک حکومت غیر را بر گردن بیاندازند.

این جا بود که رومیان متوجه شدند دین تازه ای که به تدریج اوج می گیرد و به مرور زمان 
رشد می کند، یک دین منفعل و پاسیو است، یک دین فعال و اکتیو نیست. یک دین انفعالی 



ید اگر کسی آمد و بر چهره تو سیلی نواخت، آن طرف چهره را نیز به سوی  است که می گو
 او بگیر که آن را هم سیلی بزند.

ید و به پیروانش می آموزد که  آن ها دریافتند که مسیحیت از محبت و مهر سخن می گو
به تدریج به این  باید فقر و ناداری را تحمل کنند. از این رو شماری از رهبران امپراتوری روم

باور رسیدند که به سود خود آنان خواهد بود اگر یک چنین دین انفعالی در سراسر امپراتوری 
 رواج یابد.
و هلنا بود که روم  ((Constantineپس از میالد و در دوران امپراتوری کنستانتین  303در سال 

د دین جدیدی با نام مسیحیت را به عنوان دین رسمی خود پذیرفت و از آن تاریخ به بع
مسیحیت به وجود آمد که اکنون یک میلیارد و چند صد میلیون نفر از مردم دنیا پیرو آن 

یعنی، همان دینی که یک حاخام )مال( یهودی پایه گذار آن بود که عیسی ناصری یا  –هستند 
 شمال اسرائیل( نام داشت. در –جَلیل –لیلی )اهل گالیل عیسی جَ
میالدی دو واقعه مهم رخ می  چهارمه که شما می گوئید، در قرن پس آن گون –پرسش 

دهد: یکی این که مسیحیت به عنوان یک دین جدید و دین رسمی امپراتوری روم تبلور می 
یابد و دوم آن که یهودیانی که از سرزمین پدری خود توسط امپراتوری روم به اسارت و 

این دو بردگی برده شده اند، کم کم در سرزمین های اروپائی اسکان می گیرند. به دنبال 
 .رویداد بود که یهودستیزی نیز چهره کریه خود را نشان داد

بله کامال درست است. گفتیم که با به اسارت بردن یهودیان به اروپا، "گالوت"  –پاسخ 
که این رنج در سرود  –)جالی وطن( واقعی آغاز شد و دوری از وطن یهودیان را رنج می داد 

امید( نیز بازتاب یافته و در آن آمده است که یهودیان  - Hatikvaהתקוה )ملی اسرائیل هتیکوا 
مدت دو هزار سال پراکندگی، همیشه به یاد وطن و به امید بازگشت به سرزمین پدری بوده 

 اند.
در همین حال باید تاکید کنم که یهودیان دست به روی دست نگذاشته و بیکار ننشستند، بلکه 

، یهودیان نیز تالش کردند گروهی از بت پرستان ساکن به موازات تبلیغات گسترده نومسیحیان
پا را به سوی یهودیت بکشانند.  ارو

یند که یهودیان در این تالش خود بسیار موفق بودند و با آن که آمار  برخی پژوهشگران می گو
یم، ولی گفته می شود که بیش از یک میلیون نفر از اروپائیان دین یهود را  دقیقی در دست ندار

تند و این امر به مرحله ای رسید که ارزیابی می شود ده درصد از کل اهالی امپراتوری پذیرف
 روم یهودی شده بودند و از آئین یهود پیروی می کردند.

با آن که همیشه گفته می شود که تبلیغات دینی در یهودیت اصال وجود ندارد، ولی در دوران 
گوئیم، هم مردم بت پرست اشتیاق داشتند  گذشته، یعنی دورانی که هم اکنون از آن سخن می

که به دین یهود درآیند و یک آئین معنوی و یک دین ایمانی را بپذیرند، و هم یهودیان بودند که 
یهودیان می آموختند.  این گونه افراد را با آغوش باز می پذیرفتند و مفاهیم یهودیت را به این نو

گرچه واژه  –ت نیز نام "تبلیغات مذهبی" گذاشت حاال اگر می خواهید، می توان بر این واقعی
 "تعلیمات دینی و معنوی" برای آن شایسته تر است.



یرا شمار زیادی از یهودیان  یم، )ز در همان دورانی که ما از آن به عنوان "گالوت واقعی" نام می بر
ودیان نیز روانه از سرزمین خود رانده شدند و به اروپا و نقاط دیگر انتقال یافتند(، گروهی از یه

بستان گردیدند. سخن از یهودیانی است که از دست مظالم حکومت اشغالگر روم  صحرای عر
در سرزمین خویش جان به لب آورده و دست به فرار زده و به دنبال سرزمینی می گشته اند 

 که آنان را در خود بپذیرد. 
بستان به  بدین سان صدها سال پیش از ظهور اسالم، یک جامعه بزرگ یهودی نیز در عر

وجود آمد که دو قبیله بنی قُرِیظَه و بنی نَضیر از جمله آنان بودند. این قبائل، همان یهودیانی 
بدر شده بودند و به هر نقطه ای که می  یخته و در بودند که از دست حکومت ظالم روم گر

یرة ند که در آن دوران العرب می رس  توانستند پناه می بردند که یک عده از همین افراد به جز
"نجد" نیز خوانده می شد. گروهی نیز روانه یمن می شوند که در آن دوران یک کشور پیشرفته 
و به طور نسبی متمدن بود. جمعیتی نیز روانه خاک ایران می گردد و اتفاقا کم و بیش در 

یرة نیز به یهودیت العرب و عده ای از ایرانیان  همین دوره در دو سرزمین ، گروهی از بومیان جز
 می گروند.

 
 



 یهودیان را با این ادعا که مسئول قتل مسیح بوده اند، در آتش می سوزاندند

، شما در گفتار پیشین به این جا رسیدید که امپراتوری روم، پس از نتصرپروفسور  –پرسش 
آن که سرزمین اسرائیل را اشغال کرد، یهودیان را که حاضر نبودند از دین و فرهنگ و 
ملیت خود دست بکشند به اسارت برد و آن ها را به بردگی در سرزمین های تحت تسلط 

گی، در نقاط مختلف سرزمین های خود فروخت و بعدها یهودیان آزاد شده از بند
دوردست ساکن شدند. در قرون دوم و سوم میالدی بود که مسیحیت در روم پایه گذاری 
شد و در اروپا رشد کرد و کوتاه مدتی پس از آن بود که برخی روحانیون مسیحی ادعا 
 کردند که یهودیان مسؤول مصلوب کردن عیسی بوده و تقصیر خون او را به گردن دارند.

شما بودید که مسیح ما، پیامبر ما ، پسر خدا ، »آن ها خطاب به یهودیان ادعا کرده گفتند: 
حتی خود خدای ما را مصلوب کرده اید و شما محکوم هستید که مجازات شوید، 

این مالیان که دین را دکان خود قرار داده بودند، «. محنت و رنج تحمل کنید و آزار ببینید
که در  دارمودیان را با زور و تطمیع به مسیحیت در آورند. تقاضا تالش می کردند که یه

این جا و به طور خیلی مختصر ریشه های یهودستیزی در اروپای آن دوران را بیان 
 .بفرمائید



یم که اگر یهودی وجود نداشت، طبعا یهودستیزی  –پاسخ  ابتداء و در یک کالم می خواهم بگو
در ژاپن امروز نیز که تعداد یهودیان آن به زحمت به صد  نیز به وجود نمی آمد. ببینید که

نفر می رسد، ادعا می کنند که یهودیان مسؤول همه بدبختی ها و مصیبت ها در آن سرزمین 
 هستند و بحران و تنش سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را آن ها ایجاد می کنند.

بودم که در اوائل مسیحیت و کوتاه  ولی اگر به گذشته باز گردیم، تصور می کنم که پیشتر گفته
پا، شمار جمعیت آنان رو به رشد رفت و در  مدتی پس از استقرار اجباری یهودیان در ارو
سرزمین هائی که امروز آلمان و فرانسه و لهستان و نقاط دیگر خوانده می شود حضور یهودیان 

 چشمگیر شد.
پا و قدرت  گرفتن کشیشان و کاردینال ها، صف ولی با گسترش و رونق کلیسای مسیحی در ارو

آرائی آنان در برابر یهودیان نیز آغاز گردید. آن ها در تالش برای سرکوب یهودیان و برای آن که 
به متوسل شدند که یهودیان مسؤول  آزار و تعرض به آنان را توجیه کنند، به این بهانه و حر

 مصلوب شدن حضرت عیسی و ریختن خون او بوده اند.
این افترا موجب گردید که در اواخر امپراتوری روم، و حتی پس از فروپاشی آن، حمله و تعرض 

 به یهودیان گسترش یافت و به صورت کشتار و قتل عام منظم و مداوم درآمد. 
با اضمحالل امپراتوری، در نقاط مختلف اروپا حکومت های ملوک الطوائفی برقرار گردید و 

کوچکی به وجود آمد که شوالیه  والیاتشد. جا به جای اروپا  احکمفرمهرج و مرج بسیار 
روائی خود به فرمانها و دوک ها بر آن ها حکومت می کردند که اکثر آن ها برای ادامه 

کلیسای مسیحی وابسته می شدند. در واقع رهبران کلیسا بودند که این "خرده پادشاهان" را 
 عزل و نصب می کردند.
رکزی و ایجاد حکومت های کوچک و متعدد، موجب افزایش آزار و این فروپاشی قدرت م

تا آن جا  –در این دوران بود که یهودستیزی به اوج خود رسید  تعرض نسبت به یهودیان گردید.
که هر بدبختی و مصیبتی که به سر یک جامعه مسیحی در یک نقطه اروپا وارد می آمد، 

یهودیان دراز می کردند و می گفتند که آنان مسؤول بالفاصله انگشت افترا و اتهام را به سوی 
 و مسبب آن هستند.

به یاد داریم که در قرون وسطی بیماری آبله سیاه اروپا را فرا گرفت و میلیون ها نفر در اثر 
ابتالء به آن جان باختند و مالهای کلیسای مسیحی ادعا کردند که این بیماری توسط یهودیان 

بانی  –شده است در میان مردم پراکنده  و این در حالی که خود یهودیان نیز همانند دیگران قر
 این بیماری مرگبار بودند.

امروز، با آن که بیش از یک هزار و پانصد سال از آن دوران می گذرد، برخی تعصب گرایان [
 ]اند آوردهاسالمی و یهودی ستیز ادعا می کنند که بیماری ایدز را نیز یهودیان به وجود 

פסח )" پِسَحدوران این ادعا بود که آنان در آستانه عید "در آن رای شیطانی دیگر علیه یهودیان افت

Pessah or Passover  که نام دیگر "عید فطیر" است( خون یک کودک مسیحی را در نان فطیر



این گونه اراجیف در آن دوران بسیار رواج یافته بود و موجب کشتار بی  خود می ریزند.
 مار زیادی از یهودیان در خاک اروپا گردید.رحمانه ش

طبعا این پرسش پیش می آید که چرا کشیش های مسیحی، یهودیان را دیوار کوتاه  –پرسش 
گیر آورده و این چنین آنان را هدف افترا و اتهام قرار می دادند؟ آیا هدفشان آن بود که 

 تعرض به جان و مال یهودیان بی دفاع را موجه جلوه دهند؟
ینش آن باشد که با وجود تهدید و فشار و  –پاسخ  این چرا، علل بسیار دارد؛ ولی شاید مهمتر

ارعابی که از جانب کلیسا به یهودیان وارد می آمد که بیایند و مسیحی شوند، یهودیان به هیچ 
یند و  وجه حاضر نبودند از دین خود برگردند و فرهنگ و وطن و باور مذهبی خود را ترک گو

 ن دیگری بگروند.به دی
بت زندگی می کند، و حتی اگر او را  –یهودی می خواست یهودی باقی بماند  حتی اگر در غر

 آزار می دهند و شکنجه می کنند.
به  ین شکنجه ها قرار داشتند، و حتی آنان را به زیر چو یهودیان، حتی در مواردی که زیر بدتر

های آتش زنده زنده بسوزانند، باز هم از ایمان  دار می بردند و یا قصد داشتند آن ها را در بوته
به دین خویش و دلبستگی به فرهنگ و سرزمین اسرائیل دست بر نمی داشتند. در هر 
شرائطی، یهودی تالش می کرد یهودی باقی بماند، زیرا هم معتقد به دین خود می باشد و هم 

 وفادار به سرزمین پدری خویش است. 
ه زندگی می کند، ایمان دارد که روزی خواهد آمد که بتواند دوباره یهودی در هر نقطه دنیا ک
. با این ایمان و آرزو و امید است، که یهودی باور دارد که باید زنده  به سرزمین پدری باز گردد

یا باقی بماند، باید پایدار و مقاوم باشد تا روزی که بتواند به سرزمین اجدادی باز گردد و  و پو
 ی را از نو به دست آورد.رمانفاستقالل و خود

با این ایمان بود که یهودیان در برابر تهدید و تطمیع از جانب کشیشان، به هیچ وجه حاضر نمی 
آن هم دینی که در خود یهودیت ریشه دارد و بر اساس آن به  –شدند دین دیگری را بپذیرند 

شده و المثنی )کپی( وجود آمده است و از دیدگاه بسیاری از معتقدان، نسخه بازنوشته 
 محسوب می شود.

به این جهت بود که یهودیان در برابر فشار و تهدید و آزار و شکنجه و حتی قتل و زنده 
سوزاندن آنان مقاومت کردند و علی رغم همه کشتارها و جنایاتی که علیه آنان انجام گرفت به 

 باور دینی و فرهنگ و سرزمین خویش وفادار ماندند.
، در برخی از نواحی اروپا آزار علیه یهودیان بیشتر بود و در بعضی نقاط دیگر کمتر در آن دوران

، به سرزمینی می رفتند که تعرض در ان ستمگر حکومتو از این رو یهودیان از یک ناحیه  –
، تا شاید بتوانند به طور نسبی از آرامش برخوردار گردند و تا حدودی  آن جا کمتر بود

 راحت زندگی کنند.
در چنین وضع فالکت بار و پرخطری بود که روحانیون یهودی، برای آن که آتش خشم کشیش 
های مسیحی بیش از این شعله ور نگردد و بیشتر از این به تعرض و کشتار علیه یهودیان ادامه 



پای مسیحی کاسته شود، دستور دادند که  ندهند، و برای آن که از شدت یهودستیزی در ارو
 یهودیان اکیداً متوقف گردد. تبلیغات مذهبی 

یهودیان ناچار شدند از اشاعه دین خویش دست بردارند، زیرا از جانب کلیسای مسیحی که 
 آنان را رقیب سرسختی برای خود می دانست در برابر خطر نابودی قرار گرفته بودند.

یقا، هنوز مردمانی بودند که می خواس تند به دین اما در مشرق زمین و تا حدودی در شمال آفر
ید که در یکی از گفتارهای پیشین به صورت خیلی کوتاه و  یهود به پیوندند. شاید به خاطر دار

انشاهان امروز و اطراف آن، شماری رم، در استان ک فشرده اشاره کردم که حتی در غرب ایران
بی و –از ساکنان دین یهود را پذیرفتند  از جمله  و همین پدیده را ما در برخی سرزمین های عر

یقا شاهد  برها در شمال آفر باره آن جداگانه سخن خواهیم  ایم بودهیمن و نواحی بر که در
 گفت.

که یکی از ریشه های  فرمودیداجازه دهید که همچنان در اروپا بمانیم. شما  –پرسش 
یهودستیزی، خشم کلیسای مسیحی بود از این که یهودیان حاضر نبودند دین اصلی خود را 
ترک گویند و به آئینی به پیوندند که در واقع نسخه برداری از مذهب خود آنان بوده 
است. ریشه دیگر این خشم آن بود که کشیشان، در تبلیغات مذهبی برای گستردن دین مسیح 

اروپا )که مردمان آن هنوز بت پرست بودند(، حضور یهودیت در آن قاره را یک رقیب  در
خطرناک برای خود تلقی کرده بودند. ولی بی تردید یهودستیزی دارای ریشه های اجتماعی 

 .بفرمائیدو اقتصادی چشمگیری هم بود. در این باره 
های اجتماعی و اقتصادی عمده ، ولی ریشه  یهودستیزی از جنبه سیاسی به دور بود –پاسخ 

 داشت. 
یان باید علل فرهنگی و حتی علمی را نیز اضافه کرد، زیرا یهودیان در هر سرزمینی که  به این جر
ساکن می گردیدند، از نظر دانش و فرهنگ و اندوختن علم تالش بسیار می کردند و بسیار 

 پیشرفته بودند و ابتکار نشان می دادند. 
و کار داشتند. یهودیان را "اهل کتاب" می خواندند. شمار بی سوادان در  آن ها با کتاب سر

پا فرزندان  میان یهودیان بسیار اندک بود و حتی به صفر نزدیک می شد. خانواده یهودی در ارو
خود را از سن سه سالگی مورد آموزش و پرورش قرار می داد و آنان را با خواندن کتب 

 آشنا می ساخت. مذهبی و از جمله کتاب گِمارا
پائی که در آن دوران در ظلمت و عقب ماندگی  همین گرایش یهودیان به دانش و فرهنگ، در ارو
به سر می برد، باعث شد که در رشته های اقتصادی و فعالیت بازرگانی نیز یهودیان پیشرفت 

یادی کردند.  ز
جب شد که همین دستاوردهای اقتصادی و مالی و باال رفتن سطح زندگی یهودیان مو

همسایگان مسیحی آنان دچار نوعی بخل و حسادت گردیدند و نسبت به یهودیان تنفر در آن ها 
به وجود آمد و موجب شد که برای انتقام جوئی و تسکین بغض و عناد خود، به کشتار یهودیان 

یعنی از آن پس حق نداشته  –دست بزنند و یا دست کم آن که یهودیان را "نفی بلد" کنند 



یند با شند در آن سرزمین ها زندگی کنند و ناچار شوند بروند و مکان دیگری برای خود بجو
 که حاضر شود آن ها را بپذیرد و در خود اسکان دهد.

پا، کشت و  وخامت اوضاع به آن جا کشید که در مقطع زمانی از تاریخ این ملت در ارو
پاست که تنفر و کشتار یهودیان به اوج رسید. منظور ما دوران قدرت گیری ص لیبیون در ارو

 خصومت و ستیز علیه یهودیان را فعاالنه ترویج می دادند.
انتخاب همین نام "صلیبیون" برای این متعصبان دینی نشان می داد که آن ها تا چه حد با 

  یهودیت و یهودیان، که به ناحق به مصلوب ساختن عیسی مسیح متهم شده بودند، خصومت
 آنان کینه نشان می دادند. داشتند و نسبت به 

تبهکاران و محکومین به  مجازات و قتلصلیبیون در واقع صلیب را )که یک نوع دار برای 
یدند  همان صلیبی که  –اعدام در دوران باستان بوده(، به عنوان عالمت مشخصه خود برگز

یختند و دست های او را میخکوب کردند تا به وضع فجیعی جان س پرد. عیسی را بر آن آو
یدند.  صلبیون این عالمت را به عنوان نشان سازمانی خود برگز

آن هم در اورشلیم  –دشوار است برایم باور کردن آن که من هستم امروز که این سخنان را 
 بیان می کنم. –پایتخت کشور از نواستقالل یافته اسرائیل 

می توان به آن ها درباره ماهیت و هویت صلیبیون کتاب های بسیار نوشته شده است که 
باش بودند که هیچ نظم سازمانی نداشتند. آن ها  مراجعه کرد. آن ها در واقع مشتی اراذل و او
یتانیا و فرانسه و نقاط دیگر به سوی  در آغاز به یک رشته راه پیمائی های تبلیغاتی از آلمان و بر

قدس و برقراری اورشلیم دست زدند تا بدین سان مردم عادی را برای هجوم به سرزمین م
یق کنند. تسلط مسیحیان بر آن  ، تهییج و تشو

یادی بودند که به هوس شرکت در غارت و چپاول اموال مردم سرزمین های تسخیر  افراد ز
شده، به صلیبیون پیوستند تا رهسپار سرزمین مقدس گردند و به جنگ بپردازند و شاید هم 

 به نوائی برسند.
حتی در کتاب هائی که خود اروپائیان و از جمله شماری از این ها واقعیت هائی است که 

 صلبیون نوشته اند بیان گردیده است.
ادعایشان آن بود که می خواهند سرزمین مقدس اسرائیل و شهر مقدس اورشلیم را ، که از 
دیدگاه آنان زادگاه حضرت مسیح و آرامگاه او می باشد )گرچه به اعتقاد آنان، مسیح به 

 ج کرد( از دست "بیگانگان" خارج کنند.آسمان معرا
در آن هنگام سلجوقیان بودند که بر منطقه حکومت می کردند و نظام اسالمی برقرار ساخته 

 بودند.
و بازگشت به پرسش شما، مسلم است که یهودستیزی دارای ریشه های عمیق دینی، 

پائیان به گرایش نامردمی کشانده  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که باعث می شد ارو
 شوند و به آزار و تعرض نسبت به یهودیان دست بزنند.



این یهودستیزی قرن ها ادامه داشت و موجب کشتارهای متعدد یهودیان و قتل عام آنان گردید 
و بارها زندگی یهودیان به باد رفت و شمار زیادی از آنان کشته شدند و برخی دیگر نیز ناچار 

ور و تهدید، به دین مسیح بگروند و یا آواره سرزمین های دیگر گردیدند به علت اعمال ز
 شوند.

هنگامی که پرسیدم آیا یهودستیزی ریشه های سیاسی هم داشته است منظور این  –پرسش 
یهودستیزی دامن می زدند که به روایان آن زمان در اروپا به این علت نیز فرمانبود که آیا 

حل مشکالت کشوری به سوی یک دشمن خیالی خشم مردم را از ناتوانی حکومت در 
معطوف سازند و شهروندان را به بی راهه بکشانند؟ و به این علت نیز که بهانه ای برای 

 ادامه آزار یهودیان و غارت اموال آنان داشته باشند؟
اگر منظور شما از اشاره کردن به ریشه های سیاسی یهودستیزی این گونه مسائل بوده،  –پاسخ 
رست است و شوربختانه همین علل امروز نیز همچنان ادامه دارد و سران برخی کشورها بله د

هر چیز منفی و هر حادثه سوئی را به "صهیونیسم" نسبت می دهند که در واقع منظورشان 
 یهودیان و کشور اسرائیل است.

را از آن می  رژیم هائی وجود دارند که از یهودیت و یهودیان یک غول بیابانی می سازند و مردم
ترسانند و گناه همه شکست ها و بی کفایتی های خودشان در حل مشکالت کشوری را به 
گردن همین دشمن خیالی می اندازند تا خود را از اتهام مبرا کنند و اعتراض ها متوجه کاهلی 

 ها و ناتوانی ها و اشتباهات و ناکامی های خود آنان نشود.
، زیرا ملتی است که ضعیف است، از وطن اند آوردهوتاه گیر آن ها ملت اسرائیل را دیوار ک

خویش به دور است و در کشورهای مختلف دنیا پراکنده گردیده و نمی تواند از خود دفاع 
 کند.

سخن از ملتی است که هنوز به کشور خود باز نگشته و سرزمین پدری او همچنان در تسلط 
 ندارد. بیگانگان است و امکاناتی برای دفاع از خود

از دیدگاه شروران، چنین ملتی را به آسانی می توان مورد تعرض قرار داد و اموالش را غارت 
و اگر حاضر نشدند دین  گذاشتو یا آن ها را زیر شکنجه  –کرد و افرادش را به قتل رساند 

و زنده  خود را ترک گفته و آئین دیگری را بپذیرند، می توان حتی آنان را روی بوته آتش قرار داد
 زنده در شعله ها به خاکستر مبدل کرد.

یت بزرگ یهودیان، در آن شرائط دشوار ایمان  با وجود چنین فالکت و بالئی بود که اکثر
خویش را همچنان حفظ کردند و به تورات خویش وفادار ماندند و سرزمین اسرائیل را که 

 خاک پدری آنان است از یاد نبردند. 
یکی از گفتارهای پیشین از یک مثلث مقدس سخن گفتم که سه زاویه آن  یادتان بیاید که من در

 دین یهود، ملیت یهودی و سرزمین اسرائیل است.
در طول بیش از دو هزار سال غربت و سرکوب و فشار و نامالیمات و کشتارها، ملت یهود 

 وفاداری خود را به این مثلث دین، ملیت و سرزمین نشان داده است. 



ه ملت یهود بستگی دارد و ملت یهود به سرزمین اسرائیل متکی است و این سه را دین یهود ب
 نمی توان از هم جدا کرد.

آزار و تعرض  آغشته بهبا وجود گردبادهای سهمگین در مسیر این دوران دراز تاریخی، دورانی که 
و غارت و قتل یهودیان بوده، این مثلث ماندگار مانده و مقاومت کرده و تا به امروز نیز حضور 
خود را نشان داده و ملت اسرائیل با دین یهود و سرزمین اسرائیل کامال در یکدیگر آمیخته 

 است و این همبستگی سه گانه هرگز خدشه دار نشده است.
ن مطالب را بیان کردید و اطمینان داریم که هنوز درباره سپاسگذاریم که ای –امیر 

یهودستیزی و نمادها و ریشه های آن مطالب ناگفتنی بسیاری دارید که آن را به فرصت 
 دیگری موکول می سازیم.

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انقالب کبیر فرانسه سرآغاز آزادی یهودیان اروپا و برخورداری از حقوق مدنی شد

، با سپاس دوباره از شما، در گفت و گوی پیشین یکی از نتصرپروفسور امنون  –پرسش 
عوامل یهودستیزی در اروپا را بیان کردید و آن رقابت مسیحیت با یهودیت بود؛ مسیحیت 
به عنوان یک دین جدید که می کوشید گسترش یابد، و دین یهود را که نخستین مکتب 

و نسخه برداری شده است،  یکتاپرستی جهان است و آئین مسیح بر اساس آن پایه گذاری
رقیب سرسخت خود می دانست. گفتید که رهبران مذهبی یهود در اروپا که دیدند این 
رقابت و حسادت موجب گسترش یهودستیزی و افزایش تعرض و کشتار علیه یهودیان می 
شود، دستور دادند تبلیغات مذهبی از جانب یهودیان متوقف گردد و صحنه باورهای 

 ا به سود مسیحیت خالی گردد. دینی در اروپ
تقاضا می کنیم که در این گفت و گو به عوامل دیگر یهودستیزی در اروپا بپردازید که برای 

 سرنوشت ملت یهود فاجعه بار بود.



یم، می خواهم این نکته را نیز به گفتار پیشین  –پاسخ  پیش از آن که به این پرسش پاسخ گو
ز آن که یهودستیزی جنبه دینی به خود بگیرد، حتی پیش از اضافه کنم و آن این که حتی پیش ا

 ظهور مسیحیت، روندهای ضد یهودی وجود داشته است. 
یُوسِفوس فِالویوس ه پیشتر گفتیم که او نام خود را به ک ،"مَتَتیاهودر نوشتارهای "یوسف بن 

ین کتاب تاریخ در مورد  (Flavius Josephusיוספוס פלאוויוס ) تغییر داد و نگارنده مهمتر
بی می بینیم که حتی پیش از آن که ادیان ذشت یهودیان در دوران باستان است سرگ ، به خو

یکتاپرست دیگری در کنار یهودیت ظهور کند، یهودستیزی به صورت پراکنده وجود داشته 
 است. 

بابل،  امپراتوریآشور و  امپراتوریه در اشاره ما خصومت هائی با یهودیت و یهودیان است ک
باره بازتاب آن  امپراتوریو پس از آن در  یونان وجود داشته که در گفت و گوهای پیشین در

 سخن گفتیم.
پای مسیحی موجب بروز  اما برگردیم به پرسش شما: بله، عوامل بسیار بیشتری جز دین، در ارو

آن ها را به عوامل سیاسی، اقتصادی، یهودستیزی گردیده است که به اختصار می توان 
 اجتماعی و فرهنگی تقسیم کرد. 

یح ریشه  یداد مهم تاریخی را مطرح سازم و پیرامون آن به تشر در این جا می خواهم یک رو
یداد، انقالب کبیر فرانسه است که در سال  میالدی  0124های یهودستیزی بپردازم. این رو

ین رس 0144اغاز شد و در سال  ید و به موجب آن به همه اقلیت هائی که در داخل به تکو
 فرانسه و یا متصرفات آن در نقاط دیگر زندگی می کردند تساوی حقوق داده شد.

بود.  (égalité, fraternité liberté ,)شعار انقالب بزرگ فرانسه "آزادی، برابری، برادری" 
اجرای این شعار به یهودیان کمک بسیار کرد و باعث شکوفائی آن ها در فرانسه گردید و آنان را 

 از یک رشته محدودیت هائی که به دست و پایشان بسته شد بود رها ساخت. 
با رسیدن به این آزادی ها، یهودیان توانستند وارد کسب وکارهائی شوند که تا آن دوران برایشان 

د. در گذشته درهای دانشگاه های فرانسه به روی یهودیان بسته بود و با وقوع این ممنوع بو
انقالب، آن ها توانستند وارد دانشگاه نیز بشوند و لیاقت های خویش را نشان دهند و در 

 اجتماع به پیشرفت های درخشانی برسند.
عنوان یک اقلیت از سخنان شما چنین بر می آید که تا پیش از این، یهودیان به  –پرسش 

مذهبی در اروپای تازه مسیحی شده و حتی در کشور پیشرفته آن زمان فرانسه، مورد 
 تبعیض قرار داشتند و به عنوان یک شهروند عادی با آن ها برخورد نمی شده است.

پا ، که به تازگی مسیحی شده بود، با تبعیض  –پاسخ  بله درست است. یهودیان در سراسر ارو
خواه در حکومت هائی که به صورت کشور وجود داشت و یا  –برو بودند و حق شکنی رو

ین  سرزمین هائی که به صورت ملوک الطوائفی اداره می شد. در هر حال، در آن دوران بیشتر
 بخش از قدرت حکومتی در دست کلیسا و کشیشان بود. 

 



ی در آن که چه نوع تبعیض هائ بفرمائیدشما از تبعیض سخن گفتید، توضیح  –پرسش 
 زمان در اروپا علیه یهودیان اعمال می شد؟

آن سرزمین ها  در نخست آن که یهودیان از همان حقوق مساوی با شهروندان مسیحی –پاسخ 
برخوردار نبودند. در همه جا به یهودیان کار نمی دادند. در دادگاه ها نسبت به یهودیان اجحاف 

در بسیاری از رشته ها، یا یهودیان را اصال راه  و بی انصافی و تبعیض می شد. در دانشگاه ها،
روس "نومِ  آن را نمی دادند و یا شمار پذیرفته شدگان را بسیار محدود می ساختند که آن زمان

 . می خواندند (Numerus Clausus)کالوسوس" 
در چنین محدودیت هائی، مسلما یهودیان نمی توانستند همه توانائی ها ذهنی و استعداد و 

 لیاقت و کفایت خویش را نشان دهند.
به موازات آن، پافشاری یهودیان که می خواستند دین و فرهنگ و ایمان خود را در برابر فشار 
مسیحیت همچنان محفوظ نگاه دارند، و در برابر آن، تالش کلیسای مسیحی که می خواست 

. زیرا از  هودستیزی بودصاحبان دین باستانی یکتاپرستی را به سوی خود بکشاند، علت عمده ی
دیدگاه کلیسای مسیحی، تا هنگامی که یهودیان وجود دارند، نمی توان گسترش مسیحیت در دنیا 

. هنگامی که همه یهودیان نیز به مسیحیت  را کامل دانست و این دین جدید را پیروز تلقی کرد
 ه است.به پیوندند، آنگاه ثابت خواهد شد که دین مسیح دین راستین بشریت بود

از این رو بود که کشیشان و کاردینال ها ادامه موجودیت یهودیان را یک خطر همیشگی برای 
مسیحیت تلقی می کردند. این خصومت و کینه ورزی موجب بروز کشت و کشتارهای 
فجیعی علیه یهودیان گردید که زمینه ها و علل گوناگون داشت. در واقع، به هر بهانه ای به 

 رداختند.یهودی کشی می پ
مثالً ادعا می کردند که یهودیان برای پخت نان فطیر، یک کودک مسیحی را می کشند و خون 

یعت یهود، خون کامال نجس  –او را در خمیر فطیر می ریزند  و این در حالی که از نظر شر
در حدی که یهودیان، پیش از پخت گوشت،  –است و خوردن آن قاطعانه حرام می باشد 

 ر آب نمک می خوابانند تا همه خونابه آن دفع شود.مدتی آن را د
یادی منسوخ شده، ولی هنوز  این گونه یاوه گوئی ها علیه یهودیان، خوشبختانه امروزه تا حدود ز
یک افکار مردم و به هدف شیطانی جلوه دادن دین  گاه به گاه نا بخردانی هستند که برای تحر

یعت موسوی، این افترا را بازگو   می کنند.یهود و شر
ولی هنگامی که انقالب کبیر فرانسه روی داد و به همه شهروندان فرانسوی از هر دین و آئین 
تساوی حقوق مدنی اعطا گردید، و اروپا تا اندازه ای از نظر علمی پیشرفت کرد، مردم اروپا، در 

  هر کشوری که زندگی می کردند، دیگر نمی توانستند این گونه اراجیف را باور کنند.
آن ها دیگر نمی توانستند نسبت به یهودیان با استناد به همان اتهامات و افتراهای کهنه و زنگ 
زده به خصومت و خشونت ادامه دهند. در گذشته تنها بهانه آن بود که روزی روزگاری در 
یک هزار و پانصد سال پیش از آن، حضرت مسیح به صلیب کشیده شده است. و یا افترای 

موجب آن ادعا می شد که یهودیان چاه های آب را زهرآلود می کنند. و یا اگر  دیگری که به



پا شیوع پیدا کرده، و یا هر نوع بیماری واگیردار دیگری رواج یافته که  با آمده و یا آبله در ارو و
در آن دوران موجب مرگ هزاران و حتی میلیون ها نفر می شده، گناهش را متوجه یهودیان 

این در حالی که خود یهودیان نیز به این بیماری ها مبتال می شدند و جان می و  –می ساختند 
باختند، ولی شاید از این نظر که قوانین بهداشتی و نظافت را بیش از همسایگان خود رعایت 

 می کردند، تلفات در میان یهودیان به نسبت دیگران کمتر بود.
دانش اندوختند و تحصیل کرده شدند، باور  به عبارتی دیگر، هنگامی که مردم اروپا به تدریج

 کردن این گونه الطائالت برایشان دشوار شده بود و به آن توجهی نمی کردند.
، همین سخنانی که شما درباره اروپای سیصد سال و چهارصد نتصرپروفسور  –پرسش 

سال پیش می زنید، شوربختانه امروز توسط برخی از روحانی نمایان و دکانداران دین در 
بازگو می شود. مثالً برخی روحانی نمایان در مصر  خاورمیانهبرخی از کشورهای منطقه 

بین جوانان مصری می شوند، و یا  ادعا می کنند که یهودیان موجب شیوع مواد مخدر در
در حکومت ایران هر نوع پلیدی و کژی را به "صهیونیست ها" نسبت می دهند، که در 

که چون به کار بردن واژه "یهودیان" نماد آشکار  –واقع منظورشان یهودیان است 
یهودستیزی است و مورد نکوهش جهانی قرار می گیرد، به جای "یهودی" واژه 

 را به کار می برند."صهیونیست" 
یک می دانم و اطمینان  –پاسخ  که همه  دارممن خود را در این ابراز تأسف شما شر

شنوندگان این گفت و گوها نیز در این ابراز شوربختی با شما همنوا هستند. من خودم، با گوش 
نی من بر پیشا شرمخودم این نوع افتراها علیه یهودیان را بارها در منطقه شنیده ام و عرق 

نشسته که چگونه ممکن است در قرن بیست و یکم افرادی وجود داشته باشند که چنین 
افتراها و هرزه گوئی ها را عنوان کنند و افرادی هم باشند که آن ها را درست بدانند و باور 

 کنند.
برگردیم به انقالب کبیر فرانسه: گفتیم که نتیجه این انقالب اعالم تساوی حقوق بین همه 
یداد  شهروندان، هم در داخل فرانسه و هم در متصرفات آن در نقاط دیگر دنیا بود. ولی یک رو
دیگر نیز در آن دوران به وقوع پیوست که آن را نیز باید در نظر گرفت و آن ظهور ناسیونالیسم 

 . است
این حس ملی گرائی در گذشته نیز وجود داشته، ولی به آن صورتی که امروز ما با آن آشنا 

 هستیم، آغازش را باید در انقالب کبیر فرانسه جستجو کرد.
ناسیونالیسم به چه معنی است؟ به این مفهوم است که یک نفر فرانسوی افتخار می کند که 

ید ناسیون الیسم من انگلیسی است. فرانسوی ملی گرا به فرانسوی است. یک انگلیسی می گو
پرچم و فرهنگ و ملت خود ایمان دارد و به آن دلبستگی نشان می دهد و کشور بر محور واژۀ 

 ملت( نضج می گیرد. -   (Nationناسیون
در آن دوران افرادی بودند که آنتی سمیتیسم و یهود ستیزی با وجودشان آمیخته شده بود و من 
می خواهم پیش از آن که به ظهور ناسیونالیسم بپردازم یکی دو نمونه را عنوان کنم: در همین 
 نظام تساوی حقوق که در فرانسه برقرار شده بود، آن گروه افرادی که خود را کاپیتالیست )پیرو



داری( تلقی می کردند، و آن را یک ایدئولوژی بسیار پیشرفته می دانستند، آمدند و  سرمایه
اتهاماتی فرای رقابت های مذهبی عنوان کردند و به بهانه های سیاسی روی آوردند و ادعا 
کردند که یهودیان در فرانسه و دیگر نقاط اروپا دارای گرایش های چپ هستند و به اصطالح 

ستند، از ایدنولوژی سوسیالیسم طرفداری می کنند و با این عقاید موجب دست چپی ه
 نحسی و بدبختی برای ملت های اروپائی می شوند. 

بدین سان، آن ها آمدند و ایدئولوژی کاپیتالیستی را در برابر یهودیت قرار دادند و در چنین 
 رفت.  وضعی یهودستیزی شکل تازه ای به خود گرفت و از تعصب مذهبی فراتر

 سم، انرژی ناسیونالیستی وجود داشت.یدر پشت این شیوه جدید آنتی سمیت
تأسف بارتر آن که، حتی خود آن عده ای که دست چپی بودند و از ایدئولوژی سوسیالیسم 
پیروی می کردند، در وجود آنان نیز گرایش های یهودستیزانه، دانسته یا ندانسته ریشه دوانیده 

و هیرش  (Rothchild)دار یهودی مانند روچیلد  سرمایهکه این پنج شش بود. آمدند و گفتند 
(Hirch)  ای بیاندوزند، همین ها  سرمایهو دیگران که توانسته اند موفقیت بازرگانی داشته و

پائی مسلط شده اند و لجام بازرگانی و پول و  هستند که بر اقتصاد فرانسه و کشورهای دیگر ارو
پا تسلط کامل یافته اند. اقتصاد قاره را به دست   گرفته اند و بر ارو

نتیجه این شیوه اندیشه آن بود که آنان هرنوع بیکاری و بحران اقتصادی را که روی می داد 
 داران یهودی می ساختند و آن ها را مقصر معرفی می کردند.  سرمایهمتوجه 

ه خاطر یهودیان است آن ها چنین شایع می ساختند که هر نوع گرانی و یا کمبود مایحتاج ب
 قیمت ها می شوند. تورمو آنان هستند که موجب 

در یک کالم، در دورانی که ما از آن سخن می گوئیم، یعنی از اوائل قرن نوزدهم، یهودستیزی که 
تا آن هنگام جنبه مذهبی داشت و از حسادت کلیسا نسبت به یهودیت سرچشمه می گرفت، 

 اسی و ناسیونالیستی و کاپیتالیستی به خود گرفت.به شکل تازه ای در آمد و جنبه سی
در این دوران بود که شماری از یهودیان به این فکر افتادند که به هموطنان فرانسوی یا آلمانی و 
یا ایتالیائی خود بفهمانند که البته مذهب آن ها یهودی است، ولی گرایش سیاسی و اجتماعی 

ود را نسبت به خاکی که در آن متولد شده و رشد یعنی آن ها خ –آن ها ناسیونالیستی است 
یهودی آنان احساس می  اند کرده به همان اندازه وفادار می دانند که دیگران و هموطنان غیر

 کنند. 
 آن ها می گفتند که باید باور دینی را از عقاید سیاسی و ناسیونالیستی جدا دانست.

اسیونالیسم ما فرانسوی است. ما از نظر آن ها می گفتند: بله، مذهب ما یهودی است، ولی ن
یم، ما فرانسوی موسوی هستیم. همان گونه که فرانسوی  ملیت فرانسوی محسوب می شو

 مسیحی وجود دارد، یهودی فرانسوی نیز خود را متعلق به آن آب و خاک می داند.
ان، نوعی بدنبال این دگرگونی بود که در میان یهودیان اروپائی، به خصوص در فرانسه و آلم

انقالب اجتماعی به وجود آمد و افرادی آمدند و گفتند که ما یهودیان باید در اصول و فروع 



دین خود تغییراتی به وجود آوریم که جنبه کارت ورودی داشته باشد برای یهودیان که بتوانند به 
جامعه عمومی سرزمین محل اقامت خویش وارد شوند و از تساوی حقوق واقعی و برابری 

 کامل برخوردار گردند. 
شماری از این دگراندیشان، به عنوان نخستین اقدام آمدند و کتاب مقدس تورات و بخش 
یعت یهود است به زبان فرانسه ترجمه کردند  هائی از کتاب تلمود را که بیان گر جزئیات شر

یب نیس ت، تا مردم فرانسه به چشم خود ببینند که یهودیت یک دین خرافاتی و عجیب و غر
پایه یکتاپرستی و عدالت و اخالق و معنویت و پرهیزگاری نهاده شده است.   بلکه بر

یابند که در آن  یهودیان با خواندن کتاب تورات به زبان خویش در آن ها می خواستند که غیر
چیزی نوشته نشده مگر سخنان انبیاء و مطالبی به هدف ارشاد مردمان به راه درست، و در 

از تاریخ و سرگذشت ملت یهود، و مطالب دیگری از این قبیل، که همه  کنار آن بخش هائی
 جنبه فرهنگی، معنوی، انسانی و اخالقی دارد.

 نیستند.  الخلقهعجیب  یهدف آن بود که به شهروندان اروپائی نشان داده شود که یهودیان افراد
و دیگر کتب  هم زمان، آن ها می خواستند به خود یهودیان نشان دهند که کتاب تورات

پای آن دوران این زبان باورممذهبی که به زبان عبری نگاشته شده )و بیشتر  ندان یهودی در ارو
ید و چه مفهومی دارد  تا خود یهودیان نیز درک کنند که یهودیت  –را نمی دانستند( چه می گو

 یعنی چه و چه مفهومی دارد.
یان های فکری جدید به وجود آمد این تالش موجب گردید که به تدریج در یهودیت نوعی  جر

یست ها" و "جنبش کنسرواتیوها" نام گرفت که در فرصت مناسبی از آن ها رمکه "جنبش رف
 نیز سخن خواهیم گفت.

یان ها، همان انقالب کبیر فرانسه بود که بین همه  عامل و مسبب به وجود آمدن همه این جر
 شهروندان تساوی حقوق به وجود آورد.

کنیم که همین تساوی حقوق در آلمان نیز وجود داشت. در آلمان بود که بیشتر از  باید تأکید
هر کشور اروپائی دیگر، شمار چشمگیری از یهودیان به درجات باالی علمی و هنری رسیدند و 
در موسیقی و رشته های مختلف علوم طبیعی و از جمله پزشکی برجسته شدند و در امور 

و به رفاه و نعمت دست یافتند. این  نائل شدنده موفقیت های بسیار بازرگانی و اقتصادی نیز ب
وضع در آلمان نیز، در میان شهروندانی که احساس می کردند از این نظرها در مقایسه با یهودیان 

 عقب مانده اند، حسادت هائی به وجود آورد. 
توضیح را هم باید اگر ما درباره اواخر قرن نوزدهم و دوران بیسمارک صحبت می کنیم، این 

میلیون نفر آلمانی وجود داشتند که حدود پانصد هزار نفر آنان یهودی  90بیافزائیم که حدود 
میلیون نفر بود که  56نزدیک به  0411بودند. بنا بر آمار موجود، جمعیت کل آلمان در سال 

 هزار نفر آنان یهودی بودند. 625



بی درصد میزان پیشرفت یهودیان آلمانی در مقای سه با دیگر هموطنان آنان، می تواند به خو
نشان دهد که یهودیان واقعا چه استعدادهای شگرفی نشان دادند و تا چه حد پیشرفت کردند و 

یم.  مدارج ترقی را پیمودند. این بحث را به فرصت دیگری وا می گذار
 
 



 
یفوسآلفرد   افسر برجسته یهودی به اتهام دروغین جاسوسی خلع درجه شد در

پروفسور نتصر، شما در گفتار پیشین در مورد نمادهای یهودستیزی گفتید که در  –پرسش 
اروپای قرن نوزدهم، در کنار رقابت و حسادت های کلیسای مسیحی علیه دین یهود، نوعی 

کاپیتالیست ها ادعا کردند که  یهودستیزی سیاسی نیز به وجود آمد و آن هنگامی که
یهودیان افرادی چپ گرا و آشوبگر هستند و سوسیالیست ها نیز متقابال ادعا کردند که 
یهودیان به اردوی کاپیتالیسم تعلق دارند، زیرا برخی از ثروتمندان عمده اروپا اتفاقا یهودی 

تماعی هستند. اکنون درخواست می کنیم درباره عوامل سیاسی و اقتصادی و اج
 یهودستیزی توضیحات بیشتری بدهید.

بله، من ابتدا باید تاکید کنم که نه همه کاپیتالیست ها یهودیان را به چپ گرائی متهم  –پاسخ 
می ساختند و نه همه سوسیالیست ادعا می کردند که یهودیان افرادی کاپیتالیست هستند که 

 از استثمار دیگران ثروت خود را اندوخته اند. 



فتراها تنها توسط آن گروه افرادی مطرح می گردید که بیماری یهودستیزی در وجود آن ها این ا
یشه دوانیده بود. آن ها بودند که به دنبال انواع و اقسام بهانه ها می گشتند تا یهودیان را مورد  ر

 اتهام و افترا قرار دهند.
پا، یهودیان در برانگیختن و هدایت البته باید یادآوری کنیم که در تاریخ قرن نوزدهم و بیستم ارو

کردن جنبش های سوسیالیستی و انقالبی نقش عمده ای داشتند که یک نمونه آن انقالب 
 کبیر اکتبر در روسیه تزاری بود.

در این جا بی مورد نیست که در مورد چند رویداد دیگر نیز که بر سرنوشت یهودیان تاثیر 
کردن صنعت چاپ، شوربختانه آن گروه از یهودستیزان گذار بود سخن بگوئیم: با توسعه پیدا 

که می خواستند به این گرایش ناانسانی خود رنگ علمی نیز ببخشند، برشدت اتهامات و 
 افتراهای خود افزودند.

در این دوران بود که روزنامه های یهودستیز شروع به انتشار کردند و جزوه ها و کتاب های 
 جیه یهودستیزی منتشر گردید. بسیاری علیه یهودیان و در تو

یات با سرعت زیاد از یک کشور به کشور دیگر می رسید و به زبان محلی ترجمه می  این نشر
 شد و انتشار گسترده می یافت.

با استفاده از صنعت چاپ بود که یهودستیزی شتابی بسیار گسترده یافت و همانند میکرب 
کرد و موجب مسموم ساختن افکار و اذهان یک بیماری، در اندام کشورهای اروپائی رخنه 

 علیه یهودیان گردید.
Theodor /Binyamin Ze’ev הרצל /תאודורבנימין זאב) هرتصل تئودور/بنیامین زئبسخنان 

Herzl)  پائی کشور مستقل یهود را می یادآوری دوباره پایه گذار صیونیسم و بنیانگذار اندیشه بر
بیماری است که در وجود یهودستیزان رخنه یافته و لحطه کنم که گفت "یهودستیزی یک نوع 

 ای آنان را آرام نمی گذارد".
یک نمونه از این بیماری یهودستیزی را در این جا به آن اشاره می کنیم و آن ماجرای متهم 
ساختن یک افسر برجسته یهودی ارتش فرانسه به جاسوسی به سود ارتش آلمان است که در 

این نمونه می تواند به عالقمندان نشان دهد که یهودستیزی در  رخ داد.اواخر قرن نوزدهم 
پای آن روز دارای چه نمادهای زشت و ناانسانی بوده است.  ارو

یفوس بود که  0249در سال  یک افسر وطن پرست یهودی فرانسه به   )(Alfred Dreyfusآلفرد در
زیرا معلوم شده بود که بخشی از اطالعات حساس  –جاسوسی به سود آلمان متهم گردید 

 دهی ارتش آلمان می رسد. فرماننظامی فرانسه به دست ستاد 
دریفوس با سمت یک افسر بلندپایه، عضو ستاد کل ارتش فرانسه بود و ظاهرا به این اطالعات 

دسترسی داشت. او به خاطر استعدادی که داشت و ایثار و فداکاری در راه  بسیار حساس
یهودی خود قرار گرفت.  ارتش فرانسه، مورد حسد و بغض شماری از همردیفان غیر



در آن سالی که ذکر کردیم، سازمان ضدجاسوسی فرانسه به نامه ای دسترسی پیدا می کند 
کل ارتش فرانسه به سود آلمان جاسوسی می  که نشان می دهد فرد یا افرادی در داخل ستاد

کنند. سخن از نامه ای بود که خطاب به دست اندرکاران امور نظامی آلمان، برای سفارت 
خانه آن کشور در پاریس فرستاده شده بود. بالفاصله انگشت اتهام به سوی افسر برجسته 

یفوسط آلفرد یهودی دراز شد. برحسب اتفاق، دستخط نامه نیز تا حدودی به دستخ  در
 شباهت داشت.

را بر نیمکت اتهام نشاندند و محاکمه او آغاز شد. ولی خیلی زود روشن گردید که در  وسفدری
واقع آن افسر یهودی نیست که محاکمه می شود، بلکه عمالً کل جامعه یهودیان فرانسه را روی 

 .اند نشاندهنیمکت متهمین 
یاد "مر " و در کنار آن "مرگ بر یهود" سر می دادند. دریفوسگ بر تماشاچیان این دادگاه مرتبا فر

 در خیابان ها و مالءعام مرتباً شعار "مرگ بر یهود" شنیده می شد.
در واقع، این پدیده در همه سرزمین ها وجود داشته که اگر یک یهودی، به عنوان یک انسان 

که در کانون اتهام قرار ی مرتکب شود، خود او نیست جرمعادی، خطائی از او سر بزند و یا 
می گیرد، بلکه کل جامعه یهودیان آن سرزمین به نادرستی و تبهکاری متهم می گردند و این بهانه 

بگران نا انسان که به پُو دسته جمعی( یهودیان و یا  کشتار – Pogrom) گرمای می شود برای آشو
 به غارت اموال آنان و تعرض به جانشان دست بزنند.

این روند در نقاط بسیاری از جهان رخ داده که در فرصت دیگری نمونه های این فاجعه و 
 بیشتری از آن را مطرح خواهیم ساخت.

یفوسباز گردیم به ماجرای  : او را شدیدا مورد اهانت قرار دادند، شمشیر او را که نشان در
ند و وی را به عزت و احترام و رتبه باالی نظامی او بود شکستند، پاگون ها را از دوش او کند

بی تبعید کردند، که بد آب  یکای جنو حبس ابد محکوم ساختند و به "جزایر شیاطین" در آمر
ین منطقه از متصرفات فرانسه بود.  و هواتر

ولی هنگامی که رئیس ستاد کل ارتش فرانسه عوض شد و مردم کمی آرام شدند و خشم آنان 
یفوسفرو نشست، و به ویژه در اثر کوشش های برادر  ، معلوم گردید که کل ماجرا یک امر در

دهان فرمانو به مرور زمان معلوم شد که خود  –ساختگی و یک افترای بی اساس است 
و برای آن که شناسائی و مجازات نشوند  اند کردهستاد ارتش فرانسه بودند که جاسوسی می 

 این اتهام را متوجه آن افسر وفادار یهودی ساخته بودند.
یان در  یفوستبرئه آلفرد رسیدن به جر ، و روشن ساختن زوایای این افترای ننگین، امیل در
یسنده بزرگ عصر در فرانسه نقش مهمی ایفا کرد. او در روزنامه "لورور" (  (Émile Zolaزوال نو

L'Aurore  "بنده ای با عنوان "من متهم می کنم از این توطئه یهودستیزانه  (J’accuse)در مقاله کو
 پرده برداشت.

برو گردید و  به دنبال این مقاله روشنگرانه بود که ستاد کل ارتش فرانسه با افتضاح بزرگی رو
معلوم شد که جاسوس واقعی یکی از امیران ارتش فرانسه بوده است و همان افسر ارشدی که 



شده بود خودکشی کرد، زیرا کامال مسبب وارد آوردن این اتهام بی اساس به آن افسر یهودی 
 رسوا شده و آبرویش رفته بود.

 جاسوس اصلی که یک امیر ارتش فرانسه بود شناسائی گردید و او را رهسپار زندان ساختند.
یهمه اتهامات علیه  0244در سال  باطل اعالم شد و این افسر عالیرتبه یهودی از زندان  وسفدر

عالی فرانسه رای به تبرئه کامل او داد و درجه او را به وی  دادگاه 0415ردید و در سال گآزاد 
 بازگردانید و از وی اعاده حیثیت شد.

پای آخر قرن نوزدهم بود.  این تنها یک نمونه از نمادهای یهودستیزی در ارو
امیل زوال در مقاله "من متهم می کنم" پرسید: "این افتضاح در کدام کشور رخ می دهد که یک 

ه را به پای میز محاکمه می کشانند؟ در کشور فرانسه که پیشگام برابری و برادری یهودی بیگنا
 بین همه اقلیت ها و ملت ها بوده است؟"

زوال در مقاله خود تاکید کرد که در دادگاه فرانسه، نه آن افسر یهودی، که همه جامعه یهودیان 
سه ای که مهد آزادی بوده را روی نیمکت اتهام نشانده بودند و چگونه ممکن است در فران

 آوری رخ دهد؟ شرمچنین ماجرای 
باره کشور یهود، اجازه دهید مطلب  پائی دو در حاشیه این موضوع و در رابطه با اندیشه بر

یدیگری را نیز اضافه کنم که با قضیه  ارتباط مستقیم دارد: یکی از روزنامه نگارانی که در  وسفدر
یش گزارش تهیه می کرد، این دادگاه حضور داشت و برای روزن ین پایتخت اتر امه خودش در و

 بود. هرتصل /زئببنیامین
یفوسبه چشم خود دید که در آن دادگاه، اصال موضوع اتهام جاسوسی به  هرتصل مطرح  در

. اند نشاندهبلکه یک ملت را روی نمیکت اتهام  –نیست که افسر عالیرتبه ارتش فرانسه بود 
ت. صحبت از آن است که این ملت وطنی برای خود ندارد صحبت از دربدری این ملت اس

شهادت های  و که در آن جا زندگی کند تاچنین افتراهائی علیه افراد آن ملت مطرح نگردد
 دروغ داده نشود.

یداد بود که در تئودور  به عنوان یک روزنامه نگار جوان، این اندیشه  هرتصلبه دنبال این رو
ید مانند هر ملت دیگری کشور مستقل خویش را داشته باشند قوت گرفت که یهودیان نیز با

و در کشور خود فارغ از هر گونه بیم و تعرضی زندگی کنند و نه آن که به عنوان یک اقلیت 
 سرکوب شده مورد آزار و ستم قرار گیرند.

بود که جنبش صیونیسم )صهیونیسم( سیاسی به وجود آمد که  هرتصلبه دنبال این اندیشه 
یم.بحث د باره آن را به فرصت دیگری می گذار  ر

یداد دیگر که در همین رابطه یهودستیزی می خواهم به آن اشاره کنم، فاجعه ای است  یک رو
در دمشق رخ داد و "ماجرای سوریه" نام گرفت. در آن تاریخ بود که فتنه  0291که در سال 

ل رسانده اند و نوکر او را گران آمدند و ادعا کردند که یهودیان یک کشیش مسیحی را به قت
یخته اند.  هم که یک مسلمان بوده کشته اند و خون آن ها را در نان فطیر ر



به دنبال مطرح کردن این افترای سخیف و باطل بود که شمار زیادی از یهودیان را دستگیر 
روائی محمد علی پاشا فرمانکردند و تعدادی از آنان را کشتند. در آن دوران، سوریه تحت 

 خدیو مصر اداره می شد.
یشی داشت و به همین علت بود که ماجرا  یکی از متهمین این افترا فردی بود که شهروندی اتر
یتانیا به  یش و فرانسه و بر به سفارت خانه های خارجی در دمشق کشانده شد و کشورهای اتر

داد که این افترا قضیه توجه نشان دادند و به تعقیب کردن آن پرداختند و تحقیقات آن ها نشان 
 ی مرتکب نشده اند.جرمکامال بی اساس بوده و یهودیان 

قضات دادگاه دستور نبش قبر دادند و استخوان ها را بیرون آوردند و متوجه شدند که این 
 استخوان ها اصال به انسان تعلق ندارد، بلکه متعلق به حیوانات است.

میتیسم تا چه حد می تواند همانند یک این ماجرا نیز نشان داد که یهودستیزی و آنتی س
 میکرب در اندام یک جامعه رخنه یابد و به کشورهای دیگر نیز سرایت کند.

خوشبختانه، یهودستیزی در سوریه که کشور مسلمان بود، زمانی دیرتر از کشورهای اروپائی 
و این ادعا که آغاز گردید. در دنیای مسلمان آن زمان، آن چه که "افترای خون" نامیده می شود 

یزند، وجود نداشت و در واقع  یهودیان کودکی را می کشند که خون او را در نان فطیر خود بر
یق اروپا به این منطقه رسوخ کرد که نخستین نماد این یاوه گوئی در  این ادعای سخیف از طر

 سوریه به وقوع پیوست. 
یشه های یهودستیزی جای دارد به توضیح آن بپردازیم، کتابی  موضوع دیگری که در رابطه با ر

است که با نام "پروتوکل مشایخ صهیون" انتشار یافت. این کتاب در اواخر قرن نوزدهم در 
 به چاپ رسید. 0416روسیه نگاشته شد و برای نخستین بار در سال 

 فرمائیددر واقع نگارنده این کتاب جعلی یک افسر اداره تأمینات روسیه بود. به  –پرسش 
این کتاب چه نوشته شده که این همه در تاریخ شناسی پیرامون پدیده های که در 

 یهودستیزی اهمیت پیدا کرده است؟
مطالب مورد ادعای این کتاب را در یک جمله می توان خالصه کرد و آن این که  –پاسخ 

برگزار کرده و در آن تصمیم گرفته اند موجب ویرانی  "یک نشست سری"مشایخ دین یهود 
 گردند و پس از آن که دنیا را خراب کردند بر آن مسلط شوند. جهان 

مطالب افترا آمیز و بی اساس این کتاب ساختگی و دروغین نشان دیگری از همان میکرب 
روسیه در ابعاد گسترده رخنه کرده بود و موجب می شد  امپراتورییهودستیزی است که در 

باش روسی در موارد متعدد و در نقاط گوناگون آن سرزمین به کشتار دسته جمعی یهودیان  که او
 " نامیده می شود. گرمبپردازند که در اصطالح "پو

یز این یهودستیزی حتی در اتحاد شوروی کمونیستی و در اوج قدرت استالین و پس از او ن
 همچنان وجود داشت.



مطالب دروغین همین کتاب جعلی بود که بعدها به یک وسیله تبلیغاتی در دست هیتلر مبدل 
گردید تا یهودیان را موجودات شیطانی نشان دهد و کشتن آن ها را واجب بداند. شوربختانه 

برگردانیده شد و  این کتاب نه تنها به زبان آلمانی ترجمه گردید، بلکه به همه زبان های اروپائی
هدف آن بود که میکرب یهودستیزی هرچه بیشتر گسترده شود و همه انسان ها را در بر 

 بگیرد.
بله، این کتاب در اوج نزاع اعراب با اسرائیل نیز بارها به زبان عربی برگردانیده  –پرسش 

نابود باید شد و انتشار یافت تا شاید رهبران عرب از این طریق بتوانند شعار "اسرائیل 
گردد" را توجیه کنند و چنین جلوه گر سازند که یهودیان قومی فتنه گر هستند که انهدام 
آن ها واجب و صواب است و از هنگام به روی کار آمدن حکومت اسالمی در ایران نیز 
این کتاب جعلی چندبار به زبان فارسی برگردانیده شده و بارها تجدید چاپ گردیده و 

 وی در مشهد نیز از تأمین کنندگان عمده هزینه انتشار آن بوده است.آستان قدس رض
یوش بزرگ از  دارممن اطمینان  –پاسخ  که روح انسان های واالئی چون کورش کبیر و دار

شنیدن این واقعیات معذب می شود که چرا در کشور بزرگ و باستانی ایران که مهد انسان 
 مروز چنین اتفاقاتی رخ می دهد.دوستی و احترام به دیگران بوده است، ا

باز گردیم به کتاب "پروتوکل مشایخ صهیون": انتشار این کتاب و افتراهائی که در آن به یهودیان 
بسته شده بود، یک رشته کشتارهای دسته جمعی دیگر را در روسیه تزاری به دنبال آورد. یک 

 داد که بسیار فجیع بود. ها در شهر کیشینف پایتخت روسیه سفید رخ گرممورد از این پو
این کشتارها موجب گردید که در آن سال های اوائل قرن بیستم، صدها هزار نفر از یهودیان 

یکا گردند تا از پیامدهای دردناک آنتی سمیتیسم رهائی یابند.  روسیه راهی ایاالت متحده آمر
م" که ما آن را به مورد دیگری را نیز می خواهم به آن اشاره کنم: خود واژه "آنتی سمیتیس

بان های اروپائی معمول ایم برگرداندهیهودستیزی  یبی است. این واژه که در ز ، خود واژه غر
بی آن را به واژۀ "السامیة" برگردانده اند  گردیده به مفهوم "ضد سامی" بودن است و به زبان عر

ن و اعراب از یک پدر یعنی، نه گفتن به نژاد سامی و رد این نژاد. و این در حالی که یهودیا –
بزرگ مشترک )حضرت ابراهیم( و از یک نژاد مشترک هستند که نژاد سامی نامیده می 

 شود.
یائی و سامی و نژادهای دیگر، یک نوع تقسیم بندی برای  پا، تقسیم به آر در دوران گذشته در ارو

ن تقسیم شناخت ریشه زبان های مختلف بود. این روند در آلمان آغاز گردید و هدف از آ
بندی زبان های مختلف جهان به هدف شناخت ریشه های آن ها بود. چیز دیگری جز این 

 نبود.
یائی )و  یانی و آسوری می شود و زبان های آر بی، عبری، آرامی، سر بان های سامی شامل عر ز
بی است که البته  نه "نژاد آریائی"( شامل زبان های فارسی و التین و زبان کشورهای اروپای غر
بان مجار و لهستانی که ریشه آلتائی و اورال دارد و  یشه دیگر دارد و دو ز بان های شرق اروپا ر ز

 به زبان مغول می رسد.



بنابراین، در گذشته این گونه تقسیم بندی ها جنبه زبان شناسی داشت وبس. ولی رفته رفته، 
باره آن را به موقع این تقسیم بندی زبانی به سوی تقسیم بندی نژادی کشیده شد که بحث در

 دیگری موکول می کنیم.
 



 
 هودی مانده اندکه یاعتراف بگیرند میخواستندیهودیان مسیحی شده  با شکنجه کردن

شما در چند گفتار پیشین درباره ریشه های یهودستیزی در اروپا  نتصرپروفسور  –پرسش 
به طور مشروح سخن گفتید و نمونه هائی را نیز آوردید. اکنون تقاضا می کنیم که از آن 

 گفته های خود به نتیجه گیری بپردازید.
اجازه دهید که پیش از آن یک موضوع مهم دیگر را نیز مطرح سازم که نمی توان از   -پاسخ 

سرگذشت یهودیان اسپانیاست که در آن جا صدها یهودی را زنده  منظورم آن سخن نگفت.
زنده در آتش سوزاندند و بقیه را از آن سرزمین بیرون راندند. این ماجرای ننگین نام "دوران 

یسیون" را نیز به خود گرفته که منظور دوران تفتیش عقاید و باور مذهبی در  ( (Inquisitionانکیز
 اسپانیای قرون وسطی بود.

در یکی از گفتارهای پیشین توضیح دادم که چگونه وقتی امپراتوری روم بر سرزمین اسرائیل 
مسلط گردید، و این ملت را به خاطر آن که حاضر به تغییر مذهب و پیروی از آئین بیگانه و 



پا پراکنده و در آن جا ساکن گردیدند، از  بت پرستی نبود به اسارت برد و یهودیان در ارو
 رزمین اسپانیا نیز رسیدند و در آن جا رحل اقامت افکندند.جمله به س

بعدها بخشی از اسپانیا به تصرف اسالم درآمد و حکومت "المرابطون" در جنوب اسپانیا 
پا گردید و بعدها "الموحدون" جانشین آنان شدند. بخشی هم در تسلط مسیحیان بود که  بر

یره ایبری )اسپانیا( را در تسلط خود  بعدها مسلمانان را نیز عقب راندند و سراسر شبه جز
گرفتند. شیوه رفتار حکومت اسالمی اسپانیا با یهودیان آن سرزمین را قاطعانه می توان 

یم "دوران طالئی زندگی یهودیان اروپا". در نواحی تحت  –"دوران طالئی" نامید  در واقع باید بگو
حتی برابرانه در کنار یکدیگر زندگی می تسلط اسالم در اسپانیا، یهودی و مسلمان برادرانه و 

یش، ما از دوران قرن دهم، یازدهم و  بفرمائیدکردند. توجه  که در این بخش از سخنان خو
 دوازدهم میالدی سخن می گوئیم.

در واقع شما در حالی از "عصر طالئی یهودیان" در اسپانیا سخن می گوئید که  –پرسش 
با شدت بسیار ریشه دوانیده بود و یهودیان در ابعاد در دیگر بخش های اروپا یهودستیزی 

 گسترده در برابر ستم و آزار و قتل و کشتار اروپائیان قرار داشتند؟
بله، کامال درست است. در آن دوره تاریک تاریخ اروپا که یهودیان را می کشتند،  –پاسخ 

نه بیرون می راندند و نفی بلد اموال آنان را مصادره می کردند و یا خود آن ها را از خانه و کاشا
بی بود، یهودیان  می کردند، در حکومت اسالمی جنوب اسپانیا که در واقع نوعی امیرنشین عر

 در کمال آزادی و برابری می زیستند. 
ندان مسلمان هنوز سرایت نکرده بود و یهودی و باورمدر آن هنگام میکرب یهودستیزی به 

انه در کنار یکدیگر زندگی می کردند. این همکاری و همیاری مسلمان به طور برابر و حتی برادر
بین پیروان این دو دین یکتاپرست موجب ترقی و شکوفائی هر دو طرف گردید. هم یهودیان 
پا سازند و هم این ترقی و پیشرفت  اسپانیا ترقی کردند و توانستند زندگی راحتی برای خود بر

 سهم مسلمانان اسپانیا گردید.
ان طالئی، شماری از اندیشمندان و عالمان یهودی حتی به مقامات عالی رسیدند. در آن دور

که از فاضالن یهودی بود   Shmuel Hanagid)שמואל הנגיד)شخصیتی مانند شموئیل هاناگید 
بی او را  .به مقام وزارت و حتی صدارت عظمی رسید أبو إسحاق إسماعيل بن به زبان عر

يله می نامیدند و  اگر اشتباه نکنم، این صدارت در دوران حکومت عبدالرحمن یکی از النغر
 .ان سلسله المرابطون در قرطبه بودروایفرمان

ولی از هنگامی که حمالت مسیحیان به امیرنشین اسالمی جنوب اسپانیا آغاز شد و آن ها 
جب عقب به تدریج توانستند مناطق بیشتری از اسپانیا را از تسلط مسلمانان خارج کنند و مو

یره ایبری )اسپانیا و پرتغال( به اشغال  نشینی آنان  گردند، و هنگامی که سراسر شبه جز
 مسیحیان در آمد، ورق کامال برگشت.

پس از این دوران بود که یهودستیزی با شدت هرچه بیشتر در اسپانیا آغاز گردید. ابتدای این 
یافت. در این دوران بود که یهودیان میالدی بود و به تدریج گسترش  0341روند از حدود سال 

را به زور وادار می کردند از دین خویش برگشته و مسیحی شوند و هرکس که حاضر به انجام 



آن نبود، او را روی بته های بلند هیزم می گذاشتند و زنده زنده در آتش می سوزاندند. در 
صورت دسته جمعی نفی بلد و کنار آن، اموال یهودیان را به مصادره درآورده و آن ها را به 

و  0941اخراج می کردند. پس از چندین سالی این روند متوقف گردید، ولی اوج آن در سال 
 میالدی بود. 0940

 
 چه مفهومی دارد؟ Inquisitionکه واژه "انکیزیسیون"  بفرمائیدحاال توضیح  –پرسش 
و آراء می باشد: یک یهودی را این واژه در واقع به معنی تفتیش کردن و تفتیش عقاید  –پاسخ 

ید مسیحی است او را شکنجه می کنند  می گیرند و از او می پرسند "تو کی هستی؟". اگر بگو
ید یهودی است، او را آن قدر شکنجه می کنند  ید. اگر بگو تا اعتراف بگیرند که دروغ می گو

حیت را تا ناچار شود به مسیحیت در آید. اگر آن فرد می گفت که حاضر نیست مسی
بپذیرد، دستور می دادند که او را روی بوته آتش قرار داده و زنده زنده در شعله ها بسوزانند و 
یا همه اموال او و خانواده اش را مصادر می کردند و آنان را از آن شهر و سرزمین بیرون می 

 راندند.
که این جنایت قرون وسطائی، تنها به یک یهودی و دو یهودی محدود نمی شد  بفرمائیدتوجه 

بلکه همه یهودیان، سراسر جامعه اسپانیا هدف قرار گرفته بودند. یهودیان را در گروه های  –
یست نفری و پانصد نفری دستگیر می کردند و آن ها را به طور دسته جمعی  صد نفری و دو

 ای آتش می سوزاندند.و زنده زنده به روی بوته ه
بدین سان، آن ها به اسم دین و در سایه دین و به بهانه مذهب عیسی که گفته بود  –پرسش 

"به کسی آزار نرسانید و اگر به چهره شما سیلی زدند آن سوی چهره خود را نیز به سوی 
متعرض دراز کنید"، یهودی را شکنجه می کردند، اموالش را می گرفتند و خود او را 

 خراج می کردند و یا زنده زنده در آتش می سوزاندند؟ا
بله، همه این جنایات به اسم دین صورت می گرفت. به اسم همان دینی که ادعا می  –پاسخ 

کنند پایه های آن را عشق و مهر و همنوع دوستی و عدالت تشکیل می دهد. در این دوره از 
یم، اصال  باره آن سخن می گو معیارهای عشق و محبت و عدالت و تاریخ اروپا که من در

 انصاف وجود نداشت.
یک گروه از یهودیان، در اثر ترس و وحشت و از آن جا که جان خود را در خطر می دیدند و 

 نمی خواستند آن ها را زنده زنده بسوزانند، دین یهود را ترک گفتند و مسیحیت را پذیرفتند.
یسیون" آغاز گردید درست علیه همین یهودیان مسیحی شده بود که "ا یعنی تفتیش این  –نکیز

و اکنون  اند آمدهنکته که آیا آن ها واقعا مسیحی شده اند و یا برای نجات جان خود بوده که 
 به مسیحیت تظاهر می کنند.

، که با شکنجه های مرگبار همراه می شد، این بود که معلوم  عقاید دینیهدف این تفتیش 
شده، گوشت خوک هم می خورند. آیا آئین مسیحیت را رعایت شود آیا این یهودیان مسیحی 

یعت یهود ادامه می دهند. نام این یهودیان مسیحی  می کنند و یا آن که در خفاء به اجرای شر



بان اسپانیائی به معنی "خوک" است،  (Marranos)شده را "مارانوس"  گذاشته بودند که در ز
 کیداً حرام است.همان خوکی که خوردن گوشت آن بر یهودیان ا

یادی از همین نومسیحیان را نیز در زیر شکنجه و یا به شیوه  یسیون، تعداد ز یان انکیز در جر
یادی هیزم  های ناانسانی دیگر به قتل رساندند. در میدان های بزرگ شهرهای اسپانیا مقادیر ز

هودی باقی آن که در خفا همچنان ی جرمرا روی هم می انباشتند و یهودی مسیحی شده را به 
مانده و به مسیحیت فقط تظاهر می کند، روی آن بوته ها قرار می دادند و به آتش می کشیدند 

 تا به طرز فجیعی و زنده زنده بسوزاند و خاکستر کنند.
موضوع را بیشتر باز کنید. مفهوم سخنان شما آن است که یک  ددلم می خواه –پرسش 

مسیحی شود و  سازندفرد یهودی را می گیرند، او را شکنجه می کنند، او را ناچار می 
پس از مدتی می آیند و دوباره او را می گیرند و شکنجه می کنند تا مطمئن شوند که واقعا 

 مسیحی شده است؟
جیب و ناهنجار به نظر می آید، ولی شوربختانه کامال همین بله، یک موضع پوچ و ع –پاسخ 

طور بوده است. آن ها را شکنجه می کردند و مورد بازجوئی و تفتیش عقیده قرار می دادند تا 
بی رعایت می کنند.  می خواستند  آن هاظاهراً مطمئن شوند که قوانین مسیحیت را به خو

ه مرتب به کلیسا می رود؟ آیا هنگام آئین نیایش هفت بدانند که این یهودی مسیحی شده آیا هر
در برابر یک مجسمه سر تعظیم فرود می آورد؟ چون خودتان خوب می دانید که یهودی هرگز 

 نباید در برابر یک مجسمه یا بت تعظیم کند.
در تورات یهودیان نسبت به لزوم اجرای بسیاری از دستورها و قوانین دینی گذشت و اغماض 

یاد وجود  یند "ز اگر جانش را هم از دست بدهد،  انساندارد. ولی یک مورد هست که می گو
نباید از آن عدول کند" و آن مورد، تعظیم به بت و مجسمه است. بت پرستی خطائی بزرگ 

 است و یهودی باید حتی از جان خود بگذرد، ولی در برابر بت سجده نکند. 
ندارد  این باورمندان امکانجسمه وجود ندارد. توجه کنید که نه در یهودیت و نه در اسالم، م

که بیایند تمثال و یا مجسمه حضرت موسی یا حضرت محمد و یا حضرت علی و یا دیگر 
انبیاء و اولیا را در کنیسا یا مسجد قرار دهند که مردم در برابر آن سجده کنند. ولی در 

یم و مسیحیت این موضوع وجود دارد: مجسمه های حضرت عیسی و حضرت م ر
یون و غیره زینت بخش کلیساهاست. ولی برای یهودی، نهادن مجسمه در نیایشگاه اکیدا  حوار

ده و یا کرممنوع است و یهودی حتی به بهای جان خود حق ندارد به بت و مجسمه سجده 
 کمر احترام خم کند.

وحشت می کرد  تمام این فشارها و تهدیدها و شکنجه ها، در یهودیان آن دوران در اسپانیا تولید
یان تفتیش عقاید به آن ها گوشت خوک می  و آن ها را ناچار می ساخت که مثال اگر در جر
دادند و مجبورشان به خوردن می کردند، آن را می خوردند. یا آن ها را مجبور می کردند که 

 برخی دیگر از اصول و فروع مسیحیت را رعایت کنند.
یعت هنو ز قابل تحمل است، ولی نیایش در برابر یک مجسمه در دین یهود، این تخلف از شر

و سجده کردن نسبت به آن، برای یهودیان امری بسیار دشوار و اکیدا ممنوع است. در واقع 



تعظیم کردن در برابر یک مجسمه به مفهوم تعظیم در برابر بت خدا و یا پسر خدا بود. در این 
پیچی می کردند و از اجرای آن روی می  مورد یهودیانی بودند که از دستور ماموران کلیسا سر

گرداندند. این گونه یهودیان را یا می کشتند و یا آن ها را به صورت دسته جمعی اخراج می 
 کردند.

آن که در خفا یهودی باقی مانده اند  جرممدتی پس از آن که یهودیان مسیحی شده را به 
ده آن قدر گسترده گردید که اخراج شکنجه می کردند و در بوته آتش می سوزاندند، این پدی

یهودیان از اسپانیا آغاز شد. به یهودیانی که مسیحی نشده بودند اخطار کردند که باید در مدت 
یند  و گرنه کشته خواهند شد. آنگاه بود که مهاجرت دسته  –محدودی اسپانیا را ترک گو

 جمعی یهودیان از اسپانیا به سرزمین های دیگر آغاز شد.
ت بدانیم که در آن دوره، تنها سرزمینی که حاضر شد این یهودیان اخراج شده از جالب اس

اسپانیا را در خود پناه دهد و آن ها را بپذیرد، امپراتوری مسلمان عثمانی بود که در ضمن خود 
 را خلیفه مسلمانان جهان نیز می دانست.

که اسالم آمد، بخش اجازه دهید که من تا این جا سخنان شما را خالصه کنم  –پرسش 
جنوبی شبه جزیره اسپانیا را تصرف کرد، یهودیان چند صد سالی در زیر سایه این 
امیرنشین های اسالمی در قرطبه در رفاه و امنیت زندگی کردند، )جز دوران سلسله 
الموحدون، که این خود ماجرای دیگری است( و به مقامات عالیه رسیدند و از ترقی و 

شدند. چند صد سالی بعد مسیحیان آمدند و آن بخش از اسپانیا را از  پیشرفت برخوردار
 تسلط مسلمان خارج ساختند و سپس این همه بال سر یهودیان وارد آوردند؟

یم که در همان عصر طالئی بود  –پاسخ  بله، دقیقا همین طور است. حتی باید اضافه کرده بگو
ین گنجینه های ادبی و فرهنگی ی هودیان دنیا، در اسپانیا به وجود آمد. توجه که یکی از مهمتر

کنید که بیشتر اندیشمندان یهودی آن دوره در اسپانیا، تراوشات علمی و فرهنگی و ادبی خود 
بی نگاشتند. مثال "بحیی بن یوسف ابن پکودا"  יֵי)را به زبان عر ן פַ  ַבחְׁ ה  ִאבְׁ  Bahya ibn  קּודָּ

Paquda)  "که یک کتاب فلسفی به نام "فرائض القلوب(חובות הלבבות  Hovot Halevavot) 
 نوشت. 

نام دارد که پاره ای  (Yehuda Haleviיהודה הלוי )یکی از سرایندگان معروف یهودی "یهودا هلوی" 
بی است .  و حتی اندیشمند واالی یهودی "هارامبام"  از نوشته های او به زبان عر

ین" یا به نام فارسی  - Moreh Nevokhim)מורה נבוכים کتاب  ( Harambamהרמב"ם) "داللت الحائر
بی نگاشته است.را که اثر اصلی و مهم اوست، آن "رهنمای سرگشتگان"(   به زبان عر

به عبارت دیگر، همه این اندیشمندان یهودی، واقعا خود را بخش جدائی ناپذیری از سرزمین 
دانستند. ولی مسیحیان آمدند و این ورق را کامال عرب و مسلمان جنوب اسپانیا می 

بات دردناکی بر پیکر قوم یهود وارد آوردند.  برگرداندند و ضر
دوباره می پرسم که این یهودستیزی مسیحیان از کدام ابشخوار می آمد؟ چرا آن  –پرسش 

 ها یهودیان را آزار می دادند؟



ین من خرسندم که شما مرتبا این سئوال را مطر –پاسخ  ح می کنید. تکرار این پرسش بهتر
برو هستیم. نه تنها شما، بلکه من هم  نشان آن است که ما با یک روند ناهنجار و غیرطبیعی رو
از خود دائماً می پرسم که چه عاملی باعث این یهودستیزی شد؟ این پرسشی است که همگان 

 از خود می کنند. 
است که یهودیان پایه گذار یکتاپرستی و مگر یهودی چه خطائی مرتکب شده؟ آیا جز این 

معرفت و اخالق و ارزش های انسانی در جهان بودند و در راه پیشبرد علمی و فرهنگی و 
معنوی کل جهانیان خدمات ارزنده ای کردند؟ آیا یهودیان گناه دیگری داشته اند جز آن که در 

نر و ادبیات همیشه جزو اکثر رشته های دانش بشری، و در علوم و پزشکی، و موسیقی و ه
 پیشگامان ملت ها و اقوام بوده اند؟

 شما مرتبا این پرسش را از من می کنید و من می خواهم همین پرسش را به شما بازگردانم. 
پایه گذار کشور  هرتصلتئودور /در پاسخگوئی به این پرسش به همان سخنان بنیامین زئب

ین اسرائیل می رسیم که گفت: "یهودستیزی  یک بیماری است. نوعی مرض است". یعنی، نو
یش بیرون آورد رماین یهودی نیست که باید برود و خود را د ان کند و این میکرب را از بدن خو

تا از این پس یهودستیزی دیگر وجود نداشته باشد، بلکه آن فرد مسیحی یهودستیز است که 
ل کرده و باید برود و خود را میکرب این بیماری سراسر بدن او و اندیشه و ذهن او را اشغا

 معالجه کند.
من هیچ توجیه دیگری برای این پدیده یهودستیزی نمی بینم، البته جز آن عوامل و علل و ریشه 
هائی که پیشتر به آن ها اشاره کردم و گفتم که آنتی سمیتیسم بسترهای اقتصادی و سیاسی و 

 اجتماعی و دینی داشته است.
یعنی، دیگر مساله این نبود که آیا یهودی  –وت نژادی مبدل گردید این عوامل بعدها به تفا

حاضر است مسیحیت را بپذیرد و یا همچنان اصرار دارد یهودی باقی بماند. موضوع آن 
نبود که آیا یهودی ثروتمند است و یا فقیر است، کاپیتالیست است و یا پیرو سوسیالیسم می 

 به میان می آید.از "نژاد پست" یهودیان  باشد و غیره و غیره. بلکه این بار سخن
در دوران های بعدی، یهودستیزی جنبه نژادپرستی به خود گرفت. آمدند و گفتند نژاد یهود 

مهم نیست که یهودیان پیشگام یکتا پرستی بوده و در رشته های علوم  –است که پست است 
این نژاد یهودی است که فاسد و پزشکی و هنر و موسیقی همیشه از پیشگامان بوده اند، بلکه "

 است". یعنی، این بار با اسلحه بیولوژی و زیست شناسی پای به میدان یهودستیزی گذاشتند.
با شوربختی بسیار باید یادآوری کنیم که همه این پدیده های زشت در آلمان به وجود آمد. و 

یم که این نمادهای یهودستیزی به کشورها ی اسالمی هنوز همزمان، باید با خرسندی بگو
 سرایت نکرده بود. 

 باید توضیح دهیم که چرا؟
بی اگر یک یهودی می خواست مسلمان شود، مسلمانان  دلیل آن بود که در سرزمین های عر
جشن می گرفتند و شادی می کردند و بر مسلمانی او مهر تائید می خورد و می رفت پی کار 



د، ظاهرا حتی اگر یهودی برود و به هر دین خویش. ولی وقتی نژاد و بیولوژی را پیش می کشن
یت او و نژاد او و تبار او یهودی باقی می ماند.  دیگری هم در آید، هنوز هم ذر

بی بودند که تفاوت بین یهودی و  پای غر نژاد پرستان آلمانی و فرانسوی و کشورهای دیگر ارو
از نژاد سامی هستند، یعنی همان غیر یهودی را بر پایه تفاوت نژادی قرار دادند و گفتند یهودیان 

این بار  –شیوه ای که در گذشته برای تقسیم بندی زبان های مختلف دنیا به کار رفته بود 
 برای اثبات تفاوت های نژادی مورد استفاده قرار می گرفت.

پای آن روز ما عرب نداشتیم. سامی وجود نداشت. نه فرد  بی. در ارو سامی یعنی نژاد عر
بی در  بوط به نژاد سامی ساکن آن عر پا زندگی می کرد و نه فرد آسوری و یا دیگر اقوام مر ارو

پا زندگی می کردند. بنابراین،  قاره بودند. ولی یهودیان به وفور وجود داشتند و در سراسر ارو
وقتی گفته می شود آنتی سمیتیسم، که مفهوم لغوی آن "ضد نژاد سامی" است، پدیده دیگری 

 نمی تواند باشد. جز یهودستیزی
ین انواع  بدین سان، رفته رفته با به وجود آمدن استدالل و معیار نژادی، یکی از وحشتناک تر
یهودستیزی دنیا در اروپا پا به عرصه وجود گذاشت که همان تئوری نازی است که موجب 
قتل شش میلیون نفر یهودی گردید. ریشه های یهودستیزی را باید از دو هزار سال پیش 
جستجو کرد و به تدریج به جلو آمد و به دوران یهودستیزی نژادی رسید. یعنی، در طول زمان 
و دوران، دشمنی با یهودیت و یهودیان چهره ها و شکل های مختلفی به خود گرفت تا به 

 صورت آنتی سمیتیسم نژادی در آمد و به پدیدار شدن هیوالئی به نام هیتلر انجامید.
یادآوری کردم که گفته بود "یهودستیزی نوعی  هرتصلز قول تئودور خوب توجه کنید که ا

میکرب و یک نوع بیماری است". آنانی که یهودستیزی را به صورت یک مرام و عقیده 
یض بودند، بیماری داشتند، دیوانه  درآوردند و در راس آن قرار گرفتند، مانند هیتلر، آن ها مر

 نان را اشغال کرده بود.بودند و جنون همه فضای فکری و جسمی آ
یم که اگر بیائیم و به دوره کنونی  استالین نیز به همین حاالت روحی دچار بود و متاسفم بگو

یم، به دوره افراد مجنونی چون صدام حسین می رسیم و یا دوره معمر قذافی در لیبی   –بنگر
 –وانی و روحی است که این ها واقعا جنون وجودشان را فرا گرفته بود. این یک نوع بیماری ر

 –و حتی اگر بخواهیم به شیوه دیگری آن را توجیه کنیم، باید بگوئیم که یک بیماری "روانی 
بان علمی آن را پسیکوسوسیولوژی   می نامند.   Psycho Sociology اجتماعی" است که در ز

 



 
 "نژاد پست" نامیدند راو اقتصاد  دانشفرهنگ و  پیشگامان ، اینیهودیان

، شما در گفت و گوهای پیشین درباره دوران انکیزیسیون در نتصرپروفسور  –پرسش 
اسپانیا توضیح دادید که وقتی مسیحیان خرافه پرست آمدند و بر سراسر شبه جزیره 

مسلط شدند، این تالش را آغاز کردند که بر یهودیان فشار آورند ( و پرتغال ایبری )اسپانیا
که دین خود را ترک گویند و مسیحیت را بپذیرند و بعد آن ها را تفتیش عقاید می کردند، 
شکنجه می دادند، می سوزاندند، یا اموالشان را مصادره کرده و خودشان را هم اخراج 

نتظار داشتند آن ها را مسیحی بکنند. در آن می کردند، و این ها همه به خاطر این که ا
گفت و گوها من بارها از شما پرسیدم که چرا این چنین بود؟ مگر نه آن که این یک پدیده 

 بسیار ناهنجار و غیر طبیعی است؟
حاال می خواهم برداشت دیگری را عنوان کنم و به نظرخواهی از شما بپردازم: مطلب این 

که آن روحانی نمایان مسیحی، وقتی که بر حکومت مسلط است که آیا نمی توان گفت 
خود درآوردند، یهودستیزی و سرکوب یهودیان را  فرمانشدند و سلطان اسپانیا را تحت 

یک حربه و وسیله و یک دکان و بهانه قرار دادند تا قدرت مذهبی و حکومتی خود را 



روائی داشته باشند فرمانا تسلط و تثبیت کنند، تا بتوانند به نام دین، همچنان بر ملت اسپانی
 و قدرت حکومتی در انحصار خودشان باقی بماند؟

بله کامال این برداشت درست است. ولی این پدیده به اسپانیا منحصر نمی شود،  –پاسخ 
ید و ببینید که یک پادشاهی و یا یک سلطانی و یا حتی یک  بلکه به هر کجای دنیا که بنگر

شیب ضعف اجتماعی یا سیاسی قرار دارد و مقام خود را در کشیش، هنگامی که در سرا
خطر می بیند، یکی از شیوه های شیطانی برای پرده پوشی کردن این ضعف و ناتوانی، تراشیدن 
یک دشمن نابکار و خیالی است که بتوان خشم مردم را به سوی او متوجه کرد و خود را از 

و ناتوانی و بی لیاقتی و بی کفایتی خود را به  انتقاد رهانید و در همان حال همه گناه شکست
 کرد و آنان را فریب داد. گرمگردن همان دشمن خیالی انداخت و سر مردم را 

برو می شدند، مسؤولیت فرماناین شیوه غیرانسانی برخی از  روایان بود که وقتی با معضلی رو
ه گردن یهودیان میانداختند. همه گناهان و خطاها و اشتباهات و نارسائی ها و همه بالها را ب

 تنها دیوار کوتاهی که به آسانی می توانستند از آن باال روند، اقلیت بی دفاع یهودی بود.
یم که چنین شیوه ای به روسای کلیسا در اسپانیا  ، بلکه این منحصر نمی شدولی این را هم بگو

ه برداری ناجوانمردانه شیوه در همه سرزمین های اروپا و توسط همه حاکمان زمان مورد بهر
قرار می گرفت. حکومت ها می کوشیدند با این دغلکاری ها ضعف خود را پنهان کنند و 

 .نبوداسپانیا  خاصخشم مردم را منحرف سازند و خود را از بال برهانند. این روند 
افزایش می یافت و مشکل اقتصادی  یدر طول سال های متمادی، هرگاه نرخ بیکاری در کشور

به وجود می آمد و قیمت ها به شیوه ای سرسام آور باال می رفت، و یا حتی وقتی  تورمو 
روایان در صدد یافتن سپر بال بر می فرمانحکومت مورد تهدید خارجی قرار می گرفت، 

که بتوان گناه همه چیز را به  انگشت می گذاشتند دست و پابسته ای عاملروی آمدند و 
 گردن آن انداخت.

به ماجرای اسپانیا: گفتیم که کشیش هائی که دین را به دکانی برای خود مبدل ساخته  بر گردیم
اسالمی عثمانی،  امپراتوریبودند، دستور اخراج یهودیان را صادر کردند. ولی ترکیۀ مسلمان و 

این یهودیان را با آغوش باز پذیرا شد. نتیجه آن که یهودیان نه تنها مکان امنی در خاک ترکیه 
عثمانی نیز در اثر دانش و تبحر و  امپراتوریند که توانستند به آن جا پناه آورند، بلکه یافت

اطالعات و استعدادهای عامه یهودیان بهره بسیار برد و از آبادانی و شکوفائی و اقتصاد قوی و 
 معلومات دانشگاهی و علمی برخوردار گردید.

وری عثمانی استقرار یافتند و تپانیا در امیراکوتاه مدتی پس از آن که یهودیان اخراج شده از اس
نیز به اوج عظمت و قدرت خود رسید. سخن از دوران سلطان  امپراتوریشکوفا شدند، آن 

عثمانی است که پس از پذیرفتن و پناه دادن به یهودیان در ترکیه به  امپراتورسلیمان قانونی 
 حکومت رسیده بود.

این نگون بختی و آوارگی یهودیان در دنیا یک پدیده دیگر را نیز به وجود آورد: به دنبال ستمی که 
بر یهودیان در اسپانیا وارد آمده و موجب پناهگیری آن ها در ترکیه عثمانی گردیده بود، شمار 

یکا رسیده بود.  یستف کلمب پیوستند که به کشف قاره آمر  دیگری از یهودیان نیز به کر



در همان دوران بود که شماری از یهودیانی که به ناچار مسیحی شده بودند، در صدد برآمدند 
که به دین اصلی خود بازگردند. همچنین گروهی از مسیحیان، که نوعی مسیحیت آمیخته با 
یکا  یهودیت را برای مدت یک قرن حفظ کرده بودند، رهسپار قاره تازه کشف شده آمر

 مستقر شدند. گردیدند و در جنوب آن
ما تا به امروز در کشورهائی چون آرژانتین، برزیل، اوروگوئه و کلمبیا و سرزمین های دیگر، 

یند که "مارانوس"  یعنی از  –هستند  (Marranos)خانواده هائی را می یابیم که خودشان می گو
نسل یهودیانی هستند که دراسپانیای قرون وسطی اجداد آن ها را ناچار ساختند به مسیحیت 
یند. این گروه موسوم به "مارانوس" هنوز کلید خانه های پدران و  بگروند و دین خود را ترک گو

رزمین همان روزهائی که اخراج شده و ناچار به ترک آن س پیش ازاجداد خود در اسپانیا 
 با غیرت تمام حفظ می کنند. ،بودند

در لوس آنجلس  UCLA یکه در دانشگاه یوسی ال ا 8111برحسب اتفاق، من در ماه مه سال 
باره موضوع های علمی، استادی کنار من نشسته بود که  تدریس می کردم، در یک همایش در

یکی بود که سر میز شام به مدت بیش از یک ساعت برا ی من از خانواده یک پروفسور مکز
خود صحبت کرد که از بازماندگان همان یهودیانی هستند که حدود پانصد سال پیش به زور 
یک زندگی می کنند و خود را  در اسپانیا مسیحی شدند و نوادگان آن ها امروز در مکز

 "مارانوس" می دانند.
مانی، آن ها سراسر عث امپراتوریاکنون اجازه بدهید به منطقه خودمان بازگردیم: در دوران 

کشورهای عرب زبان امروز را نیز تحت تسلط خود داشتند و طبیعتاً بر سرزمین اسرائیل نیز 
 حکومت می کردند.

سرزمین اسرائیل( به چه مفهوم  – Erets Yisraelארץ ישראל )باید پرسید که "ارتص ییسرائل" 
حبرون )الخلیل(، شهر  است؟ پاسخ آن است که "ارتص ییسرائل" یعنی شهر اورشلیم، شهر

یه و نقاط دیگر. همه این ها در تسلط حکومت عثمانی قرار داشت. بنابراین،  صفاد، شهر طبر
شماری از یهودیان اخراج شده از اسپانیا که در ترکیه پناه گرفته و مستقر شده بودند، در طول 

نی و فرهنگی خود زمان به خاک اسرائیل کوچ کردند و در این سرزمین نیز به فعالیت های دی
 ادامه دادند. 

 سفرۀ گسترده( - Shulkhan Arukhשולחן ערוך ( گنجینه بزرگ فلسفی و مذهبی "شولحان عاروخ"
ین گنجینه های دینی و  که شامل آداب و آئین های روزمره یهودیت است و یکی از مهمتر

یکی از دانشمندان دینی یهود  (Yosef Karoיוסף קארו )، توسط یوسف کارو استمعنوی یهودیان 
ین نوشتار  فقهی در یهودیت تلقی کرد. یوسف کارو  تدوین گردید. این کتاب را می توان بزرگتر
که در شهر مقدس صفاد در شمال اسرائیل می زیست، یکی از نوادگان یهودیان اخراج شده از 

 اسپانیا بود.
به یهودیان  عثمانی متقابال از امپراتوریآن گونه که پیشتر گفتم،  دانش و استعداد و تبحر و تجر

ین استادان  در امور اقتصادی و علمی و فلسفی و فرهنگی بهره مند شد. شماری از برجسته تر



عثمانی یهودی  امپراتوریدانشگاه های عثمانی در آن زمان یهودی بودند. شمار زیادی از پزشکان 
بار عثمانی به یهودیت تعلق داشتند.  بودند. حتی شمار زیادی از پزشکان در

مسلمان عثمانی، یهودیان به درجات باالی ترقی علمی و فرهنگی و  امپراتوریمی بینیم که در 
اقتصادی و اجتماعی رسیدند. سخن از حکومتی است که هم زمان خود را خلیفه مسلمانان 

 امپراتوریز می دانست. همین حکومت مسلمان و خلیفه اسالم، به یهودیان سراسر جهان نی
عثمانی اجازه داد که اگر بخواهند بتوانند دوباره در سرزمین پدری خویش یعنی خاک اسرائیل 
مستقر شوند و در این سرزمین به کارهای علمی و فرهنگی و هنری و فلسفی و دینی خود 

 بپردازند. 
با پوزش بسیار، اجازه می خواهم یک گردش تاریخی کنیم و باز  رنتصپروفسور  –پرسش 

ریشه رقابت های مذهبی در . شما گفتید که این پدیده  گردیم به ریشه های یهودستیزی
گرفت.  به خود داشت، بعد به رقابت سیاسی و مرامی مبدل شد و سپس رنگ نژادی

از نژاد پرستی گفتید که ورد یهودستیزی ناشی م رشما در این بخش از سخنان خود د
 هیتلر آمد و به این یهودستیزی جنبه بیولوژیک و ژن و نژاد داد. 

یم که جنبه نژادی دادن به گرایش های یهودستیزانه، حتی پیش از  –پاسخ  در این رابطه باید بگو
دوران هیتلر در آلمان آغاز شده بود. این دگرگونی از اواخر قرن نوزدهم آغاز شده بود و با 
کمال تاسف باید گفت که برخی اروپائیان و به ویژه آلمانی ها بودند که در یهودستیزی هر 

 حد و مرزی را پشت سر گذاشتند و به حضیض ناانسانی سقوط کردند.
چرا چنین بود؟ زیرا در آلمان، یهودیان به اوج ترقی و موفقیت و عزت و رفاه اقتصادی و 

بی شکوفا پیشرفت علمی رسیده بودند. یهودیان آ لمان استعدادهای ذاتی خویش را به خو
 ساخته بودند و این واقعیت موجب حسد و کینه می شد. 

افراد نژاد پرست از خود می پرسیدند چگونه ممکن است که یک یهودی، که ظاهرا به نژاد 
پست انتساب داده شده بود، می تواند این چنین موفق باشد؟ برای این تنگ نظران بیمار، هضم 

 وضوع بسیار مشکل بود.م
نتیجه ای که آن ها می گرفتند آن بود که تنها راهکار جلوگیری از این وضع، نابود کردن و کشتن 
یائی" دارد می  این "موجودات" است که کار و موفقیت را از دست یک آلمانی که "نژاد پاک آر

 ه حل می شد.گیرند. از دیدگاه آن ها، با پاک کردن یهودیان از صحنه روزگار، مسال
هیتلر آمد و برای اجرای این پروژه نقشه چید، همه مقدمات را آماده ساخت، ماشین جنگی 

شوربختانه آن چه را که در جنگ جهانی . ارتش آلمان را در خدمت اجرای این هدف درآورد
بانی مطامع هیتلری و  یم و می دانیم که شش میلیون نفر یهودی قر دوم رخ داد به خاطر دار

 های غیر انسانی و جنون آمیز او شدند.هوس 
اجازه دهید بکوشم سخنان شما را خالصه کنم، زیرا درک آن حتی برای خود  –پرسش 

من نیز دشوار است: شما می گوئید که در اواخر قرن نوزدهم، یهودیان در آلمان آن روز 
ا از نظر پرقدرت بود، به اوج شکوفائی رسیده بودند. آن ه امپراتوریکه در واقع یک 



علمی پیش بودند، از نظر اقتصادی موفق بودند و از نظر فرهنگی دستاوردهای بزرگ 
داشتند و جامعه آلمان واقعا به این یهودیان بدهکار بود. با وجود این، در چنین محیطی بود 

 یهودستیزی مبتنی بر نژادپرستی توسط هیتلر کاشته شد و رشد کرد؟ تخم هرزکه 
که شما به سخنان خود ادامه دهید، اجازه می خواهم یک موضوع دیگر پیش از آن  –پاسخ 

را نیز اضافه کنم و آن این که در آن دوران، یهودی آلمانی از نظر ملی و فرهنگی و وطن خواهی، 
خود را بیشتر یک آلمانی می دانست تا یک یهودی. واقعا یهودیان آلمان تالش می کردند به 

بی نشان دهند که بخش جدا ئی ناپذیری از جامعه و فرهنگ و ناسیونالیسم آن کشور خو
 هستند.

ین شاعر باشد و در غنی سازی فرهنگ آلمان سهیم گردد.  شاعر یهودی آلمانی می کوشید بهتر
یسنده یهودی آلمانی سعی می کرد نشان دهد که به زبان آلمانی تسلط بسیار دارد و یک  یک نو

یسنده بسیار خوب است و یک آلمانی ب  ه تمام معنی است.نو
 حاال شما به پرسش خود ادامه دهید.

بله، پرسش من دقیقاً همین است که چگونه در آن جامعه ای که شما تصویر می  –پرسش 
کنید و با چهره ای که از شخصیت یک یهودی آلمانی ارائه می دهید، باز هم متفکران و 

می کنند یهودیان به نژاد ندان و شخصیت هائی در آلمان پیدا می شوند که ادعا رمهن
 پست تعلق دارند؟

، زیرا "نژاد پست" یعنی کسی که در دارمپاسخی نشما من واقعا برای این پرسش  –پاسخ 
معیارهای زیست شناسی دارای ژن های معیوب باشد، پست باشد، استعداد نداشته باشد، 

 عقل درست نداشته باشد، ناقص الخلقه باشد و غیره و غیره. 
کاشف واکسن ضد فلج اطفال از دیدگاه آنانی که این چنین می اندیشند، انیشتین نابعه یهودی و 

مخترع پنیسیلین و همه آن  و همچنین (Jonas Edward Salk) سالکیوناس ادوارد دکتر به نام 
ین موسیقی  دیگر پزشکان یت را از بیماری های بسیاری نجات دادند، بزرگتر یهودی که بشر

دانان دنیا مانند یهودی منوحین و دیگران همه و همه ناقص العقل هستند و به نژاد پست تعلق 
دارند. و در مقابل، آن جارو کش آلمانی تنها به خاطر این که ظاهرا خون دیگری در رگ های او 

چنین اندیشه مالیخولیائی، تنها از یک مغز بیمار  .برتر است و عقل برتر جاری است، او نژاد
 ممکن است تراوش کند.

به هر حال، هیتلر آمد و از این تئوری های نژاد پرستانه، از آن کتاب ها، از آن  –پرسش 
، برای پیشبرد مقاصد خود بهره گرفت. ینژادتبعیض نوشته های ضد یهودی و مطالب 

او یک ملت را، آن هم ملت متمدن آلمان را، این گونه با خود همدست چگونه توانست 
 کند؟

این بهره گیری خیلی ساده و آسان بود. در گفتارهای پیشین یادآوری کردیم که پس از  –پاسخ 
و بود شکست آلمان در جنگ جهانی اول، طبق قرارداد ورسای، شرائط بسیار دشوار 

 ت خورده برلین برقرار گردید. محدودیت های سنگینی علیه حکومت شکس



مالی به حدی رسیده بود که یک  تورمدر اقتصاد ورشکسته آلمان پس از جنگ جهانی اول، 
ین مایحتاج، ناچار بود یک چمدان پول با خود ببرد. وضع آلمان از  ید ساده تر آلمانی برای خر

و بحران اقتصادی به درجه بسیار بحرانی رسیده بود و می بایست حتی به  تورمنظر بیکاری، 
بود، مانند فرانسه،  قرار دادهحمله  در جنگ جهانی اول آن ها را مورد تعرض وکشورهائی که 

 غرامت مالی هم بپردازد.
بر آلمان تحمیل گردید، با توجه به همه محدودیت هائی که  0404قرارداد ورسای که در سال 

بر گرده آن کشور شکست خورده تحمیل کرده بود، یک قرارداد اهانت آمیز و خجلت آور 
یدادها برای آلمان آن روز محسوب می شد. این  همه، پیش از به قدرت رسیدن هیتلر بود. رو

هانه ای می گشتند تا این قرارداد را باطل کنند. حاال حدس بزنید که چه کسی آلمانی ها دنبال ب
 را عامل این بدبختی های خود معرفی کردند؟

دنبال سپر بال گشتند و در کتاب ها به جستجو پرداختند و متوجه شدند که به آن ها به 
یه یهودیان و در اندازۀ یک کتابخانه، انواع کتاب ها و مقاالت و روزنامه ها و مجالت عل

توصیه یهود ستیزی وجود دارد. برخی دانشمندان آلمانی نیز پیشتر "تحقیقاتی" انجام داده و این 
یابی را منتشر ساخته بودند که یهودیان و کولی های اروپا از "نژاد پست تر" هستند.  ارز

 داده بودده هیتلر که این مطالب را خوانده بود و از آن آگاهی داشت، در کتاب خود حتی وع
 –که اگر به قدرت برسد و رهبری آلمان را به دست گیرد، "مساله یهود را حل خواهد کرد" 

به همان شیوه ای که مورد نظرش بود. هیتلر هنگامی هم که واقعا قدرت را به دست گرفت، 
به طور علنی اعالم داشت که باید یهودیان  0433در همان نخستین نطق های خویش در سال 

یشه  کن شوند و یهودیت نابود گردد. ر
بان برخی سیاست پیشگان این شعار  شوربختانه امروز نیز در قرن بیست و یکم هنوز از ز
شنیده می شود که اسرائیل باید نابود شود و ملت اسرائیل باید منهدم گردد. یعنی آن ها در 

واهند که حتی شعارهای خود قصد کشتن من و شما و فرزندان من و شما را دارند و می خ
 نواده های ما نابود شوند. چنین نیت شیطانی قابل تحمل و پذیرش نیست.

این گونه شعارها نیز خود نوعی نژادپرستی و یهودستیزی است و جز این نامی نمی توان بر آن 
نهاد. این شعارها درست همان حرف هائی است که از مغز متعفن یک نژاد پرست بیمار 

 تراوش می کند.
 
 



 به کوره آدم سوری می سپردندیهودیان را به اردوگاه های مرگ می بردند و 

پروفسور نتصر، شما در چندین گفتگو به بررسی و تشریح ریشه های یهودستیزی  –پرسش 
پرداختید و نمادهای آن را یک به یک برشمردید و در این بحث به دوران هیتلر رسیدید و 

خود  گفتید که او به هدف بهره برداری های سیاسی و برای آن که ملت آلمان را به سوی
بکشد، و به منظور آن که آلمانی ها را در راستای تامین هدف های شیطانی خود بسیج 
کند، آمد و فلسفه یهودستیزی و نژاد پرستی را عنوان کرد و آن را وسیله ای برای اجرای 

 هدف های شوم خود قرار داد.
ش از به قدرت مرامی و تئوریک یهودستیزی که سال ها پیهای بله، هیتلر از زمینه  –پاسخ 

ین بهره گیری شیطانی پرداخت. خود او نبود  رسیدن او در آلمان به وجود آمده بود، به بیشتر
 که مبتکر این اندیشه گردید، زیرا تئوری آن از سالها پیش از جنگ جهانی اول مطرح شده بود. 

نتی در گفت و گوهای پیشین بیان کردیم که در اواخر قرن نوزدهم بود که یهودستیزی س
)مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و غیره( به سوی نژادپرستی کشانده شد و خصومت نسبت به 



یهودیان جنبه نژادی به خود گرفت و گفتیم که مطالب بسیار زیادی به صورت کتاب و جزوه 
و مقاله برای توجیه تئوری "نژادبرتر" از دیدگاه "علمی" در آلمان آن روزها انتشار یافته بود. افراد 

یادی بودند که این گونه مطالب را انتشار می دادند که من اسامی برخی از آن ها را به یاد ز
یلهلم مار (، (Adolf Stoecher: آدولف اشتکر ، که از این قرار استدارم و   (Wilhelm Marr)و

یخ فون ترایخچه  نمونه هائی از این افراد بودند که زمینه  (Heinrich Von Treotschke)هانر
فی و علمی نداشتند، ولی تئوری نژادبرتر را تائید می کردند. این افراد یکی دو نفر نبودند، فلس

 بلکه تعداد آنان بسیار زیاد بود.
ائید که این افراد آمدند و مقاله نوشتند تا به خیال خویش ثابت کنند که رممی ف –پرسش 

 یهودیان از نژاد پست و آلمانی ها از نژاد برتر هستند؟
هدفشان از نگارش این کتاب ها و جزوه ها و مقاالت ظاهرا این بود که نشان دهند   -پاسخ 

یهودی ها موجوداتی هستند که در هر کشوری که زندگی می کنند به خرابکاری و ویران سازی 
دست می زنند. علتی هم که این افراد برای این ادعای سخیف خود مطرح می کردند آن بود 

سامی هستند و این، یک نژاد پست است و در مقابل، نژاد آلمانی بر همه که یهودیان از نژاد 
 نژادها برتری دارد.

یسندگان این مقاله ها و کتاب ها ادعا می کردند  در ادامه این تئوری های شیطانی، برخی از نو
 که برای سالم سازی جهان، باید این "میکرب" ها را از بین برد و نسل یهودیان را برانداخت.

ر این جا باید اضافه کنم که در این تقسیم بندی نژادی، از جانب تئوریسین های تفکیک نژادی د
و آنانی که دستمایه ایدئولوژیک هیتلر را برای کشتار یهودیان فراهم ساختند، نه تنها یهودیان نژاد 
پست محسوب می شدند، بلکه کولی های اروپا نیز در همان ردیف قرار گرفته بودند. حتی 
نژادهای اسالو، یعنی مردمان روسیه و لهستان و مجارستان نیز در ردیف همین نژاد پست 

 . داده شدندقرار 
بدون تردید اعراب را نیز از دیدگاه نژادپرستان باید در ردیف نژادهای پست قرار داد، زیرا 

یم اعراب هم سامی هستند و با یهودیان از یک نژاد محسوب می شوند. منتها در این تقس
بندی نژادی توسط این شیطان های انسان نما، فرق بین یهودیان و دیگران آن بود که آن ها ادعا 
یشه آنان به کلی از زمین  می کردند یهودیان را باید کامال از بین برد و آن ها را قتل عام کرد تا ر

 ت.به مفهوم نسل کشی اس (Genocide)این مفهوم همان واژه جنوساید  –برافکنده شود 
به ادعای آنان، نژادهای پست دیگری چون اسالوها و دیگران را باید زنده نگاه داشت تا به 
عنوان برده از آن ها استفاده کرد و آنان به بیگاری گرفته شوند تا در آن امپراتوری عظیم و 

نند تا جاودانی آلمان که بعدها باید به وجود آید افراد این نژادها به عنوان غالم و برده خدمت ک
و این همان شیوه منسوخ شده دو سه هزار  –مردم نژاد برتر بتوانند در رفاه کامل به سر برند 

 سال پیش بود.
چنین اندیشه مذمومی نه تنها از مغز متعفن هیتلر تراوش کرد، بلکه او همراهان و همفکرانی 

یشه  یافت که به وی پیوستند و چنین فکر شیطانی به تدریج در افکار خود مردم آلمان نیز ر
را  Ku Klux Klanدوانید و ذهن آنها را مسموم ساخت. همین گروه نژاد پرست کوکلوکس کالن 



یکا و یا نقاط دیگر می بینیم، آن ها هم در همین شیوه نژادپرستی  که امروز ما گاه به گاه در آمر
یشه دارند.  ر

کرواسی و مجارستان، آنانی که در جنگ جهانی دوم نیز در برخی نقاط اروپای شرقی و از جمله 
تحت تاثیر همین افکار نژادپرستانه و ضد یهودی قرار گرفته  قرار داشتند،در صدر دولت 

 بودند.
با کمال شوربختی باید گفت که از همان ابتدای جنگ جهانی دوم، مفتی اعظم فلسطین که 

همکاری تا روز آخر نیز حاج امین الحسینی نام داشت، با هیتلر به همکاری پرداخت و این 
ادامه یافت. حاج امین با نادیده گرفتن این واقعیت که تئوری نژادپرستی هیتلر در واقع خود 

شی داشت که با هیتلر به همکاری اعراب را نیز نژاد پست می داند، چنان شهوت یهودی کُ
پای شرقی در نبرد بین مسلمانان و اسالوه ا شمشیر تنگاتنگ پرداخت و حتی مدتی در ارو

باره این هیتلر پرست مطالب زیادی در آرشیوها وجود دارد که عالقمندان می  کشید. در
 توانند بروند و آن ها را مطالعه کنند.

پیامد این تئوری نژاد پرستی و به راه انداختن جنگ جهانی دوم، از جمله آن بود که شش 
پا کشته شدند، که بیش از یک سوم  کل شمار یهودیان جهان بود و میلیون نفر یهودی در ارو

به ای بر پیکر یهودیت وارد آمد که هنوز هم با گذشت حدود هفتاد سال از پایان  چنان ضر
به همان شمار پیش از جنگ جهانی هنوز یم نیافته و تعداد یهودیان دنیا رمآن جنگ کامال ت

 دوم نرسیده است.
ین فرزندان خود را جامعه یهودیان جهان بر اثر جنایات هیتلر و عمال او، ب خش بزرگی از بهتر

یسنده و اقتصاد دان و خادم بشریت در میان  که هزاران پزشک و دانشمند و موسیقی دان و نو
 آن ها بود از دست داد.

ارتش آلمان نازی هر کشور اروپائی را که به تصرف در می آورد، نخستین اقدامش آن بود که 
ئی می کرد و آنان را در محلی متمرکز می ساخت و یهودیان را در هر شهر و محله ای شناسا

یتس  برگن بلزن  (،Dachau)،  داخاوو (Birkenau)، برکناو  (Auschwitz)به اردوگاه مرگ مانند آشو
(Bergen Belsen ) د وکنندر حمام گاز خفه  تا ماموران نازی آن ها راو جاهای دیگر می فرستاد 

. بسیاری از یهودیان را نیز سازنددر کوره های آدم سوزی به خاکستر مبدل را جسدشان  سپس
باران می کردند و جسدشان را به داخل همان خندق می  پس از حفر خندق های بزرگ تیر

 انداختند. 
یتس که در خاک لهستان  یکی از موارد بسیار تکان دهنده آن است که در اردوگاه مرگ آشو

م میلیون نفر کشته شدند که حدود یک میلیون نفر آن ها یهودی قرار داشت، حدود یک و نی
 بودند. 

در خود لهستان تا پیش از جنگ جهانی دوم بیش از سه میلیون نفر یهودی زندگی می کردند که 
احتماال نیم میلیون نفر از یهودیان از مرگ  – نداز میان آن ها باقی ماند افراد کمیپس از جنگ 

بانی مطامع جنون آمیز هیتلر شدند. نجات یافتند، ولی سه  میلیون نفر قر



در آن اردوگاه های مرگ، افراد جوان و قادر به کار کردن را زنده نگاه می داشتند که از آن ها 
 راهیدر جاده سازی و امور دیگر بیگاری بکشند، ولی ناتوانان، سالمندان، زنان و کودکان را 

سد آن ها را به کوره های آدم سوزی می سپردند ند و جساختحمام های گاز خفه کننده می 
 تا خاکستر شود.

آن جنایتکاران، موهای سر زنان یهودی و کفش ها و عینک ها و دندان های طال را جدا می 
بی جسد  کردند و نگاه می داشتند تا بعدها بتوانند از آن ها چیزهای دیگر بسازند. از چر

بانیان صابون درست می کردند و فجایع  ین قر دیگری که یادآوری آن ها هر فرد پیرو مواز
 انسانی را متشنج می کند.

همه اسناد و مدارک این فجایع موجود است و در موزه های هولوکاست در اورشلیم و 
 نگاهداری می شود. جهان واشنگتن و چند نقطه دیگر 

و به یادآوردن من یک بار دیداری از اردوگاه مرگ داخاوو داشتم در آلمان. دیدن این مکان 
فجایعی که در آن رخ داده بسیار تکان دهنده بود. وقتی انسان در این اردوگاه مرگ کوره های آدم 
سوزی را می بیند، از خود می پرسد که چگونه ممکن است که یک ملت متمدن مانند 

باری دارد، به چنین جنایاتی کشانده شود؟  ملت آلمان که فرهنگ پر
اهم همین پرسش را عنوان کنم که ملت آلمان از نظر فرهنگ من دقیقا می خو –پرسش 

 بسیار پیشرفته بوده است. پس چگونه ممکن است به چنین فجایعی دست بزند؟
بله، ملت آلمان از نظر فرهنگ و صنعت و هنر و موسیقی و داشتن بتهوون در صدر  –پاسخ 

؟ چگونه ممکن است بوده، و من هم می پرسم پس چطور این جنایات را مرتکب شده است
که یک ملت فرهیخته به چنین حضیض ذلت سقوط کند و به کشتن انسان هائی بپردازد که 
هیچ گناهی مرتکب نشده بودند و به هیچ وجه قادر نبودند از خودشان دفاع کنند و یا به کسی 

 آسیب برسانند؟
ائی بودند که به ها انسان هآلمانی در یک کالم می توان گفت، در دوارن جنگ جهانی دوم، 

حیوان مبدل شدند. آن ها حتی از حیوان بدتر بودند، زیرا حیوان نیز نسبت به حیوان دیگر 
چنین جنایاتی مرتکب نمی شود و چنین رفتاری نمی کند. آلمانی ها با این فجایع لکه ننگ 

چرخد، بزرگی در تاریخ کشور و فرهنگ ملی خود به جای گذاشتند که تا دنیا بر پایه خود می 
 چنین لکه ننگی زدوده نخواهد شد.

این موضوع را با همه زشتی و هولناکی آن مطرح می کنم، همچنین به این امید که رهبران 
بر چنین جنایات و فجایعی  دنیا و همه کشورها از این لکه ننگ درس عبرت بگیرند و دور و
نگردند. خطاب به سران برخی حکومت ها که وقوع هولوکاست را حتی انکار می کنند، 

 د که این همه شعار "نابود باید گردد" سر ندهند. باید به آن ها توصیه کر
بان آوردن این شعارها و مطرح کردن این نیت های شیطانی چه کمکی به رفاه حال آنان و  بر ز
مردمان کشورشان می کند؟ چه دردی را از دردهای ملت های آن کشورها و مشکالت و 

برو هستند   ؟ی دارداز میان برد ممصائب و مصیبت هائی که با آن رو



بدین سان می بینیم که هنوز همان رگه های بیماری و همان میکرب های مسموم کننده 
یهودستیزی، به شکل های مختلف در برخی از حکومت ها و رژیم ها همچنان وجود دارد و 
باید آرزو کرد که این گونه رهبران گمراه و مغرض به خود آیند و پی ببرند که یکی از پیام های 

خواه دین یهود یا اسالم و یا ادیان دیگر، ایمان به ارزش های انسانی و احترام  اساسی همه ادیان،
یعنی آن که با انسان باید مثل انسان رفتار کرد زیرا اگر عکس  –به انسانیت و بشر دوستی است 

 و الیق هرگونه مذمت هستند.  اند کردهآن باشد، همانند آن است که علیه اصول بشری اقدام 
اندیشه های ناپاک بود که شش میلیون نفر از یهودیان اروپا نابود شدند. بزرگی این در اثر این 

رقم وحشتناک و چندش آور است. شش میلیون جسد را در کنار هم قرار دهید و ببینید جه 
 مسافت طوالنی را به وجود می آورد.

به شدیدی که ب نشان داد که پیکر یهودیان وارد آمد یک بار دیگر  رفاجعه هولوکاست و ضر
چاره دیگری وجود ندارد جز آن که یهودیان به سرزمین پدری خود باز گردند و کشور خویش 
را از نو بنا کنند و در آن جا ارتش هم داشته باشند که بتوانند از خود دفاع کنند و امنیت 

 خویش را تامین نمایند.
یافتند که حتی در کشور متمدنی چون آلمان، که فرهن گی سرشار و غنی دارد، آنان یهودیان در

و این در حالی که یهودیان در  –را نمی پذیرند و امکان یک زندگی آرام را به آنان نمی دهند 
 ملیت و فرهنگ و جامعه آلمان کامال تحلیل رفته و از هر جهت آلمانی شده بودند.
احت توام شوربختانه حتی در کشورهای باصطالح متمدن دیگر نیز امکان یک زندگی امن و ر

 با حقوق مساوی به یهودیان داده نشد.
به پایان رسید و اردوگاه های مرگ از تسلط  0496ماه مه  2حتی وقتی جنگ جهانی دوم در 

آلمان ها در آمد و آنانی که هنوز کشته نشده بودند آزادی خود را باز یافتند، کشورهائی بودند 
ا که به اسکلت های متحرک شباهت این افراد ناتوان و ذلت کشیده رحاضر نشدند که 

داشتند و برای پناهجوئی، با کشتی به سوی آن کشورها روان شده بودند، در خود بپذیرند و 
 به آن ها پناه بدهند.

در یک مورد دیگر، صدها تن از این نجات یافتگان که همگی رنجدیده و محنت کشیده و 
رزمین پدری خود یعنی خاک اسرائیل ضعیف و ناتوان بودند، هنگامی که با کشتی رهسپار س

یتانیا که در آن دوران تسلط بر این سرزمین را به عهده داشت، به این نگون  شدند، دولت قیم بر
بختان اجازه نداد که کشتی آنان در سواحل اسرائیل لنگر اندازد و این رنج کشیدگان از آن پیاده 

 شوند و پا به ساحل بگذارند.
یتانیا این کشتی را برگرداند. به کجا برگرداند؟ به خود بدین سان، حتی کشور مت مدنی چون بر

 .ه استهمه فجایع علیه یهودیان بودشاهد آن آلمان که سرزمین آن 
 این جا انسان از خود می پرسد: خوب، پس یهودی کجا باید برود زندگی کند؟

نوساید و در یک موقعیتی، در همان بحبوحه کشت و کشتارهای دسته جمعی تحت نام ج
، عده ای آمدند و این اندیشه را مطرح ساختند که ((Holcaust, Genoscideهولوکاست 



یکا نیز  به این نگون بختان یهودیان بروند و در ایاالت متحده زندگی کنند. ولی حتی در آمر
 . «نه، من نمیخواهم آن ها به کشور من بیایند» ندادند. پرزیدنت روزولت گفت:ود اجازه ور

 اسناد همه این رسوائی ها وجود دارد و شما می توانید به آن ها مراجعه کنید.
پس، یهودیان به کجا بروند؟ کدام کشور است که حاضر می شود آنان را راه بدهد؟ تنها 
سرزمین و کشوری که یهودیان می توانند در آن جا با سرافرازی و با برخورداری از امنیت و 

ادهای خود را شکوفا سازند و هوش و دانش خویش را در راه رفاه زندگی کنند و استعد
یت به کار گیرند، همانا کشور اسرائیل است.   اعتالی بشر

همین سکونت در کشور اجدادی است که به یهودیان امکان می دهد از خود و از موجودیت 
یک خویش دفاع کنند، شکوفا شوند و از محدودیت و تعرض و آزار در امان بمانند. فقط 

کشور برای  88کشور برای یهودیان وجود دارد و آن اسرائیل است. نه مثل اعراب که 
یند و اکثراً پیرو دین اسالم همه سکونتشان وجود دارد که در آن ها  بی سخن می گو به زبان عر

هستند. نه مانند کشورهای مسیحی نشین که تعدادشان بی شمار است و از صد کشور فراتر 
 کشور است.  61ورهای اسالمی نیز بیشتر از می رود. شمار کش

برای یهودیان تنها یک کشور وجود دارد و آن کشور اسرائیل است. سرزمینی که در گذشته نیز 
 متعلق به آنان بوده و کانون امیال و آرزوها و جایگاه تاریخ پرافتخار گذشته آنان است. 

ند که فرصت خود را می خواهد تا این نکته ما را به دوران استقالل اسرائیل نزدیک می ک
 درباره آن گفتگو کنیم.

ولی یک پرسش دیگر داشتم در رابطه با هولوکاست و آن این که هیتلر تنها نبود.  –پرسش 
هیتلر به تنهائی نمی توانست این فجایع و جنایات را مرتکب شود. حتی ارتش هیتلر نیز 

حتی ملت آلمان هم نمی توانست به تنهائی  به تنهائی قادر به انجام همه این کشتارها نبود.
 .موجب نابودی این شش میلیون نفر یهودی گردد. بی تردید همدستانی داشتند

ساری باید گفت که هیتلر و گروه او تنها نبودند، بلکه از همکاری و شرمبله با کمال  –پاسخ 
رهای اروپائی برخوردار پشتیبانی شماری از سیاستمداران و رهبران یهودستیز برخی دیگر از کشو

 شدند. 
پا شد، مانند لهستان، مجارستان و  در تمام کشورهائی که در سرزمین آن ها اردوگاه مرگ بر
چکوسلواکی، افرادی بودند که دین مسیح را داشتند و قاعدتا می بایست پیرو عطوفت و 

ایجاب می  انسان دوستی و کمک به همنوع باشند، شهروندانی وجود داشتند که دین آن ها
د که اهل مهر و همیاری باشند، ولی دست یاری به سوی دژخیمان هیتلری دراز کردند و رک

در کشتار علیه یهودیان سهیم گردیدند که نتیجه آن کشته شدن شش میلیون نفر یهودی به فجیع 
ین وضع بود.  تر

پس از آن که  یک نکته تاسف بار دیگر را نیز باید در این جا اضافه کنم و آن این که حتی
یتس از تسلط دژخیمان نازی  جنگ جهانی دوم به پایان رسید، و پس از آن که اردوگاه مرگ آشو
آزاد گردید، حدود ده هزار نفر از یهودیان لهستان که از مرگ نجات یافته بودند، ولی واقعا 



شهرها  قی برای آنان باقی نمانده بود، بهرمهمانند یک اسکلت متحرک به نظر می رسیدند و 
و نقاطی که پیش از جنگ در آن ها زندگی می کردند بازگشتند تا خانه های خود را پیدا کنند 

پا سازند.  و زندگی خویش را از نو بر
این افراد وقتی وارد ورشو و یا شهرهای دیگری شدند، که پیشتر در آن ها زندگی می کردند، 

که خانه های این نگون بختان را غصب  خود لهستانی ها به جان آنان افتادند و همان افرادی
دیگری که در دسترس  گرمکرده و اموال آنان را به یغما برده بودند، با چاقو و هر اسلحه سرد و 

 حمله ور شدند و همه آن ها را به قتل رساندند. یهودیان نجات یافتهداشتند، به این 
آمدند و این یهودیان را دستگیر  به اوج فاجعه توجه کنید: کافی نبود که هیتلر و آلمان نازی

ین ذلت  یت بزرگ آنان را به قتل رساندند و بزرگتر کردند و به اردوگاه مرگ فرستادند و اکثر
و خفت و آزار و تعرض را نسبت به آنان وارد آوردند، بلکه وقتی شمار اندکی از این یهودیان که 

یش بازگردند، همان زنده مانده بودند در صدد برآمدند به سر خانه و زندگی پی شین خو
لهستانی های مسیحی که ظاهرا باید پیرو انسان دوستی و مهر و عطوفت باشند، با اسلحه سرد 

ین وضع ممکن کشتند. این یک رفتار فجیع هسر آنان ریختند و همه آن بر گرمو  ا را به فجیع تر
یوانی و غیرانسانی و ناانسانی است که نام دیگری نمی توان بر آن گذاشت. رفتاری کامال ح

 است.
 و اگر بخواهید در یک جمله از این سخنان خود نتیجه گیری کنید؟ –پرسش 
دو چیز باقی می ماند: یکی این که دنیا باید مفهوم واقعی تمدن و انسانیت و ارزش های  –پاسخ 

ن به واالی اخالقی را درک بکند و بداند که تمدن و پیشرفت تنها به این مفهوم نیست که بتوا
پائی اینترنت و نوآوری های تکنولوژی محدود نمی  کره ماه رسید. تمدن به اختراعات و بر
شود. تمدن باید با انسانیت آمیخته باشد، زیرا اگر انسان وحشی بماند، ولی از نظر تکنولوژی 

یم پیشرفت کند، دنیای ما برای زیست انسان ها ارزشی ندارد. ما نمی توانیم در دنیائی زندگی کن
که در آن بتوان از تمام امکانات تکنولوژی بهره گرفت، ولی انسانیت در کنار آن وجود نداشته 

 باشد.
نتیجه گیری دوم آن که ملت یهود، مکانی را جز سرزمین پدری و اجدادی خود اسرائیل ندارد 

 که در آن جا بتواند با آزادی و سرفرازی و امنیت و رفاه زندگی کند.



یری از یهودیان یمن در اوائل قرن  نوزدهم میالدی تصو
پروفسور نتصر شما در گفت و گوهای پیشین درباره وضع تاسف بار یهودیان در  –پرسش 

دنیای غرب و در واقع سرزمین های اروپائی در قرون گذشته سخن گفتید و ریشه های 
یهودستیزی را یک یک برشمردید. کنجکاو هستیم بدانیم که در مشرق زمین و منطقه ای که 

 " می خوانیم پس از ظهور اسالم بر سر یهودیان چه گذشت.خاورمیانهرا "ما امروز آن 
این پرسش مهمی است زیرا روند تاریخی شرق با غرب تفاوت های بسیار دارد. در  –پاسخ 

گفت و گوهای پیشین توضیح دادم که رومیان در دوران اشغالگری در سرزمین اسرائیل فجایع 
از دالوران ملت یهود را به دنبال آورد و کشتارهای بسیاری مرتکب شدند که شورش دو تن 

 بسیار فجیع تری را توسط سپاهیان رومی علیه ملت یهود به دنبال داشت.
یند که در این خیزش های سرکوب شده یک میلیون نفر یهودی کشته شدند. حتی  می گو

ه میلیون نفر برخی مورخینی وجود دارند که ارزیابی می کنند شمار یهودیان جان باخته از س
 نیز فراتر می رفت.



همچنین گفته می شود که طی ده ها سال رومیان بیش از صدهزار تن از اهالی سرزمین 
اسرائیل را به بردگی بردند و آنان را فروختند. از قرار معلوم شماری از این یهودیان توانستند 

یره عرب برسانند.  یزند و خود را به شبه جز  بگر
ی که در دست داریم، حداقل سه قبیله متشکل و بزرگ یهودی پیش از به موجب آگاهی هائ
یر العرب زندگی می کردند که بنی قُرَیظَه و بنی نُظیر و بنی قینُقاع نام  هظهور اسالم در جز

داشتند. شماری از افراد هر سه قبیله در شهرکی به نام خِیبَر می زیستند. این یهودیان در میان 
 ، که پیش از ظهور اسالم آنان را اعراب جاهلیت می نامیدند.اعراب زندگی می کردند

یش تجارت می کردند.  این یهودیان با قبائل مجاور داد و ستد داشتند و از جمله با قبیله قر
همچنین با کشوری داد و ستد می کردند که در آن دوران سرزمینی متمدن محسوب می شد 

 گسترده داشتند.و یمن نام داشت. با حبشه نیز بازرگانی 
این تماس و داد و ستد بین قبائل، قطعا کنجکاوی هائی نیز برای شناخت دو طرف از جانب 
یکدیگر به دنبال داشت و قطعا یهودیان مایل بودند بدانند که قبائل دیگر چگونه زندگی می 

مردمان کنند و چگونه دوران می گذرانند. این کنجکاوی یک امر متدوال بین قبائل و گروه های 
 در سراسر جهان است و یک امر طبیعی به شمار می آید.

در آن دوران قبائل عرب بت پرست بودند و در برابر بت های مختلفی چون مناة و الألت 
سجده می کردند. ولی در عین حال آگاهی داشتند که باور یهودیان چیست و آنان چه اعتقاداتی 

 دارند.
یهودی بر اعراب ساکن یمن تاثیرگذار گردید؛ تا آن جا که پدر در یک دوره ای، این اعتقادات 

 یادآوری می کنم .ذونواس سلطان یمن و حتی خود ذونواس به دین یهود گرویدند و یهودی شدند
که این واقعه پیش از ظهور اسالم رخ داد و به موازات آن در یثرب هم شماری از ساکنان که  

 بت پرست بودند به یهودیت گرویدند.
در یک گفت و گوی پیشین توضیح دادم که یهودیان پس از آن که توسط امپراتوری روم به اروپا 
به اسارت برده شدند و در سرزمین های مختلف آن قاره ساکن گردیدند، تبلیغات دینی نیز 
می کردند و می خواستند شماری از بت پرستان را که هنوز به مسیحیت نگرویده بودند، به 

ند. ولی این اقدام آن ها خشم کلیسای مسیحی را برانگیخت و آنان فجایعی علیه سوی خود بکش
یهودیان به راه انداختند، تا حدی که رهبران روحانی اعظم یهودیان فتوا دادند که تبلیغات دینی 

 باید متوقف شود.
یم که عالقمندان آگاه باشند که تبلیغات دینی یهود از چه هنگام آغاز شد و چه  این را می گو

پا قطع شد، ولی در مشرق زمین متوقف  موقع و چرا متوقف گردید. این تبلیغات در ارو
نگردید. یعنی، دلیلی برای متوقف ساختن آن وجود نداشت زیرا در شرق یهودستیزی به آن 

 شکل و ماهیتی که در غرب ترویج یافته بود وجود نداشت.
یم که سلطان یمن یهودی ت را پذیرفت و به این دین درآمد، یهودیت به بنابراین، وقتی من می گو

سرعت در یمن گسترش یافت. زیرا وقتی پادشاه مملکت دینی را می پذیرد، مردم آن سرزمین 



نیز به تدریج این دین را قبول می کنند، کما این که عین همین روند در ایام قدیم در میان مردمان 
یای خزر( رخ داد که در فرصزَ خَ  ت دیگری به آن اشاره خواهیم کرد.ر )در سواحل در

اسالم که ظهور کرد بسیاری از اصول و فروع آن با دین یهود حالت موازی داشت و من با این 
در خود قرآن مجید به تفصیل از انبیای یهود سخن رفته که  گفته چیز تازه ای بیان نمی کنم.

یم، حضر ر انبیاء" ت موسی "سروَ همراه با تعریف و تمجید و مدح بسیار است. در قرآن کر
آمده است که به همه  059و  053لقب گرفته است. تا آن جا که در سوره النساء آیات 

پیامبران از ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب تا عیسی و ایوب و هارون و داود و سلیمان 
با "وحی" شد، حتی به حضرت محمد نیز وحی شد، ولی حضرت موسی تنها پیامبری بود که 

 پروردگار سخن گفت و با او تکلم کرد.

 اِلَيْكَ اَوْحَيْنَا اِنَّا : کنیم بازگو را آن نیست مناسبت بی ولی بودم، آورده پیشتر را ها آیه این من
 وَالْأَسْبَاطِ  وَيَعْقُوبَ وَاِسْحَاقَ وَاِسْمَاعِيلَ اِبْرَاهِيمَ اِلَى وَاَوْحَيْنَا بَعْدِهِ مِنْ وَالنَّبِيِِّينَ نُوحٍ اِلَى اَوْحَيْنَا كَمَا

 عَلَيْكَ قَصَصْنَاهُمْ  قَدْ  وَرُسُلًا( 053) زَبُورًا دَاُوودَ وَآتَيْنَا وَسُلَيْمَانَ وَهَارُونَ  وَيُونُسَ وَاَيُّوبَ  وَعِيسَى
 (059) تَكْلِيمًا مُوسَى اللَّهُ وَكَلَّمَ عَلَيْكَ نَقْصُصْهُمْ لَمْ وَرُسُلًا قَبْلُ مِنْ

عالوه بر این، در بسیاری از صفحات قرآن یک نوع حمایت از یهودیت دیده می شود. مثالً 
در سوره المائده در قرآن مجید تاکید و تائید کامل شده که مسلمانان می توانند از خوراکی 

یر العرب بوده است. ولی  هها "اهل الکتاب" طعام کنند که منظور همان یهودیان جز
و  اند خواندهی نقاط دنیای اسالم، نمی دانم به چه جهت، یهودیان را نجس شوربختانه در برخ

یم و فرامین حضرت محمد رفتار  بات کالم الله مجید و قرآن کر  .  اند کردهعمالً ضد مکتو
ندان توصیه کرد که فرامین دین خود را باورماین گونه تضادهاست که در برابر آن باید به همه 

بیشتر آشنا شوند و آن را بهتر درک کنند تا بتوانند به ادیان دیگر نیز بهتر بخوانند و با آن 
 احترام بگذارند و برای آن ها ارزش قائل شوند.

بر می گردیم به مطلب: هنگامی که اسالم ظهور کرد، ابتدا بسیاری از فرامین و آئین ها به 
گاه مسلمانان قرار یهودیت شباهت کامل داشت. مثالً ابتدا حضرت محمد اورشلیم را قبله 

از آن رو  رمداد. این دست کم در نخستین سال ظهور اسالم بود. ارزیابی می شود که پیامبر اک
اورشلیم را قبله گاه یهودیان ساخت که آن گروه متمدن و با فرهنگ و خداشناس، یعنی قبائل 

 یهود، به اسالم گرایش پیدا کنند.
زیرا این بسیار طبیعی است که پیروان یک مذهب می یهودیان مایل نبودند اسالم را بپذیرند، 

 خواهند به باور و ایمان خود همچنان پای بند بمانند.
مکان متعلق به  و این داشت در آن جا قرارکعبه با توجه به آن که ،  پس از یک سال در مکه

قبائل مختلف عرب بود و بت های متعددی در آن جا نگاهداری می شد، حضرت محمد 
ز دست زد و آن این که نه تنها کعبه را از بت آمیدر مورد آن مکان به یک اقدام تحسین آمد و 

یر العرب را از وجود اصنام زدود و آئین یکتاپرستی را در آن  هپرستی پاک کرد، بلکه سراسر جز



سرزمین ها برقرار ساخت و بسیاری از رسوم و سنت های زشت دوران جاهلیت را منسوخ 
 آن ها زنده به گور کردن نوزادان دختر بود.ساخت که یکی از 

از دیدگاه من و مورخین بی طرف، حضرت محمد با آوردن اسالم توانست شخصیت و 
غروری به قبائل عرب اعطا کند و به موازات آن نوعی یگانگی و وحدت در میان مردمان 

انست برقرار متفرق و متشنج و پراکنده آن سرزمین ها به وجود آورد. چنین وحدتی نمی تو
 گردد جز از یک راه که همانا برقراری دین اسالم است. دقیقاً نیز چنین شد.

بکر کوتاه بود و یکی دو سالی بیش به درازا نکشید. ولی او فردی ثروتمند  دوران خالفت ابو
بود. عثمان فردی اهل تجمل بود و کبکبه و دبدبه ای برای خود به راه انداخت و تا اندازه 

یادی به ین برابری و برادری بین مسلمانان پشت پا زد که این زمینه ای برای شماری از  ز مواز
خلفای بعدی گردید و هنگامی که حکومت به دست خلفای اموی افتاد این تبعیض به صورت 

 آشکار خودنمائی می کرد.
و تبعیض بین عرب و غیر عرب بود. اعراب خود را در مقام باالتری تصور می کردند  منظورم

غیرعرب هائی که تازه مسلمان شده بودند، به ویژه ایرانیان که به آنان لقب "موالی" داده شده 
بود، تحقیر می شدند و مورد تبعیض قرار می گرفتند. این ستم و تبعیض به حدی رسید که 
ین  یان را برانداختند و حکومت عباسیان را جایگز موجب خیزش ایرانیان شد و حکومت امو

 آن کردند.
ولی همین خلفای عباسی نیز که با یاری ایرانیان به روی کار آمده بودند، آن ها نیز نسبت به 

 اف می کردند و تبعیض قائل می شدند.جحیهودیان ا
یان و به روی کار آمدن عباسیان که حدود سال  میالدی می  161در فاصله بین برانداختن امو

پا شود، عده ای از مسلمانان می روند و در جنوب  اسپانیا یک حکومت مستقل اسالمی بر
می کنند. البته این روندی طوالنی بود که در یکی از گفت و گوهای پیشین به تفصیل به آن اشاره 
بی  یقا مسلط می شوند و به تدریج حکومتشان را به بخش جنو کردیم. آن ها بر شمال آفر

یره ایبری )اسپانیا  امروز( می کشانند. و پرتغال شبه جز
یانات در دنیای عرب باعث می شود که در بین یهودیان نیز  تمام یدادها و تحوالت و جر این رو

 نوعی خیزش به وجود آید. 
چرا ما می گوئیم که این روند در میان یهودیان مشرق زمین و از جمله ایران خود نمائی کرد؟ 

یرا در داخل ایران نیز کانون هائی از خیزش و رستاخیز به وجود آمد. به عنوان مثال می  ز
 توانیم به خیزش ابومسلم خراسانی اشاره کنیم و از افشین و مازیار سخن بگوئیم.

در میان یهودیان نیز نوعی جنبش به وجود می آید که شایسته است در گفت و گوهای بعدی 
از دو جنبش عمده سخن بگوئیم که روی یهودیان ایران و سرنوشت آن ها نیز بازتاب 

 چشمگیری داشت. 
 



 

 
 اورشلیم شدندراهی با جنبش منجی گری شبتای صوی، حتی یهودیان وین نیز 

پروفسور نتصر، شما در گفت و گوهای پیشین به تفصیل درباره یهودستیزی در  –پرسش 
دلم می خواهد که اکنون ما به کشورهای اروپا و نمادهای زشت و فجیع آن سخن گفتید. 

مشرق زمین بپردازیم. یهودیانی هم که در این بخش از جهان زندگی می کردند، آن ها نیز 
هرگز خاک اسرائیل و وطن اجدادی خود را فراموش نکردند و آن ها هم در نیایش های 

ند که بتوانند خود همیشه به یاد سرزمین اسرائیل بودند و آرزوی همان روزی را می کرد
به خانه پدری باز گردند. در همین زمینه بود که در تاریخ یهودیان مشرق زمین جنبش های 
رهائی بخش ظهور کرد و افرادی پیدا شدند که گفتند آن ها قادرند این آرزوی دیرین 

 یهودیان پراکنده را عملی سازند و آنان را به اسرائیل باستان بازگردانند.
ها که در طول تاریخ یهودیان مشرق زمین چند بار روی داد و آن را "مسیحا  این جنبش –پاسخ 

طلبی" می توان توصیف کرد )و من بعدا توضیح خواهم داد که منظور از این واژه چیست(، 
ین و آرزوی فراموش نشدنی یهودیان بود که دوران "گالوت"  – Galutגלות ) نشان اشتیاق دیر

باره در وطن خویش ساکن گردد.جالی وطن و پراکندگی( هرچه   زودتر پایان گیرد و یهودی دو



یم. مسیح از واژه "ماشیح"  باره واژه "مسیحا طلبی" سخن بگو )משיח اکنون می خواهم در

(Mashiah  به زبان عبری می آید که معنی آن "منجی" و "رهائی بخش" اسـت و همان مهدی
ان نیز آن را به بخش مهمی از باور دینی موعود یهودیان است که سپس شیعیان و دیگر مسلمان

 خود مبدل ساختند.
یهودیان در "گالوت" رنج می کشیدند و در انتظار روزی بودند که این محنت و ستم پایان گیرد 

. طبق باور یهودیان، هنگامی که گرددو منجی ظهور کند و آن ها را به خاک اسرائیل رهنمون 
ر می کند، عدالت در سراسر جهان گسترده خواهد "ماشیح" یعنی همان مسیح و منجی ظهو

گردید. در آن روز، یهودیان از رنج رهائی خواهند یافت و به همراه آنان دیگر ملل نیز از 
 Yeshaya ישעיה)محنت آزاد خواهند شد. این آرزو در واقع بیانگر همان پیش گوئی یشعیاء 

[Jessaiah]  –  ید "روزی خواهد آمد که گرگ و اشعیاء(  نبی پیامبر یهود است که می گو
 میش در کنار یکدیگر با مسالمت و صفا خواهند آرمید".

حضرت عیسی را نمی توان همان مسیح موعود یهودیان دانست. یهودیان از همان مرحله 
نخست به این امر پی برده بودند و می گفتند که اگر عیسی همان مسیح )ماشیح( موعود 

شوربختی و محنت و ذلت یهودیان پایان نیافته و همچنان ادامه دارد؟ یهودیان است، پس چرا 
اگر او همان مهدی موعود است، پس چرا هنوز در دنیا این همه جنگ و درگیری و بدبختی و 

 بیماری وجود دارد؟
بنابراین یهودیان حاضر نبودند این نوع و این شکل و این صورت مسیحیت را بپذیرند. آن ها 

همان مهدویتی که انبیای یهود در پیشگوئی  –راستین خود پای بند بودند  ائیمسیح به همان باور
 های خود وعده داده بودند.

از دیدگاه یهودیان، و همان گونه نیز که اشعیای نبی پیشگوئی کرده بود، با ظهور ماشیج )که 
هد شد، فضای به یک دنیای آرام مبدل خوا جهانزرتشتیان او را "سوشیانت" نام نهاده اند(، 

مینوی به وجود خواهد آمد و اررش های معنوی بر انسان ها حاکم خواهد شد و تمدن 
 و رشد خواهد کرد. گردیدهواقعی شکوفا 

یانات فکری ایرانیان و جنبش های عقیدتی بود که ابتدا در ایران ظهور کرد و به  این ها جر
حمیل عرب و از بغداد پایتخت خصوص خراسان خاستگاه آن بود، زیرا خراسان از تسلط و ت

خلیفه اسالمی دور بود و ایرانیان در آن جا آزادی فکری بیشتری داشتند. این اندیشه 
 "سوشیانت" و "مهدی موعود" ایرانیان، روی باورهای یهودی نیز اثر گذاشت.

در میان خود یهودیان ایران فردی به صحنه آمد که ابوعیسی اصفهانی نام داشت و همانطور 
بدیا )عبدالله( بود که در کتاب  که حدس می زنید زاده اصفهان بود. نام واقعی این فرد عو

 "الملل و النحل" شهرستانی نیز ذکر نام شده و به تفصیل از او سخن به میان آمده است.
به هرحال، این ابوعیسی اصفهانی که وعده مهدویت می داد، توانست لشگر عظیمی به دور خود 

یش با دشمنان به نبرد بپردازد و آنان را از پای درآورد. نکته جالب آن  گرد آورد تا به قول خو
که خیزش ابوعیسی اصفهانی برای نجات یهودیان از مذلت و محنت، کم و بیش مصادف با 

 همان خیزش ابومسلم خراسانی در شمال شرق ایران برای نجات وطنش از تسلط عرب بود.



ایرانیان را از تسلط بیگانه برهاند، ابوعیسی اصفهانی نیز همان گونه که ابومسلم می خواست 
قصد نجات و رستاخیز معنوی یهودیان را داشت. طبعا هدف نهائی او آن بود که یهودیان را 
به بازگشت به سرزمین اسرائیل رهنمون گردد تا آن ها دوباره در خاک پدری مستقر شوند و 

پا سازند و  از تجاوز و تعرض در امان باشند. ابوعیسی به حکومت مستقل خویش را از نو بر
باور خود مسیحیت راستین را می خواست به وجود آورد که در آن تشنج و بدبختی و بیکاری 

 و بیماری و دیگر شوربختی ها وجود نداشته باشد.
یعنی فردی در اصفهان به پا می خیزد، خطاب به یهودیان می گوید که من همان  –پرسش 

موعود هستم، به دور من گرد آئید و من شما را به سرزمین پدری باز می  مهدی )ماشیح(
 گردانم؟
برحسب اتفاق، یکی از سخنان همین ابوعیسی آن بود که  .بله، کامال این چنین است –پاسخ 

می گفت "من نیامده ام ادیان دیگر را نفی کنم." او دین اسالم و دیگر ادیان را برحق می دانست. 
 خاکواقعیت نیز آگاه بود که ملت خودش در سرزمینی زندگی می کند که از  منتها به این

 پدری به دور است. 
میالدی آغاز گردید.  161جنبش او در فاصله بین دو خالفت اموی و عباسی، حدوداً در سال 

یسان این دوران را حدوداً پنجاه سال پیش از این تاریخ می دانند  ولی ما  –البته برخی تاریخ نو
یم.آ  گاهی دقیق ندار

در هر حال، ابوعیسی یک جنبش نظامی به وجود آورد. به باور برخی مورخین و با استناد به 
کتابه هائی که برخی ایرانیان و عرب ها نوشته اند، ابوعیسی توانست صد هزار نفر یهودی را 
بسیج کند و آنان را مسلح سازد. یعنی دوش به دوش ایرانیانی که علیه حکومت عرب به پا 

 د یهودیان نیز قیام کردند. خاسته بودن
اعراب علیه ایرانیان تبعیض قائل می شدند و خود را برتر از آنان می دانستند. آنان ایرانیان را 
بان در دهانشان نمی  "موالی" و "عجم" می خواندند که مفهوم آن افرادی است که اصال ز

بر" می نامیدند یعنی کسانی که حرف چرخد زدن بلد نیستند که  و همچنین ایرانیان را "بر
بی حرف بزنند. این ادعا در حالی بود که ایرانیان  منظورشان آن بود که ایرانیان بلد نیستند عر
یه بود که دستور زبان عرب را  بی را یاد دادند. سیبو بان عر بودند که به خود عرب ها ز

بی یاد داد. البته این موضوعی است که به تاریخ عر ب و ایران نوشت و به خود عرب ها عر
 ارتباط دارد و نه به سرگذشت ملت یهود.

یزها، ابوعیسی خود کشته شد و سپاهیان او همه تار و  متاسفانه در این رستاخیز و جنگ و گر
مار گردیدند. ولی به زودی فرد دیگری برخاست، این بار در شهر همدان، که او نیز به تقلید از 

 اه او را ادامه داد که او نیز به جائی نرسید.ابوعیسی از نجات و "مسیحائی" سخن گفت و ر
. ولی این جنبش ها بیانگر آرزوی قلبی یهودیان بود داشتالبته عاقبتی جز این نمی شد انتظار 

که می خواستند رهائی یابی و استقالل خود را باز گیرند و رهبران این خیزش ها نیز آرزوی 
بت می زیستند و آن را "گالوت" اجرای چنین انتظاری را داشتند. از دیدگاه یهو دیان که در غر

می نامیدند، و گالوت به معنی زجر و دوری از وطن بود، یعنی احساسی که قابل تحمل نیست. 



یند فالنی در گالوت زندگی می کند، به مفهوم آن است که دور از وطن  هنگامی که می گو
برو می محنت و  و رنجخویش به سر می برد و درد دوری از وطن را دارد و با  مشقت رو

 باشد.
آن افرادی که به پاخاستند تا یهودیان را از "گالوت" نجات دهند، در واقع هدفشان آن بود که 

 آنان را از این درد و مشقت برهانند.
یهودیان ایرانی افرادی بسیار روشنفکر بودند. نسل کنونی یهودیان ایرانی معموال انسان های آرامی 

دوران افراد آرامی نبودند. آن دوران عصر خیزش مردم ایران علیه حکومت  هستند، ولی در آن
بیگانه بود و یهودیان ایران نیز می خواستند سلحشوری خود را نشان دهند، حتی در جنگ با 

 بیگانگان.
شما از دو فرد مدعی منجی بودن یهودیان سخن گفتید که یکی از آن ها از  –پرسش 

ری از همدان بود. می خواهم بپرسم که آیا در دیگر سرزمین اصفهان برخاسته بود و دیگ
هائی نیز که یهودیان در آن ها زندگی می کردند، این جنبش های رهائی بخش و مهدویت 

 وجود داشت؟
عثمانی به وجود آمد. خیزش دیگری نیز در سرزمین  امپراتوریبله جنبش مشابهی در  –پاسخ 

عثمانی  امپراتوریاسرائیل رخ داد. یادآوری میکنم که در آن هنگام این سرزمین نیز بخشی از 
 محسوب می شد.

 آن دو منجی اصفهانی و همدانی در چه قرنی ظاهر شدند؟ –پرسش 
چند سالی پس از آن آغاز میالدی بود و قیام همدانی  161قیام اصفهانی حدود   –پاسخ 

 گردید. یعنی ما از قرن هشتم میالدی سخن می گوئیم.
و شما گفتید که این هر دو قیام شکست خورد و امید یهودیان برای بازگشت به  –پرسش 

 سرزمین پدری نقش بر آب گردید؟
لکه بله، همین گونه است. ولی توضیح دهم که این خیزش تنها با حرف و شعار نبود، ب –پاسخ 

انی نشان می دادند. آن ها یهودیانی رمیک خیزش مسلحانه و سلحشورانه بود. یهودیان واقعاً قه
نبودند که تنها در یک گوشه بنشینند و به نیایش و خواندن نماز و روزه گرفتن و سینه زنی 
بسنده کنند. خیزش های مهدویت در تاریخ یهود چند بار وجود داشته، ولی به این گونه توام 

 با رزمندگی و سلحشوری نبوده است.
دلم می خواهد در این جا از یک خیزش دیگر در راه نجات یهودیان و بازگشت  –پرسش 

 آنان به سرزمین پدری سخن بگوئید و آن قیام فردی به نام "شبتای صوی" است.
یک یهودی اهل ازمیر در آسیای صغیر و در  (Shabtai Tseviשבתאי צבי ) شبتای صوی –پاسخ 
عثمانی بود. او یک روحانی متشخص و یا حاخام بزرگ محسوب می شد که  امپراتوریدوران 

 در امور یهودیت تبحر کامل داشت.



سخن از اوائل قرن شانزدهم است. اگر بخواهیم با تاریخ ایران مقایسه کنیم می توانیم بگوئیم 
ان و حکومت شاه اسماعیل. این قیام در اوج قدرت عثمانی ها که در دوران صفوی در ایر

آغاز گردید. ولی فرق بین خیزش او با ابوعیسی اصفهانی و دیگران آن است که شبتای صوی 
نیامد علیه امپراتوری عثمانی وارد جنگ شود. او نیامد لشگری دور خود جمع کند. گردان 

پا نساخت که به مبارزه مسلحانه  بپردازد. بلکه او خود را حامل پیامی می های جنگی بر
دانست و می خواست خیزشی به وجود آورد که او را به عنوان همان مهدی موعود )ماشیح( 

 بپذیرند. 
روی این موضوع باید تاکید گذاشت که هدف شبتای صوی در درجه نخست آن بود که 

یند این همان منجی موعود است که ما در انتظارش  . احتماال شبتای صوی ایم هبودیهودیان بگو
بر این باور بود که اگر همگان او را به عنوان نجات دهنده و رهائی بخش بپذیرند، آن گاه است 

 که وی خواهد توانست پیشگوئی انبیائی چون یشعیا )اشعیاء( نبی را عملی سازد. 
ران این کم و بیش دنیای خیاالت و تصورات شبتای صوی بود. توجه کنید که در آن دو

 یهودیان زیادی در مشرق زمین در رنج و دشواری زندگی می کردند. 
پیشتر گفتم که ظهور شبتای صوی کم و بیش مصادف با دوران به قدرت رسیدن خاندان 
صفوی در ایران بود، یعنی دورانی که محنت و رنج یهودیان در ابعاد گسترده ادامه داشته است. 

ین دوران ها ی زندگی قوم یهود بود. یهودیان ایران دوران های بسیار دوره صفوی یکی از بدتر
یه. این حقیقتی است که باید گفته شود و  همخوب و شکوفائی  داشتند. ولی نه در دوره صفو

باره خیزش شبتای  در فرصت بعدی من می خواهم تعریف کنیم که خود یهودیان ایران در
 صوی چه می اندیشیدند.  

 
 
 
 



 
 در دوران شاه عباس بزرگ، یهودآزاری در ایران به اوج بسیار 

سخن  (Shabtai Tseviשבתאי צבי ( شما در گفت و گوی پیشین از شبتای صوی –پرسش 
که می خواست یهودیان را از محنت و ذلت و آزار و تعقیبی که از آن رنج  ، فردیگفتید

می بردند نجات دهد و آنان را به سرزمین پدری خود بازگرداند و آنها را به رستگاری 
برساند. این خیزش آن "منجی" با شکست روبرو شد و یهودیان همچنان در سرزمین غربت 

 ادامه یافت. آنگاه چه شد؟باقی ماندند و آن سرنوشت تلخ همچنان 
در گفت و گوهای پیشین توضیح دادیم که مفهوم واژه "گالوت" که همانا هجرت از  –پاسخ 

سرزمین و جالی وطن است، رنج و محنت و ذلت دوری از میهن هم محسوب می شود. 
به مفهوم  (Geulaגאולה )حاال می خواهم واژه دیگری را نیز به آن اشاره کنم و آن واژه "گئوال" 

 نجات و رهائی و رسیدن به آزادی است. 
"گئوال" واژه متقابل "گالوت" است. استدالل فلسفی آن است که اگر "گالوت" نبود، پس 

 "گئوال" را نیز نمی توان انتظار داشت.



تمامی جنبش هائی که از آن ها سخن گفتیم و جنبه رهائی بخشی یا "مسیحا طلبی" دارد، که 
ندان در باورم"مسیح" همانا "ماشیح" و یا "مهدی موعود" یهودیان است که از واژه  منظورم

انتظار ظهور او هستند، تا بیاید و یهودیان را از "گالوت" نجات دهد، یعنی آن ها را به "گئوال" 
 است.  محنتبرساند که همانا رهائی از مشقت و 

نیست جز در خود سرزمین اجدادی  عملیرسیدن به این گئوال در هیچ سرزمین دیگری 
  .سرزمین اسرائیل است اکه همان (Erets Yisraelארץ ישראל )یهودیان، یعنی "ارتص ییسرائل" 

این نکته را نیز باید به آن اشاره کنم که در دوران تسلط امپراتوری های یونان و روم بر سرزمین 
می کردند، چندین تن افرادی پیدا اسرائیل نیز که یهودیان در شرائط بسیار دشواری زندگی 

 بود. محنتشان نجات یهودیان و رهائی آنان از رنج و نیتشدند که 
یند که در طول یک صد سال پیش از تولد حضرت عیسی،  یسان می گو پژوهشگران و تاریخ نو

نفر افرادی پیدا شدند که ادعا کردند همان  35تا  36در داخل خاک اسرائیل دست کم 
اشیح" هستند و می خواهند ملت یهود را نجات دهند. حتی تا حدود صد سال "مسیح" یا "م

 پس از ظهور عیسی ناصری نیز باز هم چنین افرادی که خود را "منجی" می دانستند پیدا شدند.
که پاره ای از این افراد حسن نیت و قصد پاک داشتند. انسان هائی اندیشمند و  باورممن بر این 
 دانا بودند. 

رد این گونه افراد در ایران نیز من پیشتر سخن گفتم و یادآوری کردم که یک تن از آنان در مو
بدیا  بود. او در فاصله انتقال خالفت  ابوعیسی اصفهانی نامیده می شد که اسم اصلی او عو
یان به عباسیان ظهور کرد و دیگری شبتای صوی نام داشت که در ازمیر ترکیه به دنیا  از امو

نیت او هم همین بود که یهودیان پراکنده در دنیا را که مشقت و عذاب دیده بودند آمده بود. 
 گرد آورده و آن ها را به سرزمین پدری بازگرداند.

برو بودند. یک کتاب تاریخی  در ایراندر دوران صفوی ، یهودیان  با رنج و مشقت بسیار رو
بسیار مهم وجود دارد که همه این تعرض و آزارها و شکنجه ها و کشتار یهودیان در آن ثبت و 
ضبط شده و "کتاب انوسی" نامیده می شود و از نظر مطالعه و فراگیری تاریخ یهودیان ایران 

 بسیار مهم است.
نام بابائی بن لطف کاشانی است که نوشتن آن را در ماه اکتبر سال نگارنده این کتاب فردی به 

در نگارش وقایع تاریخی به دوران شاه عباس اول نیز باز او ولی  .میالدی در ایران آغاز کرد 0565
مصائبی که بر یهودیان در آن دوران وارد آمد بسیار شرح . خواندن نوشته های او و  می گردد

 دردناک است.
ز ایران نیز یهودیان در آن دوران با مشقت زیاد روزگار می گذراندند. در چنین دوران در خارج ا

و شرائطی بود که جنبش شبتای صوی با آن که از ترکیه شروع شده بود، ولی در ایران نیز 
 طرفداران بسیار پیدا کرد.



ا مرور ، چند تاریخ را با شم اجازه دهید برای آن که مرور وقایع منظم تر شود –پرسش 
میالدی بود. شاه عباس را در ایران  0610کنیم: سرآغاز به روی کار آمدن سلسله صفوی  

  "شاه عباس کبیر" می نامند، زیرا خدمات بسیاری به ایران کرد.
، از نظر بازکردن راه های بازرگانی  بله درست است، او خدمات بسیار به ایران کرد –پاسخ 

پا و تقویت نظامی ایران و از نظر معماری و غیره؛ ولی شما اگر مجموعه چهار جلدی  با ارو
کتاب نصرالله فلسفی را بخوانید می بینید که شاه عباس چقدر آدم خرافاتی بوده است. او به 
هیچ اقدامی دست نمی زده مگر آن که منجم باشی بیاید و حساب کند و مطمئن گردد که 

 روز مقرر، نحس نباشد.
شرائط زمان و مکان به او امکان داد خدمات مهمی به ایران بکند، ولی شاه عباس شاهی بود که 

او به تدریج به نوعی خشونت و خصومت روی آورد، نه تنها علیه یهودیان، بلکه  همچنین علیه 
یخ ایام ارامنه ایران نوشتۀ آراکِ یز نیز ثبت شده که ارامنه و علیه زرتشتی ها. در توار ل اهل تبر

یبا مصادف با نوشته های بابائی بن لطف است. آراکِ چگونه ارامنه ایرا ل ن آزار دیدند که تقر
نیز در کتاب خود کشت و کشتارهائی را که علیه ارامنه ایران، به ویژه در جلفا رخ داد به طور 

  مشروح بیان کرده است.
منظور شما آن است که شاه عباس کبیر به شدت تحت تاثیر مالیان زمان قرار  –پرسش 
و فردی بسیار خرافاتی بود و بهمین جهت بود که اقلیت های مذهبی را مورد آزار  داشت

 و ستم قرار می داد؟
یم که همه  –پاسخ  بله کامال همین طور است. ولی من نمی خواهم کلی گری کنم و بگو

مالیان علیه اقلیت های دینی بوده اند. خیر، این ارزیابی درست نیست. ولی گروهی از مالیان 
 عا این چنین بودند.واق

اعتماد الدوله که در واقع صدراعظم شاه عباس بود، نسبت به اقلیت های دینی خصومت 
بسیار داشت. او نسبت به یهودیان، زرتشتی ها و ارامنه ستم می کرد. ولی برای آن که امانت و 

یم که در آن دوران، آن گروهی  از مال نمایان واقع گوئی در این رشته گفتارها حفظ شود، باید بگو
که دکان دین را به راه انداخته بودند، می خواستند از این راه به اهمیت و احترامی دست 
یابند و ضدیت و ستیز را علیه اقلیت ها آغاز کردند. ولی نمی توان گفت که همه روحانیون 

 این چنین بودند.
همان فیلسوف بزرگواری  در این جا باید به روح پرفتوح شیخ بهائی عاملی درود بفرستیم. این

باره اندیشه تصوف باقی مانده که یکی از آن ها "کشکول  است که نوشته های زیادی از او در
 بهائی" نام دارد.

یبا در سال  میالدی، حدود دو  0581بهاءالدین بن حسین عاملی معروف به شیخ بهائی، تقر
اعث شد یهودیانی که در اصفهان سال پیش از فوتش، به دفاع از یهودیان پرداخت و او بود که ب

 و شهرهای دیگر به زور مسلمان شده بودند، امکان یابند دوباره به دین اجدادی خود باز گردند.



باره ورق برگشت و تعرض و  متاسفانه این یک دوران کوتاه بود، زیرا پس از فوت شیخ بهائی دو
 فشار علیه یهودیان از سر گرفته شد.

ایران در این وضعیت ناهنجار قرار گرفته بودند، زمینه مساعدی برای هنگامی که یهودیان 
پذیر  رشد جنبش های رهائی بخش فراهم می شد. اغلب این گونه جنبش ها از محیط تاثیر
هستند، زیرا انسانی که در منتهای رفاه و سعادت زندگی می کند و خوشبخت است و از 

ائی ندارد. چنین جنبشی هنگامی به وجود تعرض و ستم به دور است، نیازی به نجات و ره
 می آید که رنج و ستم به نقطه غیرقابل تحمل می رسد.

بله، می خواهم که لطف کرده و به کتاب "انوسی" نوشتۀ بابائی بن لطف باز  –پرسش 
 که واژه "انوسی" یعنی چه؟ بفرمائیدگردید. ولی ابتدا توضیح 

یشه "آنَ یک واژه  (Anusiאנוסי )نوسی" "اَ –پاسخ  س" می آید که به مفهوم عبری است که از ر
نوسی" آن است وادار کردن فرد به انجام یک کار تحمیلی است. ولی مفهوم اختصاصی واژه "اَ

 که یک یهودی را به زور از دین خودش بر می گردانند و او را مسیحی یا مسلمان می کنند. 
را که به زور وارد آن شده رعایت  نوسی" ناچار است به طور ظاهری اصول شرعی دینی"اَ

کند. اما چنین فردی در خفاء و به صورت پنهان همچنان به دین اجدادی خود وفادار است و 
یعت موسی را رعایت می کند.  همه قوانین شر

این ها در آن دوره "انوسی" نامیده می شدند، یعنی افرادی که گرچه آن ها را به زور مسلمان 
صورت پنهان و در خفاء اعتقاد به یهودیت را ادامه می دادند و همچنان کرده بودند، ولی به 

 پایبند دین اجدادی خود بودند.
یای  یبا نوزده شهر را نام می برد، از فرح آباد در ساحل در بابائی بن لطف در کتاب "انوسی" تقر

ور مسلمان خزر تا شهر الر و یکی دو شهر در کرانه خلیج فارس که یهودیان را در آن جا به ز
 کرده بودند. 

اجازه می خواهم که در این رابطه مطلبی را در مورد شهر یزد اضافه کنم: در یزد شمار یهودیان 
یبا به طور کامل توسط یهودیان یزد اداره می شد و  بسیار زیاد بود و چون صنعت نساجی تقر

ارتزاق می کردند، وقتی این حرفه نوعی تخصص می طلبید، و عده زیادی از مردم یزد از این راه 
دستور می آید که یهودیان یزد هم یا باید مسلمان شوند و یا به نفی بلد دچار گردند که به 
پا می  مفهوم اخراج از شهر و نفی حقوق شهروندی است. انجمنی از مسلمانان شهر یزد بر

ن هیات از شود که همراه با گروهی از رهبران یهودی شهر به اصفهان می روند. اعضای مسلما
شاه عباس تقاضا می کنند که از سر یهودیان یزد دست بردارد و یهودیان آن شهر را از دستور 

 مسلمان کردن یهودیان ایران، معاف سازد.
در ادامه این ماجرا بود که معتمدان یزد مقداری پول به مامورانی می دهند که دستور داشتند 

به این ترتیب، یهودیان شهر امکان می یابند در دین  برای مسلمان کردن یهودیان به یزد بروند و
خود بمانند. یهودیان یزد نیز در دادن این باج شرکت کردند و توانستند در باور دینی خود باقی 



بمانند. این نمونه هائی از وضع یهودیان و دیگر اقلیت های مذهبی در دوران حکومت 
یان در ایران بود.  صفو

که شهر یزد یکی از کانون های اصلی و خاستگاه آئین زرتشتی با توجه به این  –پرسش 
است، و آتشکده مقدس زرتشتیان در آن جا قرار دارد، موقعیت آنان در آن دوران چگونه 

 بود؟
در کتاب بابائی بن لطف در ارتباط با زرتشتیان یزد شوربختانه چیزی گفته نشده  –پاسخ 

و همچنین ارامنه اصفهان، او مطالبی در کتاب خود  است. ولی در ارتباط با زرتشتیان اصفهان،
نگاشته و تائید می کند که آنان نیز مورد تعقیب و آزار و تعرض و حتی شکنجه و کشتار قرار 

 داشته اند.
همه این ها در دوران یک پادشاه بزرگ، شاه عباس کبیر تحت تاثیر خرافات دینی  –پرسش 

 رخ می دهد؟
است. البته من نمی خواهم وارد جزئیات شوم. ولی به یک فاجعه بله، واقعیت همین  –پاسخ 

و جنایت نمی توانم اشاره نکنم و آن سگ های درنده ای بود که به دستور شاه عباس پرورش 
سلمانان حمله برند و آنان را پاره پاره کنند. این موضوع تنها م رداده شده بودند که به غی

 کتاب خود به آن اشاره کرده است. رویدادی نیست که بابائی بن لطف در 
 Pietro Della)یک ایتالیائی به نام پیترو ده الواله  0581، در نوامبر سال دارمتا آنجائی که به خاطر 

Valle)  که به ایران آمده بود، شاهد این فجایع بوده است. یعنی شاهد آن بوده که سگ های
دستور حمله گرفتند که حاخام اعظم هار شاه عباس در میدان شاه )نقش جهان( اصفهان 

اصفهان به نام ربی آبا  را تکه پاره کنند. گناه این روحانی بزرگ آن بود که نمی خواست 
ید و به اسالم بگرود. چون اگر چنین می کرد، بی تردید بسیاری دیگر از  یهودیت را ترک گو

 یهودیان اصفهان نیز به پیروی از او دین خود را عوض می کردند.
یسد و آن ماجرای ه مین سیاح ایتالیائی نامه ای به یکی از دوستان خود در کشورش می نو

یسد که او با چشمان خود این فاجعه را شاهد بوده است.   هولناک را شرح می دهد و می نو
جالب است ببینید که پیترو ده الواله به عنوان یک سیاح مسیحی، این فاجعه را چگونه توجیه 

یسد که بسیار شگفت زده شده و بسیار متاثر و می کند: اوالً  او در توصیف خود می نو
منقلب گردیده بود که رهبر روحانی یک اقلیت بی دفاع را این چنین به کشتن می دهند. ولی 
یسد که ای کاش این روحانی یهودی یک نفر  باره شرح ماجرا، می نو در آخر گزارش خود در

از دین خود دفاع کرد که اگر مسیحی بود "حتماً به بهشت  نهناامرمسیحی بود، زیرا او چنان قه
 می رفت"

مشاهده می کنید که حتی این سیاح مسیحی، آن هم در برابر چنین فاجعه ای که سگ های 
ند و وفادار به دین خود را می درند، بر این تصور است که اگر آن فرد رمهار یک انسان باو

عنی یهودی، از چنین پاداشی بهره مند نخواهد مسیحی بود یک راست به بهشت می رفت. ی
 شد.



کتاب انوسی به صورت منظوم نگاشته شده و جزئیات تاریخی بسیاری در آن هست و 
شامل حدود پنج هزار بیت است که در آن از رویدادهائی در دیگر شهرهای ایران و از جمله 

در همه  سخن می رود. همدان، خوانسار، کاشان، الر، قزوین، قم و بسیاری شهرهای دیگر
یدادهای ناگوار  اند کردهشهرهای یاد شده یهودیان زیادی زندگی می  باره رو و بابائی بن لطف در

ید.  همه این شهرها سخن می گو
مطالب این اشعار در بیان وضع یهودیان و بالهائی که سر آن ها آمده نشان می دهد که 

درباره این شاعر در بخش دوم این [یهودیان ایران در آن دوران چه وضع رنج آوری داشته اند. 
 .]کتاب که به فرهنگ یهودیان ایران اختصاص دارد بیشتر سخن گفته خواهد شد

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 باور دینی یهودیانبخش جدائی ناپذیری از  ،اندیشه رهائی و نیل به آرامش ابدی

تصور می کنم که دوران آزار یهودیان و تعرض به آنان و یهودستیزی که در ایران از  –پرسش 
قرن شانزدهم در دوران صفوی آغاز شد، تا پایان حکومت خاندان قاجار در اواخر قرن 
 نوزدهم نیز ادامه یافت. می خواهم بپرسم که چرا یهودیان را در ایران، و همین طور در

 بسیاری دیگر از کشورهای جهان آزار می دادند؟



از هر پژوهشگری که این چرا را بپرسید، نمی تواند یک پاسخ قطعی بدهد، ولی پاسخ  –پاسخ 
های بسیاری در مورد آن وجود دارد: اوالً وقتی در کشوری و سرزمینی و محیطی،  حکومت 

دهد، این خود نوعی فرهنگ وقت یهودیان را آزار می کند و نوعی خشونت را رواج می 
خشونت را در جامعه ترویج می کند. یعنی در واقع آزار رسانی به یهودیان، در مجموع به زیان 

 خود آن جامعه تمام می شود.
یهودی پرورش پیدا می کنند و شاهد این آزار و  به سخنی دیگر، کودکانی که در یک خانواده غیر

یشه می دواند و ذهن آنان را فاسد می کند. تعرض هستند، فرهنگ خشونت در وجود آن ه ا ر
و این خشونت در  –خشونت علیه یهودیان نیست، بلکه خشونت علیه همه انسان ها  منظورم

 ذهن آن ها به طبع ثانوی مبدل می گردد و جامعه را به تباهی و گمراهی می کشاند.
ذاتی که یهودیان در امور اگر به امور دیگر باز گردیم، یادآوری می کنیم که همین استعداد 

یهودی ایجاد می کند.  مختلف از خود نشان می دهند، نوعی حسادت در محیط غیر
یان بار که رخ می دهد، خواه  یداد منفی و وقایع ناخوشایند و ز گذشته از آن، هرنوع رو

و بیماری های واگیردار دامن مردمی را بگیرد، و یا بیکاری و محنت در جامعه ای افزون گردد، 
هر نوع کاهلی و ندانم کاری سران حکومت را که موجب بروز فاجعه ای و یا وضعی 
ناهنجار می شود، کاسه کوزه این کاستی ها را به گردن اقلیت های بی دفاع می اندازند و آنان 

 را در معرض اتهام و مورد آزار قرار می دهند. 
نشده، بلکه همه اقلیت ها کم و بیش  این شیوه رفتار تنها در مورد اقلیت یهودی به کار گرفته

برو هستند، حتی اگر اقلیتی اهل چین و یا تبت باشد، و حتی اقلیت مسلمان  با این معضل رو
سلمان. ولی در این راستا، یهودیان بیش از هر اقلیت دیگری مورد ستم و رومدر یک کشور غی

 آزار قرار گرفته اند.
مانند یهودیان دور از وطن اجدادی خویش به سر می توجه کنید افرادی که در اقلیت هستند و 

برند و امکان دفاع از خود را ندارند، ولی در همان حال استعداد ذاتی از خود نشان می دهند و 
نوعی همبستگی نیز بین آنان وجود دارد، این وضع یک حالت حسادت و کین در میان جامعه 

و همانطور  –ت موجب خشونت می شود اکثریت و یا بخشی از آن ایجاد می کند. این حال
که پیشتر گفتم، خشونت اجتماعی یک نوع بیماری است که در داخل خود جامعه نیز 
موجب بروز فرهنگ خشونت می شود و به مرور زمان به منافع خود آن جامعه و سالم 

 ماندن آن زیان وارد می کند.
ر رابطه با اقلیت ستیزی و در این جا درخواست می کنم درباره دو قشر دیگر د –پرسش 

و  اند کردهیهودستیزی پرسش کنم: یکی نقش روحانی نمایان متعصب که دکان دین برپا 
 گرمدیگری افرادی که می خواهند حکومت کنند و با این شیوه ها می کوشند سر مردم را 
 نگاه دارند. یعنی رقابت های حکومتی از یک طرف و تحریکات دینی از سوی دیگر. 

بی تردید دو عاملی که از آن ها نام برده شد در مسیر تاریخ وجود داشته است. این  – پاسخ
پا و بسیاری سرزمین های دیگر  پدیده به ایران آن زمان محدود نمی گردد، بلکه در سراسر ارو
نیز به چشم می خورده است. چنین عواملی است که مردمان محنت کشیده و تحت ستم را 



رساند که رنج آنان ابدی نخواهد بود و روزی منجی موعود ظهور خواهد به این اندیشده می 
کرد و مردمان را نجات خواهد داد و درد و غم و بیماری و رنج پایان خواهد گرفت و دوران 

 نیک بختی فرا خواهد رسید.
بان عبری و در اندیشه یهود "گئوال"  می نامند که به مفهوم  (Geulaגאולה )این آرزو را در ز

 نجات و رهائی است.
بعدها معلوم شد که این انتظار رسیدن به مرحله "گئوال" سودی ندارد و نمی تواند مرهم درد 
یهودیان غربت زده باشد. این واقعیت بود که به مرور زمان موجب پیدایش اندیشه های دیگر 

 د.و ایدئولوژی های جدید در برابر این "منجی طلبی" گردی
بود یعنی مکتب پیروی  (Hassidismחסידות )جنبش دیگری که به میدان آمد "حسیدیسم" 

ندان از روحانی اعظمی که می تواند مرجع تقلید آنان باشد. حسیدیسم نوعی صوفیگری باورم
یهودی است که آرزوها را در دل تقویت می بخشد و شکیبائی را افزایش می دهد و این امید 

 ورد که باالخره "گالوت" )غربت و جالی وطن( پایان خواهد گرفت.را به وجود می آ
یانات فکری دیگری چون "کنسرواتیسم"  به مفهوم حفظ ارزش های اساسی  ((Conservatismجر

به  (Reformism)یسم" رومدین توام با ایجاد تغییراتی که ضرورت زمانی و مکانی دارد، و "رف
معنی اصالحات گسترده در مبانی دینی به هدف انطباق آن ها با شرائط متغییر نیز به صحنه 

 آمدند و پیروانی یافتند.
روندهای فکری دیگری نیز در بین یهودیان، به ویژه یهودیان اروپا ظهور کرد و همه این ها تا 

یان فکری "صیونیسم" به و جود آمد که می گفت این اواخر قرن نوزدهم بود که در آن موقع جر
انتظار که "گئوال" از راه نیایش و انتظار ظهور منجی عملی گردد نتیجه بخش نیست و باید برای 
بازگشت به سرزمین پدری به فعالیت سیاسی پرداخت و با تالش سیاسی به این هدف 

 رسید.
یان فکری صیونیسم به وجود آمد تا نشان دهد که راه پایان بخشیدن به گال وت، آن اندیشه جر

های پیشین نیست که در طول دو هزار سال نتیجه نداده و بی ثمر بوده است. بنابراین باید به 
 راهکارهای عملی رسید که موجب تامین هدف گردد.

در این جا می خواهم بپرسم که در کشورهای اسالمی، وضع یهودیان از اوائل  –پرسش 
ی در ایران، تا پایان قرن نوزدهم در منطقه قرن شانزدهم و به قدرت رسیدن خاندان صفو

 ، یعنی عراق، مصر و دیگر سرزمین های عربی چگونه بوده است؟خاورمیانهکنونی 
پیش از پاسخگوئی به این پرسش یادآوری کنم که در کنار ایران، تنها یک قدرت در  –پاسخ 

سیصد چهارصد سال،  عثمانی بود. یعنی، در آن امپراتوریآن روز وجود داشت که  خاورمیانه
 عثمانی قرار داشتند.  امپراتوریهمه کشورهای عرب کنونی، کم و بیش، تحت سیطره 

تنها کشور ایران بود که استقالل داشت و تاریخ آن جدا از رویدادهای عثمانی می باشد. در 
تمام دوران شاهان صفوی در ایران، رنج و محنت یهودیان با شدت بیشتری ادامه یافت، ولی 



فوت  0584منهای دوره حکومت شاه صفی که بالفاصله پس از شاه عباس کبیر که در سال 
 کرد قدرت را به دست گرفت. 

حکومت می کرد. در دوران قدرت او،  0598شاه صفی خود فرزند شاه عباس بود و تا سال 
یبا می توان گفت که آزار و اذیت عمده ای علیه یهودیان در ایران رخ نداد. این  مطلب را تقر

 بابائی بن لطف در سروده های خود که جنبه تاریخ نگاری دارد بیان می کند.
دوره بعد، یعنی در دوران شاه عباس دوم، وضع خیلی بدتر و شدیدتری علیه یهودیان به وجود 
می آید که حتی در مقایسه با دوران شاه عباس کبیر فجیع تر و جان فرساتر است. این همان 

بابائی بن لطف خودش در آن دوره زندگی می کرده و ناظر و شاهد وقایع بوده دورانی است که 
 است.

یس، نگارش کتاب "انوسی" را در سال  آغاز کرد  0565یادآوری می کنم که این شاعر و تاریخ نو
که فکر می کنم  –و درست در همین دوره است که شاه عباس دوم بر کرسی قدرت نشست 

 35در سن نه سالگی بود که به سلطنت رسید و خیلی هم زود و خیلی جوان، یعنی در سن 
یم که در اثر چه نوع بیماری جان سالگی مرد و این جا پش ت میکروفون رادیو دشوار است بگو

داد. ولی به هر حال، شاه عباس دوم که ظاهرا پادشاه یک کشور مسلمان و متعصب بود، در اثر 
یبا در  شرابخواری و همچنین از بیماری مقاربتی سوزاک جان داد و این واقعیتی است که تقر

 است. آمدههمه کتاب ها 
شوربختی است که در برخی از دوران های تاریخ، شاهانی این چنین بر ایران  جای بسی

که به زبان بسیار مؤدبانه می توان گفت که "عناصر مفیدی برای کشور  اند کردهحکومت می 
نبودند". آن ها به منافع مملکت خود و مردمان خویش زیان رساندند. افراد شایسته ای نبودند 

ذاتی داشته اند. تنها قصد آن ها ادامه حکومت بود و برای رسیدن که بتوان گفت استعداد 
 به این هدف از اعمال خشونت و کشتار ابائی نداشتند.

یه همچنان در ایران ادامه یافت، تا  این خشونت ها، به ویژه علیه یهودیان، تا پایان سلسله صفو
سال حکومت  08ت میالدی به قدرت رسید و در مد 0135آن که نادرشاه افشار در سال 

خود از جمله توانست ایران را از حمله افغان ها نجات دهد و مرزهای وسیع دوران ساسانیان 
 را کم و بیش به ایران باز گرداند.

دوران حکومت نادرشاه را باید به دو بخش تقسیم کنیم: شش سال نخست سلطنت او دورانی 
شش سال دوم احتماال او دچار اختالل  بود که کارهای مفیدی در ایران انجام گرفت، ولی در

روانی می شود و دستور می دهد که چشمان فرزند خودش را از حدقه بیرون بکشند و عده 
یادی از اطرافیان خویش را به کشتن می دهد. در مورد دوران نادرشاه چیزی ثبت نشده که  ز

 حکایت از ادامه ظلم و ستم علیه یهودیان داشته باشد.
این دوران در مورد سرگذشت یهودیان ارتباط دارد آن است که نادرشاه به نقل و  رویدادی که با

 انتقال مردمان و به ویژه قبائل در ابعاد گسترده ای می پرداخته است.



یادی از یهودیانی را که  در چارچوب همین اقدامات نادرشاه بود که او قصد داشت تعداد ز
به کالت نادری در مرز شمال شرقی ایران با  در گیالن و اطراف قزوین زندگی می کردند،

افغانستان منتقل کند. از آن جا که نادرشاه همه گنجینه هائی را که از هندوستان آورده بود در 
کالت نادری نگاهداری می کرد، خیلی دلش می خواست افرادی را برای حفاظت این گنجینه 

یند که نه شیعه و نه سنی باشند و مورد اعتما د پادشاه قرار گیرند. احتماال نادرشاه بر ها برگز
ین مردمان هستند و از این رو آنان را گروه گروه از  این باور بود که یهودیان مورد اعتمادتر

 اطراف گیالن و قزوین گردآوری کرد و آن ها را به کالت نادری نقل مکان داد.
یا "کالتی زاده" نامیده می بله، ما خانواده های یهودی در ایران داریم که "کالتی"  –پرسش 
 شوند.
بازاندر همان حال که بله، این مطلب جالب و مفصلی است:  –پاسخ  یهودیان را  نادری سر

یق سبزوار و مشهد به سوی شمال و کالت نادری می بردند، و  گروه گروه با پای پیاده از طر
میالدی او را به قتل  0191ژوئن  81شاه در پاددر حال انجام بود، اطرافیان  نادرشاه این دستور

بازان می رسد، آنان در هر نقطه ای که  می رسانند. وقتی خبر قتل نادرشاه به گوش آن سر
دسته های یهودی را با پای پیاده به سوی کالت نادری می برده اند، آن ها را رها کرده و به 

 حال خود می گذارند.
یان بود که گروهی از یهودیان به س بزوار رسیدند و در آن جا ساکن گردیدند، به دنبال این جر

بازان به آن ها گفته بودند که نادرشاه کشته شده و لزومی نیست آنان به کالت نادری  یرا سر ز
 انتقال یابند و از این پس آزاد هستند که به هر کجا خواستند بروند.

اکن شدند. در این میان گروهی از یهودیان به کالت نادری رسیده بودند و در همان جا س
برحسب اتفاق شماری از این یهودیان در مسیر حرکت به سوی کالت نادری به مشهد رسیده 

 بودند که در آن دوران پایتخت نادرشاه بود.
علت آن که نادرشاه مشهد را پایتخت خود قرار داده بود آن بود که این شهر در نزدیکی قبائل 

علت تهران را پایتخت خود قرار دادند. چرا؟ افشار قرار داشت. قاجارها هم دقیقا به همین 
یرا تهران در نزدیکی مجموعه قبائل قاجار واقع شده بود.  ز

به هر حال، یهودیانی که به دنبال ماجرای قتل نادرشاه، به کالت منتقل نگردیدند و در مشهد 
 موجب به وجود آمدن نخستین جامعه یهودیان ایرانی در آن شهر گردیدند، ،مستقر شدند

یان در سال  میالدی رخ  0191شهری که جایگاه مقدس شیعیان ایران و جهان است. این جر
 داد.

قاجار و وضع یهودیان در آن دوره می رسیم، می بینیم که محمد شاه قاجار  انوقتی به دور
یداد تاسف باری در دوران او برای یهودیان مشهد رخ داد:  بی با یهودیان نداشت و رو رفتار خو

یکات  0234مارس  81در  عده ای از مسلمانان متعصب شیعه در مشهد که تحت تاثیر تحر
ه بودند، به بهانه ای بی اساس به محله یهودیان شهر هجوم برخی روحانی نمایان قرار گرفت

نفر از یهودیان بی دفاع را کشتند و بیش از صد نفر را نیز  31نفر یا  36بردند و پس از آن که 



یاد می زنند  رفتهبه پشت بام ناچار زخمی ساختند، دو تن از یهودیان مشهدی  و از آن جا فر
یم و همه یهودیان مشهد حاضرند مسلمان شوند".که "ما اشهد می خوانیم و مسلمان   می شو

)و باز در این جا تکرار کنم که همه روحانیان را نباید مانند آن افراد متعصب پنداشت، بلکه 
سخن از افرادی است که در جامعه روحانیت مقام متزلزلی داشتند و می خواستند به قدرت 

 برسند(، یو ثروت
امام جمعه شهر می آورند و سپس یک یک یهودیان مشهد را به  به هر حال، این دو تن را پیش

آن جا می برند و آنان را مسلمان می کنند و نام "جدید االسالم" بر آن ها می گذارند. این هم 
باره آن پژوهش های زیادی انجام گرفته و شخص من نیز مقاله مفصلی  فاجعه ای است که در

یا اخیرا به زبان انگلیسی نیز  در این باره انتشار داده ام و دیگران باره آن نوشته اند و گو هم در
 انتشار یافته است. (Raphael Patai)کتابی در همین رابطه توسط پژوهشگری به نام رافائل پَتای 

این فاجعه یکی از رویدادهای تلخ تاریخی است که هرگز از یاد نخواهد رفت و می تواند درس 
  عبرتی برای آیندگان باشد.

رباره تاریخ یهودیان مشهد یک کتاب سه جلدی نیز به زبان فارسی انتشار یافته که "دو قرن د[
مقاومت، تاریخ یهودیان مشهد" نامیده می شود و شلوما کابلی و امیر کهن و بهروز دیلمانیان 
تدوین کنندگان آن هستند و انجمن مرکزی یهودیان مشهدی در ایاالت متحده آن را منتشر 

 .]ساخته است
 

 
 



 
 یهودیان ترکیه مرکزی های نیایشگاهکنیسای بزرگ یهودیان استانبول یکی از 

 

در دورانی که یهودیان در ایران مورد تعقیب و آزار برخی روحانی نمایان و افراد  –پرسش 
عثمانی که همه کشورهای عرب آن  امپراتوریقدرت و فتنه جو قرار داشتند، در  ۀتشن

زمان را تحت تسلط خود داشت و بر برخی سرزمین های اسالمی دیگر نیز حکومت می 
 از اوائل قرن شانزدهم تا پایان قرن نوزدهم، در چه وضعی به سر می بردند؟یهودیان ،  کرد

ژه در این عثمانی مستلزم داشتن تخصص وی امپراتوریسخن گفتن از وضع یهودیان در  –پاسخ 
 امپراتوریرشته است، ولی به اختصار و به صورت کلی می توان گفت موقعی که حکومت 

ید، حکومتی بسیار قوی و با قدرت بود، یهودیان  عثمانی، مانند دوران سلیم اول یا سلطان بایز
در رفاه به سر می بردند و از آزادی های نسبی برخوردار بودند و مزاحمت عمده ای برای آنان 

 وجود نداشت. 
نکته اشاره کردم که وقتی متعصبین مسیحی و دکانداران این من در یکی از گفتارهای پیشین به 

مسلمان عثمانی بود که  امپراتوریدین در اسپانیا یهودیان را از آن کشور اخراج کردند، این 
بی این واقعیت  حاضر به پذیرفتن آنان گردید و از آنان با آغوش باز پذیرائی کرد. خود به خو



نشان می دهد که در حکومت عثمانی، نوعی تسامح و مدارا و شکیبائی و تحمل برای پذیرفتن 
 اقلیت های دینی وجود داشته است.

وقتی می گوئیم حکومت عثمانی، منظور تنها ترکیه امروز نیست، بلکه همه سرزمین هائی که 
مانند عراق، نیز عثمانی قرار داشت، که سرزمین هائی را  امپراتوریدر آن دوران در تسلط 

بی دیگر شامل می شد. مصر را باید تا  سوریه، لبنان و تا اندازه زیادی مصر و سرزمین های عر
حدودی مستثنی بدانیم زیرا آن سرزمین در دوران محمد علی پاشا )در نیمه اول قرن نوزدهم( 

یادی از   دا شده بود.جعثمانی  امپراتوریتا حدود ز
عثمانی، از نظر جغرافیائی، با کشورهای اروپائی و نیاز عثمانی ها به  امپراتورینکته دوم نزدیکی 

عثمانی  امپراتوریانجام داد و ستد بازرگانی با سرزمین های اروپائی بود. این است که اگر 
یادی از  بودند، بد  ها شهروندان کشورهای اروپائی آننسبت به اقلیت یهودی، که تعداد ز

رفتاری می کرد، در واقع باعث زیان و ضرر به بخش عمده ای از مناسبات بازرگانی و روابط 
 دیپلماتیک خود با کشورهای اروپائی می شد.

به طور کلی می توان گفت تا هنگامی که سالطین عثمانی افراد مقتدری بودند و بر سرزمین 
هودیان و ستم روائی نسبت به آنان دیده نمی های خود تسلط کامل داشتند، مواردی از آزار ی

شد و یا به آگاهی ما نرسیده است. ولی هر هنگام که حکومت مرکزی در استانبول دچار 
 ضعف می گردید صدمات زیادی به یهودیان پاره ای از سرزمین ها وارد می آمد.

ִבי)این وضع در دوره ای نیز که شبتای صوی  به گمان من  ַתי צְׁ با ادعای  (Shabtai Tsevi ַשבְׁ
عثمانی در آن دوره  امپراتوری، زیرا وجود داشته است منجی بودن یهودیان ظهور می کند

میالدی زاده شد و  0585دستخوش ناتوانی و هرج و مرج بوده است. شبتای صوی در سال 
 درگذشت. 0515در سال 

 امپراتوریرهای تحت تسلط باید توجه داشت که در این دوران، وضع یهودیان در هریک از شه
عثمانی، از ادرنه و ازمیر و استانبول در ترکیه تا اسکندریه و قاهره در مصر و سرزمین لیبی و 

تفاوت داشت. چون در برخی شهرها و بعضی دوره ها در قلمروهای حکومت  غیره با هم
اسالمی آزارها و شکنجه هائی علیه یهودیان اعمال می شد، ولی در برخی نقاط دیگر چنین 

 نبود. 
ولی اگر در صدد مقایسه برآئیم و زندگی روزمره یهودیان را و وضع فرهنگی واقتصادی و 

عثمانی با ایران مقایسه کنیم، شوربختانه در ایران وضع  پراتوریامزندگی روحانی آنان را در 
یسان آن را تائید می کنند.   خیلی وخیم و خطرناک بود و این واقعیتی است که اکثر تاریخ نو

باره  یم و آن این که در سرزمین یمن  امپراتورییک نکته دیگر را نیز می خواهم در عثمانی بگو
قرار داشت، یهودیان که در شمار زیاد در آن سرزمین  مپراتوریادر دورانی که تحت سلطه این 

ساکن بودند، مورد آزار و ستم شدیدی قرار گرفتند. مسلمانان یمنی به فرقه زیدی ها تعلق 
 داشتند که یکی از انشعابات شیعه محسوب می شود و تنها چهار امام نخستین را قبول دارند.



چنین ادعا کنم که در هرکجا که شیعیان در قدرت  رمداولی با ذکر این نکته مطلقاً قصد ن
بودند به یهودیان بد می گذشته است و یا هرکجا که سنی بوده اند، یهودیان از رفاه و امنیت 
برخوردار می شدند. چنین ارزیابی اصالً درست نیست زیرا پیش از تسلط حکومت شیعه در 

یه، شیعیان در داخل ایران مد ت هشتصد سال مورد تعرض و آزار ایران و استقرار صفو
حکومت های سنی مذهب کشور قرار داشتند. شیعیان را به این نام نمی خواندند، بلکه آن ها 

یختن خونشان را مباح می دانستند.  را رافضی خطاب می کردند و ر
ین امامان شیعه را همین افرادی که خود را اهل تسنن می  با تاسف بسیار باید گفت که بیشتر

یب به اتفاق امامان شیعه با این شیوه دانن یت قر د به قتل رساندند. می توان گفت که اکثر
کشته شدند. تنها امام دوازدهم است که به غیبت کبری رفته و دست مسلمانان سنی به او 

 نرسیده است.
یر درستی از اوضاع ایران و شیوه رفتار با یهودیان ارائه دهیم، با ید به هر حال، برای آن که تصو

یر آزار و ستم بودند.  تاکید کنیم که در آن دوران ها، شیعیان مسلمان ایران نیز ز
بیان این نکته جالب است که در دوران ستم پیشگی علیه شیعیان در ایران و آزار و کشتار آن ها 
بی، نوعی همدلی و ابراز همبستگی بین دو اقلیت یهودی و شیعه  توسط حکومت های سنی عر

 د داشته است.در ایران وجو
در بسیاری از شهرهای ایران، شیعیان در اقلیت بودند. البته در کاشان آن ها دارای اکثریت 
بودند. در قم و مشهد نیز از اکثریت عددی برخوردار بودند. ولی در بسیاری دیگر از نقاط 

نامدار  ایران، مسلمانان شیعه در آن دوران در اقلیت بودند. توجه کنید که بسیاری از شعرای
ایران مانند سعدی و حافظ و مولوی و خاقانی و چندین تن دیگر، همه آن ها سنی مذهب 

 بودند.
مقصودم از آوردن این توضیحات تاکید بر این نکته است که نباید تصور کرد موضوع ستم و 

شته آزار یهودیان در طول تاریخ ارتباط مستقیمی با شیعه بودن و یا پیروی از آئین اهل تسنن دا
سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و شاید اقتصادی  اموراست. شیوه رفتار با یهودیان، بیشتر به 

بوط می شدهدر هر دوران  است. باید هر دوره را به طور مستقل مورد بررسی و ارزیابی  مر
 قرار داد.
عثمانی. آیا می توان گفت که  امپراتوریباز گردیم به دوران  بفرمائیداجازه  –پرسش 

یهودیان مصر و یهودیان شمال آفریقا )لیبی، تونس، مراکش و الجزایر( به طور نسبی در 
 رفاه و امنیت زندگی می کردند؟

بله، به طور کلی می توان گفت که یهودیان در آن سرزمین ها، در دوران های مختلف  –پاسخ 
رخوردار بوده اند. ولی باز تاکید می کنم که بستگی به تاریخ، کم و بیش از رفاه و امنیت نسبی ب

دوران و به مکان دارد. به طور مثال در یک دوره معین که یهودیان مصر در رفاه می زیستند، در 
برو بودند. پس، باید هر دوره و هر سرزمین را به طور جداگانه  مراکش احتماال با ستم رو

 مورد بحث قرار داد.



یه و همان زمان در دوران با این همه، در مقا عثمانی،  امپراتوریم مقایسه، در مورد دوره صفو
یهودیان از وضع نسبتاً بهتری در سرزمین های تحت تسلط سالطین عثمانی که خود را در 

خلیفه مسلمانان جهان نیز می دانستند، برخوردار بودند. از نظر فرهنگی و اجتماعی و  اًضمن
عثمانی، )مثالً  امپراتوریاوش های فکری اندیشمندان یهودی، در اقتصادی و همچنین از نظر تر

، یهودیان در سطح باالتری در  در عراق، مصر و چند سرزمین دیگر، و حتی در مراکش و تونس
 مقایسه با ایران قرار داشتند.

حجم نگارش های فکری و فلسفی و دینی یهودی در کشورهائی که از آن ها نام بردیم، در 
یبی و نسبی بسیار باالتر بوده است. ولی در عین حال نباید گفت که مقایسه ب ا ایران به طور تقر

 ه وجود داشته اند. کدر ایران اندیشمندان یهودی ظهور نکردند. بل
ین کتاب  (Yehuda Ben-El’azar אלעזר-יהודה בן)مثالً یهودا بن العازار  در ایران یکی از بزرگتر

تالیف کرده که به نظر من تا حدی حتی  0525را در سال های فلسفی و تئولوژی یهودی 
ین اندیشمندان یهودی در  ین" هارامبام که یکی از بزرگتر رقابت می کند با کتاب "داللت الحائر

 تمام دوران ها بوده است.
عثمانی بر رفتار آن با  امپراتوریپرسشی در مورد تاثیر موقعیت ژئوپولیتیک  –پرسش 
از نظر جغرافیائی به اروپا نزدیک بود و  امپراتوریین واقعیت که آن : آیا ادارمیهودیان 

مردمانش در مقایسه با ایران، با اروپائیان رفت و آمد بیشتری داشتند، آیا بر کاهش ستم و 
 بازتابی مثبت داشت؟ امپراتوریآزار علیه یهودیان در سرزمین های تحت تسلط آن 

مشکل می توان به این پرسش به صورت قاطعانه پاسخ گفت. دوره ای که ما درباره آن  –پاسخ 
پائی است  سخن می گوئیم و تا جنگ جهانی اول در اوائل قرن بیستم ادامه دارد، سخن از ارو
که یهودیان ساکن سرزمین هایش همچنان مورد آزار قرار می گرفتند و طبعا دل خوشی از 

پا در کاهش ستم نسبت به حکومت ها نداشتند. حت ی دوران رنسانس و روشنگری در ارو
 یهودیان آن قاره تاثیر ملموسی باقی نگذاشت.

یان فکری رنسانس و روشنگری، یکی تحت تاثیر حمله مغول بود  یم که این جر در حاشیه بگو
پا. آن دوران  امپراتوریو دیگری در واکنش نسبت به حمله  عثمانی به هدف تسلط بر ارو

تین سال های استقرار عثمانی ها در آسیای صغیر بود، که هنوز قدرت و اشتیاق شدیدی نخس
 برای جهانگشائی داشتند.

یانات فکری رنسانس و روشنگری اصوال بر روی یهودیان اروپا تاثیری داشت، بازتاب  اگر جر
ولی موضع مسیحیان نسبت به یهودیان به طور کلی بدون تغییر  –آن بسیار جانبی و فرعی بود 

 ماند. 
افرادی که در راس حکومت عثمانی قرار داشتند به این واقعیت واقف بودند که یهودیان 

پا سرزمین  . آن ها افراد اند آمدههای تحت تسلط آنان، در واقع اکثراً یهودیانی هستند که از ارو
بی هستند. به فلسفه  بسیار تحصیل کرده ای هستند، پزشک و مهندس می باشند. معلمین خو

 عثمانی به آن ها نیاز دارد.  امپراتوریو علم می پردازند و این ها همه اموری است که 



 –اهرا باید برود برای تامین این گونه نیازهای خود مسیحیان را از اروپا بیاورد سلطان عثمانی ظ
عثمانی  امپراتوری، زیرا در آن دوران مسیحیان اروپا دشمنان  ولی این کار ساده ای نبود

 امپراتوریمحسوب می شدند و حکومت استانبول نمی خواست که این دشمنان را وارد 
ثمانی ها برای تامین این نیازهای خود از وجود یهودیان استفاده خود بکند. پس چه بهتر که ع

بلکه به  –عثمانی به شمار نمی آمدند  امپراتوریکنند، زیرا یهودیان هیچ گونه تهدیدی برای 
 عکس عناصر مفید و سازنده ای بودند که می توانستند به جامعه عثمانی خدمت کنند.

یم، می توانیم درک کنیم که چرا در اگر همه این عوامل را در کنار یکدیگر   امپراتوریبگذار
پا زندگی  عثمانی یهودی ها به طور نسبی، نه فقط در مقایسه با ایران ، بلکه حتی در مقایسه با ارو

 عثمانی با یهودیان خوش رفتاری می کرد. امپراتوریمرفه تری داشتند. در مجموع جامعه 
عثمانی  امپراتورینسبت به وضع یهودیان در  مداردر پایان این گفت و گو تقاضا  –پرسش 

 به نتیجه گیری بپردازید.
اگر بخواهیم دوران نخست حکومت عثمانی و اوج عظمت آن را مورد قضاوت قرار  –پاسخ 

یبا هم زمان با دوران شاه اسماعیل اول  را سلیم اول حکومت سلطاندهیم، یعنی دوران  که تقر
بوط می شود باید بگوئیم  ، مورد بحث قرار دهیم در ایران است و به اوائل قرن شانزدهم مر

می آید و سرزمین اسرائیل را تصرف می کند و آن را از  0601در سال که سلطان سلیم 
اسرائیل از دست مملوک ها  دست مملوک ها خارج می سازد. با این اقدام تسلط بر سرزمین

که مرکز حکومتی آنان در مصر بود، خارج می شود و به دست عثمانی ها می افتد که مقر 
 سلطنت آنان در استانبول بود.

یعنی، یهودیان به این نتیجه رسیدند که چون سرزمین  –خود این امر نیز تغییراتی به وجود آورد 
پس باید بین طرفین نوعی رابطه دوستانه به وجود  مقدس آن ها تحت تسلط عثمانی ها درآمده،

سرزمین مقدس ساکن شوند و با دولت مرکزی  در یان بتوانند به راحتی و با آزادیآید تا یهود
 تفاهم و همکاری وجود داشته باشد. نیز در استانبول 

بخش عمده ای از این دوستی و همکاری مدیون تالش های "حاخام باشی" استانبول بود که 
رهبر روحانی یهودیان سراسر آن سرزمین محسوب می گردید و با سلطان عثمانی و حکومت 

 مرکزی دوستی و مودت مستحکمی برقرار ساخته بود.  
 
 



یعت، به یهودیت اصیل یانبه باور بنیادگرا  می رساند زیان، هرگونه تغییر درشر

شما در گفت و گوهای پیشین بیان کردید که چگونه یهودیان در بسیاری از دوران  –پرسش 
روایان و فرمانها، در بسیاری از سرزمین های پراکندگی، تحت تسلط بسیاری از شاهان و 

سالطین، مورد تبعیض و آزار قرار داشتند و همیشه در فکر روزی بودند که بتوانند به 
گردند و به رفاه و امنیت و شکوفائی برسند. شما در ادامه بیان  سرزمین پدری خویش باز

آن چه که بر یهودیان گذشت، به جنبش هائی اشاره کردید که هدف آن ها رهائی یهودیان 
و از جمله، از قیام شبتای  –از سرزمین غربت و بازگردانیدن آن ها به خانه پدری بود 

ִבי )صوی  ַתי צְׁ نام بردید که چنین ادعائی داشت. عاقبت کار این خیزش  (Shabtai Tsevi ַשבְׁ
 ملی و دینی چه شد؟



عثمانی بسیار زیاد  امپراتورینخست آن که شمار پیروان شبتای صوی در میان یهودیان  –پاسخ 
بود. نه تنها در سوریه و لبنان و سرزمین اسرائیل، بلکه حتی در داخل ایران عده زیادی از 

 رهائی بخش پیوستند. یهودیان به این جنبش 
جهانگرد فرانسوی داریم که در  (Jean Chardin)ژان شاردن در همین رابطه یک سند تاریخی از 

و مدت دوازده سال در آن کشور به سر برده است. او  سفر کردهایران  بهاواسط قرن هفدهم 
باره مشاهدات خود در ایران نگاشته، احتماال در صفحه  آن،  036در جلد ششم کتابی که در

یسد "من زمانی که در هیرکانیا )منطقه گرگان و مازنداران ایران( بودم، عده  تعریف کرده می نو
یادی از یهودیان این ناحیه را دیدم که پیر وان شبتای صوی بودند و به حاکم یا والی آن ناحیه ز

یه پرداخت نخواهیم کرد، زیرا ماشیح )مهدی موعود یهودیان(  گفته بودند: "از این پس به تو جز
ظهور کرده و دنیا از این پس به سوی برقراری عدالت الهی پیش خواهد رفت وصلح و دوستی 

یستی به سر خواهند برد  برقرار خواهد گردید و همه انسان ها از این پس در مسالمت و همز
یه وجود ندارد".  و دپگر لزومی به پرداخت جز

یسد که والی در پاسخ به این یهودیان گفت که اگر در ظرف سه  شاردن در کتاب خود می نو
چهار ماه ماشیح شما ظهور نکرد و ما او را ندیدیم و اوضاع عوض نشد، آن گاه شما باید 

 ت کنید.مالیات ها را پرداخ
عالوه بر این، در پاره ای از کتاب ها که من آن ها را خوانده ام، آمده است که شماری از 

 مبلغین عمده جنبش شبتای صوی، در داخل ایران فعالیت گسترده ای داشته اند.
برو شد. فردی که ادعای  در هر حال، جنبش شبتای صوی با شکست شدید و قاطع رو

ه او همان مهدی موعود است که آمده یهودیان را رهائی بخشد، پیامبری می کرد و می گفت ک
عثمانی بازداشت گردید و از او خواسته شد که  امپراتوریبه دستور مقامات  0555در سال 

بالفاصله اسالم بپذیرد، در غیر این صورت کشته خواهد شد. شبتای صوی مسلمان شد و 
یا پس از گذراندن حدود ده سال در زندان، جان ین تسلیم کرد. گو  به جان آفر

عده ای در ترکیه آن روز که آگاهی پیدا می کنند شبتای صوی مسلمان شده است، آنان نیز 
دین اسالم را می پذیرند و هنوز هم نواده های همان عده ای که در آن دوره پیروان شبتای 

 صوی بودند، و اسالم آوردند، با نام "دلمه ها" در ترکیه زندگی می کنند. 
در برخی از پژوهش های تاریخی که توسط خود محققین  ترک نگاشته شده، این احتمال 
ین نیز از تبار همین "دلمه ها" بوده که  مطرح گردیده که خود کمال آتاتورک پایه گذار ترکیه نو

 پدران آن ها چند صد سال پیش از آن یهودی بوده اند.
 دهد. مشاهده کنید که چه وقایع جالبی در تاریخ رخ می

یم که "گالوت"  اگر بازگردیم و به پیامدهای به پا خیزی شبتای صوی بپردازیم، متوجه می شو
بدری، علی رغم آمدن و ادعای این منجی دروغین، همان طور به صورت  به مفهوم غربت و در
اولیه باقی ماند و یهودیان همچنان در اشتیاق فرا رسیدن "گئوال" و نجات و رهائی به سر می 

 حاال به هر صورت که می خواهد باشد.  –ند برد



یا به زبانی دیگر، یک  در چنین حال و هوائی است که گروهی از یهودیان در خود فرو می روند و
یان انفعالی ظاهر می شود و می  نوع تفکر عرفانی به وجود می آید، به این معنی که یک جر

یق غور و مکاشفه و مشاهده به ظ ید که ما باید از طر هور مهدی موعود برسیم. به سخنی گو
یق این تفکر و مکاشفه می  ید ما از طر دیگر، نوعی تصوف یهودی به وجود می آید که می گو

 توانیم به آزادی خود برسیم.
کامالً توجه داشته باشید که سخن از آزادی های سیاسی در میان نیست، بلکه آنان در پی به 

هودی به صورتی دیگر، به صورت معنوی و دست آوردن آزادی معنوی هستند، آزادی ی
 عرفانی.

با توجه به این امر بود که پس از شکست جنبش شبتای صوی در ترکیه عثمانی، در برخی 
 (Hassidismחסידות )اروپائی جنبش هائی به وجود میآید که یکی از آن ها "حاسیدیسم"  ممالک
ینیم، می توانیم بگوئیم که  لقبی. اگر بخواهیم نام دارد  پیروان آن نوعیایرانی برای آن بگز

 "صوفی" بودند.
 به مفهوم "پیرو" و "مرید" است؟ ”ولی معنی خود واژه "حاسید –پرسش 
بله، همین گونه است. پیروان حاسیدیسم می آیند و نوعی اندیشه تازه ارائه می کنند  –پاسخ 

که به موجب آن، یهودیان باید در گوشه نشسته و مرتبا ذکر خدا کنند و در تعمق و مناجات 
و مکاشفات باشند تا از این راه به تزکیه نفس برسند و آزادی درونی به دست آورند و بدین 

 ی بیرونی را که نتوانسته اند به آن برسند در درون به آن نائل شده باشند.سان همان آزاد
به مفهوم  – Baal Shem Tov  בעל שם טוב)یک روحانی اعظم یهودی با کنیه "بعل شم طوب" 

 (Rabbi Yisroel ben Eliezer רבי ישראל בן אליעזר)ربی ییسرائل بن الیعزر  با نام اصلی( خوشنام
پای شرقی به شمار می بود، در قرن  ین پایه گذار جنبش حاسیدیسم در ارو هیجدهم مهمتر

 آید.
 به وجود آمد (Mitnagdimמתנגדים )"میتنگدیم"  با نامدر برابر "حاسیدیسم" گروه فکری دیگری 

یان فکری دیگری را ارائه می دادند  پوزیسیون" است. آن ها خود جر که به مفهوم "مخالفان و او
یان  فکری منسجم منتهی می شد و آن یهودیت تعصب گرایانه یا اورتودوکس که به یک جر

یعت و دین باشد و همه  ید یهودی باید کامالً پیرو همه اصول و فروع شر است که می گو
نامید مو به مو اجرا  یهودیان دستوراتی را که می توان "امر به معروف و نهی از منکر" 503
 نی باشد.البته تا آن جا که این کار شد –کند 

یعت و اجرای مو به موی  یان یهودیت اورتودوکس، که بسیار پای بند شر در برابر این جر
بی و به  پای غر یان ایمانی دیگر به وجود می آید که به خصوص در ارو تورات می باشد، جر
ید "این راهی که شما می  یژه در آلمان رشد می کند که خطاب به اورتودوکس ها می گو و

یند راه روید راه درست ی نیست و با این شیوه نمی توان به رهائی معنوی رسید". آن ها می گو
رهائی یهودیان، در درجه اول حفظ یهودیت است، منتها به صورتی دیگر و به موازات آن لزوم 

 همرنگ شدن با محیط است.



یعنی آن که یهودی در عین حال که به شریعت باستانی خود پای بند است، باید  –پرسش 
 اید و فرهنگ محیطی را نیز که در آن زندگی می کند بپذیرد؟بی

یند که یهودیان نیز باید فرهنگ  –پاسخ  بله همین گونه است. پیروان این جنبش فکری می گو
محلی را بپذیرند و در نوع لباسی که به تن می کنند همرنگ جماعت باشند و پیرو مد روز، 
چهره خود را همانند دیگران کنند، کالهی همانند اهالی محل به سر گذارند و حتی از نظر 

 خودداری ورزند. (Yiddish יידיש)ه کار بردن زبان "ییدیش" سخن گفتن نیز، از ب
یم که ییدیش یک زبان ترکیب شده از آلمانی قدیم و زبان عبری است که  در حاشیه بگو
بان مقدس تورات می دانستند که  یهودیان شرق اروپا به آن تکلم می کردند، زیرا زبان عبری را ز

ه و غیر مذهبی را عنوان کرد. برخی واژه های زبان های واژه های آن امور روزمر کاربردنباید با 
 اسالوی نیز وارد ییدیش شده است.

سخن گفتن به زبانی که افراد محلی آن را درک نمی کنند موجب نوعی بیگانگی و دوری می 
یبه  شود. وقتی شما به زبان مملکت سخن می گوئید بیگانه نیستید، ولی هنگامی که به زبان غر

 د بیگانگی به وجود می آید.سخن می گوئی
یکی از رهبران جنبش که می گفت یهودیان باید کامال به رنگ محیط در آیند و فرهنگ محلی 

یند ، موشه مندلسون  نام داشت که از جمله  (Moses Mendelssohnמשה מנדלסון )را بپذیر
خواستار آن بود که کتاب مقدس تورات به زبان های محلی ترجمه شود و همان متن در 

زیرا بسیار معدودند آنانی که زبان عبری را درک می  –نیایشگاه ها مورد استفاده قرار گیرد 
 کنند و مفهوم آن را می فهمند. 

به جای آن که به زبان عبری باشد، به  مندلسون انتظار داشت که حتی نیایش های یهودی نیز
بان  ترجمه آلمانی آن قرائت گردد. زیرا اکثریت قریب به اتفاق نمازگزاران نمی توانستند ز

 عبری را بخوانند و حتی شماری از خود روحانیون نیز به این زبان تورات تسلط کافی نداشتند.
بان آلمانی برگرداند و حتی به علت این وضع بود که شخص مندلسون کتاب تورات را به ز

توصیه کرد که نیایش های یهودی نیز به زبان آلمانی بیان شود تا نمازگزاران بفهمند که چه می 
 خوانند و چه آرزو می کنند.

بان  یان عقالنی و دانش پذیری نامید، که در ز به موجب این روند، که می توان آن را یک جر
می نامند  یعنی جنبش روشنگرائی (Tnuat Haskala שכלהתנועת ה)عبری آن را تِنوعَت هَسکاال 

می گفتند  این جنبشپیروان  نامیده می شود. (Enlightment Movement)که به زبان انگلیسی  
و منطق را معیار و مقیاس قرار داد و از خود می پرسیدند که ما به کجا می   که باید عقل

برو هستیم.  رویم و با چه دنیائی رو
یان های فکری دیگری نیز از داخل  یان فکری که آن را "دوران روشنگرائی" می نامند، جر این جر

ین بخش از رف (Reform)" رمرشد کرد که یکی از آن ها جنبش "رف یست ها نیز رمبود. بیشتر
یهودیان آلمانی بودند که آمدند و بسیاری از فرامین و عقایدی را که از دیدگاه آن ها کهنه شده 

 با دنیای پیشرفته آن روزی تطابق و همآهنگی نداشت کنار گذاشتند. بود و دیگر



یست ها رمتوجه کنید که ما از اواخر قرن هیجدهم و اوائل قرن نوزدهم سخن می گوئیم.رف
با شتاب بسیار می کوشیدند از اندیشه های اورتودوکسی که از دیدگاه آنان تعصب گرایانه بود 

یند.  دوری جو
یان دینی دیگری  رماز میان جنبش رف نامیده می  (Conservative)که "کنسرواتیو"  برخاستجر

ینش راه میانه آن بود رمشود که راه میانه را بین اورتودوکس ها و رف ید. علت گز یست ها برگز
یست ها با شتاب زیاد از یهودیت اصیل دور می شدند و حتی می گفتند رمکه برخی از رف

مقدس که در تورات آمده است که یهودیان نباید کار کنند  که مانعی ندارد به جای روز شنبه
و  –و آتش روشن کنند و باید به نیایش بپردازند، روز یک شنبه به ادای نماز در کنیسا بروند 

 این در حالی که تقدس روز شنبه یکی از پایه های اصلی باور دینی یهودیان است.
یست ها افراط می کنند و اگر با این شتاب رمفکنسرواتیوها این راه را رد کردند و گفتند که ر

 به تغییر آئین ها و سنت های مذهبی ادامه دهند، روزی به کلی از یهودیت دور خواهند شد.
پیروان مکتب کنسرواتیو در آلمان و اروپای شرقی در برهه زمانی در قرن نوزدهم در شمار زیاد 

شتند. این مهاجرت نه تنها موجب به ایاالت متحده مهاجرت کردند.و رو به تقویت گذا
یان دینی کنسرواتیو شد، بلکه رف یست ها را نیز بسیار تقویت کرد و حتی امروز رمتقویت جر

ین مکتب دینی یهودیان محسوب می شوند. یان فکری و معنوی، قوی تر یکا این دو جر  در آمر
یانات فکری اصوال برای چه به وجود  آمدند؟ به وجود حاال از خود بپرسیم که همه این جر

آمدند تا مساله یهود و مشکل یهودیت را حل کنند. آن ها می خواستند شیوه ای بیابند تا 
مساله تبعیض و ستم و آزار و تعرض مداوم به یهودیان را پایان بخشند. هدفشان آن بود که به 

یند: ما هم مثل شما هستیم. ما به هم ان زبان شهروندان آلمان و دیگر کشورهای اروپائی بگو
شما تکلم می کنیم و ما معتقدیم که کسب علم و دانش برای پیشرفت کشور اهمیت بسیار 

م و از آئین حضرت یدارد؛ و ما یهودیان، درست است که از نظر ایمان دینی موسوی هست
 م، ولی از نظر فرهنگ و تعلق ملی، خود را آلمانی کامل می دانیم.یموسی پیروی می کن
گفتند: پیش از هر چیز ما آلمانی هستیم، با این تفاوت که از پدر و مادر آن ها همچنین می 

یم. آن ها تصور  یهودی زاده شده ایم و پیرو دین موسی می باشیم و موسوی محسوب می شو
، بتوانند در اند آوردههائی که در دین یهود به وجود  رمکرده می گفتند که شاید با تغییرات و رف

 ستانی پذیرفته شوند و بیگانه محسوب نگردند. جامعه آلمانی و یا له
آن ها اجرای این دگرگونی ها و "اصالحات" را نوعی "کارت ورودی" به جامعه عمومی آلمان 
می دانستند و واقعا در این دوره در برخی زمینه ها یهودیان به دستاوردهای چشمگیری 

یان  های فکری و دینی قادر به حل آن رسیدند. ولی عاقبت کار نشان داد که هیچ یک از این جر
یان اورتودوکس و نه رف ین نیست. یعنی، نه حاسیدیسم و نه جر یست ها یا رممشکل دیر

کنسرواتیوها و نه "منجی" هائی چون شبتای صوی یا دیگران، به هیچ وجه قادر نبوده اند به این 
ساده، این یهودستیزی و  ستم و آزاری که بر یهودیان وارد شده و می شود پایان بخشند. به زبان

همان گرایش  –آنتی سمیتیسم علی رغم کاربرد همه آن شیوه ها همچنان خودنمائی می کند 



های ناپاکی که همانند یک بیماری بزرگ هستند و در درجه نخست برای خود اکثریت 
 مردمان آن سرزمین زیان آور می باشند.

ود آمد که رهبران آن ها همگی کوشش این جاست که به تدریج جنبش های دیگری نیز به وج
خود را به سوی کانون اصلی متوجه ساختند که همانا سرزمین اسرائیل است و وطن پدری 

 آنان و خاستگاه دین و فرهنگ یهود به شمار می آید.

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 روزنامه نگاری )راست( و در راه سفر دریائی به اسرائیلهرتصل در دوران  

، در گفت و گوهای پیشین شما توضیح دادید که چگونه یهودیان نتصرپروفسور  –پرسش 
سال تاریخ پراکندگی در سرزمین های بیگانه، همیشه و در هر مکان و در طول دو هزار 

مقام، به یاد سرزمین پدری خویش بوده اند و تقریبا در هر کشوری که در آن جا زندگی 
می کردند مورد تبعیض و آزار قرار می گرفتند و در اواسط قرن نوزدهم به این فکر افتادند 

گ مانند اهالی بومی سرزمینی شوند که در آن جا که اگر از نظر پوشاک و زبان و فرهن
زندگی می کنند، ممکن است این تبعیض و تعرض پایان گیرد و از آن پس با آن ها به عنوان 

حلی و حتی بیگانه رفتار نشود. ولی هیچ یک از این انتظارات عملی نگردید م رگروهی غی
ور با یک افسر برجسته یهودی آور رفتار ارتشیان فرانسه و مقامات آن کش شرمو ماجرای 

را  آنپیش آمد که قبال از آن سخن گفتید. بقیه  (Alfred Dreyfus)به نام آلفرد دریفوس  
 .بفرمائید

یانات فکری در میان یهودیان اروپا رخ داد  –پاسخ  یفوس سال ها پس از آغاز جر ماجرای در
یفوسکه اجازه دهید پیش از آن که به پیامدهای ماجرای جنجالی پیرامون  بپردازیم، به  در

یانات فکری ادامه دهیم. در گفتارهای پیشین توضیح دادم که انقالب کبیر فرانسه  یح جر تشر



ابری، برادری" به میدان آمد، ولی عمال در مورد یهودیان به اجرا گذاشته با شعار "آزادی، بر
 نشد. 

پا فرا رسید که آن ها نیز به ستیز علیه یهودیان  همچنین گفتم که دوران ناسیونالیسم در ارو
ادامه دادند و در برابر آنان جبهه گیری کردند. در کنفرانس وین آمدند و به برخی از سرزمین ها 

دادند و از آن ها خواستند که نسبت به اقلیت یهودی خوش رفتاری کنند. ولی هیچ استقالل 
یک از این راه حل ها به نتیجه نرسید و کشت و کشتار علیه یهودیان، و آسیب و تعرض نسبت 

 به آنان همچنان ادامه یافت.
یفوسدرباره محاکمه  فتیم که در در یکی از گفت و گوهای پیشین به این ماجرا پرداختیم و گ در

هنگام برگزاری دادگاه این افسر یهودی که واقعا بیگناه بود و هدف تهمت افرادی  0249سال 
قرار گرفته بود که خود می خواستند سوءظن جاسوسی را از خویش دور سازند، یک 

یشی   Benjamin הרצל /תאודורבנימין זאב( هرتصل /تئودوربنیامین زئب به نامخبرنگار یهودی اتر

Theodor Herzl\Ze’ev) و متوجه گردید که در دادگاه اصال . انیز در این دادگاه حضور داشت
یفوسیت رمموضوع بیگناهی یا مج مطرح نیست، بلکه کل جامعه یهودیان فرانسه و  در

 اند. یهودیان دنیا روی نیمکت اتهام قرار گرفته
یافت که در تظاهرات خیابانی، مردم شعار نمی دهند "مرگ بر دریفوس" که به زعم  هرتصل در

یاد "مرگ بر یهود" سر داده اند. یعنی  –آنان مرتکب جاسوسی شده بود  که نشده بود، بلکه فر
آن ها همه ملت یهود را در هر سرزمینی که هستند تبهکار تلقی می کنند و خواهان مرگ آنان 

 هستند.
یفوس را بیگناه تشخیص داد و از او اعاده حیثیت  به یاد دارید که باالخره خود دادگاه فرانسه، در

از زندان آزاد شد و دو سال پس از آن نیز دادگاه فرانسه تائید کرد که  0419کرد و او در سال 
در ماجرای جاسوسی هیچ نقشی نداشته است. این ماجرا اندیشه آن روزنامه نگار  دریفوس

یشی را کامال متالطم ساخت که چگونه ممکن است که در  39جوان و  ساله یهودی اتر
خاک فرانسه، در پایتخت آن کشور متمدن و در سرزمینی که ادعا می شود گاهواره حقوق بشر 

شهروندان است، هنوز یک افسر برجسته و وفادار یهودی را این چنین  و آزادی و تساوی حقوق
او را آزار می کنند و در واقع همه جامعه یهودی را متهم می  در مظان تهمت قرار می دهند و

 سازند؟
در خانواده ای به دنیا آمده بود که خود را تحلیل یافته در فرهنگ  هرتصلجالب آن است که 

یعت یهود  هرتصلآلمانی می دانست و از اصول و تاریخ یهودیت آگاهی چندانی نداشت.  شر
 به آئین یهودی و اجرای آن توجهی نشان نمی داد. را چندان نمی شناخت و خانواده او

آور را ناظر شد، روح لطیف او سخت  شرمهنگامی که در دادگاه پاریس آن صحنه  هرتصل
ین و دو هزار ساله یهودیان  آزرده گردید و به این اندیشه افتاد که چگونه می توان به این رنج دیر

 Derنوشتن کتابی را به نام "کشور یهود"  هرتصلپایان بخشید. به دنبال این پرسش بود که 

Judenstaat)) .یه و تحلیل می گذارد  آغاز می کند و در آن مساله یهود را به بررسی و تجز



در این کتاب می خواهد ببیند چه راهی باید پیدا شود که یهودستیزی، این سادیسم،  هرتصل
 این بیماری روانی، واقعا از روی زمین محو گردد؟

کتاب "کشور یهود" که نامش می تواند حکایت از متن آن کند، به این نتیجه می رسد او در 
که تنها راهکار مشکل یهودیان در طول تاریخ دوهزارساله پراکندگی و تبعیض و تعرض و تجاوز، 
پا کنند و  یش بازگردند و کشور مستقل خود را دوباره بر آن است که به سرزمین پدری خو

 از حق حاکمیت و سیادت ملی برخوردار باشند. مانند هر ملت دیگری
عثمانی  امپراتوریتوجه داشته باشید که سرزمین اجدادی یهودیان در آن دوره تحت تسلط 

یلهلم آلمان و سلطان عبدالحمید  قرار داشت و نوعی دوستی و همکاری نزدیک بین قیصر و
رای حل معضل یهودیان، هم به این نتیجه رسید که راهکار مورد نیاز ب هرتصلبرقرار بود. 

 جنبه سیاسی دارد و هم از مسیر دیپلماتیک باید به آن رسید. 
راه دینی را کنار گذاشته زیرا سودی نمی بیند از این که یک نیایش جدید عرضه گردد  هرتصل

باره روی به آسمان برده و تقاضای کمک سماوی کنند. او فایده ای نمی بیند که  و یهودیان دو
یق راهکار دینی باشد به وجود آورد  بیاید یک "گئوال"ی تازه که حاکی از نجات و رهائی از طر

و آن را در برابر "گالوت" که به مفهوم غربت و پراکندگی است قرار دهد و ماشیح یا مهدی 
 تازه ای را علم کند.

به این نتیجه می رسد که هیچ یک از راهکارهای سنتی نتیجه بخش نبوده است.  هرتصل
نی، یهودی با نیایش روزانه به درگاه پروردگار نمی تواند به آرزوی میهنی خود که همانا یع

 بازگشت به سرزمین پدری است برسد. 
بیش از هزار و هشتصد سال بود که یهودیان هر روز در نیایش خود آرزو می کردند به سرزمین 

دن به آن آرزوی میهنی یاری اجدادی بازگردند و از پروردگار می طلبیدند که آنان را در رسی
بخشد. از این راه نتیجه ای به دست نیامد و کشتار یهودیان و غارت اموال آنان در سرزمین 

 های بیگانه ادامه یافت.
را در آن ایام می خواندند،  هرتصلاین نکته را نیز باید اضافه کنم که برخی افرادی که این کتاب 

پائی حالت تردید و ناباوری به آنان دست م ی داد که آیا اصوال چنین خواب و خیالی، یعنی بر
دوباره کشور یهود پس از گذشت دوهزار سال آوارگی، آن هم در آن موقعیت سیاسی و بین 

 هرتصلامری قابل اجرا و شدنی می باشد؟ برخی می گفتند که اصوالً جهان،  آن روز المللی
یا  ."زده و خیاالتی است و "به سرش زده است یک فرد رو

آن ها می پرسیدند که چگونه ممکن است در موقعیت جهانی و منطقه ای در حدود سال 
فردی تصور کند که می توان همان کشور داود و سلیمان را پس از گذشت بیش از دو  0241

پا ساخت.   هزار سال، از نو بر
 یعنی، یهودی توسری خورده اروپائی، انسانی که در طول تاریخ همیشه مورد –پرسش 

تبعیض قرار گرفته، و ضعیف و مهجور مانده، چگونه می تواند به سرزمین پدری باز 
 گردد و کشور پیشین خود را از نو بنا کند؟



آن هم در آن شرائط غیر ممکن، و آن هم در اوج یهودستیزی! ولی من می خواهم پیش  –پاسخ 
با نام "صیونیسم" به وجود  و اندیشه او و جنبشی که هرتصلاز آن که به طور مشروح تر درباره 

یم، کمی به عقب برگردم.  آورد سخن بگو
در روسیه و لهستان نیز در آن سال ها جنبش های کوچکتری از طرف گروه هائی از یهودیان به 

 Hovevey)חובבי ציון وجود آمده بود که جنبه سیاسی نداشت. گروهی با نام "حووه صیون" 

Sion – که واژه صیون،  –به فعالیت پرداختند شکالتی بود که از جمله تصیون(  دوستداران
این جنبش در نیمه  هم به مفهوم اورشلیم است و هم کل سرزمین اسرائیل را تداعی می کند.

پا شد و اندیشه آن بر این پایه استوار بود که یهودی باید آن شغل ها و  دوم قرن نوزدهم بر
ید، یعنی همان شغل هائی که نمی توان نام آن ها را "کار" گذاشت.   حرفه های سنتی را ترک گو

شد و روی زمین یهودی باید به کارگری روی آورد. برود و شغل کفاشی را انتخاب کند. نجار با
کار کند، کشاورز باشد. یهودی باید از این رشته ها ارتزاق کند و قدرت سازندگی و خالقیت 

 خود را به جهانیان نشان دهد.
منظورتان آن است که آنان انتظار داشتند یهودی از این پس به مشاغلی چون  –پرسش 

 پزشکی و علوم و استادی و فلسفه بسنده نکند؟
بله، این انتظار وجود داشت. این گروه ها از خود می پرسیدند که اگر صالح است  –پاسخ 

که ما به این گونه مشاغل تولیدی بپردازیم و نجار و کشاورز و کفاش باشیم، پس چرا به کشور 
یم؟ بهتر است به سرزمین  اجدادی خود نرویم و این شغل ها را در همان جا به دوش نگیر

آن جا این زحمت ها را بکشیم و با عرق جبین معاش خویش را تامین  پدری خود برویم و در
الق ها را خشک کنیم و شهر و شهرک تکنیم. می گفتند: برویم در سرزمین خود و در آن جا با

پا کنیم، مزرعه راه اندازی کنیم و به کفاشی و نجاری بپردازیم.   بسازیم، دهکده بر
حووه صیون گروه گروه از روسیه و لهستان مهاجرت با چنین اندیشه ای بودکه پیروان جنبش 

به سرزمین اسرائیل را آغاز کردند. توسط همین پیشگامان بود که چند شهر و شهرک در 
پا گردید که امروز به جمعیت بزرگی رسیده اند. شهرهائی چون "پتح تیکوا" و  اسرائیل بر

یخرون یعکو" توس پا شد."کفر سابا" و "رُش پینا" و "خِدِرا" و "ز  ط همین افراد بر
این ها همه در نیمه دوم قرن نوزدهم رخ داد. یعنی، سال ها پیش از آن که نخستین کنفرانس بین 

و حضور رهبران جوامع یهودی اکثر کشورهای  هرتصلالمللی جنبش صیونیسم به رهبری 
پا شود. جنبش هائی که پیشت 0241جهان در ماه اوت سال  ر از در شهر بازل در سوئیس بر

یکی از آن ها نام بردیم، با آن که جنبه سیاسی نداشتند، ولی در واقع بذر صیونیسم و جنبش 
بازگشت به وطن را در قلب یهودیان کاشتند و مرامشان آن بود که یهودیان باید در سرزمین 

 پدری خود به کارهای سازنده و خالق روی آورند.
ال مبدل گردد و تنها دنبال رمیک قوم عادی و ن به موازات این تالش برای آن که ملت یهود به

حرفه های سنتی خود نرود و به سازندگی و آبادانی بپردازد، این پیشگامان برای اجرای آرزوها و 
هدف های خود به امکانات مالی نیاز داشتند. زیرا آن پیشگامان، هنگامی که به سرزمین 



یداری می اسرائیل می آمدند، زمین های کشاورزی را از اعرا ب محلی با پرداخت بهای آن خر
 کردند.

مالکین عرب "افندی" نامیده می شدند و یهودیان تازه وارد به آن ها پول داده و زمین می 
بی  یداری شده نیز به عثمانی ها تعلق داشت که پول خو یدند. برخی از این زمین های خر خر

یافت می کردند. زمین ها یداری شده، ظاهرا نامرغوب بابت واگذاری آن به یهودیان در ی خر
بود. بسیاری از آن ها موات و بایر بود. مثالً شهر "خدرا" در مرکز اسرائیل که امروز یکی از 

ین شهرهای دنیاست روی با یباتر پا گردیده است. سراسر زمینی که این تز الق خشک شده بر
پا شد با  الق بوده است.تشهر به روی آن بر

ی ا بیداد می کرد و شماری از پیشگامان یهودی که به خشک کردن باتالق در آن دوران، پشه ماالر
ها مشغول بودند، در اثر ابتالء به این بیماری جان خود را از دست دادند. ولی یاران آن ها از 
این مشکل نهراسیدند و به خشک کردن باتالق ها و احداث واحدهای مسکونی و اماکن 

یبا با باغ ها و مزارع سرسبز  عمومی ادامه دادند و آن جا را به یک شهر آباد و شکوفا و ز
 مبدل ساختند. 

یم حتی پیش از آن که  منظورم یدادهای تاریخی آن است که بگو به این  هرتصلاز بیان این رو
اندیشه برسد که راه حل معضل یهودیان آن است که به سرزمین پدری بازگردند، و بدین سان 
یسد و نخستین کنگره جهانی صیونیسم را  پا کند و درباره آن کتاب بنو صیونیسم سیاسی را بر

یان های فکری نیز وجود داشته است. پا سازد، این گونه جنبش ها و جر  بر
نسبت به این تالش گروه "حووه صیون" که هدفشان  هرتصلست که بیان این نکته جالب ا

بازگشت به سرزمین پدری و پرداختن به کارهای سازندگی و خالقیت بود، تا اندازه ای به 
یست. چرا؟ باز هم بر این نکته تاکید  ، به وجود هرتصلکه در اندیشه  گذارمدیده تردید می نگر

ین  آوردن جنبش ملی سیاسی و نهضت گسترده بازگشت یهودیان به سرزمین پدری، کارسازتر
 راه حل بود و او به دنبال راهکارهای مقطعی نمی رفت.

او می پرسید: چند نفر از جوانان پیشگام یهودی ممکن است به سرزمین پدری بازگردند؟ در 
پا کنند؟ باالخره چه خواهد شد؟ من می خواهم  مجموع چند پارچه آبادی می توانند بر

روائی مال خود فرمانی به وجود آید که در آنجا حکومت، سیادت، پادشاهی یا سرزمین
زیرا همان گونه که می دانید، در آن دوران سرزمین اسرائیل تحت تسلط  –یهودیان باشد 

 عثمانی قرار داشت. امپراتوری
قرار شد که  هرتصلبا این زمینه های فکری و اندیشه های گوناگون بود که وقتی با تالش 

نخستین کنفرانس بین المللی نمایندگان ارشد جوامع یهودی سراسر جهان در سوئیس برگزار 
گردد، شخصیت های بسیاری در آن حضور یافتند و تاالر همایش از جمعیت موج می زد. 
می بینیم که از یک سو گروهی با تردید روبرو هستند و می پرسند که آیا اصوال چنین نقشه 

پائی –ای را  باره کشور یهود را  یعنی بر می توان عملی ساخت؟ ولی هم زمان گروه  –دو
یند که باید این راه را در پیش  بزرگتری هستند که با ایمان و قاطعیت و عزم راسخ می گو

ین تالش دست زد.  گرفت و برای عملی ساختن آن به بیشتر



یند  باره خاک پدرالبته یک عده دیگر نیز می گو ی خود را تامین ما می خواهیم استقالل دو
چگونه ما می توانیم پس پرقدرت عثمانی است،  امپراتوریاین سرزمین در تسلط  لیو ، کنیم

یم! پس  به این هدف برسیم؟ مسلم است که نمی توانیم با عثمانی ها وارد جنگ و نبرد شو
آن نیاز به  بیائید و برویم و بگردیم و نقطه دیگری را در این کره خاکی بیابیم که برای استقرار در

و بتوانیم در آن جا زندگی راحتی برای خود تامین کنیم. بیائید به دنبال  نباشددرگیری و ستیز 
 حتی اگر در ایاالت متحده باشد. –نقطه ای در آرژانتین یا کشور دیگری بگردیم 

پا شود و برخی، جمهور یقائی اوگاندا بر ی برخی پیشنهاد می کنند که کشور یهود در سرزمین آفر
بیروبیجان درسیبری اتحاد جماهیر شوروی را برای این هدف پیشنهاد می کنند. همه آنانی که 
پیشنهادهای متفاوت و مختلفی داشتند، اندیشه های خود را در همان کنفرانس و در همایش 

 های بعدی به بحث و بررسی گذاشتند.
این بحث و مجادله به کجا  و در این جا ما بسیار کنجکاو هستیم بدانیم که باالخره –پرسش 
 کشید.
یم برای گفت و گوی بعدی –پاسخ    .بله، این موضوع را می گذار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جنبش صیونیسمبرای نخستین همایش جهانی رهبران یهودی در بازل 

در گفت و گوهای پیشین شما تعریف کردید که وقتی یک روزنامه نگار جوان  –پرسش 
افسر  دریفوسجریان محاکمه آلفرد  هرتصلیهودی اتریشی به نام تئودور )بنیامین زئب( 

برجسته یهودی ارتش فرانسه را که به ناحق به جاسوسی متهم شده بود دید و از آزارها و 
تبعیض ها و افتراها علیه یهودیان آگاه شد، و دریافت که یهودیان در آرزوی بازگشت به 

ود نرسیدند، به ان خرمسرزمین پدری دو هزار سال دعا خواندند و نیایش کردند ولی به آ
فکر افتاد که بیاید و کشور یهودی را در سرزمین پدری از نو برپا کند. از آن جا که عملی 

گفت که مهم نیست این حکومت در خود  هرتصلسازی این رویا ظاهرا دشوار می نمود، 
زیرا وقت تنگ است و این کشور باید هرچه  –اسرائیل برپا شود و یا در سرزمین دیگر 

 ه وجود آید. یعد چه شد؟زودتر ب



، از آن جا که می هرتصلدر این بُرهه از زمان، یک گروه کوچک و در کنار آن شخص  –پاسخ 
خواستند معضل یهودیان را هر چه زودتر حل کنند و به آزار و تعرض نسبت به آنان هرچه 

یعتر پایان بخشند، در صدد برآمدند روی بازگشت به خاک اسرائیل زیاد تکیه نک نند، بلکه سر
به دنبال سرزمین دیگری، هر سرزمینی که باشد بگردند تا یهودیان از سراسر دنیا بتوانند در آن 

 جا ساکن شوند.
یتوریالیست ها"  یعنی "سرزمین گرایان" که می گفتند  –نام نهادند  (Territorialists)این گروه را "تر

ید کشور یهود را پا کنیم. با این همه آن ها  هرجا که زمین مناسبی پیدا شود، بگذار همانجا بر
تاکید می کردند که این راه حل، جنبه موقت دارد. ولی پس از مدتی بحث و جدل در این باره 

یت یهودیان هیچ  هرتصلدر سازمان جهانی صیونیسم، خود  نیز به این نتیجه رسید که اکثر
 دارند.گونه عشق و عالقه ای به زمینی که خود سرزمین اسرائیل نباشد ن

یقائی اوگاندا و ملت یهود  وجود می تواند آن ها می پرسیدند که چه ارتباطی بین سرزمین آفر
؟ یهودی چگونه می تواند سرزمین پدری را به دست فراموشی بسپارد و به شته باشددا

آرژانتین و یا هر سرزمین دیگری در این سر دنیا و یا آن سر دنیا بیاندیشد؟ چگونه می توان از 
سرزمین دیگری سخن گفت، وقتی که در همه نیایش های یهودیان نام اورشلیم و سرزمین 
اسرائیل آورده می شود و اسم حضرت داود و حضرت سلیمان ذکر می گردد؟ در تورات و 

 اوگاندا کجاست؟ .باور ناسیونالیستی یهودیان نامی از اوگاندا وجود ندارد
س صیونیسم وهمایش های مختلف دیگر یهودی، بدین سان اکثر شرکت کنندگان در کنفران

یش باز  همیشه بر این اندیشه انگشت می گذاشتند که یهودیان باید به سرزمین پدری خو
گردند. آن ها می گفتند: باید به هر وسیله و گونه ای که باشد برویم و در آن جا زندگی کنیم و 

 منتظر تحوالت بعدی باشیم.
که خانواده ثروتمند روچیلد مبلغی را هدیه کند که به سلطان  یهودیان در این اندیشه بودند

 امپراتوریعثمانی پرداخت شود، تا شاید بتوان این سرزمین را به صورت کامل از آن 
یداری کرد. یلهلم قیصر آلمان دیدار  هرتصلالبته این اندیشه شدنی نبود.  خر در این باره با و

عثمانی رفت. او حتی در این اندیشه بود که  پراتورامداشت و حتی به دیدن سلطان عبدالحمید 
عثمانی به دست آورد. او در فکر ناحیه  امپراتوریمکانی را در مجاورت سرزمین اسرائیل از 

یش در   صحرای سینا بود.شمال العر
یش فاصله چندانی تا سرزمین اصلی یهودیان ندارد و صحرای سینا نیز  فرضش آن بود که العر

ز اهمیت تاریخی برخوردار است، زیرا یهودیان هنگامی که به رهبری حضرت برای یهودیان ا
پدری خویش بازگردند، مدت چهل  خاکموسی از سرزمین بندگی مصر رها شدند تا به 

 سال در صحرای سینا سرگردان بودند.
 ولی هیچ یک از این اندیشه ها مورد قبول یهودیان قرار نگرفت. زیرا فرد یهودی، همیشه به یک
مکان می اندیشد که همانا سرزمین مقدس اجدادی اوست، سرزمین اسرائیل، سرزمین پدران 

 و شهر اورشلیم است.



"صیونیسم" چیز دیگری جز آن چه گفته شد نیست. این نام از واژه "صیون" می آید که همانا 
رائیلی به سخنی دیگر، یهودی بودن و اس یکی از کنیه های شهر اورشلیم و خاک اسرائیل است.

بودن به این مفهوم است که یهودی در سرزمین خودش، در خاک اسرائیل ساکن باشد. 
"صیونیسم" هیچ معنی دیگری ندارد. هرکس بخواهد مفهوم دیگری را به واژه صیونیسم نسبت 

 دهد، یا نادان است و یا مغرض. صیونیسم جز این هیچ مفهوم دیگری ندارد. 
همان گونه که ناسیونالیسم فرانسوی وجود دارد و  –دی صیونیسم یعنی ناسیونالیسم یهو

ناسیونالیسم  ناسیونالیسم ایرانی و ناسیونالیسم عرب و یا ملی گرائی هر ملت و کشور دیگر.
 یهودی، با "صیون" یعنی اورشلیم و سرزمین اسرائیل ارتباط دارد.

مار شد و در سال بی هرتصلدر اوج این بحث و جدل ها بین اندیشه های گوناگون بود که 
 سال داشت. 99چشم از جهان فروبست و در آن زمان او تنها  0419
که کنفرانس های صیونیسم را هر سال  به جای گذاشتجانشینان الیق و وفاداری  هرتصلولی 

پا ساخته بودند و می به موقع برگزار  کردند و شعباتی در پایتخت های اکثر کشورهای جهان بر
این رهبران الیق درک  یان به سرزمین پدری را با جدیت ادامه می دادند.اندیشه بازگشت یهود

پا شود که  پائی کشور مستقل بدون امکانات مالی مقدور نیست و باید بانکی بر می کردند که بر
باره کشور یهود کمک کند، یاری مالی خود را به  پائی دو هر کس می خواهد به اندیشه بر

یزد. آن ها و را پیش کشیدند که در گذشته واحد  (Shekelשקל )اژه "شِکِل" حساب این بانک بر
 پول اسرائیل باستان بوده است.

اعالم گردید که هر کس به جنبش صیونیسم ایمان دارد و می خواهد عضو این جنبش بوده و 
خدمتی به عامه مردم یهود انجام دهد، باید مالیات سالیانه ای به صورت شِکِل بپردازد. بدین 

بود که جوامع یهودی در کشورهای مختلف از الجزایر تا آرژانتین هر سال مبالغی را به سان 
 عنوان کمک مالی به این بانک منتقل می کردند.

بی به وجود آمد که یهودیان با کمک  سرمایهبا گرد آمدن این پول ها در آن بانک بود که  خو
ید زمین در سرزمین اسرائیل و تاسیس کارخانه و مدرسه و بیمارستان و مراکز  آن به خر

عمومی دیگر پرداختند. بدین سان آن ها توانستند برای گروه های مهاجران یهودی که رهسپار 
 سرزمین پدری خود شده بودند شغل و کار ایجاد کنند.

ینه های زیاد نیاز داشت و الزم بود برای آن ها مسکن و  اسکان این گروه های مهاجر به هز
پا شود. باید برای آنان شغل مدرسه و مراکز تف یح و ساختمان های عمومی بر . ایجاد گرددر

 نیاز بود که همه این امکانات به وجود آید.
از سخنان شما چنین بر می آید که هم زمان با برپائی جنبش صیونیسم و  –پرسش 

 امپراتوریبرگزاری نخستین همایش بین المللی آن در شهر بازل سوئیس و در اواخر عمر 
عثمانی، روند بازگشت یهودیان به سرزمین پدری آغاز شد و مهاجران یهودی به خاک 

 اسرائیل رسیدند؟



تفاوت  هرتصلبله، مهاجرت شروع شده بود و این جا بود که جنبش صیونیسم  –پاسخ 
یانات فکری پیشین و جنبش های قبلی که هدف آن ها نیز بازگشت به  فاحش خود را با جر

 بود، عمال نشان داد. سرزمین اسرائیل 
و مطرح ساختن اندیشه صیونیسم، اندیشمندان  هرتصلیادآوری می کنم که پیش از آمدن 

دیگری نیز در بین یهودیان بودند که کم و بیش سخنان مشابهی گفتند. یکی از آنان یکی از 
 ( Alkalai  HaiJudah יהודה חי אלקלעי)"راو یهودا حَی الکاالی"  کهبود روحانیون بسیار متشخص 

یهودیان "سفارادی"  یکی ازو  برخوردار بودمقام واالئی از در جامعه یهودیان بوسنی  نام داشت و
پا سازند که به کمک آن  به شمار می آمد و او نیز می گفت که یهودیان باید تشکیالتی بر

 بتوانند به سرزمین پدری باز گردند و در آن جا زندگی کنند. 
نام داشت که  Hirsch Kalischer (Tsevi צבי הירש קלישר) هیرش کالیشرروحانی دیگر صوی 

 . او نیزو کم و بیش هم زمان با الکاالی می زیستبود یهودیان "اشکناری"  و از تبارزاده آلمان 
מוזס/משה (هِس  ه/موشیک فرد الئیک به نام موزسهمچنین همین اندیشه را مطرح ساخت. 

 به همین فکر افتاد و اندیشه خود را عنوان کرد.هم زمان  نیز (Moses/Moshe Hess - הס
پا سازد ولی هیچ یک از افرادی که از  که از آن ها نام بردیم، نتوانست تشکیالت و سازمانی بر

یائی و انرژی الزم برخوردار باشد که بتواند مرحله به مرحله آن ایده اصلی صیونیسم را که  پو
تقالل ملی در سرزمین پدری است عملی سازد. فقط همانا برخورداری ملت یهود از اس

 صیونیسم بود که توانست این مهم را به انجام برساند.
در راه رسیدن به این هدف  هرتصلدر این جا شاید الزم باشد کارهائی را که  –پرسش 

انجام داد یک بار دیگر مرور کنیم: او نخستین کنگره سالیانه نمایندگان یهودیان سراسر دنیا 
را برپا کرد. بانک مرکزی و یا صندوق ملی را به وجود آورد تا یهودیان سراسر دنیا با 

آبادانی کشور اسرائیل که در راه برپائی پرداختن مبلغ سالیانه به این صندوق، خودشان را در 
د شریک و سهیم بدانند و از نظر فکری و معنوی و مالی به انجام این برنامه یاری بو

 زیو برای پیشبرد و عملی سا هرتصلتشکیالت دیگری که به پیشنهاد  بفرمائیدبرسانند. 
 اندیشه صیونیسم برپا گردید چه بود؟

زیاد عمر نکرد که بتواند ثمرات تالش خویش را به چشم ببیند.  هرتصلشوربختانه  –پاسخ 
نفرانس تنها توانست تا ک هرتصلبرگزار گردید و  0241نخستین همایش جهانی یهود در سال 

سوم دوام آورد. یعنی در مجموع عمرش کفاف آن را نداد که بتواند در بیش از سه کنگره 
 شرکت کند. 

ان و ایده و راه او ادامه یافت و شخصیت های رمسالگی درگذشت. ولی آ 99در سن  هرتصل
رنامه بزرگ دیگر یهودی تالش برای به اجرا گذاردن و شکل دادن به این آرزوها و اندیشه ها و ب

 ها را دنبال کردند و رفته رفته جمعیت یهودی سرزمین اسرائیل بیش و بیشتر شد.
پای شرقی و به ویژه روسیه آن روز نیز موجب  یدادهای فجیع ضد یهودی در ارو برخی رو
گردید که شمار بیشتری از یهودیان اروپائی رهسپار سرزمین و خاک پدری شوند تا شاید در 



مش و امنیت دست یابند و مانند هر انسان و با برخورداری از حقوق آن جا بتوانند به آرا
 شهروندی زندگی کنند.

یکی از این فجایع بسیار دردناک، کشتار هولناکی بود که در شهر اودسا در جمهوری اوکراین در 
علیه یهودیان به راه افتاد که در آن شمار زیادی مرد و زن و کودک یهودی به دست  0416سال 
 تشنه به خون به قتل رسیدند. اوباش

است که به مفهوم کشتار همگانی به کار می رود و  (погром)یک واژه روسی  (Pogrom)" گرم"پو
به ویژه بیانگر کشتار همگانی یهودیان در روسیه و سرزمین های اروپای شرقی است که 
موجب شد شمار بیشتری از یهودیان آن سرزمین ها به خود آیند و دریابند که اگر امنیت و 

بلندی می طلبند، باید آن را تنها و تنها در س رزمین پدری خود جستجو کنند. البته رفاه و سر
یکا را در پیش گرفتند. ولی  گروه زیادی از این یهودیان که در جستجوی رفاه بیشتر بودند، راه آمر

 گروه های بزرگی نیز بودند که سرزمین اسرائیل را ترجیح دادند. 
مین عثمانی که در آن دوران بر سرز امپراتوریدر این جا می خواهم بپرسم که  –پرسش 

اسرائیل نیز مسلط بود، با پیشگامان یهودی که برای آبادسازی خانه پدری به آن خاک آمده 
 بودند چگونه برخورد می کرد؟

می توان گفت که در مجموع برخورد مقامات عثمانی با این یهودیان مثبت بود. چرا؟  –پاسخ 
طقه رفتار اعراب بود. عثمانی در این من امپراتوریبه خاطر آن که نگرانی اصلی و امنیتی 

بستان و لبنان  یرا شمار اعراب در سوریه و عراق و عر عثمانی ها از عرب ها وحشت داشتند ز
و مصر بسیار زیاد بود و امواج ناسیونالیستی و گرایش به استقالل ملی و جدا شدن از 

یشه دوانیده و در حال شکل گرفتن بود. ترک ها امپراتوری  در میان آن ها ر
 امپراتوریدر مقابل، شمار یهودیان در این سرزمین اندک بود و آن ها هیچ گونه تهدیدی برای 

 عثمانی به شمار نمی آمدند.
دلیل دوم آن بود که عثمانی ها به یهودیان به نظر وزنه ای در مقابل هرگونه عمل "خائنانه" علیه 

یستند.  خود می نگر
مانی ها، یهودیان عناصر مفید، مثبت و سازنده بودند دلیل سوم و اصلی آن بود که از دیدگاه عث

عثمانی مستقر گردیده و با شور و شوق و  امپراتوریکه در بخشی از زمین های خشک و بایر 
 انرژی و التهاب بسیار به آبادسازی آن ها می پرداختند و این زمین ها را سرسبز می کردند.

ه عناصر مثبت و سازنده ای هستند. این ها عثمانی ها به چشم خود می دیدند که یهودیان چ
همه موجب شد که مقامات عثمانی با یهودیان بازگشته و تالشگران عضو جنبش های 

 پیشگام برخورد مثبتی داشته باشند و با هدف های آنان موافقت نشان دهند.
که یهودیان با بازگشت به سرزمین پدری چه تشکیالت و نهادهای  بفرمائید –پرسش 

 ی را نیز به وجود آوردند که بتوانند زندگی همگانی را اداره کنند؟دیگر



یاد شدن جمعیت و ایجاد شهرها و شهرک ها تالش به عمل آمد که همه  –پاسخ  با ز
پا شود: سینما، تئاتر، اپرا، ارکستر سمفونیک، انواع روزنامه های روزانه و  امکانات رفاهی بر

انواع محصوالت و البسه را می شد در آن ها یافت.  هفتگی، سالن های مد و مغازه هائی که
ی، بیمه های اجتماعی، اتحادیه کارگران، درماندر کنار آن برخی تشکیالت دولتی، مانند بیمه 

سازمان های صنفی شاغالن، انجمن وکیالن دادگستری، انجمن روزنامه نگاران، بانک ها و 
پا گردید.نهادهای اقتصادی و پولی و مالی، شهرداری ها و ا  نجمن های محلی و غیره بر

باره کشور مستقل  پائی دو در یک کالم می توان گفت، با آن که یهودیان هنوز به مرحله بر
خویش نرسیده بودند، ولی به امید رسیدن به آن روز، همه نهادهای مورد نیاز یک کشور 

پا ساخته بودند. یا را از پیش بر  مدرن، فعال و پو
ین یک نمونه از رویداده ا را برایتان شرح می دهم: شهر یافا )جافا( در مرکز اسرائیل بزرگتر

شهر این سرزمین در آن سال های پیش از جنگ جهانی اول بود و شمار زیادی از یهودیانی که 
به سرزمین اسرائیل بازگشته و شهر نشینی را بر کشاورزی ترجیح داده بودند در این شهر 

یدند. ولی از آن جا ک ه مورد حمله و آزار و تعرض ممتد ساکنان عرب قرار سکونت گز
پا کنند.  داشتند، تصمیم گرفتند شهر مستقل و جداگانه خود را در کنار آن بر

پائی  آن ها آمدند و در ناحیه شنزاری که در مجاورت شمالی یافا قرار داشت، تصمیم به بر
سنگ بنای  0414ام، در سال یک شهر جدید گرفتند. به دنبال این تصمیم بود که یهودیان پیشگ

یو را به روی این شن ها نهادند و عملیات آبادانی آغاز شد. پیش از آن و بعد از آن زارشهر تل آو
نیز، یهودیان سالیان دراز پیش از آن که به استقالل برسند، شهرها و شهرک های دیگری را نیز 

پادر سرزمین پدری خود ب  کردند. ر
پا  د و آبادی شبا افزایش جمعیت و بیشتر شدن موج مهاجرت، کارخانه های صنعتی نیز بر

که این شیوه زندگی و  ایجاد گردید( و آبادی های تعاونی )موشاو( نیز کیبوتصهای اشتراکی )
 کشاورزی در دنیا سابقه و نظیر نداشته است.

زی است که در آن همگان با هم کار یک آبادی کشاور Kibbuts)קיבוץ ( کیبوتصیادآوری کنیم که 
می کنند و درآمد آنان به صندوق مشترک ریخته می شود و به طور مساوی در اختیار همه 

. هرکس به قدر توانائی خود کار می کند و هر کس به اندازه نیاز می گیردقرار  کیبوتصاعضای 
یافت می کند. تاالر غذاخوری  یش از صندوق همگانی در ک است و کارهای مشتر کیبوتصخو

تولیدی و خدماتی را به صورت اشتراکی انجام می دهند و پولی هم در کار نیست. کفش و 
 لباس همگان کم و بیش با هم شبیه و یکسان است.

یادآوری می کنیم که سازمانی به نام "حووه صیون" )دوستداران صیون( در روسیه و اروپای 
اک اسرائیل و آبادانی این سرزمین بود و در شرقی به وجود آمد که هدف آن بازگشت به خ

این جنبش نیز گرایش های سیاسی و اجتماعی مختلفی وجود داشت و از جمله جناحی از 
یاچه کینرت  کیبوتصنخستین  0414افراد آن سوسیالیست بودند. آن ها در سال  را در کنار در

یه  پا ساختند و آن را "دِ  (Kinneretכינרת )یا دریاچه طبر  گانیا" نام نهادند. در شمال اسرائیل بر



به مفهوم واقعی کمونیسم است، ولی توام با همه آزادی های فردی و اجتماعی و عاری  کیبوتص
 است. کمونیسم، ولی همراه با هومانیسمیک نوع از هرگونه سرکوب و ستم و دیکتاتوری. 

 .ر آن وجود داردد یعنی همه ارزش های اخالقی و انسانی
دیگر نیز در نقاط مختلف و به ویژه دورافتاده و نسبتاً  کیبوتصپس از دگانیا، به سرعت ده ها 

پا شد و پس از چند دهه شمار آن از   611بایر اسرائیل در شمال و جنوب و شرق و غرب بر
 پارچه آبادی اشتراکی فراتر رفت.

در شمال اسرائیل بودم و می توانم به  (Afikimאפיקים )افیکیم  کیبوتصخود من زمانی عضو 
یم که زندگی در  واقعا چه زندگی ایده آلیستی و هومانیستی  کیبوتصعنوان یک شاهد عینی بگو

زندگی کردن و از تساوی حقوق کامل  کیبوتصبودن و در  کیبوتصدر سطح باالست. عضو 
، انسان هیچ گونه صکیبوتبرخوردار شدن، ارزش واالئی است که لذت بسیار می دهد. در 

احساس غبن و حسد ندارد که فالنی بیشتر از من ثروت دارد و یا من کمتر از او دارای اموال 
می باشم. آموزش و پرورش کودکان به صورت اشتراکی و در نهادهای ویژه ای که برای آن ها 

پا شده انجام می گیرد، اطاق غذا خوری و کودکستان و مدرسه کودکان مشترک است  .بر
( یکی از ابداعات جهانی است که در اسرائیل کیبوتصاین شیوه زندگی، یعنی آبادی اشتراکی )

پا نشده است. در بسیاری از  به وجود آمد و هنوز در هیچ نقطه دیگر دنیا نیز شبیه آن بر
 – کیبوتصکشورهای جهان و از طرف جنبش و نهادهای مختلف تالش شد شیوه زندگی در 

 تقلید شود، ولی دوامی نیافت.  –است  Communeکه ظاهرا همان کمون 
یتی و اجتماعی  دستخوش  کیبوتصدر خود اسرائیل نیز در دهه های اخیر ساختار مدیر

و به  اند کردهها اموال خود را بین اعضا تقسیم  کیبوتصدگرگونی های زیادی گردیده و برخی از 
که هرکس زندگی خود و بودجه شخصی خود را دارد  دان آمدهصورت یک آبادی مشترک در 

و درآمدها از این پس به صندوق عمومی ریخته نمی شود و آن زندگی اشتراکی پایان گرفته 
 است.

به صورت قدیمی و سنتی خود در چندین نقطه اسرائیل  کیبوتصبا این همه، هنوز ده ها 
ائیل بیاید توصیه می کنم برود و زندگی وجود دارد که من به هر گردشگر یا میهمانی که به اسر

را از نزدیک ببیند و دریابد که یهودیان پیشگام که از حدود یکصد و بیست سال پیش  کیبوتص
بازگشت به سرزمین پدری را آغاز کردند، چه افراد ایده آلیست و روشنفکر و اجتماعی و 

 پیشرفته بودند.
 
  
 



 
 یهودیانی که به سرزمین پدری بازگشته اند، به آبادانی آن می پردازند

شما در گفتارهای پیشین بیان کردید که به دنبال برپائی جنبش صیونیسم و شکل  –پرسش 
روند گرفتن آن و به وجود آمدن بنیادهای مختلف به هدف آبادانی سرزمین اسرائیل، 

بازگشت یهودیان به خاک پدری آغاز شد و پیشگامان یهودی به این جا آمدند، زمین هائی 
را از اعراب خریدند و به خشک کردن باتالق ها و احداث شهرها و آبادی ها پرداختند. 
ولی ظهور ناسیونالیسم یهود )که همانا صیونیسم است( با پیدایش و شکل گرفتن 

عثمانی آغاز گردید و به تدریج  امپراتوریکرد که با فروپاشی ناسیونالیسم عرب برخورد 
 .بفرمائیدقوت گرفت. در این باره 

باره شمار  –پاسخ  یم، اجازه می خواهم به توضیح در پیش از آن که به این پرسش پاسخ گو
دیگری از تشکیالت و بنیادهای صیونیسم بپردازم. یکی از انواع آبادی هائی که پیشگامان یهودی 



باره آن سخن گفتیم،  پا ساختند و ما در گفت و گوی پیشین در با ورود به سرزمین پدری بر
یعنی، همه با هم کار می  –" بود که می توان آن را "آبادی اشتراکی" توصیف کرد کیبوتص"

کنند و درآمدها به صندوق مرکزی ریخته می شود و از آن بودجه نیازهای افراد و زندگی 
 طور مساوی تامین می گردد.روزانه آن ها به 
را می توان در یک جمله خالصه کرد: "از هر کس به قدر توانائیش، و  کیبوتصدر واقع، فلسفه 

 رواج نداشت. کیبوتصبه هرکس به اندازۀ نیازش". پول در 
پا ساختند، "موشاو"  تعاونی( نام  مزرعه -  Moshavמושב(یک نوع آبادی دیگر که پیشگامان بر

آن جا هرکس روی زمین خود کشت می کند، ولی در صورت لزوم از یاری دارد که در 
برخوردار می گردد، و در عین حال ماشین آالت را به طور  خویش در آن آبادی همسایگان

و محصوالت را نیز به صورت  می گیرددر اختیار همگان قرار  کهدسته جمعی می خرند 
 جمعی می فروشند و هرکس سهم خود را دریافت می کند.

، که تنها اعضای خود این آبادی هستند که به کارگری می پردازند و حقوقی کیبوتصبرخالف 
دریافت نمی کنند بلکه از صندوق عمومی بهره مند می شوند، ساکنان موشاو حق استخدام 

 ه آنان را نیز دارند.کارگر و پرداخت دستمزد ب
برای دفاع از حقوق کارگران، حتی در آن سال های دور که هنوز سنگ بنای کشور ازنو 

به وجود آمد  Histadrut))הסתדרות دروت" برخاسته اسرائیل هنوز کامالً نهاده نشده بود، "هیستَ
در سال  که همانا سازمان مرکزی دفاع از حقوق کارگران است. این اتحادیه بزرگ کارگری

پا شد که رهبری نهضت صیونیسم در دست شخصیت های  0481 و در همان دوره ای بر
 واالئی چون داوید بن گوریون، زَلمَن شَزار، پینحاس سَپیر و یتسحاک بن صِوی قرار داشت.

باره کشور اسرائیل را رسماً  0492این ها همان رهبرانی هستند که باالخره در سال  استقالل دو
پائی کشور  هرتصل به موازات اندیشه هایند و اعالم کرد که بنیانگزار اندیشه صیونیسم و بر

یهود بود به اجرای آن پرداختند و موفق شدند. این افراد را می توان بنیانگزاران عملی اسرائیل 
ین نامید.  نو

حاال اجازه دهید به عقب باز گردیم و از دورانی سخن بگوئیم که جنگ جهانی اول شروع شد. 
به پایان رسید.  0402آغاز گردید و چهار سال ادامه یافت و در سال  0409این جنگ در سال 

یتانیا و –اتریش امپراتوریعثمانی در کنار  امپراتوریدر این جنگ بود که  مجارستان، علیه بر
 و دیگر کشورها وارد جنگ خونینی گردید و شکست فاحشی خورد.فرانسه 

یان یافت و طبق قرارداد سایکس   –در آن هنگام، در مباحثاتی که در مجمع ملل متفق جر
عثمانی بوده استقالل داده  امپراتوریپیکو، مقرر شد که باید به سرزمین هائی که در تسلط 

گی برقراری دموکراسی و حکومت مستقل را شود. ولی از آن جا که این مناطق هنوز آماد
پرستی قدرت های بزرگ جهانی سپرد که آن ها را آماده استقالل  ندارند، باید آن ها را به سر

 سازند.



عثمانی اعالم گردید و بدین سان بود که قیمومت  امپراتوریاضمحالل  0401در واقع در سال 
یتانیا قی م عراق و سرزمین اسرائیل )فلسطین( گردید. سوریه و لبنان به فرانسه سپرده شد و بر

پرستی توجه کنید که  یتانیا و فرانسه سپرده شد، سر کشورهای عرب و سرزمین اسرائیل به بر
نه به صورت مستعمره یا تحت الحمایه، بلکه به عنوان سرزمین هائی که باید برای اعالم 

ک جدید را "قیمومت" گذاشتند، استقالل آمادگی پیدا کنند. از این رو نام ساختار دیپلماتی
 یعنی حکومت قیم برای سرزمین هائی که هنوز از نظر سیاسی به بلوغ الزم نرسیده اند. 

پرستی آن را به عهده می گرفت.  حکومت قیم صاحب آن سرزمین ها نمی شد، بلکه تنها سر
سیاسی برای حکومت قیم کامال واضح بود که وقتی مردمان سرزمین تحت قیمومت از نظر 

 به بلوغ الزم رسیدند، حکومت قیم وظیفه دارد استقالل را به آن ها بازگرداند.
در همان اواخر جنگ جهانی اول اتفاقات مهمی نیز در برخی دیگر از سرزمین ها در جهان 

در روسیه تزاری بود. با این انقالب،  0401روی داد و از جمله انقالب بلشویک در سال 
ز جنگ جهانی اول بیرون کشید، ولی در نهایت این جنگ با شکست روسیه جدید خود را ا

 آلمان و عثمانی پایان گرفت. 
یش امپراتوری مجارستان در نتیجه این شکست به طور نهائی از هم پاشیده شد و سرزمین –اتر

هائی چون یوگوسالوی و لهستان و رومانی استقالل خود را باز یافتند که از بحث ما خارج 
 است.

برگردیم به سرزمین پدری یهودیان: در این دوران بود که اندیشه صیونیسم به صورت ولی 
فراگیر در خاک اسرائیل و در بین یهودیان جهان گسترده شد. جنگ حهانی اول نیز به پایان 

بی از ماهیت صیونیسم و خواسته ها و آ یتانیا به خو ان های رمخود نزدیک می شد و بر
مداران لندن خوب می دانستند که هدف صیونیسم چیست و این یهودیان آگاه بود. سیاست

 سرزمین به چه کسانی تعلق دارد. 
پا نیز تالش می کردند که دولت لندن را با مفهوم  یتانیا و ارو شماری از یهودیان ساکن بر

های آن آشنا سازند که یکی از آن ها پروفسور حییم وایزمن  آرمانسیاسی صیونیسم و 
ن خدمت بزرگی به تُ سِهودی بود که در جنگ جهانی اول با اختراع مایع اَ دانشمند بزرگ ی

پا رسید.  ارتش متفقین کرد و بعد از استقالل اسرائیل به ریاست جمهوری این کشور نو
یتانیا که لرد بالفور نام داشت، در دوم نوامبر  یر خارجه وقت بر  0401در آن دوران بود که وز

یسد که در آن نامه ای خطاب به روچیلد شخصی ت ثروتمند و نیکوکار بزرگ یهودی می نو
پائی یک خانه ملی برای یهودی ها در فلسطین )سرزمین  یتانیا با بر تائید و تاکید می کند که "بر
باستانی اسرائیل( موافقت دارد". این نقل به مضمون بود و کسی که خواهان دانستن متن دقیق 

 وع کند.است، می تواند به کتاب های تاریخی رج
انتشار این نامه که به "اعالمیه بالفور" شهرت پیدا کرد، امیدواری زیادی در قلب یهودیان به 
یتانیا توانست سراسر خاک اسرائیل را  وجود آورد. یک ماه پس از این اعالمیه بود که ارتش بر

رزمین عثمانی خارج کند و آن را به تسلط خود در آورد و قیمومت این س امپراتوریاز تصرف 



یتانیا در یک مقطع زمانی، به جنبش  را به دست گیرد. بدین سان می بینیم که دولت بر
 د. اصیونیسم روی خوش نشان می د

به تدریج جنبش صیونیسم در سرزمین اسرائیل تقویت شد و قدرت گرفت و آبادی های 
پا گردید و مهاجرت یهودیان از سراسر  دنیا به اسرائیل یهودی نشین بیشتری با سرعت زیادتر بر

باره خود را نیافته  شتاب بیشتری یافت و برای اداره کردن این سرزمین، که هنوز استقالل دو
یو رفته رفته به یک شهر بزرگ  پا می شد. تل آو بود، نهادها و تشکیالت حکومتی بیشتری بر

یبا مبدل گردید و شهرهای دیگری نیز به وجود آمد.  و ز
ت می کنم، الزم می دانم این حاشیه را نیز بروم که اعراب در این جا که من از شهرها صحب

 این پهنۀ خاکیتمامی سرزمین اسرائیل و در تمامی طول تاریخ خود، فقط یک شهر جدید در 
پا کردند که  نام دارد و با رام الله اشتباه نشود. این شهر نیز در دوران بنی امیه ساخته  هلِمرَبر

در دهات و آبادی ها سکونت داشتند، ولی  گروهیل تاریخ، شد. اعراب این سرزمین در طو
 بیشتر آن ها بیابانگرد و بدوی بودند.

: همه پیشرفت و آبادانی و ترقی و اروپائی شدن شیوه زندگی بفرمائیدخوب توجه  دارمتقاضا 
پائی تشکیالت حکومتی، در این منطقه عقب افتاده و بیابانی و خشک، موجب جلب  و بر

کار تازه شد. یعنی اعراب بدوی که در آن سوی اردن امروز زندگی می کردند، یا در نیروهای 
جنوب خاک اسرائیل چادرنشین بودند، به تدریج کشیده شدند به مراکز یهودی که به کارگر و 

 نیروی کار نیاز داشتند و کار و شغل به آن ها پیشنهاد می شد.
رفت می کرد، فرصت های شغلی بیشتری به وجود هر اندازه آبادانی در نواحی یهودی نشین پیش

می آمد که اعراب مایل بودند آن ها را به دست گیرند. بدین سان، شمار قابل توجهی از 
یر شدند تا در مزارع و  یای کار از کشورهای مجاور به سوی اسرائیل آن روز سراز اعراب جو

اعراب که بسیاری از آن ها کارخانه ها و صنایع و رشته های دیگر به کار بپردازند. آن 
بیابانگرد بودند، برای کار و باال بردن سطح زندگی خود به سوی اسرائیل و نهادها یهودی آن 

 روی آوردند.
با این تحوالت بود که رفته رفته در برابر جنبش ملی یهود، که همان صیونیسم است، جنبش 

 نامید.متقابلی به وجود آمد که آن را می توان ناسیونالیسم عرب 
ستقیم موجب زایش رمببینید چقدر این تحول جالب است: یهودیان بودند که به طور غی

ناسیونالیسم عرب شدند. به زبانی دیگر، اگر ناسیونالیسم یهود به وجود نمی آمد، ناسیونالیسم 
 عرب نیز در خاک تاریخی اسرائیل شکل نمی گرفت.

فته شما که ناسیونالیسم عرب به توضیحی می خواهم و آن این که برخالف گ –پرسش 
دنبال ناسیونالیسم یهود رشد کرد، در برخی از سرزمین های عربی و از جمله مصر و 
عراق و سوریه امروز، پیش از آن که جنگ جهانی اول به پایان رسد، کتاب هائی انتشار 

 یافت و مطالبی گفته و نوشته شد که رنگ ناسیونالیسم عربی داشت.



که این یادآوری را می کنید. ولی این توضیح را الزم می دانم و آن این که  رماسپاسگز –پاسخ 
اگر در مصر ناسیونالیسم رشد کرد به علت آن بود که در گذشته سرزمین مستقلی به نام 

هزاران سال پیش از ظهور  –مصر وجود داشته است. مصر یک تاریخ پنج هزار ساله دارد 
 ه و عراق نیز صادق است. اسالم. همین اصل در مورد سوری

بی به نام فلسطین، هرگز در تاریخ اعراب وجود بفرمائیدولی، خوب توجه  ، یک کشور عر
نداشته است. در چنین وضعی، حتمی نبود که یک ناسیونالیسم به نام ناسیونالیسم فلسطینی به 

بی موجود نبوده است.  وجود آید، زیرا در گذشته کشوری به نام فلسطین عر
بی در مصر و عراق و سوریه به وجود آمد چون آن کشورها پیش از بله،  ناسیونالیسم عر

عثمانی و فروپاشی آن وجود داشته اند. ولی ناسیونالیسم عرب فلسطینی در این  امپراتوری
در برابر  غیرمستقیممنطقه که نام اصلی آن "سرزمین اسرائیل" است، فقط به صورت واکنش 

 به وجود آمد. –امش صیونیسم است که ن –ناسیونالیسم یهود 
بدین سان شد که در دوره ای که انگلستان به صورت قیم سرزمین اسرائیل عمل می کرد، سه 
قدرت در برابر هم ایستاده و با هم زورآزمائی می کردند: ناسیونالیسم یهودی )صیونیسم(، 

یتانیا. ناسیونالیسم عرب که در حال قوت گرفتن بود، و در برابر هر دو، دولت  قیم بر
یتانیا در اوائل نسبت به صیونیسم روی خوش نشان می داد و با  پیشتر گفتم که دولت بر
مهاجرت یهودیان به سرزمین پدری و آبادسازی آن و احداث شهرها و شهرک ها مخالفتی 

بی  فلسطینی جنبه خشونت باری به خود گرفت،  –نداشت. ولی هنگامی که ناسیونالیسم عر
انه ای که توسط اعراب به آبادی های یهودی نشین می شد و کشت و حمالت مسلح

کشتارهائی که اتفاق می افتاد، به صورت بسیار وحشیانه ای درآمده بود و گروه های مسلح 
عرب در جاده ها به کمین می نشستند و هنگامی که یک اتومبیل یهودی می گذشت آن را 

 ه قتل می رساندند. مورد حمله قرار می دادند و سرنشین آن را ب
یم که حتی امروز نیز با گذشت ده ها سال از استقالل اسرائیل، هنوز گروه  در حاشیه بگو

یستی در میان اعراب فلسطینی  که به همین شیوه های خونین  فعالیت می کنندهای ترور
 دست می زنند.وضد انسانی 

به این نتیجه رسید که باید با شدت گرفتن این درگیری های مسلحانه بود که دولت انگلستان 
گاهی جانب اعراب را بگیرد و زمانی از یهودیان  . یعنیبه سیاست "به نعل و به میخ" روی آورد

 جانبداری کند.
ولی در دوره ای که خشونت عرب های این سرزمین به اوج خود رسید، و مدت سه سال نیز 

امین الحسینی بود، تغییری در  (، و رهبر این خشونت هم حاج0434تا  0435ادامه یافت )از 
یتانیا به وجود آمد دولت انگلستان ویژه آن که در آن سال ها به  .سیاست خارجی دولت بر

پا روز به روز بیشتر می شود.   متوجه گردید که خطر شعله ور شدن آتش جنگ در ارو
 این سخن را در فرصت بعدی دنبال می کنیم.   

 



 
 

 ان را نپذیرفتآن شدند، ولی اروپا "همرنگ جماعت" اروپایهودیان آلمان و 

کنجکاو هستیم بدانیم در مجموع چه عواملی باعث شد که یهودیان، پس از دو   -پرسش 
هزار سال پراکندگی، پس از دو هزار سال نیایش به درگاه پروردگار به این امید که آنان را 

 کهد ورنوجود آ را بهبه سرزمین پدری باز گرداند، جنبش صیونیسم )ناسیونالیسم یهود( 
 دوباره کشور اسرائیل انجامید؟ باالخره به برپائی

یم که در این پرسش شما پاسخ آن نیز نهفته است.  –پاسخ  در آغاز سخن می خواهم بگو
علت آن است که موجودیت ملت یهود هیچ گاه از میان نرفت و آرزوی ملت یهود و امید او 

ذهن و قلب به این که باز گردد و دوباره در سرزمین اجدادی خویش ساکن شود، هیچ گاه از 
آنان زدوده نشد. نیایش یکی از طرق نگاهداشت این آرزوی میهن پرستانه بود. چرا؟ زیرا راه 

 ملی را عملی سازند. آرماندیگری در برابر خود نداشتند که با پیش گرفتن آن بتوانند این 



آن ها در آن دوران نمی توانستند با امپراتوری عظیم روم وارد جنگ شوند و آن را از پای در 
های اسالمی که  امپراتوریآورند و استقالل کشور خود را باز یابند. آن ها نمی توانستند با 

بعدها جانشین قدرت های پیشین شدند و این سرزمین را به تسلط خود در آوردند، مثل 
 عثمانی بجنگند و آن ها را از پای در آورند. امپراتوریسلجوقیان و مملوک ها و  امپراتوری

در چنین وضعی، تنها راه باقی مانده برای ملت یهود به هدف بازگشت به سرزمین اجدادی، 
یاها و حتی خیال ها بود. آرمانهمین نیایش ها و استغاثه ها و آرزوها و   ها ورؤ

یف کردیم که در کنار این نیایش ها و رؤیاها یک رشته ولی در گفت و گوهای پیشین تعر
جنبش هائی نیز برای بازگردانیدن یهودیان به خاک پدری آغاز شد که هیچ یک مانند 

 نداشت، بلکه یک خیزش صرفاً مذهبی بود.و عملی صیونیسم، جنبه سیاسی 
مهدی  -Messiah   Mashiah/משיח( در این جنبش های دینی، آن ها در تصور ظهور "ماشیح"

موعود( بودند که بیاید و آنان را به سرزمین پدری رهنمون گردد، یعنی، همان گونه که در 
هجرت و پراکندگی و محنت( به  – Galutגלות )گفتارهای پیشین تاکید کردم، از "گالوت" 

بدری و – Geulaגאולה )"گئوال"   رهائی و نجات( رهنمون شود. یعنی، یهودیان را از رنج و در
 تبعید رها سازد و آنان را به رستگاری برساند.

یهودیان در طول دو هزار سال تاریخ پراکندگی، همه این شیوه را آزمایش کردند و از همه این 
به کردند. ب جنبشی که در پایان  از این روراه ها رفتند و نیایش و منفعل بودن در زندگی را تجر

بیات تلخ  قرن نوزدهم به وجود آمد، ضرورت زمان و تاریخ بود. شاید اگر یهودیان آن تجر
 گذشته را نداشتند، این ضرورت نیز به وجود نمی آمد.

نمی توان گفت که اندیشه بازگرداندن یهودیان به سرزمین پدری از راه فعالیت های سیاسی و 
که تنها در ذهن یک فرد به وجود آمد. سخن از پیدایش جنبش تالش بین المللی فکری بود 

است. معنی واقعی و حقیقی این واژه، و در واقع تنها مفهوم  ( Zionismציונות)صیونیسم 
صیونیسم لزوم بازگشت یهودیان به سرزمین پدری است که همانا خاک اسرائیل می باشد؛ 

یش باید آزاد اسرائیلی که باید یک کشور مستقل باشد، ملتی که  در سرزمین متعلق به خو
 زندگی کند.

این عصارۀ تعریف صیونیسم است. نمی شود گفت که این ایده تنها در ذهن یک تن رشد 
کرد، ولی می توان گفت که آن یک فرد با پشتکار و ابتکار عمل خود توانست این اندیشه را به 

یند که این اندیشه، که مرحله اجرا در آورد. آن یک فرد می دانست چه راه هائی  را باید برگز
یک ایده قدیمی و باستانی است و در مغز و فکر همه یهودیان در همه دوران ها در غلیان بوده، 

 عملی گردد و جنبه اجرائی به خود بگیرد.
اندیشه  Theodor/Binyamin Ze’ev Herzl) בנימין זאב הרצל /תאודור( هرتصل تئودور که روزیتا 

هائی مطرح اندیشه  چنینکسی نبود که بیاید و های سیاسی و عملی خود را مطرح ساخت، 
 را به اجرا بگذارد. خود و برنامه سازد 

 



 که بود؟ هرتصلکه  بفرمائیدو اکنون توضیح  –پرسش 
یشی بود که از دانشگاه وین در رشته حقوق درجه  هرتصل –پاسخ  یک روزنامه نگار یهودی اتر

دکترا داشت و فردی بسیار تحصیل کرده و اندیشمند بود و طعم تلخ زندگی یک ملت آواره و 
یان محاکمه آلفرد  به های تلخ او، حضورش در جر به کرده بود. یکی از این تجر دربدر را تجر

ودی ارتش فرانسه بود که او را به دروغ به جاسوسی به سود آلمان افسر بلندپایه یه دریفوس
 متهم ساختند.

با روحیه حساس خویش و روح بلندپروازی و طبع منیع، به این نتیجه رسید که خود  هرتصل
او به تنهائی نمی تواند چنین برنامه دشواری را که همانا بازگرداندن یهودیان به سرزمین پدری 

باره  کشور باستانی یهود است، عملی سازد.  و استقالل دو
یش نیز به تنهائی بر نمی آمد. کل ، این کار حتی از عهده هرتصلاز دیدگاه  جامعه یهودی اتر

یسند و یا  حداکثر تالشی که می توانستند بکنند آن بود که روزنامه ای انتشار دهند، کتابی بنو
یند.  چند شعر بگو

بدری که در لهستان و روسیه و اتریش  هرتصل به این نتیجه رسید که آحاد ملت پراکنده و در
د، باید دست اتحاد به یکدیگر بدهند و نو آلمان و انگلستان و کشورهای دیگر زندگی می کن

ملی و  آرمانهمگان گرد هم آیند و به تبادل نظر بپردازند که آیا باید چه کنند که بتوانند به این 
به این ارزیابی دست یافت که تنها راهکار عملی و واقعی، تالش از  هرتصلخود برسند.  یرؤیائ

یق سیاسی و بین المللی است و نه نیاش و استغاثه به درگار پروردگار.   طر
بدری ملت یهود و این آرزو و  ملی برای  آرماناو به این باور رسیده بود که باید به مساله در

یک جنبه بین المللی داده شود؛ یعنی کشورها و دولت های  برگشت به سرزمین اجدادی
 به طور اصولیمتمدن دنیا باید در مرحله نخست درک و احساس کنند که چنین مساله ای 

 وجود دارد.
باره روحیه و اخالق افراد یهودی اشتباه می کنند هرتصل  .به این اعتقاد رسیده بود که دیگران در

 ت. یهودی نباید در یک محله محصور و در داخل چهاریهودی یک آدم توسری خور نیس
نامیده می شود محدود باشد. یهودی باید دیوارهای این حصار را  ) (Ghettoدیواری که "گتو" 

 فروپاشد و از گتو بیرون آید.
به کردند و دیدند اثری ندارد. یهودیان از گتو بیرون آمدند و  این برنامه را در برخی کشورها تجر

کردند در میان ملت هائی که در کنار آن ها زندگی می کردند تحلیل روند و با آنان تالش 
 همرنگ گردند.

یافتند که این تالش ثمری ندارد، به خاطر آن که ملت هائی که در  ولی خیلی زود یهودیان در
ا باید فردی که او را بیگانه می نامند، کج میانشان زندگی می کنند، آن ها را بیگانه می پندارند.

 برود؟ باید به مکانی برود که در آن جا او را بیگانه محسوب نمی کنند.  
به کدام سرزمین می تواند برود که در آن جا بیگانه نباشد؟ آرژانتین؟ انگلستان؟ پرو؟ تنها مکانی 

ی ند ، همانا سرزمین پدری است، سرزمینی ند و در آن جا او را بیگانه نخوانکه می تواند برگز



دارای تشکیالت سیاسی بوده است.  تقالل برخوردار بوده، کشور داشته وآنجا از اس که در
مکانی که خاستگاه و محل رشد فرهنگ ملی این قوم بوده است. و آن هیچ نقطه ای در جهان 

 نیست، جز سرزمین اسرائیل که پایتخت آن اورشلیم است.
هنگام شائول پادشاه آغاز شد و تا  دوران استقالل چهارصد ساله یهودیان در سرزمین خود، از

ین پادشاه سرزمین "یهودا" ادامه یافت که  بابل آن را به اشغال درآورد و به دوران  امپراتوریآخر
 پایان داد. ملت یهودپادشاهی 

یهودیان در یک دوران هشتاد نود ساله نیز دوباره از استقالل برخوردار یادآوری می کنم که 
یم که با پشتیبانی و کمک سلسله اشکانیان شدند و آن دوران حشمون باره باید بگو ائیم بود که دو

در ایران بود که برخورداری از این استقالل میسر گردید. یهودیان به پاخاسته علیه اشغالگران 
ی برسند و اورشلیم را دوباره پایتخت یهود سازند. فرمانبیگانه، در آن هنگام توانستند به خود

یتخت کشور اسرائیل بوده و هست. شهری که هرگز پایتخت هیچ کشور شهری که همیشه پا
 دیگری نبوده و نیست.

ما می دانیم که سرزمین اسرائیل بارها دست به دست گشت. دوران عرب و  –پرسش 
اسالم بود. خلفای عباسی و اموی و صلیبیون و مملوک ها و رومیان و یونانیان بر این 

ک از آن ها شهر اورشلیم را به عنوان پایتخت خود تعیین سرزمین مسلط بودند، ولی هیچ ی
نکرد، و تنها یهودیان بودند که از روز نخست به دست آوردن هویت ملی و سیاسی، 

 اورشلیم را پایتخت خود قرار دادند. آیا چنین نیست؟
بی نبوده است. این  –پاسخ  بله، دقیقا همین گونه است. اورشلیم هرگز پایتخت هیچ کشور عر

نکته را نیز اضافه کنم که در طول تاریخ اشغالگران به شهر اورشلیم نام های مختلف داده اند 
ولی آن را هرگز به عنوان یک واحد سیاسی مستقل اعالم  – اند کردهو نام اصلی آن را تحریف 

 .اند کردهن
به زبانی دیگر، شهر اورشلیم و سرزمین اسرائیل، هرگز در دوران اشغال بیگانگان به عنوان یک 

نشده بود. اسرائیل در دوران آن ها یک استان، یا یک ایالت  تلقیکشور جداگانه از جانب آنان 
و یا یک والیت بود که تحت نظر فاطمیون و یا سلجوقیان و غیره اداره می شد و موجودیت 

 نداشت. قلمست
هنگامی هم که صلیبیون این سرزمین را به اشغال در آوردند، به قول خودشان یک دولت 
یافتند که قادر به ادامه و دوام آن  مسیحی افراطی برای خویش تشکیل دادند، ولی خیلی زود در
 نیستند. آن ها خیلی زود مایوس شدند، زیرا می دانستند که این سرزمین به آنان تعلق ندارد.
باره به آن جا باز  بنابراین، تنها ملت یهود بود که با اتکائی که به این سرزمین داشت، توانست دو

 گردد و استقالل خویش را برای بار سوم به دست آورد.
شما گفتید که یهودیان ناسیونالیسم خود را حفظ کردند، باور دینی و فرهنگ  –پرسش 

خود را حفظ کردند و در کشورهای دیگر اکثراً مورد تبعیض و آزار قرار داشتند. ولی از 
طرف دیگر ما می بینیم که ملت های دیگری وجود داشتند که به تدریج تحلیل رفتند و 

است که اگر در آن دوران ها و در آن سرزمین ها علیه یهودیان نابود شدند. پرسش من این 



تبعیض وجود نداشت، اگر آن ها را در جامعه بومی می پذیرفتند و راه می دادند، اگر 
اجازه می دادند که آنان همرنگ جماعت شوند، آیا این شوق و اشتیاق بازگشت به 

 و دوام می آورد؟ باقی می ماند گرمسرزمین پدری در بین یهودیان همچنان 
باره آن چه که پرسیدید رساله ها و کتاب های بسیاری نگاشته شده است. اتفاقا  –پاسخ  در

به کردند. به عنوان  ئییهودیان در برخی از کشورهای اروپا می توانم  مثالاین موضوع را نیز تجر
ی  ن نمونه باشد.یهودیان آلمان را مثال بزنم که می تواند برای پاسخگوئی به این پرسش بهتر

یم. فرهنگ  در آلمان یهودیانی بودند که گفتند بیائید خود را به رنگ آلمانی های بومی در آور
یسیم به  خود را به زبان آلمانی مبدل کنیم. به زبان آلمانی عشق و عالقه نشان دهیم، شعر بنو

یم، به تمام معنا بیائیم و آلمانی بان آلمانی، به موسیقی آلمانی نزدیک شو یم  ز منتها دین  –شو
 خود را به عنوان دین موسوی نگاه داریم.

نه تنها در حرف این اندیشه  Moses Mendelssohn) משה מנדלסון(افرادی چون موشه مندلسون 
ولی نتیجه آن بود که جامعه آلمانی  را مطرح ساختند، بلکه به عملی ساختن آن نیز پرداختند.

راند و یهودیان همچنان به عنوان یک ملت بیگانه تلقی می آنان را دفع می کرد و از خود می 
 شدند.

در پاسخ به پرسش شما که آیا یهودیان می توانستند فرهنگ بومی را به طور کامل بپذیرند و از 
تبعیض در امان باشند و دیگر اشتیاقی به بازگشت به سرزمین پدری نداشته باشند و در 

یم که شاید چنین امری امکان پذیر بود و این تحلیل رفتن جامعه موجود تحلیل بروند، باید بگو
سیمیله شدن عملی می گردید. نمی شود گفت که رخ نمی داد. ولی من در این جا درباره و اَ

یم و به اگرها نمی پردازم.  رویدادهای تاریخی و آن چه که رخ داده سخن می گو
امعه بومی چه نتیجه ای به که تالش یهودیان برای همرنگ شدن با ج بفرمائید –پرسش 

 دنبال داشت که از آن سخن می گوئید؟
در آلمان قدرت را به دست گرفت، )که البته  0433هنگامی که هیتلر در سال  –پاسخ 

بی می دانید( او و دیگران، و اصوالً حزب نازی یا ناسیونال  پیشینه هیتلر را شما به خو
را به عنوان  ان، آمدند و نه تنها یهودیسوسیالیست که او سرکردگی آن را در دست داشت

عنصر بیگانه معرفی کردند، بلکه به دروغ آن ها را افرادی قلمداد ساختند که دشمن بشریت 
و این در حالی که بخشی از  –دشمن تمدن اروپائی معرفی می کردند  به ویژهرا  ها هستند. آن

یهودی آلمان  هنرمندانتمدن آلمان مدیون و مرهون تالش همین دانشمندان و اندیشمندان و 
 بوده است.

یم که آلمان، منهای یهودیان، به تنهائی نمی توانست به چنین سطح  به جرات می توانم بگو
ین تر از آن می رسید. در آن دوران به قدرت رسیدن هیتلر، بین تمدنی برسد، شاید به پائ

پانصد تا ششصد هزار نفر یهودی در آلمان می زیستند. جمعیت کلی آلمان در آن هنگام 
شصت میلیون نفر بود. این اقلیت کم، چگونه می توانست کشور بزرگ و پرجمعیت آلمان را 

پا را ممکن ب  ود در معرض خطر قرار دهد؟به خطر اندازد؟ کدام بخش از ارو



)پارلمان آلمان( آمد و قوانین نژادپرستانه نورنبرگ را از  Bundestagبوندستاگ  0436در سال 
تصویب گذراند. به موجب این قوانین، یهودی حق نداشت در ادارات دولتی به کار بپردازد، از 

بود که حتی اگر یهودی  حق استخدام شدن در نهادهای کشوری محروم بود. در این قوانین آمده
با یک مسیحی ازدواج کرده باشد، هنوز هم به عنوان یک نژاد پست شناخته می شود. آن ها به 

آن ها،  با اجرایبودند که  ساختهخیال خودشان یک رشته تئوری های باصطالح علمی 
 یهودی همه حقوق شهروندی را از دست می داد و از همه جا طرد می شد.

یعنی دو سال پس از به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان سخن می گفتیم.  0436در مورد سال 
این را هم اضافه کنیم که بر حسب اتفاق همین سال بود که شماری از یهودیان آلمانی به این 
نتیجه رسیدند که در آن کشور جائی برای زندگی کردن ندارند و راه دیگری باقی نمانده جز آن 

یند. پس از رسیدن به این نتیجه بود که که خاک آلمان و مردمان ن بان آن را ترک گو امهر
گروهی از این یهودیان رهسپار ایاالت متحده شدند و گروهی دیگر سرزمین اسرائیل را برای 

یدند.  استقرار دوبارۀ خویش برگز
جان کالم آن که، حتی تالش یهودیان برای تحلیل رفتن در فرهنگ و جامعه بومی نیز نتوانست 

 در آن جوامع از میان ببرد و مشکل ملی آنان را حل کند.  را س بیگانه بودن آن هااحسا
از سخنان شما چنین بر می آید که مفهوم ایدئولوژیک صیونیسم آن است که  –پرسش 

یهودیان باید به سرزمین پدری خویش باز گردند و فرهنگ مستقل خود را دوباره برقرار 
ای آئین و باورهای مذهبی خویش باز گردند و آینده و امنیت کنند و بتوانند آزادانه به اجر

 خویش را در همین سرزمین جستجو کنند.
و برگشت به آن  (Zionציון )بی تردید، هسته مرکزی اندیشه صیونیسم واژه صیون  –پاسخ 

ید "شیوَت صیون"   Shivatשיבת ציון )است. این اصطالح دینی را نیز یاد آوری کنم که می گو

Zion)  یعنی بازگشت یهودیان به صیون، که نام دیگر اورشلیم و سرزمین اسرائیل است. این دو ،
 واژه "اورشلیم" و "اسرائیل" کلماتی است که هرگز از یکدیگر جدائی پذیر نمی باشد.

با این تعریف، کسی می تواند صیونیست باشد که از بازگشت یهودیان به کشور اجدادی آنان 
ولی نه تنها بازگشت به خاک اجدادی، بلکه تالش و ایثار برای از  –جانبداری می کند 

نوساختن این سرزمینی که در طول قرن ها بی توجهی دیگرانی که در آن می زیستند، به 
 صورت نیمه ویرانه در آمده بود.

هائی که بر سرزمین اسرائیل حکومت می  امپراتوریدر طول قرن های متمادی، دولت ها و 
گز دلشان برای این سرزمین نسوخته بود و گامی در راه آبادانی این مملکت برنداشته کردند، هر

بودند. اکنون این وظیفه و رسالت ملی صیونیست ها بود که وقتی به سرزمین پدری باز می 
رق جبین و با کار بدنی و با تالش جسمانی مداوم و خستگی گردند، با دو دست خویش و با عِ 

باره سرزمین خویش کمر همت ببندند، و این کار را هم کردند و واقعا ناپذیر، برای آباد انی دو
 به این هدف رسیدند.

 



 

 
 روی آوردندسرزمین پدری  ولی با ایمانی قوی به بازسازییهودیان با دست خالی 

شما در گفت وگوهای پیشین توضیح دادید که چگونه یهودیان به این نتیجه  –پرسش 
رسیدند که هیچ جائی بهتر از سرزمین پدری آنان برای شکوفا کردن فرهنگ خود و تمدن 
باستان و دین یهود و موجودیت ملی آنان، وجود ندارد و در پی آن بود که یهودیان روند 

غاز کردند و به آبادانی آن پرداختند. حاال می خواهم بپرسم بازگشت به سرزمین پدری را آ
عثمانی و  امپراتوریکه یهودیان چگونه توانستند با گذشت سی چهل سال از فروپاشی 

پایان جنگ جهانی اول، پایه های حکومت مستقل ملی و همه نهادهای الزم برای مدیریت 
 کشور را برپا کنند؟

یا در گفت و گوی پیشی –پاسخ  ن به این نکته اشاره کردم که تنها نفس بازگشت به سرزمین گو
اسرائیل و کرایه کردن یک آپارتمان و به راه انداختن یک کسب، و در واقع ادامه دادن به همان 

 شیوه زندگی گذشته در سرزمین پیشین، کافی نیست که موجب آبادانی کشور جدید شود.



یهودیانی که به این سرزمین مهاجرت می کردند رو  در این زمینه چند تحول رخ داد: اوالً شمار
 0228به ازدیاد گذاشت. ابتدای مهاجرت هدفمندانه گروهی از جوانان پیشگام یهودی در سال 

بود به نام "گروه مهاجران بیلو" که به این نیت آمدند که باید سرزمین پدری را از نو آباد و 
هزار نفر یهودی در سراسر سرزمین  26حدود شکوفا کرد. ارزیابی می شود که در آن دوران 

اسرائیل زندگی می کردند، ولی با گذشت زمان این جمعیت رو به افزایش گذاشت و نیاز به 
یا را  پائی تشکیالت و نهادها و سازمان هائی پیش آمد که با کمک آن ها بتوان این جامعه پو بر

 اداره کرد و نیازهای آن را برطرف ساخت.
ی پس از دیگری و به تدریج به وجود آمد. پیشتر گفتیم که اتحادیه کل کارگران این نهادها یک

 0481از نخستین تشکیالتی بود که در سال  (Histadrutהסתדרות اسرائیل )به نام هیستدروت 
پا گردید و هدف از آن دفاع از حقوق کارگران و بهبود وضع آنان بود. این تشکیالت   82بر

پا شد و این نشان می سال پیش از آن که اسرا باره خود را به دست آورد بر ئیل استقالل دو
 دهد که پیشگامان آن روز تا چه حد دوراندیش و مبتکر و حساس به حقوق کارگران بودند.

توجه کنید که در بسیاری از کشورهای جهان، کارگری ساده شغلی نبود که یهودیان به آن 
زمین اسرائیلی آمد، همه مشاغل سنتی پیشین را کنار بپردازند. ولی یک پیشگام یهودی که به سر

 گذاشت و به همه مشاغلی پرداخت که کشور آینده اسرائیل به آن نیاز داشت.
بیائید ایران را مثال بزنیم: اکثر یهودیان ایران در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم، عمده 

ین شغلی که داشتند پیله وری بود. کاالی خود را در بقچه ای می پیچیدند و راه می افتادند و  تر
 به خیابان و حتی دهات اطراف می رفتند و کاالی خود را عرضه می کردند. 

آن ها پارچه و کاالهای دیگری می فروختند که مورد نیاز خانواده ها بود. آنان در واقع 
ی سازنده و پردرآمد فروشندگان دوره گرد بودند. زیرا اجازه به آن ها داده نمی شد که به کارها

 دست بزنند.
همین وضع کم و بیش در بسیاری کشورهای دیگر نیز که یهودیان در آن ها زندگی می کردند 
وجود داشت.عده ای از پیشگامان یهودی به این نتیجه رسیده و گفتند "اکنون که ما به سرزمین 

یش بازگشته ایم، باید آن شغل های سنتی غیرتولیدی را کنار یم و به مشاغلی  پدری خو بگذار
 بپردازیم که برای سازندگی کشور ضروری است".

در واقع، فضای فکری آن جوان یهودی که مشتاقانه به این سرزمین مهاجرت می کرد آن بود که 
با این امید و  –به خانه پدری آمده تا به طور مستقل و با سرافرازی و بالندگی زندگی کند 

ن دور بتواند استقالل سیاسی و مدنی کشور خود را که در هدف که در آینده ای نه چندا
 گذشته دور و دوران باستان از آن برخوردار بوده، از نو به دست آورد.

دقیقا این را می خواهم بپرسم که یهودیان دو هزار سال آواره و سرگردان بودند،  –پرسش 
یبت دو هزار ساله به در تمام کشورها مورد تبعیض قرار گرفتند، اکنون که پس از آن غ

 .سرزمین پدری باز می گردند، پس همه چیز را باید از صفر شروع کنند



حاال نوبت آن است که من از شما، آقای امیر سئوال کنم و بپرسم شما که در ایران  –پاسخ 
بودید، یا پدر شما و یا پدر بزرگ شما، آیا هرگز نام اسرائیل )با تلفظ عبری: ییسرائل( و نام 

شلیم از حافظه شما زدوده شده بود؟ من خودم بارها در کودکی شنیدم و مسلماً شما و اور
ین سوگندهای رایج در بین آنان قسم خوردن به  دیگر یهودیان نیز شنیده اند که یکی از مهمتر
سرزمین اسرائیل و چهار شهر مقدس آن بوده است. یهودیان به اورشلیم قسم می خوردند و 

یه و صفاد )صفات( سوگند یاد می همچنین با ذکر نا م شهرهای حبرون )الخلیل( و طبر
 کردند.

بوط می شود و رخدادهای آن،  یاهائی که به این سرزمین مر به سخنی دیگر، نام اسرائیل، رو
، دوران پادشاهی یهود، استقالل این سرزمین و خود این اند کردهپیامبرانی که در آن ظهور 

سرزمین مظهر یهودیت و ایمان بود و جان و روح و روان یهودیان هرگز نتوانست خود را از 
همه این ها جدا سازد.  بنابراین، هیچ گاه سرزمین اسرائیل و شهر اورشلیم از ذهن و خاطر 

 نشد. زدودهیهودیان 
که یکی از شاعران دینی و ملی یهود در قرن یازدهم  (Yehuda Haleviלוי יהודה ה)هودا هَلِوی یِ

ید: "ای صیون )که منظور  بوده، و در اسپانیا می زیسته،  در یکی از اشعار خود از جمله می گو
یابیهمان اورشلیم یا اسرائیل است( کجائی که بتوانی مشقت قوم خویش را ببینی و  که آنان  در

برو هس یبان محنت و ذلت  باتند. اورشلیم که در شرق قرار دارد با چه رنجی رو دست به گر
باره زندگی یهودا هلوی گفته می شود که او در آن دوران به دیدار اورشلیم آمد و در است ". در

یان فتنه مغول کشته شد.  جر
عنی در باز اگر به عقب بازگردیم و به دورانی اشاره کنیم که یهودیان در تبعید بابل می زیستند، ی

دو هزار و پانصد سال پیش، آنان این شعر را می سراییدند که "ای اورشلیم، اگر ترا فراموش 
زبانم به کامم بچسبد. ای آن گاه ، رومکنم، دست راستم فراموش شود. اگر ترا به یاد نیاو

 اورشلیم همیشه ترا فراز همه شادمانی های خویش قرار خواهم داد" .
بت است، در کتاب  آرمانی که سرشار از این گونه سرودهای مذهب های ملی و درد غر
نام دارد گنجانیده شده و یهودیان هر روز و هر هفته و هر Sidur סידור نیایش یهود، که "سیدور" 

 ماه و هر سال بارها و بارها آن را می خوانند.
نیایش های یهود نیز نام اورشلیم نه تنها بارها در کتاب مقدس تورات آمده است، بلکه در اکثر 

از اورشلیم و سرزمین اسرائیل یاد می شود. نامی از سرزمین های دیگر نیست، بلکه در کتاب 
 مقدس همیشه از اورشلیم و اسرائیل نام برده می شود.

اجازه بدهید در همین رابطه یک موضوع دیگر را نیز یادآوری کنم و آن این که در تورات نام 
 دراست، ولی در قرآن حتی یک بار نام اورشلیم آورده نشده است.  اورشلیم صدها بار آمده

یک کتاب برحق می دانیم. حتی یک بار برای نمونه نامی از  که ما آن را هممجید  کالم الله
 اورشلیم برده نشده است. 

چرا این نکته را بیان می کنم؟ به خاطر آن که اعراب و فلسطینی ها اکنون برای رسیدن به 
اسرائیل اورشلیم را برای خود طلب می کنند. باز تاکید می کنم که هم من و هم شما صلح با 



یم، ولی این یک حقیقت تاریخی و علمی و  است که در قرآن  مسلمبه اسالم احترام می گذار
مجید حتی یک بار نام اورشلیم نیامده است. در هر حال تاکید می کنم که نام سرزمین 

 بودندودیان محو نشد و بنابراین، هنگامی که آنان به دنبال سرزمینی اسرائیل هرگز از خاطر یه
 ند؟میرفتکجا باید که در آن درامنیت و رفاه زیست کنند، پس 

اگر اجازه دهید، بر می گردیم به قرن بیستم و پرسش من این است که جنبش  –پرسش 
وع شد و با بازگشت یهودیان به سرزمین پدری از حدود یک صد و پنجاه سال پیش شر

عثمانی شتاب بیشتری گرفت و مهاجرت دسته  امپراتوریجنگ جهانی اول و فروپاشی 
جمعی یهودیان به سرزمین تاریخی اسرائیل آغاز گردید و گروه گروه به آن سرزمین می 
رسیدند. این افراد تاره وارد به خانه و بهداشت و کار و مدرسه و مراکز عمومی و دیگر 

 . چگونه یهودیان توانستند همه این ها را به موقع تهیه و آماده سازند؟امور نیاز داشتند
پا نشده بود، یهودیان ناچار بودند  –پاسخ  چون مملکتی هنوز وجود نداشت و کشوری هنوز بر

پا کنند تا بتوانند همه این  همه نهادها و سازمان ها و تشکیالت مورد نیاز را به دست خود بر
را برطرف سازند و آن چه را که الزم است بسازند و آن چه را که ضروری است به  نیازها

 وجود آورند.
پائی یک رشته و آن  بیاورمیک نمونه برایتان  بان درماننهادهای بهداشتی و بر ی است که در ز

صندوق بیماران( نامیده می شود و نوعی بیمه  Kupat Holimקופת חולים )عبری "کوپت خولیم" 
ی محسوب می شود که هدف از آن رسیدگی به حال بیماران است. این مهاجران تازه درمان

وارد نیز مانند هر کس دیگر ممکن بود بیمار شوند و قادر به تامین معیشت خانواده نباشند و 
پا کردند که بتوانند این مشکل را حل کنند زن و کودک آنان گرسنه بمانند  . و آن نها در بر

می باشد ( Bituah Leumi לאומי ביטוחبیتوح لئومی  به عبری:) "اداره بیمه های اجتماعی" نهاد دیگر
، برای رسیدگی به امور رفاهی ناتواناندر کنار "کوپت خولیم" )بیمه درمانی(، یز که آن ن

پا گردید. سالخوردگان، کودکان و بیوه زنان  بر
پائی کشور و تهیه نیازهای مردم و تامین رفاه آنان، پیشگامان یهودی نه تنها همه  در راه بر
پا کردند، بلکه  نهادهای ضروری را همان گونه که در آن دوران در دیگر کشورها نیز رسم بود بر

دست زدند و نهادهائی به وجود آوردند که در کشورهای  تحسین انگیزیخود به ابتکارات 
 بقه و همانند نداشت.دیگر سا

جوانان پیشگام که به اسرائیل مهاجرت کردند، افرادی پرشور و مبتکر بودند. آمدند و آبادی 
با این شعار که هر کس به حد توانائیش برای  –بر پا کردند  (Kibbutzקיבוץ  کیبوتصاشتراکی )

ر دنیا سراغ دارید همگان کار کند و به حد نیازش از صندوق عمومی بهره بگیرد. در کدام کشو
پا شده باشد؟ یادآوری می کنیم که در  که این گونه آبادی های کشاورزی به صورت اشتراکی بر

یافت نمی ککیبوتص ند، بلکه همه درآمدها به صندوق عمومی ن، اعضا پولی بابت کار خود در
 که نیاز همگان تامین می گردد. استد و از این صندوق ومی ریخته می ش

پا ساخته و  کیبوتصتوجه کنید در آن دورانی که جوانان پیشگام یهودی با شور و شوق زیاد  را بر
به کار کشاورزی می پرداختند، ماشین آالت مدرن امروزی وجود نداشت و بسیاری از کارها 



با بیل و کلنگ انجام می گرفت و جوانان پرشور  سنگ و نخالهو از جمله خاکبرداری و انتقال 
 سبدهای مملو از خاک سنگین را بر دوش نهاده و به این سوی و آن سوی میبردند. یهودی

یا در این باره است و شماری از آن  فیلم های زیادی در آن دوران گرفته شده که یک سند گو
به  کیبوتصکرد. به یاد آوریم که همگان در  تماشاها را می توان در اینترنت و یوتیوب نیز 

می پردازند و از دل و جان کار می کنند، بدون آن که انتظار داشته باشند همه کارهای ضروری 
کسی به آنان مزد بدهد. انتظارشان تنها آن است که نیازهای اصولی و اساسی آنان تامین گردد، 

 لباس برای پوشیدن داشته باشند و خوراک برای خوردن و مسکن برای زندگی کردن.
بی و کوچک بود که به آن ها در کجا ب کیبوتصولی مسکن اعضای  ود؟ یک رشته اطاق های چو

می گفتند و یا اطاق های کوچکی که از حلبی ساخته شده بود و یا این  (Tsrifצריף )"صریف" 
 که این کشاورزان جوان و تازه کار ناچار بودند در چادر بخوابند.

باره  دارممی دانید چرا من التهاب  یم؟ به کیبوتصدر خاطر آن که خود من  این همه سخن بگو
 کیبوتصاز  دیگر بودم و در آن جا کار و زندگی می کردم. یکی کیبوتصعضو  0469در سال 

یو"  که در نزدیکی مرز  داردنام  (Gesher Hazivגשר הזיו )هائی که در آن زندگی کردم "گِشِر هَز
 .واقع شده استلبنان 

در این آبادی های اشتراکی افرادی نیز زندگی می کردند که از شخصیت های سیاسی 
یر بودند، ژنرال ارتش بودند، نماینده پارلمان بودند و یا شغل مهم  سرشناس کشور بودند: وز

کار می کردند، ولی حقوق ماهیانه آنان به صندوق  کیبوتصدیگری داشتند. آن ها در خارج از 
 02نبود. من که در آن دوران  کیبوتصته می شد. هیچ تفاوتی بین اعضای ریخ کیبوتصعمومی 

سال داشتم، همان غذائی را می خوردم و همان لباسی را می پوشیدم که آن افسر یا وزیر یا 
وکیل می خوردند و می پوشیدند. هیچ کس را بر دیگری برتری نبود. چون بیشتر از این نیازی 

 احساس نمی شد.
پرسش من در این بخش از گفت و گو آن است که گفتید در آن دوران،  آخرین –پرسش 

یهودی خارج از اسرائیل پیله ور بود، یا دکان داشت، تجارت می کرد، جواهر می فروخت 
و با این مشاغل و این سابقه، به اسرائیل آمدند و بی آن که پیشتر تجربه ای داشته باشند، 

ع کشاورزی را برپا سازند. چگونه توانستند به این توانستند بهترین و پیشرفته ترین نو
 دستاورد برسند؟

و معجزه به  –معموال در وصف این گونه پدیده ها واژه "معجزه" را به کار می برند  –پاسخ 
یداد خارق العاده و شگفت انگیز است که مشکل می توان آن را توجیه کرد. این  مفهوم یک رو

باره به کار کشاورزی و را واقعا باید نوعی معجزه دانس ت که یهودیان پس از دو هزار سال، دو
به به دست اشغالگران بیگانه زیرا از هنگامی که  –پرورش محصول در مزرعه بازگشتند 

اسارت برده شدند و در سرزمین های دیگر ساکن گردیدند، از یک سو اجازه زمین داری به 
ز سوی دیگر خودشان وابستگی به سرزمین آنان داده نمی شد که بتوانند کشاورزی کنند و ا

 بیگانه نداشتند که در آن به کشت و زرع و کشاورزی بپردازند.



ید زمین  در برخی کشورهای اسالمی، طبق قوانینی که در آن ها رایج بود، یهودی حق خر
نداشت. در این سرزمین ها سراسر خاک موقوفه اسالمی محسوب می شد و به یهودیان 

ید حت ی یک متر زمین را نمی دادند و طبعا یهودیان امکان نداشتند به کار کشاورزی اجازه خر
 بپردازند. 

یم که در شرائط سیاسی و اجتماعی آن دوران، یهودی  من از زمان های گذشته سخن می گو
مشاغل دیگر  یهیچ گاه نمی توانست کشاورز باشد. نه تنها کشاورزی، بلکه پرداختن به بسیار

 ممنوع بود. آناننیز برای 
طبابت را باید از شغل های ممنوعه حذف کرد، زیرا در دیدگاه اهالی سرزمین های اسالمی و 
غیر اسالمی، پزشک یهودی که در آن دوران وی را "حکیم" یا "حکیم باشی" می خواندند، خیلی 

های مورد احتیاج بود و از احترام بسیار برخوردار می شد. آن ها بودند که به یاری انسان 
 آنان می کوشیدند. درمانرنجور می شتافتند و تا آن جا که می توانستند برای 

ولی شمار طبیبان یا حکیمان یهودی در یک شهر مثل کاشان یا گلپایگان چند نفر می توانست 
باشند؟ سه، چهار یا پنج نفر. بنابراین، بخش عظیمی از یهودیان در آن دوران به مشاغلی چون 

ه گردی و دستفروشی می پرداختند که مسلماً نمی توان این نوع شغل ها را در پیله وری و دور
 ردیف کارهای سازنده قرار داد. همین ها بودند که به سرزمین پدری باز گشتند. 

در آن هنگام این سرزمین در چه وضعی بود؟ یک سرزمین بایر و خشک و بیابانی و حتی 
یا خیز که موجب مرگ شما ری از پیشگامان می شد. این سرزمین در طول باتالقی و ماالر

 گرمقرن ها متروک گذاشته شده بود و کسی به آن توجه نمی کرد. بنابراین، بخش های 
 سرزمین بیابان بود و آن جا که باران می بارید به باتالق مبدل می گردید.

به آنان  اعراب ادعا می کنند که این سرزمین به مدت صدها سال و حتی هزاران سال متعلق
بوده است. باید از آن ها پرسید که در این مدت طوالنی آن ها چه توجهی به این سرزمین 
نشان دادند و چگونه به نگاهداری آن پرداختند؟ از این اعراب باید پرسید که چرا این سرزمین 

 تا این حد متروک و باتالقی مانده بود؟
یس Mark Twainوقتی شما سفر نامه مارک تواین  یکائی را بخوانید که در نیمه دوم نو نده آمر

یسد که از  قرن نوزدهم از این سرزمین دیدن کرده بود، او به این واقعیت اشاره می کند و می نو
از پیش یهودی نشین بوده اند،  هر بخش این سرزمین که دیدن می کند، جز برخی از شهرها که 

یا کسی ک یسد که گو ین تالشی برای آبادانی و سرسبز همه بایر و بیابانی است و می نو وچکتر
 کردن این سرزمین ها نکرده و عالقه ای نیز به این کار نداشته است.

تنها ملت یهود بود که دلبستگی عمیقی به این سرزمین داشت و وابستگی خود را به خاک 
 پدری به اثبات رساند و وقتی به آن جا بازگشت، نخستین تالشش آن بود که این سرزمین را

 دوباره آباد و سرسبز سازد.
چه مدرکی قوی تر از این واقعیت می توان برای اثبات سرسپردگی یهودیان به خانه اجدادی 

 ارائه کرد؟



 
 

 
یتانیا  پیکارگران گروه "اِتسِل" )سازمان نظامی ملی( در مبارزه برای اخراج حکومت بر

یکی از ادعاهائی که علیه اسرائیل مطرح می شود این است که می گویند  –پرسش 
یل هم می آورند و می گویند همان "انگلیس بود که اسرائیل را به وجود آورد". چرا؟ دل
خطاب به روچیلد شخصیت  5759نامه لرد بالفور وزیر خارجه وقت بریتانیا در سال 

نیکوکار و دلسوز یهودی، که در آن نوشت که بریتانیا بر حق یهودیان برای داشتن خانه ملی 
نگلیس بود در سرزمین اسرائیل مهر تائید می گذارد، بخشی از توطئه ای از جانب دولت ا

یک کشور غیر عربی و غیر اسالمی برپا  خاورمیانهکه می خواست در این قسمت از 
سازد که پایگاه قدرت و آلت دست و مجری خواسته های دولت لندن و دیگر دولت های 

 .غربی و کشورهای اروپائی قرار گیرد
به چنین ادعاهائی باید گفت: در همان دوران باستان که ملت یهود تمدن  واکنشدر  –پاسخ 

داشت، زمانی که این ملت در اوج ترقی و شکوفائی بود، دورانی که ملت یهود از استقالل ملی 



برخوردار می بود، موقعی که ملت یهود یک فرهنگ پیشرفته در این سرزمین به وجود آورد، 
ابی بیش نبودند. اصال اسمی از انگلیس در آن دوران در تاریخ کشور انگلیس و شهر لندن مرد

 بشری وجود نداشت.
بنابراین، لطف کرده و ملت یهود را با انگلیسی ها مقایسه نکنید. اصوال نباید ملت یهود را با 

اگر به ما می گفتند: "خوب، بیائید و بروید در لندن زندگی کنید"،  ملت های دیگر مقایسه کرد.
همه امکاناتی که در آن شهر وجود دارد، چنین چیزی مورد قبول قرار نمی گرفت.  علی رغم

ید و بکنید  شما نمی توانید پاریس را بردارید و بکنید پایتخت انگلستان و یا لندن را بگیر
پایتخت فرانسه. ملت یهود همیشه به سرزمین خود وابسته و دلبسته بوده و با این وفاداری، و 

 خود برسد.  آرمانثار و فداکاری، توانسته به پس از آن با ای
باره جان  این نهضتی بود که از دو هزار سال پیش وجود داشت و از اواسط قرن نوزدهم دو

سلحانه علیه حکومت قیم رمگرفت و در اواسط قرن بیستم به صورت مبارزه مسلحانه و غی
یتانیا در آمد تا باالخره به نتیجه رسید. اگر بیایند و در مورد بازپس گیری استقالل ملت  بر

اسرائیل ادعا کنند که "کار، کار انگلیسی ها بوده"، این یکی از دروغ های شاخدار تاریخی 
 است که آن را باید قاطعانه رد کرد.

 09و تا تاریخ  0401نوامبر  8کسانی که روند تاریخی قرن بیستم را از انتشار اعالمیه بالفور در 
باره خود را که در آن هنگ 0492مه  دنبال کنند، به  رسماً اعالم داشتام اسرائیل استقالل دو

بی در خواهند یافت که در مجموع دولت انگلیس در دوران قیمومت سرزمین اسرائیل  خو
با شیوه ای خشونت بار با یهودیان این سرزمین رفتار کرد. وقتی شما درباره این خشونت می 

ی د، چگونه می توان ادعا کرد که "کار، کار انگلیس ها خوانید و از جزئیات آن آگاه می شو
 بوده" است؟

یکی و  یتانیا، چند جنبش چر در سرزمین اسرائیل از پیش از جنگ جهانی دوم تا خروج بر
یرزمینی به وجود آمد که هدف آن ها مبارزه مسلحانه به نیت بیرون راندن حکومت قیم  ز

بی ک دام مبارزه جدی را در این سرزمین )فلسطین( انگلیس بود. مردم عرب و سیاستمداران عر
به راه انداختند که هدف آن بیرون راندن انگلیسی ها باشد؟ مبارزه یهودیان بسیار قاطعانه تر و 

 جدی تر بود.
ما بودیم، ملت یهود بود که انگلیسی ها را از این سرزمین بیرون راند. حتی می خواهم نکته ای 

یم و آن این که مر یتانیا در نقاط دیگر جهان نیز مبارزه باالتر بگو دم برخی دیگر از مستعمرات بر
 –با حکومت استعماری یا قیم را از پیکارگران یهودی و مردم اسرائیل علیه انگلیس فرا گرفتند 

به دست آورد که یک سال  0491چه در هندوستان، که باالخره استقالل خود را در سال 
سال پس از اسرائیل به  2ود؛ و چه در قبرس که حدود پیش از اعالم استقالل اسرائیل ب

 استقالل رسید.
این ادعا که "کار، کار انگلیس ها بود"، در برابر رویدادهای تاریخی و حقایق زمان کامالً بی 

. اگر اسرائیلیان پرچم مبارزه علیه حکومت استعمارگر انگلیس را به اهتزاز در می مانداعتبار 
ی  تانیا بر این سرزمین، احتماال تا به امروز نیز همچنان ادامه داشت.نمی آوردند، تسلط بر



یتانیا بر خاک اسرائیل به پایان رسید، به خاطر آن بود که یهودیان با دالوری و  اگر قیمومت بر
 سرسختی و قاطعیت علیه استعمار انگلیس مبارزه کردند و جنگیدند.

آمد بسیار فاجعه بار داشت که همانا جنگ فراموش نکنید که این مبارزه و پیکار یک پیش در
جهانی دوم و هولوکاست بود که موجب نابودی شش میلیون نفر یهودی گردید. به این واقعیت 
پا نابود شدند؛ جنگ جهانی دوم در  تاریخی خوب توجه کنید: شش میلیون نفر یهودی در ارو

ای مرگ نازی که زنده مانده، پایان گرفت؛ عده ای از یهودیان نگون بخت اردوگاه ه 0496سال 
 ولی بیشتر به یک اسکلت متحرک شباهت داشتند، آزادی خود را بازیافتند.

پا چه  حاال، این نگون بختان به کجا باز گردند؟ از خانه و زندگی و محل اقامت آنان در ارو
مانده است؟ پس تصمیم می گیرند که راهی سرزمین پدری خویش شوند که تنها مکانی 

با آغوش باز این محنت کشیدگان را می پذیرد. سوار کشتی می شوند و به سوی  است که
یائی انگلیس  سرزمین پدری به راه می افتند. ولی وقتی به سواحل اسرائیل می رسند، نیروی در

آمده  جا کشتی آن ها را متوقف می کند و می خواهد آن ها را به همان سرزمینی که از آن
پا کرده و میلیون بودند باز گرداند. به ک جا؟ به همان اروپائی که در آن کوره های آدم سوزی را بر

 ها نفر یهودی را به قتل رسانده بودند.
از کوره های آدم سوزی را پیش از آن که در سواحل اسرائیل  نجات یافتهکشتی حامل آوارگان 

ستگاه هیتلر و لنگر اندازد، بازگرداندند به بندر هامبورگ در آلمان، همان کشوری که خا
از شنیدن این نام موی بر بدن هر انسانی سیخ می شود. هنوز هم جنایات نازی ها بود و 

از  نجاتانگلیس بود که این بال را به سر یهودیان آواره ای در آورد که تنها قصدشان پس از 
را تصور چنین ستمی  بود که به خانه پدری باز گردند. آنمرگ در اردوگاه های کشتار همگانی، 

 نمی کنم که تاریخ هرگز بتواند فراموش کند.
بود که به یاد خروج از  (Exodus)نام کشتی حامل آوارگان نجات یافته یهودی "اکسودوس" 

سرزمین بندگی مصر به رهبری حضرت موسی نام گذاری شده بود. بعدها نیز یک فیلم 
باره ماجرای آن ساختند. ولی فیلم های مستند یداد وجود دارد. ن یسینمائی در یز درباره این رو

در آن دوران روزنامه های مهم جهان نیز گزارش های زیادی در این باره منتشر کردند. بروید و 
بوط به سال های پس از جنگ جهانی دوم را بخوانید.  روزنامه های مر

در حالی که همه این اسناد و شواهد و مدارک وجود دارد که حکومت قیم انگلیس علیه 
نبش صونیسم و بازگشت یهودیان به سرزمین پدری اقدامات گسترده ای کرد، چگونه می ج

باره استقالل یافته  توانند ادعا کنند که "کار، کارِ انگلیس ها بود" و آن ها بودند که کشور دو
اسرائیل را به وجود آوردند؟ مگر انگلیس ها چه دسته گلی به سر ملت یهود زدند؟ این ادعا که 

ف همان افتراهای همیشگی علیه یهودیان است، هیچ گونه پایه و اساسی ندارد. اسناد و در ردی
 است.و باطل و مردود مدارک و شواهد همان نشان می دهد که این ادعا کامال بی مورد 

سئوال دیگری را نیز در زمینه همین ادعاها می خواهم مطرح کنم: جای تردید  –پرسش 
نیست که اسرائیل از همان نخستین سال هائی که استقالل دوباره خود را به دست آورد، با 



و  کشورهای غربی به همکاری نزدیک پرداخت. اسرائیل با اروپا و آمریکا همیشه دوستی
 را چه می گوئید؟است. این  همگامی داشته

داشتن روابط خوب و همکاری با کشورهای دیگر یک امر طبیعی و یک سیاست  –پاسخ 
عاقالنه است. در گفت و گوهای پیشین من تعریف کردم که چگونه نخستین گروه از مهاجران 

پای شرقی در سال   وبا نام "بیلو" بازگشت به سرزمین پدری را آغاز کردند  0228یهودی از ارو
ید بن  این مهاجرت رفته رفته گسترش یافت و در اوائل قرن بیستم شخصیت هائی مانند داو

 کیبوتصگوریون و یتسحاک بن صوی و دیگران به این سرزمین آمدند و آبادی های اشتراکی )
ها( و آبادی های تعاونی )موشاوها( و همچنین اتحادیه کل کارگران اسرائیل )هیستدروت( و 

یت یک کشور را پایه گذاری کردند.   دیگر نهادهای مدیر
به موازات این تالش ها بود که نیروی دفاعی اسرائیل نیز به تدریج شکل گرفت و انسجام 

ودیانی بودند که از کشورهای اروپائی به این یافت. اکثر این پیشگامان آبادانی اسرائیل، یه
ین ارتباطشان با کشورهای  سرزمین آمدند. بسیار طبیعی است که این ساکنان جدید، بیشتر

بی باشد. تصور می کنم که این روند امری طبیعی و منطقی است. پائی و دولت های غر  ارو
ر آبادانی این سرزمین سهیم البته درصدی از یهودیان مشرق زمین نیز به اسرائیل آمدند و د

ین در همان نخستین دوره پیشگامی و آمدن به اسرائیل  ین بخش از مهاجر گردیدند، ولی بیشتر
ین آزار و ستم همسایگان و  پای شرقی و روسیه بودند، که در آن دوران مورد بیشتر افرادی از ارو

بان خود قرار داشتند. سخن ما نیز درباره همین اکث یان نامهر یت است. آیا طبیعی همشهر ر
بی برقرار کنند؟ پس با  ین روابط را با کشورهای غر پا آمده، بیشتر نیست که آن یهودیان از ارو

یقائی کنیا؟  کدام مملکت؟ با اندونزی یا تایلند یا هند؟ و یا با کشور آفر
یادی متوجه ارتباطات فر هنگی بنابراین، توجه پیشگامانی که به اسرائیل بازگشته بودند تا حد ز

پا بود و کشورهائی که می شناختند که آنان را با  بود رشته هائی . این ارتباطات بر اساسبا ارو
آن سرزمین ها پیوند می داد. ارتباط فرهنگی به مفهوم ارتباط زبانی نیز هست. زبان یکدیگر را 

 بودند. صحبت می کردند و این ارتباط زادگاهی نیز بود، چون اکثر آن ها در اروپا زاده شده
 .پرسیدید که این پیشگامان با کدام کشور می توانستند ارتباط طبیعی برقرار کنند –پرسش 

با اتحاد جماهیر شوروی  :دارماگر مشکالت دوران جنگ سرد را نادیده بگیریم، من پاسخ 
مگر نه آن که اکثر این پیشگامان از روسیه و اروپای شرقی آمده بودند، پس  سوسیالیستی.

طبیعی تر از این که بیشترین ارتباطات با شوروی آن روز باشد؟ و این در حالی  یچه چیز
که اتحاد شوروی از همان سال های نخستین، سیاست بسیار ضد اسرائیلی در پیش گرفت 

 و اعراب را بر اسرائیلیان ترجیح داد؟
اقعا وجود داشت. بله، این رابطه بین یهودیان بازگشته و دولت اتحاد شوروی اتفاقا و و –پاسخ 

یتانیا مبارزه  حتی پیش از جنگ جهانی دوم، هنگامی که یهودیان سرسختانه با حکومت قیم بر
ید و این امکان به وجود آید که بتوان استقالل اسرائیل را  می کردند که این سرزمین را ترک گو

را مورد حمایت اعالم کرد، اتحاد شوروی از این مبارزه پشتیبانی می کرد و پیکارگران یهودی 
 قرار می داد. 



این پشتیبانی تا سال های پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه یافت و حتی در یکی دو سال اول 
اعالم استقالل اسرائیل نیز مناسبات دوستی و همکاری بین اتحاد شوروی و اسرائیل برقرار 

اتحاد  0468د سال تا حدو 0401بود. در طول تمام سال های پس از انقالب بلشویک در سال 
ین یاران اسرائیلیان در پیکار در راه استقالل و آزادی بود و همکاری  شوروی یکی از نزدیک تر

 .وجود داشتهای گسترده ای بین طرفین 
یتانیا و یا فرانسه برقرار بود، بلکه با اتحاد شوروی و حتی  این همکاری نه با ایاالت متحده یا بر

یم که روابط بس یار دوستانه ای بین پیکارگران یهودی در سرزمین اسرائیل با می توانم بگو
مناسبات با هیچ کشور و گروهی به پای آن ابعاد داشت و  وجودانقالبیون در اتحاد شوروی 

 نمی رسید.
یک نکته جالب دیگر هست که می خواهم توجه شما را به آن جلب کنم و آن این واقعیت 

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل استقالل خود را است که وقتی اسرائیل با استناد به 
اعالم کرد و کشورهای عرب گفتند که این حکومت را در جنین خفه خواهند کرد و "به 
دولت پوشالی اسرائیل اجازه نخواهند داد سر بلند کند"، در چنین شرائط حساسی که ارتش 

پا حمله برده و قصد نابودی آن را داش یتانیا و ایاالت های عرب به اسرائیل نو تند، فرانسه و بر
بی بودند که فروش جنگ افزار دفاعی به اسرائیل را ممنوع  متحده و دیگر کشورهای غر

و این اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی بودند که حاضر به فروش  –ساختند 
 تسلیحات به اسرائیل شدند و در راس آن ها جمهوری چکسلواکی قرار داشت.

بی قرار داشت که علناً می گفتند با آن که اس رائیل در معرض هجوم ارتش های هفت کشور عر
بی حتی  یزند، کشورهای غر یا بر می خواهند اسرائیل نوخاسته را نابود کنند و مردم آن را به در
یک فشنک هم به اسرائیلیان نفروختند. روسیه شوروی آن هنگام بود که به کمک اسرائیل 

واکی امکان داد بخشی از سالح های مورد نیاز اسرائیل را به این شتافت و به جمهوری چکسل
 کشور بفروشد.

پای اسرائیل خدمت می کردم و به چشم خود می دیدم که  من خودم در آن دوران در ارتش نو
بازان اسرائیلی و بسیاری دیگر از جنگ افزارهائی که در ارتش وجود داشت ساخت  تفنگ سر

یداری کرده بود.  چکسلواکی بود و اسرائیل آن  ها را از آن کشور خر
اتحاد شوروی در آن دوره یک کمک مهم دیگر نیز به اسرائیل کرد و آن تامین سوخت مورد 
نیاز این کشور بود. بدون سوخت، هیچ مملکتی نمی تواند به زندگی عادی ادامه دهد و نفت 

یان اصلی تامین انرژی است.  شر
م و آشکار برای یک دوره چند ساله به اسرائیل برای اتحاد شوروی بود که به طور مستقی

هدف ها و  ها البته دولت مسکو از این یاری رسانی رویاروئی با دشمنان عرب یاری رساند.
. اسرائیل در یک منطقه حساس بین المللی قرار دارد و از اهمیت دنبال می کردمنافع خود را 

 راهبردی بسیار برخوردار است.
انگلیس غروب نخواهد کرد، زیرا بسیار  امپراتوریند که هرگز آفتاب در گذشته می گفت

یتانیا گرفته تا هندوستان و از هونگ کونگ تا سرزمین های   دوردستوسیع بود: از خاک بر



یقا. ولی یک مشت جوان پیکارگر و دالور و اهل ایثار یهودی، به دنبال چند سال مبارزه با  آفر
یتانیا،  ند زند و آن را ناچار سارآوررا به زانو د امپراتوریباالخره این  توانستندحکومت قیم بر

ید.  که سرزمین پدری آنان را ترک گو
در چنین موقعیت منطقه ای و بین المللی بود که اتحاد شوروی نیز دلش بسیار می خواست که 

ید. امپراتوری یتانیا ضعیف شود و این منطقه را ترک گو  استعمارگر بر
یش بازگشته اند، حتی پیش از جنگ جهانی دوم، به خیزشی یهودیانی که به س رزمین پدری خو

یتانیا در این منطقه دست زدند که به پیروزی انجامید و انگلیس را ناچار ساخت این  علیه بر
ید. گمان می کنم که همین مبارزه یهودیان از پس از جنگ جهانی اول و دوم  منطقه را ترک گو

مان برخی کشورهای دیگر و از جمله هند قرار گرفت و موحب بود که الهام بخش خیزش مرد
یتانیا" راندن حکومتبیرون   شد. ی کبیر"بر

می خواهم یادآوری کنم که پیش از این خیزش یهودی علیه  نتصرولی پروفسور  –پرسش 
بریتانیا و در جریان آن، تظاهرات گسترده ای علیه بریتانیا در عراق و مصر و برخی دیگر از 

. آن ها چه؟ علیه حضور فرانسه در سوریه نیز جریان داشت نیز سرزمین های عرب نشین
 شما این ها را نادیده نمی گیرید؟ . آیابه وجود آمده بودخیزش ها و مخالفت هائی 

، رممن خیزش های رهائی بخش و آزادی طلبی هیچ ملتی را نه تنها نادیده نمی گی .خیر –پاسخ 
بلکه برای آن احترام بسیار قائلم. بله، در عراق جنبش هائی به وجود آمد. ولی مسلماً نه به آن 

یان داش ت. در مصر نیز اعتراض و حدت و شدت پیکارهائی که در سرزمین اسرائیل حر
پا شد  ولی پس از اعالم استقالل اسرائیل بود که این مخالفت ها  –تظاهرات علیه انگلیس بر

 شدت گرفت.
 0469یادآوری می کنم که انقالب ژنرال محمد نجیب علیه خاندان سلطنتی در مصر در سال 

آن بود که ناصر مساله رخ داد که بعد به تسلط جمال عبدالناصر بر قدرت انجامید و پس از 
یتانیا و فرانسه را در سال   پیش کشید. 0465ملی کردن کانال سوئز و خلع ید از بر

من برای همه این خیزش ها و این جنبش ها احترام قائلم. استقالل شبه قاره هند و جدائی آن 
یتانیا را ارج می نهم. خیزش مردم عراق را برای رسیدن به آزادی و استقالل م می  رمحتاز بر

یم. هر  دانم. جدائی امیرنشین های عرب حوزه خلیج فارس از تسلط انگلیس را شادباش می گو
ملتی که برای رسیدن به استقالل خویش قیام کرد، به پیکار پرداخت و پیروز شد، مورد 

 که همگان نیز باید به آن احترام گذارند. باورممن است و بر این  ستایش
باره تاریخ استعمار  باره تاریخ کشور یهود سخن می گوئیم ونه در یم در و  –ولی در این جا ما دار

باره تائید می کنم که مخالفت ها و به از این رو تکیه کالم من متمرکز  روی این دوره است. دو
مبارزاتی در کشورهای عرب علیه حضور استعمارگران وجود داشته است، ولی در داخل 

یتانیا ابراز نگردید سرزمین ا  –سرائیل هیچ ابراز مخالفتی از جانب اعراب علیه حضور بر
یتانیا در سرزمین  ممکن است برخی گروه های عرب بودند که اعتراض ها و انتقادهائی از بر
اسرائیل )فلسطین( ابراز کردند. ولی مبارزه اصلی علیه حکومت قیم انگلیس و پیکار فداکارانه 

 .لت از این سرزمین، از جانب مبارزان یهودی بود و بسبرای اخراج آن دو



یتانیا، البته درگیری هائی نیز بین نیروهای  در طول سال های مبارزه یهودیان علیه حکومت بر
یاروئی ها  انتظامی انگلیس و اعراب مسلح رخ داد و گلوله هائی نیز رد و بدل شد. ولی آن رو

تنها جوانان مبارز و ایثارگر یهودی بودند که به  جنبه متشکل و برنامه ریزی شده نداشت، و
صورت منسجم و با هدفمندی و پایداری و شهامت، علیه حکومت قیم به پا خاستند و آن 

 را ناچار به ترک میهنشان کردند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 را داشتند اسرائیلو قصد نابودی را پاره کردند اعراب قطعنامه سازمان ملل 

شما در گفت و گوهای پیشین بارها تاکید کردید که یهودیان حق داشتند پس از  –پرسش 
 ها سال مبارزه دو هزار سال آوارگی به خانه پدری خویش باز گردند، و آن ها پس از ده

بریتانیا را ناچار  امپراتوریمسالمت آمیز و حتی مسلحانه علیه حکومت قیم انگلیس، 
ساختند سرزمین پدری آنان را ترک گوید. پرسش دوبارۀ من این است: خیلی خوب، 
یهودیان حق دارند به سرزمین پدری خود باز گردند. ولی آیا این حق را دارند که بیایند و 
عرب را ، فلسطینی را ، از خانه اش بیرون کنند و بگویند "بگذار من در این جا سکونت 

؟ در گفت و گوی پیشین توضیحات جامعی دادید، ولی ضروری می دانم آن را دوباره کنم"
 .گذارمبا شما در میان ب



بابت مطرح ساختن این پرسش یک دنیا از شما سپاسگزاری می کنم. پرسش هائی که  –پاسخ 
  ا و اساسی بوده که باید به آن ها پاسخ منطقیپر محتوتا کنون کرده اید، همگی پرسش های 

داده شود. پیش از آن که مستقیما به سئوال شما بپردازم، اجازه بدهید واژه ای از پرسش شما 
یم "حق  حقرا تکمیل کنم. شما گفتید "یهودیان  داشتند" و من می خواهم اضافه کرده بگو

 طبیعی یهودیان بود".
را از نو بنا  بله، حق طبیعی ملت یهود بود که، باز گردد و در سرزمین پدری خود زندگی خویش

اضافه کنم که بدون نیز پرسش شما را بدهم، باید این را به این کند. اما، برای آن که پاسخ 
افرادی در آن جا که  ، وقتی می بیندشک، هیچ ملتی حق ندارد حتی در کشور اجدادی خود

پا ساخته اندروستاها و شهرک ها و شهرهای خود ساکن هستند و انواع  ن ، بیاید و ایرا بر
 مردمان را از خانه و زندگی خودشان بیرون کند.

نه تنها من صد در صد و کامال با این عمل مخالفم و آن را یک حرکت غیرانسانی می  .نه
دانم،  بلکه هیچ ملت دیگری نیز حق ندارد به چنین رفتاری دست بزند. اما، من می دانم که 

ید.  شما با این پرسش روی چه مساله ای انگشت می گذار
اگر سخن ما درباره تاریخ ملت یهود، و به ویژه تاریخ قرن بیستم این ملت است، و منظور 
باره استقالل خویش را به دست  تاریخ یهود در سرزمین اسرائیل و پیش از آن است که دو

باره اسرائیل رسما  0492آورد، یعنی پیش از سال  که در چهاردهم ماه مه آن سال استقالل دو
یم که اعالم گردید،   در خاک اسرائیل، .ای وجود ندارد در هیچ نقطه عالم چنین پیشینهباید بگو

، با وجود آن که گروه گروه و دسته دسته از بودند  آمدهیهودیان مهاجری که از نقاط مختلف 
ند، ولی حتی یک نفر ه بود"گالوت" )سرزمین های غربت و آوارگی( روانه این سرزمین شد

 زندگی خودش بیرون نیانداختند.عرب را از خانه و 
توجه کنید که من این مطالب را در مورد دورانی تا آغاز جنگ اعراب علیه اسرائیل در سال 

بیان می کنم. تا آن تاریخ، حتی یک یهودی نبود که یک عرب را از خانه اش بیرون کند و  0492
شد که علت آن حمله  آن خانه را به تملک خود در آورد. مساله، از دوران این جنگ آغاز

بی برای انهدام اسرائیل بود.  ارتش های هفت کشور عر
در همین رابطه یادآوری می کنم که من در گفت و گوهای پیشین تعریف کردم که چگونه 
یهودیان از روسیه و دیگر کشورهای اروپائی روانه سرزمین پدری شدند. در این جا باید بیافزایم 

نیز به خاک اسرائیل بازگشتند و تنها یهودیان کشورهای  ق زمینمشرکه یهودیان از کشورهای 
پائی نبودند که چنین کردند.َ  ارو

به بعد، مهاجرت را آغاز کردند. مثال  0481از ایران نیز گروه های متشکلی، از حدود سال 
پرستی سلطان سلیمان خان کهن صدق رهسپار این سرزمین  یک گروه از یهودیان ایرانی به سر

پرستی گروه دیگر را مسیو منحم لوی همدانی به عهده داشت. از دهه سوم قرن گردید . سر
 بیستم بود که مهاجرت یهودیان مشهدی به اسرائیل آغاز شد.

ین یهودی، حتی یک مورد  باره تاکید کنم که علی رغم این سیل مهاجر در این جا می خواهم دو
ید خانه خود  را به من بده و آن را تصاحب کند. در رخ نداد که یهودی بیاید و به عرب بگو



واقع خصومت و مبارزه مسلحانه عرب ها علیه جمعیت یهودی این سرزمین، و پس از آن 
علیه کشور اعالم استقالل کرده اسرائیل و دولت آن بود که به خود ساکنان عرب این سرزمین 

را بگذارند و نیز آسیب رساند و موجب گردید که هزاران نفر از آنان خانه های خود 
یزند. از هنگامی که مجمع عمومی سازمان ملل در دوم نوامبر سال  طرح تقسیم  0491بگر

سرزمین تاریخی اسرائیل )فلسطین( را تصویب کرد، حمالت جنایتکارانه گروه های مسلح 
بی به هدف بیرون راندن یهودیان از خانه های خود آغاز گردید.  عر

بی" در کنار به موجب این طرح، قرار بود که  در خاک تاریخی اسرائیل دو کشور "یهودی و عر
پا گردد.  یکدیگر بر

در قطعنامه به صراحت تمام گفته شده بود که یهودیان حق دارند در سرزمین تاریخی پدران 
خویش دارای خانه ملی باشند. توجه کنید که در همان قطعنامه همچنین گفته شده بود که 

ی از این سرزمین تقسیم شده که به آن ها اختصاص داده می اعراب نیز حق دارند در بخش
 شود، برای خود یک مملکت به وجود آورند. 

یهودیان با آن که آرزو داشتند سراسر خاک تاریخی خود را باز پس گیرند، اعالم داشتند که 
افق دو قطعنامه سازمان ملل را می پذیرند و با مفاد آن کنار می آیند. این قطعنامه با آرای مو

سوم از کشورهای عضو سازمان ملل به تصویب رسیده بود. ولی سران عرب آن قطعنامه را 
 باطل دانستند و به آن نه گفتند.

یران و بلندپایگان آن  در چنین وضعی بود که همه سخنان سران کشورهای عرب و اظهارات وز
بی، همگی به روی ابراز  مخالفت با این قطعنامه کشورها و مطالب رادیوها و روزنامه های عر

و با حمله به  کردهمجمع عمومی سازمان ملل متمرکز شد. آنان گفتند که این قطعنامه را پاره 
پا آن را نابود می سازند.   اسرائیل نو

یم"!  یا می ریز یاد زدند که "ما یهودیان را به در حاال به این نکته خوب توجه کنید: آن ها فر
یختن یا ر یهودیان از جانب اعراب مهاجم، بارها و بارها در رادیوها و  تهدید در مورد به در

بی و در اعالمیه ها و سخنرانی های دولتمردان کشورهای عرب تکرار شد.  روزنامه های عر
توجه کنید که این نه مردم کوچه و بازار عرب و افراد عادی و عامی عرب بودند که چنین 

یا  بان  سران عرب و رسانه های تهدیدی می کردند، بلکه این تهدید به در یختن یهودیان، از ز ر
بی   .بیان می گردیدهمگانی عر

یران عرب بودند که این تهدید را عنوان  کردند. آن هائی که در راس مملکت می نخست وز
یخت. افراد مسؤول در  یا خواهند ر بی بودند گفتند که به آسانی یهودیان را به در های عر

یزند. کشورهای عرب بودند که گفتند یا بر خیلی ساده تر  قصد دارند ملت یهود را به در
باره ای به شیوه هولوکاست که هیتلر می خواست همه  یم: آن ها قصد داشتند فاجعه دو بگو

 یهودیان را قتل عام کند، به وجود آورند.
فرصت مناسبی پیش آید که در بخشی از این گفت و شنودها منشور استقالل  امیدوارممن 

بان داوید بن گوریون و در همایش تاریخی فرمانا که در روز اعالم خوداسرائیل ر ی کشور از ز
یو   گردید، به زبان فارسی بیان کنم.  اعالمسران اسرائیل در تل آو



یم ، وقتی صحبت از نابودی ملت اسرائیل می شود، من هیچ اسم  من متاسف هستم بگو
شاید این  جز آن که چنین قصدی را "نیت وحشیانه" بنامم. گذارمدیگری نمی توانم به روی آن ب

عادت شماری قبائل وحشی و آدمخوار، اگر هنوز وجود دارند، باشد. ولی آدم متمدن هرگز 
ید که می خواهم یک قوم و یک ملت دیگر را نابود کنم.  نباید بگو

یم که از همان زمان تصویب قطعنامه تقسیم سرزمین ت اریخی اسرائیل در این جا باید بگو
بی بود که حمالت مسلحانه گروه های عرب علیه آبادی  )فلسطین( به دو کشور یهودی و عر

از آن پس ها( شدیدتر شد. در گذشته نیز وجود داشت ولی  کیبوتصهای اشتراکی یهودیان )
 شدت بیشتری یافت.

ه باال گرفت و تصویب طرح تقسیم بود که این حمالت مسلحان 0491بالفاصله پس از نوامبر 
باره اسرائیل استقالل  0492و زمانی که در مه  خود را رسما اعالم کرد، این تعرضات دو

 خونین به اوج خود رسید.
اعراب در آن هنگام رسما و علنا کشور نوخاسته اسرائیل را هدف حمله جنگی گسترده و 

من، جنگ یکی از پست از دیدگاه  .همه جانبه قرار داده بودند. در جنگ حلوا تقسیم نمی کنند
ین سطوح اخالق و رفتار بشری است. در گذشته چنین بوده و در آینده نیز چنین خواهد  تر

 ماند. هیچ کس نباید جنگ را دوست داشته و از وقوع آن خوشنود باشد.
و قصد نابودی ولی وقتی یک جنگ تحمیلی رخ می دهد، یعنی دشمن به شما حمله می کند  

از خود دفاع کنید، آن هم ملت کوچک اسرائیل  حق داریدشما  است که شما را دارد، بدیهی
باره خویش را اعالم کرده است و شمار جمعیتش به  0492در سال  که تازه موجودیت دو

د شتنهزار نفر می رسد، در یک چنین جنگ تحمیلی، اسرائیلیان چاره ای ندار 561زحمت به 
 جز آن که از خود دفاع کنند.

بی جمعیت کوچک ا سرائیل ناچار بود در برابر حمالت مسلحانه ارتش های هفت کشور عر
یزند. به  یا بر از خود و موجودیت خود دفاع کند و نگذارد که اعراب بتوانند یهودیان را به در

یان بود که سراسر سرزمین اسرائیل به یک جبهه گسترده  مبدل  درگیری مسلحانهدنبال این جر
لیله می نامند، تا ناحیه نگب در جنوب، شمال، که اعراب آن را جَگردید. از منطقه گالیل در 

ب می خوانند، و از شرق تا غرب این سرزمین آتش جنگ شعله ور قَکه اعراب آن را نَ 
 گردیده بود.

یا می ریزند، این  بی، که گفته بودند یهودیان را به در همراه با یاوه سرائی های سران کشورهای عر
یزی ادامه یزند  جنگ و خونر یا بر داشت. خوب توجه کنید: تهدید به این که یهودیان را به در

یک خواب و خیال نبود. بلکه آن ها در نوشته های خود و در اعالمیه های خود و در 
در  و اظهارات سرانشان این تهدید را بازگو می کردند و همه این ها در آرشیوها موجود است

بی و جهانی ثبت و ضبط شده ا  ست.جراید عر
یزی مبدل گردیده بود،  در چنین وضعی که سراسر این خاک به یک جبهه بزرگ جنگ و خونر

بی بودند که به اعراب ساکن این سرزمین  کردند  گوشزدرهبران عرب و سران کشورهای عر
یان زد و خوردها و عملیات جنگی ممکن است آسیبی به جان  که اگر بیم دارند که در جر



یند و به کشورهای عرب پناه برند و در آن  آن ها برسد، می توانند خانه های خود را ترک گو
 جا به طور موقت از امنیت برخوردار گردند.

ید ما کار یهود را یک  سران عرب به این اعراب مقیم سرزمین اسرائیل گفته بودند که "بگذار
یا بر یم، و بعد، شما نه سره کنیم و بعد شما برگردید". یعنی، این ها را بزنیم و بکشیم و به در یز

در تل نیز تنها می توانید به خانه های خود باز گردید، بلکه می توانید تمامی اموال یهودیان را 
 آویو و آبادی ها و شهرک های یهودی نشین تصاحب کنید. 

توجه کنید که گروه زیادی از اعراب ساکن این سرزمین، به این توصیه زمامداران و دولتمردان 
بروند و  دارمدند و به آن عمل کردند. از عالقمندان به این موضوع تمنا عرب گوش دا

آرشیوهای کشورهای عرب را بررسی کنند تا متوجه شوند که تا چه حد این موضوع 
 واقعیت دارد و درست است.

و نه تنها خیال می کردند، بلکه صد در صد مطمئن بودند  –اعراب بودند که خیال می کردند 
هزار نفری یهودی را "یکسره"  561ر ملت کوچک و در محاصره قرار گرفته که وقتی کا –
 می توانند پیروزمندانه برگردند و همه چیز را تصاحب کنند.آن گاه ند، نک

حاال از شما می خواهم بپرسم که آیا اسرائیلیان باید بلند شوند و بروند پیش اعراب و به آن 
یند "ببخشید، معذرت می خواهیم از این که پیروز شدیم؟" شما حمله کردید و ما  ها بگو
 پیروز شدیم. آیا باید پوزش بطلبیم؟ بدهکاریم؟

یان  یک عده ای از اعراب که دشمن یهودیان بودند، بلند شدند و از این سرزمین رفتند. در جر
بیا  یو رسیده بودند. از بئرطو یبا به حوالی شهر تل آو بازان مصری تقر באר טוביה )جنگ، سر

Be’er Tuvia)  در مرکز اسرائیل به رخووت( רחובותRehovot)  در شهری رسیده بودند که
یو  ین استفاصله بیست کیلومتری از جنوب تل آو یو بزرگتر . چیزی نمانده بود که به تل آو

 شهر یهودی نشین برسند و خدا می داند که آن جا چه می کردند.
یان این جنگ تحمیلی و نابرابر، ارتش اردن نیز از شرق خاک اسرائیل را مورد حمله و  در جر
بی بود، زیرا توسط  ین ارتش عر ین و کار ورزیده تر تعرض قرار داده بود. ارتش اردن تعلیم دیده تر

تعلیم دیده  "پاشا گالب" به ملقب )(John Bagot Glubbده انگلیسی جان باگوت گالب فرمان
 بود.

بستان سعودی، از زمین و  در کنار آن ها، واحدهای مسلح از ارتش سوریه، عراق، لبنان و عر
که  مردمانی –را مورد حمله قرار داده بودند دریا و حتی هوا، این خاک و این ملت نوخاسته 

 امکانات دفاعی کافی و اسلحه زیادی نداشتند که بتوانند از خود دفاع کنند.
باره اسرائیل رسما هوا یو استقالل دو پیماهای مصری درست ساعاتی پس از آن که در تل آو

ین شهر کشور را مورد حمله هوائی قرار دادند و نقاطی را بمباران  اعالم شد، این بزرگتر
 کردند.



یزی و خطر، عده ای عرب بار خود را بستند و فرار  بنابراین، در چنین اوضاع جنگی و خونر
اگر این اعراب واقعا به این خاک و این سرزمین و این بالد  نشان سالم بماند.کردند تا جا

ین عالقه ای داشتند، در آن جا می ماندند و راه فرار در پیش نمی گرفتند.  کوچکتر
باره آن سخن  در منشور استقالل اسرائیل که در یکی از گفت و گوهای بعدی به تفصیل در

یحاً گفته شده است "ما ساکنان عرب این سرزمین را فرا می خوانیم که  خواهیم گفت، صر
 در این خاک بمانند و برای شکوفائی و آبادانی این سرزمین با ما همکاری کنند ".

یم.  این مطلب را در گفت و گوی بعدی پی می گیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
باز جنایتکار نازی مادر یهودی فرزندش را در آغوش می فشارد و   آنان را نشانه می رودسر

دو پرسش مطرح سازیم که در رابطه با استقالل  بگذارید به عقب باز گردیم و –پرسش 
اسرائیل می تواند با هم مربوط باشد: در جریان این گفت و شنودها، شما بارها به فاجعه 
کشته شدن شش میلیون نفر یهودی در جریان جنگ جهانی دوم به دستور آلمان هیتلری 

دیان از کجا می دانند اشاره کردید. بسیار مهم است که به این پرسش پاسخ دهید که یهو
که شمار این قربانیان شش میلیون نفر بوده است؟ چه مدارک و شواهد تاریخی برای 

و آن این که حتی اگر  دارمیک پرسش دیگر هم در همین رابطه  اثبات این رقم وجود دارد؟
شش میلیون نفر یهودی در اروپا کشته شدند، این فاجعه چه حقی را به یهودیان می دهد 

 تاوان این جنایات را از فلسطینی ها مطالبه کنند؟ از اعراب بطلبند؟که 
با جواب به پرسش اول آغاز می کنیم: درست است که امروز شماری از یهودستیزان  –پاسخ 

که نمی دانند چگونه کینه توزی خود نسبت به یهودیان را در لفافه بپوشانند. مسلم آن است 
یادی گرایش های یهودستیزانه را مکروه و  که امروز ملت های متمدن و مترقی تا حد ز

محکوم می دانند. بنابراین پاره ای از این انسان نماهای ضد یهود نمی خواهند نشان دهند که از 
ارزش های انسانی و اخالقی به دور هستند، و برای آن که تظاهر کنند که آن ها نیز انسان های 



را در همان پوشش سنتی و پیشین بروز دهند، می مترقی هستند، به جای آن که یهودستیزی 
 .بخشندآیند و به آن شکل و صورت دیگری می 

هدف افترا و اتهام قرار دهند، به صراحت آن ها می آیند و به جای آن که یهودیت ویهودی را 
بی صهیونیسم و صهیونیست تلفظ می شود  واژگان "صیونیسم" و "صیونیست" را که در عر

د و از این جنبش ملی گرائی یهود و ناسیونالیسم آنان یک غول بی شاخ و دم می به  کار می برن
سازند و انواع انگ ها و لکه ها را به آن می چسبانند و برای برخی سوءاستفاده های سیاسی، 

 آن را به خورد ملت خویش می دهند.
بی از آن آشکار  است، گاهی می در این تالش های تبلیغاتی که بوی متعفن یهودستیزی به خو

بانی نشده اند، و یا  آیند و ادعا می کنند که اصال هولوکاستی روی نداده و این همه یهودی قر
 اگر هم رخ داده شش میلیون نفر نبوده است.

گاهی می آیند و ادعا می کنند که: خیر، شش میلیون نبوده، یکی میلیون نفر بوده، یا پانصد 
 هزار نفر بوده است.

بانیان اهمیت فرعی دارد که آیا شش میلیون را از دیدگاه من،  این موضوع شمار دقیق قر
یم که خود اسناد رسمی آلمانی ها تائید می  کشتند و یا کمتر را کشتند. با این همه باید بگو

یان هولوکاست دور و بر همین رقم بوده است. بانیان یهودی در جر  کند که شمار قر
یم، مثال اگر ما به این گونه افتراهای غیران بانیان را باال و پائین ببر سانی میدان دهیم، و شمار قر

یند که شش میلیون نفر خیلی زیاد بوده و باید سه میلیون بوده باشد، خوب، سه  یک عده بگو
 میلیون، انسان نیستند؟

پای  این بی ارزش دانستن جان انسان ها و همچنین این تحقیر و دست کم گرفتن یهودیان در ارو
بود که موجب به وجود آمدن هیتلر و اندیشه نابودسازی یهودیان گردید. و این اندیشه آن روز 

 شیطانی، آن هم در کشور متمدن آلمان به وجود آمد. 
قوت قلب هیتلر در اندیشه نابود سازی یهودیان اروپا از آن جا بود که در اوائل جنگ جهانی 

نی بی دفاع را قتل عام کردند. این فاجعه در رمعثمانی یک و نیم میلیون نفر ا امپراتوریاول، در 
 رخ داد، ولی دنیا در برابر این جنایت دهشتناک ساکت ماند. 0406سال 

بازان عراقی تحت  0433در سال  ملک غازی که پسر ملک فیصل اول بود، دستور  فرمانسر
بانی شدند و  حمله به آسوری های عراق را صادر کرد و صدها مسیحی آسوری بی دفاع قر

 آن ها را به وضع فجیعی کشتند. در دنیا اصال صدای اعتراضی علیه این جنایت بلند نشد.
ها هم به این واقعیت تکان  دنیا همه این جنایات را نادیده گرفت، و بی تردید هیتلر و نازی

دهنده توجه داشتند که دنیا این چنین نسبت به کشتار همگانی گروه های بزرگی از انسان های 
 روی زمین بی اعتنائی کرده و توجهی به آن نشان نداده است.

نی در رمروزنامه های آلمان این واقعیات را بازتاب دادند و نوشتند که یک و نیم میلیون نفر ا
ه امروز قتل عام شدند و صدای اعتراض کسی شنیده نشد. نتیجه؟ پس ما هم می توانیم ترکی



یت را از  ،این یهودیان را "که نژاد پست دارند و باید محو و نابود شوند"، به قتل برسانیم "و بشر
 شر آن ها برهانیم!!".

میلیون نفر بوده، و  شش میلیون نفر دروغ بوده و مثالً پنجکشتار این افرادی که ادعا می کنند 
حتی یک نفر بوده، این سخن نشان از ناانسانی بودن آن ها دارد و بس. مفهوم دیگری نمی توان 
برای آن قائل شد. اصال این موضوع مطرح نیست که آیا درست شش میلیون نفر بوده و یا 

ری رخ صد نفر کمتر و یا صد نفر بیشتر. بلکه سخن در آن است که فاجعه ای در جامعه بش
 داده که شاید از نظر ابعاد، در طول تمام تاریخ انسانی سابقه نداشته است.

به جرأت می توان گفت که حتی در دوره مغول هم فاجعه ای با چنین ابعاد دهشتناک رخ 
در واقع می توان گفت که چنین فاجعه ای در هیچ دوره دیگر تاریخ اتفاق نیافتاده و  –نداده بود 

دیگری به وقوع نپیوسته است و در تاریخ هیچ کشور دیگری اتفاق نیافتاده در هیچ سرزمین 
 است.

یقا  این جنایت هولناک در کجا رخ داد؟ در کدام کشور و سرزمین بود؟ نه در جنگل های آفر
یره دور دست در قلب  که شاید هنوز آدمخوارانی در آن جا زندگی می کنند! نه در یک جز

 اوقیانوس که ذره ای از تمدن و ارزش های اخالقی هنوز به آن جا نرسیده است! 
 کجا این جنایت بزرگ اتفاق افتاد؟

یت می دانست. یعنی این فاجعه دهشتناک در همان قاره ای رخ داد که خود را تاج تمدن بشر
پائی که در آن رنسانس زاده شده بود، اروپای میکالنژ، آلمانی که گوته را به بشریت عرضه  ارو
کرد. آلمانی که هگل فلسفه خود را در آن جا به وجود آورد. اروپائی که بتهوون در آن سمفونی 

مان بود که این های جاودان خویش را ساخت. در آن اروپای "متمدن" و در کشور "مترقی" آل
 فاجعه رخ داد.

سخن تنها از آلمان نیست، بلکه این جنایات در چندین و چند کشور دیگر نیز که با آلمان در 
بانیان یهودی در آن کشورها توجه  . این فرمائیدجنگ همکاری می کردند، رخ داد. به شمار قر

یم آماری است که توسط پژوهشگران بی طرف در مورد تعداد  کشته شدگان تهیه که می گو
گردیده است. این آمار از اسناد و مدارک خود آلمانی ها و از آرشیوهای کشورهای جنگ زده 

 مثل لهستان و مجارستان تهیه گردیده است.
هزار نفر یهودی زندگی می کردند. از این شمار،  026در اتریش هنگام بروز جنگ جهانی دوم 
های مرگ فرستادند و یا به شیوه های دیگر به قتل حدود پنجاه هزار نفر را به بازداشتگاه 

 رساندند. 
یک  56از میان   هزار نفر را به قتل رساندند. 84هزار نفر یهودیان بلژ

در لهستان سه میلیون و سیصد هزار نفر زندگی می کردند که سه میلیون نفر آنان قتل عام 
 شدند.



کشته  یهودی یون و صدهزار نفردر جمهوری های تحت تسلط اتحاد جماهیر شوروی یک میل
 شدند.

بانیان یهودی به   هزار نفر رسید. 661در مجارستان شمار قر
هزار نفر یهودی زندگی می کردند که بیش از  655، دارمدر آلمان، طبق آماری که من در دست 

 هزار نفر آن ها کشته شدند. 090
بانیان یهودی در داخل خود  آلمان، از بسیاری کشورهای دیگر شاید بپرسید که چگونه شمار قر

پای کمتر بوده است؟ پاسخ آن است که حدود سیصد هزار نفر از یهودیان آلمان که شاهد  ارو
به قدرت رسیدن نازی ها و تهدیدات و آزارهای آن ها علیه یهودیان بودند، پیش از آغاز 

 جنگ جهانی دوم آن کشور را ترک گفتند.
تلر به قدرت رسید و حزب نازی بر آن کشور مسلط که هی 0433بله، از سال  –پرسش 

 شد. 
هزار یهودی در آلمان زندگی می کردند که تا سال  655تکرار می کنم، در آن سال ها  –پاسخ 
هزار نفر  090و آغاز جنگ جهانی دوم سیصد هزار نفرشان ترک گفتند، ولی در هر حال  0334

 کشته شدند.
هودی زندگی می کردند، از روزی که نازی ها آن جا را هزار نفر ی 091در کشور کوچک هلند 

 اشغال کردند کشتار یهودیان آغاز شد و صد هزار نفر از آنان را به قتل رساندند.
هزار نفر کشته شدند. این آمار واقعاً  093هزار نفر یهودی،  052در جمهوری لتونی، از میان 

 تکان دهنده است!
 هزار نفر یهودیان آن کشور را قتل عام کردند. 511میان هزار نفر از  821در کشور رومانی 

این ها فقط نمونه هائی از جنایات نازی ها و همدستان آن ها در چند کشور اروپائی در دوران 
جنگ بود. ولی شمار کل کشته شدگان، طبق آماری که به دنبال تحقیقات دانشمندان به دست 

نفر یهودی زندگی می  00ر145ر291جهانی دوم آمده آن است که در کل اروپا در آغاز جنگ 
نفر را نازی ها و همدستان آنان به قتل رساندند. ظاهر  6ر251ر081کردند که از میان آن ها 

هزار نفر از شش میلیون نفر کمتر است، ولی ابعاد فاجعه آن قدر بزرگ است که این  091
 ارقام مفهوم خود را به کلی از دست می دهد.

یابی کرده و ارقام  البته ارقامی نیز ارائه شده که شمار مقتولین را باالتر از شش میلیون نفر ارز
ید. یر شش میلیون نفر سخن می گو  دیگری از ز

یند شش میلیون دروغ است و کمتر بوده و یا  در پاسخ به همه یاوه سرایانی که می گو
یبا پنجا ه درصد از یهودیان کل قاره "هولوکاست اصالً افسانه است"، باید یاد آوری کرد که تقر

پا توسط آلمان هیتلری و همدستان آن نابود شدند.  ارو
با وجود آن که نیمی  سئوال کنماجازه بدهید پرسش دیگر خود را مطرح سازم و  –پرسش 

 از جمعیت یهودی اروپا نابود شدند، چرا  تاوان آن را اعراب و فلسطینی ها باید بپردازند؟



ها نباید تاوانی از این بابت بپردازند و دوماً آن که فلسطینی ها هرگز چنین اوال فلسطینی  –پاسخ 
ید.  تاوانی نپرداخته اند و هر کس دو موضوع را با هم قاطی می کند، دروغ می گو

استدالل آن است که بازماندگان اردوگاه های مرگ، و همچنین آن یهودیانی که در سرزمین های 
بی را عرب نشین هزاران رنج و مشقت  تحمل کردند، نرفتند یک کشور مستقل و پابرجای عر

و آن را به سیادت  سلب کردهانتخاب کرده و در آن جا زندگی کنند و سیادت آن کشور را 
بستان و  خود مبدل سازند. این یهودیان محنت زده نرفتند ساکن سوریه و لبنان و عراق و عر

 مصر شوند. 
بی داریم. بازم 88امروز ما  کشورها را این اندگان کوره های آدم سوزی، هیچ یک از کشور عر

یش انتخاب نکردند و خود را به هیچ یک از آن کشورها تحمیل  ی دیگربرای اقامت خو
نکردند. آن ها راه سرزمین پدری خویش را در پیش گرفتند، همان سرزمینی که بخش بزرگی 

ن ها بود. جاهائی که باتالقی و بایر از آن خالی و فاقد سکنه بود. اماکنی که سرزمین اجدادی آ
 بود.

عالوه بر آن، در دوره ای که ما از آن سخن می گوئیم، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، آبادی 
پا کرده  های کشاورزی که یهودیان از اواخر قرن نوزدهم به بعد به مروز زمان در این سرزمین بر

یا ک یو و ناتانیا و نهر ه یهودیان احداث کرده بودند، آن یهودیان آمدند بودند، شهرهائی مثل تل آو
و در این شهرها و شهرک ها و روستاهای یهودی نشین مستقر شدند و نه در خانه حتی یک 

 نفر عرب.
مسلماً نیامدند اعراب را از نقاطی که در آن جا زندگی می کنند بیرون رانند و خودشان جای 

تاوان در میان نیست. کسی نباید تاوان بدهد. برعکس، با آن ها را بگیرند. این جا اصالً مساله 
پا ، که شمار زیادی دانشمند و تحصیل کرده در میان آن ها بود، و  آمدن یهودیان پیشرفته از ارو
بسیاری از آنان پزشک و مهندس بودند، این سرزمین شکوفا شد که عرب ها نیز از این نعمت 

 برخوردار گردیدند.
ها نیز از آمدن این یهودیان سود بردند و استفاده کردند. آن ها اصال تاوانی یعنی در واقع عرب 

نپرداختند؛ و حتی اگر صحبت از پرداخت تاوان است، باید گفت که یک "تاوان مثبت" بوده 
 است.

ولی ادعا می شود که اگر هولوکاست رخ نمی داد، اروپا نمی آمد برای پرداخت  –پرسش 
برابر زجری که کشیدند و قربانیانی که دادند، خاک فلسطین را به آن ها تاوان به یهودیان در 

 ببخشد و حقوق فلسطینیان را پایمال کند!
یادآوری می کنم که جنبش ملی و ناسیونالیستی یهودیان از اواسط قرن نوزدهم شروع  –پاسخ 

پا گردید و بازگشت دسته  شد و در اواخر همین قرن بود که جنبش "صیونیسم" رسماً بر
جمعی یهودیان به سرزمین پدری آغاز شد و آبادانی این کشور را به دنبال آورد و پیش از پایان 
جنگ جهانی اول، دولت انگلیس حق یهودیان را برای برخورداری از خانه ملی پذیرفت و تا 
جنگ جهانی دوم شهرها و آبادی ها و شهرک های یهودی نشین بسیاری ساخته شد، و سال 



از وقوع هولوکاست، موجودیت کشور آینده اسرائیل یک واقعیت انکار ناپذیر شده ها پیش 
باره کشور اسرائیل را نباید به پای هولوکاست نوشت. بود. پائی دو  بنابراین، بر

نکته دوم آن که دولت قیم انگلیس نه فقط بابت هولوکاست تاوانی به یهودیان و اسرائیل 
ان اردوگاه های مرگ به خاک پدری را نیز ممنوع ساخت نپرداخت، بلکه حتی ورود بازماندگ

و یهودیان با مبارزه سرسختانه خود، که گاهی جنبه مسلحانه نیز به خود می گرفت، باالخره 
 توانستند دولت قیم را بیرون رانند.

بانی کردن یهودیان در  بنابراین، آن کس که می آید و ادعا می کند که اروپا به عنوان تاوان قر
پا کرد و دو دستی تقدیم آنان داشت، یا چیزی از تاریخ هول وکاست آمد و کشور اسرائیل را بر

و رویدادها نمی داند و یا آن که مغرضانه می خواهد حقایق را دگرگون جلوه دهد تا سود 
 سیاسی ببرد و مردمان خود را فریب دهد.

هستیم که به گفت و  در این زمینه هنوز در انتظارات توضیحات بیشتری از شما –امیر 
 گوی بعدی موکول می کنیم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 



 دمی شونفرودگاه مهرآباد  رهسپارکامیون  بااخراج شده ، در تهران عراقی یهودیان 

، شما در گفتگوهای پیشین توضیح دادید در جریان جنگی که نتصرپروفسور  –پرسش 
بر حکومت نوپای اسرائیل تحمیل کردند، شماری از  5701کشورهای عرب در سال 

اعرابی که در این سرزمین زندگی می کردند، به تشویق کشورهای عربی خانه های خود را 
با این وعده و  –کردند و در آن ها ساکن شدند ترک گفتند و به کشورهای عرب فرار 

 آرزوی خام که جنگ در ظرف دو هفته پایان می گیرد و یهودیان نابود می شوند و اعرابِ 
پیروز به این سرزمین باز می گردند و اموال یهودیان را غصب می کنند. مطلب دیگری که 

که در نتیجه جنگ در گفت و گوی این بار می خواهم مطرح کنم، این واقعیت است 
استقالل اسرائیل، تنها اعراب نبودند که آواره شدند، بلکه در بسیاری از کشورهای عرب، 
یهودیان نیز ناچار به ترک خانه و زندگی خود شدند و آنان را بیرون کردند، و یا خود ناچار 

 شدند از کشورهای عرب بگریزند.
با نزاع اعراب و اسرائیل است که  بدون شک این یکی از موضوع هائی در رابطه –پاسخ 

یند و کسی  بسیاری از مردمان از آن آگاهی الزم را ندارند. مرتباً از آوارگان عرب سخن می گو



اشاره ای به آوارگان یهودی نمی کند. این بحث بسیار به صورت یک جانبه انجام می گیرد و 
 وضعیت اخراج شدگان یهودی کامالً نادیده گرفته می شود.

پای اسرائیل، به آمار باره یهودیان کشورهای عرب که با حمله اعراب به سرزمین نو ی که در
دستور سران حکومت عرب حکم اخراج آن ها صادر شد، تکان دهنده است: تنها در عراق، 

ادب و هنر و صنعت و اعتالی هزار نفر یهودی زندگی می کردند و سهم چشمگیری در  081
 اقتصاد آن کشور داشتند.

ی است به سطح زندگی یهودیان عراق، حتی از ده سال پیش از اعالم استقالل اسرائیل کاف
یم. آن ها توانسته بودند مقام شایسته ای در جامعه مردم عراق به دست آورند. ولی به یک  بنگر

میالدی رخ داد و آن  0490رویداد دیگر نیز در همین رابطه باید اشاره کنم که در ماه ژوئن سال 
ینه میوه ها( را جشن گرفته بودند و  هنگامی بر بود که یهودیان عراقی عید شابوعوت )عید نو

 آئین آن را برگزار می کردند. 
به مناسبت عید، بسیاری از یهودیان، به ویژه در بغداد، به خارج از خانه رفته بودند که شادی 

یک عوامل دولتی در بغداد، رئیس پلیس و  هان امور امنیتی و دفرمانکنند. با توصیه و تحر
ارتش عراق، توطئه ای را که از پیش طراحی شده بود به اجرا می گذارند: در روز عید، 

باش عرب به خانه های یهودیان می ریزند و  تن را به قتل می  014ماموران حکومتی و او
رسانند وصدها نفر را زخمی می سازند و خانه های یهودیان را آتش می زنند و شماری از 

یران می کنند.کنی  ساها، یعنی نیایشگاه های یهودیان را و
این یک نمونه از جنایاتی است که در برخی کشورهای عرب و از جمله عراق علیه یهودیان 

سال در آن سرزمین می زیستند. یادآوری  8611صورت گرفت. سخن از یهودیانی است که 
که همان عراق امروز است، به اسارت بابل،  امپراتوریتوسط  باستان کنیم که یهودیان در زمان

ین نامیده امروز برده شده بودند و بدین سان نخستین جوامع یهودی در سرزمینی که  بین النهر
 می شود به وجود آمد.

بی دارند پیشبا قاطعیت می توان گفت که یهودیان، خیلی  تر از عرب ها و آنانی که فرهنگ عر
ند. حاال پس از این پیشینۀ تاریخی طوالنی، رئیس در سرزمین بابل و عراق امروز مستقر شد

دهان انتظامی و رهبران سیاسی آن دستور می دهند که به یهودیان حمله فرمانپلیس عراق و 
 شود و آن ها را بکشند.

بود، یعنی در اوج  5705شما گفتید که این رویداد تکان دهنده در تابستان سال  –پرسش 
کشی در اروپا توسط ماموران آلمان هیتلری و عامالن و  جنگ جهانی دوم و در اوج یهودی

ماموران غیر آلمانی آن ها در کشورهای اشغال شده آن قاره. چه ارتباطی بین این دو 
 واقعیت می تواند وجود داشته باشد؟

یان زیاد با هم بی ارتباط نیست: نقشه های آلمان نازی در نابودسازی  –پاسخ  بله، این دو جر
وقعیت خاصی برای عراق در اجرای این توطئه شیطانی در نظر گرفته بود. یکی دو یهودیان، م

در عراق بود که یک فرد فاشیست به نام رشید  0490ماه پیش از آن ماجرای خونین تابستان 
یری رسید. او در واقع دست نشانده مستقیم هیتلر در عراق  عالی الکیالنی به مقام نخست وز



سینی مفتی اورشلیم که او نیز هیتلر پرست بود ارتباط نزدیک داشت و با بود و با حاج امین الح
 او همکاری می کرد. 

مفتی اورشلیم، در واقع رهبر دینی همه اعرابی بود که در سرزمین باستانی اسرائیل زندگی می 
کردند. حاج امین به دیدار هیتلر نیز رفته و با او قرار همکاری گذاشته بود. خوب توجه 

دولت فاشیستی رشید عالی الکیالنی به کمک آلمان و هیتلر، در بغداد  0490در ماه مه  کنید:
پا گردید و از همکاری مفتی فلسطین   رخوردار شد.نیز ببر

یک ماه بعد از آن، یعنی در روزهای اول و دوم ماه ژوئن بود که فاجعه حمله به یهودیان و کشتار 
پود اندیشه یداد تکان دهنده و این  آنان در بغداد رخ داد. تارو های شیطانی نازیسم در این رو

 کشتار خونین علیه یهودیان بی دفاع کامال دیده می شود.
در کشور عراق و یکی از عوامل  باستانیبه سخنی دیگر، همان یهودیانی که دارای پیشینۀ تاریخی 

ادی عراق، از مهم پیشرفت و ترقی مردم آن سرزمین بودند، به ویژه در امر شکوفائی اقتص
باشی که شتشوی مغزی شده بودند، با این ادعا که یهودیان  جانب حکومت بغداد و توسط او
انسان های منفوری هستند، مورد حمله قرار می گیرند. به یهودیان هشدار داده می شود که یا 

یند و آواره شوند و یا آن که همه آن ها کشته خواهند شد  .هرچه زودتر آن کشور را ترک گو
هزار نفر یهودیان عراقی ناچار شدند خانه و زندگی خود را  081در چنین وضعی بود که 

سال تاریخ سکونت در آن  8611بگذارند و آواره شوند. یعنی هر آن چه را که آنان در طول 
سرزمین ساخته و پرداخته بودند بگذارند و راه غربت و آوارگی در پیش گیرند. در همین رابطه 

باره پاس یهودیان عراق و کل ملت یهود را از ملت و دولت ایران می خواهم س  بیان کنم.دو
 منظورتان چیست؟ –پرسش 
باید پرسید وقتی به یهودیان عراق دستور داده می شود پا به فرار گذارند و از اموال  –پاسخ 

خود دست بکشند و آواره شوند، از چه مسیری و چگونه آن ها می توانند آن سرزمین را 
یند؟   ترک گو

بی محاصره شده است که آن ها هم در آن دوران با  عراق از سه طرف توسط کشورهای عر
یق سوریه  بی و از طر یهودیان خصومت داشتند. اگر یهودیان می خواستند از مرز شمال غر
فرار کنند، بی تردید متعصبین عرب آن ها را می گرفتند و می کشتند. در غرب نیز کشور 

بی عراق نیز به  زندهجا نیز آن ها را اردن قرار داشت که در آن  نمی گذاشتند. مرزهای جنو
یق ایران  بستان می رسید. تنها راه فراری که برای یهودیان عراق باقی می ماند از طر کویت و عر
بود. ایرانِ غیرِ عرب. ایرانِ مهمان نواز. ایران بود که اجازه داد این یهودیان نگون بخت از عراق 

 ن شوند تا از آن جا بتوانند به کشور دیگری بروند.وارد خاک آن سرزمی
ین، خسروی، اندیمشک و خ شهر مربه دنبال این دستور بود که گذرگاه های مرزی در قصر شیر

 به روی یهودیان آواره عراقی گشوده شد و آن ها اجازه یافتند وارد ایران شوند.



باره این جاست که من می خواهم از صمیم قلب از ملت بزرگوار ایر ان سپاسگذاری کنم و دو
یم که به یک جامعه نگون بخت، بی دفاع و اخراج شده و مال و زندگی از دست  سپاس بگو

 داده امکان بخشیدند در خاک کشور آنان پناه بگیرند.
سخن می گوئیم. در آن سال ها، ایران نه تنها مرزهای خود  94و  92تا  0491ما از سال های 

ان یهودی گشود، بلکه افسران ارشد و امیران ارتش و نیروهای انتظامی و را به روی این پناهجوی
پلیس ایران به این یهودی ها کمک کردند سالم وارد ایران شوند و بدین سان بتوانند از مرگ 

 نجات یابند.
به آن ها  ایران هدف آن بود که این یهودیان برای امان گرفتن وارد خاک ایران شوند و دولت

اعطا کند که بتوانند از ایران به هر کشوری دیگری که  (laissez- passerلِسه پاسه برگ عبور )
 بخواهند رهسپار شوند.

توجه کنید که دولت آن روز ایران در حالی این خدمت بشردوستانه را انجام داد که در عین 
عرب حال بسیار مایل بود با عراق مناسبات دوستانه داشته باشد و روابطش با کشورهای 

دیگر نیز حسنه باشد. بنابراین، صحبت از آن نبود که به این یهودیان آواره به آن هدف برگ 
عبور داده شود که با آن بتوانند به سرزمین پدریشان که فلسطین نامیده می شد مهاجرت 

 کنند.
بی با یهودیان آن سرزمین و ایجاد آوارگی آن ان و این تنها یک نمونه از شیوه رفتار یک کشور عر

 قتل آن ها و مصادره کردن اموالشان بود.
یان، کمتر یا بیشتر در مورد یهودیان سوریه و مصر و دیگر کشورهای عرب به وقوع  همین جر

 پیوست. 
، به سرزمین های دشمن در خاورمیانهمراکش، تونس و لیبی نیز همانند کشورهای عرب 

 دیدند.مورد یهودیان مبدل شده بودند و موجب آوارگی آنان گر
کشورهای عرب در ابراز همبستگی ظاهری یا واقعی با اعراب فلسطین، با این گونه اقدامات 

سر یهودیان  رعلیه یهودیان کشورهای خود، می خواستند همه زهر خویش و خشم خود را ب
 بی دفاع خالی کنند.

ه بردند یهودیان اکثر سرزمین های عرب نشین، حول و حوش سالی که اعراب به اسرائیل حمل
پا را نابود کنند، آواره گردیدند و از خانه و کاشانه خود اخراج شدند. در واقع  تا این کشور نو

اعراب  و آن را با تعداد اگر بخواهید شمار آوارگان یهودی کشورهای عرب را جمع بزنید
یباً می توان گفت که هر دو شمار با هم برابرفلسطینی که  است  آواره شدند مقایسه کنید، تقر

و حتی احتماال شمار یهودیان آواره از تعداد فلسطینی های پناهنده، فراتر و بیشتر است. ولی 
ید که اکثر یکات  یهودیان این تفاوت را هم در نظر بگیر به دنبال خطرات جانی ناشی از تحر

ها رانده شدند، و این در حالی که شاید  سرزمین سیاسی و دینی رهبران کشورهای عرب از آن
یق سران عرب از خانه های خود 41 یختند و  درصد از اعراب ساکن خاک اسرائیل به تشو گر

   .امیدشان آن بود که در ظرف دو هفته باز گردند و اموال و ثروت یهودیان را نیز غصب کنند



باید عنوان کنیم و آن این واقعیت است که اکثر اعراب سرزمین باستانی  همیک نکته دیگر را 
ر صدد فرار برآمدند و امیدشان آن بود که به زودی به این سرزمین بازگردند، ثروت یهود، که د

و مکنتی نداشتند؛ و این در حالی که یهودیان آواره میلیاردها دالر ثروت در کشورهای عرب به 
 جای گذاشتند.

د به آسانی می توان حدس زد که اکثر اعراب مقیم سرزمین اسرائیل )فلسطین( کشاورزانی بودن
و امالک  سرمایهکه زندگی محقری داشتند و با نان و زیتون شکم خود را سیر می کردند و از 

 بی بهره بودند.
اغراق نمی کنیم اگر بگوئیم که همه ثروت برخی از این فالحان عرب، شماری خر و اسب و 

ولی،  –قاطر و مقداری بیل و کلنگ و وسائل کشاورزی بود. یعنی، آن ها اموال ناچیزی داشتند 
یهودیان عراق را به حساب آورید، با استناد به تحقیقات  سرمایهاگر شما تنها بخواهید جمع 

راث فرهنگی یهودیان عراقی در اسرائیل، که سال ها در این باره تحقیق کرده و به بنیاد می
 د. یلینگ می رساِستِرگردآوری اطالعات پرداخته، به یک میلیارد لیره 

عراقی ها همه این ثروت عظیم را از یهودیان آن کشور گرفتند و مصادره کردند. یعنی دولت 
تمام حساب های بانکی یهودیان و پول هائی را که نوری سعید که در آن دوره حاکم بود، 

داشتند مصادره کرد و بر آن ها چنگ انداخت. همچنین همه تجارتخانه ها و فروشگاه ها و 
باش حکومتی  اماکن کسب و کار که متعلق به یهودیان بود غصب شد و به ناحق در اختیار او

 قرار گرفت.
آواره عرب داشتیم، ولی در مقابل آن آواره  با توجه به آن چه که گفته شد، درست است که

 یهودی نیز داشتیه ایم.
حاال توجه کنید که اسرائیل این چند صد هزار آواره یهودی را در سرزمین خود جای داد و با 
آن که در آن هنگام اسرائیل فاقد اماکن مسکونی برای زندگی آنان بود، ناچار شد با سرعت 

استقالل و در همان زمانی که نبردهای خونین با ارتش های هرچه تمامتر، در بحبوحه جنگ 
پناه  یان داشت و مساله مرگ و زندگی در میان بود، برای این آوارگان سر بی جر هفت کشور عر

 درست کند.
پائی ده ها هزار چادر  فرصت برای احداث واحدهای ساختمانی وجود نداشت، بنابراین بر

پا  موقت آغاز گردید. این آوارگان یهودی به زیر چادر در آمدند، برای کودکانشان مدرسه بر
گاه تاسیس گردید و درمانگردید، برای نوزادگانشان شیرخوارگاه درست شد، برای بیمارانشان 

 به ایجاد شغل برای نیروی کارگر پرداخته شد.
خود من از افرادی بودم که مدتی زیر چادر زندگی می کردم، چون در آن ایام امکان سکونتی 

یر چادر زندگی می کردند و با  ا و گرمدیگری وجود نداشت. این یهودیان مدت های مدید ز
 ا و باران کنار می آمدند و متحمل رنج می شدند و سکوت می کردند.رومس

اسرائیل این یهودیان آواره را پذیرا شد و از آنان شهروندان مفید و سازنده ای ساخت. به عنوان 
ارلمان اسرائیل( چندین و چند نماینده عضویت دارند که خود زاده مثال، امروز، در کنست )پ



عراق و یا فرزندان عراقی زادگان هستند. یهودیان عراقی در اسرائیل پیشرفت بسیار داشته اند و 
پست های مهم اقتصادی و دانشگاهی و آموزشی و پزشکی و وکالت دادگستری و امور حقوقی 

کشور سهم به سزائی داشته اند و به مقام وزارت و صدارت و در آبادانی  اند آوردهبه دست 
 رسیده اند. 

سالیان دراز وزیر دفاع اسرائیل فردی زاده عراق بود. فردی که او و خانواده اش را از عراق بیرون 
کرده بودند و خود وی به مقام وزارت دفاع رسید. اینان، همان آوارگان پیشین بودند که اکنون 

سرافرازی و رفاه زندگی می کنند و حتی از ثروت و مقام نیز برخوردار هستند و در اسرائیل با 
 موجب افتخار همگان می باشند.

چرا آن اعرابی که از سرزمین اسرائیل )فلسطین( به کشورهای عرب پناهنده شدند، با آن 
های کالنی که در کشورهای عرب از فروش نفت وجود دارد، اسکان داده نشدند و  سرمایه

هنوز هم برچسب آواره و پناهنده بر پیشانی دارند و کمیساریای عالی آوارگان وابسته به سازمان 
 ملل است که هر ماه به آنان صدقه می دهد؟

این صدقه را جامعه بین المللی در حالی به آنان می پردازد که کشورهای نفت خیر عرب 
رای به دست آوردن آن هیچ گونه دارای صدها میلیارد دالر درآمد سالیانه ای هستند که ب

زحمتی نکشیده اند. پولی که کامالً بادآورده است، و باید از پروردگار پرسید چگونه است که 
اعراب آن همه ذخایر کالن نفتی دارند و در سرزمین اسرائیل حتی بک قطره نفت هم به 

 دست نیامده است؟
ا دو وسیله حاصل شده است: یکی تمام پیشرفت هائی که اسرائیل به آن ها دست یافته، ب

دستان پینه گرفته کارگران آن و توانای مردم اسرائیل که زحمت می کشند و عرق می ریزند، و 
 دیگری مغز و فکر و ابتکار آنان که دائماً درصدد نوآوری هستند.

از این فکر یهودی و دست اسرائیلی است که چنین مملکتی را به وجود آورده که از هیچ و 
شروع کرده و به وضع امروز آن رسانده که از نظر درآمد سرانه و پیشرفت های علمی و  صفر

ین کشورهای جهان قرار گرفته است.  تکنولوژی و تامین رفاه مردمشان، در ردیف بهتر
هزار آواره و یا پناهجوی  861 بفرمائیدچگونه است که کشورهای عرب برای اسکان فرض 

بی که از سرزمین اسرائیل  )فلسطین( آمده بودند، قادر نشدند و یا نخواستند کار و مسکن و عر
 بهداشت و فرهنگ تامین کنند، تا آنان نیز بتوانند یک زندگی شرافتمندانه داشته باشند؟
 چرا اکنون ده ها سال است که این آوارگان را همچنان بدبخت و بیچاره نگاه داشته اند؟

رهبران عرب نخواستند این آوارگان سر و سامان بگیرند و جذب شوند و مشکل آن ها حل 
گردد، بلکه می خواستند بدبختی آنان را همچنان که هست نگاه دارند تا بتوانند از آن به 

سیاسی و غیرانسانی بپردازند. ده ها سال رنج و محنت پناهندگان  ظالمانهسوءاستفاده های 
  .آنان اهمیتی نداشته و نداردعرب، اصال برای 

 



 
ید  منشور استقالل اسرائیل با امضای رهبران کشور از صلح و برادری سخن می گو

با سپاس بسیار از شما، کم کم به پایان این رشته گفت و گوها  نتصرپروفسور  –پرسش 
نزدیک می شویم. شما طی ده ها گفتار سرگذشت ملت یهود را از چند هزار سال پیش 

چگونگی به وجود آمدن این ملت و برپائی سیستم حکومتی آن و  شرحکردید و به  بیان
ید، ریشه ها و چگونگی پیدایش گزینش پادشاهان و دوران دوهزار ساله پراکندگی پرداخت

جنبش صیونیسم را که همانا ناسیونالیسم ملت یهود است بیان کردید. به شرح بازگشت 
یهودیان به سرزمین پدری و برپائی دوباره کشور مستقل یهود و آبادانی این سرزمین 

پیروزی  که دو هزار سال عمالً بایر مانده بود. در بیان رستاخیز کشور اسرائیل وپرداختید 
در جنگ استقالل، شما همه جا به منشور استقالل اشاره کردید و به مطالبی که در آن 

م که این منشور چه مفهومی دارد و چه هنگام تدوین یم بپرسیآمده است. اکنون می خواه
گردید و در چه شرائط زمانی اعالم شد. پرسش بعدی من این خواهد بود که در منشور 

 نوشته شده است.استقالل دقیقاً چه 



بازان جان  –پاسخ  خوب توجه کنید: ملت جوان اسرائیل، جوانان جان باخته این کشور، سر
بزرگ انگلیس در آن دوران پیکار کردند و  امپراتوریبرکف این سرزمین، سالیان دراز علیه 

 باالخره پیروز شدند و توانستند حکومت قیم را از خانه پدری خود بیرون برانند.
یتانیائی در سرزمین اسرائیل پرچم انگلیس را پائین می آوردند در  همان لحظاتی که ماموران بر

که آن را تا کنند و با خود ببرند و به این ترتیب به دوران تسلط آن ها بر سرزمین اسرائیل 
ید بن گوریون و دیگر رهبران اسرائیل از احزاب و گروه  یو داو رسماً پایان داده شود، در تل آو

باره این سرزمین را پس از دو هزار سال ه ای مختلف در تاالری گرد آمده بودند تا استقالل دو
 0492دربدری و رنج و مشقت و فاجعه، رسماً اعالم کنند. سخن از روز چهاردهم ماه مه 

 است.
درست در همان لحظاتی که بن گوریون در برابر یاران و نمایندگان همه احزاب و گروه ها در آن 

بی حمله خود را به تاال ر منشور استقالل را قرائت می کرد، ارتش های هفت کشور عر
بود، آغاز کردند. هدف و  داشتهاعالم  خود رااستقالل از آن سرزمینی که لحظاتی پیش 

امیدشان آن بود که این سرزمین را به اشغال خود درآورند و ملتی را که در آن می زیست و 
یزند.امید داشت که از نو سرنوش یا بر  ت خویش را به دست گیرد، نابود کنند و آنان را به در

یو، و در تاالری که بعدها به موزه مبدل شد، داوید بن گوریون پشت  در آن روز تاریخی در تل آو
باره ملت یهود را با قرائت منشور استقالل به فرمانمیکروفون قرار گرفت و آغاز خود ی دو

طالع اعراب ساکن سرزمین اسرائیل، و مردمان کشورهای آگاهی مردم خود و همچنین به ا
بی که این سرزمین را مورد تاخت و تاز قرار داده بودند، و به آگاهی همه ملت های دنیا  عر

 رساند.
بدری، کشور مستقل »او گفت:  این حق طبیعی ملت اسرائیل است که پس از دو هزار سال در

پا کند. ملت اسرائیل سه خود را دوباره در همان سرزمین اجدادی )و  نه هیچ نقطه دیگری( بر
پا  بت( رفت و اکنون برای بار سوم حکومت و سیادت خود را از نو بر بار به "گالوت" )غر

 «. ی را دوباره اعالم می کندفرمانمی سازد و خود
ید بن گوریون آن گاه به خواندن متن منشور استقالل می پردازد که ترجمه بخش هائی از آن  داو

ملت یهود در سرزمین اسرائیل به پا خاست، )و نه در هیچ خاک دیگری( و »ین است: چن
نماد روحانی و دینی و سیاسی آن ملت در همین سرزمین شکل گرفت )و نه در مکان دیگری(. 
در سرزمین پدری بود که ملت یهود در آزادی زیست و گنجیه های دینی، فرهنگی و انسانی 

 «. غان آوردرما برای همه جهانیان به اخویش و کتاب مقدس ابدی ر
ملت یهود، پس از آن که به زور از سرزمین خود رانده شد، )که ما در گفت و گوهای پیشین »

، در  توضیح دادیم که چگونه آشوری ها و بابلی ها و رومیان ملت یهود را به اسارت بردند(
ش برای بازگشت به خانه خاک غربت نیز به سرزمین پدری خویش وفادار ماند و از نیای

اجدادی باز نایستاد و دل از امید نشست، تا به کشورش باز گردد و آزادی خود را دوباره به 
 «.دست آورد



ین، یهودیان در هر زمان و دوران کوشیدند به وطن باستانی » در سایه این همبستگی تاریخی و دیر
 «در آن زندگی کنند.دوباره خویش بازگردند و 

ین و مدافعین یهودی، به در دوران » جدید گروه های بزرگی، و از جمله پیشگامان و مهاجر
یش باز گشتند، بیابان های بایر را شکوفا و سرسبز کردند، زبان عبری را احیاء  سرزمین خو
پا کردند و به احداث شهرها پرداختند و شمار جمعیت یهودی  ساختند، مزارع کشاورزی بر

جمعیتی که حاکم بر فرهنگ و اقتصاد خویش است، دوستدار  – این سرزمین را افزایش دادند
یستی است و در همان حال آماده دفاع از امنیت خویش می باشد.  «صلح و همز

 «.ما دست صلح )شالوم( و دوستی به سوی همه همسایگان خویش دراز می کنیم»
صلح و آرامش و در زبان عبری که مفهوم آن Shalom) שלום )توجه کنید که واژه "شالوم" 

دوستی است، بارها و بارها در نیایش های روزانه یهودیان تکرار می شود. حتی هنگامی که دو 
یند.  تن در خیابان به یکدیگر می رسند، با واژه "شالوم" به هم خوشآمد می گو

 0241در سال »به خواندن متن منشور استقالل ادامه می دهیم. در آن همچنین آمده است: 
پائی کشور یهود تشکیل گردید و حق ملت کنگره صی ونیسم با پاسخگوئی به ندای پیشگوی بر

 0401یهود را در برخورداری از استقالل ملی در کشور پدری اعالم کرد. این حق در دوم نوامبر 
در اعالمیه بالفور به رسمیت شناخته شد و در چارچوب منشور قیمومت جامعه ملل 

سید. این اقدام، به ویژه با توجه کردن به همبستگی تاریخی متفق قرار گرفت و به تصویب ر
باره خانه ملی خویش، به این  ملت یهود با سرزمین اسرائیل، و حق این ملت در بنای دو

 «خواسته جنبه بین المللی بخشید.
توجه کنید که در منشور استقالل اسرائیل، تاریخ چهار هزار ساله کشور یهود و ملت یهود به 

یا و روشن بیان گردیده است. به خواندن منشور ادامه می دهیم:صورتی فش  رده و با نثری گو
یبانگیر ملت یهود گردید و موجب نابودی میلیون ها یهودی » فاجعه ای که در دوران اخیر گر

در اروپا شد، بار دیگر ضروری بودن حل مساله ملت از وطن رانده شده و فاقد استقالل 
یق رستاخ  «. یز دولت یهود در سرزمین اسرائیل ثابت کردیهودی را از طر

باره به پا خاسته اسرائیل، دروازه های وطن را برای بازگشت همه یهودیان از سراسر » کشور دو
باره می گشاید و ملت یهود به همان مقام پیشین خود، یعنی ملتی با  جهان به سرزمین پدری دو

 «.تحقوق مساوی در میان ملت های دیگر باز خواهد گش
ین نازی ها در اروپا و یهودیان کشورهای دیگر، با » نجات یافتگان از کشتارهای فاجعه آفر

وجود مشکالت، موانع و خطرها پیوسته خود را به سرزمین اسرائیل رسانده اند، و آن چه که 
میخواسته اند برخورداری از حق زندگی شرافتمندانه و کار خالق و سازنده در وطنشان بوده 

 «است.
در جنگ جهانی دوم، ساکنان یهودی سرزمین اسرائیل همه کوشش خود را برای یاری رسانی »

به نبرد ملت های دوستدار آزادی و صلح علیه نیروهای ستمگر نازی به کار گرفتند. جمعیت 



یهودی سرزمین اسرائیل با فداکاری و ایثار و جانبازی و نبرد، حق خود را در برخورداری از 
 «ا پایه گذاران سازمان ملل متحد محرز کرده است.یکسان بودن ب

اشاره این بخش از منشور استقالل به آن واقعیت است که یهودیان نه تنها علیه حکومت 
یتانیا جنگیدند، بلکه بسیاری از رزمندگان یهودی داوطلب شدند که در جنگ  استعماری بر

هه های جنگ اروپا پیکار کنند و جهانی دوم در کنار ارتش متفقین علیه دژخیمان نازی در جب
این کار را هیچ یک از اعراب انجام نداد، بلکه به عکس، حاج امین الحسین مفتی اورشلیم با 

 هیتلر همکاری کرد و در عراق طرفداران نازی به کشتار یهودیان پرداختند.
ملل  مجمع عمومی سازمان 0491نوامبر  84در »در ادامه منشور استقالل چنین آمده است: 

پائی کشور یهودی در سرزمین تاریخی اسرائیل گرفت. مجمع عمومی  متحد تصمیم به بر
درخواست داده بود که ساکنان سرزمین اسرائیل به دست خود اقدامات الزم را در اجرای این 
پائی  تصمیم انجام دهند. این بخش از قطعنامه سازمان ملل در مورد حق ملت یهود در بر

لزل ناپذیر و غیرقابل تردید است. این حق طبیعی ملت یهود است که کشور خویش، حقی تز
 «.مانند ملت های دیگر اختیار خویش را در کشور آزاد خود به دست گیرد

بدین منظور، ما )بن گوریون و دیگر سران ملت اسرائیل( اعضای شورای ملی، نمایندگان »
ن جا گرد آمده ایم، در واپسین روز ساکنان یهودی سرزمین اسرائیل و جنبش صیونیسم که در ای

یتانیا بر سرزمین اسرائیل، به حکم حق طبیعی و تاریخی خود و بر اساس قطعنامه  قیمومت بر
باره کشور یهود را در سرزمین اسرائیل اعالم می  پائی دو مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر

 «کنیم و آن را "کشور اسرائیل" می نامیم.
یتانیا در ساعات امشب، از آغاز روز  ما مقرر می داریم که» از لحظه پایان گیری قیمومت بر

پائی نهادهای قانونی و منتخب  0492شنبه ششم ماه عبری ایار برابر با پانزدهم ماه مه  تا بر
کشور و مطابق با قوانینی که از تصویب مجلس منتخب موسسان بگذرد، حداکثر تا اول 

یه آن عمل خواهد ، شورای ملی کنونی به عن0492اکتبر  وان شورای موقت کشور و قوه مجر
کرد و هیأت مدیره شورای ملت به عنوان دولت موقت کشور به انجام وظیفه خواهد 

 «.پرداخت
باره گام به عرصه وجود می گذارد و از نو  پا که دو این ماده نشان می دهد که برای اسرائیل نو

انتخابات آزاد و بیان اراده مردم تا چه حد  زاده می شود، مردمساالری و دموکراسی و برگزاری
پائی کشور اسرائیل شکل گرفت و یک لحظه تعطیل  مهم است. دموکراسی اسرائیل پیش از بر

ین شرائط جنگی و امنیتی نیز، انتخابات  یق عمومی نشد و در سخت تر حتی یک روز به تعو
 نیافتاد.

باره روابط آینده با مردم عرب چه کنجکاو هستیم بدانیم که در منشور استقالل در –پرسش 
 گفته شده است؟

با آن که ماه های مدید است که »در منشور استقالل در این رابطه چنین آمده است:  –پاسخ 
یانه همسایگان عرب قرار گرفته ایم، مردم عرب ساکن  مورد حمالت خونین و ستیزجو

هم خویش را بر پایه وظائف کشور اسرائیل را دعوت می کنیم که آرامش را رعایت کرده و س



شهروندی کامل و تساوی حقوق مطلق با دیگر ساکنان کشور و داشتن نمایندگان عرب در همه 
 «.نهادهای حکومتی موقت و دائمی، در آبادانی این کشور ایفاء نمایند

مفهوم این مطالب آن است که کشور اسرائیل خطاب به اعرابی که در این سرزمین زندگی می 
ید که آن ها نیز شهروندان متساوی الحقوق هستند و می توانند کنند، ب ه صراحت می گو

خود را متعلق به این کشور بدانند و از همه مزایا برخوردار شوند. به مفهوم دیگر، در کشور 
پای اسرائیل، شهروند عرب و یهودی هیچ فرقی با یکدیگر نخواهند داشت و این کشور  نو

 اوی اداره خواهد شد.براساس شهروندی کامل و مس
در واقع رهبران اسرائیل، در لحظه اعالم استقالل کشور، خطاب به اعرابی که در این سرزمین 
یند "با ما بمانید، با ما زندگی کنید، با ما در آبادانی و شکوفائی کشور  زندگی می کنند می گو

ید یک باشید و از همه حقوق شهروندی بدون هیچ گونه تبعیض بهره بگیر و یهودی و عرب  شر
 برادرانه و برابرانه در کنار یکدیگر و در کشور مستقل یهود زیست کنند".

کشور اسرائیل دست صلح و دوستی و حسن »در بخش دیگری از این منشور آمده است که 
همجواری به سوی همه کشورهای عرب همسایه دراز می کند و آن ها را فرا می خواند که 

یستی در پیش گیرند و بر اساس کمک با ملت مستقل عبری در ک شور مستقل آن ها ، راه همز
 «های متقابل اشتراک مساعی نمایند

توجه کنید که در این جا به جای "ملت یهود" واژه "ملت عبری" به کار رفته و هدف آن بوده 
بی یا ملت عرب  که به اعراب نشان داده شود که اسرائیلیان هیچ خصومتی با هیچ کشور عر

بی" و "عبری" بسیار به هم نزدیک هستند و یک ریشه دارند.ندارن  د. دو واژه "عر
باره پراکندگی ملت یهود و آنانی که در کشورهای مختلف و در  در ادامه منشور استقالل در
خارج از وطن خویش زندگی می کنند نیز سخن رفته است. پاراگراف پایانی منشور هم خیلی 

ید:  ا ایمان به پروردگار، )ما نمایندگان شرکت کننده در این اکنون ب»جالب است و می گو
همایش( با امضای شخصی خود در پای این منشور، در این همایش شورای موقت کشور، در 

یو، امروز، شامگاه جمعه پنجم ماه ایار از سال   09عبری، برابر با  6112خاک وطن، شهر تل آو
 «.ممیالدی مفاد آن را تأئید می کنی 0492ماه مه 
همه جنبه های اخالقی ملت  رکه در این پاراگراف به پروردگار اتکاء شده و ب بفرمائیدتوجه 

تاکید شده  یهود، همراه با اعطای تساوی حقوق به همه شهروندان، خواه یهودی و خواه عرب
 . است

این منشور در "خاک وطن" امضاء شده، در وطن باستانی یهودیان، در سرزمینی که خاستگاه 
حضرت داود و حضرت سلیمان بوده و نه در یک کنفرانس بین المللی در نقطه ای از سرزمین 

یو که آن هم نخستین شهر بزرگی بود که یهودیان پیشگام پس از  –های دیگر  بلکه در شهر تل آو
یا بنا کردند.  بازگشت به سرزمین پدری آن را به روی شنزارهای ساحل در

همه شخصیت هائی که در آن همایش حضور داشتند امضاء  منشور استقالل اسرائیل توسط
ین سند تاریخی کشور یهود انتشار یافت.  شد و به عنوان مهمتر



، سپاسگذاریم از شما به خاطر انجام این رشته گفت و نتصرپروفسور امنون  –منشه امیر 
ه گوهای بسیار آموزنده که حاوی مطالب بسیاری بود که اندک کسانی در دنیا از هم

 جزئیات آن آگاهی دارند.
سالیان دراز است که حقایق مربوط به اسرائیل در رسانه های همگانی بسیاری از کشورها 
و توسط بسیاری حکومت های نامهربان و ستیزخوی تحریف می شود و حتی گاهی به 

 صورت معکوس و بسیار منفی انتشار می یابد.
شما در این رشته گفت و گوها به واقعیاتی اشاره کردید که دانستن آن ها برای همه پیروان 
راه حق و حقیقت بسیار واجب است. دانستن این مطالب، به ویژه برای ایرانیان و به 
خصوص نسل جوان اهمیت دارد که بدانند در منطقه آنان کشوری هست که از دوران 

شته های بسیار مستحکم دوستی و همکاری داشته و از مهر و باستان با ایران و ایرانی ر
دارای همچنان یاری ملت ایران در همه طول تاریخ خویش برخوردار شده و دو کشور 

 می باشند. همسانمنافع مشترکی هستند و دشمنان آنان نیز کم و بیش 
و کشور  گفت و گوهای ما با شما در این جا به پایان می رسد. ولی سرگذشت ملت یهود

اسرائیل همچنان ادامه دارد و جاودان خواهد ماند. پس از اعالم استقالل، کشور اسرائیل 
دوران تازه زندگی خود را آغاز کرد و به پیشرفت های بزرگی دست یافت و در رشته 

علم و صنعت و تکنولوژی و فن آوری و کشاورزی و پزشکی و فرهنگ شهرت های 
ن ها قرار گرفت و دعا کنیم که هر چه زودتر اختالفات با جهانی یافت و در ردیف بهتری

فلسطینیان نیز پایان گیرد و این دو ملت به صلح و همکاری و همزیستی مسالمت آمیز 
شکل یک بهشت بسازند م ردست یابند و با تالش مشترک بتوانند از این منطقه دشوار و پ

 که همگان در آن از رفاه و نیک بختی برخوردار باشند.
اسرائیل از روزی که اعالم استقالل کرد، تا به امروز که این رشته گفت و گوها انجام می 
شود، با تهاجم و تعرض روبرو بوده و از همه آزمون ها سربلند و پیروز بیرون آمده است. 
ولی این پیروزی روزی تکمیل خواهد شد و به اوج خواهد رسید که با همسایگان عرب 

 یز به صلح و همزیستی دست یافته باشیم.خود و فلسطینی ها ن
آن چه شما آقای امیر گفتید، آرزوی من و آرزوی چند هزار ساله  – نتصرپروفسور امنون 

یند  یم که یهودیان هنگامی که به یکدیگر می رسیند می گو باره می گو ملت یهود نیز هست. دو
"شالوم" )صلح( و هنگامی هم که از یکدیگر خداحافظی می کنند، باز هم همان واژه "شالوم" را 

و هر لحظه و در هر نقطه جهان، و نه تنها در خاک بر لب می آورند. یهودی هر ساعت 
بان می آورد و آن را تکرار می کند.   اسرائیل، واژه "شالوم" را بر ز

بی است. واقعا آرزو و امید ما رسیدن به صلح است و من  بان عر این همان واژه "سالم" در ز
ود به صلح و صفا که باالخره ما در کنار همسایگان عرب خ دارمو حتی اطمینان  امیدوارم

خواهیم رسید و اگر همین امروز یا فردا نباشد، در آینده باالخره این آشتی به دست خواهد 
یستی مسالمت آمیز برقرار خواهد شد.  آمد و همز



یستی، نه تنها موجب شکوفائی اسرائیل شود،  دعا می کنیم برای رسیدن روزی که صلح و همز
در نیایش عبری  .نعمت برخوردار گردند. به امید آن روز بلکه مردمان سراسر منطقه نیز از این

یند: "آمدنت با شالوم و رفتنت با شالوم )صلح و آرامش("   می گو
 ، "شالوم"!نتصرپروفسور  –امیر 
 "شالوم"، "شالوم"!   – نتصر

 





 
 پروفسور امنون نتصر در این
 بخش از گفت و گوها به

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



 
یری خیالی از نخستین بیت المقدس یهود در اورشلیم  تصو

، با سپاس فراوان می خواهیم در این رشته گفت و گوها از نتصرپروفسور امنون  –پرسش 
اطالعات بسیار گسترده شما در رابطه با ارتباط دیرین و ناگسستنی تاریخی بین یهودیان و 

نودها را با این یادآوری آغاز می کنیم که ایران زمین بهره مند شویم. این رشته از گفت و ش
سال پیشینۀ تاریخی دارند. یعنی نخستین گروه های یهودی، حتی  0022یهودیان در ایران 

دوصد سال پیش از برپائی سلسله هخامنشی به ایران رسیدند و این سرزمین را برای 
 زیست خویش برگزیدند. چگونه بوده است این روند؟

های اساسی در مورد پیشینه ملت یهود، نه تنها در ایران بلکه در هر  یکی از پرسش –پاسخ 
نقطه دیگر جهان نیز، این است که جوامع یهودی در هر نقطه دنیا چگونه شکل گرفتند و از 



کجا به کجا رفتند. سخن تنها از این نیست که یهودیان اصوال چطور به ایران رسیدند، بلکه 
گوناگون آن سرزمین نیز مستقر شدند که به همه این  چگونه در شهرهای مختلف و نقاط

 پرسش ها به طور منظم و به نوبت پاسخ خواهیم داد.
نخستین اشاره مکتوب به کوچانیدن یهودیان به سرزمین ایران در صحیفه دوم پادشاهان آمده 
است که بخشی از کتاب مقدس یهودیان می باشد. در دو جای این کتاب در مورد اسارت 

 آشور سخن رفته است. امپراتورییان "والیت اسرائیل" توسط یهود
در مورد چگونگی این اسارت الزم است توضیحی دهم تا آنانی که با تاریخ یهود آشنائی زیاد 

که پس از (ندارند این روند را بهتر درک کنند و آن این که پس از درگذشت حضرت سلیمان 
ک هزار سال  پیش از میالد )حدود سه هزار پدرش حضرت داود پادشاه یهود بود و حدود ی

سال پیش( بیت المقدس یهود را که همانا نیایشگاه مرکزی یهودیان در روی تپه "صیون" در 
یه گردید که یکی از  اورشلیم است بنا نهاد، اسرائیل که یک کشور بزرگ و وسیع بود دچار تجز

ز جانب ساکنان دو بخش شمالی و علل آن تبعیض و تفاوتی بود که در مورد پرداخت مالیات ا
بی   وجود داشت. سرزمینجنو

یه باعث گردید که سرزمین اسرائیل به دو تکه شد و دو "والیت" به وجود آمد که  این تجز
بی آن را  ) Shechemשכם ("شِخِم"  یپایتخت بابخش شمالی "والیت اسرائیل"  بود که در عر

بی "والیت یهودا"   نامیده شد."نابلس" می نامند. بخش جنو
یهودیانی که به دست آشوری ها به اسارت برده شدند، ساکنان بخش شمالی، یعنی "والیت 
بازان آشوری در طول سال ها چندین بار به این بخش یورش بردند و آنانی  اسرائیل" بودند. سر

 را که به اسارت گرفته بودند، به سرزمین آشور تبعید کردند.
ست که در شمال عراق امروز قرار دارد که موصل و کرکوک مرکز حکومتی آشوری ها محلی ا

حاال باید توضیح داد که این به اسارت بردن یهودیان از  و اربیل امروز را شامل می گردد.
 سرزمین پدری آنان به سرزمین آشور در دوران کدام یک از پادشاهان بوده است.

ین باری که آشوری ها به والیت اسرائیل حمله بردند  و بخش دیگری از یهودیان را اسیر آخر
[  بود. شمار  022-027پیش از میالد ] 027کرده و به آن سرزمین انتقال دادند، حدود سال 

 اسیرشدگان، این بار بسیار بیشتر از بارهای پیشین بود.
آشور آنان را در اماکنی که می خواست اسکان داد و در مورد این اماکن، نه تنها در  امپراتوری

ۀ دوم پادشاهان در کتاب مقدس یهود نام برده شده، بلکه در حفاری های باستان صحیف
شناسی عصر جدید نبشته های سفالین از دوران آشوری ها به دست آمده که نه تنها نشان می 

روایان آن ها افرادی ستیزخو و جنگ پیشه بودند، بلکه ابعادی از تمدن غنی آن فرماندهد که 
 سازد.ها را نیز آشکار می 

معلوم می شود که آشوری ها کتابخانه های وسیعی داشته اند. شاید واژه "کتابخانه" دقیق 
نباشد، ولی در یکی از این کتابخانه ها حدود نیم میلیون سنگ نبشته و لوحه های سفالین 

 نگاهداری می شده است.



یان حفاری های اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم، در حدود نیم میلیون از این نوشته ها  در جر
ز گشائی نکرده اند. بررسی این گل رومبه دست آمده که هنوز چهارصد هزار فقره از آن ها را 

یتانیا و کشورهای دیگر همچنان ادامه دارد.  نبشته ها و سنگ نبشته ها در بر
باره رومآن بخش از این آثار باستانی که  زگشائی و خوانده شده نشان می دهد که آن چه در

ت یهودیان در آشور در صحیفه پادشاهان در کتاب مقدس یهود آمده، کامال درست اسار
است. در این نبشته ها آمده که آشوری ها یهودیان را به شهرها و نقاط مختلف آن سرزمین 

 بردند که نام بسیاری از این نواحی نیز مکتوب است. 
اسم این مکان در زمانی برده شده  یکی از اماکنی که نام برده شده سرزمین مادها می باشد. ولی

که هنوز حکومت مادها به وجود نیامده بود. در واقع حدود یک صد سال پس از آن که 
 یهودیان در سرزمین ماد مستقبر شدند بودند حکومت مادها به وجود آمد.

 آیا آماری هم در مورد شمار یهودیانی که به اسارت برده شدند وجود دارد؟ –پرسش 
ن ارزیابی بسیار مشکل است زیرا در کتاب مقدس به شمار آنان اشاره ای نشده ای –پاسخ 

یادی زن و کودک و مرد یهودی را به آشور کوچ دادند، و  است. ولی نوشته شده که تعداد ز
ین آن ها کردند.  متقابالً شماری از ساکنان آشور را به والیت یهودا منتقل ساختند و جایگز

 عیدیان فراتر از ده ها هزار نفر بوده است.می توان گفت که شمار تب
سال پیش، ده ها هزار نفر از یهودیان که  0022بنابراین شما می گوئید که حدود  –پرسش 

به اسارت برده شده بودند، در سرزمین ماد در بخش غربی ایران امروز ساکن می شوند. 
ا در آن دوران تشریح تاریخی سرزمین ایران ر -اجتماعی  –حاال می خواهیم وضع سیاسی 

 ائید.رمبف
توجه کنید که در دورانی که ما از آن سخن می گوئیم هنوز هیچ حکومت ایرانی در آن  –پاسخ 

پا نشده بود. اصالً نمی دانیم که آیا در آن دوران این سرزمین "ایران" نامیده می شده  سرزمین بر
کدام نقطه این سرزمین بوده است. و یا نام دیگری داشته است و اگر ایرانی وجود داشته، در 

البته می دانیم که سرزمین کوچکی به این نام وجود داشته و احتماال در جائی بوده که امروز 
 آسیای میانه نامیده می شود.

این ها پرسش هائی است که هنوز پاسخ دقیق آن یافت نشده و به صورت غامض باقی مانده 
شتیان و به ویژه اوستا و همچنین نوشته های عیالمی است. شاید با مطالعه کتب باستانی زرت

ها و سومری ها و آکادی ها و اقوام باستانی دیگر بتوان اطالعات بیشتری به دست آورد. 
باره پیشینۀ تاریخی خودشان سخن زیادی نگفته اند. بعدها به این  شوربختانه ایرانیان باستان در

 نکته خواهیم پرداخت.
به این نکته بپردازم که ماد در کجا قرار داشت؟ دنیای باستان همانند اما این جا می خواهم 

یکای امروز نبوده است. حدود و مرزهای سرزمین  دنیای امروز و شبیه کانادا و فرانسه و آمر
ها مرتبا تغییر می کرده است. قبائل اکثراً بیابانگرد بودند، مرتباً از این طرف و آن طرف به 



. حکومت مرکزی احتیاج به نیروی انسانی داشت. به گرفتن مالیات یکدیگر حمله می کردند
 نیاز داشت. محتاج تامین و تهیه آذوقه بود. نیازمند منابع آب بود.

یب می توانیم بگوئیم که کم و بیش شامل  درباره حدود و ثغور سرزمین ماد به طور تقر
بایجان امروز و کردستان و گیالن و نواحی ری )در جنوب تهر ان امروز( می گردید. آذر

ولی  –سرزمین ماد در دوران گسترش جغرافیائی، احتماالً حتی تا خوزستان امروز نیز می رسید 
بوط می شود.  این دوران ارتباطی با تاریخ آشور ندارد و به دوره های بعد از آن مر
و یا "ده قبیله"  یهودیانی که به اسارت آشور برده شدند، در تاریخ یهود به عنوان "اسباط ده گانه"

شناخته شده اند که در واقع آن ها منتسب به ده فرزند از دوازده فرزند حضرت یعقوب 
 هستند که هر یک در راس قبیله ای از اسباط دوازده گانه قرار داشت.

تا آن جائی که بررسی های تاریخی شما و دیگر تاریخ نویسان می تواند نشان  –پرسش 
ائل که گفتید شمارشان به ده ها هزار نفر می رسید و آشور آنان را دهد، آیا یهودیان این قب

به اسارت برد، گروه هائی از آنان در کدام یک از نواحی ایران امروز مستقر شدند و آیا 
 موجب به وجود آوردن جوامع یهودی در این خاک شدند؟

ر سالنامه من در روزهای اخیر مشغول نگارش مطلبی در این زمینه هستم که د –پاسخ 
"پادیاوند" انتشار خواهد یافت و پرسش آن است که بعد از اسارت بابل، آیا در منابع و اسناد 

 تاریخی، بازهم از این قبائل یهودی نام برده شده و یا آن ها به دست فراموشی سپرده شده اند.
تیم از تاریخ از آن جائی که هنوز اطالعات کافی در این زمینه به دست نیاورده ایم، ناچار هس

باره آن ها  2077 سال پیش تا حدودی صرفنظر کنیم و به دوره های خیلی بعدی برسیم که در
 اسناد و نوشته هائی در اختیار هست. مثالً بحث را به دوره سلجوقیان بکشانیم. 

میالدی بود.  7710یادآوری می کنیم که زمان در گذشت سلطان سنجر سلجوقی حدود سال 
بی بنیامین  یاح یهودیس در آن دوران از  (Benjamin of Tudelaרבי בנימין מטודלה )تودال"  اهل"ر

در کتاب تاریخ ) این سرزمین دیدن کرد. او زاده شهری به نام تودال در شمال اسپانیا بود.
سفر طوالنی . ثبت گردیده است بنیامین تودالیی یا بنیامینِ تُطیْلیعبدالحسین زرکوب نام او 

بی بینیامن یقا و خاور زمین و از جمله ایران،  ر پا، شمال آفر به سرزمین های متعدد در ارو
 (. میالدی آغاز شد 7711حدود سال 

او در زمانی که تاریخ آن را نمی دانیم، از اسپانیا رهسپار مشرق زمین می شود و از راه 
می کند. ولی او  کشورهای اروپائی به دمشق و بغداد می رسد و از بخش هائی از ایران نیز دیدن

در ضمن از اماکنی نام می برد که به احتمال زیاد از آن ها دیدن نکرده بوده و مطالبی که 
 نگاشته به نقل از دیگران می باشد.

ید که روابط بسیار  بی بنیامین" در نوشتارهای خود از چهار سبط )قبیله( یهودی سخن می گو "ر
فراد مسلمان و ایرانی داشته اند. او در نوشته های دوستانه ای با سکنه آن مناطق، و از جمله ا

خود در ضمن نامی از نیشابور می برد و به نبردی اشاره می کند که به باور من، نه در نیشابور، 
 بلکه در مرو رخ داده بود.



بی بنیامین" در نوشته های خود اشاره می کند که چنین اسباط یهودی در آن  در هر حال، "ر
داشته اند. اگر این ارزیابی آن سیاح یهودی درست باشد، به نظر من چند  سرزمین ها وجود

قبیله یهودی از دوران اسارت آشور، در اطراف شهرهای ری )که ویرانه های باستانی آن هنوز 
 وجود دارد(، اطراف قزوین، شمال کوه های البرز و بخش هائی از خراسان زندگی می کرده اند.

ه یهودیانی نیز در آن جا زندگی می کردند،  به ویژه یهودیانی در رودبار جالب آن که این نواحی ک
و قزوین و اماکن نزدیک آن می زیستند، در دوره سلجوقی ها، پس از مرگ سلطان سنجر به 
دست اسماعیلیان افتاد. حسن صباح مدتی بر بخشی از این نواحی حکومت داشت و 

رستاد تا به ترور سیاسی دست بزنند. البته کار "حشاشیون" خود را به این سو و آن سو می ف
 حسن صباح زمینه های اجتماعی نیز داشت و هدفش فقط ترور نبود.

بین یهودیان و اسماعیلی های حسن صباح نوعی همکاری وجود داشت و در جنگ ها با 
یم  یک مساعی داشته اند. همه این مطالب را به عنوان مقدمه بیان کردم که بگو در یکدیگر تشر

چه مواردی از رویدادهای تاریخی، از قبائل یهودی که در ایران زمین سکونت داشته اند نام برده 
باره یادآوری می کنم که منابع تاریخی موجود که معدود است، به ما  –شده است  زیرا دو

 بیش از این امکان نمی دهد درباره پیشینۀ یهودیان ایرانی مطالب کاملی بدانیم.   
انی برسیم که ما در آن زندگی می کنیم، یعنی به قرن نوزدهم و دوران پس از آن، اگر به زم

افسران انگلیسی که در افغانستان خدمت می کردند، کتاب هائی نوشته اند که نشان می دهد 
با افراد قبیله هائی در آن سرزمین سر و کار داشته اند که احتماال با یهودیت ارتباط پیدا می 

یسان انگلیسی تاکید می کنند که بسیاری از سران پاره ای از قبیله ها در  کند. اکثر این کتاب نو
 افغانستان تاکید دارند که از احفاد و ساللۀ اسباط یهودی هستند.

سال پیش یک واقعیت  2077آشور در  امپراتوریبه سخنی دیگر، اسارت یهودیان به دست 
دی که در این نواحی مستقر شده بودند تاریخی است و احتمال قوی می رود که قبائل یهو

پیشینه چند صد ساله داشته اند و حتی احتماالً تا قرن نوزدهم و پس از آن نیز این قبائل در 
افغانستان به عنوان یهودی زندگی می کرده اند، ولی آن ها به مرور زمان در میان مردمانی که در 

 ته اند.کنار آن ها زندگی می کرده اند حل شده و تحلیل رف
سال پیش،  0022اگر سخنان شما را فشرده بکنیم، می توانیم بگوئیم که حدود  –پرسش 

شمار نامعلومی از یهودیان از آشور آمدند و در سرزمین ایران مستقر شدند و تا افغانستان 
نیز رسیدند. در گفت و گوهای بعدی با اشتیاق منتظر آن هستیم که درباره روابط تاریخی 

 ران مطالب بیشتری بشنویم.یهود و ای
 
 
 
 



 

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

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



برخی از آنان به افغانستان امروز نیز رسیدند. تا آن جائی که اسناد و شواهد تاریخی 
این تازه واردها جوامع متشکلی نیز به وجود آوردند و یا به صورت  وجود دارد، آیا

 پراکنده زندگی می کردند و ارتباطی بین یک گروه با گروه دیگر وجود نداشت؟
که اگر من از افغانستان نامی می بردم، مقصود من  گذارمابتداء باید بر این نکته انگشت  –پاسخ 

ن، ایران را نباید تنها در محدودۀ مرزهای سیاسی تصور گسترۀ فرهنگی ایران است. از دیدگاه م
کرد. برای من، سرزمین ایران از نظر تمدن و فرهنگ، نقاط بسیار دیگری را نیز چون افغانستان 
و آسیای میانه و قفقاز و هر نقطه دیگری که در آن جا نیز فرهنگ ایرانی وجود دارد و به یکی 

ر بر می گیرد. با این معیار، افغانستان از دیدگاه من بخشی از از زبان های ایرانی تکلم می شود، د
 ایران بزرگ است.

و اما در مورد پرسش شما: شوربختانه نه تنها درباره آن دوران اطالعات کافی در اختیار 
باره وضع یهودیان در دوران های پس از آن نیز مطالب زیادی در دست نیست  یم، بلکه در ندار

آن دوران ها اوضاع بهودیان از نظر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی و نمی دانیم که در 
 و حکومتی چگونه بوده است.

یم که عالوه بر آن که شماری از یهودیانی که به آشور به اسارت  ولی این نکته را باید یادآور شو
ای نیز که حکومت مادها نقل مکان کردند، بلکه در دوره دوران رفته بودند، به خاک ایران در 

بخت النصر امپراطور بابل حمله کرد و سرزمین یهود را به اشغال در آورد و معبد مقدس 
باره شمار زیادی از یهودیان به اسارت برده  یران ساخت، دو یهودیان )بیت المقدس( را و

 شدند.
یبی یهودیان به اسارت رفته را تخمین زنیم و بگوئیم که کم  در این مورد ما می توانیم تعداد تقر

و بیش پنجاه هزار یهودی به اسارت بابل رفتند، و به آن سرزمین )عراق امروز( منتقل گردیدند. 
شماری از به اسارت رفتگان آشور نیز به سرزمین بابل آمدند و به یهودیانی که به آن جا به 

یداد حدود سال   پیش از میالد بود. 181اسارت آورده شده بودند پیوستند. این رو
یهودیان در بابل حدود پنجاه سال به درازا کشید و آنان در آن سرزمین واقعا شکوفا  اسارت

غربت( می خوانیم در واقع چندان دشوار نبود  - Galut גלות)شدند و آن چه که ما "گالوت" 
بت، دلتنگی و دوری، زجر و  – بان عبری، واژه "گالوت" مصادف با جالی وطن، غر زیرا در ز

اری های دیگر است. ولی در مورد یهودیان به اسارت رفته به بابل، دقیقا رنج و محنت و دشو
این چنین نبود. احتمال زیاد می رود که یهودیان به اسارت رفته به بابل کم و بیش زندگی راحتی 
داشتند. شماری از آنان نیز با زنان بابلی ازدواج کرده بودند و از نظر معاش و کسب وضعشان 

 خیلی خوب بود.
این ارزیابی ها را به نقل از دانشمندان و پژوهشگران دیگری که در این زمینه تحقیق کرده اند  من

 بسیار به عمل آمده است. پژوهشگری هایبیان می کنم. در این زمینه 
( پیش از میالد بابل را به 135)و شاید  138هنگامی که کورش بزرگ به پا خاست و در سال 

یت سابقه ندارد. پادشاه دادگستر ایران تصرف در آورد، به اقدامی د ست زد که در تاریخ بشر
یادی از این رهاشدگان  می آید و ملتی را که به اسارت برده شده بود آزاد می سازد. تعداد ز



ینند.  بسیار مایل بودند به سرزمین خود باز گردند و دوباره در خاک باستانی اسرائیل سکنی گز
 و پوست خود احساس می کردند.  آن ها درد وطن را در رگ و خون

یسد: مربه عنوان مثال، ا ل نشستیم و به یاد بدرکنار نهرهای با»یای نبی در مراثی خود می نو
یختیم. چگونه  بط های خود را بر شاخه های درختان آو یستیم. بر صیون )اورشلیم و میهن( گر

 «در سرزمین بیگانه شادی کنیم؟
بت بود و کورش می آید در هر حال، از دیدگاه بسیاری از ی هودیان، زندگی در بابل زندگی در غر

و آنان را آزاد می کند. کورش نه تنها آزادی عملی را به یهودیان اعطاء می کند، بلکه به آنان می 
ید که هر چه را هم که ثروت و مکنت آنان بوده می توانند با خود ببرند. نه تنها این، بلکه  گو

توسط سپاهیان بابل به غارت رفته است را نیز می توانند به همه ثروت ملی یهودیان که 
سرزمین پدری باز گردانند. کورش حتی توصیه می کند به یهودیان که نه تنها به وطن خویش 

 بازگردند، بلکه شهر اورشلیم و مرکز سیادت و استقالل یهود را از نو بنا کنند.
ازگشت آنان به سرزمین پدری را "کار کورش بزرگ، اقدام در رهاسازی یهودیان و کمک به ب

الهی" توصیف می کند و نام پروردگار یهود را می آورد. در تورات به نقل از کورش آمده 
در این جا بود که اکثر اسیران آزاد شده، بار و ...«. ان داد رمخدای اسرائیل به من ف»است: 

ی شماری نیز ترجیح دادند در بنه خود را بستند و به سوی سرزمین پدری به راه افتادند. ول
 همان جا یعنی در بابل بمانند.

البته در دوران امروز نیز چنین اتفاقاتی رخ می دهد. در بعضی نقاط مشکالتی هست، سختی 
هائی وجود دارد و یک عده می روند به جای دیگری که تصور می کنند زندگی در آن جا 

ودیان، به دالئلی که ما نمی دانیم، بابل را ترک برایشان راحت تر می تواند باشد. یک عده از یه
یند. شاید کسبی و کاری داشته و ملکی در اختیارشان بوده است. شاید از همسران  نمی گو

 بابلی خود فرزندانی داشتند که نمی خواستند مهاجرت کنند.
ایران عمال از آن جا که ما در ارتباط با ایران سخن می گوئیم، از این جاست که تاریخ یهودیان 

کورش در مورد آزادی یهودیان، و منشور حقوق بشر  فرمانآغاز می گردد. یعنی، با صدور 
ید می دهد بلکه از آزادی همه  پادشاه ایران، که نظیر ندارد و نه تنها آزادی ملت یهود را نو
ید، یهودیانی نیز بودند که به سرزمین پدری باز نگشتند و در  بند سخن می گو ملت های در
همان جا ماندند و بعدها راهی ایران دوران هخامنشی شدند و در نقاطی مانند خوزستان و 

 فارس و اصفهان و گوشه های دیگر ایران زمین رحل اقامت افکندند.
 

 همان گونه که پیشتر نیز گفتم، تاریخ یهودیان ایران از این نقطه آغاز می گردد.
 
 
 



 

 
 شرفیاب می شودایران زمین ر شهبانوی یهودی ایران به حضور پادشاه ستِاِ

تصور می کنم که یکی از نمونه های برجستۀ آن رابطه تاریخی بین یهود و ایران که  –پرسش 
سال پیش  0022وابط از شما در گفت وگوهای پیش به آن ها اشاره کردید و گفتید که این ر

ר)استر"  تومارآغاز گردیده، " ת ֶאְסתֵּ است که داستانی از دوران  (Book of Esther ְמִגלַּ
ְשוֵּרֹוש)پادشاهی به نام "اَخَشوِرُوش"   که یک شهبانوی یهودی به در ایران است (Ahasuerus ֲאחַּ

قدس یهود را تشکیل نام "استر" داشت. این صحیفه بخشی از مجموعه نوشتارهای کتاب م
استر" و  تومارمی دهد که تورات قسمت اول و عمده آن است. بسیار مایلیم که درباره "

چگونگی نگارش آن و محتوای این نوشتار وهمچنین رابطه ای که در آن دوران بین دو ملت 
 وجود داشته اطالعات بیشتری را از زبان شما بشنویم.

کنم و اجازه می خواهم که به عنوان یک پژوهشگر این  بار چندم تاکید میبرای من  –پاسخ 
استر" را یک نوشتار دینی می  توماررساله را مورد بررسی قرار دهم و نه از دیدگاه مذهبی که "



بی نشان می دهد که ایران  یدادهای این نوشتار به خو داند و این گونه با آن برخورد می کند. رو
شده است و این مطالب کم و بیش شبیه نوشته های  در آن دوران باستان چگونه اداره می

 دیگری است که در این مورد توسط منابع متعدد نگاشته شده و در دسترس ما قرار دارد.
باره دوران ایران باستان و اداره کشور در آن  اشاره من به ویژه به نوشته های مورخین یونانی در

دازیم که احتماال نام "اخشوروش" به عنوان زمان است. به ویژه ما به دوره خشایارشاه می پر
 استر همانا خشایارشاه است. تومارامپراطور ایران در 

بله، ولی پیش از آن که به ارزیابی تاریخی و پژوهشی این کتاب بپردازید، تمنا می  –پرسش 
 استر" از چه قرار است؟ تومارکنم توضیح دهید که ماجرای توصیف شده در "

که بخشی از این کتاب مورد  گذارماجازه دهید دوباره بر این نکته انگشت  پیش از آن –پاسخ 
پژوهش دقیق علمی قرار گرفته و مطالبی که در آن هست مطابقت می کند با نوشتارهای 
یت در ایران باستان مطالبی نگاشته اند. ولی بخش دیگری  باره شیوه مدیر محققین یونانی که در

حققین را به این نتیجه می رساند که کتاب استر در دو دوره از مطالب این داستان، برخی م
 زمانی جداگانه نگاشته و تکمیل شده است.

یدادهای این  از نظر  توماربسیاری از پژوهشگران بر این باورند که البته درست است که رو
یرتر هم زمانی دارد، ولی در ایامی د موضوعی و مضمونی با دوران پادشاهی هخامنشیان در ایران

یر کشیده شده است. احتمال دارد که نگارش این  در دوره  توماراز آن دوره به رشته تحر
 اشکانیان بوده باشد.

 توماردرباره محتوای این داستان، به صورت خیلی فشرده می توان گفت که شاهنشاه ایران در 
یم که استر "اخشوروش" نامیده می شود و این یک اسم عیالمی است. در حاشیه باید ب گو

بان پارسی باستان گردیده است. از نظر  حتی نام "کورش" یک واژه عیالمی است که وارد ز
بان شناسی احتمال زیاد می رود که نام "اخشوروش" همان "خشایار" است.  ز

استر آمده است بین پادشاه و شهبانو یک اختالف  توماربرگردیم به داستان، آن گونه که در 
יآید. ملکه ایران "وشتی" )خانوادگی به وجود می  תִּ ( نام داشته که مثل بسیار از Vashti ַושְׁ

استر آمده، یک نام ایرانی است. اگر به بررسی این نام بر اساس  توماراسامی دیگری که در 
برخورد  (Vaheshti)فرس قدیم و زبان اوستائی و دوران ایران باستان بپردازیم، به واژه "وهشتی" 

ین" است. "وه" به مفهوم "بِمی کنیم که به مف ین" هوم "بهتر ه" و "شتی" جنبه صفت تفضیلی "تر
ین" را می دهد.  دارد که با هم مفهوم "بهتر

شهبانوی ایران زن زیبائی بود که پادشاه هنگام برگزاری جشن و سروری با حضور سران 
یبائی وی را به همگان بنمایاند . ولی ملکه از این حکومت او را به تاالر ضیافت فرا خواند تا ز

پیچی کرد و پادشاه او را از مقام شهبانوئی برکنار ساخت و به جستجوی یافتن  دستور سر
که لیاقت ملکه شدن را داشته باشد و از میان همه دوشیزگان  برخاستهمسر دیگری 

یده یکی را انتخاب کرد که ר )نام داشت، ولی او را استر  (Hadassahהדסה ) هداسا برگز ֶאְסתֵּ

Esther) י) خطاب می کردند و یک دختر یهودی بود که پسر عمویش به نام مردخای כַּ  ָמְרדֳּ



Mordechai)  که در دربار سلطنتی خدمت کرد به او توصیه کرد که دین خویش را پنهان نگاه
  دارد تا مبادا گزندی به او وارد آید.

به روایتی اهل مقدونیه بوده و  در آن دوران صدراعظم ایران که یک فرد بیگانه و غیر ایرانی و
در برابر او سر تعظیم فرود  نبود"هامان" نامیده می شد، به علت آن که مردخای یهودی حاضر 

یرا در دین یهود هرگز نباید به انسان یا بت تعظیم کرد( کینه یهودیان را به دل  و با  سپردآورد )ز
قتل عام همه یهودیان  فرمان گ، با خدعه و نیرناستفاده از نفوذی که بر پادشاه داشت

 .گرفتایران را از او  امپراتوری
بار به هدف کشتن پادشاه پرده برداشته  یداد، مردخای از یک توطئه در داخل در پیش از آن رو
بار سلطنتی به ثبت  یخ ایام در و جان پادشاه را نجات داده بود که این خدمت او در کتاب توار

 رسیده بود.
ید مردخای به دختر عمو ید هنگام آن است که به نزد پادشاه برود و بگو ی خود استر می گو

از پادشاه گرفته، در  حیله و ترفندی که هامان با فرمانهمان قومی که وی به آن تعلق دارد، طبق 
صدراعظم خود که از اعتماد وی این چنین  شیادیخطر قتل عام قرار دارد. پادشاه از این 

اعدام هامان و فرزندانش را صادر می کند و  فرمانشود و  سوءاستفاده کرده خشمگین می
ایران را در آن دوران تشکیل می داده  امپراتوریایالتی که  720یهودیان از کشتار همگانی در همه 

 نجات می یابند.
استر شرح داده شده و یهودیان هر سال در  توماراین به طور خالصه ماجرائی است که در 

مقارن با چهاردهم ماه عبری ادار به پاس نجات از این خطر بزرگ  (Pourimפורים )عید "پوریم" 
پا ساخته و به شادمانی می پردازند.  و همگانی، مجالس جشن و سرور بر

می تواند درست باشد و سندیت تاریخی داشته باشد، هنوز هیچ تا چه حد این داستان  حاال
پژوهشگران بتواند کمکی کند. شوربختانه گونه مدرکی به دست نیامده که در این ارزیابی به 

یسی نیز در آثار  یم که این نوشتار را بتوانیم با آن ها مقایسه کنیم. هیچ تاریخ نو منابع دیگری ندار
یاناتی اشاره نکرده است که شبیه این داستان باشد و یا وقوع آن را تائید کند.  خود به جر

داستانی را می سازند که شما می گوئید  ولی این واقعیت که یهودیان می آیند و –پرسش 
جنبه مذهبی ندارد، ولی وقایع آن در سرزمین ایران می گذرد. آیا این نمی تواند نماد روابط 

 عمیق تاریخی و فرهنگی دیرینه ای باشد که بین یهودیان و ایران زمین وجود داشته است؟
ین رابطه مطالب بیشتری بدون شک این سخن درست است. ولی اجازه بدهید در هم –پاسخ 

یم: در رشته گفت و گوهای پیشین توضیح داده بودم که "کتاب مقدس" یهودیان از سه  بگو
بخش تشکیل شده که نخست آن تورات مقدس است که خود دارای پنج صحیفه می باشد. 
پس از آن نوشتارهای انبیای یهود است و بخش سوم شامل نبی های کم اهمیت تر و یک 

استر در این بخش سوم  تومارارهای ادبی و معنوی و داستان ها و رویدادهاست. رشته نوشت
נְֶהְדִרין)کتاب مقدس قرار دارد. در دوران قدیم، دورانی که ما آن را "سنهدرین"   – Sanhedrin סַּ

 تومارشورای قانونگزاری حکمای یهود( می خوانیم، این رهبران یهودیان نمی خواسته اند که 
 ان بخشی از کتاب مقدس در آید و در آن گنجانیده شود.استر به عنو



یم که نه تنها  استر نشان همبستگی و روابط فرهنگی تاریخی بین یهود  توماردر هر حال باید بگو
و ایران است، بلکه نوشتارهای دیگری در کتاب مقدس یهود مانند کتاب عزرا ، کتاب نحمیا، 

بوط می شود و نشان  کتاب دانیال و بخش هائی از کتاب یشعیای نبی )اشعیاء( با ایران مر
همبستگی فرهنگی میان این دو ملت باستانی است. اگر به دورانی که کتاب تلمود نگاشته 

حتوا مطالب رمشد برگردیم )در دهه های نخستین قرون اول میالدی(، در آن کتاب قطور و پ
و باستانی بین دو ملت حکایت  بسیار بیشتری وجود دارد که از این رابطه فرهنگی و تاریخی

 می کند.
 –و جنابعالی شخص بسیار فاضلی هستید  –آیا تا آن جا که شما آگاهی دارید  –پرسش 

داستان های دیگر یهودی از این قبیل وجود دارد که وقایع آن نه در ایران، بلکه فرض 
 وسته باشد؟در افغانستان رخ داده باشد؟ یا در حبشه یا یونان به وقوع پی بفرمائید

استر وجود ندارد، ولی اگر شما در کتاب "میدراش"  تومارداستان هائی شبیه و نظیر  –پاسخ 
به جستجو بپردازید، مثال نام حبشه را می بینید و داستان هائی به آن سرزمین ارتباط داده شده 

بوط می شود؛ ولی ما نمی دانیم که این ماجراها تا چه حد از  است که با حضرت موسی مر
نظر تاریخی درست بوده است. زیرا میدراش مجموعه ای از افسانه ها و حکایات و روایات 
بوط  یم که مجموعه داستان ها و رویدادهای مر است. ولی به طور کلی و اصولی می توانم بگو
به روابط یهود و ایران را که در کتب مقدس یهود وجود دارد، در مورد روابط این ملت با هیچ 

 دیگر و قوم دیگری نمی توان یافت.سرزمین 
استر و داستان ملکه یهودی ایران را به رشته تحریر  تومارآن هائی که نشسته و  –پرسش 

کشیده اند، چه علل تاریخی یا فرهنگی و یا ادبی وجود داشته که بیایند و داستان یک ملکه 
 یهودی را در سرزمین ایران پیاده کنند؟

این موضوع که ممکن است یک دوشیزه یهودی در ایران به مقام  باید توضیح دهم که –پاسخ 
شهبانوئی رسیده باشد قابل قبول است و جنبه افسانه ندارد. ایران دست کم یک شهبانوی 
یهودی دیگر نیز داشته که شوشندخت نامیده می شده است که همسر یزدگرد اول بوده که در 

 خاندان ساسانیان بوده است.میالدی سلطنت می کرده و از  027تا  355سال 
در دوران های دیگر تاریخ ایران نیز شخصیت های یهودی وجود داشته اند، حتی در دوره قاجار 

یده بود  و از جمله فتحعلیشاه و محمد  –بوده اند زنان یهودی که پادشاه آن ها را به همسری گز
 شاه و ناصرالدین شاه . 

یم برای صحبت های بعدی و اکنون به دوران استر ولی اجازه بدهید که این موضوع را بگذا ر
باز گردیم و بگوئیم که بدون شک، همان گونه که در ابتدای این سخن به آن اشاره کردم، بسیاری 

استر با واقعیت های تاریخی آن زمان مطابقت دارد . منظور  توماراز نقطه ها و گوشه های 
ین صدراعظمی وجود داشته که از نژاد آن است که چنین شهبانوئی در ایران بوده و چن

یا از اطراف جزایر دریای اژه و گاگی" یا "اَ غیرایرانی بوده و به تبار "اَ جاجی" تعلق داشته که گو
که در این مورد به تفصیل صحبت  ندارمکه من آن صالحیت علمی را  –مقدونیه آمده بوده 

 کنم. 



استر آمده جنبه افسانه داشته  توماردر با این همه ممکن است پاره ای از رویدادهائی که 
 .باشد

اجازه بدهید در مورد آن بخش هائی که نمی تواند قابل قبول باشد چند مثال ذکر کنم. در 
قتل عام یهودیان را باطل کرد، بلکه به آنان  فرماناستر آمده است که پادشاه ایران نه تنها  تومار

آنانی را که برای قتل آن ها توطئه کرده بودند، از  اجازه داد که در سراسر ایران دشمنان خود و
پای در آورند. از دیدگاه من بعید می نماید که چنین امری ممکن است راست بوده باشد و 
احتمال بسیار قوی تر آن است که این امر یک نوع مبالغه و غلو عمدی بوده است. یعنی، فرد 

ستر اضافه کرده اند، شاید تا حدودی راه اغراق ا توماریا افرادی که آمده و این بخش ها را به 
استر به دقت نگاشته شده و با  تومارپیموده و گزاف گفته باشند. ولی اصل و بخش مرکزی 

 تاریخ مطابقت می کند.
در این وقت کوتاهی که در این بخش از گفت و گو برای ما باقی مانده تقاضا  –پرسش 

خ یهود ایران مورد جمع بندی و نتیجه گیری قرار دوران کورش کبیر را از نظر تاری دارم
 دهید.
ین نتیجه گیری که می توان از این دوره کرد، و این واقعا همان نتیجه ای است که به  –پاسخ  بهتر

باور من همه یهودیان باید به آن پای بند باشند، این است که اگر کورش کبیر در ایران به پا نمی 
رهائی یهودیان از  فرمانیخی پادشاه دادگستر ایران نمی آمد خاست، و اگر در آن مقطع تار

باره سازی بیت المقدس یهود را صادر  اسارت بابل و بازگشت آنان به سرزمین پدری و دو
کند، چندان بعید نیست که یهودیان ممکن بود مسیر تاریخی متفاوتی داشته باشند که شاید 

 بسیار دردناک باشد. سرگذشتیمی توانست 
یم که اگر کورش کبیر نبود و یهودیان را آزاد نمی ساخت، نه تنها حتی  این را هم می توانم بگو

ممکن بود مسیر تاریخی ملت یهود تغییر یابد، بلکه شاید حتی ملت یهود به آن صورتی که 
 امروز ما آن را می شناسیم، وجود نمی داشت.

 نسبت به یهودیان چه کرد؟در این جا می خواهم یادآوری کنید که کورش بزرگ  –پرسش 
اوال من و شما که این جا نشسته و با هم گفتگو می کنیم، و تمامی ملت یهود در  –پاسخ 

سراسر دنیا، مدیون بزرگ منشی کورش کبیر هستیم و این دِینی است که ما یهودیان وظیفه 
یم همیشه آن را نسبت به فرزندان و نواده های آن رادمر یم تاریخ، یعنی به م ددار لت ایران بپذیر

همان ملتی که امروز در ایران زیست می کند و همان ملتی که فردا نیز وجود  –و جبران کنیم 
داشته و پایدار خواهد ماند و هزاران سال دیگر نیز همچنان در آن سرزمین زنده خواهد بود و 

 پابرجا خواهد ماند. 
میشه باید بکوشیم این دین خودمان را ما یهودیان این دِین را نسبت به ملت ایران داریم و ه

 زیرا بی تردید کورش کبیر بود که موجب رهائی یهودیان گردید. –نسبت به آن ها ادا بکنیم 



ما با این جمله از سخنان شما گفت و گوی این بار را به پایان می بریم، که اگر  –امیر 
در نمی کرد، ملت یهود آزادی یهودیان از اسارت بابل را صا فرمانکورش کبیر نبود، و 

 امروز تاریخ دیگری داشت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

روابط و عالئقی که بین دو قوم  شما در گفت و گوهای پیشین درباره یک رشته –پرسش 
یهود و ایران از دوران باستان وجود دارد اشاره کردید، از منشور کورش کبیر درباره حقوق 

استر در کتاب مقدس یهود پرداختید. امروز تقاضا داریم  توماربشر سخن گفتید و به 
در باور  به ایران مربوط می شود و درباره دو کتاب دیگر سخن بگوئید که آن ها نیز

بخشی از نوشتارهای کتاب مقدس یهود را تشکیل می  گردد ویهودیان مقدس محسوب می 
 دو کتاب هستند که (Nehemyaנחמיה )و صحیفۀ "نحمیا"  (Ezra עזרא)صحیفۀ "عزرا"  .دهد

 د.نبسیار عالقمندیم بدانیم که با ایران و ایرانیان چه ارتباطی دار
نوشتار است که در اصطالح آن ها را "اسفار" می  20ای بله، کتاب مقدس یهود دار –پاسخ 

به معنی کتاب است و ما این نوشتارها را "صحیفه"  (Seferספר )خوانند که جمع واژه "سفر" 



می خوانیم. دو نوشتار از این مجموعه، کتاب های عزرا و نحمیا نام دارد. مطالب دو کتاب 
بوط به وقایعی است که با همین دو شخصیت،  ارتباط  و سرزمین ایران یعنی با عزرا و نحمیامر

 پیدا می کند.
عزرا یک شخصیت مذهبی بود و نحمیا یک شخصیت اداری و سیاسی که در مدیریت امور 
توان باالئی داشت. دوران فعالیت هر دو شخصیت کم و بیش صد سالی پس از زمان کورش 

قدس یهود )بیت المقدس( به وسیله کبیر در ایران است و رسالت آنان پس از بازسازی معبد م
یوش کبیر در سال های  بازسازی اورشلیم و دروازه های  تکمیلپیش از میالد،  171تا  171دار

 آن بود که پیش از آن توسط نظامیان اشغالگر بیگانه ویران گردید.
که  بفرمائیدبرای آن که به عالقمندان این برنامه یک سابقه تاریخی داده شود ،  –پرسش 

 در چه دوره ای زندگی می کردند و در کجا ساکن بودند. عزرا و نحمیا دقیقاً
بار هخامنشی بود که احتماال در دوران  –پاسخ  اگر از نحمیا آغاز کنیم، او یکی از خادمان در

پیش از میالد( می زیست. عزرا ارتباط مستقیمی با  021تا  011اردشیر اول )سال های 
یادی از یهودیانی را  سرزمین ایران نداشت، چون در بابل )عراق امروز( می زیست که تعداد ز

اشغالگر از سرزمین اسرائیل به بابل برده شده بودند، با رهبری خویش  امپراتوریکه توسط آن 
ین بخش از این یهودیان تبعید شده، به شهر اورشلیم بازگشتند.  به این خاک باز گرداند. بیشتر

ز سازی بیت المقدس یهود  و شهر اورشلیم را به عهده گرفته بودند عزرا و نحمیا کار تکمیل با
و مطلب مهمی که می توان در این باره گفت آن است که آن دو برای اجرای این رسالت 
برو بودند و می بایست بر آن ها  یش با چه مشکالت کمرشکن و معضالت پیچیده ای رو خو

 فائق آیند.
کورش بزرگ بود که یهودیان  فرمانر واقع اجرا کننده آیا می توان گفت که عزرا د –پرسش 

را از اسارت بابل آزاد ساخته و به آن ها گفته بود بروید خانه پدری را از نو بنا کنید و 
 پادشاه ایران را به اجرا بگذارد؟ فرمانعزرا تالش می کرد که این 

در دوران کورش  دقیقاَ بله این درست است، ولی در مورد نحمیا فراموش نکنید که او –پاسخ 
برو بود.  بزرگ نمی زیست. به هرحال تکمیل بازسازی بیت المقدس با مشکالت بسیار رو

به هر نقطه که بروند شماری از خصائل انسانی خویش را با خود  مردمانفراموش نکنیم که 
اند، می برند. ما گاهی به اشتباه تصور می کنیم که مردمان قدیم هر یک انسانی مقدس بوده 

 ولی این از واقعیت به دور است.
همان گونه امروز حتی در اسرائیل، مهاجرانی که از پیش آمده و مستقر شده و سروسامان 
یافته اند، به مهاجران تازه وارد به چشم دیگری می نگرند، این نکته را ضروری است یادآوری 

ن اسرائیل حمله برد و آنحا را کنیم که بخت النصر امپراطور بابل، در آن دورانی که به سرزمی
 اشغال کرد، همه یهودیان را به اسارت بابل نبرد.

گروهی از یهودیان در اسرائیل و به ویژه در اورشلیم باقی ماندند و به زندگی ادامه دادند و برای 
معاش روزانه تالش می کردند. این ساکنان قدیمی به ناگهان متوجه شدند که عده زیادی از 



ه اسارت رفته، رهسپار بازگشت به سرزمین خویش گردیده و به زودی به آن جا می یهودیان ب
 رسند.

یش. پنجاه سال پیش  این افراد کجا باید زندگی کنند؟ باید برگردند سر خانه و زندگی پیشین خو
که این به اسارت رفتگان خانه ای داشته و آن را ساخته بودند و اکنون در  بفرمائیدفرض 

فراد دیگری در این خانه زندگی می کنند. این نمونه ای از دشواری ها بود. زیرا غیبت آنان ا
شماری از ساکنان قدیمی می کوشیدند جلوی افرادی را که از اسارت بازگشته و قصد 

 استقرار دوباره در خاک خود را داشتند بگیرند.
بار سلطنتی ایران گ ردید که دوران این گونه رفتارها موجب فرستادن شکایت هائی به در

اردشیر اول بود. تازه واردان این شکایت نامه های خود علیه ساکنان قدیمی اورشلیم را به 
کورش بزرگ بود که  فرماندربار سلطنتی ایران فرستاده و تقاضای رفع ظلم کردند. زیرا طبق 

یش بازگردند. احتمال دارد که از جانب سا کنان این یهودیان توانسته بودند به سرزمین خو
بار ایران فرستاده  ولی شد. می قدیمی اورشلیم نیز علیه تازه واردان شکایت نامه هائی برای در

یم.ما  یان ندار  اطالع دقیقی از این جر
آیا این به مفهوم آن است که رهاشدگان یهودی از تبعید و اسارت بابل، همچنان  –پرسش 

 د؟پادشاه ایران را سرپرست و ولی و قیم خویش می دانستن
پرست یهودیان در این پهنۀ  –پاسخ  بسیار طبیعی است، زیرا در آن دوران تنها حامی و سر

جز ایران زمین و خاندان ایران بود. هیچ کشور و حکومت دیگری  امپراتوریجغرافیائی 
یر بال حمایت خویش بگیرد و از حقوق آنان دفاع  هخامنشی وجود نداشت که یهودیان را ز

پرستی و حمایت از آنان از جانب  کند. خوشبختانه این دفاع از حقوق یهودیان و سر
 پادشاهان ایران، سالیان دراز دیگر نیز همچنان برقرار بود.

هائی که بر سرزمین  امپراتوریبه طور کلی می توان گفت که در میان همه حکومت ها و 
و رفتند، سلسله  اسرائیل و شام )سوریه( و بابل و بخشی از ایران زمین مسلط شدند و آمدند

های ایرانی نسبت به یهودیان رفتار بسیار دوستانه ای داشتند و این سخن ما را به سلسله ایرانی 
 دیگری می رساند و آن سلسله اشکانیان است.

عزرا و نحمیا را در کتاب مقدس یهود مطالعه کنند،  صحیفه هایکسانی که واقعا مایل باشند 
. بسیاری از پژوهشگران بر این باور هستند که مطالبی که به مطالب بسیاری دست می یابند

آزادی یهودیان و همه اقوام دیگر  فرماندرباره منشور کورش کبیر در کتاب عزرا نقل شده و از 
ید و امروز در دسترس است، همان متن منشور اصلی پادشاه ایران می باشد. زیرا  سخن می گو

این زبانی است که ساکنان بابل، و از جمله یهودیان به  این منشور به زبان آرامی نگاشته شده و
 آن تکلم می کردند.

موضوع دیگری که در کتاب عزرا آمده و می تواند جالب باشد، آمار دقیقی است که او ارائه 
کورش برخاستند و  فرمانمی دهد از شمار یهودیانی که در اسارت بابل می زیستند و با انتشار 

 ن اجدادی خود را داشتند. قصد بازگشت به سرزمی



( چنین آمده است: "تمامی جماعت با هم چهل و دو 11 -11در کتاب عزرا )باب دوم، آیات 
هزار و سیصد و شصت نفر بودند. سوای غالمان وکنیزانِ ایشان که هفت هزار و سیصد و 

یست نفر بودند )باب د )نوازندگان( سی و هفت نفر بودند ومغنیان وم، آ ومغنیات ایشان دو
یا و نحمیا ب11-11یات   یم ر(. بدون تردید همانطور که از آیات پراکنده کتب حزقیل، زکر

 آید تعدادی از اسرای آشور همراه کاروان یهودیان بابلی به اورشلیم برگشتند.
اجازه بدهید به منشور کورش کبیر در مورد حقوق بشر باز گردیم. شما می  –پرسش 

لبی آمده که به احتمال زیاد می تواند بخشی از متن اصلی گوئید که در کتاب عزرا مط
 همان منشور شاهنشاه ایران باشد.

ید. منظورم –پاسخ   بخشی از این منشور است که از آزادی یهودیان سخن می گو
آیا منظورتان از این منشور همان استوانه ای است که اکنون در موزه بریتانیا قرار  –پرسش 

 شر کورش خوانده می شود؟دارد و منشور حقوق ب
خیر، این دو موضوع جداگانه است. اشاره شما به همان منشوری است که در  –پاسخ 

حفاری های باستانشناسی یافت شده و شامل موضوع های مختلف و فتوحات پادشاه 
که منظور نه تنها فتح بابل، بلکه تسلط بر سایر نواحی و قبائل و عشایر و مردمان  –ایران است 

 ر ایرانی است. در آن منشور به همه آن اقوام آزادی داده شده است.غی
یون و رادیو وجود برخالف امروز توجه کنید که در آن دوران  یز رسانه های همگانی و تلو

نداشته است. بنابراین، وقتی ما از آزادی سخن می گوئیم، آن چه که در آن دوران بسیار مهم 
که  –دین خود بماند و خدای خویش را پرستش کند  بوده، آن است که هر کس بتواند در

البته همه اقوام، جز یهودیان که به یکتا پرستی باور داشتند، انواع بت ها و اصنام را می 
پرستیدند و در برابر آن ها سجده می کردند. این باور دینی، در مردمان آن دوره بسیار عمیق و 

یشه دار بود و زندگی خود را وابسته به اع  تقاد به خدای خویش می دانستند.ر
کورش کبیر این گروه ها را در پرستش خدای خویش آزاد گذاشت. به آن ها نگفت که شما 
باید بیائید و حتما خدانی را بپرستید که من نیز در برابر آن سجده می کنم. کورش به همگان 

ن اصل در مصر و دیگر گفت که در پرستیدن خدائی که به او باور دارند کامال آزاد هستند. ای
 سرزمین ها نیز به اجرا گذاشته شد.

یعنی در واقع شما از دو منشور کورش بزرگ سخن می گوئید که یک منشور  –پرسش 
مربوط به آزادی همه اقوام و ملل است و می توان آن را منشور آزادی بشر دانست و همان 

آزادی یهودیان و  فرمانور دوم، استوانه ای است که ما بارها عکس آن را دیده ایم. و منش
 دستور به ساخت دوباره معبد مقدس یهودیان یا بیت المقدس است؟

بله در این منشور دوم سخن از بازساخت همان بیت المقدسی است که در سال  –پاسخ 
و همین منشور بود که  –آن صادر شد  فرمانپیش از میالد با صدور منشور کورش  138

گردید و اگر چنین اعالمیه ای از سوی شاهنشاه ایران صادر نمی  موجب آزادی ملت یهود



مسیر متفاوتی در تاریخ چند هزار  تمال داشت که سرگذشت ملت اسرائیل درشد، بسیار اح
 .قرار می گرفتساله آن 

کورش کبیر در مورد آزادی یهودیان و بازگشت به سرزمین پدری و  فرماناین منشور و این 
س متنی است که در کتاب عزرا به عنوان بخشی از کتاب مقدس یهود بازساخت بیت المقد

ید: شما مردمان،  آمده است. در این منشور پادشاه ایران خطاب به یهودیان چنین می گو
هرکس که خدایش با اوست از خدای اسرائیل )یهوه( می تواند تمامی ابزار و آالتی را که 

رشلیم به غارت برده اند، با خویش به سرزمین اشغالگران بابلی از معبد مقدس بهود در او
 پدری باز گرداند و اورشلیم را که شهر پروردگار است از نو بنا کند. )نقل به مضمون(.

آزادی و این دستور برای یهودیان به اسارت رفته در بابل کافی بود که بلند شوند و  فرماناین 
وف مقدسه معبد اورشلیم که برای دست زن و فرزند خود را بگیرند و با همراه بردن ظر

یش باز گردند   –اجرای آئین های دینی به کار می رود و اهمیت دارد، به کشور و سرزمین خو
سرزمین اجدادی، و سرزمینی که همه معتقدند که به حضرت ابراهیم و یعقوب و اسحق و 

 احفاد و سالله آنان تعلق دارد. 
سخن گفتید، اوج روابط دو ملت و ارتباط بین تصور می کنم رویدادی که از آن  –پرسش  

دو سرزمین ایران و اسرائیل است. اکنون می خواهم بپرسم: با شناختی که شما از 
یهودیت و دین یهود و جامعه یهودیان سراسر جهان دارید، و تاریخ یهود را به خوبی می 

 شناسید، یهودیان از این اقدام کورش کبیر چگونه قدردانی کردند؟
یعت دین یهود است، و در واقع  –خ پاس در کتاب قطور تلمود که مجموعه ای از آئین و شر

یم که در سراسر تلمود که دو کتاب "میشنا"  גמרא )و "گمارا"  (Mishnaמשנה )می توانم بگو

Gemara)  را شامل می گردد، همیشه از کورش کبیر تمجید و ستایش شده است. آن قدر این
حائز اهمیت است که )همان گونه که در یکی از گفت و گوهای تمجید برای ملت یهود 

پیشین نیز به آن اشاره کردم( فکر می کردند که اوالً کورش کبیر باید همان مهدی موعود 
همان گونه که یشعیاء )اشعیای نبی( در کتاب خود در باب  –یهودیان و "مسیح خداوند" باشد 

 رد اشاراتی می کند.چهل و پنجم، آیات اول تا هفتم در این مو
عالوه بر این، یهودیان گمان می بردند که این یک بازی با حروف است. زیرا نام کورش که در 

بان عبری با کاف  نگاشته می شود و  حروف را جا به جا کردند و واژه  (שרֶ )כ  ش  -ر –ز
یعت و قوانی"( را از آن ساختند که به معنی Kasher)کاشر  רשֵּ כָ   "ن اخالقی یهودمنطبق با شر

به این مفهوم که: شخصی که خداوند او را برای نجات ملت اسرائیل فرستاده،  –است 
شخصیتی بسیار شایسته و بایسته است که مورد قبول خداوند قرار گرفته است و آن گونه که 
یهودیان نیز این واژه را می شناسند، کورش "کاشر"  یند و بسیاری از غیر یهودیان امروز می گو
یعتی و معنوی در او گنجانیده شده بود که به پا خاسته و به چنین  بوده، یعنی همه اصول شر

 اقدام بزرگی برای رهائی ملت یهود دست زده است.
همان گونه که در  –یهودیان همیشه کورش بزرگ را به عنوان منجی ملت یهود می شناسند 

اورشلیم که ما در آن جا مشغول فاصله چند صد متری از محل ایستگاه رادیو اسرائیل در 



یا از نخستین دوران استقالل  گفت و گو هستیم، خیابانی به نام کورش کبیر وجود دارد که گو
دوباره اسرائیل بر این خیابان نهاده شده است و در چند شهر دیگر اسرائیل و از جمله شهر 

اس ملت یهود را از حیفا نیز خیابانی به اسم کورش نامگذاری شده است که همه آن ها سپ
 شاهنشاه ایران بیان می کند. 

یو بزرگ در مرکز اسرائیل است، فرهنگسرا به نام  ئیدر خولون که در واقع بخشی از تل آو
می خوانند که به  (Beit Koreshבית כורש )کورش ساخته شده که در عبری آن را بیت کورش 

در دوره ای روزنامه ای به نام کورش معنی همان "خانه کورش" است. یهودیان مقیم ایران نیز 
یو نیز به مدت چند سال روزنامه ای به همین نام انتشار یافت.  منتشر می کردند و در تل آو

 در یک کالم، کورش همیشه با یهودیان و در فکر و ذکر آن ها بوده و هست.
 نتصرو برای تکمیل این بخش از سخنان باید اضافه کنیم که شما پروفسور  –پرسش 

نخستین فردی بودید که پیشنهاد کردید که مجسمه بسیار عظیم کورش کبیر در مدخل بندر 
حیفا در شمال اسرائیل نصب گردد تا از فاصله های دور نیز بتوان آن را دید و به 

 شخصیت شاهنشاه ایران احترام گذاشت.
ین  –پاسخ  بندر اسرائیل بله، پیشنهاد من آن بود که در بخش ورودی بندر حیفا که بزرگتر

است و شهری بسیار زیبا می باشد، در آب ها دریای مدیترانه یک مجسمه عظیم، کم و بیش 
یورک قرار داده شده نصب  به ارتفاع مجسمه آزادی که در ایاالت متحده در مدخل شهر نیو
گردد و کورش را در حالی نشان دهد که دست خود را گشوده و از بازگشتگان یهودی، از هر 

 ای که به سوی سرزمین پدری خویش روان هستند، استقبال می کند.نقطه 
تصور می کنیم که این شایسته ترین پیشنهاد برای ابراز سپاس ملت یهود نسبت به  –پرسش 

کورش کبیر باشد و هنگامی که این خبر برای نخستین بار از رادیو اسرائیل پخش شد، 
و حتی افرادی بودند که ابراز آمادگی  شمار زیادی از شنوندگان از آن استقبال کردند

 کردند اگر بودجه ای الزم باشد آن ها در حد توانائی خود در تامین آن سهیم باشند.
خوشبختانه همان گونه که گفتید از این اندیشه استقبال زیادی شد و بسیاری از افراد  –پاسخ 

روزی از  رمشد و من امیدوا تلفنی با من تماس گرفتند و نامه های زیادی نیز برایم فرستاده
روزها این اندیشه خوب جامۀ عمل بپوشد. البته از برخی مشکالت نباید غافل ماند که یکی 
از آن ها مخالفت اصولی و معنوی یهودیت با اصنام و مجسمه هاست. مشکالت امنیتی 

ین بندر اسرائیل را نیز نباید نادیده گرفت و  بودجه یک چنین هدف بلندی در کنار بزرگتر
 اقتصادیکالنی نیز که مورد نیاز است، ممکن است بحث هائی را در مورد اولویت های 

کشور برانگیزد. ولی هیچ یک از این ها نباید مانع بیان این آرزو باشد که روزی مجسمه عظیم 
یائیِ ید. در حیفا مهم اسرائیل کورش در مدخل در  به آمدگان از هر نقطه جهان خوشآمد بگو

 که در آن چه نوشته شده است؟ بفرمائیدجازه دهیم به کتاب نحمیا بپردازیم و ا –پرسش 
ید  –پاسخ  یتی می باشد و از مطالبی سخن می گو کتاب نحمیا بیشتر دارای جنبه های مدیر

یان بازساخت بیت المقدس یهود )که ما آن را از نظر تاریخی "معبد دوم" می نامیم(  که به جر
تاب است که ما به پاره ای از شکایات ساکنان قدیمی اورشلیم بر می ارتباط دارد. در همین ک



خوریم که در مورد تازه واردها به پادشاه ایران روی آورده و عدالت خواهی می کنند و متقابال 
آنانی نیز که بازگشته اند شکایات خود را دارند که به بارگاه شاهنشاه ایران می فرستند. ولی 

شکایت های متقابل یک امر طبیعی است که به خلق و خوی انسانی تکرار می کنم که این 
بوط می شود و به یک قوم و یک باور دینی محدود نمی گردد.  مر

بوط  در هر حال، کتاب های عزرا و نحمیا سرشار از مطالبی است که با ایران و تاریخ آن مر
بار شاهنشاه ایران بو ده است. در کتب تاریخ می شود و یادآوری کنم که نحمیا خود خادم در

بار سلطنتی معرفی می کنند  ممکن است که چنین سمتی امروز  –او را به عنوان "جام دار" در
بار سلطنتی هیچ کشوری وجود نداشته باشد، ولی در دوران قدیم، چنین سمتی را به  در در

 فردی می سپردند که به سلطان یا پادشاه خیلی نزدیک بود.
ای تاریخی که در دو کتاب عزرا و نحمیا از آن ها سخن رفته، آیا درباره رویداده –پرسش 

کتاب ها و یا اسناد دیگری نیز از نظر تاریخی وجود دارد که به این جریان ها اشاره کرده 
 باشد؟
صحیفه ای  20از آن قدیمی تر ملت یهود اسناد و کتاب هائی در دست ندارد که  –پاسخ 
. ولی استکیل می دهد و "عهد عتیق" نامگذاری شده که مجموعۀ کتاب مقدس را تشباشد 

رساله های دیگری نیز حتی قبل از تلمود وجود داشته که آن ها از جنبه دیگری برخوردار 
است و ارزش "میدارشی" دارد و منتسب است به حضرت ابراهیم و یا شخصیت های 

 که تصور می کنم ارتباطی با موضوع مورد بحث ما ندارد.   یدیگر
 
 



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

شما در گفت و گوهای پیشین به یک رشته موضوع هائی اشاره کردید که نشان  –پرسش 
نی بین دو ملت یهود و ایران دارد. شما از منشور کورش کبیر از ارتباطات دیرین و باستا

استر و صحیفه های عزرا و نحمیا در کتاب مقدس یهود که از  تومارسخن گفتید، از 
بازسازی بیت المقدس به کمک بی دریغ پادشاهان هخامنشی سخن می گوید و همچنین از 

یهود به آن سرزمین است. امر  کتاب تلمود که سرشار از اشاراتی به ایران و عالئق ملت
بابل را شکست  امپراتوریروای پیروز سرزمینی مانند ایران که فرمانساده ای نیست که 

داده و آن را از پای درآورده، به یک قوم مغلوب و به اسارت رفته مانند یهودیان نه تنها 
می کند و اجازه می دهد به سرزمین پدری خویش باز گردند، بلکه به آن ها کمک مالی 

همه امکانات الزم را در اختیارشان می گذارد که بروند و معبد مقدس یهود را از نو بنا 
کنند. با این که من تاریخدان نیستم، ولی بعید می دانم که در پیشینۀ روابط ملت های جهان 
چنین سخاوتمندی و پیروی از اصول انسانی که کورش نماد راستین آن بود، از جانب اقوام 

 ملت ها و کشورهای دیگر سابقه داشته باشد. و 



شما در سخنان خود هنگام بیان محتویات دو صحیفۀ عزرا و نحمیا در کتاب مقدس 
یهود، تاکید کردید که مطالب آن دو نوشتار رابطه ای ناگسستنی با تاریخ ملت یهود و 

بپرسم که آیا در روابط باستانی با ایران دارد. در گفت و گوی این بار می خواهم از شما 
کتب تاریخ غیر یهودی در ایران، و یا کتاب هائی که تاریخ نویسان بزرگ دنیا نگاشته اند، 
تا چه حد این روابط باستانی ایران و یهود در آن ها بازتاب یافته است؟ آیا کتاب مقدس 

 یهود تنها منبعی است که به این روابط دیرین پرداخته است؟
آن ها  ازکه در گفت و گوهای پیشین در ارتباط با دوران هخامنشی  در مورد مطالبی –پاسخ 

، کتابی که توسط ایرانیان نگاشته شده و به این امور اشاره کرده باشد، در اختیار سخن گفتیم
یم. در کتب ایرانی به این روابط اشاره ای نشده، گرچه سنگ نبشته هائی وجود دارد.  ندار

ا جالب باشد که نام کورش بزرگ را ملت یهود زنده کرد. شاید دانستن این نکته برای شم
ین  است که اگر شما همه صفحات شاهنامه را ورق بزنید و ابیات  این حقیقت آن نشانبهتر

آن را به دقت بخوانید، با آن که این کتاب بر حسب نام خود برای بیان سرگذشت 
ید که اصالً نامی از ک ورش بزرگ در بین شاهان شاهنشاهان نگاشته شده، متوجه می شو

ایران نیاورده، و این در حالی که از شماری دیگر از پادشاهان هخامنشی و همچنین از شاهان 
باره کورش، حتی یک بار  –اشکانی و ساسانی و پیشدادی در شاهنامه یاد شده است  ولی در

 نامی از او در شاهنامه نمی یابید.
ا به ملت یهود تعلق پیدا کرده است. بیش از بی سبب نیست گفته شود که کورش بزرگ واقع

همه در نوشتارهای یهودی است که از کورش نام برده شده است. در کتب دینی و تاریخی 
یوش بزرگ نیز نام برده شده و با نام خشایارشاه  برخورد می نیز یهود، در کنار کورش، از دار

دوم بوده است. اردشیر شیر اول و احتماال منظور ارد که می بینیمهم کنیم و اسم اردشیر را 
این ها پادشاهان ایرانی هستند که نام آن ها را ما در کتاب مقدس یهود می بینیم. اما اگر از 
یم و به سوی یونان برویم، در کتاب هائی که در آن دوران  دایره کتاب های ایرانی خارج شو

 نگاشته شده، این اسامی دیده می شود.
خارج از کتب مقدسه یهودی، نام کورش در نوشتارهای  نخستین باری که –پرسش 

 غیرایرانیان می آید، کجا بوده است؟
تاریخ نویس  (Herodotus)در کتاب های یونانی با این نام برخورد می کنیم. هردوت  –پاسخ 

مشهور یونانی که کم و بیش هم زمان کورش بزرگ و شاید کمی پس از او بوده، از وی نام می 
 (Xenophon)هردوت افسانه زندگی کورش را بیان می کند. تاریخ نویس دیگر گزنفون  برد. البته

بان در آن نام که گاشتهن (Cyropaedia)" نامه کورش" نامبه  کتابی که است  Kúrou یونانی ز

paideía چگونه آمد، دنیا به چگونه کورش که گردیده بیان کتاب این در: . می شود نگاشته 
 که نیست معلوم البته ولی. خاست پا به ماد سرزمین در خود زن پدر علیه بعدها و کرد رشد

 .است داشته واقعیت یا و است افسانه مطالب این آیا
باره کورش  شوربختانه در سرزمین های ایرانی و به زبان های ایرانی مطالبی یافته نشده که در

یسان ی. نگاشته شده باشد ونانی زندگی کورش شرح داده ولی به زبان یونانی و توسط تاریخ نو



یم باره کورش وجود . شده که از میزان درستی آن اطالعی ندار بنابراین، دو منبع عمده اسناد در
ولی در عین حال سنگ نبشته هائی را . دارد که یکی به زبان عبری و دیگری به زبان یونانی است

فلزاتی که روی آن ها نامی مطالب این سنگ نبشته ها و . نیز که به دست آمده فراموش نکنید
 . حکاکی شده، در ارتباط با کورش بزرگ بسیار ناچیز و محدود است

باره داریوش بزرگ نوشته های بیشتری در دست است این پادشاه اشتیاق زیاد داشت . ولی در
خشاریارشاه و اردشیر نیز همین . کارها و خدمات خود را ثبت کند و به داوری تاریخ بگذارد

انشاه و همچنین اماکن دیگری مانند رمسنگ نبشته هائی در بیستون در نزدیکی ک. ندگونه بود
 .فارس پیدا شده که نشان دهندۀ بخشی از تاریخ دوران هخامنشی است

اکنون از شما تقاضا داریم دربارۀ یکی دیگر از جنبه های تاریخی روابط دیرین  –پرسش 
در اثر یک دوران طوالنی تماس بین دو : این کهبین دو ملت یهود و ایران سخن بگوئید، و آن 

ملت و دو فرهنگ، تاثیرات متقابلی به وجود آمد و از جمله این تاثیرات شمار قابل 
 .توجهی از واژه های فارسی است که وارد زبان عبری شده است

یم و هنگامی که به دوره ساسانیا –پاسخ  ن اجازه بدهید موضوع واژه ها را موقتاً کنار گذار
باره آن گفت و گو کنیم یم که آن چه در . رسیدیم در در این جا به صورت کلی می خواهم بگو

بوط می شود، این نکته  اسفار پنج گانه تورات مقدس یهود به سرزمین ایران و دوران ایران مر
است که در آن ها هیچ واژه ایرانی پیدا نمی شود و در مقابل واژه هائی به زبان مصر قدیم 

 .اردوجود د
برای آنانی که باورهای عمیق دینی ندارند، این نکته نشان آن است که تورات کتابی بسیار قدیمی 
است و تورات پیش از آن که سلسله های سلطنتی در ایران به روی کار آیند و دوران هخامنشی 

ین تر از دوران روابط ایران و یهود است  به سخنی دیگر،. فرا رسد نگاشته شده است و دیر
پائینگارش اسفار پنج گانه بسیار قدیمی تر از دوران   .پادشاهی در ایران بوده است بر

ولی در کنار تورات، یهودیان کتب دیگری نیز دارند که در برخی از آنان شماری از واژه های 
در کتاب دانیال، و . استر می توان یافت توماراین واژه ها را بیش از همه در  .ایرانی وجود دارد

و یا " عهد عتیق"که همه آن ها بخشی از مجموعۀ )حدودی نیز در دو کتاب عزرا و نحمیا  تا
 .واژه های ایرانی وجود دارد( کتاب مقدس یهود را تشکیل می دهد

خیلی جالب است: شما در مجموعۀ کتب مقدس یهود به چهار کتاب اشاره می  –پرسش 
 آن ها واژه های ایرانی دیده می شود.کنید و از آن ها نام می برید و می گوئید که در 

واژه های ایران قدیم است. در این جا می خواهم به عنوان نمونه یک واژه  منظورمبله،  –پاسخ 
استر سخن از این می رود که به نواحی مختلف  توماررا مورد بررسی و تحلیل قرار دهم: در 

، که این در واقع منظور ارسال "پیام" و می فرستند (Pitgamפתגם )ایران و استان های آن "پیتگام" 
"دستور سلطنتی" است. این واژه از "پیغام" یا "پیام" ایرانی آمده است که امروز در زبان عبری 
بی است که  بان عر به مفهوم ضرب المثل به کار می رود. گاف در واژه پیتگام همان غین در ز

زمان غین می افتد و پیام باقی می ماند که  در واژه "پیغام" نیز وجود دارد و در فارسی به مرور
 واژه پیامبر نیز از آن آمده است و این دگرگونی علل فیلولوژیک دارد.



است که در اسرائیل کاربرد  (Datדת ) دَتواژه دیگری که از فارسی به عبری وارد شده واژه 
ه عبری از فعل بسیار دارد. این واژه در عبری به مفهوم مذهب و دین و کیش است. این واژ

ا" آمده که مفهوم آن "داده" است، ولی در فارسی قدیم به مفهوم "قانون" به کار برده دَتفارسی "
بان  (Dinדין )می شده است. واژه عبری "دین"  به مفهوم عدالت و حکم و دادگاه، آن هم از ز

بی نیز وارد شده است  فارسی آمده و به زبان عر
است و منظور صدراعظم  (Hamanהמן )ذکر کنیم که "هامان"  استر را تومارواژه دیگری از 

قتل عام همه  فرماندوران پادشاهی به نام "اخشوروش" در ایران است که با ترفند از پادشاه 
یهودیان را گرفت. گفته شده که هامان یک فرد غیرایرانی بود که احتماال از جزایر دریای اژه و 

زیادی از ایران شناسان بر این باورند که واژه "هامان" از  مقدونیه به ایران آمده بود. شمار
"هومن" فارسی آمده است که "هو" به معنی خوب است و "من" یا "مانا" به مفهوم "اندیشه" 

در مجموع هومن به معنی "اندیشه نیک" است که نام "هامان" نیز احتماالً از همان  –است 
یشه آمده است.  ر

ید شاید هم فرد بدطینت و کی نه جوئی مانند هامان این نام را از آن جهت برای خویش برگز
که خصلت واقعی خود را پنهان سازد، همانگونه که مرسوم است کسی که چشم ندارد، نام او 
را "عین الله" می گذارند و فرد بی مو را "زلف علی" لقب می دهند. آن هامان نیز همان گونه 

ودیان هیچ "اندیشۀ نیک" نداشته است. هامان به نوشته استر آمده، نسبت به یه تومارکه در 
و  –استر پسری نیز داشت که "یازاتا" نامیده می شد که آن هم یک واژه فارسی است  تومار

 .ندارمواژه های دیگری نیز هست که من هم اکنون در ذهن 
یم واژه "پردس"  بان عبر (Pardesפרדס )واژه دیگری که می توانم بگو ی به مفهوم است که در ز

ردیس" یا "پارائیدائزا"ی فارسی آمده که به مفهوم بهشت پ"باغ مرکبات" به کار می رود از واژه "
است و اعراب آن را به فردوس مبدل کرده اند که یکی از هشت بهشت است. واژه 
"پارائیدائزا" در فرس قدیم به مفهوم مکان محصوری )مثال باغ( بوده که در آن جا خوشگذرانی 

 ی کرده اند.م
بان عبری شده و به مفهوم  (Ginzakhגינזך ) واژۀ دیگر: "گینزاخ" است که از فرس قدیم وارد ز

"گنج" و یا "خزانه" است و امروز در زبان عبری به مفهوم بایگانی اسناد و یا آرشیو به کار می 
 رود.

یم و به کتاب های دیگری که د ر دوران قدیم به اگر مجموعه کتاب مقدس یهود را کنار بگذار
بان عبری  بان عبری نگاشته شده باز گردیم، مثال کتاب تلمود، به هزاران واژه فارسی در ز ز
برخورد می کنیم. واقعا جای دارد که پژوهشگران بنشینند و همه این واژه های فارسی را از 

باره ریشه های آن ها بپردازند.  نوشتارهای عبری استخراج کنند و به تحقیق در
גזבר )به واژه دیگری اشاره می کنم که از فارسی وارد عبری شده و آن گیزبار  –ش پرس

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



بله، این واژه هم همان "گنجور" پارسی است که آن هم از واژه "گنج" می آید و به  –پاسخ 
ادارات امروزی به امور پولی رسیدگی می کند و  مفهوم خزانه دار است، یعنی کسی که در

 دریافت ها و پرداخت های پولی را انجام می دهد.
که در شماری از کتاب های دینی یهود واژه های ایرانی بسیاری  فرمودیدشما  –پرسش 

 یافت می شود.
ر آلمانی بله، همان گونه که گفتم در تلمود هزاران واژه ایرانی وجود دارد. یک پژوهشگ –پاسخ 

بان عبری  ده جلد کتاب نوشته که بخشی از آن اختصاص به واژه های فارسی دارد که وارد ز
 دوران تلمود شده است.

. این است (Amarkalאמרכל )اَمَرکَل  به یک واژه دیگر عبری و ارتباط آن با فارسی اشاره کنم و آن
در تلمود به  کار می رود. ولی به ندی که به امور اداری رسیدگی می کندرمبه مفهوم کا واژه

 عنوان "آمارگر" یعنی کسی که با ارقام و حساب سروکار دارد مورد استفاده قرار گرفته است.
مایل به شنیدن نتیجه گیری شما هستیم در رابطه با تاثیری که زبان فارسی و  –پرسش 

 فرهنگ ایرانی بر زبان عبری و فرهنگ یهودی داشته است.
باره رخنه یابی واژه های فارسی به زبان عبری در بخشی پیشتر تو –پاسخ  صیه کردم که در

سخن بگوئیم که در آن به دوران ساسانیان می پردازیم. علت آن است که بیشتر نامه ها و 
نوشتارهائی که از دوران ساسانیان به زبان پهلوی و یا پارسی میانه باقی مانده، توسط منشی ها 

 که بیشتر به زبان آرامی آشنائی داشته اند. و کاتبانی نگاشته می شده
گزارش های آن دوران همگی به زبان آرامی و یا عبری نگاشته شده است. مفهوم آن است که 
وقتی یک ایرانی سندی از این گونه را می خواند، هنگامی که به یک واژه آرامی می رسید، آن را 

قرائت می  آن آن را به صورت فارسیبه همان صورتی که نوشته شده بود نمی خواند، بلکه 
 د.نک

به عنوان مثال: به جای "کارنامۀ اردشیر بابکان" واژه "کارشِمَک" به کار رفته که به مفهوم نامه 
و یا نام است. ولی یک ایرانی این واژه را "کارنامک" می خواند و نه "کارشمک". درست مثل 

ی Sآن است که به عنوان عالمت دالر شما یک  سید و دو تا خط عمودی روی آن می می نو
کشید. هر کس که این عالمت را ببیند، آن را "دالر" می خواند. به همان شیوه، بسیاری از واژه 
یم که تاثیر  بان فرس قدیم ایران شده است. در مجموع می توانم بگو های عبری و آرامی وارد ز

یه بوده است؛ یعنی، شماری از واژه های فارسی  بان عبری شده و متقابالً فرهنگی دوسو وارد ز
 شماری از واژه های عبری و زبان آرامی به زبان فارسی راه یافته است.

 
 
 
 



 
 کند چیرهرا بر فرهنگ ایران  یونانفرهنگ  میخواستاسکندر با حمله به ایران 

 ،تاثیرهای متقابل فرهنگی بین یهود و ایران در رابطه باشما در گفت و گوی پیشین  –پرسش 
از واژه هائی سخن گفتید که از فارسی وارد زبان عبری شده و لغاتی که از عبری به زبان 

 فارسی رسیده است. بسیار مایلیم که در این باره توضیحات بیشتری بشنویم.
ین یک مبحث فیلولوژی است، یعنی شناسائی ریشه های واژه ها، و از آن جا که ا –پاسخ 

کرد، امری اسان نیست و دشواری های خود  رمبرای آن باید با متون مختلف دست و پنجه ن
 را دارد.



البته ما نمی خواهیم وارد مباحث دشوار علمی و فیلولوژی بشویم، بلکه مایلیم  –پرسش 
 ین یهود و ایران مطالب بیشتری بدانیم.درباره رشته های متقابل فرهنگی ب

آن چه که از نظر تاریخ یهودیان ایران برای ما اهمیت دارد، این پرسش است که آیا ما  –پاسخ 
یهودیان ایرانی از نظر فرهنگی در تمدن و فرهنگ ایران زمین "اسیمیله" شده ایم، یعنی تحلیل 

شماری از پژوهشگران و از جمله این پرسشی است که  ؟رفته ایم و با آن یک رنگ شدیم
شخص بنده روی آن کار می کنند و می خواهند دریابند که مراحل نخستین این جذب 

 فرهنگ ایرانی توسط یهودیان آن سرزمین از چه هنگامی آغاز شده است.
نخستین نشانه هائی که به دست ما رسیده و می توان گفت که نوعی سرنخ است نوشتار 

یا در سال فردی به نام "راو  میالدی می زیسته و نام او در کتاب تلمود  337یوسی" است که گو
یند،  نیز آمده است و او توصیه می کند که یهودیان از این پس دیگر به زبان آرامی سخن نگو

بان ایرانی یا فارسی باشد.  بلکه زبان تکلم آنان از این پس باید ز
رگ )راو( یهودی، مالئی که در زمان خود ما از خود می پرسیم که چگونه است یک حاخام بز

نفوذ و احترام بسیار داشته، به یهودیان توصیه می کند که از این پس به زبان آرامی سخن 
یند، بلکه به فارسی تکلم کنند. به نظر من، این مطلب نشان آن است که در آن دوران، یعنی  نگو

 آن سرزمیننگ آن و ملت نیک رفتار در دوران تلمود احترام و اهمیت زیادی برای ایران، فره
این احترام و قدر، در مجموعه دینی یهود که کتاب تلمود نامیده می   –وجود داشته است 

 شود بازتاب گسترده یافته است.
سال پیش آغاز گردید. نگارش "میشنا" که  7877توجه داشته باشید که نگارش تلمود از حدود 

میالدی توسط  277سال  حدودود را تشکیل می دهند، یکی از دو کتابی است که مجموعه تلم
بی یهودا هناسی"  آغاز گردید و توضیحاتی که در  (Rabbi Yehuda Hannassiרבי יהודה הנשיא )"ر

باره فیروز پنجم نیز توضیحاتی  این کتاب آمده بیشتر به زبان آرامی نگاشته شده که در آن در
یبا  درج شده یح نگارش آن به انجام رسیده است. به طور سال پس از میالد مس 177و تقر

 میالدی سخن می گوئیم.  337یا  377میانگین ما درباره سال 
ایران آن زمان  امپراتوریاین نوشتار نشان می دهد که یهودیان یک اقلیت قومی نسبتاً بزرگی در 

تکلم روی بوده اند که به تدریج در فرهنگ ایران زمین تحلیل رفتند و به زبان فارسی برای 
 آوردند.

بوط می شود،  شوربختانه در مورد همه دوره هائی که به پیش از ورود اسالم به ایران مر
نوشتارها و یا اسنادی که توسط یهودیان نگاشته شده باشد، برای ما باقی نمانده است که 

یسیم.  باره آن به تحقیق بپردازیم و یا رساله ای در مورد آن بنو  بتوانیم در
مزامیر داود به زبان پهلوی ترجمه شده است، که آن هم ما نمی دانیم که آیا توسط  شماری از

یهودیان صورت گرفته و یا مسیحیان آن را انجام داده اند. ولی در هر حال این کار نشان می 
 دهد که بخش کوچکی از کتاب مقدس یهود، به فارسی آن زمان نیز درآمده است.



مسلم آن است که پیش از حمله عرب به ایران انجام شده، زیرا به این ترجمه تاریخ ندارد، ولی 
خط پهلوی نگاشته شده است. یادآوری می کنم که این ترجمه، تنها ابیاتی چند از مزامیر داود 
را در بر می گیرد و حتی همه کتاب مزامیر نیست  و به احتمال زیاد در دوران اشکانیان انجام 

باره گردیده و به زبان فارسی میا نه درآمده است. یک دانشمند سوئدی به نام لیبرگه کتابی در
این ابیات ترجمه شده نوشته است و متن ترجمه را می توان به همان خط پهلوی در آن کتاب 

 یافت.
در این فرصت می خواهیم از زبان های فارسی سخن بگوئید؛ فارسی میانه به  –پرسش 

 چه دورانی تعلق دارد؟
ب –پاسخ  ان یک روند تدریجی است، بنابراین تاریخی هم که ما می خواهیم در مورد تغییر ز

بان باستانی ایران، به دوره  یبی است. فرس قدیم و یا ز فارسی میانه ذکر کنیم، امری تقر
بوط می شود. زبان میانه در دوران اشکانیان و ساسانیان رواج داشته است.   هخامنشی ها مر

ار از متونی که به زبان فارسی میانه نگاشته شده، هم به طور تقریبی چه مقد –پرسش 
 اکنون در دسترس پژوهشگران قرار دارد؟

یم: بیشتر از هر دوره دیگر  –پاسخ  این موضوع  .ر ایرانباسالم تسلط از  پیشدر یک کالم بگو
ین  باره آن سخن گفت. درست است که بیشتر جالبی است که می توان در چند برنامه در

ن فارسی میانه در دوران ساسانیان نگاشته شده، ولی از بین رفته ، منتها در دوره متون به زبا
یسی شده است؛ که ما از قرن ششم و هفتم و هشتم میالدی سخن می گوئیم  اسالمی باز نو

 که همه آن ها پس از اشغال ایران توسط اعراب است.
ند، برخالف بسیاری از علت امر چیست؟ علت آن است که وقتی اعراب به ایران حمله کرد

تهاجماتی که در طول تاریخ به سرزمین های مختلف شده، این تهاجم دارای مشخصات ویژه 
خود بود. این تهاجم به هدف تصرف خاک ایران و تسلط بر این سرزمین نبود، بلکه تهاجمی 

به دگردیسی، استحاله(  – metamorphosisبود به این هدف که در ایران حالت متامورفوز )
 یعنی، بسیاری از جنبه های زندگی مردم ایران را دگرگون کرد. –وجود آورد 

مثالً عرب ها آمدند و خدای ایران را تغییر دادند. از آن پس دیگر جائی برای اهورامزدا وجود 
ین آن  یمن نیز جایگاه خود را از دست داد و شیطان جایگز ین آن شد. اهر نداشت و الله جایگز

را ویران کردند و به جای آن ها مساجد را گشودند. کتاب اوستا به کناری شد. آتشکده ها 
گذاشته شد و به جای آن قرآن مجید آمد. در این دوران بسیاری از شیوه های اندیشه و طرز 
زندگی ایرانیان به صورت تدریجی دگرگون شد. در یک کالم، اعراب بیابانگرد نیامدند فقط 

ل خود در آورند، بلکه آمدند تا افکار و اندیشه و مغز ایرانیان را اصفهان و سیستان را به اشغا
 به تسلط خود درآورند.

یا فردی آمده است و  –آن ها یک ایران دیگر به وجود آوردند  در حدی که می توان گفت گو
یده و آن دو بخش را از یکدیگر  ایران پیش از اسالم و ایران پس از ورود اسالم را با قیچی بر

 ده است. دو دوران کامالً متفاوت نسبت به یکدیگر به وجود آمده است.جدا کر



ولی این تعریف ممکن است تا اندازه ای هم درست نباشد. مثالً: عرب ها نقاط بسیاری را از 
یفا به تصرف درآوردند که بر بسیاری از آن ها حتی  سرزمین های مشرق زمین و شمال آفر

بی را تحمیل کردند  بان عر بان ولی  –ز تالش آن ها در این مورد در ایران به ناکامی انجامید و ز
 پارسی پایدار ماند و همچنان تا به امروز هم پایدار است.

یاد  در مورد فرهنگ ایران زمین می توان گفت که هنوز رنگ و بوی دوران زرتشت به مقدار ز
 است.در آن باقی مانده، ولی تا حدودی هم رنگ فرهنگ اسالمی به خود گرفته 

اگر به روابط تاریخی دو ملت یهود و ایران باز گردیم، تقاضا می کنیم در باره  –پرسش 
 دوران ساسانیان و اشکانیان در این راستا برای ما سخن بگوئید.

در مورد اشکانیان الزم است با این توضیح شروع کنیم که با پایان گرفتن دوران  –پاسخ 
ودند، قوم بیگانه ای به این سرزمین آمد و حکومت حکومت خاندان هخامنشی که ایرانی ب

 برآن را به دست گرفت.
حکومت داریوش سوم منهدم شد و ایران به تسلط یونانیان در آمد. اسکندر مقدونی بر ایران 
زمین مسلط شد. همان اسکندری که زرتشیان او را گَجَستَک می خوانند، که معنی آن "اسکندر 

دوره اسالمی او را حتی به مقام پیامبری می رسانند و همه جا به  ملعون" است، ولی بعداً در
ین شده ای را دارد که هامان  نیکی از او نام می برند. در دیدگاه زرتشیان، اسکندر همان مقام نفر

 استر برای یهودیان دارد. توماردر 
دوران به هر حال، قوم بیگانه ای وارد ایران زمین شد و حکومت را به دست گرفت. خود 

تسلط اسکندر نیز حاوی تالشی بود برای هلنیزه کردن سرزمین های به اشغال درآمده و از 
جمله ایران. یعنی، یونانی ها قصد داشتند فرهنگ و تمدن بومی را از بین ببرند و فرهنگ 

ین آن سازند.را "هلنی" یعنی فرهنگ یونان   جایگز
ر ایران و عراق و مصر و دیگر نقاط امروز آن ها می خواستند فرهنگ یونانی )هلنیستی( را ب

نیز مسلط سازند. آن ها در سرزمین های تحت تسلط خود در ایران نیز به شهر  خاورمیانه
پا کردند و برخی ازدواج های تحمیلی یا مصلحتی  سازی پرداختند، از جمله شهر سلوکیه را بر

 یونانی ها ازدواج کنند.را انجام دادند که در آن ایرانیان را ناچار می ساختند با 
قصدشان آن نبود که ایران زمین را به یک مستعمره یونانی مبدل سازند، بلکه هدف آن بود که 

یونان، دارای همان فرهنگ و تمدن آتن و دیگر  امپراتوریسرزمین ایران نیز به عنوان دنبالۀ 
ی هیرکانیا که همان شهرهای یونان باشد. پارت ها که یک قبیله کامال ایرانی بودند، از سو

گرگان امروز است، به پا خاستند و به تالش دست زدند تا ایران را از چنگ سلوکی ها یا 
 یونانی ها بیرون آورند.

اشک اول در این زمینه موفقیت چندانی نداشت ولی به مرور زمان و تا دوره مهرداد اول که 
یبا  خاک ایران به تسلط اشکانیان  سال پیش از میالد مسیح حکومت می کرد، سراسر 217تقر

در آمد. این تسلط را باید به فال نیک گرفت، زیرا اشکانیان نسبت به مردمانی که بر آن ها 
یانه و تسامح و تساهل بود.  حکومت داشتند، رفتارشان دارای جنبه های آشتی جو



قومی را آزاد می این مدارا بیشتر به مفهوم آن بود که اشکانیان مردمان هر دین و قبیله و گروه 
یش بپردازند. این آزادی حتی شامل امور سیاسی نیز می شد. بی  گذاشتند که به آئین خو
جهت نیست که اعراب شیوه حکومتی آن دوران را ملوک الطوایفی می خوانند، زیرا از طایفه 

روای همه آنان فرمانهای مختلف تشکیل شده بودند که در راس آن ها یک شاه قرار داشت و 
 اه شاهان و یا شاهنشاه نامیده می شد. آن ها آمدند با یونیان بجنگند.ش

هستند حاکم در نقطه دیگری از این منطقه سرزمین اسرائیل قرار دارد که در آن جا هم یونانیان 
بر قدرت تسلط دارند و در آن جا هم یونانی ها به صورتی خیلی خشن نسبت به ملت یهود  و

ونت یونانیان علیه یهودیان در حدی بود که همان معبد مقدس یهود رفتار می کنند. ستم و خش
که به دستور کورش بزرگ و با سخاوتمندی داریوش بزرگ در اورشلیم از نو ساخته شده 
بود، این خانۀ خدا، این مکان مقدس، این جائی که در آن نیایش می کنند، محلی که در آن آئین 

ی شد، یونانیان آن را عامدانه به یک زباله دانی مبدل های متعدد و گوناگون مذهبی برگزار م
ساختند. آن ها به انواع حرکات ناشایست علیه این مکان مقدس یهود دست می زدند که 

 مایل نیستم وارد جزئیات آن شوم. ولی چنین رفتاری خشم ملت یهود را سخت برانگیخت.
قرار داشتند که علیه اشغالگران یونانی ایرانی ها  خاورمیانهدر چنین دورانی بود که در آن سوی 

پیکار می کردند و در این سو یهودیان بودند که علیه یونانیان در حالت غلیان قرار داشتند و 
 خشم شدیدی علیه آن ها در وجودشان متراکم شده بود.

شگفت انگیز نیست که در چنین وضعی، بین یهودیان و ایرانیان دوره اشکانی نوعی همکاری به 
ود می آید که بسیار جالب است. در وهله اول این همبستگی جنبه نظامی دارد. هر دو وج

ملت به یکدیگر نیازمند هستند. پادشاهان اشکانی بودند که در دوران به پاخیزی یهودیان به 
رهبری خاندان حشمونائی علیه حکومت اشغالگر یونان در سرزمین خویش، دست یاری به 

 د تا بتوانند استقالل سرزمین پدری خویش را دوباره به دست آورند.سوی یهودیان دراز کردن
می خواهم تاکید کنم که اگر این یاری رسانی اشکانیان به یهودیان نبود، خاندان حشمونائی 
قطعا نمی توانستند به مدت هشتاد سال استقالل یهودیان را حفظ کنند. بدون کمک اشکانیان 

این استقالل گرچه کوتاه مدت بود، ولی در سایه همکاری چنین امری امکان پذیر نمی شد. 
 اشکانیان با یهودیان امکان پذیر گردید.

ولی جنبه متقابل این همکاری و همیاری را نیز باید در نظر گرفت و گفت: همان دردسری که 
 یهودیان در سرزمین خود علیه حکومت اشغالگر یونان ایجاد کردند و برای بیرون راندن آنان به
پا خاستند، موجب شد که یونانیان توان کمتری داشته باشند با شاهان اشکانی در ایران 
رویاروئی کنند و متصرفات خود را گسترش بخشند. بنابراین، یهودیان نیز از خاک خود، عمال 
به اشکانیان در ایران کمک کردند. این همکاری و همیاری تاریخی بین یهود و ایران موجب 

 افتخار است.
 
 



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

سخنان شما در گفت و گوی پیشین در مورد مناسبات دیرین بین دو ملت یهود و  –پرسش 
 اشکانیان رسید، ولی ناتمام ماند. مایلیم که دنباله آن را بشنویم. ایران به دوران

همان گونه که در گفت و گوی پیشین به آن اشاره شد، میان دو ملت یهود و ایران، بار  –پاسخ 
دیگر در مسیر تاریخ نوعی همبستگی و همیاری و اشتراک مساعی و دوستی به وجود آمد، که 

 ارهائی که ما اکنون در دسترس داریم اثر گذاشته است.این خود گاه به گاه روی نوشت
یعت یهود است سخن  باره شر مثال اگر از کتاب تلمود که شامل تفسیرهای مشروحی در
بگوئیم، در آن مطالبی دیده می شود که با دوره اشکانیان در ایران ارتباط دارد و همچنین با دوره 



بوط می شود. به عنوان نمونه، هنگ )یا آن گونه  220امی که اردشیر بابکان در سال ساسانیان مر
میالدی( اردوان پنجم را از پای در می آورد و به دوران  221که برخی عقیده دارند در سال 

حکومت اشکانیان در ایران زمین پایان می دهد، راو اعظم )حاخام یا مالی اعظم و رهبر 
یهودیان آن سرزمین )عراق امروز(، آن گونه روحانی یهودیان( در بابل و در واقع ساالر دینی اعظم 

ید   Havila חבילה נתפרקהکه در رساله ابونظره در تلمود  نوشته شده، با اندوه بسیار می گو

nitparka  بغچه از هم پاشید(، یعنی آن همبستگی و همیاری بین دو ملت که وجود داشته از(
 هم پاشیده شده است.

ست و هنگامی که ما چنین سخنانی را از زبان رهبر این سخنان به مفهوم ابراز تاسف ا
یم، تنها نتیجه ای که می توان گرفت آن است که دو ملت یهود  روحانی اعظم یهودیان می شنو
بی را در زمان اشکانیان با هم گذرانده اند. می دانید که رزمندگان  و ایران دوران بسیار خو

یان زمان خویش بو ین جنگجو دند. در آن دوره در سرزمین های دیگر، دوران اشکانیان بهتر
برخالف سپاهیان اشکانیان اسب سوارانی نداشته ایم که هم زمان بتوانند هم از جلو و هم از 
عقب تیر بیاندازند. اشکانیان با شیوه های برجسته نظامی خود توانستند آن عظمت و وسعت 

ا همکاری ملت یهود، تجدید دوران هخامنشی را، با سرعت زیاد و قابل تحسین وتا حدودی ب
 کنند.

باز هم در این جا می خواهم تاکید کنم که بخشی از این همیاری و همکاری بین یهود و ایران، از 
یاروئی یهودیان در سرزمین خود علیه حکومت اشغالگر یونان بود که یونیان را در این  یق رو طر

ت تر بتوانند به تالش جنگی خود نقطه جغرافیائی میخکوب کرد، به هدف آن که ایرانیان راح
ادامه دهند و تصرفات خویش را گسترش بخشند. هدف یهودیان از درگیری با اشغالگران 

ین  آن زمان را در این منطقه به وجود آورده بودند، بیرون راندن  امپراتورییونانی، که قدرتمندتر
 بیرون آمدند. و در این هدف موفق نیز شدند و پیروز –آنان از سرزمین خویش بود 

یعنی اگر به زبان امروز سخن بگوئیم بین دو ملت یهود و ایران در آن دوران نوعی  –پرسش 
 همکاری های استراتژیک به سود طرفین جریان داشت.

بله، این نکته کامال درست است و بسیار جالب می باشد و اگر شما کتاب تاریخی  –پاسخ 
انید، در آن نسبت به این موضوع نیز اشاراتی شده را بخو (Maccabeesמכבים )"مکابی ها" 

است. می شود گفت که بین همه شاهان دوران اشکانیان و ملت یهود همیشه مناسبات 
دوستانه برقرار بوده است. این همکاری و تماس نه تنها با یهودیان سرزمین اسرائیل بوده، بلکه 

 اق امروز( زندگی می کردند.یهودیانی را نیز شامل می شده که در سرزمین بابل )عر
این موضوع را نیز در حاشیه می خواهم برای عالقمندان توضیح دهم که سرزمین بابل را از 
نظر دینی و فرهنگی یهودیان، نمی توان از سرزمین اسرائیل جدا دانست. حتی می خواهم گامی 

یه هائی که به آن ها اشار یم که سرزمین بابل از زاو ه کردم، برای یهودیان فراتر گذاشته و بگو
حتوای تلمود، آن گونه که ما م راهمیتش از سرزمین اسرائیل بیشتر بوده، زیرا کتاب قطور و پ

آن را می شناسیم، در سرزمین بابل نگاشته شد که تدوین آن چند صد سال به طول 
 انجامید.



یهودیان  بی تردید اگر این مسالمت و صلح طلبی و آسایش و آرامش در نواحی محل سکونت
در سرزمین بابل وجود نمی داشت، آنان نمی توانستند گنجینه بزرگی چون تلمود را برای 

آورند. )یادآوری می کنم که تلمود شامل دو  ارمغانملت یهود و اندیشه های مذهبی جهان به 
کتاب میشنا و گمارا می باشد(. خلق این آثار و اندیشه های دینی و معنوی یهودیان در 

 بابل در دوران اشکانیان، مدیون همین رفتار دوستانه آنان با یهودیان زمان بوده است.  سرزمین
در برخی صفحات و حاشیه های شماری از رساله هائی که تلمود را تشکیل می دهد ما می 
خوانیم که اگر شما یک نفر ایرانی را دیدید که آمده است به سرزمین اسرائیل و اسب خود 

است، بدانید که ظهور "ماشیح" )منجی موعود( نزدیک شده است. چرا  را به درختی بسته
این اندیشه نضج گرفته است؟ پاسخ ساده آن است که یهودیان در آن دوران بر این باور بودند 

 ( از سوی ایران فرا خواهد رسید.Geulaגאולה که نجات )گئوال 
ایرانیان نگاشته شده است. در تلمود مطالب بسیار تحسین آمیز و سپاس انگیزی نسبت به 

همانگونه که پیشتر گفتم، این نوشتارها یادگاری از زمان زندگی مسالمت آمیز و روابط 
باره آن  دوستانه با اشکانیان است و تا اندازه زیادی هم با سلسله ساسانیان که در آینده در

بوط می شود. به عنوان مثال در تلمود نگاشته ش ده که "ده بیشتر صحبت خواهیم کرد مر
پیمانه قدرت از آسمان به زمین فرود آمده که نه پیمانه آن نصیب ایرانیان گردیده است و 
پیمانه دهم در اختیار دیگر ملت های دنیا قرار گرفته است". یعنی، ایرانیان در آن زمان تا این 

 قدرتمند محسوب می شدند. مردمانی اندازه از دیدگاه یهودیان
ن سخنان تحسین آمیز آن است که ملت یهود تا این حد ملت ایران و آیا مفهوم ای –پرسش 

حکومت آن را دوست داشته و به آن ها احترام می گذاشته و در تحسین از قدرت ایران 
 زمین زبان به تمجید می گشوده است؟

که می نویسد  رومبله، همین گونه است. اجازه بدهید یک مثال دیگر از تلمود بیاو –پاسخ 
یده، نه پیمانه آن به ایرانیان اهدا گردیده و پیمانه دهم نصیب "اگر خ داوند ده پیمانۀ زیبائی آفر

دیگر ملت های جهان شده است". این ها همه نشان می دهد که یهودیان در آن دوران تا چه 
 حد به ایرانیان عالقه داشتند و برای آنان احترام و اهمیت قائل بوده اند.

یستند یهودیان با نگاهی بسی حالتی که یک یهودی همیشه می  –ار دوستانه به ایرانیان می نگر
یچه نور و یک شمع برافروخته ای است که  خواست که با یک نفر ایرانی داشته باشد. این در
مبدل به یک مشعل فروزان شده که تا به امروز باقی مانده و ما باید این مشعل را همچنان 

 .فروزان به دست آیندگان بسپاریم
اقوام دیگر و روابط  پیشینۀشما به عنوان یک پژوهشگر و تاریخدان، هنگامی که  –پرسش 

بین آنان را مطالعه می کنید، آیا سابقه دارد که ملتی مانند ملت یهود در تاریخ خود این 
و آن ها  گفتههمه درباره یک ملت دیگر مانند ملت ایران و پادشاهان ایران به نیکی سخن 

 و برایشان احترام قائل شود و از آن ها تجلیل به عمل آورد؟ ده باشدکررا تحسین 



یم که من با تاریخ همه ملت های جهان آشنائی الزم را  –پاسخ   ندارمباید با کمال تواضع بگو
که بتوانم چنین ارزیابی را ارائه دهم. ولی بر اساس آن چه که می دانم، تصور می کنم که روابطی 

 و ایران در آن دوران در میان  ملت های جهان بی نظیر بوده است. مانند مناسبات یهود
البته من به طور کامل نمی دانم آیا چنین روابطی در دوران های مختلف تاریخ در میان ملت 

عثمانی و یا در بلغارستان قدیم و یا چین باستان  امپراتوریهای دیگر، مثالً ملت مصر یا 
 آمده و رفته اند. وجود داشته است و چه ملت هائی 

در همه جهان فجایع رخ داده است. ولی ما در این جا از روابط یهود و ایران سخن می گوئیم و 
از این رو بهتر است که شما پرسش خود را این گونه مطرح کنید که "آیا میان ملت یهود و 

نین همکاری و دیگر ملت ها چنین روابط مستحکم و دوستانه ای که با ایرانیان برقرار بوده، چ
همیاری در مسیر تاریخ وجود داشته است یا نه". پاسخ من به این پرسش تنها یک کلمه است: 
خیر! چنین روابطی از جانب یهودیان نه با رومی ها برقرار بوده و نه با سلسله های اسالمی 

نی ها و مثل خلفای بنی امیه که بر سرزمین اسرائیل مسلط بوده اند و نه با مملوک ها و عثما
 غیرهم.

تنها و تنها در مورد ایران است که چنین همبستگی ها و دوستی های پایدار و بادوامی وجود 
داشته که نه فقط برای تنها ده سال یا بیست سال و حتی صد سال  برقرار بوده باشد.  این 

ین مناسبات دوستی و همکاری و همیاری بین یهود و ایران صدها سال دوام آورده است. چن
 .ندارمپدیده ای را در تاریخ ملت یهود در ارتباط با ملت های دیگر ندیده ام و سراغ 

شماری از آثار باستانی در حفاری های باستان شناسی اسرائیل به دست آمده که  –پرسش 
 نشان از ارتباط ناگسستنی بین دو ملت یهود و ایران دارد.

یات و آثار به بله، شماری از این گونه آثار به دست  –پاسخ  آمده است. در واقع این حفر
بوط به دوران مادها می دانند. در این حفاری ها شماری کوزه های سفالی و  دست آمده را مر
مجسمه و عالماتی روی سفال به دست آمده و آثاری از ساختمان هائی پیدا شده که با ایران و 

 ی کردند ارتباط دارد.تاریخ آن و دورانی که ایرانیان بر این سرزمین حکومت م
رن بود که از شتِفرائیم اِ . استاد این رشته پروفسور اِندارمشوربختانه من در این رشته تخصصی 

ین استادان باستان شناسی به شمار می آمد و با کمال تاسف حدود ده سال پیش به  نامدارتر
یست عرب هنگام عبور از خیابانی در اورشلیم، از پشت سر هدف بات  دست یک ترور ضر

چاقو قرار گرفت و جان باخت. او بود که در این رشته تخصص بسیار داشت و کتابی در این 
  باره نوشته که عالقمندان می توانند به آن مراجعه کنند.

در حاشیه سخنان شما من باید اضافه کنم که عالمت "گفتار نیک، پندار نیک و  –پرسش 
ای سفالی که در بعضی حفریات باستان کردار نیک" به صورت مهر روی برخی کوزه ه

شناسی در اسرائیل به دست آمده دیده می شود که نشان از دوران تسلط ایرانیان بر 
از به زبان عبری  متنی سرزمین اسرائیل دارد. روی برخی از این کوزه های سفالی همچنین

مفهوم:  به – Keh Yad Hamelekh כיד המלך)مِلِخ"  د هَیَََ: "کِاست نگاشته شدهاین قرار 
 شاهانه( که یادی از پادشاه ایران بوده است.



بله این نکته کامال درست است. اشیاء دیگری نیز پیدا شده که من در باستان شناسی  –پاسخ 
یم. مقاله هائی در این باره انتشار یافته که می توان به  رمتخصصی ندا که در این باره سخن بگو

 آن ها مراجعه کرد.
به اختصار روابط چند صد ساله  رمپایان این بخش از گفت و گو تقاضا دادر  –پرسش 

 یهود و ایران در دوران اشکانیان را جمع بندی کنید.
همان همکاری و همیاری که پایه های آن در کنار رودخانه های دجله و فرات در  –پاسخ 

شد،  در دوران  خاک امپراتوری شکست خورده بابل )عراق امروز( توسط کورش کبیر گذاشته
دیگر شاهان هخامنشی ادامه یافت و این میراث دوستی و همکاری به دست طایفه دیگری از 
ایرانیان رسید که اشکانیان نام داشتند و آن ها این هدیه بزرگ و این موهبت عظیم دوستی را 

شدند  پاس داشتند و آن را آبیاری کردند و گسترش دادند و به جائی رساندند که آن ها مسبب
 که ما برای دومین بار در تاریخ ملی خود توانستیم استقالل خویش را دوباره به دست آوریم. 

فراموش نکنید که یهودیان در تمام دوران تاریخ زندگی خود، تاریخ چهار هزار ساله ملت یهود، 
ین در آن اعالم شد، دو بار از مزایای خود  7508پیش از سال  ی مانفرکه استقالل اسرائیل نو

بار اول در دوران داود و سلیمان و فرزندان آن ها که یک بار  –سیاسی برخوردار بوده اند 
دولت مستقل یهود توسط آشوری ها از میان رفت و یهودیان زیر سلطه بیگانگان قرار گرفتند 
و سپس با آمدن امپراتوری بابل استقالل خود را از دست دادند. بار دوم هنگامی است که 

باره ملت ما را امکان پذیر اشکانی ان آمدند و با پشتیبانی نظامی خود از یهودیان، استقالل دو
ساختند و یهودیان توانستند دست کم برای هشتاد سال دیگر در دوران حشمونائی ها از 

باره استقالل را از یهودیان فرمانخود ی ملی برخوردار شوند. سپس رومی ها آمدند که دو
س ما مدت دو هزار سال در دشواری و رنج و محنت و تبعید به سلب کردند و از آن پ

بردیم و در سراسر دنیا پراکنده شدیم  میالدی فرا رسید و  7508تا هنگامی که سال  –سر
باره سرزمین پدری یهودیان توسط داوید بن گوریون اعالم شد.    استقالل دو

  
 
 
 
 
 
 
 
 



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

در گفت و گوهای پیشین شما تعریف کردید که در دوران اشکانیان روابط بسیار  –پرسش 
د دوستانه ای بین دو ملت یهود و ایران برقرار بوده که در برخی کتب دینی و شریعتی یهو

تحسین و تمجیدهای بسیار از ایران و ایرانیان دیده می شود. در سخن گفتن از عالئق 
فرهنگی، سیاسی و حتی نظامی بین دو ملت، شما به سلسله ساسانیان در آیران رسیدید 

 .ائیدرمکه این بار می خواهیم درباره آن اطالعات تازه ای به دست آوریم. بف
یدادها معموال در خالء الزم است که این سخن را  –پاسخ  با یک مقدمه کوتاه آغاز کنیم. رو

فراموش نکنید که اردشیر اول که  رخ نمی دهد و واقعیات پیرامونی را نباید نادیده گرفت.
کنیه بابکان داشت، از یک خانوادۀ مذهبی بود زیرا اجداد او در شهر استاخر )استخر( به 

 ی کردند.کارهای دینی مشغول بودند و آتشکده اداره م
اردشیر، از خانوادۀ ساسانیان، هنگامی که آمد و ایران را از تسلط سلسله پیشین )خاندان 

ای در ایران آغاز شد که با دوران پیشین در ه اشکانیان( که آن هم ایرانی بود خارج ساخت، دور



ر بسیاری موارد تفاوت کامل داشت. در بخشی از دوران ساسانیان، به ویژه در دوره اردشی
بابکان که پایه گذار این سلسله بود، نوعی ائتالف بین اهل دین و اهل سیاست به وجود آمده 

 بود. به سخنی دیگر، دین و دولت با هم قاطی شده بودند. 
بدان زرتشتی و مراسم دینی آن ها و بسیاری امور دیگر  در حالی که در دوره اشکانیان نفوذ مؤ

باره پر و بال گرفتند و هم  چندان قوی و پر رنگ نبود، از آغاز بدان دو دوره ساسانیان مؤ
یش بهره گیری کرد و هم دینمداران  بدان برای پیشبرد هدف های خو اردشیر از نفوذ مؤ
زرتشتی بر او نفوذ یافتند که بتوانند هدف های سیاسی خویش را پیش برند و از وجود 

 اردشیر به عنوان یک رهبر سیاسی بهره مند گردند.
یبا پادشاها ن ساسانی و به ویژه شخص اردشیر اول و سرداران او تا آن جا که می توانستند، تقر

همه نمادهای فرهنگی دوران اشکانیان را از میان بردند. حساب کنید که دوران پادشاهی 
پس از  200پیش از میالد تا سال  377پانصد سال ادامه داشت )از  بیش ازاشکانیان در ایران 
غم این مدت بسیار طوالنی، ما مدارک و اسناد و اطالعات چندانی از آن میالد( و علی ر

یم.  یم که بتوانیم از جزئیات دوران آگاه شو  روزگاران در اختیار ندار
یک رشته مطالب کلی را درباره دوران ساسانیان می دانیم، ولی نه بیشتر. تازه همین اطالعات 

باره ایران نوش ین بخش نیز مطالبی است که دیگران در تند و از آن ها باقی مانده است. بیشتر
یسان یونانی نگاشته اند. ولی  از اطالعات ما درباره دوران ساسانیان مطالبی است که تاریخ نو

یر رمبه یک منبع مهم دیگر نیز باید اشاره کنیم و آن مطالبی است که به زبان ا نی به تحر
 کشیده شده است.

پائی  خاندان پادشاهی ساسانی پرداخت. در این جا من می اردشیر با تعصب خاصی به بر
یم که دوره ساسانیان، برای اقلیت های دینی که  خواهم به عنوان یک پژوهشگر بی طرف بگو
در ایران زندگی می کردند، گاهی خوب و زمانی بد بود و فراز و نشیب هائی در این مورد در 

 ای اقلیت مسیحی در ایران بسیار ناگوار بود.دوره آنان وجود داشته است. این دوران، به ویژه بر
روم  امپراتوریعلت آن است که دوران اردشیر و پادشاهان بعدی ساسانی با قدرت گرفتن 

مصادف می شود. به دوره ای می رسیم که رومیان دین مسیح را به طور رسمی می پذیرند و 
ئی دینی آماده می سازد. این د و خود را برای جهانگشایدر واقع مسیحیت به صحنه تاریخ می آ

میالدی یعنی سه قرن پس از مصلوب شدن عیسی مسیح رخ  337رویداد کم و بیش در سال 
دشمنان  روم امپراتوریروایان فرماندر آن هنگام کنستانتین نام داشت.   رومداد و امپراطور 

 سرسخت ملت یهود بودند.
پا یبا از همان نخستین دوران بر ئی سلسله ساسانی در ایران، نزاع و درگیری می توان گفت که تقر

یان داشت. از دوران اردشیر اول شروع کنیم تا شاپور اول و  امپراتوریبین آنان و  روم جر
 امپراتوریشاپور دوم ، خسروشاه، انوشیروان تا دوران های پس از آنان. از همان هنگامی که 

جا که شماری مسیحی به صورت روم مسیحیت را به عنوان دین رسمی خود پذیرفت، از آن 
اقلیت در ایران زندگی می کردند، مشکالتی به وجود آمد. فراموش نکنید که یکی از پایه های 



مسیحیت تبلیغات دینی است. یعنی یک مسیحی باید همیشه و در هر زمان و مکان برای 
 انجام تبلیغ دینی آماده و حاضر باشد.

ولی حکومت و کشور ایران به تمام معنی زرتشتی بود. یک اقلیت دینی مسیحی در ایران بودند 
توجه کنید که در دوران هخامنشی و اشکانیان نیز دین های ایرانی وجود داشتند و دارای پیروان 
یسان به طور حتم تائید می کنند. البته در همین دو دوران نیز  خویش بودند. این امر را تاریخ نو

و فعالیت داشتند. ولی فاقد آن قدرت سیاسی و  زرتشتیان در ایران زندگی می کردند
 حکومتی ِ دوران ساسانیان بودند.

بدان زرتشتی در دوره ساسانیان قدرت پیدا می کنند و در این جاست که باید بپردازیم به  مؤ
شیوه رفتار پادشاهان ایرانی این دوره با اقلیت های دینی. در کتاب دینی تلمود یهودیان، اشاراتی 

اردشیر شده است. اشارات نیز به این ترتیب است که اگر یک روحانی یهودی )راو  به دوران
یا امورای( شکایتی از برخی ناهنجاری ها می کند، و از آن جا که ما می دانیم آن روحانی در 
یم که در دوره اردشیر ساسانی بوده حتی اگر  فالن دوره زندگی می کرده است، متوجه می شو

 شده باشد. نامی از او برده ن
ولی دوران های خوشی نیز در روابط فیمابین وجود داشته است. به عبارت دقیق تر، دوران 
ین دوران های سلطنت ساسانیان برای  شاپور که بالفاصله پس از اردشیر آمد، یکی از بهتر

ط همگان و به ویژه برای یهودیان بود. شاپور اول با روسای حوزه های دینی یهودی در بابل رواب
 ای داشته است. دوستانهخیلی 

ل، حوزه های دینی یهودیان )یا آن چه که مراکز علمی و دینی نامیده می یادآوری کنم که در بابِ
شود( در سه مرکز عمده فعال بوده، است: نَهَردِعا، پومبِدیتا و سورا. حساب کنید که 

کردند، با شاپور اول رفت و  روحانیون ارشدی که این حوزه ها یا آکادمی های دینی را اداره می
پا می  آمد خانوادگی داشتند. با او نشست و برخاست می کردند. اگر شاپور اول ضیافتی بر

 ساخت، سران دینی جامعه یهودیان بابل را نیز به آن دعوت می کرد.
به عنوان مثال، در تلمود آمده است که "شموئل" که راب بزرگی در جامعه یهودیان بود و در 

 شاپور اول می زیست، در ضیافت های خانگی این پادشاه حضور می یافت و حتی بازیدوره 
می کرد. در تلمود آمده است که راو شموئل در میهمانی پادشاه ایران، با لیوان شراب  نمایشی

ین کاری ها می پرداخت که همگان را شاد می کرد.  به پاره ای شیر
بگوئیم که صمیمیت زیادی بین برخی از پادشاهان  با استناد به نوشته های تلمود، می توانیم

باره سلطنتی آنان با سران جامعه یهودیان برقرار بوده ولی شوربختانه دوران  ،ساسانی و در
بد  به روی کار آمدنمحنت و سرکوب نیز وجود داشته است. به عنوان مثال، با  یک مؤ

بدان به نام کارتیر، ناگواری ها و دشوار بد مؤ ی های زیادی، نه تنها در مورد یهودیان، اعظم یا مؤ
بلکه بیشتر در مورد مسیحیان، و به طور کلی در مورد همه اقلیت های دینی ایران و حتی در 

 .به وجود آمدمورد هندوها و برهمن ها 
بدان که کارتیر نامیده می شد، کتیبه ای از خود به جای گذاشته و با غرور و  بد مؤ همین مؤ

یسد که چگونه موجب آزار و محنت دیگر اقلیت های دینی شده و افتخار بسیار می  نو



یدادهائی از این قبیلچگونه آنان را نابود کرده و از بین برده است.  رخ می در دوره ساسانیان  رو
 است. داده

یشه های این تعصب دینی، برخی پژوهشگران بر این باورند که دوران ساسانیان نه  در مورد ر
موقعیت دین بوده که در امور سیاست و کشورداری به طور فعال دخالت تنها دوره تقویت 

می کرد، بلکه دوران غلیان ناسیونالیسم ایرانی نیز بوده است. در این دوره است که ما به تفاوت 
یعنی آنانی که  –بین نیران و انیران برخورد می کنیم که شاید بتوان آن را نِران و انِرا تلفظ کرد 

 و دیگرانی که ایرانی نیستند. ایرانی هستند
سخن از نوعی ملی گرائی است که در کنار جنبه های مثبت و سازنده، دارای جنبه های منفی 
یرانگر نیز بوده است. در این مورد می توان به رساله هائی مراجعه کرد که کشیشان مسیحی  و و

پاره ای از زمان های  در دوره ساسانیان نوشته اند. در این رساله ها دیده می شود که در
 مختلف، برای اقلیت های دینی و به ویژه مسیحیان اتفاقات ناگواری رخ داده است. 

ی در دین ایجاد کند. دوره رممثال دورانی بود که شاپور پادشاه می خواست اصالحات و رف
ئین که آمیخته ای از آ –ای بود که مانی ظهور کرد که آمد و یک دین التقاطی به وجود آورد 

زرتشت و دین های بومی و همچنین مسیحیت بود. ولی به یاد دارید که مانی را در دوره پس از 
بدان  شاپور اول به چه صورت فجیعی از بین بردند. این فاجعه به خاطر نفوذ و قدرت مؤ

 زرتشتی بود که امروز من می توانم آنان را "مالیان زرتشتی" نام نهم.
بی نیز وجود داشته است. مثالً در ایام حکومت ولی باز تکرار می کنم که د وران های خو

ادامه داشت،  27/027میالدی آغاز گردید و تا سال  355 یزدگرد اول که سلطنت او در سال
رفتار حکومت با یهودیان بسیار خوب و دوستانه بوده است. در آن دوران یهودیان از آزادی 

که با یک دختر یهودی به نام شوشندخت  های مهمی برخوردار بودند و خود یزدگرد بود
 ل بوده است.ازدواج کرد که به احتمال بسیار دختر یکی از روحانیون اعظم یهودی در بابِ

یند که شوشندخت در توسعه و گسترش شهر اصفهان برای سکونت یهودیان  چنین می گو
بار نقش داشته است و بارها در منابع یهودی به رفت و آمد روحانیون اعظم یهو دی به در

یزدگرد اشاراتی شده است. ولی همان گونه که گفتم، دوره های بدی نیز وجود داشته است و 
 من می خواهم به دوره دیگری اشاره کنم که دوران خسروپرویز و یا خسرو دوم است.

در بخشی از دوران سلطنت او نوعی همکاری و همیاری بین حکومت و یهودیان برقرار بوده 
میالدی، یهودیان بودند که به خسرو پرویز کمک کردند تا سرزمین  170ل است. در سا

ایران بود  امپراتوریاسرائیل را از دست حکومت بیزانس بیرون آورد. چنین اقدامی هم به سود 
زیرا یهودیانی که در سرزمین پدری خود زندگی می کردند،  –و هم یهودیان از آن بهره می بردند 

 .برخوردار نبودندام اشغال خاک خویش توسط حکومت مسیحی دوران خوشی در ایاز 
به اختصار می توان گفت که دوران ساسانیان یک دوره فراز و نشیب بود وعلت ریشه ای آن، 
همان گونه که پیشتر نیز به آن اشاره کردم، دخالت گسترده و فعال دکانداران دین در امور 

دین زرتشت در این دوران، باید به صورت سیاسی و کشورداری بوده است. و اما درباره 
یان سلطنت خاندان ساسانی دچار دگرگونی های زیادی شد. که خالصه گفت  آئین آن در جر



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

 گفت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

، شما توضیح هنگام بررسی روابط تاریخی بین دو ملت باستانی یهود و ایران –پرسش 
دادید که فراز و نشیب هائی وجود داشته، در دورانی همکاری ها ثمربخش بوده و در 
کنار آن روزگارانی نیز وجود داشته که برخی پادشاهان ایران بر اثر نفوذ دکانداران دین بر 

مام ادارۀ امور کشور، یهودیان را مورد آزار قرار داده اند. سخنان پیشین شما در این باره نات
 ماند و اکنون تقاضا داریم به آن ادامه دهید.

یم، آن  –پاسخ  باره آن بگو روزنۀ امیدی که در این زمینه وجود داشت و من مایلم سخنانی در
است که هم حکومت ساسانی و هم ملت یهود، بار دیگر یک دشمن مشترک داشتند که 

ین بهره همانا رومی ها بودند. در این جا بود که ایران می توانست ب رای حفظ امنیت خود بیشتر
برداری را از روابط دوستانه با کشور یهود داشته باشد و گاهی نیز از این مزیت عمال بهره 

 گیری کرده است.



به یاد دارید که ملت یهود در دورانی که در تسلط رومیان قرار داشت، بارها علیه آن ها خیزش 
ایران بود که به علت مشغول بودن رومیان  و شورش برد. این به سود خیزشکرد و دست به 

به خاموش کردن آتش خشم در سرزمین اسرائیل، کمتر می توانستند به فکر تعرض نسبت به 
 سرزمین ایران باشند.

ولی در اصل و اساس، یهودیان در سرزمین اسرائیل، دیگر آن شور و التهاب را در مورد 
יבנה )به شهر یاونه   (Rabbies רבנים –)ربانیم یون اورشلیم نداشتند و به دنبال گروهی از روحان

Yavneh)  پا که در مرکز اسرائیل امروز قرار دارد رفتند و در آن جا یک اورشلیم دیگر بر
مدرسه ای  –ساختند. یعنی، سرزمین اسرائیل در مجموع به یک مدرسه بزرگ مبدل شد 

 برای فراگیری امور دینی و تئولوژی.
که هم زمان، در سرزمین بابل نیز یک جامعه بزرگ یهودی وجود  همچنین فراموش نشود

داشت و آن جا نیز نقش یک مرکز روحانی مهم یهودیان را ایفاء می کرد. در کنار آن، با استناد 
یادی یهودی در سراسر ایران زندگی می  به اطالعاتی که ما از دوره ساسانیان داریم، تعداد ز

یم؛ ولی، ارزیابی و احتمال به یقین آن است که در گرچه ما آمار دقیقی ا –کردند  ز آن ها ندار
درصد از جمعیت ایران دوران ساسانی را یهودیان تشکیل می دادند. به ویژه در دوره  27حدود 

های پایانی سلسله ساسانی، شمار یهودیان در ایران و به خصوص در خراسان، و منطقه جِبال 
می گردد( و همچنین در فارس چشمگیر بود. اگر رقم  )که ری و اصفهان و کاشان را شامل

بیست درصدی که در مورد شمار یهودیان در ایران گفتیم درست باشد، می توان گفت که پس 
ین بخش از جمعیت ایران زمین را در آن دوران تشکیل می دادند، یهودیان  از زرتشتیان که بیشتر

 در ایران دومین گروه دینی محسوب می شدند. 
حاشیه یادآوری کنیم که یک اقلیت مسیحی نیز وجود داشت و همچنین گروه های دیگری در 

ین آن ها بود. من  مانند صائبین و برهمن ها در ایران زندگی می کردند که اقلیت یهودی بزرگتر
که اگر جمعیت یهودی ایران این چنین رو به رشد گذاشت، علت آن رفتارهای  باورمبر این 

 ن پیشین آن سرزمین بوده است.دوستانه پادشاها
یعت یهود( که ما آن ها را در تاریخ  دوره ای رسید که نگارندگان کتاب دینی تلمود )کتاب شر

می شناسیم، آمدند و گفتند که "ما نگارش . تلمود را بیش  (Amorai ָאמֹוָרא)یهود با نام آمورای 
یان پیش  آمد؟ هنگامی که خشونت های دینی از این نمی توانیم ادامه دهیم". چه هنگام این جر

در ایران رو به افزایش گذاشت. مثالً در دوران فیروز پنجم که مصادف با دوره قحطی بود و 
 اقتصاد ایران در سراشیب انحطاط قرار گرفته بود.

همیشه در چنین دوره هائی که وضع اقتصادی مردم رضایت بخش نیست و اوضاع سیاسی 
برو  می باشد، مردم و حکومت خشم خود را متوجه اقلیت ها می کشور نیز با بحران رو

 کنند. این واقعیتی است که در طول تاریخ بارها و بارها تکرار شده است.
یادآوری می کنم در دورانی که یهودیان در امنیت و آسایش می زیستند، زندگی دینی و دانش 

ساسانیان که در آرامش  معنوی نیز شکوفا می شد. روحانیون یهودی در دورانی از حکومت
به سر می بردند، توانستند همه حوزه های دینی و مدارس مذهبی را رونق بخشند؛ ولی 



ین آزار را به یهودیان وارد می آورد، این  هنگامی که دوران سرکوب فیروز فرا رسید که بیشتر
ه بدانند. این روحانیون صالح دیدند که نگارش کتاب تلمود را به پایان برند و آن را انجام شد

 میالدی رخ داد. 177روند حدود سال 
اکنون که به این جا رسیده ایم، آیا ممکن است به اختصار درباره کتاب تلمود و  –پرسش 

محتویات آن توضیحاتی بدهید؟ برخی یهودستیزان و آنانی که با دین یهود سر ناسازگاری 
 داده اند.دارند، درباره محتویات تلمود افتراهای بسیار انتشار 

بوط به آن  (Talmudתלמוד )تَلمود  –پاسخ  بر گیرنده همه مطالب مر یعت یهود و در کتاب شر
است. این کتاب چکیده افکار سه هزار تن از روحانیون، اندیشمندان و متفکران یهود در دوره 
هائی فراسوی آن تاریخ هائی است که ما تصور می کنیم ابتدای نگارش کتاب تلمود بوده 

 . است
یعتی مورد بحث قرار گرفته، در یک کالم  از نظر موضوع هائی که در این مجموعه دینی و شر
بوط می شود در آن گنجانیده  می توان گفت که تمام اموری که به زندگی معنوی یهودیان مر

حتی مطالبی مانند کالبد شکافی، پزشکی، امور حقوقی، کیفر و مجازات،  –شده است 
که ظاهرا با امور دینی  ئیداستان هاحتی ی، حسابداری، اوزان و مقیاس ها و جغرافیا، گیاه شناس

المعارف و یا دانشنامه یهود  ارتباطی ندارد در آن آمده است. از این جهت می توان آن را دائرة
 المعارف )دانشنامه( نامید. هدائر دانست. حتی از نظر تنظیم موضوعات نیز می توان آن را یک

یهودیان نوشته شده و در برخی جمالت "دشمنان یهود" مطالبی که در  باره غیر این کتاب در
ین  مورد انتفادهای گزنده قرار گرفته اند، در دورانی نگاشته شده که یهودیان در برابر شدیدتر

روایان ستمگر آنان را مورد تعرض و حتی قتل و کشتار قرار فرمانآزارها قرار داشتند و اوباش و 
راین طبیعی است که یهودیان نیز گاهی در نوشتارهای خود، این دشمنان را لعنت می دادند. بناب

 کرده و نابودی آنان را خواستار می شدند.
یهودستیزان در طول قرن ها برای توجیه ستمی که علیه یهودیان روا می داشتند و جنایاتی که 

تلمود را سند قرار داده  علیه این اقلیت بی دفاع مرتکب می گردیدند، آن بخش کوتاه از کتاب
و ادعا می کردند که یهودیان خواهان نابودی دیگر ملت ها هستند و این در حالی که در تورات 
آمده است "همنوع خویش را مانند خودت دوست بدار" و تفاوتی در دین یهود نسبت به 

 اقوام دیگر وجود ندارد. 
باره از یک روحانی اعظم به ن یم که با شاپور در این جا می خواهم دو ام "راو شموئل" سخن بگو

اول هم دوره بود. این روحانی یهودی دستوری و اصلی را پایه گذاری کرد که با گذشت صدها 
ְלכּוָתא ִדינָא  این جمله را به زبان آورد:سال هنوز معتبر و پابرجاست. او به زبان آرامی  ִדינָא ְדמַּ

Dina D'Malkhutah Dina  یعنی، قوانین حکومت سرزمینی که در آن زندگی می کنی همان قوانین
 بداری. محترمتوست و باید آن را 

عنی آن است که یهودی در هر نقطه و مکان و م ربه عبارت دیگر، مفهوم این جمله کوتاه و پ
رزمینی که زندگی می کند، باید پیرو قوانین همان سرزمین و مملکت باشد. یعنی، یهودی س



و در آن دوران ساسانیان بودند که بر ایران حکومت می  –باید تابع حکومت وقت باشد 
 کردند.

این گفته و دستور "راو شموئل" هنوز هم با گذشت هزار و چند صد سال از صدور آن، 
و اجرای یهودیان در سراسر جهان قرار دارد. البته باید از این دستور همچنان مورد اطاعت 

قوانینی که در مورد آن ها گفته می  –برخی قوانین ریشه ای و هسته ای یهود را مستثنی کرد 
پا بگذاری"  یش نیز نباید آجرای آن ها را زیر  ייהרג ובל יעבור)شود "حتی به بهای جان خو

Yehareg uval ya’avor).  
ک نمونه از قوانین مذهبی که یهودی باید به قیمت جان خویش آن را رعایت کند، خودداری ی

از بت پرستی است. این یک گناه کبیره محسوب می شود. یعنی اگر یهودی در سرزمین بت 
پرستان باشد، نباید در برابر بت ها سرتعظیم فرود آورد و یا آن ها را بپرستد. چند قانون دیگر 

 قبیل وجود دارد. نیز از این
یم که بسیاری از آئین های دوران ساسانیان در ایران روی آئین یهود تاثیر  در این جا باید بگو

ی م رگذاشت. حتی برخی از پژوهشگران احتمال می دهند شمعی که یهودیان در شب شنبه ب
پذیر این  از فرهنگ ایرانی است که وارد آئین یهود شده است. علت یافروزند، نوعی تاثیر

یابی آن است که پیش از دوران ساسانیان در ایران چنین رسمی در میان یهودیان متداول  ارز
نبوده که شب شنبه شمع بیافروزند. تاکید می کنم که این، باور شماری از پژوهشگران است و 

 نه همه آن ها.
می  آیا در میان ایرانیان در آن دوره افرادی بوده اند که شب شنبه شمع بر –پرسش 

 افروختند؟
بدان زرتشتی قدرت زیادی در اداره  –پاسخ  در سخنان پیشین گفتم که در دوره ساسانیان مؤ

حکومت یافتند. یکی از آئین های زرتشت تقدس آتش است. یهودی ها نمی توانستند همانند 
پا سازند. برای یهودی، برافروختن یک شمع کوچک، در واقع همان آتشکده  زرتشتیان آتشکده بر
است. ولی به باور زرتشتیان، آتش نباید هرگز خاموش بشود. به قول حافظ "آتشی که نمیرد در 
دل ماست" و آتشی که زرتشتیان به آن باور دارند، باید همیشه روشن بماند. برخی پژوهشگران 

یند که این تقدس آتش در آئین زرتشتیان، به دین یهود نیز وارد شده و به بخشی از آئین آ ن می گو
 مبدل گردیده است.

آئین دیگری که عکس این مطلب است آن که زرتشتیان اموات خود را به خاک نمی سپرند، 
یادی یهودی  یرا زمین هم برای زرتشتیان مقدس است. در حالی که در دوران ساسانیان تعداد ز ز

هود، در ایران زندگی می کردند، هنگام فوت افراد خود چه می توانستند بکنند؟ طبق سنت ی
جسد مرده را باید در عمق زمین دفن کرد. مفهوم این سخن آن است که یهودیان ظاهرا به یکی 
از چهار باور مقدس زرتشتیان توهین می کردند. یعنی، مرده ای که به باور زرتشتیان پیکر او 
نجس است و این نجاست نباید به زمین سرایت کند، از دیدگاه یهودیان باید به خاک سپرده 

 .شد می



یهودی و باورهای دین زرتشت  دَتدر چنین وضعی، نوعی درگیری و کشاکش مداوم بین معتق
یان داشت. بنابراین، دوره ساسانیان که در آن دینمداران زرتشتی قدرت زیاد یافته بودند،  جر

 باید در نظر گرفته شود. 
 ..در این جا به پایان دوران سلسله ساسانیان در ایران می رسیم. –پرسش 
پایان دوره ساسانیان هم زمان با حمله عرب به ایران است. در آن ده پانزده سال پایانی  –پاسخ 

، مرتبا حاکمان عوض می شدند و چندین و  قدرت و تسلط باور زرتشتی بر حکومت در ایران
و این نشان می دهد که در آن هنگام هرج و  –چند زن و مرد پشت سر هم آمدند و رفتند 

 ا بوده است.رمده ای در دربار ساسانی حکمفمرج گستر
 یعنی در آن دوران هنوز تاثیر روحانیون زرتشتی بر حکومت، بسیار زیاد بود؟ –پرسش 
یبا از هنگام به قدرت رسیدن اردشیر تا  –پاسخ  بله همین طور است. می توان گفت که تقر

ت. برخی پژوهشگران بر این زمان حمله اعراب این قدرت و نفوذ روحانیون بسیار زیاد بوده اس
باورند که این موضوع یکی از علل اصلی انحطاط و اضمحالل اجتماعی در ایران و برافتادن 

 خاندان ساسانیان و تسلط عرب بر ایران بوده است.
نکته دوم آن که شکاف طبقاتی و تفاوتی که بین اقشار مردم در دوران ساسانیان به وجود آمد، 

عه و کمک به حمله عرب به ایران شد. در آن دوران اگر فردی به موجب متزلزل شدن جام
، بازهم نمی  ، هر اندازه هم که تالش و کوشش می کرد طبقه اجتماعی پائین تر تعلق داشت

توانست خود را به یک طبقه اجتماعی باالتر برساند و سرنوشت او همان باقی می ماند. اگر 
ماع تعلق داشت، همیشه در آن وضع می ماند و نمی فردی کشاورز بود و به طبقه پائین اجت

 توانست به مقام اجتماعی باالتری برسد.
به مفهوم انتقال از یک طبقه  Mobilizationدر اصطالح جامعه شناسان، "تحرک اجتماعی" یا 

وجود نداشت. نوعی حالت رکود ایران در جامعه آن روز اجتماعی به یک طبقه دیگر 
بود. در واقع، یک طبقه حکومت می کرد و از قدرت و  حکمفرما اجتماعی و در جا زدن

نعمت برخوردار بود و یک طبقه رنج می برد و محرومیت می کشید. این هم یکی از عوامل 
 فروپاشی حکومت ساسانی در برابر حمله اعراب بود.

یبنده وارد ایران شدند که یکی از آن ها شعار "برادر ی و اعراب با یک رشته شعارهای فر
بی است  برابری" بود. آنانی که نمی توانند کتاب تاریخ طبری را به زبان اصلی که همانا عر
بخوانند، می توانند برگردان فارسی آن را مطالعه کنند. در آن می خوانیم که پاره ای از سرداران 

 هم نداشتند. پاپوشعرب پابرهنه بودند و حتی 
نه فقط قصر سلطنتی، بلکه همچنین  –می شوند  چنین افراد بیابانگردی وارد قصر سلطنتی

دهان نظامی آن و متوجه می گردند که آن فرمانکاخ های بلندپایگان حکومت ساسانی و 
ین به یاقوت و الماس های فرمان ین می نشسته و در لباسی مز ده با جاه و جالل روی کرسی زر

 روائی می کرده است.فرمانبسیار، 



دهی که بر کرسی مجلل نشسته قرار فرماندر برابر آن  برهنهو پای ده عرب با لباس ژنده فرمان
ید". یک نمونه از این ماجرا در  می گیرد و به او دستور می دهد که "شما باید تسلیم شو

ولی این دوران  –دماوند در آن دوران اتفاق افتاد که با موضوع گفت و گوی ما ارتباطی ندارد 
 دردناکی از تاریخ ایران بود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

در این گفت و گو می خواهیم بدانیم که برافتادن خاندان ساسانی و اشغال  –پرسش 
 ، چه بازتابی بر زندگی یهودیان داشت. ن ایران توسط اعرابسرزمی
که پیش از حمله عرب، یهودیان بیش از  گذارمابتداء می خواهم بر این نکته انگشت ب –پاسخ 
باره این دوران  7277 سال در ایران پیشینۀ اقامت و استقرار داشته اند.  باید اضافه کنم که در

یم. منظور آن نیست که اصال منابعی در دسترس طوالنی تاریخی مراجع زیادی در ا ختیار ندار
باره سرگذشت یهودیان در آن  وجود ندارد، بلکه این مراجع چندان زیاد نیست و نمی توانیم در

 دوره مطالب زیادی بگوئیم.
باره یادآوری کنم که در دوران ساسانیان ایرانیان تحت نفوذ سنگین دینمداران  ، می خواهم دو

ر داشتند و حکومتمداران ایران زرتشتی بودند واکثریت جمعیت کشور نیز زرتشتی زرتشتی قرا
ین اقلیت دینی ایران را یهودیان تشکیل می دادند  و در این مورد هیچ گونه  –بود، ولی بزرگتر

یدادهای ناگوار تاریخی را نمی توان گفت که فقط  شک و تردیدی وجود ندارد. بنابراین، آن رو



یران روی داد، بلکه همه آحاد ملت ایران را در بر می گرفت و طبیعتاً یهودیان را برای زرتشیان ا
 نیز شامل می شد.

یابی می کنیم که در آن دوران حدود بیست درصد از مردم ایران یهودی بودند، می  اگر ما ارز
ین بخش از ساکنان و شا ید توانیم بگوئیم که حتی در برخی نقاط و شهرک ها و روستاها، بیشتر

همه آن ها یهودی بودند که در کنار یکدیگر زندگی می کردند، چون برخی از این محله ها و 
شهرک ها و روستاها را یهودیان ساخته بودند. برای مثال می توانیم بگوئیم که "اصفهان" در 
گذشته "یهودیه" نامیده می شده، زیرا شمار یهودیان آن جا آن قدر زیاد بوده که نامش را "دار 

 الیهود" گذاشته بودند.
در هر حال ما بعید می دانیم که وقتی حمله عرب شروع شد، یهودیان در گوشه ای نشسته و 
به نظارت بر آن بسنده کردند و اقدامی انجام ندادند. بی تردید، واکنش هائی نیز از جانب 

یم و این، به علت کمب ود منابع و مراجع یهودیان بوده که شوربختانه ما اطالع دقیقی از آن ندار
 تاریخی می باشد.

یدادها را ما از برخی منابع بیرون می کشیم که یکی از آن ها کتابی است  پاره ای از جزئیات رو
که فردی به نام "ابونعیم" نگاشته و "ذکر اخبار اصبهان" نامیده می شود. "ابو نعیم" که خود 

و  27شهر یهودی هستند، در صفحات ساکن اصفهان بوده و طبیعتا می دانسته که اکثر اهالی 
بی است، مطلب جالبی می  22 یسد که با نزدیک نگارکتاب خود که به زبان عر د. او می نو

شدن اعراب مهاجم به اصفهان، یهودیان با شادمانی و سرور به سوی دروازه شهر به راه می 
 افتند تا از این مهمانان ناخوانده استقبال بکنند.

پرسیم چه علت دارد که یهودیان شهر به پیشواز مهاجمین می روند؟ و طبعا ما از خود می 
یسد "یهودیان خیال می کردند که  یکی از پاسخ ها می تواند توضیحات ابونعیم باشد که می نو
دوران ظهور مهدی موعود آنان )ماشیح( فرا رسیده و آنانی که چنین تحولی را در ایران ایجاد 

مهدی موعود است و یا دست کم آن که این مژده ای و مقدمه ای و کرده اند، یا نشان از ظهور 
 پیش درآمدی برای ظهور آن حضرت است".

یسد که یهودیان اصفهان به دروازه شهر رفتند و تعدادی از آن ها حتی دف و نی  ابونعیم می نو
 و دیگر آالت موسیقی با خود برده بودند و می خواندند و شادی می کردند. به تصور من،
حتی از این مطلب کوتاه و چند خطی که ابونعیم در کتاب خود آورده، می توان چند نتیجه 
گرفت. ولی پیش از آن باید دوباره تاکید کنم که اصفهان یک شهر پرجمعیت یهودی بوده که 

ین شمار از ساکنان آن یهودی بوده اند.   احتماال بیشتر
میده می شده و محل سکونت زرتشتیان بوده در نزدیکی اصفهان شهرکی بوده که "شهرستان" نا

یسند،  یسی" در کتاب های جغرافیای خود می نو است. همان گونه که "بن حوقل" یا "ادر
فاصله زیادی بین "شهرستان" و "یهودیه" وجود نداشته است. سرزمینی بوده که یهودیان ساخته 

 و آن جا را آباد کرده بودند.



از یهودیان به عللی که ما نمی دانیم کشته شدند و یا  در دوره سلطنت فیروز شمار زیادی
شاید به علت قحطی و وضع اقتصادی دشواری که در آن ایام وجود داشته  –درگذشتند 

 است. به هر حال می توان گفت که یهودیان دل خوشی از پاره ای از حاکمان کشور نداشتند.
د جزئیات آن ها نشدم، ولی تا حدودی وقایع دیگری نیز در دوران ساسانیان رخ داد که من وار

قیام مزدک است، با آوردن بعضی از اصول و  یکی از آن هاهم با یهودیان ارتباط پیدا می کند و 
یحه دار می کرده، و مخصوصا مطالب و اموری که با ح ت رمعقایدی که قلب یهودیان را جر

شتند و حتی در دوران قباد خانوادگی ارتباط دارد. یهودیان به این موضوع حساسیت زیاد دا
ساسانی درگیری هائی نیز رخ داد که من نمی خواهم وارد جزئیات آن ها شوم. در مجموع می 

 توان گفت که یهودیان در آن دوران دل خوشی از برخی حکومت های زمان نداشتند.
وزان نام علت دوم استقبال یهودیان از مهاجمان عرب احتماالً آن بوده که سردار اصفهان که فیر

داشت، در واقع هنگام رسیدن اعراب به دروازه شهر، اصفهان را رها ساخت و خود پا به 
یز نهاد. یعنی شهر اصفهان هم زمان با هجوم اعراب، بدون دفاع مانده بود. در این رابطه با  گر
یم )نمی دانم که آیا یک پژوهشگر حق دارد احساسات خود را نشان  کمال تاسف باید بگو

زیرا پژوهشگر باید کامال بی طرف بماند( که در اکثر شهرها و  –ابراز تاسف کند  دهد و
دهان رزمی سپاهیان خود را رها ساختند و راه فرار در پیش گرفتند و فرماننواحی ایران، 

 دروازه ها در برابر تهاجم عرب خالی ماند. 
ن شهرها و نواحی دارافرمانیک علت این وضع آن بود که مردم از حکومت و والیان و 

 ناخرسند بودند. یهودیان اگر چنین کاری کردند، یک علت آن همین وضع بوده است. 
یم که اگر یهودیان در اصفهان یک اقلیت کوچک  در مورد علت دیگر باید این موضوع را بپذیر
را تشکیل می دادند، مثال اگر هشتاد در صد از اهالی شهر زرتشتی بودند و تنها بیست درصد 

هودی بودند، یهودیان هرگز جرأت چنین کاری را نداشتند. این خود نشان می دهد که واقعا در ی
آستانه حمله اعراب به ایران، شهر اصفهان یک شهر یهودی نشین بوده است و یا دست کم در 

 بخشی که "یهودیه" نامیده می شده، همگی یهودی بوده اند.
و راهی پیشتر اطالعاتی داشتند از این که اسالم گذشته از این، اگر هم فرضا به یک وسیله 

واقعا چیست و اصول آن بر چه پایه ای استوار است، بدون شک در آن دوران ابتدائی و 
آغازین که اسالم هنوز از نظر قوانین شرعی رشد نکرده بود، یهودیان چیزهائی در اسالم می 

الی که در دین زرتشت چنین شباهت دیدند که تشابه بسیار با قوانین یهود داشت و این در ح
 موجود نبود.هائی با دین یهود 

بستان، یا بهتر بگوئیم از سوی بابِِِ ل، و یا اگر اگر گروهی از غرب آمدند، یعنی از سوی عر
بهتر بگوئیم بابلی که جمعیت یهودی آن بسیار زیاد است، بابلی که می توان آن را از نظر شمار 

یکا مقایسه کرد، در آن ایامی که سرزمین اسرائیل قدرت و توانی یهودیان با ایاالت متحده آ مر
و اعراب هم از همان مسیر به  گرفته بودنداشت، و این بابل بود که در همسایگی ایران قرار 

ایران حمله بردند، این است که یهودیان شاید در فضای فکری خود، چنین تصور می کردند که 
 .باید از این اعراب استقبال کرد



ولی یهودیان، رفته رفته و با چهره واقعی اعراب در حمله های بعدی که به نقاط دیگر ایران شد، 
بازان و آشنا گردیدند.  دهان عرب ساختند در کنار پاره ای از شهرها فرمانساخلوهائی که سر

یاری از نقاط ایران عرب ها در بس همراه بود کهکشتارهای فجیعی با و شهرک ها و آبادی ها 
بی  گردید وبه حدس قریب به یقین شامل حال یهودیان نیز می  این جنایات مرتکب گردیدند.

 تردید موجب شد که یهودیان عقیده خود را نسبت به عرب ها تغییر دهند.
در برخی نقاط دیگر ایران نیز مراکزی به نام "یهودیه" که محل سکونت یهودیان بوده وجود 

یز یهودیان شهرهائی از خودشان ساختند که آن ها هم یهودیه داشته است. مثالً در خراسان ن
 نامیده می شده است. در آن دوران، خراسان واقعاً قلب ایران بود.

توجه شما را به یک موضوع دیگر نیز جلب می کنم که پیشتر نیز به آن اشاراتی داشتم و آن 
ر دل گروهی از مردم و از جمله ی وارد ایران شدند که واقعاً بئاین که اعراب مهاجم با شعارها

اقلیت های یهودی و مسیحی و هندی و دیگران نیز می نشست. از این رو، اشغال ایران توسط 
و تصرف ارضی نبود، بلکه یک نوع تحول اجتماعی و  تسلط گرایانهاعراب تنها یک اقدام 

 طبفاتی نیز در ایران به وجود آورد.
ران طبقه بندی اجتماعی وجود داشت، اعراب با در حالی که در دوره ساسانیان، در ای

با تهدید و زور و کشتار تنها که آن ها  گفتشعارهای تازه ای به میدان آمدند و نمی توان 
 خودشان را بر ایرانیان تحمیل کردند. 

به زور شمشیر توانستند  فقطچنین ارزیابی از نظر تاریخی درست نیست که بگوئیم عرب ها 
یرانیان بقبوالنند. البته به زور شمشیر بوده، و این واقعیتی است که خودشان نیز دین خود را بر ا

تائید می کنند، آن ها این امر را در کتاب های تاریخ خود نیز نوشته اند، ولی افرادی هم در 
ایران وجود داشتند که از حکومت های پیشین ناراضی بودند و تیعیضات طبفاتی آن ها را رنج 

 ها به اعراب پیوستند. می داد و آن
عجیب این است که آنانی که با سرعت بیشتری دین زرتشت را ترک گفتند و به سوی اعراب 

که از نظر ثروت و مکنت بسیار توانگر  ندرفتند و به آن ها پیوستند، یک قشر زرتشتی بود
دارد که  شمرده می شدند و تصور می کنم که این واقعیت ارتباط بسیار با همان زندگی اشرافی

 آنان به آن عادت کرده بودند.
تصور می رود که برای یک فرد متمکن زرتشتی ناراحت کننده بود که از این پس فردی که از 
طبفات اجتماعی پائین تر محسوب شود به آن ها دستور دهد نوعی مالیات بپردازند که 

یه" می خواندند و آن شبیه همان مالیاتی بود که در ایران دوران ساسانی افراد  اعراب آن را "جز
 وابسته به طبقه اجتماعی پائین به والیان و حاکمان می پرداختند.

یه را ابداع کردند، بلکه در دوران ساسانی در ایران  در واقع، این اعراب مسلمان نبودند که جز
یه" می خواندند و یک نوع مالیات حکومتی  این امر مرسوم بود و آن را "گزه" یا "گز

در درجه از نظر اجتماعی می شد و پرداخت آن به افرادی تحمیل می گردید که محسوب 
 طبفاتی پائین تری قرار داشتند.



یان باعث شد که شماری از ثروتمندان زرتشتی به اسالم گرویدند و به سوی اعراب  این جر
یچار بولیارد  Bolyard) رفتند. تحقیقات گسترده ای در این مورد انجام گرفته که از جمله دکتر ر

Richard)  ציון-נחמיה לב)و همچنین یک دانشمند اسرائیلی به نام نحمیا لِب صیون  Nehemya 

Lev-Sion)  .از دانشگاه عبری اورشلیم دارای آثار مهمی در این زمینه هستند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

شما پیشتر تعریف کردید که چگونه اعراب بیابانگرد سرزمین ایران را به اشغال  –پرسش 
از آمدن آن ها استقبال  و از جمله یهودیان اصفهانخود درآوردند و گروهی از مردم 

 س از آن چه شد؟کردند. پ
باره بر این نکته تاکید  –پاسخ  که نه همه مردم ایران، بلکه گروهی از آنان  گذارممی خواهم دو

بود که ایرانیان را ناچار  مهاجمینیش از آن، زور شمشیر پبه پیشواز اعراب مهاجم رفتند. 
ای نیز ساخت سلطۀ عرب را )آن هم به طور موقت( بپذیرند. اعراب به تبلیغات گسترده 
 برای به دست آوردن دل مردم ایران دست زده بودند و وعده عدالت و برابری می دادند.



یسانی پیدا می شوند که ادعا می کنند ایران به سرعت روی به سرنهادن بر فرهنگ  اگر تاریخ نو
 که گذارمعرب و باورهای دینی آن نهاد، این ارزیابی نیز درست نیست. باید بر این نکته انگشت 

در برخی نواحی ایران، مانند گیالن و مازندران، دست کم چهارصد سال طول کشید تا اهالی 
 به صورت تدریجی و آهسته آهسته به سوی اسالم کشیده شدند.

موضوع جالبی که با یهودیان نیز ارتباط دارد آن است که ایران و ایرانیان در برابر تهاجم عرب 
شدند ساکت ننشستد. ایران دستخوش غلیان بود و مردم  و جنایاتی که در این سرزمین مرتکب

ایران بعد از گذشت بهت و حیرتی که از این وضع به آنان دست داده بود، به خود آمدند و 
 پس از یک مدت سکوت طوالنی به پا خاستند.

یان بود. ولی از آن جا  شاید هم ایرانیان در آن مدت سکوت نکرده بودند و اقداماتی در جر
یم که در آن دوران در ایران چه که اس ناد و مدارکی به دست نیامده، ما اطالعات دقیقی ندار

بی  یبا همه آن چه که ما می دانیم، از روی مطالبی است که به زبان عر گذشته است. تقر
 نگاشته شده است.

ایران در حال جوش و خروش بود و در یک حالت انقالبی قرار داشت. جنبش های مختلفی 
یشه می گرفت، که از ا فکار دینی و آرزوی ظهور حضرتی که رهائی و نجات را به همراه آورد ر

ین، اسحاق ترک و  به سراسر ایران رخنه کرد. از ابومسلم خراسانی گرفته تا افرادی مانند به آفر
 دین، مازیار، افشین و چند تن دیگر به پاخاستند تا وطن خویش را نجات دهند.رمبابک خ

یبی می توان گفت که حدود صد سال پس از ظهور اسالم و تسخیر ایران مخالفت  به طور تقر
یبا در سال  میالدی، در دوران خالفت عباسیان و مأمون، ایرانیان  817یا  877ها آغاز شد. تقر

در یک مسیر وطن پرستی و عِرق ناسیونالیستی قرار گرفته بودند. این، نوعی ناسیونالیسم بود که 
 یشه های مذهبی نیز در آن دیده می شد.آمیخته ای از اند

ایرانیان می کوشیدند دین و زندگی پیشین خود را به نحوی زنده کنند و رنگ تازه ای به آن 
ببخشند. ولی نمی خواستند همانی را که در دوره ساسانیان وجود داشت باز گردانند، و نه 

زرتشتی و حتی باورهای  دَتعتقادقیقا آن اسالمی را که پذیرفته بودند، بلکه مجموعه ای از ا
بنیاد در هم آمیختند. ین اسالم نو  ادیان یکتاپرست سامی را با مواز

ین آن ها به پا خیزی ابومسلم  یانات سیاسی نیز مخلوط شد و یکی از بازرتر این روند با جر
ش روایان عرب همه این خیزفرمانخراسانی بود. به دنبال او قیام های دیگری نیز رخ داد. ولی 

ها را در نطفه خفه کردند. خواه خلفای اموی و خواه خلیفه های بعدی و از جمله عباسیان، به 
هیچ وجه امکان ندادند که این خیزش های ملی در ایران قدرت و نیرو بگیرند و آن را با 

 خشونت و وحشیگری بسیار سرکوب کردند.
یان، بر یهودیان چه اثری داشت؟ جالب آن است که برای نخستین بار در دوران  ولی این جر

تسلط اسالم بر ایران، ما به یک خیزش ملی یهودی در آن سرزمین بر می خوریم. این خیزش به 
رهبری یک فرد یهودی در شهر اصفهان آغاز شد. از این که قیام یهودی از اصفهان شروع شد 

ین شمار  یهودیان در ایران نباید شگفت زده بود، چون پیشتر گفتیم که اصفهان دارای بزرگتر
 بود.



آن یهودی که به پا خاسته، ابوعیسی اصفهانی نام داشت و ما درباره او به چند منبع دسترسی 
یم، که برخی از آن ها یهودی و بعضی دیگر اسالمی است. در کتاب "ملل و نحل"  دار

ین و مفصل شهرستانی، و پیش از آن در "آثار الباقیه" ابوریحان بیرونی، و در میان یهودیان ب هتر
بی، ولی به خط عبری نوشته شده، و  ین منبع کتاب معروف "فرقسانی" که به زبان عر تر
همچنین اشاراتی در نوشتارهای فیلسوف بزرگ یهودی "موسی بن میمون" ملقب به 
 "هارامبام" وجود دارد که اطالعات بسیاری را درباره ابوعیسی اصفهانی در اختیار ما می گذارد.

مان دقیق به صحنه آمدن ابوعیسی تاریخ های متفاوت داده شده که نمی توانیم در مورد ز
باره او یک رساله پژوهشی نوشته ام که  یک درست است. بگوئیم کدام ، انتشار نیز یافتهمن در

و به این ارزیابی رسیده ام که خیزش ابوعیسی اصفهانی، آن فرد یهودی، در دوره میان پایان دوران 
 .ه استیه و به روی صحنه آمدن خلفای بنی عباس رخ دادخالفت بنی ام

این ارزیابی بر اساس آن است که در موارد بسیاری، هنگامی که حکومتی می رود و حکومتی 
دیگری در حال قدرت گرفتن است، نوعی جوشش و جنبش و حتی هرج و مرج و ناپایداری و 

ز این وضع بهره گیری می کنند. در بی نظمی در اوضاع سیاسی به وجود می آید که برخی ها ا
همان زمان و همراه با این تغییر حکومت، جنبش های مختلفی در ایران به وجود می آید که 

 پیشتر به شماری از آن ها اشاره کردیم.
 017می توان گفت که پیدایش ابوعیسی یهودی نیز کم و بیش در همان دوران بود. یعنی، حدود 

صد و بیست و چند سال پس از ورود اسالم به ایران. به پاخیزی میالدی که برابر است با 
ابوعیسی اصفهانی نیز همانند پاره ای از رستاخیزها و قیام ها و نهصت های آزادی بخش و 
جنبش های نجات و رهائی در بخش هائی از ایران، یک جنبش سیاسی، ولی آمیخته با انگیزه 

 های مذهبی بود. 
ار جالب باشد، زیرا کسانی که از پیشینۀ تاریخی یهودیان آگاهی کامل این موضوع می تواند بسی

ندارند، و به یهودیان به صورت امروزی و یا صد سال اخیر نگاه می کنند، در این پندارند که 
یهودیان از نظر سیاسی و اجتماعی گروه منفعلی هستند که تحرکی ندارند و فعالیت های آنان 

 است. در یک محدوده کامال دیگری
یان ابوعیسی می بینیم که این ارزیابی درست نبوده و یهودیان ایران در دوره ای ابراز  ولی با جر
وجود کردند و به پا خاستند و قیام آنان، بدون شک با استقبال عامه ایرانیان نیز روبرو شد، 

یرا به موازات خیزش های ملی ایرانیان بود که این قیام یهودی نیز پا گرفت.  ز
را هم اضافه کنم که اگر این به پاخیزی ها به هم پیوسته می شد و به یک قیام سراسری و  این

همگانی مبدل می گردید، بعید نبود که سرنوشت ایران در مسیر دیگری قرار می گرفت و 
 ایرانیان می توانستند با شتاب بیشتری و در زمانی کمتر خود را از سلطۀ اعراب برهانند. 

که رهائی ایرانیان از قید اعراب با فجایع بسیار همراه گردید و آن هنگامی بود  یادآوری می کنم
که مغول ها آمدند و به کشتار ایرانیان پرداختند و سرزمین آن ها را ویران کردند و بساط 
خاندان خلفای عباسی را نیز برچیدند. ابوعیسی یهودی یک لشگر به دور خود گرد آورد. برخی 

 ه او توانست تا حدود صد هزار نفر یهودی را با خود همسو کند.بر این باورند ک



بیائید فرض کنیم که آنانی که این رقم را نگاشته اند، کمی اغراق کرده اند؛ ولی، آوردن چنین رقم 
بزرگی، حتی اگر درست نباشد، نشان آن است که شمار کثیری از مردمان یهودی به خیزش او 

یک لشگر مجهز که دارای  –و یک لشگر بزرگ به وجود آوردند پیوستند و دور او گرد آمدند 
جنگ افزارهم بود. لشگری که به حمله دست می زد، از این نقطه برای ادامه جنگ به آن نقطه 
یان( به  می رفت و علیرغم همه مشکالت لوژیستیک )رساندن آذوقه و اسلحه به جنگجو

یز می پرداخت.  شیوه های جنگ و گر
یسان یهودی این ها مطالبی  یسان اسالمی به آن پرداخته اند و هم تاریخ نو است که هم تاریخ نو

 آن را شرح داده اند.
پیشترگفتم که جنبه های دینی نیز با این به پا خیزی ملی یهودیان آمیخته شده بود. زیرا یکی از 

باره تفکر مسیحائی، یعنی نجات و رهائ ی خواسته های ابوعیسی اصفهانی مطرح ساختن دو
بت و بازگشت آنان به سرزمین پدری بوده است. درست است که در دوران  یهودیان از غر
صدر اسالم "مهدویت" به صورت امروزی آن وجود نداشت. ولی بعدها این باور در شیعه 

 بسیار قوت گرفت.
در تحرک سیاسی و اجتماعی و دینی و مسیحائی ابوعیسی، امید به ظهور "ماشیح" )مهدی 

 و باورهای دینی نیز وجود داشته است.یهودیان( 
یکی از موضوع های جالبی که در پاره ای از نوشته ها می بینیم و آن را به ابوعیسی اصفهانی 
منسوب می کنند، آن است که وی پیامبران همه ادیان را پذیرفته و در کنار حضرت موسی، 

وضوع هم می حضرت عیسی و حضرت محمد را نیز برحق دانسته است. شاید همین م
 –تواند نشان دهنده آن باشد که نوعی همکاری بین سپاهیان ابوعیسی و جنبش های مسلمان 

ایرانی زمان وجود داشته است، یعنی همکاری با ایرانیانی که اسالم را نیز پذیرفته بودند و خود 
 را مسلمان می دانستند.

بش های ملی ایرانیان به شدت پایان کالم آن که جنبش یهودی ابوعیسی نیز همانند دیگر جن
ولی با این همه، ریشه هائی از این نهضت باقی ماند که موجب گردید عده  –سرکوب شد 

یم که ما  دیگری از یهودیان ایران پرچمدار جنبش های بعدی شدند که شوربختانه اسنادی ندار
انیم. مثالً جنبشی را با جزئیات آن آشنا سازد. ولی نام برخی از رهبران این جنبش ها را می د
 به نام "یُدغانیه" مرکب از افرادی که به دور رهبری به نام "یَدغان" گرد آمدند.

یسان یهودی چون  یم، ولی برخی تاریخ نو بان عبری واژه ای به نام "یدغان" ندار گرچه در ز
خته پروفسور گرتس بر این باورند که آن واژه تحریف شده از "یهودا" آمده که آن هم درهم آمی

 ای از واژه "همدان" است.
ین" یا "سِِِ ین"( وجود جنبش های دیگری نیز مانند "مشکانیه" و "سیر ین" )و شاید هم "شیر یر

ین" باشد. در هر حال، چندین خیزش  ین" کوتاه شده "قصرشیر داشته که ممکن است "شیر
آن ها در دوره یهودی در ایران پس از اشغال این سرزمین توسط اعراب به وجود آمد، ولی همه 

 عباسیان سرکوب گردید و ندای اعتراض مردم ایران خاموش شد.



باره زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و دینی  از آن تاریخ به بعد، ما اطالعات کافی در
یم و چاره ای جز تداعی و قیاس آن با زندگی یهودیان در سرزمین مجاور  یهودیان در ایران ندار

زیرا حتی در دوران خلفای عباسی، یهودیان سرزمین  –وز( باقی نمی ماند ل )عراق امریعنی بابِ
 بابل در قدرت و نیروی اجتماعی خود باقی مانده بودند. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جمین عرب جنگیدند. ولی باالخره مقاومت آنان در هم شکستایرانیان دالورانه علیه مها

شما در گفت و گوی پیشین به خیزش یک سردار یهودی در ایران به نام ابوعیسی  –پرسش 
اصفهانی پرداختید که لشگر بزرگی برپا کرد و با اشغالگران عرب به جنگ و ستیز 

بی رحمی سرکوب گردید.  پرداخت، ولی همانند دیگر جنبش های ملی ایران با خشونت و
در این جا مایلیم بدانیم که اصوال یهودیان ایران در دوران تسلط اعراب بر این سرزمین 

 چگونه زندگی می کردند.
تصور نمی کنم که با تهاجم اعراب به ایران، تغییر اساسی در زندگی یهودیان آن  –پاسخ 

اسالم را پذیرفتند و به آن دین  سرزمین رخ داده باشد. احتماال، عده ای از یهودیان نیز
درآمدند. بعید نیست که عده ای نیز خرسند بودند از این که دین تازه ای آمده که به صورتی 
خیلی واضح اعالم می دارد که یهودیت را می پذیرد و به حضرت موسی ایمان دارد. زیرا در 

باره قرآن مجید از حضرت موسی نیز با احترام بسیار نام برده شده و آی ات زیادی در آن در
 یهودیان وجود دارد.



عالوه براین، در اسالم یهودیان به عنوان "اهل کتاب" شناخته شده اند. ولی در کنار آن، یهودیان 
یه" نامیده می شد و آنان را "اهل الذم " هرا ناچار به پرداخت مالیات سرانه می کردند که "جز

ین دیگری قرار گرفته اند. البته این قوانین مالیاتی، یعنی افرادی که زیر حمایت د –می خواندند 
 پیروان دیگر ادیان را نیز شامل می شد.

به زبان دیگر، اسالم این فرصت و امکان را به اقلیت یهودی در ایران داد که بتواند به زندگی 
یش ادامه دهد. البته آن ها "اهل کتاب" خوانده شدند، ولی طبیعی است که حق تمرد  خو

تند و از امکان شورش و قیام علیه حکومت های محلی عرب برخوردار نبودند و ناچار نداش
 به پرداخت مالیات سرانه می شدند.

ولی همان گونه که در گفت و گوی پیشین نیز بیان شد، اگر بخواهیم زندگی یهودیان در بابِل 
یهودیان در ایران بدانیم )عراق امروز( را قیاس قرار دهیم، و آن را معیاری برای آگاهی از وضع 

یم(، الاقل باید به این نتیجه برسیم که  یرا در این زمینه اسناد و مدارک کافی در اختیار ندار )ز
در دوره های مختلف، با صرفنظر کردن از برخی موارد استثنائی، زندگی یهودیان چندان 

 دشوار نبوده است.
ر بود که یهودیان از استقالل ملی در کشور البته بهتر است که انسان ها در اقلیت نباشند. بهت

باستانی خویش برخوردار می بودند. ولی چنین چیزی رخ نداد و این آرزوها همه در حد اگر و 
 باقی ماند. اما

در زیر سلطۀ اعراب و اسالم، برخالف زمان هائی از دوران ساسانیان ، زندگی یهودیان در 
که علت این امر شاید شباهت زیادی باشد که بین ایران چندان دشوار نبود. تکرار می کنم 

خداوند( و الله  – Elohimאלוהים )باورهای مذهبی یهودیان و مسلمان وجود دارد و بین "الوهیم" 
تفاوت چندانی وجود ندارد. بسیاری از اصولی که در تورات و تلمود و میدراش )تراوشات 

یعت اسالمی نیز پذیرفته معنوی و مذهبی یهودیان( بیان گردیده، به تدریج  توسط واضعان شر
شد و پرورش یافت و بسیاری از آئین ها و مراسم یهودی در اسالم نیز مورد قبول قرار گرفت 

بوط به کفن و دفن است.  که یکی از آن ها مقررات مر
آئین ترحیم و سوگواری و آئین ختنه و احترام به خانواده نیز از اموری بود که از یهودیت به 

م رسید و پذیرفته شد. در دوران ساسانیان، احترام به خانواده به صورتی بود که نمی اسال
 توانست مورد قبول یهودیان قرار گیرد. و بی تردید مسلمانان نیز آن را رد می کردند.

גאונים )در این جا می خواهم به دورانی از تاریخ و فرهنگ یهود اشاره کنم که "دوران گئونیم" 

Geonim) یده می شود. این واژه به معنی "نوابغ" و یا عظمای دین است و مفرد آن "گائون" نام
می باشد. شخصیتی مانند "سعدیا گائون" در این دوره شکوفا گردید و در بابِل  (Gaonגאון (

بان عبری "یشیوا"  پا شد که در ز ישיבה ))عراق کنونی( دانشسراهای مذهبی یهودی زیادی بر

Yeshiva – الی تعلیمات دینی( نامیده می شود. این دانشسراها به ویژه در شهر بغداد، مدرسه  ع
یر سایه خلفای اسالمی دایر شده بود و فعالیت می کرد.  ز

بنابراین، می توان در مورد شیوه زندگی یهودیان در دوران تسلط اعراب، این ارزیابی را ارائه داد 
ار بوده اند. نکته دیگری را می خواهم در این که در آن دوره، آنان از وضع قابل تحملی برخورد



رابطه مطرح کنم و آن این که شماری از زرتشتیان پس از حمله اعراب، در ایران باقی ماندند. 
یختند و راهی هندوستان شدند و در شهرهائی  بیشتری از آنانولی شمار  از وطن خویش گر

 رحل اقامت افکندند. (Gujarat)مانند گجرات 
ان در میان زرتشتیان جنبشی از تجدید حیات فرهنگی به وجود آمد و در قرن های در آن دور

یان حمله  یسی بخشی از کتاب هائی پرداختند که در جر هشتم، نهم و دهم میالدی به بازنو
 عرب و تالش آن برای نابود کردن فرهنگ ایرانی، در کتابخانه ها سوخته و از بین رفته بود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

شما در یکی از گفت و گوهای پیشین در مورد ارتباطات تاریخی و فرهنگی دو  –پرسش 
ید دورانی بود که یهودیان بزرگترین اقلیت دینی را در ملت یهود و ایران، ضمن آن که گفت

در ایران بردید، که در  (Karaite Jews קראים)ایران تشکیل می دادند، نامی از یهودیان "قَرائی" 
برخی سرزمین های دیگر نیز زندگی می کردند. کنجکاویم بدانیم که آن ها از کجا آمدند و 

 گی داشتند؟چگونه زندگی می کردند و چه نوع فرهن
به طور فشرده می توان گفت که قرائی ها افرادی بودند که پنج صحیفه تورات را  –پاسخ 

قبول داشتند، ولی همه کتب تفسیری را که در رابطه با تورات نگاشته شده و بخش مهمی از 
فرهنگ دینی یهود را تشکیل می دهد، و خصوصاً مجموعه ای را که "تلمود" نامیده می شود، 

 چه را که پیرامون تلمود نگاشته شده است، نمی پذیرند. و آن
عالوه بر این تفاوت، قرائی ها افکار دینی و اجتماعی متفاوتی نیز داشتند که با دیگر یهودیان 
همخوان نبود. نمی خواهم بیش از این توضیح فشرده ای که دادم وارد مفاهیم و باورهای قرائی 

بوط می شود، جالب آن که این مکتب دینی یهود ها بشوم، ولی در مورد آن چه که ب ه ایران مر
 از ایران برخاست و یهودیان ایرانی پایه گذاران آن بودند.



یداد علت و ریشه داشت و از دیدگاه من، یک علت اساسی آن )طبق مقاله مفصلی که  این رو
در لوس آنجلس انتشار در این باره نوشته ام و در جلد دوم مجموعه رساله هائی به نام "پادیاوند" 

 یافته است( فاصلۀ جغرافیائی بود.
در آن روزگاران، در خراسان و اصفهان و ناحیه جِبال و در فارس و همچنین خوزستان گروه 
های یهودی وجود داشتند که می باید از رهنمودهای دینی روحانیون یهودی که مرکز آن ها در 

یدیم که یهودیان ایران به پیروی از جنبش های ملی بغداد بود اطاعت کنند، و از سوی دیگر می د
که پس از حمله عرب به وجود آمد، خود به تالش های رهائی بخش دست زدند. هم زمان، 
یان،  یان، صفاریان، سامانی ها، غزنو بسیاری از سلسله هائی که در ایران برخاستند مانند طاهر

یه )که این خود مبحث جداگانه ای سلجوقی ها و شاید در رأس همه این ها سلسلۀ آلِ بو
است(، در عین حال که می خواستند خالفت اسالمی وجود داشته باشد، ولی مستقل زندگی 

 می کردند.
ی سیاسی خاندان های نامبرده، که با استقالل فکری همراه بود و امکان زندگی فرماناین خود

یا بر اندیشه یهودیان ایرانی نیز اثر گذا یان دینی قَرائیت نوعی مستقل می داد، گو شت و جر
استقالل جوئی فکری بود که موجب دوری یهودیان ایرانی، و یا اکثریت یهودیان ایران، از مراکز 

 ل گردید. دینی یهود در بابِ
در تورات به آن اشاره که یهودیان ایران حاضر نبودند به آن روحانیون دور دست مالیاتی را 

بعضی جهات به عنوان روحانیون اعظم یهودی که خود پیرو آن ها در  شده بپردازند و یا آنان را
باشند، بپذیرند. یهودیان ایرانی از مراکر دینی در بغداد انتقاد می کردند، به همان نسبت که عامۀ 

بان به انتقاد می گشودند.  ایرانیان از خالفت مرکزی در بغداد ز
عتزله، و آنانی که پیرامون آن چه که به وجود آمدن پاره ای از نهضت های فکری، به ویژه م

"اخوان الصفا" می نامیم گرد آمده بودند، یک نوع نواندیشی فکری به وجود آوردند که بسیاری 
از موضوع های مذهبی را از نظر فلسفی تحلیل می کردند. این ها همه روی اندیشه و تفکر 

 یهودیان ایرانی نیز تاثیرگذار بود. 
را بیافزائیم که  شاید اکثر اندیشمندان و اهل ادبی که اخوان الصفا را در حاشیه این ارزیابی 

نوشتند )که دانشنامۀ ایرانی محسوب می شود( اسماعیلی بودند. رسائلی چون "تناسخ" و 
"رجعت" و "تشبیه" و "حلول" و این پرسش که آیا قرآن و دیگر کتب مقدس را کسی نوشته و یا 

بر و اختیار" چگونه بوده و یا "توکل" را چگونه باید توجیه از آسمان نازل شده است، یا "ج
کرد، "تفسیر" چه مفهومی دارد، "تعبیر" به چه معنی است و این را به چه صورت می توان از 
نظر فلسفی توجیه کرد، "ظاهر داشتن" و "باطن داشتن" در کتب مقدس را چگونه باید تلقی کرد 

مقدس می بینیم، باطنش نیز همان است و یا باید آن را و آیا ظاهر هر چیزی را که در کتاب 
تعبیر کرد، این ها همه پرسش های مهمی بود که ذهن اندیشمندان یهودی را در آن دوران 

 سخت به خود مشغول می داشت.
این اندیشمندان بیشتر افرادی بودند که پیرامون معتزله گرد آمده بودند و دور حلقه هائی چون 

و امثال آن که همه آن ها روی نهضت های فکری یهودیان نیز تاثیر گذاشتند و "اخوان الصفا" 



پذیر از همین نهضت های فکری ایرانی بوده  بدون شک جنبش "قرائی" در یهودیت ایران، تاثیر
 است:

یهودیان آمدند و گفتند "ما هم باید یک فکرهائی بکنیم". مثالً رهبر قرائی ها و یا دست کم 
که ما در این رابطه می شناسیم ایرانی بود. او را "دانیال بن موسی قُمِیسی نخستین شخصیتی 

دامغانی" می نامیدند که حدوداً در قرن نهم میالدی به صحنه آمد و اگر تفسیرهای او را که در 
دسترس است )و بی تردید شماری از نوشتارهای او به دست ما نرسیده است( مطالعه کنیم 

یم که او  بنده به علمای اعظم یهودی در متوجه می شو به صورت خیلی زننده و شدید و کو
حوزه های دینی در بغداد حمله می برد و آنان را در مورد برخی امور دینی مرجع صالحیت 

 واقعی نمی دانست. 
بان  او به مطالبی اشاره می کند که با نماز و نیایش ارتباط دارد. کتاب های نیایش )که در ز

نامیده می شود( توسط روحانیون بابِل تنظیم شده بود که یهودیان  Sidurר סידוعبری سیدور 
ایرانی سبک خود را می خواستند و مایل بودند که از استقالل فکری بهره مند گردند. آن ها 
تفسیرهائی را که از تورات می شد به طور کامل نمی پذیرفتند و بر این باور بودند که این 

ها مخلوط شده و در کتاب تلمود به ثبت رسیده و قابل قبول نیست  تفسیرها با برخی افسانه
 مستقل خویش بودند.نسخه و قرائت  خواهان ارائهو آنان 

یم از دیدگاه قُمِیسی دامغانی،  شاید برای یهودیان ایرانی کمی شگفت انگیز باشد که من بگو
بان عبری به  تورات نوعی بت پرستی محسوب می شد که در توماربوسه زدن بر محفظه  ز

گفته می شود که مفهوم آن سرخدمت نهادن به فردی و  (Avoda zaraעבודה זרה )آن "عَُودا زارا" 
یا امری بیگانه است که می توان آن را نوعی بت پرستی تلقی کرد. از دیدگاه این روحانی 

است تورات در آن نگاهداری می شود، همانند آن  توماردگراندیش، بوسیدن محفظه ای که 
بی بوسه زند.  که انسان بر تخته چو

قرائی ها برخالف یهودیان دیگر که نوشیدن شراب را در شب شنبه و یا در اعیاد و مراسم 
مذهبی بخشی از آئین دینی خویش می دانند، این سنت را رد می کردند و شمار روزهائی که 

یاد بود  د هرچه زودتر به روز نجات و همه این ها به این امید که بتوانن –روزه می گرفتند ز
 خویش برسند و "ماشیح" )منجی موعود( ظهور کند. در کجا؟ در اورشلیم!

تصور می کنم که در دوره حکومت صفاریان بود که قُمِیسی دامغانی به اورشلیم آمد و به نامه 
باره امور دینی پرداخت که در نوشتارهای او شماری واژه های  پراکنی به اقصی نقاط جهان در
فارسی نیز دیده می شود. در این رساله ها از شهرها و اماکن متعددی در ایران نام برده می 

ین راه رسیدن به نجات و رهائی دینی )گِئوال( آن باورمشود و او به  ید که بهتر ندان می گو
نانی که در ایران آاست که از میان هر پنج نفر یهودی، یک تن بیاید و در اورشلیم زندگی کند و 

یا دیگر نقاط می مانند باید معاش آن یک تن در اورشلیم را تامین کنند، تا بدین سان جمعیت 
یهودی در اورشلیم افزایش یابد تا شاید با این شیوه، یهودیان بتوانند استقالل خویش را از نو به 

 دست آورند.



نیز وجود داشتند که  قُمِیسی دامغانی تنها متفکر دگر اندیش یهودی در ایران نبود. افراد دیگری
اندیشه های نو مطرح می ساختند که یکی از آن ها فردی به نام "بنیامین نهاوندی" بود و او نیز 

 کم و بیش در همان دوره قٌمِیسی می زیست، ولی تحرک سیاسی او را نداشت.
پاره ای نهاوندی نیز دگرگونی هائی را در شیوه تفکر یهودی عنوان می کرد که آن هم از طرز تفکر 

مثالً راز و نیاز با پروردگار، یا پرداختن به این  –از گروه های اسالمی در ایران تاثیر گرفته بود 
ید و یا این مهم را به یکی از فرشتگان خود  پرسش که آیا خداوند دنیا را به طور مستقیم آفر

 سپرد؛ و یا این که ماهیت فرشته چیست.
حث در معتزله و اخوان الصفا و همچنین در میان توجه به عقل یک مساله مرکزی مورد ب

قرائی های یهودی بود. آن ها به این پرسش می پرداختند که عقل چه مفهومی دارد و چگونه 
عمل می کند و چگونه باید آن را طبقه بندی کرد. این عقل اول و دوم و سوم تا عقل دهم چه 

 یک عقل فاعل است؟کارهائی می توانند انجام دهند؟ آیا فرشته در واقع 
 –اتفاقا در نوشتارهای بوعلی سینا با عنوان "عقل فاعل" نیز با این پرسش برخورد می کنیم 

همین طور در نوشتارهای "هارامبام" )موسی بن میمون( اندیشمند یهودی در کتاب "داللت 
ین" آن را می یابیم. این پرسش از نظر دنیای اسالم یک نهضت جهانگیر بوده ا ست و من الحائر

یم. گذارمنمی خواهم تنها یهودیان ایران را در این محدوده باقی ب  و از آن گسترده تر سخن نگو
این طرز تفکر در دنیای اسالم، یهودیان سرزمین های دیگر را نیز به خود مشغول می داشت. 

بی همان گونه که گفتیم "هارامبام" به طور گسترده به این موضوع پرداخت و حتی فرزند او  "ر
پذیری از اندیشه های  ابراهیم" نیز آن را مطرح و بررسی کرد. به عنوان مثال، ربی ابراهیم با تاثیر
اسالمی، در یکی از نوشتارهای خود توصیه می کند که شیوه نمازگزاری یهودیان نیز عیناً 

رکوع و سجود است. او توصیه می کند که  منظورمکه  –مطابق آداب مسلمانان باشد 
 بندی نمازهای روزانه یهودی نیز به شیوه اسالمی تغییر یابد. تقسیم

در مجموع می بینیم که بی شک، آمدن اسالم اثراتی بر اندیشه یهودی گذاشته است و این 
موضوع واضح و مبرهن است که می بینیم از همان ابتداء یهودیت بر اسالم تاثیرات عمیق 

 تثنی نبودند.داشته است و یهودیان ایران در این مورد مس
اگر برگردیم به همان بنیامین نهاوندی، که شوربختانه بسیاری از نوشتارهای او به دست ما 
نرسیده و امیدواریم شاید روزی در جائی بتوانیم آن ها را پیدا کنیم، یادآوری می کنم که او یک 

به وجود آورد  یهودی قرائی ایرانی بود و تالش می کرد اصالحاتی در شیوه تفکر یهودیت ربانی
 که این خود نوعی برخورد و اصطکاک بین یهودیت قرائی و گروه های دیگر به وجود آورد.

 محققیندر مورد قرائی ها پژوهش های ارزشمندی در اسرائیل به عمل آمده است و یکی از 
در دانشگاه عبری  (Haggai Ben-Sahmmaiשמאי -חגי בן)پروفسور خاگای بن شمای  بزرگ

است.  اینان بر این باورند که هسته مرکزی و نیرومند قرائی ها در ایران بود و در اورشلیم 
مورد چرائی این پدیده همان سلسله استدالل هائی را مطرح می کنند که پیشتر ما نیز در این 

 گفت و گو آن ها را بیان کردیم.  



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

شما در گفت و گوی پیشین گفتید که فرقه قرائی در میان یهودیان در ایران پایه  –پرسش 
ن گذاری شد و مطالبی را درباره شیوه اندیشه آنان بیان کردید و به دو تن از اندیشمندا

قرائی اشاره داشتید. قرائی ها یک اقلیت کوچک در جامعه یهودیان جهان بوده اند. 
 سرنوشت آنان در ایران چه شد؟

این جنبش فکری و دینی در ایران رفته رفته ناپدید شد و دو علت برای آن وجود دارد:  –پاسخ 
یم ابراز مخالفت های شدید از  علت اصلی، بحث و جدل و مبارزه و حتی می توانم بگو

جانب پاره ای از بزرگان علوم ربانی یهودی که در رأس آن ها "سعدیا گائون" قرار داشت. گائون 
بان های دیگر با ابراز خشم و ناخرسندی، امکان ندادند که جنبش قرائی جان بگیرد و آن ها  و ر

براز مخالفت که این خود نشان می دهد که در داخل ایران نیز ا –در داخل ایران پراکنده شدند 
 ها و مبازراتی علیه افکار آنان وجود داشته است.



از مطالب فشرده ای که من در گفت و گوی پیشین در مورد پیدایش قرائی ها و اندیشه های 
آنان بیان کردم، نباید این تصور ایجاد شود که همه یهودیان ایران به این اندیشه پیوسته و پیرو 

یم. ولی همین قدر که قرائی ها شده بودند. ما هیچ ا باره شمار این افراد ندار طالعاتی در
بنیامین نهاوندی در یک شهر پرجمعیت یهودی آن روز، نهاوند، روحانی بزرگ یهودیان بوده و 
در برابر مخالفان ایستادگی کرده و نوشته های خویش را انتشار داده و دیدگاه های خود را بیان 

آن باشد که در برخی شهرهای بزرگ یهودی نشین، شمار کرده، می تواند احتماالً نشانگر 
یم.  چشمگیری قرائی وجود داشته اند که ما از چون و چند آن اطالعات کافی ندار

ولی پیرامون دانشسراهای ربانی در حوزه های دینی یهودی در بغداد و همچنین در قفقاز و 
نین در مصر جنبش قرائی نضج خراسان و اماکنی که کم و بیش از مرز عراق دور بوده، و همچ

گرفت که برحسب اتفاق، گروه هائی از این قرائی ها که در کشورهای پیرامونی ایران و 
 همچنین در مصر و قفقاز اقامت داشتند، آن ها نیز ایرانی بودند.

مثالً خاندان مرفه و ثروتمند "سهل" در مصر که با خلفای فاطمی )که شیعه بودند و در آن 
مت می کردند( داد و ستد و رفت و آمد داشته، قرائی بوده است. تصور می سرزمین حکو

مخالفت های شدیدی بوده که حوزه ربانی و رهبری روحانی وجود کنم که یک علت عمده، 
یهودیان نسبت به این جنبش ابراز می داشته است و علت دوم را نیز می توان مخالفت های 

 داخلی با این شیوه تفکر دانست.
ز تجمع و زندگی قرائی ها در منطقه رفته رفته فروپاشید، و من اگر یک جهش زمانی کنم مراک

یای  یمه در کنار در یره کر و به قرن نوزدهم برسم، در آن دوران در دو نقطه، یکی در شبه جز
سیاه، )که امروز متعلق به جمهوری اوکراین است( و همچنین در مصر جوامع قرائی زندگی 

 می کردند.
یم و در برخی ارزیابی ها آمده است که شمار آنان دربار ه شمار قرائی های امروز آماری ندار

ممکن است به صدهزار نفر برسد. در اسرائیل امروز قرائی ها در دو شهر متمرکز هستند که 
رَمله و خولون نامیده می شوند و هر دو در مرکز اسرائیل قرار دارند و آنان در این دو شهر 

پا کرده و دارای کنیساهای ویژه خود هستند  آن ها تنها بین خود ازدواج می کنند  ربمراکز دینی 
و شمارشان روز بروز کاهش می یابد و احتماالً در حال تحلیل رفتن در جامعه بزرگ اسرائیل 

 هستند.
بسیاری از اموری که قرائی ها در گذشته، یعنی در قرن های نهم و دهم و یازدهم روی آن ها 

می کرده اند، به تدریج تحول یافته و امروز کم و بیش به یهودیت تلمودی نزدیک شده  تاکید
اند. این سرگذشت کلی قرائی ها در جهان است. ولی سرنوشت آنان در ایران به کجا کشید، 
یم که من هنگام نگارش رساله پژوهشی که در جلد دوم "پادیاوند" در لوس آنجلس  باید بگو

نامه برخورد کردم که در بایگانی نگاهداری می شده است. در این نامه ها  انتشار یافت، به دو
بایجان )که نام آن در دوران رضاشاه به  به افرادی اشاره شده که از شهر سلماس در آذر
"شاپور" تغییر یافت( به استانبول می روند و در آن جا خود را به جامعه قرائی شهر به عنوان 

 می کنند.قرائی های ایرانی معرفی 



یان در اواسط قرن نوزدهم و در دوران قاجار رخ داد. جامعه یهودیان قرائی در استانبول  این جر
یسد که چند نفری به  نامه ای به شهر سلماس و به جامعه یهودی آن کشور می فرستد و می نو

یند که آن ها قرائی هستند، و این در حالی که یهودیان استانبو ل نمی استانبول آمده و می گو
دانسته اند که در شهر سلماس در ایران نیز قرائی وجود دارد. در این نامه پرسیده شده که آیا 
واقعا در بین یهودیان سلماس و دیگر نقاط ایران نیز قرائی وجود دارد؟ نامه دوم در رابطه با 

ه عنوان یهودیان ساوجبالغ است که آن هم در غرب ایران قرار دارد و از آن جا هم یهودیان ب
 قرائی به استانبول رفته بودند.

یا نه، من شوربختانه نمی توانم  ندولی آیا در آن دوره قرائی هائی در آن شهرها وجود داشته ا
یک ارزیابی قاطعانه عرضه کنم، چون اگر پاسخی به آن نامه ها از استانبول داده شده باشد، 

 ما آن را پیدا نکرده ایم.
یه به هر حال، می توان به  که دوران سرکوب  –این نتیجه رسید که احتماال در دوره صفو

بست، و به سرزمین های  –شدید یهودیان در ایران بود  قرائیت از این سرزمین رخت بر
پیرامونی مانند ترکیه، مصر و جنوب روسیه انتقال یافت. کم و بیش، این است سرنوشت 

 قرائی ها.
جنبش های فکری و مذهبی که در گفت و گوی  موضوع دیگری که می خواهم در ارتباط با

پیشین به آن اشاره شد اضافه کنم، فردی به نام "حیوی بلخی" است. بلخ در آن دوران یک 
 سرزمین ایرانی بوده و امروز نیز همچنان از نظر فرهنگی ایرانی محسوب می شود.

نام بردیم، به انتقاد حیوی بلخی نیز همانند اندیشمندانی که در گفت و گوی پیشین از آن ها 
ولی ما نمی دانیم که آیا او نیز قرائی بوده  –شدید از روحانیون اعظم یهودی در بغداد می پردازد 

 و یا این که یک جنبش فکری تازه، این بار در بلخ به وجود آمده بود.
، الدیدهم مییا قرن نهم در کم و بیش  ، یعنیدر دوران حیوی بلخی با در نظر گرفتن آن که بلخ

، و زرتشتیان و بودائی ها و دیگران در آن جا بودهصحنه تبلیغات مذهبی گسترده ادیان متعدد 
و هنوز هم معابد زرتشتی و بودائی در بلخ وجود دارد، این پرسش  –فعالیت بسیار می کرده اند 

جای به مطرح می گردد که آیا واقعیت های آن زمان تاثیراتی بر اندیشه و افکار حیوی بلخی 
 گذاشته یا نه.

ما حتی مستقیما درباره حیوی بلخی چیزی نمی دانیم و تنها مطلبی که می دانیم، رساله 
"سعدیا گائون" )از رهبران روحانی اعظم یهودیان( در پاسخ به رشته پرسش های انتقادی حیوی 

یست می رسیده است.  بلخی بوده که شمار آن ها به دو
یا حیوی بلخی و دانیال بن م وسی دامغانی و بنیامین نهاوندی و چندین نام دیگر که به ما گو

رسیده، در اندیشه بازنگری در دین و ایجاد اصالحات تنها نبوده اند و احتماالً دیگر یهودیانی 
 نیز وجود داشته اند که مطلبی از آن ها به دست ما نرسیده است.

م که تراوشات مغزی و نوشتارهای آنان بی تردید در میان یهودیان ایرانی، ما متفکرانی داشته ای
به دست ما نرسیده و اطالعاتی نیز که به آن ها دست یافته ایم، کم و بیش تنها در صد سال 



اخیر بوده است؛ و علت آن بدست آمدن مقادیر بسیار زیادی اوراق و مکاتبات یهودی است 
هره  به طور اتفاقی در که در باالخانه و پستوی یک کنیسای متروک یهودی در حومه شهر قا

 میالدی کشف شد. 7577سال 
در پاسخ به این پرسش که چگونه باالخانه و پستوی فوقانی یک کنیسا در قاهره به انبار اوراق و 
مکاتبات یهودی مبدل می شود، این توضیح را باید بدهیم که یهودیان در دوره ای بر این باور 

ه خط عبری روی هر چیز و هر کاغذی نوشته شده بودند که هر مطلبی که به زبان عبری و ب
باشد، جنبه تقدس دارد و نمی توان آن را نابود کرد و باید در انبار نگاهداری شود تا خود 

 بپوسد و از بین برود.
نیز نامیده می ( Lashon haqodeshלשון הקודש )"الشون هَقُدِش"  که استعبری یک زبان مقدس 

بان مقدس" است. که به زبان عبری به مف شود  هوم "ز
هرچیزی که به زبان مقدس بر قطعه کاغذی نوشته شود مقدس محسوب می گردد. با پیروی 

های و اوراق کتب تورات را که به مرور زمان کهنه و پاره توماراز این باور بود که بسیاری از 
و پوسیده شده بود، و برخی نوشتارهای مذهبی یهود را که جنبه "میدراشی" داشت و قدیمی 
یفات ویژه ای یا در مکانی دفن می کردند، و یا آن ها را در صندوقی  و  انباشتهشده بود، با تشر

در آن را قفل می کردند و در مکانی محفوظ نگاه می داشتند که به آن بی احترامی نشود و خود 
 از بین برود.

پشت بام در کنیسای حومه قاهره، این روند صدها س ال ادامه داشته و بعدها در آن انباری زیر
باره  –این کنیسا متروک مانده و فراموش شده  . شمار اوراق پاره شناسائی می گرددتا این که دو

ای که در این بایگانی به دست آمده بیش از صد هزار است که هر برگ آن از نظر شناسائی 
 یک گنجینه بزرگ محسوب می شود.خاورمیانه پیشینۀ یهودیان 
یادی از این  بخش زیادی از یتانیا فرستادند و تعداد ز این اوراق به دست آمده را با کشتی به بر

یتانیا می روم  یج نگاهداری می شود و من هرگاه که به بر ورق پاره ها در آرشیو دانشگاه کمبر
سری هم به این آرشیو می زنم و با احترام بسیار منتظر می مانم تا کتابدار این اوراق را دانه دانه 

ای من بیاورد و من با احتیاط تمام آن ها را نگاه کنم و ببینم که چیزی ایرانی در آن وجود دارد بر
 یا نه.

خوشبختانه تا امروز در میان این اوراق، صد و سی برگه پیدا شده که با یهودیان ایرانی ارتباط 
 آمدهدر آن ها نیز ن پیدا می کند. پاره ای از این مطالب به زبان عبری نگاشته شده، ولی نام ایرا

 است.
وقتی من از ایران صحبت می کنم، مقصودم سرزمین فرهنگی ایران است و ایران باستان و نه 

 جا امروز آن. منظور من از "ایران" هر سرزمینی است که در آن جغرافیائیایران در مرزهای 
ول تاریخ بارها و جمعیت ایرانی زبان وجود دارد و یا داشته است. مرزهای سیاسی ایران در ط

 بارها دچار تغییرات بسیار گردیده است.



بند )در داغستان امروز( از نظر فرهنگی  از دیدگاه من، سرزمین هائی چون بلخ و خوارزم و در
. این ایران بزرگ که از ندارمایران محسوب می شود و من به مرزهای سیاسی کاری  جزو

غزنه و تا سواحل خلیج فارس گسترده بوده، پذیرای  لَمَغان در نزدیکی کابل افغانستان گرفته تا
شمار زیادی یهودی نیز بوده است که فعالیت فرهنگی نیز داشته اند و اسناد و شواهد آن در 
بایگانی باالخانه کنیسای حومه قاهره نیز به دست آمده است و می توان آن را تاحدودی 

 بازسازی کرد.
ری کنیسا، تا کنون صد و سی ورق پیدا شده که به یهودیان پیشتر گفتم که در بین اسناد آن انبا

بوط می شود. به یک موضوع در رابطه با اوراق به دست آمده می خواهم اشاره کنم  ایران مر
که برای شخص من بسیار جالب بوده است: سخن از قطعه کاغذی است که در آن شعری 

ید. این شعر تاریخ ندارد و  نوشته شده که از از گل و بلبل و سنبل و امثال آن سخن می گو
یادی پوسیده شده و موریانه آن را خورده و پاره ای از کلمات نیز قابل  کاغذ آن تا حدود ز
خواندن نیست. هفت یا هشت بیت این شعر قابل خواندن است و آن را در حدود غزل می 

 توان تصور کرد.
د نخستین نوشتارها به زبان فارسی در یکی از گفت و گوهای پیشین گفته بودم که احتمال دار

امروز که تا کنون به دست آمده، نگاشته شده توسط یک یهودی بوده است. این نوشتار در 
ترکستان شرقی پیدا شده که امروز بخشی از چین شرقی محسوب می شود. این سند کم و 

 میالدی نگاشته شده است. 017بیش در سال 
نی هیچ سندی پیش از آن تاریخ به زبان رمودی و زرتشتی و اتمام ما ایرانیان، چه مسلمان و یه

یم. تصور می کنم همان شعری نیز که اکنون به آن اشاره می کنم، متعلق به دوران  فارسی ندار
بان شناسی باید بیشتر مورد بررسی و  یم و از نظر ز قدیم باشد، گرچه اطالعات دقیقی ندار

 پژوهش قرار گیرد. 
 



 
 نیده بوداریشه قوی ندو یان مغول تبار بود که هنوز اسالمایلخان سلسلۀ در دوران

، ما یک راه طوالنی را با کمک شما درباره روابط فرهنگی نتصرپروفسور امنون  –پرسش 
سال پیش آغاز شد که  0022لت یهود و ایران طی کردیم که از و تاریخی دیرین بین دو م

تاریخ ورود نخستین گروه یهودیان به خاک ایران بود، و بعد به دوره ساسانیان و سپس به 
حمله اعراب رسیدیم. در این گفت و گو تقاضا داریم که درباره حمله مغول به ایران سخن 

 یران بپردازید.بگوئید و به بازتاب آن بر زندگی یهودیان ا
مطلب نخست آن است که حمله مغول را همیشه باید به صورت یک فاجعه  –پاسخ 

یابی کرد. تردیدی نیست که این دوران با یک مصیبت بزرگ برای ملت ایران همراه بوده که  ارز
پس از حمله عرب رخ داده که آن هم برای مردم ایران یک فاجعۀ ویرانگر بوده است. وقتی از 

یم، ذلت و  یهودیان  منظورمرنج مردم ایران به دنبال حمله عرب و یا حمله مغول سخن می گو
 ایران نیز هست، زیرا یهودیان نیز بخش جدائی ناپذیری از ملت ایران بوده و هستند.



در آن دوران در شهرهائی چون نیشابور و بخارا و سمرقند و ری و اصفهان و اهواز وهمدان و 
ایران جمعیت یهودی بزرگی در کنار دیگر هموطنان ایرانی خود زندگی می بسیاری دیگر از نقاط 

ید که شما  کرده اند. حمله مغول چیزی نبود که یهودیان را از دیگر ایرانیان مجزا کند و بگو
 ، ولی دیگران را ما می کشیم.در امان باشیدیهودیان 

صیبتی بود که همگان را شامل حمله مغول علیه همه ایرانیان و همۀ اهالی این سرزمین بود. م
می شد. در هر کجا که ایرانی زندگی می کرد، خواه ایرانی مسلمان و خواه ایرانی یهودی و یا 

 پیرو ادیان دیگر، شمار زیادی از آنان به صورت فجیعی کشته شدند و از میان رفتند.
یم که بدانیم بر سر جمعیت یهودی ایران چه آمد. و لی هنگامی که ما اطالعات مشخصی ندار

در می یابیم که مدت زمانی پس از حمله مغول چقدر شمار یهودیان کاهش یافته است، می 
یادی از یهودیان ایران، در کنار برادران مسلمان خویش به دست  یم که تعداد ز توانیم نتیجه بگیر

 که زن و مرد و بزرگ و کوچک بوده اند.  –مغول کشته شده اند 
نی و دیگران آثار خود را درباره دوران مغول نوشته اند و کتاب های مورخینی مانند شهرستا

ینی، و  ۀمتعددی در این زمینه وجود دارد که از جمله می توان "جهانگشا" نوشت عطا ملک جو
یخ" رشیدالدین همدانی را نام برد. ولی در هیچ یک از این کتاب ها،  پس از آن نیز "جامع التوار

ی دینی در ایران و از جمله یهودیان در رابطه با این دوران نشده و توجه بخصوصی به اقلیت ها
از ایرانیان به طور کلی سخن رفته است. از همین رو نمی توان ارزیابی کرد که در هر شهر ایران 

 چند نفر یهودی به دست مغول کشته شدند.
 –رات و بخارا مثالً در مورد ه –در این کتاب ها درباره تلفات اغراق هائی نیز شده است 

ولی همین گزافه گوئی ها نیز نشان می دهد که مصیبت تا چه حد عظیم و فاجعه بار بوده 
 است.

به ها و شغال ها را نیز قتل عام کردند،  یسند که مغول ها حتی سگان و گر وقتی آن ها می نو
یسنده می خواهد این پیام را تداعی کند که ظلم و ستم و قساوت قلب سپاهیان مغو ل تا نو

 چه حد شدید و وحشیانه بوده است. 
از این مطلب که بگذریم، موضوع جالبی در دوران مغول رخ می دهد: دوران مغول را ما 
دوران ایلخانیان می نامیم. نکته اول آن که ایلخان های نخستین مسلمان نبودند و دین اصلی 

یعت بودا بود. تا آن جا که  ، نخستین دارممن آگاهی خود را ادامه می دادند که همان شر
ایلخانی که اسالم پذیرفت غازان خان بود و او هم اسالم شیعه را قبول کرد )و این در حالی که 

 در آن دوران، مسلمانان ایران اکثرا اهل تسنن بودند(.
در دوران ایلخانیان تحوالت جالبی در رابطه با یهودیان به وقوع پیوست: نخست آن که اولین و 

ین شا دوران ابوسعید  منظورم –عر یهودی، درست در همین دوره ایلخانیان ظهور کرد مهمتر
ین  ین شاعر یهودی "شاهین" نام فرماناست که آخر روای ایلخانی بود. این نخستین و بزرگتر

 داشت.



ین بار نیز محسوب می  باز در همین دوره مغول، و برای نخستین بار در دوران اسالمی که آخر
 ئیوزارت می رسند، که نه تنها وزارت بوده، بلکه آنان به مقام رئیس الوزرا شود، دو یهودی به

ارتقاء می یابند. نخستین یهودی که به مقام وزارت و صدارت رسید، سعدالدوله نام داشت که 
 یک پزشک یهودی بود و در دوره ارغون ایلخانی زندگی می کرد. 

که کم و بیش در همان زمان نیز بود که چشم بر جهان فروبست  57یا  7257ارغون حدود سال 
یر دوره ارغون از سلسله ایلخانیان بود که نه تنها این  سعدالدوله به قتل رسید. او نخست وز
سمت را پذیرفت، بلکه برای حل مشکالت ایران و به ویژه در زمینه اقتصادی تالش زیاد کرد 

 ر ایران به وجود آورد. و ابتکارات بسیار نشان داد و تحوالت اداری مهمی در سراس
بی باشند و  افرادی که سعدالدوله تصور می کرد که توانائی دارند که حاکمان و والیان خو
بتوانند با مدیریت خود باعث شکوفائی سرزمین ایران شوند، از جانب او به این سمت ها 

یده شدند.   گز
نیان بود که یک یهودی بی تردید این پرسش پیش می آید که چگونه شد و چرا در دوره ایلخا

یده می شود؟ تصور نمی کنم پاسخگوئی به این پرسش  به سمت صدراعظم کشور ایران گز
دشوار باشد: در دوره پیشین، یعنی در دوران خلفای عباسی که بغداد مرکز دنیای اسالم منهای 

یقا بود، یعنی فقط سرزمین های اسالمی مشرق زمین را شام ل می اسپانیا و مصر و شمال آفر
 گردید، تفاوت های طبقاتی چشمگیری بین شهروندان وجود داشت. 

در سرزمین های اسالمی آن روز، یهودی و مسیحی شهروندان درجه دو محسوب می شدند و 
نمی توانستند به مقامات باال برسند. مغول ها وقتی آمدند، در گام نخست مرزها را 

در آورده بودند. این لغو مرزها موجب  برداشتند، زیرا سرزمین های وسیعی را به تصرف
 افزایش رفت و آمدهای بازرگانی شد و شکوفائی اقتصادی به وجود آورد. 

به موازات آن، ایلخانیان آمدند و یک حکومت اسالمی را از میان برداشتند. حکومتی را که 
ستون پیشتر وجود داشته، با خود دشمن کردند. با ایجاد چنین دشمنی و وجود داشتن یک 

پنجم که منظور مسلمانان است، توجه ایلخانیان به سوی اقلیت های دینی معطوف شد، 
 چون به آن ها می شد بیشتر اعتماد کرد.

از این جا بود که از میان افرادی که شایستگی و بایستگی داشتند، دست کم دو یهودی به مقام 
در شمال ایران آمده بود. ولی حکومتی رسیدند: یکی سعدالدوله ابهری بود که از شهر ابهر 

می خواسته است او گذشته بود، ادعا کردند که  شدشمنانش پس از مدتی که از صدارت
ارغون را مسموم کند. در این دشمنی، عامل خصومت مذهبی را نباید نادیده گرفت که در 
کنار سعایت و سخن چینی ها موجب قتل سعدالدوله می شود و خود ارغون نیز مدتی پس 

 ز آن فوت می کند.ا
بیت دارد و در ایران و به ویژه در مراکز  دومین شخصیت یهودی که بیشتر از سعدالدوله محبو
علمی و دانشگاهی، چه در ایران و چه در بسیاری از دانشگاه های خارجی که در آن ها رشته 

دین ایران شناسی وجود دارد مورد توجه است، فضل اله رشید الدین همدانی است. رشیدال
بار ایلخانیان در دوره الجایتو و غازان  نیز در حرفه اصلی خود پزشک بوده است و به تدریج در



او را در خود می پذیرد و این نزدیکی حتی در دوره پسر غازان به نام ابوسعید ادامه می یابد و او 
یم،  و اگر بخواهیم واژه های امروزی را به کار –مقام های مهمی را در دست داشته است  بر

یر آن دوران بوده است.    نخست وز
به  مرحله ای از زندگی خودیک نکته دیگر را نیز باید اضافه کنیم و آن این که رشیدالدین در 

دین اسالم گروید. در برخی منابع آمده است که او در سن سی سالگی بود که به اسالم در 
ل گرفته و منسجم شده بود. یعنی دوره ای که قدرت فکری و سیاسی و علمی او شک –آمد 

بعد تصمیم گرفت و سی سال نخست همان دوره ای بوده که او در یهودیت بزرگ شد 
 مسلمان شود.

او نه تنها صدراعظم بود، بلکه می توان او را یک فاضل و عالم و تاریخ نویس بزرگ نیز 
ین کتاب تاریخ ایران تا آن دوران توسط  ین و گسترده تر رشیدالدین فضل محسوب کرد. بزرگتر

یخ" نام گرفته است. این کتاب نه  الله و یا به دستور و راهنمائی او نگارش شده و "جامع التوار
تنها سرگذشت ایران از دوران باستان تا آن روز را بیان می کند، بلکه با شگفتی و افتخار می 

رزمین های مانند مردم چین و سجهان بسیاری از ملت های دیگر  سرگذشت اوتوان گفت که 
پائی و غیره را نیز در کتاب خود گنجانیده که در نوع خود بی نظیر و بی بدیل است و هیچ  ارو

 بهائی نمی توان برای آن تعیین کرد. 
پا کرد، که اگر بخواهیم واژه های امروزی را  بع رشیدی" را در سلطانیه بر رشیدالدین بود که "ر

یم، می توانیم آن را "مجتمع علم  ی و دانشگاهی رشیدی" بخوانیم.به کار بر
یکی از خدمات برجسته او آن بود که در سرزمین های اسالمی که در تسلط ایلخانیان قرار 

و در نقاشی،  ندداشت، تمام افرادی را که در یک رشته علمی و یا فنی تبحر داشت
ین تسلط ب یسی، معماری، نجوم و دیگر علوم دوران از بیشتر رخوردار مینیاتورکشی، تاریخ نو

ین ها در رشته خود محسوب می شد ندبود ، شناسائی کرد و آنان را به ربع ندو جزو بهتر
بی برای آنان فراهم ساخت و توانست یک  رشیدی آورد و امکانات مالی و رفاهی بسیار خو

پا کند.  شهرک دانشگاهی بسیار پیشرفته در آن دوران بر
مورد ایران آن دوره در دسترس داریم، به ویژه در بسیاری از نوشتارها و آثاری که ما امروز در 

یسی و هنر نقاشی، مرهون خدمات رشیدالدین بوده است.  زمینه تاریخ نو
درباره این دو شخصیت که به اختصار در این جا از آن ها نام بردم و به آنان اشاره کردم، من 

بان انگلیسی است انتشار که به ز "Irano-Judaica"رساله ای نگاشته ام که در جلد سوم کتاب 
زیرا در برنامه کوتاه رادیوئی نمی توان بیش از این  –یافته و عالقمندان می توانند آن را بخوانند 

 در آن باره سخن گفت.
 
 
 



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

شما در گفت و گوی پیشین به یک دوران طالئی در تاریخ ایران و  نتصرپروفسور  –پرسش 
رابطه آن با یهودیان پرداختید که بسیار جالب بود و تقاضا داریم که این سخن را ادامه 

 دهید.
ین شاعر یهودی ایرانی که تا کنون من در یکی از سخنان پیشین به نخستین و  –پاسخ  بزرگتر

شناخته شده اشاره کردم که نام او "شاهین" است و بسیار جا دارد که در این رشته گفت و 
برای یهودیان ایرانی، می توان گفت که "شاهین"  گوها مطالب بیشتری را درباره او بیان کنیم.

 فردوسی آنان محسوب می شود. 
پیش از شاهین، در میان یهودیان ایران و یا هر سرزمین دیگری سابقه  تا آن جا که ما می دانیم،

نداشته که فردی بلند شود و سراسر پنج صحیفه تورات را به صورت حماسی به نظم 
 بکشد. این کار بزرگی بود که شاهین به آن دست زد و آن را به انجام رساند.



عران ایران کمتر نبوده است. می توان گفت که شاهین در صنعت شعری، از هیچ یک از شا
به وجود آورده است. را شاهنامه یهودی  در مقابل،فردوسی شاهنامه را تدوین کرد و شاهین 

 او همه موضوع ها و رویدادهای تورات را به نظم کشیده است.
درست است که شاهین از نظر عروضی برای سرودن اشعار خود بحر متقارب را انتخاب 

به خود کرده که با شیوه عرو ضی شاهنامه )بحر هزج( تفاوت دارد، ولی همین بحر نیز به نو
 دارای آهنگ و نغمه و ریتم ویژه خویش است.

باره فرهنگ یهود و ایران، که ما پیرامون نقش فرهنگی  در رشته گفت و گوهای پیشین در
باره شاهین و اشعار او و نمونه کارهای وی به صورت مفصل  یهودیان ایران انجام دادیم، در

سخن گفته شده که عالقمندان می توانند به آن مراجعه کنند. مطالب بیشتری را در چند 
 گفت و گوی بعدی به آگاهی عالقمندان می رسانیم.

به هر حال، شاهین نخستین منظومه شعری خویش را از صحیفۀ دوم تورات )کتاب خروج( 
یان، اعداد و تثنیه پرداخت. این و نه از کتاب نخست آن آغاز کرد و سپس به صحیفه های الو

چهار کتاب را به نظم کشید و حدود ده تا دوازده هزار شعر سرود. ولی در عین حال این تصور 
یخت، درست  که شاهین آمد و نوشتارهای تورات را عیناً و آیه به آیه در قالب شعر ر

 نیست.
حتوا کرد رمی خود را پشاهین آمد و یک طعم ویژه به اشعار خویش بخشید. آمد و سروده ها

 و آن را به شیوه ای نغز به صورت تاریخ در آورد و به آن جنبه حماسی بخشید.
شاهین کاری کرد که حتی مرا به شگفتی وا می دارد. نه تنها تورات را به قالب شعر درآورد و 

آن  آن را به تفصیل انجام داد، بلکه آمد و "میدارش" هائی را که دور و بر آیات تورات در
دوران وجود داشته، در اشعار خود گنجانید و نه تنها این، بلکه با کمال شگفتی می بینیم که او 

شعری و منظوم خود از کتاب  برگردانشماری از احادیث و روایات اسالمی را نیز وارد 
 .ه استمقدس یهود کرد

ید، با "قصص االنبیاء" به احتمال زیاد، بسیاری از داستان هائی که او در منظومه های خود گنجان
نوشته های نیشابوری و ثعلبی و دیگران ارتباط دارد. شماری از رساله های پژوهشی که من 
بوط می  یات منظومه های شاهین به زبان انگلیسی نگاشته ام به همین نکته مر درباره محتو

 شود.
مه فردوسی شاهین کتاب خود را که به "موسی نامه" معروف شد، کم و بیش به گونه شاهنا

تنظیم کرد و علت آن که نام سروده های خود را "موسی نامه" گذاشت آن بود که در صحیفۀ 
نخست تورات )پیدایش( نامی از موسی برده نشده و سرگذشت او از صحیفه خروج آغاز می 

 گردد.
به همین شیوه بود که برخی از شاعران ایرانی "گشتاسب نامه" و "بهمن نامه" و مجموعه 

 ری شبیه آن ها سرودند.اشعا



شاهین موسی نامه خود را در دوران حکومت ابوسعید ایلخانی به نظم در آورد که زمان آن 
میالدی بود. پس از آن شاهین به امر دیگری پرداخت، ولی پرسش شگفت انگیز  7320سال 

الب شعر آن است که چرا ابتدا نیامد صحیفۀ پیدایش را که هنوز به نظم در نیاورده بود، به ق
یزد؟  بر

در پایان منظومه اول "موسی نامه"، ما اشاراتی به این امر مشاهده می کنیم و این اشارات در 
و این بحث و انتقادی است که احتماال در آن دوران در داخل  –منظومه دوم نیز دیده می شود 
ین کتاب زیرا شاهین آمده و کتاب مقدس یهود را که مه –جامعه یهودیان پدید آمده بود  متر

 دینی آنان است، به صورت یک منظومه شعری در آورده است.
از دین می دانستند.  حرمتبرخی از یهودیان با چنین کاری مخالف بودند و آن را هتک 

 احتمال می رود که شماری از روحانیون یهودی نیز از این امر ناخرسند بوده اند.
ی دادهای بخش دوم صحیفه پیدایش می مثال شاهین در بخشی از سروده های خود به رو

بانی کردن او نیز می پردازد و  پردازد که با حضرت ابراهیم ارتباط دارد. او به اسحق و داستان قر
ید و به کعبه و آب زمزم و کوثر می پردازد  در همان حال از اسماعیل و هاجر نیز سخن می گو

مه این مطالب اسالمی را شاهین و به بسیاری از احادیث و روایات اسالمی اشاره دارد و ه
 با احترام بسیار وارد منظومه ای کرده که به امور مقدسه یهود اختصاص داشته است.

در ذهن آنانی که واقعا می خواهند در این موضوع تعمق بیشتری کنند، این پرسش را به وجود 
نام واقعی او در درجه نخست و به احتمال بسیار قوی،  می آورد که شاهین واقعاً که بود؟

و در این جا این پرسش به میان می آید  "شاهین" نبوده، بلکه این نام یک تخلص شعری است.
که آیا شاهین به سوی همان گونه جنبش های فکری کشانده شده بود که در آن دوره در 

آیا شاهین هم با پاره ای از حلقه های فکری یهودیت ایرانی  جامعه ایرانی وجود داشته است؟
 آمیزه ای به وجود آورند، ارتباط داشته است؟ و ه می خواستند به اصالحاتی دست بزنندک

یم که به تفصیل سخن بگوئیم، ولی کافی است اشاره کنیم که یک رشته  فرصت نداشته و ندار
ارتباطات فکری بین یهودیان ایرانی و فرقه شیعیان اسماعیلی و حتی با خود شیعیان، و با 

گروه ها وجود داشته است. این ارتباطات آن قدر زیاد و گسترده بوده که  طی ها و دیگررمق
 حتی پاره ای بر این باورند که سرسلسله فاطمیان نیز یک نفر یهودی بوده است.

بسیاری از تیره های شیعه و از جمله تیره اثنی عشری )مکتب دوازده امامی( با یهودیان وابستگی 
وانیم بپرسیم که آیا در دوره شاهین نیز نوعی حلقه های فکری هائی داشته اند. بنابراین می ت

و اگر  –برخوردار شود  بیانیهودی وجود داشته که تا این اندازه به خود اجازه می داده از آزادی 
سخن از یک روحانی یهودی است، این دگراندیشی فکری خود را به شیوه تفسیر تورات به 

ید، عرفات کند؟ به  سبک اسالمی تحمیل کند؟ و در اشعار خود از مروه و صفا سخن بگو
ذکر کعبه و حجراالسود بپردازد؟ از آوردن اسماعیل توسط حضرت ابراهیم و ساختن خانه 

ید؟   خدا در کعبه سخن بگو
در باورهای یهودی این گونه سخنان کامال بیگانه است، ولی شاهین این کار را کرد. او حتی در 

یش از ناخشن ید که نشان می دهد کار پایان کتاب خو ودی ها و دلگیری هائی سخن می گو



برو بوده است. شاید حتی می توان گفت که  بزرگ او با مخالفت هائی در جامعه یهودی رو
در آن دوران، در ذهنیت یهودیت رسمی، آوردن این گونه سخنان  ، زیرادشمنانی داشته است

 چندان خوشایند نبوده است.
اهین نمی آید که بالفاصله پس از تکمیل چهار صحیفۀ تورات، به در چنین حال وهوائی، ش

 تومارمنظوم کردن صحیفۀ نخست که همانا کتاب پیدایش است بپردازد. بلکه او می رود و "
یده و  استر" و "کتاب عزرا" را که هر دو بخشی از مجموعه کتاب مقدس یهودیان هستند برگز

 نظم می کشد.آن ها را به 
در وزن هزج سروده می شود، همان وزنی که نظامی شاعر بزرگ از آن استفاده  این اشعار نیز

 کرده و اسکندرنامه و آثار دیگر خود را در این وزن سروده بود.
شاهین نام بخش اعظم کتاب جدید خود را "اردشیر نامه" می نهد و بخش کوچک آن را "عزرا 

استر" در کتاب  توماری را که در "نامه" می خواند. در این منظومه شعری، شاهین داستان
مقدس یهود آمده با داستان های حماسی ایرانی مخلوط می کند و نام آن را "اردشیر نامه" می 

 گذارد که یک نام دیگر اردشیر، بهمن بوده است.
استر به عنوان پادشاه  تومارار دیدگاه شاهین، بهمن یا اردشیر همان "اخشوروش" است که در 

و این در صورتی که بسیاری از پژوهشگران، او را خشایارشاه  –نام برده شده است ایران از او 
 می دانند.

ید که در  استر مغضوب پادشاه قرار  تومارشاهین در کتاب خود از ملکه وشتی سخن می گو
ید که وشتی پسری به دنیا آورد که نام او شیرو بود و نامی  گرفته و برکنار شده بود؛ و می گو

 پسری می آورد که ملکه استر او را زائیده بود.هم برای 
ولی شاهین در  –و ابرو در هم بکشند  هشگفت زده شد انسخنگونه شاید شنوندگان این 

ید فرزندی که ملکه استر )شهبانوی یهودی پادشاه ایران( به دنیا آورد،  سروده های خود می گو
 همان کورش کبیر بوده است.

ه با داستان استر، از برخی تضادها و درگیری های خانوادگی و در سروده های شاهین در رابط
حتی جنگ ها سخن می رود و صحنه های شکار وصف می شود و صحنه های رزمی و 

یعنی همان توصیف و تعریف هائی که در شاهنامه وجود دارد، در  –بزمی نیز وجود دارد 
 اردشیر نامه شاعر یهودی نیز بازتاب یافته است.

یم، و سپس اگر در کت اب اردشیر نامه دو سه موضوعی را که با استر ارتباط دارد کنار بگذار
یسی کن بسیار دشوار می آن ، خواننده یمآن را از خط یهودی در آورده و به خط فارسی بازنو

تواند باور کند که این اشعار سروده های یک نفر یهودی ایرانی است و یا اصال آن که اردشیر 
هودی را به شعر کشیده است. منظور آن است که سروده شاهین، تا این نامه یک موضوع ی

اندازه جنبه ایرانی دارد. به عبارتی دیگر، شاعر خود را یک سراینده به تمام معنی ایرانی فرض 
 می کرده است.



که یکی از آن ها همین اردشیر  ، در دو مجموعه شعری خود آن است کهشاهین  یک ویژگی
در صورتی که هیچ یک از و این ، گنجانیده ای از ابوسعید سلطان آن زمان نامه است، مدحیه 

باره ابوسعید   . نسروده استشاعران ایران مدحی در
آیا این نکته به ما نشان می دهد که شاهین در واقع یک شاعر درباری بوده است؟ آیا او به 

ر سروده های خود دربار شاه رفت و آمدهائی داشته است؟ اگر داشته، پس چرا شاهین د
نامی از رشیدالدین نمی برد که با او هم دوره بوده است؟ اصالً چرا در سروده های خود 
موضوع های یهودی را درباره یهودیان ایران نمی گنجاند؟ چرا تعریف نمی کند که بر سر 

اند  رشیدالدین چه آمد و عاقبت او چه شد؟ و یا این که یهودیان در ایران کجا زندگی می کرده
 و چه می کرده اند؟

 ما حتی نمی دانیم که شاهین در کدام یک از شهرهای ایران به دنیا آمده است. 
یم  و شاید روزی در آینده به توان  –این ها همه پرسش هائی است که هنوز پاسخ آن را ندار

 به جواب های آن ها دسترسی یافت.
 



 

 شعر در آوردصورت دینی بسیاری را به  حکایات، ایرانی یهودیشاعر "شاهین" 

شما در سخنان پیشین خود، شاعر یهودی "شاهین" را "نخستین و بزرگترین"  –پرسش 
که درباره او شاعر یهودی ایران معرفی کردید که این ارزیابی شما ما را کنجکاو می کند 

 مطالب بیشتری بدانیم و نمونه هائی از اشعار او را نیز بخوانیم.
بله، تا آن جا که آگاهی داریم، شاهین را می توان نخستین شاعر یهودی ایرانی دانست  –پاسخ 

ین شاعر یهودی  که اشعار او به دست ما رسیده است و همچنین تائید می کنم که او بزرگتر
یم که یگانه شاعر نبوده و ما در گنجینه بایگانی ایران بوده است. و لی در عین حال باید بگو

قاهره که تعریف کردیم جگونه اوراق کهنه و غیرقابل استفاده کتب مذهبی یهود را در باالخانه 
ای توی صندوق ها نگاهداری می کردند، )چون جنبه تقدس داشته و دور ریختن آن حرام بوده( 



فته ایم که شامل ابیاتی از شاعران یهودی ایرانی است که به زبان فارسی، ورق پاره هائی نیز یا
 ولی به خط عبری نگاشته شده است.

یادآوری می کنیم که شاهین در دوران حکومت ابوسعید ایلخانی می زیست که در گفت و 
ن گوی پیشین به دو اثر بزرگ او اشاره هائی شد که یکی از آن ها "موسی نامه" است که در آ

یان، اعداد، تثنیه( از پنج صحیفه تورات یهودیان به شعر در آمده  چهار صحیفه )خروج، الو
است و کتاب دوم به نام "اردشیر نامه" که کوچکتر از کتاب نخست است و حدود شش 
یان آن در  هزار بیت را در بر می گیرد و در آن داستان "استر" ملکه یهودی ایران نقل شده که جر

 " در مجموعۀ کتاب مقدس یهودیان )عهد عتیق( جای گرفته است.استر تومار"
پیشتر همچنین گفتم که "اردشیر نامه" گرچه ظاهرا بیان کننده سرگذشت استر به شعر است، 
ولی آمیزه ای از داستان های یهودی و ایرانی است که بخش یهودی آن برگرفته از داستان هائی 

لی هنوز مآخذ و منابع پاره ای از داستان های ایرانی که است که در "میدراش" یهودیان آمده، و
باره آن ها ادامه یابد.  در این مجموعۀ آمده شناسائی نشده است و باید پژوهش در

یم که از دیدگاه من می بایست نخستین  ین اثر شاهین سخن بگو باره آخر این بار می خواهم در
ۀ اول تورات )کتاب پیدایش( به سروده او باشد، و به این علت که متن آن بیان صحیف

و این در صورتی که او نگارش شعرگونه صحیفه های تورات را از  –صورت شعر است 
 صحیفۀ دوم )خروج( آغاز کرد.

البته شاهین در پایان یکی از آثار خود اشاره می کند که در محیط زندگی او احتماال افرادی 
ز عهده چنین کار دشواری که همانا برگرداندن وجود داشته اند که باور نمی کرده اند که او ا

متن تورات به شعر فارسی است برآید. ولی او این رسالت را به انجام رساند. اشاره ای که 
یسد "اگر دیگران خود را قادر به انجام این مهم  شاهین به این موضوع کرده آن است که می نو

 برگردانند" )نقل به مضمون(. می دانند، پس بیایند و صحیفۀ نخست تورات را به شعر
پیش از آن که به سخنان خود ادامه دهید، کنجکاو هستیم که نمونه هائی از  –پرسش 

 اشعار شاهین را بشنویم.
باره سومین بخش از سروده های شاهین به پایان  –پاسخ  ولی اجازه دهید که سخن من در

خستین سروده های برسد، که گفتم همان صحیفۀ نخست کتاب تورات است. ابیات ن
ینش )پیدایش(، می توانیم بگوئیم که به علوم طبیعی اختصاص  شاهین در مورد صحیفۀ آفر
ید و در  ینش زمین و آسمان و ماکیان و ماهیان و طیور و وحوش سخن می گو دارد. او از آفر
ید ینش انسان اشاره می کند و همچنین از پیدایش درخت و سبزه می گو . پایان این بخش به آفر

یدادها به زبان شعر، به آن چه که در  بی برآمده و در برگردان رو شاهین از عهده این مهم به خو
 تورات نگاشته شده بسنده نکرده است.

 دَتند و مؤمن بوده و به دین یهود اعتقاباورمنکته جالب دوم آن که شاهین احتماال یک فرد 
به شماری از نوشته ها و روایات و عمیق داشته، ولی در اشعار خود همچنین اشاره می کند 

احادیث اسالمی، از عرش و علم و کرسی و واژه هائی نظیر آن ها صحبت می کند که بیشتر 



در احادیث اسالمی آمده و در قرآن نیز وجود دارد و تا آن جائی که معلوم است، در منابع و 
 مراجع یهودی ذکری از آن ها نیست.

ینش سومین اثر شاهین منظومه ای از  دو موضوع مهم است که بخش نخستین آن داستان آفر
را بیان می کند و بخش دوم که شاید دو سوم سروده را شامل می گردد، به داستان یوسف و 
زلیخا ارتباط دارد. باید گفت در میان سروده های شعرای مختلف ایران که به داستان عشق 

تردید و با قاطعیت از نظر انسجام کالم یوسف و زلیخا پرداخته اند، سروده های شاهین بدون 
 دست کمی از شاعران دیگر ندارد.

به این واقعیت نیز باید اشاره کرد که شاهین شاید صد و بیست تا صد و سی سال پیش از 
جامی شاعر بزرگ ایرانی می زیست که داستان یوسف و زلیخا را با استادی و زیبائی تمام به 

ا یکی از گنجینه های ادبی بسیار زیبای جامعه یهودی ایران نظم کشید. سرودۀ یوسف و زلیخ
 محسوب می شود و یهودیان ایرانی همیشه به این منظومه عالقه فراوانی داشته اند. 

در این منظومه نیز گرچه در مقایسه با یوسف و زلیخاهائی که در ایران توسط شعرای 
ین استناد را به آی یهودی به نظم کشیده شده بیشتر ات تورات می کند، و نسبتاً با متن غیر

باره یوسف و  قصصتورات همخوانی دارد، ولی در آن نیز رگه هائی از احادیث و  موجود در
"قصصُ االنبیاء"  کتب مطالبی که دراز جمله زلیخا در ادبیات ایرانی، و حتی در قرآن مجید و 

 بل تشخیص است.نوشته شده، مانند قصص االنبیای ثعلبی و نیشابوری و کسائی، قا
اکنون می خواهم نمونه هائی از اشعار شاهین را برای شما بخوانم که آن ها در کتابی به چاپ 

فارسی( در تهران با نام "منتخب اشعار فارسی از  7312میالدی ) 7503رسیده که من در سال 
 آثار یهودیان ایران" انتشار دادم.

و این نخستین بار بود که چنین کار  بله، نگارنده این کتاب شخص شما هستید –پرسش 
 پژوهشی در عالم ادب ایران انجام می گرفت.

با کمال تواضع، بله باید گفت که این نخستین بار بود که چنین کتابی انتشار یافت و  –پاسخ 
باره آن نگاشته شده که به قلم استاد ضیاءالدین سجادی است و در "راهنمای  نقدی هم در

یور  -مرداد -کتاب" به تاریخ تیر در هفت صفحه منتشر شد و جا دارد که جمله  7312شهر
نخست این نقد با تأمل بیشتری خوانده شود، زیرا استاد سجادی تاکید می کند که "ما 

بی وجود دار د، و یا این که نهیچیک در ایران نمی دانستیم که در میان یهودیان شعرائی به این خو
 بوده اند".  هم دارای شاعرانی یهودیاناصوال 

به درخواست شما و به عنوان نمونه شماری از سروده های شاهین را برایتان می خوانم. در 
اردشیرنامه ابیات زیادی را درباره طبیعت می یابیم. در این ابیات، اردشیر فرزند خود را که 

یبای یهودی او به نام استر زاده شده با خود به شکار م ی برد و کورش نام دارد و از همسر ز
ید که به نظر من  شاهین در این جا به وصف طبیعت می پردازد و می خواهد چیزی بگو

 بسیار شیواست:
 



 بی بادۀ ناب، چون توان زیست؟ خوشتر ز بهار در جهان نیست 
یبار  و  باید  می  پیوند و   غمگسار و   باید  می دلبند   و  جو

 یدنرمآ   زهسب  سر   بر   سر کشیدن    بر   ناب  می  جام 
 گل  و الله   چمن   به   چیدن سنبل  و  ارغوان   رخ  دیدن 

 ز محنت آزاد چمن، به  گشتن و شمشاد  پیرامون بید و سرو
 غمگساری    و   لبی   نوش  با سبز زاری   کنار  به  دم   هر
 دارد    ، ندیم  زر    برده   ز و دارد  سیم  که  آن  ، دل رمخ

یزد  الله     روی   به  شود دلشاد   پیاله   در   ناب     می  ر
 باشد   یار   نبیذ   و  رود   با باشد     کار یار    و   باده  با

شاهین در این سروده از باده و نبیذ و چمن و سبزوار، پر از سنبل و گل و الله و شمشاد دم می 
بی نیز بوده ، چون توجه  زند. این تصور ایجاد می شود که شاهین عالوه بر شاعری، باغبان خو

 می کنید که از انواع گیاهان و گل ها نیز نام می برد. 
اجازه بدهید قطعه دیگر از سروده های او را برایتان بخوانم که متوجه شود با چه زیبائی چهره 

ید:  طبیعت را در برابر چشمان ما مجسم می کند و می گو
 بگشود  قابن  چمن   روی  از چون فصل بهار چهره بنمود 

 بازی  نیزه  به  او  شد   با بید تازی    تیغ  بکشید   سوسن
 شد سرو سهی به نزد او پست  مست   دیدۀ  بگشاد  نرگس
 عاشقانه    چنار     پای    در  بهانه   بی  درید  جامه گل 

 شمشاد فروه و حسن  باغ  بر  از باد  رمخیری بشکافت خ
ین   دوّار  بر سپهر  چو   رخشنده  خار  گلبنِ   فراز  به نسر

 داده   آب   نیشترهایِ   چون  زلف بنفشه تاب داده  شد
 هر سوی   به  بستان  پیرامون   روی  از   الله  بگشاد  برقع 

بوی مشک بستان   شبستان  مجمر عود در  چون گردیدچو
 دندان   ، صبح باد   ز  بنموده بر دار،شکوفه گشت خندان 

یده  جامه ها ، همه  در بر سر کشیده   آب  از  یلوفرن  در
باد غم داده به بوی دوست،   سر پیش فکنده نسترن شاد   بر

توجه کنید که در این سروده، او در مصرع اول گل های طبیعت را در برابر مصرع دوم شامل 
، صف آرائی داده است. مثال سوسن، با تیغ وجود دارددرختان و کهکشان و آن چه که در آن 

یزی که در دست دارد، با درخت بید به نبرد و نیزه بازی پرداخته است. این سروده ها همه ت
 از قرن چهاردهم میالدی است که قرون وسطی نامیده می شود.



شاهین در بخش دیگری از سروده خود نرگس را در برابر سرو سهی قرار می دهد. گل سرخ 
ین به رقابت با خورشید برخاسته و سپهر مستانه زیر پای درخت چنار پیراهن می درد. نسر

 دوار را روشنانی می بخشد.
باره گل ها و درختان و طبیعت بود. ولی چیزی که از دیدگاه من واقعا  در باال آمدهآن چه  در

جالب است ، یکی دیگر از سروده های شاهین است که در آن از حدود پنجاه حیوان و درنده 
ی ید. این سروده رنگ آمیزی بسیار و چرنده و خزنده تا ماهیان در ا و ماکیان سخن می گو

یر می کند. او از بلبل خوش آواز تا مور  جالبی را از محیط طبیعت در برابر خواننده شعر تصو
ید.  و مگس درون خانه سخن می گو

 مایلم این چند بیت دیگر را نیز برای عالقمندان بخوانم :
 خویش گشته هم رازبا دلبر     آواز کشیده   چمن به   بلبل

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

 گفتار  نوا و در   ، همه با هم  و سار  مری و سقا و هدهدق
 آهو ،  سبزه  کنار  هب   شادان و تیهو   باز  و  پلنگ و   سنقر

 گستاخ   راز،  گشاده سینه  در شاخ  سررک وقطاف بگنجش
 پرواز  و نشاط همه در  م ه با شاهین و عقاب وکرکس و باز

 عَرعَر   گرد   به   کنان   پرواز کبوتر  و  پرستو  و  رود  سی
 پیرامون آب و سبزه در گشت آهو و گوزن و گور در دشت

ببر دام و   هرکس پی صید خویش درکار فتارکَو  دد و شیر و
 چراگاه    در   شاد  و  آسوده خرگوش وشغال ومیش وروباه
 شده با نشاط هم راز یک  هر  زراف و پلنگ و گرگ و گُرّاز
 گل بنفشه در تاب و با سوسن یوز و شق وسُمور وسَنجاب

 کار  از   رفته   بهار   بوی  از  و راسو و مار و نهنگ  ماهی
 دانه   امید   بر   زده  بر  سر  درون خانه  از  مگس و  مور

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

  



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

شما در گفت و گوهای پیشین نمونه هائی از سروده های شاهین را آوردید که  –پرسش 
دستی سراینده حکایت داشت. بسیار  همگی در وصف طبیعت بود و از استادی و چیره

توراتی شاهین را بشنویم. ولی پیش از آن لطف کرده  -مایلیم نمونه ای از سروده های دینی
 و ابیاتی را از شعر یوسف و زلیخا اثر شاهین برای ما بخوانید.

در این سروده ها، هنگامی که پیر کنعان )حضرت یعقوب( در می یابد که نمی تواند  –پاسخ 
زند دلبند خود یوسف را ببیند، اندوه و غم عمیقی او را فرا می گیرد که آن را در اشعار فر

بی احساس می کنیم و بیقراری او را می بینیم. پیرکنعان با فرزندان خود با یک  شاهین به خو
ید و از آنان می پرسد:  سینۀ چاک سخن می گو

بانم چه کردید؟  کردید؟ ابا آن ماه کنعانم چه   ابا خورشید خو
 آن ماه سماء را؟  کجا بردید  را؟  لقا  سیمین  آن  بردید  کجا
ین را؟  شیر  آن  بردید   کجا  آن دُرِّ سمین را؟  کجا بردید   عر



ین زبان را؟   کجا  آن شِکَّر لبان را؟  کجا بردید  بردید آن شیر
رت یعقوب و حزن شاهین با این واژه های بسیار ساده، ولی بسیار محکم و متین، احساس حض

و اندوه عمیق او را به خواننده انتقال می دهد. سخنانی که بسیار بر دل می نشیند. آنگاه برادران 
 دور هم جمع می شوند و پیراهن خونین یوسف را به پدر نشان می دهند. 

در این جاست که پیر کنعان با پیراهن فرزند گمشده به راز و نیاز می پردازد و سخنانی می 
ی ید:گو  د که بسیار اندوهگین و حزن آور است. او به این پیراهن روی کرده و می گو
 کجا رفت؟  کم آزارت خداوندِ   به گفت ای پیرهن، شاهت کجا رفت؟   
ینت؟   یار  و   مونس  رفت   کجا    نگار مهجبینت؟  آن  کجا رفت   گز
 غمگسارت؟ یار   ز  دوری  چرا  یارت؟ محبوب و  آن   از  دوری  چرا  
 شمشادِ بستان؟ چرا دوری از آن   شبستان؟   شمع   آن  از   دوری   چرا  
 یگانه؟   ماه  آن  از   دوری چرا   زمانه؟    فخر    آن    از   دوری   چرا  
یزم؟     یار    آن   از    دوری   چرا    زیبا ثَمینم؟   آن  از  دوری  چرا   عز

و آکنده از اندوه و غم و درد نسبت به گم شده فرزند دلبند  همه ابیاتی جگر خراش این ها
 است. 

باره گفتگو بین پیر کنعان و گرگ ابیاتی می سراید. البته به یاد  بیابانی شاهین در جای دیگری در
ید که برادران یوسف آمدند و به نادرستی به پدر گفتند که گرگ بوده که فرزند او را  دار

 ونین اوست.دریده و این هم پیراهن خ
در این بخش ابیاتی بسیار اندوه آور و تکان دهنده می خوانیم. ولی من می خواهم به ابیات 
باره یوسف و زلیخاست و آن  دیگری بپردازم که مبحث اصلی این سروده های شاهین در

ید:  هنگامی است که زلیخا در گرداب عشق یوسف دست و پا می زند و می گو
یان افسانه گردم  گردم منم، در عشق او دیوانه    میان مصر

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

 که او از عشق وی زار است و افکار نبود از عشق او، یوسف خبردار
 یوسف در تمام این مدت در فکر پدر خویش بوده است:

 خیال باب بودش مونس و یار   دل می ریخت، بی زار ز دیده خون
ید:  اما شاهین در این گیر و دار می گو

 ترا چیزی نگردد در جهان کم   چو از حق می زنی دم، ،ایا شاهین   



در  اشتیاق بسیار داردحقیقت را باید گفت. حقیقت چیست؟ حقیقت راز دل زلیخاست که 
ید  و راز و نیاز کند. اکنون ببینید که زلیخا به یوسف کنار یوسف بنشیند و با او سخن بگو

ید:  چه می گو
 ، پژمرده از چیست؟ گلستان رخت   است   کامرانی و   ذوق   هنگام ا   تر    
یت غالم      پری از روی خوبت در حجاب است      ، آفتاب است حسن رو
بانِ    جمله    شاهِ    تو     بیدر خ  همه جسمند     جهانی    خو  ، تو جانی  و

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

یشان،      خجل گشت یوسف از گفت زلیخا     پا  اِستاد    وی   نزد   پر  بر
ید:  به زلیخا روی کرده و می گو

بانی من  با  تو   کن  بس    ولی  زمانی    فخر ،  منی بانوی  تو       مهر
 رمدلگ  ، بیهوده منی  چون با   مشو  رمش  در آتش  حیا  آب بزن     

 و یوسف به سخنان خویش همین طور ادامه می دهد.
یهودیان در درازای قرن ها و عصور در شب شنبه کنار سفره شام ویژه این شب مقدس می 

باره ملکه استر و  اشعار شستند ون شاهین و از جمله یوسف و زلیخا و اردشیرنامه را )که در
مردخای و اردشیر است( با آهنگ مخصوصی می خواندند و غذای روحی را با خوراک 
جسمی درهم می آمیختند. جالب آن که شاهین در همه آثار خویش، نه تنها از نظر فرهنگی و 

ین او همیشه با یهودیان ی یهودیرمادبی موجب سرگ ان ایران می شد، بلکه سروده های اندوه آفر
 در هر مکانی که زندگی می کرده اند همراه بوده است.

یهودیان در کجا زندگی می کردند؟ در محله های فقیر نشین و در خانه های تنگ و تاریک. آن 
ید، آن چه که به آنان ذوق زندگی می داد، همین  چه که برای این نگون بختان شادی می آفر

 اشعار شاهین بود.
شاهین در یکی از سروده های خود شکایت می کند، و شاید هم شکایت بجائی باشد که 

ید:  امروز هر شاعری می تواند از دیگران انتقادهای گزنده بشنود و می گو
 نادان، شب و روز کام راند  هنروران نداند کسی قدرِ

 است و نماند قدرِ دانابرخ  میان پیر و برنا زِ   عزت
مقصودش آن است که واقعا افراد دانا و فاضل و عالم در دنیائی که او می زیست و شاید 
بسیاری جوامع دیگر، در دوره خود آن قدر منزلت و جایگاه نداشتند و بعدها بود که قدر و 

 منزلت این گونه افراد را شناختند.
ین بگوئیم که از جایگاه او آگاه هستیم و قدر ما خطاب به روان شاه شایسته استدر این جا 

 و منزلت او را می دانیم و به روح پاک او درود می فرستیم.



خود به نام یوسف و زلیخا را زمانی بسیار  اثردوباره تکرار و یادآوری می کنم که شاهین 
را دو اهمیت اثر او ، سروده است که این در این باره جاودان جامی  اشعارطوالنی پیش از 
 چندان می کند. 

از شما: آیا در مجموعۀ سروده های شاهین، با واژه هائی به زبان  دارمدو پرسش  –پرسش 
فارسی برخورد می کنید که در اشعار دیگر سرایندگان فارسی زبان دیده نمی شود؟ 
پرسش را این گونه بازگو می کنم: آیا شاهین توانسته است در سروده های خود پاسدار و 

 هدارنده برخی واژه های فراموش شده زبان پارسی باشد؟نگا
من همه سروده های شاهین را خوانده ام که بیش از سی هزار بیت است. آن چه که  –پاسخ 

یم این است که او در مقایسه با دیگر شاعران  در زمینه لغت شناسی آثار شاهین می توانم بگو
ی به کار برده است. ولی در اشعار او به واژه هائی یهودی ایرانی، واژه های کمتری را از زبان عبر

یهودی نیامده  برخورد نکردم که ویژگی هائی داشته باشد که در دیوان اشعار شاعران ایرانی غیر
باشد. شاهین یک فرد ایرانی بوده، منتها یهودی. فردی بوده که هم گنجینه های بزرگ یهودیت 

ار آن از گنجینه ادب و فرهنگ ایران و ایرانی را در حافظه فکری خویش داشته و هم در کن
 ور بوده است.ربا

بدیهی است که چنین آمیزه ای را در اشعار دیگر شاعران ایرانی مشاهده نمی کنیم. این یک 
یژگی یهودی است که در واقع همان گونه که استاد بزرگ ضیاءالدین سجادی در نقد خود  و

 دی را نیز آورد و در مجموعۀ ادب ایران قرار داد". آورده است، "باید حتما آثار شاعران یهو
اجازه دهید این توضیح را هم اضافه کنم که چرا چنین نشد؟ چرا در کتاب های درسی ایران، 
ما از حافظ و فردوسی و جامی و منوچهری و فرخی و عنصری و رودکی و دیگران اشعاری می 

هودی ایرانی حتی یک بیت شعر وجود بینیم، ولی در مورد اشعار هیچ یک از سرایندگان ی
 ندارد؟

 –علت اصلی آن است که شاعران یهودی ایرانی منظومه های خود را به خط عبری نوشتند 
یعنی، زبان، فارسی است، ولی خط ، عبری می باشد. ما اسم این شیوه نگارش به زبان پارسی 

ارسی است که یهودیان به خط ولی به خط عبری را "پارسیهود" نهاده ایم و منظور همان زبان ف
 عبری می نوشته اند.

شاید به این پرسش دوم من تا حدودی پاسخ دادید و آن این است که شاهین،  –پرسش 
 شاعر یهودی، در تاریخ ادبیات ایران تا چه حد شناخته شده است؟

یم که اصالً شناخته شده نیست و در تمامی تذکره هائی که  –پاسخ  تا به شوربختانه باید بگو
که همه آن ها را دیده ام، زیرا شمار تذکره ها بسیار زیاد است( نامی  ندارمحال دیده ام )و ادعا 

باره از نوشته استاد سجادی نقل کنم که  از شاهین وجود ندارد. در تائید این امر می خواهم دو
یسد:  ودی ایران در هیچ یک از تذکره های فارسی، نامی از شاعران یه»در جمله اول آن می نو

دیده نمی شود و نخستین بار در این کتاب که "منتخب اشعار فارسی شاعران یهودی ایران" نام 
دارد، به این نام ها بر می خوریم و از سروده های فارسی شاعران فارسی زبان یهود ایران آثاری 

 «.می بینیم



در مورد این کتاب  ، این ها نخستین جمالتی است که استاد ضیاءالدین سجادی در نقد خود
باره شاعرا  .به روی کاغذ می آورد ، یهودی ایرانی است نکه اولین اثر انتشار یافته در ایران در

دوباره یادآوری می کنیم که شما بودید که این کتاب را نگاشتید و برای نخستین  –پرسش 
نگامی که بار شاعران یهودی را به ملت ایران و ادب دوستان معرفی کردید. در پایان، ه

پرسیدم چرا شاعران یهودی ایرانی ناشناخته ماندند، شما یک علت را ذکر کردید و آن این 
که آنان سروده های خود را به خط عبری می نوشته اند که عامه ایرانیان قادر به خواندن 

 آن نبودند. آیا علل دیگر نیز وجود داشت؟
ابطه می توان ذکر کرد و آن این که اگر از تصور می کنم که دو علت دیگر نیز در این ر –پاسخ 

شاهین بگذریم و تا حدودی دومین شاعر بزرگ یهودی ایران را هم که عمرانی نام داشت نادیده 
یم، بیشتر شاعران یهودی ایرانی بخش عمده سروده های خود را بر محور موضوع های  بگیر

یک یهودی ایرانی، که عاشق اشعار  مذهبی یهودی سرائیده اند. این علت را نباید نادیده گرفت.
سرایندگان خویش بوده، نمی دانسته است به چه شیوه و صورتی این اشعار را ترویج و 

 عمومیت دهد.
فکر می کنم علت دیگری که بتوان اضافه کرد، با نحوه زندگی جوامع یهودی ایران ارتباط دارد 

ه داشته اند که این شیوه زندگی از نظر و یک جامعه نسبتاً بست می زیستهخود  در بینکه آن ها 
اجتماعی علل تاریخی و امنیتی دارد و همین پدیده در مورد یهودیان اکثر کشورها در آن دوران، 
پای شرقی صادق است. زیرا آن ها می خواسته اند همه  یقا تا ارو از شرق و شمال آفر

شر و مدرسه و مکتب خدمات مورد نیاز را از کنیسا و محل عبادت گرفته تا قصابی کا
یهودی، در کنار خود داشته باشد و از این زندگی باهم، از امنیت بیشتری نیز در برابر اوباش و 

یانی که گاه و بی گاه به آنان حمله ور می شدند برخوردار گردند.   فتنه جو
یهودیان  یشتر ب رابطه هااند و  نبودهارتباط چندانی در یهودیان در این محله های خود با غیر

جنبه داد و ستد بازرگانی داشته است. از این رو شگفت انگیز نیست که اشعار شاعران یهودی 
 ایرانی برای دیگر آحاد ملت، تا هنگام انتشار کتابی که به آن اشاره کردیم، ناشناخته مانده بود.

یهودی ولی همان گونه که پیشتر گفتم، شاهین یگانه شاعر یهودی ایرانی نبود، بلکه شاعران 
باره آن ها در فرصت بعدی سخن خواهیم گفت.  دیگری نیز در ایران می زیسته اند که در

 
 



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

فت و گوهای پیشین تاکید کردید که شاهین، گرچه نخستین و شما در گ –پرسش 
نبود و یهودیان دیگری نیز در طول  تنها سرایندهبزرگترین شاعر یهودی ایرانی بود، ولی 

تاریخ ایران زمین وجود داشتند که به زبان فارسی شعر می سرودند و بخشی از اشعار آن 
نجکاو هستیم بدانیم که دومین شاعر بزرگ ها برای ما به یادگار مانده است. در این جا ک

 یهودی ایران که بود؟
بی تردید عمرانی دومین شاعر بزرگ یهودی ایرانی است. ولی پیش از آن که به معرفی  –پاسخ 

او بپردازیم الزم می دانیم بگوئیم که تا دو سه دهه پیش، و در واقع تا هنگامی که کتاب 
" در تهران انتشار نیافته بود، دنیای علم و ادب ایران "منتخب اشعار فارسی یهودیان ایرانی

 شناسی آشنائی چندانی با شعرای یهودی ایران نداشت.
در این باره نمی  دیگریپژوهشگران ادب ایران، بیشتر از نام دو سه شاعر یهودی ایرانی، مطلب 
 توجه داشتند. ییهود دانستند. آن ها بیشتر به شاهین و عمرانی، و شاید یک یا دو شاعر دیگر



بی  من در تالیف کتاب "منتخب اشعار" از ده شاعر یهودی ایرانی که از دیدگاه من ادیبان خو
باره هر شاعر نیز توضیحاتی  بوده اند نام برده و نمونه هائی از اشعار آن ها را نیز آورده ام که در

ی عمومی یک مقدمه مشروح در هشتاد صفحه، به معرف در همین کتاب، است. داده شده
 شاعران یهودی ایرانی می پردازد.

به موازات آن، در کندوکاوهای دیگری که در مورد ادبیات یهودیان ایران انجام داده ام، رساله 
مفصلی را به زبان عبری نگاشتم که در آن بیش از شصت شاعر یهودی دیگر را معرفی کردم. 

شاعران را به طور جداگانه بررسی و البته این فقط معرفی بود و ما باید اشعار یکایک این 
به همان شیوه ای که در ایران انجام می شود. این شیوه صدها سال است که در  –تحلیل کنیم 

باره شاعران نوشته شده است. می توان گفت که تالش  ایران رواج دارد و تذکره های زیادی در
ه آغاز شده وشاید ده ها سال پژوهشی ما پیرامون شاعران یهودی ایرانی کار جدیدی است و تاز

 وقت الزم باشد که بتوانیم اشعار این شاعران را معرفی بکنیم.
بر اجازه بدهید با کمال تواضع پرسش دیگری در این جا از شما بکنم و آن این که  –پرسش 

، آیا جز یهودیان،  آن کشورشما از جامعه ایران و اقلیت های مذهبی در  اساس آگاهی های
بی دیگری هم در طول تاریخ ایران وجود داشته که این همه شاعر و اندیشمند اقلیت مذه

 به زبان فارسی به جامعه عرضه کرده باشد؟
از نظر کمیت و کیفیت، نمی توانم به این پرسش پاسخ دقیقی به دهم. ولی می توانم  – پاسخ

یم که اقلیت ارامنه در ایران شاعران زیادی داشته اند. آن ها فرهنگ دارند  ای غنی و گسترده بگو
 اشکانیان میرسد. هکه به دور

 ولی آیا سروده های آنان به زبان فارسی بوده است؟ –پرسش 
که این پرسش را به میان آوردید. در مورد اقلیت های دینی، یعنی  رمبسیار سپاسگزا –پاسخ 

فرهنگ ایران ارامنه، آسوری ها، زرتشتیان و یهودیان باید گفت که فرهنگ زرتشتیان همان 
باستان است و آنان زبان و فرهنگ دیگری ندارند، ولی ارامنه و آسوری ها به زبان فارسی 

یند و از نظر فرهنگی در فرهنگ ایران ادغام و به اصطالح آسیمیله   (Assimilé)سخن نمی گو
خن نی و یا آسوری سرمتحلیل نرفته اند. آن ها در خانه و مجامع خود به همان زبان ا ونشده 

یسند. یند و طبیعی است که آثار فرهنگی خود را نیز به همین زبان ها می نو  می گو
پیشینۀ  نه تنهابنابراین از میان اقلیت های یکتاپرست در ایران، یهودیان تنها گروهی هستند که 

ادغام در فرهنگ ایران زمین  کامالً ، بلکهًتاریخی خیلی طوالنی تری در مقایسه با دیگران دارند
 اند. و ایرانی شده ردیدهگ

ما نمونه های بسیار معدودی از سروده های شاهین را در این گفت و گو نقل کردیم. ولی ببینید 
یادی شعر گفته است که  که چه اشعار زیبائی سروده است و حساب کنید که چه مقدار ز

فت. می اگر می خواستیم همه آن را در این جا پشت سرهم بخوانیم دو سه سال وقت می گر
یبا هم حجم شاهنامه فردوسی است.  توان گفت که مجموعۀ سروده های شاهین تقر

 ولی عمرانی نیز از نظر حجم سروده ها و کیفیت اشعار خویش کمتر از شاهین نیست.



تاکید می کنم که یهودیان از نظر فرهنگی کامال ایرانی شده اند. تنها فرق ایرانی یهودی با ایرانی 
هاست. و اگر قرار شود که تشابه های موجود بین یهودیت و اسالم را نیز  مسلمان، دین آن

یم، می بینیم که واقعا چقدر به هم نزدیک هستند. ولی این از موضوع بحث ما خارج  برشمر
 است.

و اکنون هنگام آن است که به عمرانی بپردازیم. ولی یادآوری می کنم که در مورد شاهین گفتیم 
ری او بوده و نام واقعی او را ما نمی دانیم. این نکته در مورد عمرانی نیز تخلص شعنام که این 

صدق می کند. به احتمال بسیار، این نام واقعی او نیست بلکه تخلص شعری او می باشد و 
بسیار احتمال دارد که از نام حضرت موسی که "بن عمران" و یا "عمرانی" نامیده می شد 

یند عمرانی هستند، یعنی به گرفته شده است. یکی از کنیه  های یهودیان آن است که می  گو
 تبار موسی بن عمران تعلق دارند.

یم اشعار از نظر تعداد ، عمرانی بیش از شاهین شعر سروده است. در مورد زندگی او باید بگو
، کسی در ایران نمی دانست که عمرانی در  که تا هنگام انتشار کتاب "منتخب اشعار" توسط من

یر کشیده است.چه س  الی به دنیا آمده یا چه هنگام نخستین اثر خود را به رشته تحر
برای پاسخگوئی به این دو پرسش، من روی دست نوشته هائی که از اشعار عمرانی در اختیار 

یم تحقیقات بسیار کردم و  یورک همچنین دار  Jewish)در سمینار الهیات یهود در نیو

Theologican Sminary) دیگر نیز به جستجو پرداختم و از روی اشعار خود او به این  و اماکن
میالدی به دنیا آمده است و این در حالی که برخی  7010 نتیجه رسیدم که عمرانی در سال

تر از دیرتاریخ تولد او را خیلی  (Wilhelm Bacher)پژوهشگران و از جمله پروفسور ویلهلم باخر 
 زیرا بی تردید او دانشمند بزرگی بود. – ندارمقاد از باخر را این دانسته اند. البته من قصد انت

یه در ایران سخن می گوئیم که مذهب شیعه را به  پائی سلسله صفو ما از چند دهه پیش از بر
 عنوان دین رسمی حکومت تعیین کرد.

نام عمرانی نخستین اثر خود را "فتح نامه" نام نهاده و در مقدمه آن توضیح می دهد که چرا این 
یده است. یادآوری می کنم که شاهین آمد و پنج صحیفۀ تورات را به نظم کشید.  را برگز

 Yehoshua )יהושע בן נוןبهوشع بن نون" /صحیفۀ بعدی در مجموعه کتاب مقدس یهود به "یوشع

Ben Nun)   بوط می شود که در واقع سپهساالر ارتش حضرت موسی بود که ماموریت آزاد مر
یده بودند به عهده گرفت.سازی سرزمین اس  رائیل را از اقوام دیگری که در آن جا سکونت گز

یادآوری می کنم که حضرت موسی هنگامی که بنی اسرائیل را از سرزمین بردگی مصر آزاد 
ساخت و آن ها را به سوی خانه پدری رهنمون گشت، تا نزدیکی رود اردن همراه قوم خویش 

 پروردگار دستور داد که او وارد سرزمین اسرائیل نشود.ندان، باورم، ولی به اعتقاد  آمد
وشع بن نون سردار بنی اسرائیل بود که حضرت موسی به او ماموریت داد که قوم را وارد ی

یند مغلوب سازد.  سرزمین اسرائیل کند و اقوام دیگر را اگر به مخالفت برخیز
قع تکرار همان شیوه اسالمی است این که عمرانی نام سروده خود را "فتح نامه" گذاشته، در وا

که هرگاه سرزمینی را به تسلط خود در می آوردند، آن گاه "فتح نامه" می نوشتند. در واقع واژه 



بی، به معنی گشودن است. اشاره شاید به آن است که هر شهری را که  "فتح" به زبان عر
بازان خود می  گشودند. تصرف می کردند، ابتدا دروازه ورودی آن را به روی سر

یوشع بن نون بود که بسیاری از شهرهای کنعان را به روی یهودیانِ بازگشته از مصر گشود تا 
 بتوانند اسکان بگیرند. 

در همین رابطه عمرانی "فتح نامه" خود را نوشته که از نظر عروضی شبیه "موسی نامه" شاهین 
ر در آن هست که است و به صورت کتاب قطوری درآمده که بیش از ده هزار بیت شع

 میخواهم نمونه ای از آن را برای شما بخوانم:
یدند  چو اندر سرحد حشبون رسیدند           سر سیحون و عوج از تن بر
 پیکار  وقت پا ،   از  آوردند  در  یک بار به  را  موریاََِسلطان ِ  دو         

د که در آن دوران بر سرزمین روایان بیگانه بوفرمانوشع بن نون با این در توصیف نبردهای ی
اسرائیل حکومت می کردند. در واقع، "فتح نامه" سرشار از داستان نبردها و فتح نقاط 

باره بتوانند در اماکن پیشین  مختلف این سرزمین است تا قبائل دوازده گانه بنی اسرائیل دو
 اسکان یابند. خود

یان، نوادگان حضر ت ابراهیم و اسحق و یعقوب بودند که یادآوری کنیم که بنی اسرائیل یا عبر
به دنبال قحطی در خاک خود به سرزمین مصر کوچ کردند و در آن جا به بندگی گرفته شدند 

 تا حضرت موسی آن ها را رها ساخت و برای بازگشت به سرزمین پدری رهنمون شد.
انی کتاب عمرانی سرودن اشعار "فتح نامه" را از سن بیست سالگی شروع کرد. بخش های پای

او به شرح ماجرای ملت یهود در دورانی می پردازد که آن را "عصر پادشاهان" می خوانند و دو 
 صحیفه در کتاب مقدس به نام "پادشاهان" وجود دارد.

به نظر می رسد که ما  نیمه کارهولی "فتح نامه" یک باره قطع می شود و نا تمام می ماند و 
باره این موضوع بیش از این علت آن را نمی دانیم. شاید عمرا نی نمی خواسته است که در

ید، و یا این که او اشعار بیشتری سروده ولی گم شده و به دست ما نرسیده است.  شعر بگو
ین اثر عمرانی است و تصور می کنم که واقعاً گنجینه ای بزرگ است. او آمده  "گنج نامه" آخر

 ته و آن را به صورت شعر در آورده است.و یکی از کتاب های دینی دوران تلمود را برداش
 

 
 
 
 
 



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

 .یهودی ایرانی ادامه دهید، شاعر  تقاضا داریم که به سخن خود درباره عمرانی –پرسش 
نکته مهمی که هنوز به آن نپرداخته ایم زمان تولد و درگذشت عمرانی و نام زادگاه  –پاسخ 

نخستین منظومه خود را که "فتح نامه" خوانده می شد سرودن عمرانی  7000اوست. در سال 
ت سالگی چشم به جهان گشود، یعنی در سن بیسمیالدی  7010 سال  آغاز کرد. ولی او در

سرودن این اثر خود را آغاز کرد. او در شهر اصفهان زاده شد و در یکی از منظومه های خود 
ید "من در اصفهان زندگی می کردم و ناچار شدم به کاشان نقل مکان کنم" که این گفته،  می گو

 7131خود نشان از زادگاه او دارد. عمرانی حدود هشتاد و دو سال زیست و حدود سال 
 ی، احتماال در دوران شاه طهماسب اول خاندان صفوی چشم از جهان فرو بست.میالد

یسد که منظومه "فتح نامه" را به دنبال کتاب شاهین به نظم کشیده است.  عمرانی خود می نو
ید:  او می گو



 مر او را "تورا"مسلم داشتم      )تورات("تورا" چو دیدم بود شاهین گفته       
سروده های خود دنباله اشعار شاهین را می گیرد و به جلو می رود. با این  بنابراین، عمرانی در

که هنوز معلوم نیست که چرا عمرانی کار خود را ادامه نداده و آن را در یک جائی و به طور 
 ناگهانی قطع می کند. او در "فتح نامه" همچنین می سراید:

 بود بسی  روممح و و مشفق  رفیق  بسی بود   همدم را یوشع نبی         
 چو یائیر چو پینحاس وچوکالب و  العازار و ایتامار و ماکیر  چو         
 رـــــعنب   لـــنس   بلوک   رانــــامی  همه نام آور و سردار وسرور         
 گیری شیر یک ، هر بزم  به وقت  به روز رزم هریک تندشیری         

دهی فرمانه تعریف جنگ و نبردهائی می پردازد که به و او همین گونه ادامه می دهد و ب
یوشع بن نون برای بازگرداندن بنی اسرائیل به سرزمینشان در می گرفت. احتمال دارد که 

 اشعار دیگر عمرانی بیشتر از "فتح نامه" او به دل می چسبد.
مان اسرائیل". به عمرانی آثار دیگری نیز دارد که عبارتند از: "واجبات و ارکان سیزده گانه ای 

طوری که از خود اسم این اثر استنباط می شود، یهودیان اصول ایمانی خود را در سیزده اصل 
خالصه کرده اند. "هارامبام" اندیشمند نابعه یهودی در قرون وسطی بود که این مهم را به انجام 

 باقی گذاشت. یادگاررساند و آن را به 
اند یکتاست. پروردگار جسم نیست. باید به ظهور مهدی برخی از این اصول عبارتند از: خدو

موعود یهودیان ایمان داشت و باید رسیدن آخرت را باور کرد، و اصول دیگری از همین قبیل. 
که مصادف با  –میالدی همه این اصول را به شعر در آورده است  7178عمرانی در سال 

 ست.هشتمین سال به روی کار آمدن سلسله صفوی در ایران ا
بوط می  منظومه دیگر عمرانی "حنوکا نامه" نام دارد که به جشن سنتی یهودی به همین نام مر

ید: 7120شود و در سال   سروده شده است و خود می گو
 "حنوکا" بخوانند، با نسبت است    چو در فارسی عامه را رغبت است،           

روده شده، نشان می دهد که یهودیان این یک بیت شعر که در اوائل خاندان صفوی در ایران س
در آن دوران تا چه حد عالقه داشته اند که اشعار را به زبان فارسی بخوانند. عمرانی در ادامه 

ید:  سروده خود می گو
 گو  و به  نکته ها   غلط   نگفتم      به رو   را رو  نامه  همین  نوشتم        
 ، آن و این هم ز   ندارد  تفاوت      ینب خرده ابا  اباهت  چو سنجی        
 اگر هم قصیر ونه طوالنی است      است  که یعنی موافق به عمرانی        

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



ده حدود ششصد بیت است و عمرانی "انتخاب نخلستان" نام دارد و دربرگیرن رماثر چها
خواندن آن نشان می دهد که این شاعر یهودی زاده اصفهان بوده و از آن جا به کاشان رفته 

 است.
 برخی اشعار او در این منظومه واقعا دلنواز است و جای دارد که همگان از آن آگاه شوند:

 ان مپیچرمز ف ان دهند، سررمچو ف      مپیچ   پیران  پند  از  سر  جوانا،        
 بال    نبینی    پیری    روز ا  ت   که      از خدا  ، به ترس عهد جوانی  به        
 باش   ، پیر  کنی  می   اگر    جوانی      باش ر فکر تدبیر د  و روز  شب        
 ، آب برجوی  هر روز  به  ناید  که      مشو غرّه بر حسن و عهد شباب،        
 ، صد هزاران هَزار  طرف  هر  ببین      به فصل بهار  بستان به  کن نگه         
 چمن    صحن به    رعنا    درختان      نسترن  و   الله  و  سنبل  و  گل        
 آراسته    رعنائی    به    را    چمن      نوخاسته    و   جوانان نو   همه        
 سر   به   مرصع   های تاج    همه      بر  به   زمرد   حُلّه های   همه        
 ناتوان   جملگی   ،  ببین   پیری   ز      نگه کن به فصل خزان ای جوان،         
یر بر   در  کرده کفن       همه ازشقاوت، برهنه چه سیر           ، به جای حر
 دوتا  و   اسیر   و   ارُز   زار   همه      نوا  بی   شده  حوادث باد ِ   ز         
 بهار   هر  پی    خزانی   باشد  که       غنیمت شمار  جوانی  دور به          
 و عهد ِ درست،  داری راست   دل      چو امروز هستی توانا و چُست         
 تا  دو  راست گردد قامت   این  که      به اندیش از آن روز، ای بی وفا         

طور ادامه می دهد و من در کتاب "منتخب اشعار" هشتاد بیت از سروده های و همین 
 عمرانی را به عنوان نمونه آورده ام.

پنجمین اثر عمرانی که بسیار جالب است، "ساقی نامه" نام دارد که تصور می کنم استاد 
بارهضیاءالدین سجادی نیز از آن خیلی خوشش آمده و در نقدی که  عار" کتاب "منتخب اش در

دیگر شاعران ایرانی  توصیه می کند که ساقی نامه عمرانی در کنار ساقی نامه هایِ نگاشته
 قرار گیرد.

 می سراید:خود عمرانی در "ساقی نامه" 
 فرزانه  بخت  نیک   کی   گفت خانه  می  پیر   خواند   مرا   دی          
 آمد  کار  وقت   هان ،  کن  کار         آمد   بهار  نو   و   نوروز   فصل          
 روزی؟  غم در   تو    باشی  چند نوروزی    سماع ِ     در    بلبالن          
 تا نقشاست ،  بخش  باده  از  ببر باده صاف و هوا جان بخشاست           
 اش از بخش و نقش خود خشنودب         یار خواهد بود  نقش  ، تو  بخش          



ساقی نامه تصور می کنم که تفکرات صوفیانه عمرانی زیاد به چشم می خورد و در می  در این
یابیم که این شاعر یهودی ایرانی واقعا فرد درویش مسلکی بوده و به احتمال قوی این اشعار را نیز 

سخن می  تادَدر اواخر زندگی خویش سروده و در آن به مکاشفات می پردازد و از مشاه
ید و به پس  پرده اشاره می کند و آرزوی دیدار یار را دارد که البته منظور نزدیکی به گو

پروردگار است و به وحدت اشاره دارد و در این افکار نزدیکی بسیار دارد به منظومه های اهل 
تصوف در ایران و بسیار هم جالب است ولی از آن جا که فرصت کافی نیست، نمی توان 

 وارد یکایک سروده های او شد.
در عین حال می خواهم این موضوع را نیز تذکر دهم که من تمامی این ساقی نامه را که از 
ابتدا تا انتها حدود دویست بیت است، تدوین کرده و در جلد نخست کتاب "پادیاوند" که در 

 در لوس آنجلس چاپ شده، منتشر ساخته ام. 7551سال 
است که به سردبیری شخص شما انتشار اشاره شما در واقع به سالنامه پادیاوند  –پرسش 

 یافته و حاوی تحقیقات و تتبعات و پژوهش های مربوط به تاریخ یهودیان ایران است.
 بله این نکته درست است. –پاسخ 

ششمین اثر عمرانی "قصه هفت برادران" است که ارتباط دارد با کشته شدن هفت برادر در  
ن اسرائیل، که یکایک جان خود را از دست می دهند. آنتیوکوس یونانی بر سر زمی تسلط دوران 

این سروده نیز مرثیه ای است با حدود ششصد بیت شعر که زمان سرودن آن را واقعا نمی 
 میالدی صورت گرفته است. 7005دانیم ولی استنساخ آن در سال 

روده "مناجات نامه" اثر دیگری از عمرانی است و پس از آن "حکایت ده مقتول مقدس" را س
روم بر سرزمین  امپراتوریکه می پردازد به قتل ده روحانی ارشد یهودی در دوران تسلط 

اسرائیل. رومیان این روحانیون را پس از شکنجه های بسیار، یکی پس از دیگری به قتل 
ین عالمان دین یهود بوده است. این سروده نیز  بی عقیبا" از ارشدتر رساندند که یکی از آن ها "ر

 رثیه ای در سوگ این بزرگان دارد.جنبه م
بانی کردن حضرت اسحق ارتباط دارد که در واقع آمیخته  نهمین منظومه عمرانی با روایت قر

 ای از نثر و نظم می باشد.
که است  (Pirkey Avotפרקי אבות )اثر دهم "گنج نامه" نام دارد و تفسیری از رساله "پیرقه آبوت" 

یکی از رساله های دوران "میشنا" )یکی  ندرز پدران" ترجمه کرد وشاید بتوان آن را به فارسی "ا
 "تلمود"( محسوب می شود. مجموعۀاز دو کتاب 

ین منظومه  ین آثار عمرانی است، بلکه یکی از بهتر از دیدگاه من، گنج نامه نه تنها یکی از بهتر
 هائی است که در تاریخ ادب یهود ایران به جای مانده است. او می سراید:

 د غالمت، بو  جهان سلطان   به کامت،   شود  خواهی که جهان
بانی     به    خدا    خلق   با   زندگانی می کن به حساب ،   مهر

 آخر کار  در   شوی  کآزده   میازار    کس   هیچ   دل    هرگز



یشان،  تن   دو  چو بینی   ایشان    میان   نشوی   هیزم  ز هم  پر
 سرگشته و بی خرد، به منزل  باطل،    خیال    پی    رفته    ای

 گشته  بزرگ ، از آن  تو  نام  گشته،   گرگ  و  پلنگ   تو  طبع
 قلم کشیده است نام همه را  پیش از تو، زمانه بیش بوده است

 مـگُ  دـکن  ن گراـدی   دهـمانن  مردم    میان      دگر     تو   نام
 نام  پی   در   مباش   بیهوده  سرانجام،  شود  تو چون گم  نام
 حیات باشد  ، ترا مرگ  در  باشد   نجات  ترا  که کن  آن 

ید "در مرگ ترا حیات باشد" و یا به  این بخشی از همان اندیشه های صوفیانه است که می گو
بان صوفیان:  "فنا فی البقاء" یعنی فنا شدن نتیجه وجود داشتن است و بقاء باالخره به فنا می  ز

بان صوفیان، بقاء و فناء هر دو مفهوم فلسفی دارد.ا  نجامد. البته در ز
در کتاب "منتخب اشعار" سروده های بسیاری از "گنج نامه" آورده شده است؛ به عبارت 

بیت از پنج هزار و اندی بیتی که در "گنج نامه" وجود دارد. این سروده شامل  110دقیق تر 
ت که در چند هزار بیت به زبان فارسی درآورده شده اندرزهای مذهبی و اخالقی یهود اس

 است.
ین اثر او محسوب می شود که  ین سروده های عمرانی است و آخر همان گونه که گفتم این بهتر

سروده و احتماال پس از آن سروده هائی ندارد. در حول وحوش همین  7131آن را در سال 
جهان فرو بسته و در آن هنگام هشتاد و دو سال ها بوده که عمرانی به احتمال بسیار چشم از 

 سال سن داشته است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

های پیشین دو شاعر یهودی ایرانی را با نام های شاهین و شما در گفت و شنود  -پرسش 
عمرانی معرفی کردید که هر دو در قرون وسطی می زیستند. ولی گفتید که شاعران 
دیگری نیز در جامعه یهودیان ایران در طول تاریخ داشته ایم که مایلیم درباره آنان نیز 

 مطالبی بدانیم.
ر انجام دهیم، به خاطر آن که اگر بخواهیم به همه ناچاریم این کار را فهرست وا –پاسخ 

باره آن ها بحث کنیم، زمان زیادی می برد. یم و در  زوایای اشعار زیبای یهودیان ایرانی وارد شو
سومین شاعر یهودی فارسی زبان دانست )و او را از نظر مقام و ارزش فرد دیگری که می توان 

، برای ما گمنام است و از هویت او آگاهی  ست(این ارزیابی من در کتاب "منتخب اشعار" ا
یم و از این رو من کنیۀ "خواجۀ بخارائی" را برای او انتخاب کرده ام و علت هم آن است  ندار



که او در نخستین بیت شعری که به دست ما رسیده این نام را ذکر می کند و در پایان برخی 
 است. محترمزرگ و بم فرد که به مفهو –اشعار نیز تخلص "خواجه" را می آورد 

برای ایران شناسان مرزهای ، همان گونه که پیشتر نیز چند بار گفتم، در مورد واژه "بخارائی" 
مفهومی ندارد و انچه معیار قرار می گیرد، گسترۀ فرهنگی و مرزهای پراکندگی زبان  جغرافیائی

 فارسی است. 
هر نقطه ای می رسد که در آن جا به یکی  از نظر ما، و در معیارهای فرهنگی، گسترۀ ایران به

ینند و این  یند و یا آثار فرهنگی به این زبان از خود می آفر از زبان های ایرانی سخن می گو
یا نخستین شاعر یهودی بخارائی است که سروده های او به دست ما  "خواجۀ بخارائی" نیز گو

 رسیده است.
و طبیعی است که مرتبط با صحیفۀ دانیال در کتاب اثری که او نگاشته "دانیال نامه" نام دارد 

مقدس یهود می باشد. ولی به مفهوم آن نیست که او دقیقا نوشتار صحیفۀ دانیال در کتاب 
مقدس را به شعر فارسی در آورده، بلکه مطالبی نیز از آن چه که "کتب بیرونی" نامیده می 

رساله هائی  "کتابهای بیرونی" کنم کهدر آن آورده شده است. در این جا هم یادآوری می شود 
 کتاب مقدس یهود گنجانیده نشده است.است که در 

که وقتی روحانیون ارشد یهودی یا مسیحی می خواسته اند مجموعه کتب پیشتر نیز گفته ام 
یر نام "عهد عتیق" تنظیم کنند، به این بررسی پرداختند که صرفنظر از کتاب  مقدس یهود را ز

گنجانید و  آنصحیفۀ آن( کدام یک از رساله های مذهبی دیگر را می توان در  تورات )در پنج
 .دادکدام یک را بیرون از آن قرار 

کدام یک را در "عهد عتیق" که بررسی شد  و در آن هنگام یهودیان کتب دینی بسیار نگاشته اند
ارتباط داشت در کتاب وارد کنند. آن داستان هائی که با دانیال و استر و ابراهیم و برخی دیگر 

استر" نیز یحث و جدل  تومارمقدس گنجانیده شد و بقیه را کنار گذاردند. ولی حتی در مورد "
بوده که آیا آن را به "عهد عتیق" ضمیمه کنند و یا از آن بیرون بماند. باالخره تصمیم گرفته شد 

 که گنجانیده شود.
کن است نام دیگر آن ها را "رساله های مسیحیان شماری از این کتاب های بیرونی را که مم

خود "عهد جدید" نیست، بلکه دیگر  منظورممکنون" نامید، وارد کتب مقدس مسیحی کردند. 
کتبی که آن ها هم برای مسیحیان مقدس است. البته فقط فرقه هائی از کاتولیک ها این کار 

 کردند و نه همۀ فرقه های مسیحی.
نه به خاطر آن که خیلی  –، ولی پاره ای از رساله ها را قبول کردند را نپذیرفتند گامیهودیان این 

יהודית )مقدس هستند، بلکه شاید به علت آن که کمی جنبه تقدس دارند؛ مانند رساله یهودیت 

Yehudit) بیا و و رساله "مکابی ها" که ارزش تاریخی دارد. این رساله ها را "بیرونی"  رساله طو
 .ستهای بیست و چهارگانه آن گنجانیده نشده ا صحیفهد عتیق" و می نامند، یعنی در "عه

بیا و رمرساله هائی چون اشعیاء و ی  یاء در کتاب مقدس آورده شده اند، ولی رساله های طو
 یهودیت و مکابی ها از آن بیرون مانده است.



ان های حاال، خواجه بخارائی در سروده های خود به کتاب مقدس بسنده نکرده، بلکه در داست
خود مطالبی نیز از "کتب بیرونی" آورده و آن ها را با داستان دانیال در هم آمیخته است. همان 
گونه که می دانید، دانیال جزو "رساله های درونی" محسوب می شود، یعنی در کتاب مقدس 

 گنجانیده شده است.
بخت النصر در خواجۀ بخارائی در سروده های خود از جمله از پادشاه شدن بلشتصر پسر 

ید:  بابل به عنوان جانشین پدرش سخن می گو
 بلشاصر خالفت شد میسر  به   چو خالی شد ز شاهان تخت و افسر    
 چو بابش مرد، بد کرد او بسیار   مکار  النصر  بخت  به  او   بود  پسر    

برد و بیت  ل بود که یهودیان را به اسارت)می دانید که بخت النصر همان پادشاهی در بابِِِ
یران کرد و از این رو یهودیان او را منفور می دانند(  المقدس آنان را و

در بخشی از این سروده او از "مصلحت کردن داریوش عراقی و کورش پارسی در مجلس می و 
ید و ما از خود می پرسیم که این موضوع  عزم رفتن پسر بلشتصر به سوی بغداد" سخن می گو

 ل چه ربطی دارد؟خیالی، به کتاب دانیا
حاال چرا این شاعر، به داریوش لقب "عراقی" می دهد؟ به خاطر آن که برخی، ماد باستان را به 

ل را بغداد لقب می نام امروزی آن که عراق است می خوانند و ایران را پارس می نامند و بابِ
 روزی آن است.دهند. نام شهر باستانی نینوه در دوران آشور را موصل می گذارند که نام ام

یسد: "به لشگر مرادی کردن داریوش   خواجۀ بخارائی در یکی دیگر از عناوین شعری خود می نو
و  –در عراق وکورش در پارس" و یا "خبر یافتن بلشتصر از آمدن شاهان عراق و پارس بر سر او" 

 همین جا بود که کورش بابل را تصرف کرد.
ئید که برخی وقایع راستین تاریخی را با یعنی شما از شاعرانی سخن می گو –پرسش 

 شماری از رویدادهای تخیلی در هم می آمیزند؟
، برخی از سروده ها واقعا جنبه تاریخی دارد، ولی بسیاری از مطالب دیگر افسانه و  بله –پاسخ 

یهودی ایران نیز افسانه های بسیار  خیالی است. البته می دانید که در سروده های شعرای غیر
دارد. مثال در کتاب شاهنامه افسانه کم نیست. در منظومه های حماسی نیز  وجود

رویدادهای تخیلی بسیار است. خواجۀ بخارائی نیز تاریخ و غیر تاریخ را در سروده هایش با هم 
به عنوان مثال، داریوش و کورش، هم زمان یکدیگر نبودند که بنشینند و  –مخلوط کرده است 

 با هم می بخورند.
آیا در این بحث کوتاهی که ما داریم، هستند شاعران یهودی دیگری که شایسته  –ش پرس

 باشد از آن هم نام ببرید؟
یم و در گفتارهای آینده نیز به او بازگردم، رممی خواهم از چها –پاسخ  ین شاعر سخن بگو

گذاشته که چون او تنها شاعر و تنها کسی است که در تاریخ یهود ایران برای ما نوشتاری باقی 
 –تاریخ واقعی دوران خود شاعر است. می توان گفت که او یک شاعر تاریخ نگار بوده است 



ولی کاری که او کرده  –گرچه من نمی خواهم او را از نظر شاعری در سطح واالئی قرار دهم 
 در سطح باالئی بوده و بسیار ارزشمند است.

یم سالۀ یه 2077شگفت انگیز آن که در سراسر تاریخ  یسنده یا شاعری ندار ودیان در ایران، نو
و تاریخ دوران خود را به نثر یا به نظم در آورد. او نخستین و تنها کسی است که تاریخ  بیایدکه 

یده ای نبوده، ولی کار  نگاری کرده، منتها به زبان شعر آن را نوشته است. گرچه شاعر ورز
بی کرده که این اثر خود را به شعر نوشته است زیرا آن چه که به زبان شعر نگارش می  – خو

پا تر استیابد،   .دیر
مثالً ریاضیات، شیمی،  –می دانید که در ایران خیلی چیزها را به زبان شعر نگاشته اند 

یک، پزشکی، فلسفه و حتی پخت و پز و امور دیگر.  شعر را مردم حفظ علت آن است کهفیز
 کنند و از این رو می ماند.می 

ودی نیز می آید و تاریخ دوران خود را به شعر می کشد. در چه دورانی؟ در دوران این شاعر یه
شاه عباس اول، شاه صفی و شاه عباس دوم. بهتر از این سروده ها، ما کتاب تاریخ دیگری 

یم.  درباره وضع یهودیان در آن دوران ندار
کرد که مصادف با میالدی آغاز  7173تصور می کنم که او کار شعری خود را از حدود سال 

بر کرسی سلطنت نشست. آوردن این تاریخ ها  7185یا  7188دوران شاه عباس بود که در سال 
میالدی چشم  7173در سال  مهم است، زیرا این شاعر از الله وردی خان نام می برد که حدوداً

 از جهان فرو بست.
یسی  نیست که او در آن می  زمانی ولی این –از این دوره شروع می شود  آن شاعرآغاز تاریخ نو

یست  به شعر در آورده تا به دوره خود رسیده است.درباره آن ایام ، بلکه شنیده های خود را هز
بررسی هائی که من و پروفسور ویلهلم باخر و دیگران کرده ایم نشان می دهد که این شاعردر 

ی کند و به سرودن می مصادف با دوران شاه عباس دوم، کار شعری خود را آغاز م 7111سال 
یه سال  27پردازد، و وقایع را می رساند به  میالدی. حاال هنگام آن است که نام این  7112ژانو

یم که او "بابائی بن لطف" نام داشت.  شاعر را ذکر کنم و بگو
 از نظر تاریخی و آکادمیک، اشعار بابائی بن لطف تا چه حد ارزش دارد؟ –پرسش 
روی یکایک اببات تاریخی سرودۀ این شاعر وقت گذرانده ام و نمی  من سالیان دراز –پاسخ 

یم که در نقل  خواهم در این جا به ارزیابی ارزش شعری این سروده ها بپردازم. ولی می توانم بگو
 رویدادهای تاریخی، او دقت بسیار به کار برده است.

به او لقب شاعری داد، در  بابائی بن لطف که بیشتر می توان او را تاریخ نگار نامید و کمتر
کاشان چشم به دنیا گشود که مدتی تا پس از انقراض پادشاهی شاه عباس دوم می زیست. ولی 

گرچه پیشتر تاریخ های  – در چه تاریخی به دنیا آمد و چه هنگام در گذشتدقیقا نمی دانیم 
یبی را ذکر کردیم  .تقر



گوئیم و کار فرهنگی او را مورد تمجید و  ولی در همان حالی که ما از بابائی بن لطف سخن می
یم که آن ها  تجلیل قرار می دهیم ، جای دارد که از یکی دو شاعر یهودی دیگر ایران نیز نام بر

ولی ارزش سروده های آنان، هم از نظر شمار  –هم مطالبی نوشتند که جنبه تاریخی دارد 
 بابائی بن لطف نمی رسد. اشعار و هم از نظر کیفیت آن ها،  هرگز به پای نوشتار 

باره دوره ای دارد  یکی از اینان، شاید نوه یا نبیره خود بابائی بن لطف بوده و سروده کوتاهی در
و نادر  دست می زنندحمله به که مصادف با ایام سقوط خاندان صفوی است که افغانی ها 

بابائی ان ها می شود. قلی خان عملیات رزمی خود را آغاز می کند و موفق به بیرون راندن افغ
یدادها منظومه کوچکی به جای گذاشته است. او در کتاب کوچک  بن لطف باره این رو در

تاریخی خود مقدمه ای نگاشته که از نظر شعری شاید سطح باال نباشد، ولی نوعی مناجات 
یسد:  نامه است و می نو

 و ماه  زهره مشتری و  به مهر و    درگاه     بینایان     حق     الهی
 قدیمت  جمله خاصان  حق  به  عرش عظیمت  رفعت  حق  به
 فرش و نسل آدم عرش و   به حق  مقدم  "مآلخ"   جمله حق  به 

 پیامبر  یعقوب  به  و  اسحق  به   سرور  ابراهیم و نوح   حق  به 
 و دین دل   شمع  دائماً  بودی که   به حق یوسف صدیق ومسکین

 که شد دردرگه توخاص واخالص نحاسبه حق موشه وهارون وپی
 به معنی فرشته( Mal’akh מלאךمآلخ )

می خواهم این موضوع را نیز تاکید کنم که این نوه یا نبیره بابائی بن لطف، سبک نگارش او 
یسد. چرا؟ به خاطر  بسیار عامیانه است. مثالً گاهی به جای سلیمان، سولیمون می نو

 اتشع بن نون" قافیه درآید. نمونه های دیگر: اصطالحضرورت شعری تا مثال در برابر "یو
"چیز و پیز" و "کَس و مَس" را به کار می برد. شماری از واژه های او عامیانه است و لغاتی 

بان مردم عامی شنیده می شود.  است که از ز
به  من در یکی از کارهای پژوهشی خود که در آن به بررسی نظم و نثر یهودیان ایران پرداخته ام

 این نکته به تفصیل اشاره کرده ام. این شاعر مثالً می سراید:
 ...نتانست )نتوانست( رو به ره آورد   یکی را بود قرض و فرض بسیار     
یشون و والخون       تن یک گوشه پنهون هر پنج بُدَند    همی بودند پر

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

 
 



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



در گفت و گوهای پیشین شما به شماری از شاعران یهود ایران اشاره کردید و از  –پرسش 
انی و بابائی بن لطف و خواجه بخارائی و چند تن دیگر نام بردید و گفتید شاهین و عمر

که شاعران یهودی بسیاری در ایران وجود داشته اند. در این آخرین گفتگو درباره آنان، 
 .بفرمائیدتقاضا داریم به نام شمار دیگری که از نظر شما مهم هستند اشاره 

باره تاری –پاسخ  یه سخن بگوئیم، ناچار هنگامی که می خواهیم در خ یهود ایران در دوران صفو
باره او صحبت  هستیم به سروده هائی بابائی بن لطف باز گردیم که در گفت و گوی پیشین در
یدادهای دوران  یسان، تنها بابائی بن لطف است که رو کردیم. یادآوری کنم که از میان تاریخ نو

 ت کرده و آن را به نظم کشیده است.صفوی در رابطه با یهودیان را با دقت بسیار ثب
"الیشع بن شموئل" نامیده می شود که  رمولی پنجمین شاعر یهودی که می خواهم از او نام بب

و در سمرقند می زیسته و تا آن جائی که بررسی شده، دو  هتخلص شعری او "راغب" بود
د و دیگری "حنوکا نامه" منظومه از او باقی مانده که یکی از آن ها "شاهزاده و صوفی" نام دار

 نامیده می شود.
یادآوری می کنم که پیش از این شاعر، شاعر یهودی دیگری نیز "حنوکا نامه" سرائیده بود که 

 عمرانی سرایندۀ پر توانی است که از نظر جایگاه پس از شاهین قرار گرفته است. اهمان
این سروده و پیشینۀ  گذشتسرجالبی دارد.  داستانماجرای سرودن "شاهزاده و صوفی" خود 

آن به هند قدیم باز می گردد که احتماال با زندگی بودا ارتباط دارد. احتمال می رود که این اثر 
بی  هندی در دوره ساسانیان به زبان پهلوی برگردانیده شد و در اوائل دوران اسالمی به زبان عر

 درآمد.
بی نیز مفقود  به ظن قوی آن نسخه ای که ترجمه به زبان پهلوی بوده گم شده و آن برگردان عر

חסדאי -אברהם בן)"اوراهام بن حسدای"  به نام اسپانیا اهلیهودی ادیب گردیده است. ولی یک 

Avraham Ben-Hesdai)  بی این یا به نسخه عر که در قرن سیزدهم در اسپانیا می زیسته، گو
 Benבן המלך והנזיר )زاهد"  "شاهزاده وبا نام ترجمه دست می یابد و آن را به زبان عبری 

Hamlekh ve Hanazir)  یبا همان "شاهزاده و صوفی" معنی می به نثر مسجع ترجمه کرده که تقر
 دهد.

این ترجمه عبری، در قرن هفدهم به دست شاعر یهودی ایرانی الیشع بن شموئل می رسد که 
عر آن داستان را هم در سمرقند می زیسته که خود محدوده فرهنگی ایران بوده است. این شا

به نظم و هم به نثر فارسی می کشد و آن را در سی و پنج فصل تدوین می کند و در سال 
میالدی به پایان می برد. کتاب بسیار جالبی است و احساس می شود که الیشع کوشش  7180

یند که شامل یک رشته پند و اندرز باشد.  داشته اثری هم ردیف گلستان سعدی بیافر
کتاب هم این هدف را تداعی می کند، زیرا سخن از یک شاهزاده است که در برابر  داستان

یک صوفی قرار می گیرد. شاهزاده می داند که با درگذشت پدرش، تاج سلطنتی به او به 
یند که فرزند او ممکن است در بزرگی  ارث می رسد و منجمان بررسی کرده و به شاه می گو

این رو پادشاه دستور می دهد که فرزند او را به نقطه دوردستی به سلک صوفیان بپیوندد و از 



ببرند و در آن جا نگاه دارند تا با مردم عام تماس و اختالطی نداشته باشد و با صوفیان در 
 نیامیزد.

ولی پیشگوئی ستاره شناسان عملی می شود و شاهزاده در راه به یک صوفی برخورد می کند 
ریاضت و عرفان و روحانیت چیست و دنیا چه مفهومی دارد ه ککه برای او توضیح می دهد 

و زندگی چه معنی می دهد. شاهزاده با شنیدن این سخنان به تدریج به مسیر تصوف روی می 
 31آورد که این داستان کم و بیش با روایت زندگی بودا شباهت دارد. این داستان را الیشع در 

ابیات آن به دو هزار می رسد که با نثر نیز  بخش تنظیم کرده که تصور می کنم شمار کل
 آمیخته است.

یده ای از سروده های "شاهزاده و صوفی" را به تفصیل آورده  من در کتاب "منتخب اشعار" گز
باب سیم در بی وفائی بیت را شامل می شود. نمونه هائی از آن را ذکر می کنم. " 873ام که 

ید:". او دوستان و در بی اعتباری خلق زمان  می گو
 جهاندار به خسرو، کی شهنشاه   نیک کردار   وزیر دگر گفتا 

 نشانه  وفاداری  از  تن  یک  به  نمی بینم در این خلق زمانه 
بان  نباشد  مکر و حیل بر نسل آدم  به جز  خلق عالم   بر ز

ید و در تمهید نمودن شاهزاده که از آن قصر بیرون آباب پنجم کتاب این گونه نام دارد: "
". باب ششم به این جا می رسد که باالخره یک جمال دل آرای خود را به عالمیان بنماید

صوفی می آید و با شاهزاده آشنا می شود و برای وی به سخن گفتن می پردازد و از جمله می 
 سراید:

 ور کرد ز شاه تاج  روایت را  کرد دهان، صوفی چو طوطی پر شکر
 فهیم و نکته آرای  و خردمند رأی   با  دستشهی بو  گیتی  در  که
 زمانه  نیک  و  بد   شناسای فَسانه     بُد    دانش   و    بینائی   به

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

 اسرار  دانشور موزون  یا  که بار  دگر  شهزاده  گفت   صوفی به 
 ز حرف دلپسندت  رمخ  دلم قندت   چو  گفتار  مسموع  شدم

صوفی حکایات می آورد و شاهزاده پرسش هائی دارد. الیشع در نثر خود که در این داستان با 
یسد:  شعر در هم آمیخته از جمله می نو

یمان در تعریف پس صوفی زبان را چو سوسن باز کرد و سخن سنجی آغاز کرد و گفت: حک»
وده اند که عقل برای کالم آدمی، مثل جانی است به جسد. چنان رمعقل کوشیده اند و چنین ف

که جان موجب حرکت جسم انسان است، همچنین عقل نیز موجب حسن و فضیلت کالم 
 «.است. از این جهت کالم نادان همچون جسمی است بی جان

 ارد.توجه دارید که این نثر مسجع است و قافیه د



و باز گفته اند که عقل چیزی شریف است، به نحوی که از افتخار و ارتفاع و از شجاعت » 
باید  «.و استطاعت تواند که با لشگر شیاطین درگاه رزم در آید و گوی مردی از ایشان در ر

بوئی از این عقل شنیده و انگشتی از این شهد چشیده باشد؟  رمشهزاده باز پرسید که آیا پد»
بانش و یاران و پرستارانش ذره ای از صوفی  جواب گفت: خیر، از این سبب که محبان و مقر

نور عقل پرتوئی بر ایشان نداده و ملک از مالقاتشان چنین در چاه غفلت و نادانی فتاده و از راه 
 «.امتیاز و هوشمندی، در صنایع و خردمندی، وحوش و طیور بر ایشان شرف دارند

 گری نیز هستند که باید از آن ها ذکر نام کرد؟آیا شاعران دی –پرسش 
"یوسف بن اسحاق" نام دارد که  رمبله، ششمین شاعری که من می خواهم از او نام ب –پاسخ 

روای یونانی فرمان"قصه هفت برادران" را به نظم کشیده و از رویدادهای دوران آنتیوکوس 
ید که حاکمی جبار و خونخوار بود. حاکمان یونانی )حدود دو  سرزمین اسرائیل سخن می گو

هزار سال پیش( یهودیان را آزار بسیار دادند و شمار زیادی از آنان را کشتند و از جمله مادری 
را همراه با هفت فرزندش که حاضر نبودند از باور مذهبی یهودی خویش دست بکشند 

 وحشیانه به قتل رساندند.
سر می خواهند که در برابر بت سجده کنند که در این داستان، ماموران یونانی از این هفت پ

آن ها از کوچک و بزرگ حاضر به انجام چنین رفتار کفرآمیزی نیست و ماموران  هیچ یک از
یونانی آن ها را یکی پس از دیگری سر می برند. مادر خرسند است که فرزندانش حاضر 

برابر بت سر فرود شدند جان خود را از دست بدهند و به ایمان خود پشت نکنند و در 
نیاورند و خدای یگانه را انکار نکنند. ولی ماموران یونانی، پس از آن که هفت فرزند را سر 

یدند به سوی مادر می روند و او را نیز بی رحمانه به قتل می رسانند و در خون خود می  ، بر
 غلتانند.

که "امینا" تخلص می  ام داردن"بنیامین بن میشائل"  رمبب اسمهفتمین شاعری که می خواهم از او 
شماری شعر سروده است. او متولد کاشان بوده و در همان شهر نیز زندگی می کرده و  وکند 

یا در دوره ای از کاشان به همدان می رود تا در آن  اشعارش را نیز در همان جا سروده ، ولی گو
انست که پیشتر نمونه جا سکونت کند. اشعار او را می توان تنوعی در مقایسه با اشعاری د

هائی از آن ها را ذکر کردیم. نوعی طنز در سروده های او وجود دارد. مثالً معلوم نیست که او 
بی با خانم ها نداشته و حتی با زن خودش هم روابطش شکر  به چه جهت میانه خیلی خو

ید:  آب بوده و از شعر او احساس می شود. او می گو
 خواهی نمیری بی کفن     ز من   بشنو  ای دل بیا    

 نهرگز نبندی دل به ز           
   گر نیشکر  لبش  باشد     بشنو ز من، جان پدر                    

 هرگز نبندی دل به زن           
 حسنش ز مه بهتر بود     عنبر بود  اگر  گیسوش   

   هرگز نبندی دل به زن           



   انگبین    لبانش   دور      گر خال دارد در جبین    
 هرگز نبندی دل به زن           

این شاعر غزلیاتی هم سروده که من در کتاب "منتخب اشعار" نمونه آن ها را نیاورده ام چون 
. این انتشار خواهد یافتاین سروده ها بعدها به دست من رسید که انشاالله در دوره دیگری 

و من در کنفرانس فرهنگی "ایران جودائیکا" در  شاعر در اوائل قرن هیجدهم می زیست
 اورشلیم در معرفی او سخنرانی کردم.

 و شاعران دیگر؟ –پرسش 
بیا" بود. او منظومه  –پاسخ  شاعر دیگری به نام "سیمانطوب ملمد" داریم که تخلص او "طو

یا به  موازات نسبتاً با حجمی با نام "حیات الروح" سروده که جنبه های عرفانی دارد و گو
ְחיֵּי בן יוסף ִאְבן פַּ )یک یهودی به نام "بحیی ابن پکودا"  ویاز  پیشکتاب مشابهی که   Bahya קּוָדה  בַּ

ibn Paquda) اهل اسپانیا بوده و در اواخر قرن  نوشته، به نگارش در آورده است.  ابن پکودا
دارد و شایسته این منظومه کتابی است که جنبه تصوف و عرفان  است. یازدهم می زیسته

 است که پژوهش بیشتری روی آن به عمل آید.
خود از جمله به این موضوع می پردازد که انسان باید همیشه  سروده هایدر شاعر ایرانی  

یاضت و توکل و عشق )به خدا( و قناعت و پاکی و صفای  بکوشد به کمال برسد. او از "ر
خروج از قفس بدن و شناور شدن  قلب و مکاشفات و قرب و رسیدن به مبداء الوهیت و

ید که مطالب او بسیار جالب است.  در یک دنیای مینوی" سخن می گو
در یکی از گفت و گوهای پیشین گفتید که ده ها شاعر یهودی در ایران زندگی می  –پرسش 

 کرده اند.
رده ام. گفتم، در رساله ای که به زبان عبری انتشار داده ام، از حدود شصت شاعر نام ب –پاسخ 

ولی پس از آن به شاعران دیگری نیز دسترسی یافتم و آثار آن ها را پیدا کردم که آن ها را به 
یبا  یم که تقر صورت یادداشت ثبت کرده اما هنوز به تنظیم آن ها نپرداخته ام. می توانم بگو

وز باید نود شاعر یهودی داشته ایم. امکان دارد که شاعران دیگری نیز وجود داشته اند که هن
در آرشیوهای مختلف جستجو کنیم و دست نوشته های یکایک آنان را از زیر غبار بیرون 

 کشیم و به تحقیق بپردازیم. 
زیرا یهودیان نیز همانند دیگر ایرانیان ذوق شعری قوی  –بی تردید شاعران دیگری نیز بوده اند 

یزه های عرفانی یهودیا ن ایران توجه آنان به خود شاعران داشته اند. به عنوان مثال، یکی از غر
 ایرانی بوده است.

این خود بحث مفصلی است که واقعاً به گفت و گوی جداگانه ای نیاز دارد. زیرا یهودیان دیوان 
های شعر و غزلیات بسیاری از شاعران ایرانی و قصیده سرایان را برداشته و آن ها را به خط 

های شنبه و دیگر روزهای آسایش خود می نشسته و آن عبری برگردانده و تکثیر کرده اند و روز
 ها را می خوانده اند.



یان و جامی و حافظ و سعدی و خاقانی،  مثالً اشعار ابن یمین اهلی شیرازی و باباطاهر عر
انی، خیام، فردوسی و بسیاری دیگر از شاعران بنام ایران را یهودیان به خط عبری رمخواجوی ک

 همکیشان خویش قرار داده اند. برگردانده و در اختیار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

شما پیشتر گفتید که یهودیان نه تنها خود شاعرانی داشته اند که آثار جالبی از  –پرسش 
به جای گذاشته اند، بلکه اشعار شعرای بزرگ ایران را نیز به خط عبری بازنویسی  یشوخ

 می کردند و در شنبه ها و اعیاد دور هم جمع می شدند و آن ها را می خواندند.
یبه  –پاسخ  بله، ظاهرا عجیب می نماید که سروده های یک شاعر ایرانی را به یک خط غر

یسی کنند و آن را بخوانن آن است که این امر به نظر آنانی عجیب می  منظورمد. البته بازنو
 رسد که با فرهنگ یهودیان و خط و زبان عبری آشنائی ندارند.

در بسیاری از آرشیوهای جهان و از جمله آرشیو کتابخانه دانشگاه عبری اورشلیم دیوان حافظ 
وهشی بن صبی در را به خط عبری می توانیم مشاهده کنیم. همچنین در آرشیو موسسه پژ

یورک و چند شهر  اورشلیم نیز چنین کتاب هائی نگاهداری می شود. در لندن و وین و نیو
 دیگر نیز این نوع کتاب ها وجود دارد.



پاره ای از داستان های شاهنامه را هم که به خط عبری نگاشته شده می توان در برخی 
شاهنامه را به خط عبری پیدا  کتابخانه ها یافت. من خود در جستجوها، هنوز متن کامل

نکرده ام؛ ولی بسیاری از فصول شاهنامه را دیده ام که به خط عبری نگارش شده است. 
احتماال این همان فصل هائی بوده که یهودیان ایران دوست داشته اند آن ها را بخوانند. زال و 

 یافت.نیز  رودابه و داستان رستم و سهراب و امثال آن ها را می توان به خط عبری
 این دست نوشته ها در چه قرونی نگارش شده اند؟ –پرسش 
است. ولی  آسانآن بسیار  دانستنخطی دارای تاریخ نگارش باشد،  یاگر این نوشتارها –پاسخ 

در برخی از آن ها به تاریخ نگارش اشاره ای نشده است. با این همه برای آن که پاسخی به 
یم که بسیاری از این ها پس از دوران مغول می توانم ب داده شود،پرسش شما  ه طور کلی بگو

زیرا در مورد دوران پیش از مغول دست نویس های زیادی پیدا نکرده ایم  ،نگاشته شده است
که به زبان فارسی، ولی به خط عبری نگاشته شده باشد که ما در اصطالح پژوهشی آن را 

 "فارسیهود" )فارسی یهودی( می نامیم.
بوط می شود شاید یکی  از علل نادر بودن کتاب های فارسیهود که به پیش از حمله مغول مر

آن باشد که در حمله مغول، بسیاری از این دست نویس ها از میان رفته و مفقود شده 
 است.

و آن این که چرا یهودی ایرانی باید اشعار  دارمدر این رابطه یک پرسش دیگر  –پرسش 
 بری بخواند؟شاعران وطن خویش را به خط ع

ارزیابی من آن است که یهودیان برای یک مدت نسبتاً طوالنی با خط فارسی که در  –پاسخ 
بی است آشنائی نداشتند. این واقعیت به یهودیان ایران اختصاص ندارد، بلکه  واقع خط عر
یسند و بخوانند.  یهودیان در بسیاری از کشورهای جهان ترجیح میداده اند که به خط عبری بنو
بی و سرزمین های دیگر، یهودیان مطالبی  در اروپای شرقی و آلمان و اسپانیا و در کشورهای عر
بی یا آلمانی یا اسپانیائی( به همان زبان، ولی به  را که به زبان محل سکونت آنان بوده )مثالً عر

 خط عبری می نگاشته اند.
است. یک علت دیگر هم ممکن است که خط عبری برای یهودیان نوعی تقدس و ویژگی داشته 

ممکن است آن باشد که یهودیان به اندازه کافی در فرهنگ محلی تحلیل نرفته بودند. در واقع 
باید پرسید که در وضع اجتماعی دوران خودشان، که ناچار بودند جدا از دیگران زندگی کنند، 

می  یه کسچگونه آن ها فرصت و امکان داشتند که بروند و خط فارسی یاد بگیرند؟ از چ
توانستند آن را یاد بگیرند؟ برای یادگرفتن خط فارسی، آن ها الزم بود که به مکتب می رفتند، 
یرا در آن دوره، کالس ها به صورت امروزی دولتی نبود و رایج نبود و همه همه کس را راه  ز

 نمی دادند و جوامع یهودی داخل خود زندگی می کردند.
دیدگاه تاریخی شما، خواستم بپرسم که آیا علت این از نظر جامعه شناسی و  –پرسش 

سخن آن است که یهودیان نمی خواستند با فرهنگ عمومی زادگاه خویش آمیخته گردند 
و آن را بپذیرند، و یا به عکس مردم آن زمان به یهودیان امکان نمی دادند که در آن فرهنگ 

 تحلیل بروند؟



ن های مختلف جلوگیری می کرده اند از این که من تصور نمی کنم که مردمان سرزمی –پاسخ 
یهودیان هم بیایند و خط محلی را یاد بگیرند. شاید دلیل آن بوده که سران جامعه یهودی نمی 
خواسته اند که یهودیان کامال با فرهنگ محلی آمیخته شوند. به عنوان مثال من در نوشته 

زار خوانده ام که بارها پوزش می طلبد از این های فیلسوف یهودی ایرانی به نام ربی یهودا بن العا
 که در نوشتارهای فلسفی خود به پاره ای از کتاب هائی استناد می کند که یهودی نیستند.

یم که همین ربی یهودا بن العازار حتماً و بدون هیچ  یان می خواهم بگو در حاشیه این جر
ین مطلب را به فرصت دیگری تردیدی با خط فارسی آشنائی داشت. توضیح بیشتر درباره ا

یم، ولی در مجموع، جامعه یهودی ایران، فرض  ان همۀ شش هزار نفر یا  بفرمائیدمی گذار
بیست هزار نفری که در اصفهان می زیستند، خط فارسی نمی دانستند. شاید تعداد کمی با این 

ند. آن ها می ان می پرداخترمخط آشنائی داشتند، به ویژه حکیمان یهودی که به کار طب و د
ولی حتی شمار زیادی از کتاب  –بایست بسیاری از کتب پزشکی را به خط فارسی بخوانند 

 های پزشکی نیز توسط یهودیان به خط عبری نگارش شد.
در هر حال، علت ها متعدد و متنوع بوده است. آن ها نمی خواسته اند در یک جامعه 

یهودی به طور کامل حل شوند  یهودی" از نظر مذهبی است و نمی  منظورمولی  –غیر از "غیر
یم ایرانی. زیرا از نظر فرهنگی هم بین یک ایرانی سکوالر و یک ایرانی مذهبی مثال  خواهم بگو

 .فرق هائی وجود دارد زرتشتی یا مسلمان
ی نزدیک بومیهودیان از نظر فرهنگی اشکال نمی دیدند که به فرهگ غیر یهودی و به فرهنگ 

می توان گفت که یهودیان از دوران بسیار قدیم از نظر فرهنگی در بین ایرانیان شوند و قاطعانه 
یهودی پرهیز می کردند و  حل شدند و غرور ملی ایرانی نیز داشتند. ولی از نظر مذهبی، از غیر

 می خواستند یهودیت را آن گونه که شاید و باید نگاه دارند.
دبیات و فرهنگ ایرانی را که به خط عبری نوشته باز می گردم به این نکته که آثار زیادی از ا

 شده می توانیم در شماری از کتابخانه های بزرگ جهان بیابیم. 
های عبری از شاهکارهای ادب ایران، می تواند به  نبشتهآیا وجود این دست  –پرسش 

تصحیح متون آثار ادب ایرانی که هزاران بار رونویسی شده و ممکن است دچار تغییرات 
 خواسته ای شده باشد کمک کند؟نا

این پرسش فاضالنه ای است. بدون شک پاسخ پرسش شما مثبت است. ابتدا می  –پاسخ 
نقل قول کنم که در   Paul de Lagarde دو الگار پل فرانسوی-خواهم از یک دانشمند آلمانی

د که در یکی از نوشتارهای خود در مورد تحقیقات ایران شناسی، تاکید می کن 7817سال 
وجود متون عبری می تواند به یافتن نسخه های درست برخی آثار ادبی ایرانی کمک کند. اجازه 

به هیچ وجه کسی نمی تواند ادعا کند که یک ایران »بدهید که گفته های او را عیناً نقل کنم: 
 –شناس به تمام معنی است، اگر با نسخه های خطی فارسیهود آشنائی الزم را نداشته باشد 

 )نقل به مضمون(«. چون در خط عبری بیش از ده اِعراب وجود دارد
عالوه بر این، اگر ما بتوانیم تشخیص دهیم که نسخه های فارسی به خط عبری در کجاها 
ید که در میمنه و یا فرض کنید در جام نوشته  نگاشته شده، فرض کنید جمله ای را می گیر



یژگی های ل غوی این واژه را نمی دانیم چیست. همین سخنانی شده  یا خوارزم یا بوشهر. ما و
یم، اگر روی کاغذ بیاو ، فارسی است ولی لهجه آن را نمی توان رومرا که من اکنون می گو

یسی متون فارسی به خط عبری، از اِعرابی  تشخیص داد. ولی پاره ای از یهودیان هنگام بازنو
طه جغرافیائی که آن متن به خط عبری در آن استفاده کرده اند که شیوه تلفظ آن واژه را در آن نق

ه را ژجا نگاشته شده مشخص می سازد. یعنی، نشان می دهد که ایرانیان در آن نقطه، آن وا
 چگونه تلفظ می کرده اند.

یم بیان کنم و آن این که شماری از  جا دارد در این فرصت نکته ای را که می خواستم بعدا بگو
ش ایرانی توسط یهودیان نوشته شده است. شمار این لغت نامه ها واژه نامه های بسیار با ارز

به طور نسبی زیاد است و علت هم آن است که یهودیان می خواستند از مطالبی که در کتاب 
زیرا در آن دوران برگردان فارسی  –مقدس آن ها به زبان عبری نگاشته شده آگاهی یابند 

 تورات وجود نداشت. 
تورات و همچنین دیگر رساله هائی که در مجموع کتاب مقدس یهود صحیفه های پنج گانه 

را تشکیل می دهند، همگی به زبان عبری نگاشته شده اند. نیاز به لغت نامه هائی بود که به 
 یهودیان کمک کند این متون را بفهمند. 

یاد است، ولی از میان دو فرهنگ لغت که خارجیان نیز به ا همیت گفتم شمار واژه نامه ها ز
است که می توان آن را  (Sefer Hamelitsaספר המליצה )ا" صآن پی برده اند، یکی "سِفِر هَمِلیت

"کتاب البدیع" ترجمه کرد. این واژه نامه در پایان دوران ایلخانیان در خوارزم تدوین شده است. 
کتاب قطوری است که تصور می کنم چهارصد برگ داشته باشد و با خرسندی می توانم 

یبا کامل این کتاب را پیدا کنم ب یم که من در تالش های پژوهشی خود توانستم یک نسخه تقر گو
که جا دارد لغت شناسان در رشته ایران شناسی روی آن کار کنند، زیرا شماری از واژه هائی 

 که در آن آمده به زبان خوارزمی محلی است.
بری و یا عبری به فارسی ائید که این کتاب فرهنگ فارسی به عرمتوضیح بف –پرسش 
 است.
بیشتر فرهنگ هائی که یافته ایم عبری به فارسی است، زیرا آن ها می خواستند با  –پاسخ 

بان عبری را یاد بگیرند، چون فارسی را می دانستند. هدفشان آن بود  کمک این لغت نامه ها ز
ری را می خوانند، که با آموزش زبان عبری بتوانند هنگامی که تورات و یا نیایش های عب

 مفهوم آن را درک کنند.
یم که پروفسور  در مورد لغت نامه "کتاب البدیع" که پیشتر به آن اشاره کردم، جا دارد بگو

یلهلم باخر  در بوداپست چشم از  7573که اهل مجارستان بود و در سال  )(Wilhelm Bacherو
اسی بسیاری از خود باقی گذاشته جهان فرو بست، و در مورد یهودیان ایران تحقیقات زبان شن

است، مقداری روی این فرهنگ نامه کار کرده و جای دارد که پژوهشگران دیگری بلند شوند و 
 برای ادامه این کار وقت بگذارند. 



بتوان بسیاری از پیچیدگی های  احتماالًشاید الزم باشد ده سالی روی این موضوع کار شود تا 
ا که شاید تا به امروز بر همه مکشوف نیست، به وسیله همین برخی واژه های زبان فارسی ر

 لغت نامه حل کرد.
نامیده می  (Agronאגרון )واژه نامه دومی در اختیار داریم که در شیروان نگاشته شده و اگرون 

یبا صد و پنجاه سال پس از ژشود که به معنی "مجموعۀ وا ه ها"ست. این لغت نامه تقر
ده است. این هم کتابی پراهمیت است که جا دارد در مورد آن به "کتاب البدیع" نگارش ش

اندازه کافی پژوهش انجام گیرد. روی این کتاب در گذشته توسط پژوهشگران اروپائی تحقیقاتی 
شده، ولی جای دارد که پژوهش ها جامع تری صورت گیرد؛ به ویژه آن که گفتیم این کتاب در 

 ز مردمان لهجه خاص خویش را داشته اند. شیروان نگاشته شده که در آن جا نی
سخن پیشین خود را دوباره مطرح می کنم و آن این که آیا این متن های به عبری  –پرسش 

نوشته شده آثار شاعران ایران، که همگی دارای قدمت چند صد ساله است می تواند 
داریم مقایسه کنیم و  کمک کند که بتوان آثار شاعران ایرانی را با متونی که امروز در اختیار

 حتی به تصحیح آن متون بپردازیم؟
بی تردید می تواند بسیار مفید باشد، به این علت که نسخه های عبری در قدیم  –پاسخ 

نگارش شده و باور من آن است که در نسخه برداری از اشعار فارسی دقت بسیار زیادی به کار 
اسخ تصور می کرده که این واژه چندان شناخته رفته و اگر واژه هائی شناخته نشده و یا اگر ن

شده نیست، روی این کلمه اعراب گذاشته و یا توضیحاتی داده که می تواند در تنقیح و 
تصیحیح شاهنامه و یا کتاب حافظ و یا گلستان و بوستان سعدی در نسخه هائی که ما امروز 

 در اختیار داریم مؤثر باشد.
و یادداشت کرده ام که  دارمو آن چه که از شاعران ایرانی به یاد بر اساس یافته های پژوهشی من 

به آگاهی شما برسانم، برگردان هائی به خط عبری از آثار ابن یمین و از سعدی شیرازی و بابا 
یان و لیلی و مجنون و یوسف و زلیخای جامی و دیگران در اختیار داریم. این نکته را  طاهر عر

یم که صفحاتی از ا شعار یوسف و زلیخای سروده جامی به خط عبری، با مینیاتورها نیز بگو
بسیار زیبا در موزه بزرگ اسرائیل در همین شهر اورشلیم نگاهداری می شود و برخی دیگر نیز 

 در موزه هنرهای اسالمی، آن هم در اورشلیم محفوظ است.
یزی، عبید زاکرمببینید مثال اشعار شاه نعمت الله ولی ک انی، و حتی منطق انی، صائب تبر

بی و مولوی هم اشعار زیادی از آن ها  الطیر عطار را می توان به خط عبری یافت. فغانی و مغر
به خط عبری برگردانیده شده است. همچنین رسالۀ فیه ومافیه که مولوی آن را به نثر نگاشته 

یسی شده است. از آثار نظامی ما هفت پیکر را داریم و هم چنین است به خط عبری رونو
یم و بسیاری دیگر از آثار شاعران ایرانی که با تار و پود فرهنگ یهودیان  ین را دار خسرو و شیر

 ااند.  ایران زمین آمیخته شده
 
 
 



 
 سی گرد هم آمده اندعرو تدارک دیدن جشنبانوان یهودی که برای 

شما در چند گفت و گو بیان کردید که ما چندین شاعر یهودی داشتیم که به زبان  –پرسش 
فارسی شعر سرودند، ولی آن را به خط عبری می نوشتند و از این رو تا چند سال پیش 
کمتر کسی در بین ادیبان و پژوهشگران ایرانی می دانست که یهودیان نیز شاعر داشته اند. 
اکنون تقاضا داریم نمونه هائی از سروده های چند تن دیگر را جز شاهین و عمرانی 

 بشنویم.
من در گفت و گوهای پیشین شماری از اشعار شاعران بزرگ یهودی را خواندم و  –پاسخ 

اکنون می خواهم گلچین دیگری از سروده های این شاعران را ارائه کنم. این نمونه ها همگی در 
 اشعار" به صورت جامع تری آورده شده است. کتاب "منتخب

می خواهم تاکید کنم که تا چه حد بین فرهنگ شعری و منظوم یهودیان ایران با ادبیات 
فارسی و سروده های دیگر ایرانی ها نوعی آمیختگی وجود دارد. به عنوان مثال، ساقی نامه 

حافظ در سروده های او تاثیر د که تا چه اندازه اشعار یعمرانی را بخوانید و متوجه می شو



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

یزد،     ،د انگیز  غم  ی فتنه  جهان  بر      فتنه سازد که خون ما ر
یم  ز تن  را  غم  سر     و مطرب به یکدگر سازیم، ما      بیانداز

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

یش   ین پیشگ    خواجه، غافل مباش از درو  وش کن، تا چه گفته اند ز
بان   و  مشفق    مخراش کس   ن ودر  ، تا توانی    باش  مردم و   مهر

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

 کار  برآید   نیز  هم  را  تو  تا     و مستمند برآر  درویش  کار    
 باشد   کارها   نیز    ترا   هم     شدبا   خارها راه    کاندرین    

بان سعدی در شعر بیان شده و بر عمرانی اثر گذاشته  این دقیقا همان پیامی است که از ز
 است. به تاثیر خیام بر این شاعر توجه کنیم:

با ، ساز    فراق  روزگار  شرح  دهم  تا     عراق،  نوای   کن   مطر
یدون؟ کجاست کیخسرو؟ کو   بشنو  بده ،  جم  قیا ، جامسا     فر
 افسوس  دادشان جهاندار  که     کیکاوس  و    کیقباد   بسا   ای  
 بستان  می  جام  همه رفتند،     دستان  رستم  و   سیاوش کو   

و در یکی از منظومه های عمرانی که من آن را در بخش اشعار صوفیانه در کتاب "منتخب 
 ه است:اشعار" گنجانیده ام، چنین آمد

یم که در کجا بودم؟    دوش در سفرۀ صفا بودم،         با که گو
 هر زمان می زدند بر من راه   پرده داران خاص آن درگاه       

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

 می برند.
 در به  پرده  به  آمدم  دگر  من        دیگر    پرده ای    به    زمانی   هر        
 در پس پرده کار دل شد راست               چون حجاب من ازمیان برخاست        
 بگذشتند   و   بگذاشتند   بنده               گشتند  نفس  دو هم جان و دل هر        
 عمرانی   پیش   ماند    پرده ای               می دانی   که   حالتی    چنان   در        
 نترسیدم  ،    برداشتم      پرده               دیدم    دلبری    پرده     آن    پس        



 کام و مراد  یافتند  دل  و  جان               بنیاد،   دالوری   این  کرد  چو دل         
یدم  از خود و خویش و یار                دیدم،     نازنین    یار      رخ    تا          ببر

توجه کنید که این یک سرودۀ کامال صوفیانه است و عمرانی حالتی را توصیف می کند که 
یبا همان را ما در توصیف های شعرا و صوفیان ی می بینیم که در مورد احوال و مقامات تقر

برای نمونه "کشف المحجوب" اثر حُجبیری، و یا "تذکرۀ  –تصوف مطالبی نگاشته اند 
یجات شعر گفته است. مثالً:  االولیاء"ی عطار. عمرانی حتی در وصف میوه ها و سبز

ین و پر        نباشد میوه ای خوشتر ز انگور           زورلطیف و خوشخور و شیر
ین آن ها نام بردیم، ما ترانه هائی هم در  در کنار این اشعار شاعران یهودی ایرانی که از برجسته تر
میان یهودیان ایران داریم که زندگی اجتماعی را نشان می دهد و فولکلوریک محسوب می شود 

 که نمونه آن ترانه های عروسی است.
ودیان عروسی داشته اند، عزا داشتند، بله دقیقا می خواستم همین را بپرسم: یه –پرسش 

تولد داشتند، ختنه سوران داشتند و دیگر آئین های شاد و یا ناشاد. آیا شیوه زندگی 
 یهودیان بازتابی بر اشعار این شاعران که از آن ها نام بردید داشته است؟

یژگی های بسیار جالب یهودیان ایران است. در همین دو –پاسخ  ر و بر این واقعا یکی از و
موضوع هائی که در طول عمر یک انسان روی می دهد، یهودیت واقعا یک دین استثنائی 
است. علت آن است که دایره زندگی هر یهودی وابسته به دایره بزرگتری است که سنن و آئین 
بوط می شود. از همان دقیقه اولی که نوزاد چشم به  دینی است و به فرهنگ این ملت مر

می بندد، همه با امور دینی و نیایش ها فرو تا لحظه ای که چشم از جهان جهان می گشاید، 
 ارتباط پیدا می کند و سنت و آئین هائی برای هر یک از موارد وجود داشته و دارد. 

یهودیان ایران نیز در این زمینه آئین های ویژه خود را دارند که شبیه آئین های غیر یهودیان در 
انی برای این ایام شادی و غم دارای اشعار مردمی بسیاری هستند که کشور نیست. یهودیان ایر

سروده ها  ی ازتصور نمی کنم به همان تعداد در جوامع یهودی دیگر کشورها چنین حجم
 وجود داشته باشد.

که باید در این فرصت گفته شود آن است که انسان ها همیشه به دنیا می آیند، در  ینکته دیگر
می کنند، و همیشه هم می میرند. نمی توان گفت اشعاری که در میان  اکثر موارد عروسی

یهودیان ایران به این مناسبت ها خوانده می شود چه زمان سروده شده است. آن ها قدمتی 
دارند که تشخیص آن برای ما امکان پذیر نیست. مسلماً هم نمی دانیم که این اشعار توسط چه 

 فرد یا افرادی سروده شده است.
که زنده نام پرویز ناتل خانلری جایزه گذاشت که  دارمگر حافظه من اشتباه نکند، حتی به یاد ا

"اتل متل توتوله" را کی نوشته است، از کجا آمده و چه قدمتی داشته است. واژه های این 
شعر عامیانه چه معنی می دهد و غیره. ما هم نمی دانیم که اشعار عروسی و عزا و شادی و غم 

ان ایرانی چه هنگام نگاشته شده است. تنها چیزی که می دانیم آن است که در طول یهودی



تاریخ، تا آن جا که ما و پدران ما اطالع داشته و داریم، این سروده ها وجود داشته و خوانده 
 می شده است.

یک نمونه از این ترانه های فولکلوریک که در بین یهودیان رایج است و هنوز هم آن را می 
שירה )وانند "شُدی حاتان" و یا "شیرای حاتانی" نام دارد، یعنی "ترانه دامادی" زیرا "شیرا" خ

Shira)  "به مفهوم شعر یا سروده یا ترانه است و "حاتان( חתןHatan)  به معنی داماد. این "ترانه
دای دامادی" را با آهنگ ویژه ای می خوانند. ایکاش امکان داشت که این ترانه را کسی که ص

 ولی در هر حال شعر آن از این قرار است: –خوش دارد، همراه با نوازندگانی اجرا کند 
 پشت و پناهت باد ()پروردگارهَشِم   باد   مبارک   حاتان   شدی

، برخی واژه ها که جنبه مذهبی و یا مفاهیم ویژه دارد،  توجه کنید که در سراسر این ترانه
 ه است.مستقیما به زبان عبری آورده شد

یل عمری  ییسرائل    در   نامی   نیک   به  باد همراهت  طو
 عصا  این  تو  دست  در  بگیر  موسی   یا  که   آمد   ندا 

 لــرائــییس      ومـــق      رایـــب   ها "نِس"بکن ، برو در مصر 
یع بندهای به معنی معجزه است. همان گونه که توجه دارید، در ترج( Nes נסس )واژه عبری نِ

 این ترانه، مرتباً واژه "ییسرائل" تکرار می شود که به مفهوم کل یهودیان است.
که حتی در جشن عروسی، یهودیان دلبستگی خود را به گذشته و هویت ملی و  بفرمائیدتوجه 

یند و در انتظار روزی  دینی خود بیان می کنند و از آرزوها و آمال خود برای آینده سخن می گو
 ظهور کند و آنان را دوباره به سرزمین پدری رهنمون گردد.موعود که منجی هستند 

 کن   پسندم  ،  زشتم   اگر     کن   بلندم    واری    الم   
 لـــرائـییس    عـجم   انــمی    ، چو قندم کن تلخم  اگر   

ن، و هم سرزمین یادآوری می کنم که کاربرد واژه "ییسرائل" به دو معنی است: هم جامعه یهودیا
ید "من  اسرائیل. در کشورهای دیگر دنیا هنگامی که از یهودی می پرسند که هستی، می گو

ید:یهودی هستم" یکائی باشد می گو ولی در ایران اگر از یک یهودی   I am a Jew . اگر آمر
ید "من یک ییسرائل هستم"  گر یعنی، او یهودی است. یادآوری کنیم که نام دی –بپرسید، می گو

 حضرت یعقوب "ییسرائل" است.
می توان گفت که یهودیان در جشن عروسی خود، در شادترین روز زندگی  –پرسش 

اجتماعی، ترانه ای را با صدای بلند می خوانند که حکایت از هویت ملی و باور عمیق 
 د.دینی آنان دارد که آرزوی روز نجات را می کنند تا بتوانند به سرزمین اسرائیل باز گردن

یم، بلکه مایلم تاکید  –پاسخ  که این شعری با بار  گذارمنمی خواهم از هویت ملی سخن بگو
سالۀ جامعه یهودیان ایران است. جالب آن که در این ترانه، یهودیان هم ایرانی  2177فرهنگی 

هستند )و واقعا و صد در صد ایرانی هستند( و هم یهودی متعلق به مکانی که در دوره باستان 



یده اند. آن ها هیچ گونه تناقض و ت از بین یهودی بودن و  ضادیآن جا آمده و در ایران سکنی گز
 قائل نیستند. این دوبین  تفاوتیبودن نمی دیدند و تا امروز نیز  یایران

ید:   به ترانه "شدی حاتان" برگردیم. سراینده خطاب به داماد می گو
 خدا دادسترخت، چون مه     است،  آزاد  سرو  چون قدت 

 لـرائـییس   در    ارـجب   شوی    چو یوسف شاخ شمشاد است
 فرزندان    به    دلشاد   شوی       عمران  بن  چو   عمرت   شود

 سال زیست( 727)اشاره به حضرت موسی که 

 ییسرائل    در   دل   کام   به     )پر فرزند( چو یعقوب نبی پر دان 
 بپردازی   عیش   و   بزم   به    دیآزا  ز تو رو  هفت  این  در

 )اشاره به جشن عروسی هفت روزه(

 لـییسرائ   دین   و   رسم   ز    ینیانداز     را    خود    ولی
ید که شادی هر چه می خواهی بکن، ولی اصول دینی و اخالقی را به  )در این توصیه می گو

 نیز هست ( زیرا دین یهود یک مجموعه اخالقی –دست فراموشی مسپار 
 آزاد   دلت   غم   از   شود     باد    دارت   کام  عروست 

 ییسرائل  به   نامی   نیک   به     آباد        کاشانه ات     کند
یبا  شعر این ترانه بسیار طوالنی است و تصور می کنم که بیش از سیصد بیت است و من تقر

ر لوس آنجلس به چاپ رسید گنجانیده ام. همه آن را در شماره نخست کتاب "پادیاوند" که د
برای رسیدن به همه این ابیات، من مجهز به دستگاه ضبط صوت، در برابر یهودیان بسیاری در 

ان و شهرهای دیگر ایران نشستم و گوش کردم و یادداشت برداشتم و رماصفهان و شیراز و ک
 ضبط کردم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ما همچنان از شما درخواست می کنیم که نمونه هائی از سروده ها و اشعار  –پرسش 
ین باره آگاهی های بیشتری فولکلوریک یهودیان ایران را ارائه دهید که عالقمندان در ا

 داشته باشند.
در مورد فرهنگ مردمی در بین یهودیان ایران می توان سخنان بسیار گفت. زنده نام  –پاسخ 

،  دکتر سارا سرودی استاد دانشگاه عبری اورشلیم که در امور یهودیان ایران پژوهش می کرد
یه "ایران  که در آن سرودهای  ائیکا" انتشار دادجود –مقاله مفصلی را در یکی از شماره های نشر

، مورد بررسی و پژوهش  ، آن گونه که در بین یهودیان ایرانی رواج داشته و دارد جشن عروسی
 قرار گرفته است.

اجازه دهید درباره برخی آئین های شب شنبه در بین یهودیان ایران سخن بگوئیم.  شب شنبه 
ر آن شب افراد خانواده باید دور هم جمع شوند و روز شنبه در باور یهودیان مقدس است و د



و شام را در کنار هم و همراه با سرودهای شاد و ویژه این شب صرف کنند. روز شنبه نیز 
یهودیان باید برای نیایش به کنیسا بروند و پس از بازگشت صحبانه ویژه شنبه بخورند و در 

 د.پردازنبازدیدهای خانوادگی ب و به دید و مشغول باشندطول روز به آموختن دانش دینی 
از هنگام غروب آفتاب در روز جمعه و تا لحظه ای که ستارگان در روز شنبه در آسمان 

ند یهودی ممنوع است و او باید از دنیای مادیات رمظاهر می شوند، کار کردن برای یک باو
یات سیر کند. شنبه برای یهودیان، نه تنها روز نیایش و استراحت  بیرون آمده و در عالم معنو

است، بلکه روز شادمانی نیز هست. در دوران قدیم در خانه هر یهودی یکی دو کتاب دست 
 نویس پیدا می شد که شامل اشعار شاعران یهودی ایرانی به خط عبری بود.

از کنیسا  سنتی و دینییهودیان پس از آن که در ساعات بامدادی روز شنبه در پایان نیایش 
( به خانه باز می گشتند، سفرۀ صبحانه گسترده می شد و خوراکی های ویژه )عبادتگاه خود

صبح شنبه را به روی آن می چیدند. این خوراک ها از یک روز پیش آماده شده بود، زیرا در 
 .و یا کار کند روز شنبه یهودی نباید به آتش دست بزند و به پخت و پز بپردازد

ا" نام دارد که فردای روزی که پخته شده )یعنی پان "گییکی از خوراک های ویژه یهودیان اصفه
روز شنبه( صرف می شود و این ماندن آن احتماال در خوشمزه تر ساختن خوراک موثر 
بوط به روز شنبه( تخم مرغی است که روز جمعه هنگام پختن  است. "تخم مرغ شباتی" )مر

ه می شد و طعم خاصی به غذا به دیگ اضافه می کردند و ساعت ها همراه با خوراک پخت
خود می گرفت. این خوراک ها را در سفره غذا می چیدند و همراه با صرف آن و یا پس از 
صبحانه به خواندن اشعار شاهین و دیگر شاعران یهودی می پرداختند. گاهی هم اشعار خود 

یشتر به خط شاعران ایرانی را مانند فردوسی و حافظ می خواندند که سروده های آن ها را نیز پ
 عبری نگاشته بودند.

یک نمونه از شعرهای فولکلوریک یهودیان اصفهان در وصف "گیپا" سروده شده که گفتیم 
د که لطف ویژه سراینصبحانه ویژه روز شنبه است. این شعر را به لهجه یهودیان اصفهان می 

 نند:ای به آن می دهد. این شعر را با آهنگ ویژه خودش همگی دسته جمعی می خوا
 بو   اـگیپ   مـدِلُ    هَوِسِ   شبات، شبات ِ نِوا بو

 از زحمتاش، خُم خَسته   بسته  وَر   گیپام  فتاهَ
 برته  بش   مَال   یکیشا   بَرته  بش  مِلی  یکیشا

 وار تو یایینا  شیفرا  ورو   
 نِدارو     اـــمستی    بد    شیفرا وارو  که یایین

 وو     اـزقیـح    محلۀ    ووآ   کو   یارُم  م یارُ
در مورد شیوه تلفظ واژه ها به لهجه یهودیان اصفهان این توضیح را ضروری می دانم که آن ها 

ث و صاد را در حالی تلفظ می کنند که  –ضاد  –ضاء  -ز  –حروف سایشی، یعنی سین 
یان اصفهان نیست، بلکه نوک زبان را به دندان باالئی می چسبانند. ولی این شیوه بیان وِیژه یهود

بان فارسی باستان نیز وجود داشته و حتی امروز نیز در پاره ای  چنین آوائی از نظر فونتیک در ز



یم که آنان حروف سایشی را به همین  از نقاط ایران، به ویژه در میان زرتشتیان متوجه می شو
 شیوه تلفظ می کنند.

ید که هوس یک غذای سنتی را به نام در شعر باال ضمن ستایش روز شنبه، سراینده می  گو
گیپا کرده بود و هفت گیپا را می پزد و از زحمت آن خسته می شود. در این میان یک گیپا را 
به یک واژه ناب فارسی  به می خورد و یکی را مال با خود می برد. واژه "مِلی" به مفهوم گر گر

پارسی دری در آن جا ن که است و حتی امروز نیز در برخی سرزمین ها مانند افغانستا
بان  یند. در برخی نقاط هندوستان نیز که با ز به "مِلی" می گو صحبت می کنند، به گر

به را "مِلی" می نامند.  سانسکریت ارتباط دارد، هنوز گر
ید که برود و یایین خطاب سرایندۀ شعر   Yayin יין)به کدبانوی خانه که "شیفرا" نام دارد می گو

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

ید که  در پایان این بند از شعر، شاعر می پرسد که یارش در کجاست، و خود در پاسخ می گو
یباره که سکونت گاه یهودیان  او در محله ای به نام حزقیاست. که چنین محله ای واقعا در جو

 اصفهان می باشد وجود داشته است.
 روز شنبه، روز شادمانی یهودیان بود.

یم که لهجه های یهودیان نقاط مختلف ایران نیز خود یک مبحث تحقیقی  در این فرصت بگو
 است که باید روی آن کار شود.

ب روی لهجه یهودیان همدان و  7531ن ابرامیان در سال در گذشته یک استاد فرانسوی به نام رئو
اصفهان پژوهش هائی انجام داده است. همچنین پروفسور احسان یارشاطر مدتی روی لهجۀ 

از دانشگاه  (Gilbert Lazard)یهودیان کاشان کار تحقیقاتی انجام داده است. پروفسور ژیلبر الزار 
و  ان پرداخته و من هم در نخستین شماره "ایرانمرسوربون در پاریس به پژوهش لهجه یهودیان ک

باره لهجه یهودیان اصفهان جودائیکا"   انتشار دادم.مطالبی در
آیا منظور شما آن است که پژوهش درباره لهجه های یهودی در ایران می تواند  –پرسش 

 به شناخت زبان ها و یا شاخه های دیرین زبان پارسی کمک کند؟
اند همین باشد. شما یک یهودی ایرانی را در کنار یک زرتشتی ایرانی بدون شک می تو –پاسخ 

قرار دهید، می بینید که خیلی یهودی ها ممکن است تصور کنند که زرتشتیان در واقع به 
 در حالی که این طور نیست. –لهجه یهودی صحبت می کنند 

بان یهودیان ایران پاره ای از واژه های عبری نیز  به کار برده شده، ولی این درست است که در ز
بان های اروپائی گرفته ایم در  یون و تلفن را که از ز یز شبیه آن است که ما واژه هائی چون تلو
یم. ولی این باعث نمی شود که فارسی به یک زبان اروپائی مبدل  مکالمات خود به کار می بر

بان های دیگر  بان  گرفته به عاریهگردد. صحبت از شماری واژه هائی است که از ز و وارد ز
 فارسی کرده اند.



در لهجه های یهودیان ایرانی نیز شماری واژه های عبری قاطی شده که اکثرا واژه هائی دارای 
بانی که در  مفهوم دینی است. ولی عصاره و اصل لهجه های یهودی برگرفته از فُرس قدیم )ز

. شباهت ها در حدی است که دوره ساسانیان به آن سخن می گفتند( و زبان های ایرانی است
برو کنید و آن ها می توانند به راحتی  شما می توانید یک یهودی اصفهانی را با یک زرتشتی رو

یند.  با هم سخن بگو
وانگهی، اگر شما به دهات دور و بر اصفهان بروید، مثالً شهرک سِده که بعدها آن را 

یس، هنگامی  ید، ممکن همایونشهر نامیدند، زِفره، ورتوم، یا سگز که حرف زدن آن ها را بشنو
یند. ولی این گمان درست  است تصور کنید که آنان به لهجه یهودی محلی سخن می گو
نیست، زیرا فردی که همیشه در ده خویش بوده و ارتباطی با نقاط اطراف از نظر فرهنگی 

بان دوران نداشته و یا رادیوئی نبوده که روی زبان او تاثیر بگذارد، احتمال زیاد می ر ود که او ز
یادی حفظ کرده و هنوز به آن تکلم می کند. یهودیان نیز چون در  ساسانیان را تا حدود ز
چهاردیواری محله مخصوص خودشان زندگی می کرده و با دنیای خارج کمتر ارتباط داشته 

یادی حفظ کرده اند.  اند، آن ها هم زبان قدیم را به مقدار ز
یون و کامپیوتر و حیف است واقعا که با مدر یز نیزه شدن زندگی امروز و در عصر رادیو و تلو

بیرون آمدن یهودیان از محله های تنگ و محدود گذشته و زندگی در محله های نوساز و 
مرفه شمال شهر تهران و اصفهان و شهرهای دیگر و اصرار به این که با فرزندان خود به زبان 

یند، یهودیان فارسی امروزی و به لهجه استاندارد ته یون سخن بگو یز رانی و به شیوه رادیو و تلو
 ویژه محلی را به دست فراموشی می سپارند. های شهرهای مختلف ایران به تدریج لهجه 

از دیدگاه من، این یک فقدان و شاید یک مصیبت بزرگ فرهنگی است. باید هر چه زودتر در 
نشانگر قدمت یهودیان ایران است،  گردآوری و ثبت و نگاهداری لهجه های محلی یهودی که
پیش از آن که دیر شود و قبل از آن  –ودر واقع از قدمت سرزمین ایران نشان دارد، تالش کرد 

ید.    که دیگر کسی نماند که بتواند به این لهجه ها سخن بگو
شوربختانه این یک روند طبیعی در سراسر جهان است که هر اندازه رسانه های  –پرسش 

سترده تر می شود، شاهراه ارتباطی )اینترنت( گسترش می یابد و موسیقی جنبه گروهی گ
جهانی به خود می گیرد، فرهنگ قدیم و مردمی کم و بیش به دست فراموشی سپرده می 
شود. آیا ممکن است یکی دو نمونه دیگر ار اشعار شاعران یهودی ایران را برای ما 

 بخوانید؟
یم که در اصل زادۀ عراق بود. او به مشهد نقل  شاعری به نام سیمانطوب –پاسخ  مِلَمِّد دار

میالدی بود. یعنی یازده  7828مکان کرد و در آن جا چشم از جهان فرو بست و آن در تاریخ 
سال پیش از آن اتفاق ناگواری که برای یهودیان مشهد روی داد و پس از کشتن شماری از آنان، 

 نام "جدید اسالم" بر آن ها گذاشتند. بقیه را مجبور کردند مسلمان شوند و
یده ای بوده و از قرار معلوم در سلک اهل تصوف قرار داشته است. علت  این فرد شاعر ورز
آن است که سروده های او همه حال وهوای تصوف دارد. یک اروپائی به نام  "ژوزف وولف" 

(Joseph Wolf) یسد که  که در آن دوران گذارش به مشهد می افتد، در خاطرات خود می نو



شمار زیادی از یهودیان مشهد اهل تصوف هستند. این سیاح که یهودی زاده بوده و در آلمان 
چشم به جهان گشوده بود، به انگلستان می رود و دین مسیح را می پذیرد و با اشتیاق به تبلیغ این 

رسد تا شاید  دین می پردازد و در چارچوب سفرهای تبلیغی خود در ایران به مشهد نیز می
 افرادی را مسیحی کند. در آن هنگام، یهودیان در کانون توجه مبلغان مسیحی قرار داشتند.

بسیار جای تاسف است که خود یهودیان آثار و اسنادی در مورد صوفیگری برای ما باقی 
 نگذاشته اند که بتوان تحقیقات جامعی در این راستا انجام داد. 

بیا" تخلص می کند و مایلم سه بیت از غزلیات او را  برگردیم به سیمانطوب ملمد که "طو
 بخوانم:

   مقتدی  هم  و  سالک       وا،ـــپیش  و   واهـخ  رـخی
 انـ، صوفی انندـوفیـص     راه،   رده ـک م ـگ ادی ـه

   داــگ    و  اهــش  مٌقبلِ       عطا،  پر  و   ادا   خوش
 انـصوفی  وفیانند، ص     ا، ــر خطــه   خواه  عفو

  انـنه  دارـدی ق ـعش از         مست جام درقصرجان، 
 انـوفیـ، ص انندـوفیـص     عنان،  از  کف ها  داده 

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

 ین است پیام آن شاعر یهودی مشهدی.شده است. ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
یسی هائی  دو برگ از کتب  دیده می شود هااطراف آن نیز درپزشکی قدیمی که پانو

کنار ادیبان یهودی که شعر می سرودند، و در گفت و گوهای پیشین شماری در  –پرسش 
از آنان را معرفی کردید، بی تردید افراد با ذوقی نیز در میان یهودیان ایران وجود داشتند 

 که مطالب خود را به نثر می نوشتند. مایلیم درباره آن ها بشنویم.
که  میخواندم ’Moshe Yisha))משה יישע  به نام مُشه ییشاعرا فردی  نوشتۀاخیرا  –پاسخ 

می باشد. این فرد که یک یهودی مقیم  7503خاطرات او از دوران سفر به ایران در سال 
یان جنگ  سرزمین اسرائیل در آن دوران بود، به تهران رفته بود تا به آوارگان یهودی که در جر

یخته و به ا یران پناهنده شده بودند و ملت جهانی دوم از لهستان و از چنگال آلمان نازی گر
 میهمان نواز ایران آنان را با آغوش باز پذیرفته بود، کمک کند و یاری برساند.

یسد که "ایران بدون شعر وجود ندارد" و اضافه می کند که "اگر اسرائیلی ها خیابان  او می نو
یاء و عاموس رومیاء و اهای شهرهای خود را به اسم انبیاء نامگذاری می کنند، و آن را به نام یشع



ین خیابان ها را سعدی و حافظ و فردوسی و خیام نام می  و دیگر انبیاء می خوانند، در ایران بهتر
 نهند.

شعر و شاعری تا این حد برای جامعه ایران اهمیت دارد و برای یهودیان ایران نیز شعر اهمیت 
ست، زیرا آنان نیز در ایران بزرگ بسیار داشته و بخش جدائی ناپذیری از فرهنگ آنان بوده و ه

 شده اند و پیرو همان فرهنگ و جامعه هستند.
با این همه، همان گونه که پرسیدید، بله یهودیان ایرانی به موازات شعرگوئی، مطالبی نیز نوشته 
اند که به نثر است. ولی در همان حال باید تاکید کنیم که بسیاری از این نوشته های منثور 

 تفسیر تورات نگاشته شده است.حول و حوش 
واژه "تفسیر" خود واژه جالبی است، زیرا یک یهودی ایرانی وقتی این واژه را به زبان می آورد، 
همیشه منظورش خود تفسیر و توضیح نیست، و گاهی منظور ترجمه کالم به کالم مطالب 

 کتاب مقدس است.
و جنبه الهی آن در آن میزان مهم کتاب مقدس برای یهودیان آن قدر اهمیت داشته و دارد، 

بوده که وقتی به ترجمه کردن کتاب تورات می پرداخته اند، به شدت می کوشیدند که بسیار 
حتی اگر جمله بندی آن ها با قواعد و شیوه نگارش پارسی تطبیق نمی  –دقیق انجام گیرد 

 داشت.
نام دارد، به فارسی امروزی به عنوان مثال، جمله نخستین صحیفۀ نخستین تورات که "پیدایش" 

ید". ولی یک یهودی ایرانی بیم  چنین خوانده می شود: "پروردگار در ابتدا آسمان و زمین را آفر
یسد، از متن منحرف شود و برگردان دقیق  داشت که اگر جمله را به شیوه فارسی سلیس بنو

ید ارائه ندهد. از همین رو او به ترجمه تحت اللفظی می پرداخت و می نوش ت "در ابتدا آفر
و این در حالی که عبری یک زبان سامی است که فعل یا اول  –خداوند مر آسمان و مر زمین" 

جمله می آید و یا بالفاصله پس از فاعل قرار می گیرد، ولی در فارسی فعل در آخر جمله می 
 آید.

یح که در فارسی "را" می باشد، در   عبری پیش تفاوت دیگر آن است که عالمت مفعول صر
یند "را کتاب". بنابراین دقت ترجمه در  از خود کلمه می آید و به جای "کتاب را" می گو
حدی بود که می نوشتند "خداوند مر آسمان و مر زمین" به جای "خداوند آسمان ها و زمین 

بان فارسی واژه ای به مفهوم "را" وجود دارد و آن " ید(". یهودیان می دانستند که در ز مر" را )آفر
است و از آن استفاده می کردند تا آن را در همان جائی بیاورند که "را" در متن عبری آمده 

 است. 
"تفسیر" در میان یهودیان ایرانی یک مفهوم دیگر نیز داشت و به ترجمه هائی اطالق می گردید 

قمشه ای را که پیرامون آن واقعاً تفسیرهائی نیز افزوده می شد. مثالً اگر ترجمه قرآن به قلم 
دیده باشید، او گاهی پرانتز باز می کند و معنی و مفهوم آن آیه قرآنی را می آورد. یهودیان نیز 

 کارهای مشابهی دارند که آن را "تفسیر" می خوانند.



مطلب جالب دیگر آن که گاهی یهودیان هر چه را که به فارسی نگاشته شده و حتی اگر شعر 
 ر کار آسانی نیست(، باز هم "تفسیر" می خوانده اند. ترجمه شده باشد )که ترجمۀ شع

بسیاری از دست نوشته های نثر یهودی که در اختیار داریم، حول و حوش همین موضوع 
از جمله ترجمه کتاب تلمود و رشته مطالب مذهبی که "میدراش" نامیده می شود و  –است 

ده است. ولی در کنار آن ترجمه بیشتر جنبه داستانی و روایتی دارد، همگی به نثر نوشته ش
 مطالب دینی دیگری نیز وجود دارد که توسط یهودیان نقاط مختلف دنیا نگاشته شده است.

همچنین یک رشته آثار نثر دیگر هست که من در یکی از گفت و گوهای پیشین به آن اشاره 
ی  در مجموعهکردم و آن ها را "کتاب های بیرونی" خواندیم که جنبه نیمه دینی دارد ولی 

 کتاب مقدس یهود و یا کتب مقدس مسیحیان گنجانیده نشده است.
یکی از موضوع هائی که ممکن است دانستن آن جالب باشد این است که یکی از ترجمه ها 

توسط یک پزشک یهودی ایرانی در شهر استانبول ترکیه به چاپ رسید. در آن  7101در سال 
نسخه در کنار متن تورات که به زبان عبری نگاشته شده، ایام چاپ سنگی معمول بود. در این 

بان فارسی به خط عبری( نوشته اند و هم ترجمه  و در حواشی صفحه، هم به "فارسیهود" )ز
بی تورات را گنجانیده اند.  عر

باره  این کتاب به اروپا رسید و شماری از مسیحیانی که مایل به انجام تحقیقات بیشتردر
گرفتن زبان فارسی پرداختند. برخی پژوهشگران بر این باورند که چاپ این تورات بودند به فرا

تفسیر و رسیدن آن به اروپا موجب آموزش منظم و پایه ای برای زبان پارسی در آن قاره گردید. 
مبتکر انجام این رسالت طاووس بن یعقوب بن یوسف نام داشت و همان گونه که گفتم یک 

 پزشک ایرانی بود.
ا مفهوم سخنان شما آن است که یهودیان ایرانی پل ارتباطی بودند برای رسیدن آی –پرسش 

 فرهنگ ایرانی به اروپا؟
بله، در این مورد تردیدی وجود ندارد، مگر آن که پژوهشگران تازه ای بیایند و با دلیل و  –پاسخ 

می دهیم با منطق این ارزیابی را رد کنند. ولی تا امروز که ما این گفت و شنود را انجام 
پا همین تفسیر بوده که  قاطعیت می توان گفت که رهگشای آموزش بنیادین زبان پارسی در ارو
یعت  به آن اشاره کردیم. پیرامون کتاب ها و تفسیرهائی که در مورد تلمود )کتاب پرحجم شر
یهود( به زبان فارسی و به خط عبری نگاشته شده، می توان حتی یک سال تمام سخن گفت و 

 الب دیگری نیز هست.مط
ولی صرفنظر از مطالب دینی که توسط اندیشمندان یهودی ایرانی نگاشته شده،  –پرسش 

 آیا آثار نثر غیردینی هم وجود دارد؟
اجازه بدهید به دو موضوع دیگر اشاره کنم و سپس به پرسش شما بپردازم. از  –پاسخ 
می باشد که به  (Halachaהלכה ) "خاالهَیکی هم "یهودی ایرانی،  نوشتارمورد بحث در  مطالب

مفهوم دستورات و آداب دینی است.  فردی که می خواهد بر طبق آئین های یهودی رفتار کند 



یعت یهود و مراسم ختنه و ازد واج و کفن و دفن و دیگر آداب یهودی را رعایت کند، باید شر
 را بداند.

برای آن که یهودیان ایرانی از متن هالخا آگاهی داشته باشند، این فرامین و دستورات به زبان 
ندان قرار گرفته است. باورمفارسی ترجمه گردیده و به خط عبری نگاشته شده و در اختیار 

 یز در بین یهودیان بسیار زیاد است.این نوع کتاب ن
نوع دیگری از کتاب های دینی یهود که در دسترس یهودیان ایرانی نیز قرار داشته و دارد 

نامیده می شود که مجموعۀ نیایش ها و دعاهائی است که هر روز و هر  (Sidurסידור )"سیدور" 
دور نیز به نثر فارسی ترجمه اه، و یا در هنگام مراسم ویژه خوانده می شود. سیم رهفته و ه

 شده است.
و اما می پردازیم به پرسش شما: بسیاری از مطالبی که جنبه دینی ندارد، مانند داستان ها، 
قصه ها و معماها، احکام نجوم و واژه نامه هائی که در یکی از گفتارهای پیشین به آن اشاره 

بان فارسی که توسط یهودیان کردم، به صورت کتاب در آمده است. کتاب های پزشکی به ز
نگاشته شده بسیار زیاد است. در مورد طب، شاید بهتر از من بدانید که از دو سو وارد ایران 

یق یونان. در دانشگاه جُ ندی شاپور طب تدریس می شد، یکی از راه هندوستان و دیگری از طر
آن را گرد می آوردند.  زیرا از همه جا ه استشده و اصوال این دانش در ایران بسیار قوی بود

بی بوده اند.  همگان می دانند که حکیم های یهودی اطبای بسیار خو
بار شاهان، در بسیاری از کشورهای جهان حکیمان و پزشکان اکثراً یهودی بودند. در ایران  در در

گرچه شوربختانه ما همیشه  –نیز در مورد بسیاری از سلسله های سلطنتی همین بوده است 
یند مثالً حکیم یحزقل خوانساری اسناد و  یم. ولی وقتی می گو اطالعات الزم را در اختیار ندار

از چهارده پشت حکیم بوده، نشان می دهد که آن ها حتی پیش از خاندان صفوی در ایران به 
 کار طبابت مشغول بوده اند.

ر دربار خدمت در دوران قاجار و پس از آن ما دقیقا می دانیم که کدام یک از اطبای یهودی د
می کرده اند. مثالً همین حکیم یحزقل در دربار محمد شاه قاجار خدمت می کرد. در دربار 
مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه و حتی در دربار رضاشاه نیز پزشکان یهودی خدمت می 

 کردند و از شهرت بسیار برخوردار بودند.
 Ephraim)به نام افرائیم نیمارک  ییک سیاح اروپائچند سال پیش در کتاب سفرنامه کوچک 

Neumark) ایران و افغانستان و نقاط دیگر داشته است  دیدارهائی ازدر دوره ناصرالدین شاه  که
خواندم که حکیمان یهودی در ایران احترام بسیار دارند و مسلمانان به آنان خیلی احترام می 

 گذارند.
سوار اسب شود و فقط می  هه( که یهودی حق نداشتاگر دورانی در تاریخ ایران بوده )و واقعا بود

و نه فقط  – ه استاز االغ استفاده کند، حکیم یهودی حق سوار شدن بر اسب را داشت هتوانست
که افسار اسب را به دست گیرد  هاین، بلکه پادشاه خدمتکاری را به خانه آن حکیم می فرستاد

بار ب  یاورد.و آن حکیم یهودی را با عزت و احترام به در



یسد که همین حکیمان یهودی بودند که به خاطر احترام و  نیمارک در خاطرات خود می نو
عزت بسیاری که از آن برخوردار می شدند، می توانستند به همکیشان یهودی خود، که همیشه 
با مشکل و مصیبت و فشار و تهدید روبرو بودند، بسیار کمک کنند. از این رو، خود یهودیان نیز 

 کیم های خویش بسیار احترام می گذاشتند.به ح
این حکیم ها انسان های دانشمند و فاضلی بودند و در خانه آن ها کتابخانه وجود داشت که 
عالوه بر کتب پزشکی، کتاب هائی چون "کفایت منصوری" و "قانون" ابن سینا و "ذخیرۀ 

 .قرار داشته استخوارزمشاهی" و کتب دیگر نیز 
بان حاخام یدیدیا شوفط در دهه هفتاد میال دی )قرن بیستم( که من به ایران می رفتم، از ز

یشی در سال های چهل میالدی، یعنی سی  روحانی اعظم یهودیان ایران شنیدم که یک یهودی اتر
سال پیش از سفر من به تهران، یک کتاب "قانون" ابن سینا را که به خط عبری و به زبان فارسی 

یداری   .ساختخارج  از ایرانکرد و با خود نوشته شده بود خر
یهودیان بسیاری از کتاب ها را که در رشته طب نگاشته شده بود به خط عبری در می آوردند. 
بیات خود را در حاشیه کتاب و یا در  یسی بسنده نمی کردند و در همان حال تجر ولی به رونو

اهی" اگر می خوانیم که ضمائم به این کتاب می افزودند. مثالً در کتاب "ذخیره خوارزمش
ان فالن درد یا بیماری چگونه باید انجام گیرد، در همان حال طبیب یهودی نیز اطالعات و رمد

بیات خود را در این باره، در حاشیه آن صفحه و یا به صورت ضمیمه به آن اضافه کرده  تجر
 است.

 
 
 
 
 
 



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

در گفت و گوهای پیشین درباره شاعران یهود ایران و همچنین نثرنویسان سخنانی  –پرسش 
سفی و معنوی از خود باقی گفتید. بسیار مایلم درباره اندیشمندان یهودی بشنویم که آثار فل

 گذاشتند.
یم که سال ها بود می  –پاسخ  این دقیقاً پرسشی است که من باید از خویش بکنم و بگو

را برای فرهنگ خویش و فرهنگ عامه  فلسفی تراوشاتخواستم بدانم یهودیان ایران چه 
ود که در کنار آورده اند. بارها در اسرائیل نیز این پرسش از من شده ب ارمغانیهودیان به 

برخاستند، یهودیان ایرانی در میان جامعه خود ل و اروپا اندیشمندان یهودی که در اسپانیا و بابِ
چه آثاری را خلق کرده اند. آنان به شخصیت های بزرگ دینی یهودیان دیگر کشورها و از 



سفه یهود بوده جمله "هارامبام" و "سعدیا گانون" اشاره می کردند که از پایه های اندیشه و فل
اند. این نه تنها پرسشی بود که دیگران از من می کردند، بلکه این دقیقا همان پرسشی بود که من 

 با خود در میان می گذاشتم.
در یک دوره ای، خصوصا از سال های شصت میالدی، در همان سال هائی که من بخش 

ایاالت متحده رفتم، در میان فارسی رادیو اسرائیل را ترک کردم و برای ادامه تحصیالت به 
یورک دریافته شده از آثار نسخه های خطی   Jewish Theological یهودیان ایرانی، به ویژه در نیو

Seminary  )که شمار نسبتاً زیادی نسخه های خطی در آن جا نگاهداری )سمینار الهیات یهود
نسخه های خطی یهودیان  می شود به بررسی و مطالعه پرداختم و هم زمان جستجو برای یافتن

ایرانی را در نقاط مختلف جهان نیز دنبال کردم، ولی شوربختانه نتوانستم چیزی در زمینه 
 نوشته های فلسفی یهودیان ایران پیدا کنم.

در ایران با نام "منتخب اشعار یهودیان ایران" انتشار دادم، اشاره  7503در کتابی هم که در سال 
 ده است، زیرا تا آن هنگام به این گونه نوشتارهای دسترسی نداشتم.ای به این گونه آثار نش

 مفهوم سخن آن است که یهودیان ایرانی هیچ اثر فلسفی از خود باقی نگذاشتند؟ –پرسش 
خیر، مطلقاً چنین چیزی نیست. اکنون به جان کالم می رسیم: این جستجوی بی  –پاسخ 

خواه یهودی به نام یوسف خاکشوری از حاصل ادامه داشت، تا هنگامی که یک مرد خیر
هامبورگ به اورشلیم آمد و شماری دست نوشته های "فارسیهود" را به من نشان داد و من 
به مطالعه آن ها پرداختم و با شادی بسیار دیدم که در میان آن ها کتابی وجود دارد که من 

این کتاب فاقد صفحات اول همیشه دنبال آن می گشتم و هنوز پیدا نکرده بودم. از آن جا که 
یسندۀ آن کیست و مشکل بود بتوان مطالب آن را نکته به  و آخر بود، نمی توانستم بدانم که نو
نکته درک کرد. ولی می دانستم که مضمون کتاب اندیشه های فلسفی است که به خط زیبائی 

یسی نیز در سطح بسیار باالئی قرار دارد.  نگاشته شده و از نظر فارسی نو
ر آن شدم که روی همین نسخه خطی ناقص به تحقیق و پژوهش بپردازم. سخن از هیجده ب

ها سال پیش است. ولی آرام نگرفتم و گمانم آن بود که از چنین کتاب مهمی ممکن نیست که تن
 .صفحاتی را کم دارده آن هم یک نسخه در دنیا باقی مانده، باشد ک

نسبتاً کامل از این کتاب را در خانه مهندس  جستجوها نتیجه بخش افتاد و یک نسخه خطی 
جهانگیر بنایان در لوس آنجلس یافتم و در ادامه جستجوها دو نسخه خطی دیگر نیز پیدا شد، 
یکا بود و دیگری را در مجموعه  یکی در کتابخانه ای در شهر سینسیناتی در ایالت اوهایوی آمر

شوفط یافتم که سالیان دراز رهبر روحانی نسخه های خطی در کتابخانه هاراو )حاخام( یدیدیا 
 یهودیان ایران بود و در آن هنگام در لوس آنجلس می زیست.

هنگام آن رسیده بود که من این نسخه ها را فتوکپی کنم و به کار کردن روی آن ها بپردازم. 
ته حدود ده دوازده سال به تناوب من روی این کتاب کار کردم تا باالخره به زیور چاپ آراس

در شهر اورشلیم انتشار یافت. برای نخستین بار به من ثابت شد که در  7551شد و در سال 
یم نایران نیز ما یهودیان اندیشمند ی داشته ایم که به فلسفه می پرداخته اند. حتی می توانم بگو

 که آن ها دانشمندان بزرگی بوده اند. 



یسنده ن بی یهواین اثر فلسفی اندیشمندی به نام و  حووت یهودا کتابش بوده کهدا بن العازار" "ر
. او در این کتاب به جنبه های فلسفی و نام داردفرائض یهودا( - Hovot Yehudaחובות יהודה (

باره یهودیت پرداخته و موضوع های بسیار سنگین و اساسی را مورد نقد قرار داده  عقالنی در
ردگار، بودن یا نبودن و پرسش های است. او پرسش های حساسی را عنوان می کند: وجود پرو

 دیگر.
او به مساله هستی خداوند می پردازد و می پرسد که وجود پروردگار را چگونه می توان ثابت 
کرد؟ کافی نیست بگوئیم که چون حضرت موسی با خدا سخن گفت، و یا چون نام خدا در 

این امر را باید از نظر  ،نه  تورات آمده، یا چون به خدا ایمان داریم، پس خدا وجود دارد.
 فلسفی ثابت کرد. 

باید از عقال و فالسفه یونان باستان برای اثبات آن امداد طلبید. به ویژه باید از اندیشه های 
بعه" او یاری گرفت؛ زیرا که این جا واقعا "علل فاعلی" وجود دارد ، "علت  ارسطو و از "علل ار

و همچنین "علت مادی" که ما بتوانیم این علت ها غائی" وجود دارد، "علت صوری" وجود دارد 
باره آن ها بحث کنیم و به نقطه ای برسیم که بگوئیم خدا به عنوان یک "واجب  را ببینیم و در

 الوجود" موجود است و نمی تواند وجود نداشته باشد.
ته، پرداخ غوربحث فلسفی بسیار مفصل و مهم است که ابن سینا نیز در مورد آن به ماین یک 

ین" و یا  و همچنین هارامبام یا ابن میمون اندیشمند بزرگ یهودی در کتاب "داللت الحائر
ید.تبه  (Moreh Nevukhimמורה נבוכים )"راهنمای سرگشتگان"  باره آن سخن می گو  فصیل در

یافتم که یهودا بن العازار در اندیشه ها و نوشته  هنگامی که این ها همه را با هم مقایسه کردم، در
های خویش استقالل فکری نشان داده است. او تعمق می کند و به ژرفای قضایا توجه دارد و 
بی فلسفه یهودیت را می شناسد و به آن وارد است، بلکه به کالم و فلسفه  نه تنها به خو
اسالمی نیز احاطه دارد. او همچنین احاطه دارد به فلسفه کالسیک یونانی، و نوشتارهای 

یهودیان را  نیز به اندازه کافی خوانده و متن آن ها را می داند و توانسته است به صورت غیر
 استداللی و منطقی و تعقلی اثری در سطح بسیار باال به وجود آورد.

خوشبختانه موفق شدم این کتاب را تنقیح کنم و بین نسخه های مختلف آن به مقایسه 
ت و مطالب خیلی پیچیده، سنگین و بپردازم. این مقایسه الزم بود، زیرا نوشته ها، جمال

غامض بود. هر ناسخی نمی توانست بیاید و هر جمله ای را که در کتاب برابر خود می بیند، 
آن را دقیقا استنساخ کند. درک مطالب بسیار دشوار بود و این خطر وجود داشت که ناسخ 

یسد و یا کرده است را نکرده است بنویسد.  چون مفهوم را دقیقا مثال "هست" را "نیست" بنو
درک نمی کردند و شوربختانه این گونه نارسائی ها در نسخه های گوناگون وجود دارد. هدف 

یر دست بیرون آو که  رمو امید دا رمو وظیفه من آن بود که یک نسخه پاک و تمیز و منقح از ز
 در این مهم موفق هم شده باشم.

لسوف در کتاب "فرائض یهودا" به چه این فی بفرمائیدحاال هنگام آن است که  –پرسش 
 موضوع هائی پرداخته و چه نوشته است.



یم و آن این که من این  .بله، البته –پاسخ  ولی اجازه بدهید پیشتر یک نکته دیگر را نیز بگو
یسنده در کتاب خود به آن  کتاب را به زبان عبری ترجمه کردم و مراجع و منابعی را که نو

 پانویس به آن افزوده ام.اشاره می کند، بعنوان 
بی یهودا بن العازار این کتاب خود را در سال  میالدی در شهر کاشان به انجام رساند و  7181ر

باره موضوع هائی  مطالب آن همان گونه که پیشتر گفتم، یک رشته پرسش های اساسی در
وند است که در تورات وجود دارد و بحث اصلی پیرامون هستی و نیستی و موجودیت خدا

است، پرداختن به این پرسش که نبوت چیست و از نظر عقالنی به چه صورت می توان 
نبوت را توجیه کرد؟ آیا عقل فاعلی وجود دارد؟ آیا عقل منفردی وجود دارد؟ آیا عقل من می 
تواند از من جدا شود و چیزهائی را احساس کند و در ظرف زمانی که زمان نیست، و در 

 ، به من برساند که واقعاً در گذشته و در آینده چه می گذرد؟ مکانی که مکان نیست
یم، زیرا آن در دنیائی قرار گرفته که در آن زمانی وجود ندارد،  البته ما اسم آن را آینده می گذار
بنابراین گذشته ای وجود ندارد و حال و آینده ای وجود ندارد. آیا نبوت با این عقل منفرد 

ت که شخصیت های بزرگی مانند انبیاء توانسته اند چیزهائی را پیش ارتباطی دارد؟ چگونه اس
بینی کنند؟ آیا هر فرد قادر به پیش بینی هست؟ چه کسانی از نعمت پیشگوئی برخوردار می 

 شوند؟
این ها یک رشته پرسش هائی است که این اندیشمند آن ها را از نظر عقالنی، و نه تنها از 

سخن قرار می دهد. او همچنین به توصیف عقالنی پاره ای از دیدگاه ایمانی، مورد بحث و 
آیات تورات می پردازد. او سیزده اصلی را که هارامبام آورده و آن ها را پایۀ مرکزی و بنیادین 

 دین و ایمان یهودیان قرار داده است، یکایک به صورت عقالنی توجیه می کند. 
چیست؟ او به مسائل فلسفی می پردازد، ولی  او به این پرسش می پردازد که نفس ناطق انسان

همه آن ها را پیرامون ایمان یهود به چرخش در می آورد. او ایمان یهود را به شیوه مالیان و به 
ایمان را به صورت موعظه ای نشان نمی دهد،  همچنینصورت کنیسائی توجیه نمی کند و 

پرسد علت امور چیست؟ از نظر بلکه دید او از مطالب یک دید عقالنی است و بس. او می 
 استداللی و منطقی امور را چگونه باید توجیه کرد؟

و آن این است: آیا ممکن است   –می خواهم به یک موضوع دیگر نیز در این رابطه اشاره کنم 
یهودا بن العازار، آن هم در شهر کاشان، ظاهر شده و اثر خود را نوشته  مانندکه تنها یک فرد، 

در این  نیستی در پیش گرفته، بی آن که قبل از او و پس از او نیز فرد یا افراد دیگریو راه دیار 
 بوده باشند؟ رشته

از نظر جامعه شناسی چنین امری امکان پذیر نیست که فردی در یک خالء به وجود آید و 
ین او نگردد و اندیشه او را دنبال نکند . چون می رود آن خالء پر نشود و فرد دیگری جایگز

چنین امری بسیار بعید به نظر می رسد. این اندیشمند حتما در جائی تعلیم دیده ، احتماال یک 
مدرسه علمی و یک آکادمی وجود داشته که در آن درس خوانده، حتماً معلمینی داشته که این 

 مطالب را به او تعلیم داده و با وی در میان گذاشته اند.



ید که داوید بخود بن العازار در جائی اشاره می  أمین اصفهانی چنین موضوع رمکند و می گو
هائی را نوشته و من از او انتقاد می کنم. من نام این اندیشمند را دیده و با آن برخورد کرده ام، 
سه چهار ترانه عبری او را نیز یافته ام، ولی همه تالش من برای پیدا کردن نوشتارهای فلسفی او 

ثار او گم شده؟ این نوشتارها کجاست؟ آیا کسی آن ها را در خانه بی نتیجه مانده است. آیا آ
 خود دارد؟ آیا این احتمال هست که آن تراوش های فکری روزی روزگاری پیدا شود؟

منظور من آن است که بن العازار تنها نبوده و در خالء فعالیت نمی کرده است. بی شک پیش 
 .رشته کار کرده و آثاری به وجود آورده اندکه در این  و پس از او نیز افرادی بوده اند

باره زندگی یهودیان کاشان در آن دوره ای که  و اما در مورد شخص ربی یهودا بن العازار: در
کتاب "فرائض یهودا" نگاشته شده من پژوهش کوچکی کرده ام و این شخص به احتمال قوی 

در دوره شاه عباس دوم اسالم  به خاطر رویدادهائی که در کاشان در دوران صفوی می گذشته،
همانند یهودیان کاشان. یهودیانی که ناچار شدند  –را می پذیرد و یا به اسالم آورده می شود 

اسالم را بپذیرند، طبعاً راهی به دیار فلسفه اسالمی پیدا کردند. یعنی آمیزه ای به وجود آمد، 
 که جنبه سازنده داشت. شد فراهممبادلۀ فرهنگی  ینوع

ینی نیز می یابیم. زیرا با اسالم آوردن این  شگفت است که گاهی ما در تلخی ها نوعی شیر
یهودیان، دیوارها برداشته شد و محدودیت ها برطرف گردید و پرده ها کنار زده شد. با 
اسالم آوردن یهودا بن العازار، یک فرد اندیشمند یهودی وارد جامعه فالسفه مسلمان می شود 

فلسفه اسالمی توشه ای می گیرد و پرورش پیدا می کند و یک چنین اثر مهم  و از سفره گسترده
 فلسفی یهودی را از خود باقی می گذارد.

باره هارامبام ین  نیز تصور می کنم که همین ارزیابی و همین سخن را می توانیم در که بزرگتر
به خاطر رویدادهای زیرا هارامبام در دوره ای،  عنوان کنیم.اندیشمند یهودی قرون وسطی بود 

یقا اتفاق افتاد، او نیز مانند گروه های دیگری از  ناگواری که در شمال اسپانیا و شمال آفر
یا در نوجوانی  یهودیان آن زمان و آن مکان به دین اسالم درآمد. هارامبام در دوره ای، گو

 مسلمان شده بود.
پندارهای هارامبام با مکتب اندیشه  در اسپانیا نیز نوعی برخورد و مبادله فرهنگی و فلسفی بین

اسالمی به وجود آمد که این خود موجب پرورش و غنای فرهنگ می شود. این جاست که 
یم که الزم است آمیزش های فرهنگی در میان ملت ها وجود داشته باشد  ما باید نتیجه بگیر

 رد و پیشرفت کند.   تا این درخت بارورتر شود و انسان بتواند بهتر و بیشتر به جلو گام بردا
 
 
 
 
 



 
 یهودیان تهران در دوران گشایش مدارس آلیانس )اتحاد( در ایرانشماری از 

ودیان ، با کمک شما راه درازی را پیمودیم و پیشینه فرهنگی یهنتصرپروفسور  –پرسش 
ایران را در طول دو هزار و هفتصد سال گام به گام و مرحله به مرحله طی کردیم. به یاری 
شما با شماری از شاعران یهودی ایران آشنا شدیم، مطالبی درباره اندیشمندان و حکیمان 
یهودی ایران شنیدیم و حتی توسط شما آگاه شدیم که در دورانی از تاریخ ایران، 

و وزیران یهودی نیز وجود داشته اند. اکنون از شما تقاضا داریم از نظر  شهبانوهای یهودی
زمانی یک گام جلوتر بیائید و از رویدادی در اواخر قرن نوزدهم سخن بگوئید که نه تنها 
زندگی یهودیان ایران را دگرگون کرد، بلکه برای فرهنگ و جامعه ایرانی نیز یک رویداد 

که بعدها نام آن به "اتحاد" تغییر  س آلیانس در ایران استبنیادین بود و آن گشایش مدار
 . یافت

یم که سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا از  –پاسخ  به عنوان پیش درآمد این سخن، باید بگو
که به قتل رسید سه بار انجام شد. درست است که  7851آغاز گردید و تا سال  7803سال 



ن تمام شد، ولی سودهای جانبی نیز داشت. مثالً این سفرها برای خزانه ملت ایران گرا
پائی مجلس  یران، که بعدها مقدمه ای برای بر پائی شورای وز موافقت ناصرالدین شاه با بر

 ، یکی از پیامدهای این سفرها بود.گردید ایران شورای ملی
گذشت البته این مبحثی است که به طور جداگانه باید مورد بررسی تاریخی قرار گیرد و با سر

، ناصرالدین شاه توانست تا اندازه ای زمینه را برای  ولی –یهودیان ایران ارتباط مستقیم ندارد 
آماده سازد و از جمله قانون ارث و  الغای شماری از قوانینی که برای یهودیان بسیار ناگوار بود

باره آن ها بیشتر سخن خواهیم گفت.  مطالب دیگری که به موقع خود در
یداد در آن ایام دیدار سران سازمان یهودی فرانسوی از نظر تار ین رو یخ یهودیان ایران، بزرگتر

یح کردند و از او  آلیانس با ناصرالدین شاه بود که وضع ناگوار یهودیان ایرانیان را برایش تشر
درخواست شد که به آلیانس اجازه دهد، همان گونه که در بسیاری از کشورهای عرب و 

یقا فعالیت می کند، در ایران نیز یک رشته مدارس ابتدائی و متوسطه  و شمال خاورمیانه آفر
پا سازد.  برای دانش آموزان یهودی بر

پوزش می طلبم، توضیح مختصری بدهید که آلیانس چه بود، چگونه و با چه  –پرسش 
 هدف هائی برپا شد؟

بسیاری از آنان را  در اواسط قرن نوزدهم بود که در دمشق به یهودیان حمله بردند و –پاسخ 
یداد  بی و یهودیان فرانسه را به دنبال آورد. پس از این رو کشتند که دخالت دولت های غر
خونین بود که گروهی از سران جامعه یهودیان فرانسه و نیکوکاران آن جامعه به گفتگو نشستند و 

با خطر روبرو تصمیم گرفتند که برای کمک به یهودیان کشورهائی که زیر ستم قرار دارند و 
پا شود که بتواند  یم آن سرزمین ها به درجه دموکراسی نرسیده اند، نهادی بر هستند و هنوز رژ
وظائف مختلفی را انجام دهد که یکی از آن ها ترویج دانش و سوادآموزی در میان یهودیان پاره 

 ای از کشورها بود.
 Allianceدید و این سازمان با نام آغاز گر 7817عمالً از سال در جهان آلیانس فرهنگی فعالیت 

Israélite Universelle  با مفهوم "اتحاد یهودی جهانی" به عنوان نخستین رشته فعالیت خود به
یقا پرداخت و از جمله در  پائی یک رشته مدارس در کشورهای اروپای شرقی و شمال آفر بر

پا کرد.  مصر و ترکیه و مراکش چنین مدارسی بر
 که مدارس آلیانس چگونه به ایران رسید. رمائیدبفو اکنون  –پرسش 
یان به گوش ناصرالدین شاه رسید و پادشاه ایران از آن آگاه  –پاسخ  نخستین باری که این جر

بود. آن ها  7803شد، در همان دیدار وی در پاریس با سران جامعه یهودیان فرانسه در سال 
ار است و آنان به کمک نیاز دارند. در تعریف کردند که وضع یهودیان ایران تا چه حد ناگو

 سهمین دیدار بود که سران آلیانس از پادشاه ایران درخواست کردند به آن اجازه تاسیس مدار
 آلیانس در ایران نیز داده شود.

پادشاه ایران و صدراعظم او این درخواست را پذیرفتند و توافق شد که دانش آموزان این 
ه یهودیان ایران باشند، که بعدا بتوانند به وطن خویش خدمت مدارس نه تنها فرزندان جامع



ه تحصیل دانش در این مدارس بکنند، بلکه دانش آموزان مسلمان نیز بتوانند بدون هیچ تمایزی 
 بپردازند.

پائی رشته مدارس آلیانس در ایران از سال  که  7803شوربختانه اجرای این هدف، یعنی بر
رئیس آلیانس و بزرگان جامعه یهودیان فرانسه به   Adolphe Crémieuxمسیو آدولف کرومیو 

سال به درازا کشید.  21حضور ناصرالدین شاه رسیدند و موافقت او را گرفتند، حدود 
پا گردید، و آن هم در تهران بود، دو سال پس از قتل نخستین مدرسه آلیانس که  در ایران بر
 گشایش یافت. 7858ناصرالدین شاه یعنی در سال 

ولی باالخره مدارس آلیانس در چندین شهر دیگر ایران نیز یکی پس از دیگری  –پرسش 
ی گشایش یافت و در این جا می خواهم بدانم که مدرسه آلیانس در مقایسه با مدارس دیگر

 که در آن سال ها در ایران برپا گردید چه تفاوت ها و ویژگی هائی داشت؟
تا آن هنگام کودکان یهودی به مکتب خانه می رفتند. مدرسین این مکتب ها مال  –پاسخ 

بودند و باور من آن است که مکتب خانه های مسلمان از بسیاری جهات از مکتب خانه های 
 یهودی پیشرفته تر بودند.

ان هائی از تاریخ ایران، یهودیان در وضع بسیار بدی قرار داشتند و در سراشیب در دور
اضمحالل گام بر می داشتند و این واقعیت تلخ به ویژه در دوران خاندان قاجار محسوس تر 

 بود.
مدرسه ای چون  مدارس مسلمانی در ایران بسیار پیشرفته تر از مکتب خانه یهودی بود.

پاساخت خود یک دانشگاه بود و دانشمندان اروپائی در آن به دارالفنون که امیرکبی ر آن را بر
تدریس می پرداختند. مدارس دینی مسلمانان نیز نسبتاً پیشرفته بود. در قم و اصفهان و 
شهرهای دیگر طلبه موضوع های بسیار پیچیده و سطح باالئی را می آموختند که یهودیان از 

 ند.داشتن این نوع نهادها محروم بود
همان گونه که گفتم، اگر به مقایسه بین مدارس یهودی و مسلمان در آن دوران بپردازیم، با 
قاطعیت باید گفت که مدارس یهودی به ناچارً در سطح پائینی قرار داشتند که این خود نتیجه 
یدادهای دردناکی است که بر سر جامعه یهودیان ایران در طول قرن ها و اعصار  مستقیم رو

یه و قاجار به اوج رسید.وارد   آمده بود که در دوره صفو
نکته دیگری که باید اضافه کنم آن است که با وجود آن که مدارس مسلمان پیشرفته تر بودند، 

ذهبی از قبیل فیزیک و شیمی و رمو در این شکی نیست، می توان گفت که بسیاری از علوم غی
یاضیات و خیلی چیزهای دیگر به صورت گست رده در مکتب خانه ها و مدارس جبر و ر

یم اصال تدریس نمی شد، بلکه به آن صورت که  مسلمانی تدریس نمی شد. نمی خواهم بگو
 در اروپا معمول بود تدریس نمی گردید.

آیا صدسال پیش که برای نخستین بار مدرسه آلیانس در تهران برپا شد، مدارس  –پرسش 
دیگر را نیز تدریس می کردند، در چه سطح  ذهبی ایرانی که جبر و ریاضیات و علومرمغی

 فرهنگی در ایران قرار داشتند؟



ولی فکر می کنم که جز  ندارمذهبی من اطالعات کافی رمدر مورد مدارس غی –پاسخ 
دارالفنون و یکی دو مدرسۀ دیگر، یکی متعلق به میسیونرهای مسیحی که در قرن نوزدهم افتتاح 

می شناسم که کامال و تماما مدرسه غیرمذهبی باشند و گردید، من مدرسه های دیگری را ن
 نشود. تدریسقرآن و شرعیات و امور مذهبی در آن 

 پس ویژگی مدارس آلیانس در چه بود؟ –پرسش 
ویژگی آن ها در این بود که برخالف مدارس میسیونری که در امور تبلیغاتی مسیحی  –پاسخ 

ن آن مدارس را به مسیحیت بکشانند، و این امر نیز فعال بودند، و تالش می کردند که شاگردا
ذهبی رمجزو یکی از برنامه های درسی این مدارس بود، آلیانس منحصراً دروس الئیک و غی

 تدریس می کرد و از هرگونه تبلیغات مذهبی یهودی به دور بود.
 .شاید یکی از علل آن باشد که دین یهود اصوال یکی دین تبلیغی نیست –پرسش 
بله یهودیت از تبلیغات مذهبی به دور است. به هرحال در مدارس آلیانس نیز امور  –پاسخ 

یهودی تدریس نمی شد. از آن جا که مدیران آلیانس افرادی بودند که از فرانسه آمده و در 
خود آن کشور تحصیل کرده بودند، همان شیوه های پیشرفته تدریس و تحصیل در کشور 

 را با خود آوردند و در ایران پیاده کردند.مترقی و متمدنی چون فرانسه 
البته ایران آن دوره از بسیاری جهات و مخصوصاً آموزش و پرورش به پای فرانسه نمی رسید. 
همان گونه که گفتیم نخستین مدرسه آلیانس در ایران، در تهران گشایش یافت و درهای آن نه 

به روی دانش آموزان مسلمان نیز به دانش آموزان یهودی گشوده شد، بلکه  برای تحصیلتنها 
 طور یک سان باز بود.

جالب آن که فرزندان رجال ایران و سرشناسان حکومت نیز برای کسب دانش به مدرسه 
یهودی آلیانس فرستاده می شدند. بعدها از میان همین دانش آموزان، شماری از شخصیت 

یش توانستند های برجسته سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران به پا خاست ند و با تالش خو
 موجب پیشرفت ایران زمین گردند.

ذهبی بود، یعنی جنبه رممنظور شما آن است که چون این مدارس کامالً غی –پرسش 
یهودی نداشت و علوم مدرن را نیز به شیوه های نوین تدریس می کرد، مورد استقبال 

 همگان قرار گرفت؟
داشت، ولی از شیوه های میسیونری و تبلیغی دینی به مدارس آلیانس جنبه یهودی نیز  –پاسخ 

دور بود. به عنوان مثال در دوره ای، زبان عبری هم در مدارس آلیانس تدریس می شد که دانش 
 آموزان مسلمان از آن معاف بودند.

یکی از مالهای قدیمی که در اولین مدرسه آلیانس که در تهران تاسیس شد به تدریس 
یهودی بود. او گرچه از دو چشم نابینا بود، ولی فرانسه را موره ال حییم پرداخت، شادروان م

بود و فارسی را در سطح باال می دانست و بر علوم دینی مسلط بود و  آموختهخیلی خوب 
بود. چنین فرد افسانه ای، یکی از نخستین معلمین مدرسه آلیانس در  نیز فراگرفتهعبری را 
 تهران بود.



نخستین، بیشتر درس ها به زبان فرانسه تدریس می شد. این وضع تا دوره ولی در آن دوران 
باره آن توضیح بیشتری خواهیم  رضا شاه ادامه یافت که در یکی از گفت و گوهای آینده در

 داد.
در مجموع باید گفت که قرن بیستم با سه چهار پدیدۀ مهم برای یهودیان ایران آغاز گردید: 

ساز، همین تاسیس مدارس آلیانس بود، که کوتاه مدتی پس از آن  ی سرنوشترویدادهایکی از 
یکی پس از  7570که در تهران گشوده شد، در اصفهان و شیراز و سنندج و همدان تا سال 

پا گردید و پس از آن در یزد و کاشان نیز تاسیس شد و شعبه هائی نیز در ک انشاه و رمدیگری بر
یسرکان و بروجرد و گلپایگان و نها  وند دائر گردید.تو

این مدارس، در واقع یهودیان ایران را در ظرف مدت کوتاهی از یک دوره قرون وسطائی وارد 
قرن بیستم ساخت که این را باید به شکرانه فعالیت های آلیانس گذاشت و از بانیان و دست 

 اندرکاران آن سپاسگزاری کرد.
 



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

شما در گفت و گوی پیشین، گشایش مدارس آلیانس در صد و چند سال پیش در  –پرسش 
ودیان، که برای کل جامعه ایران را یک دگرگونی ژرف اجتماعی و فرهنگی، نه تنها برای یه

 ایران توصیف کردید. چگونه است؟
بی تردید همین گونه بوده است. به یاد دارید که گفتم در آستانه ورود به قرن بیستم،  –پاسخ 

چند رویداد در ایران به وقوع پیوست که برای یهودیان و عامه مردم ایران سرنوشت ساز بود. 
تاه مدتی پس از آن قیام مشروطیت در ایران. برای اقلیت از جمله، گشایش مدارس آلیانس و کو

 های مذهبی در ایران و از جمله یهودیان، وقوع مشروطیت همانند یک هدیه الهی بود.
مطالعه بندهای هفتم و هشتم قانون اساسی پس از مشروطیت نشان می دهد که برای نخستین 

مه مردم ایران، از مسلمان و زرتشتی بار در قوانین دولت ایران به صراحت نگاشته شده که ه
 گرفته تا یهودی و مسیحی، در برابر قانون و از نظر حقوق شهروندی برابر هستند.



در تاریخ ایران زمین، این یک تحول بسیار بزرگ بود و پیامدهای شگرف داشت که یکی از آن 
ینشها  . یهودیان برای نماینده ای برای هر اقلیت دینی در مجلس شورای ملی ایران بود گز

یش به پارلمان ایران  نخستین بار می توانستند فردی را به عنوان نماینده و سخنگوی خو
 بفرستند که از حقوق آنان دفاع کند و مشکالت آن ها را مطرح سازد.

این دو پدیده، یعنی گشایش مدارس آلیانس و همچنین انقالب مشروطیت ایران موجب گردید 
لق به یهودیان ایران در تهران آغاز به انتشار کند. تا آن جائی که میدانم که نخستین روزنامه متع

 بعید است که پیش از آن روزنامه ای توسط یهودیان انتشار می یافته است.
میالدی، یعنی هفت هشت سال پس از انقالب مشروطیت، روزنامه "شالوم"  7571در سال 

ن که این روزنامه نیز، همانند همان دست انتشار خود را آغاز کرد. جالب آ (Shalomשלום )
نوشته هائی که در گفت و گوهای پیشین به آن ها پرداختم، به زبان فارسی، ولی به خط عبری 

 انتشار یافت.
در این روزنامه مباحث جالبی به چشم می خورد. شماره های آن شامل اخبار داخلی، گزارش 

یران، برای اولین بار، حتی آن هائی که در های جهانی و بحث های اجتماعی بود. یهودیان ا
بندگان و الرستان و دیگر نقاط ایران زندگی می کردند، با انتشار این  خوانسار و گلپایگان و نو
روزنامه می توانستند از یکدیگر خبردار شوند: هم به خاطر گشایش مدارس آلیانس و هم به 

 دنبال انتشار روزنامۀ شالوم.
پائی یک نهاد اجتماعی  موضوع سومی که واقعاً برای یهودیان ایران سرنوشت ساز بود، بر

که  . در کنار آن "انجمن صیونیت ایران" تاسیس شدایران" بود کلیمیانیهودی به نام "انجمن 
پا  78توانست شعبه هائی هم در  شهر ایران که در آن ها جوامع یهودی نیز زندگی می کردند بر

این انجمن وظیفه خود را  ان از این پس در انزوا نباشند.کند. این هم باعث شد که یهودی
شناساندن جنبش صیونیسم )تجدید حیات ملی یهود( و تحکیم ارتباط داخلی بین یهودیان ایران 

 و همچنین با یهودیان جهان می دانست.
یدادهاست که یهودیان احساس می کنند که پشتیبان دارند، از تشکیالت مرکزی  به دنبال این رو

رخوردار هستند و دیگر مثل گذشته نیست که یهودیان فقط در چهاردیواری محله خود زندگی ب
می کردند و با درد و خوشی خویش می ساختند. در آن هنگام یک یهودی که مثالً در یزد 
زندگی می کرد، اصال نمی دانست که وضع یهودی سلماس چگونه است و چه به سر او می 

 آید.
باط نزدیکی بین یهودیان برقرار شد که مدیون مدارس آلیانس، انقالب برای اولین بار ارت

یده  پائی تشکیالت مرکزی یهودیان ایران بود. البته جر یده "شالوم" و بر مشروطیت و انتشار جر
شالوم دیری نپائید و چند شماره بیشتر انتشار نیافت. ولی تشکیالت مرکزی توانست نوعی 

 ختلف ایران ایجاد کند.همبستگی بین یهودیان شهرهای م
به قدرت رسیدن رضاشاه نیز از پدیده های مهمی بود که زندگی یهودیان ایران را دگرگون 
ساخت. او آمد و به جای شاخص دین یا مدهب، معیار ملیت را به عنوان میزان شهروندی 

 قرار داد. 



شش کرد نه تنها آن رضاشاه می خواست ناسیونالیسم واحد ایرانی به وجود آورد و بنابراین کو
یت مسلمان وجود داشت از  تفاوت هائی را که نه تنها در میان اقلیت های مذهبی و اکثر
میان بردارد، بلکه کوشید همین تفاوت ها را که در میان عشایر و طوائف از ترکمن ها و بلوچ 

 ها تا قشقائی ها و لرها و کردها نیز وجود داشت برطرف سازد.
ت واحدی به وجود آید که این خود نیز باعث شد که یهودیان رضاشاه می خواست مل

بتوانند به طور کامل وارد جامعه ایران شوند، گام بلند دیگری بردارند تا بتوانند هرچه بیشتر 
ایرانی گردند. آن ها می خواستند یک ناسیونالیست ایرانی به تمام معنی شوند و از هر لحاظ 

 متعلق به ایران باشند.
که قانون نظام وظیفه عمومی در ایران به اجرا گذاشته شد، یهودیان از آن  7520در سال 

باز مسلمان ایرانی،  باز یهودی می توانست در کنار یک سر استقبال کردند. ازاین پس یک سر
با همان هدف ناسیونالیستی در دفاع از حقانیت کشور خود و امنیت مرزهای سرزمین 

 خویش به دفاع بپردازد. 
با توجه به این که این رشته سخنان ما درباره روابط دیرین فرهنگی بین ملت ایران  –پرسش 

و یهودیان است، اگر به برپائی مدارس آلیانس بازگردیم، پرسش من این است که چنین 
پدیده ای، برپائی چنین مدارسی، به سبک و شیوه تدریس فرانسه و با مدیران فرانسوی و 

ولی در صد سال پیش در شیوه آموزش و پرورش ایران به نوآوری های آموزشی، چه تح
 وجود آورد؟

چنین تحولی از چند جهت به وجود آمد. از نظر اجتماعی، از این که مسلمانان ایرانی  –پاسخ 
، می تواند واقعاً به سطح  اگر به او امکان داده شود ، به این نتیجه رسیدند که یک یهودی

فرد آزاد و مستقل باشد که قادر گردد به پیشرفت و ترقی  فکری و علمی باالئی برسد و یک
شود که قادر به تکلم به یک زبان اروپائی مهم باشد و به دانش  دانش آموخته ایبرسد و فرد 

دوران احاطه داشته باشد، این ها همه باعث باال بردن وجهه یهودیان در برابر هموطنان مسلمان 
 گون ساخت.گردید و جامعه آنان را به کلی دگر

کامالً متفاوتی زندگی نامساعد و نمی توان پنهان کرد که تا آن هنگام یهودیان در شرائط اجتماعی 
 می کردند.

دوم، مساله حقوقی است و آن هم این است که مدارس آلیانس تنها مکان آموزش و پرورش 
یادی نقش کنسولگری دولت فرانسه را نیز   ایفاء می کرد.دانش آموزان نبود، بلکه تا حدود ز

مدارس آلیانس به کانونی مبدل شده بود که اگر به یک یهودی ظلم می شد و نهادهای محلی 
یادش به جائی نمی  نمی توانستند به شکایت او رسیدگی کنند، و مشکل او حل نمی شد و فر
رسید، می توانست به مدرسه آلیانس برود و با رئیس آن که یک یهودی فرانسوی بود و از 

پ  کند.با او در میان گذارد و تقاضای یاری ا آمده بود به گفتگو بپردازد و مشکالت خود را ارو
چنین تظلمی را اقلیت مسیحی سال ها بود که می توانست انجام دهد. یک نفر مسیحی می 
یش روی آورد و استمداد بطلبد  توانست به سفارت انگستان برود و یا به سفارت فرانسه یا اتر



تظلم او نیز رسیدگی می شد. ولی یهودیان از چنین پشتیبانی محروم بودند. مدارس  و اتفاقاً به
 آلیانس به کانونی مبدل شد که می توانست از حقوق یهودیان دفاع کند.

جنبه اقتصادی را نیز باید مورد توجه قرار داد. باید پرسید که در آن دوران شغل یهودیان چه 
در آرشیوهای آن نگاهداری می شود و یا به آرشیوهای  بود؟ اگر به گزارش های آلیانس که

انگلیسی مراجعه کنیم می بینیم که یهودیان در آن دوران قبل از آلیانس، بیشتر به پیله وری می 
 بودند. فقیریپرداختند و افراد بسیار 

ین شغلی که یهودیان می  شغل های یهودیان همگی در سطح پائین و با در آمد کم بود. مهمتر
انستند به آن بپردازند و درآمد محدودی داشته باشند عتیقه فروشی، زرگری و نقره کاری بود تو
ولی بیشتر آنان به ناچار به پیله وری اشتغال داشتند. علت پرداختن به این نوع مشاغل کم  –

درآمد آن بود که یهودیان تا آن دوره، از یک سو سواد درست و حسابی نداشتند و گذشته از 
به آن ها اجازه داده نمی شد در بازار شهر دکانی در کنار دکان یک کاسب مسلمان باز این، 

 تبعیض آمیز بود.نیز مردم مسلمان نسبت به یهودیان  شیوه برخوردکنند. در آن دوران 
آلیانس آمد و نسل جدیدی از یهودیان تحصیل کرده را به جامعه عرضه کرد. بدین سان فارغ 

، بلکه  یافتند که نه تنها در وطنشان ایران راه ترقی برای آن ها باز شدهالتحصیالن آلیانس در
امکان کارهای خارجی و روابط بین المللی نیز برای آنان به وجود آمده است. پست و تلگراف 
را به عنوان مثال مطرح کنیم: این شغل به چه افرادی نیاز دارد؟ اشخاصی که سواد دارند و 

بان خارجی هم می دانن د. یهودیان زیادی در آن جا استخدام شدند و به کار پرداختند. همین ز
ند شدن رمندی پذیرفت. برای یک یهودی ایرانی کارمطور در گمرک ایران که یهودیان را به کا

 تا آن دوره کار آسانی نبود.
با توجه به آن که شما گفتید شماری از فرزندان رجال ایران هم در مدارس  –پرسش 

 تحصیل پرداختند... آلیانس به
بله، کامالً درست است. همین واقعیت که برخی از بزرگان حکومتی در ایران آمدند  –پاسخ 

و فرزندانشان را برای تحصیل به آلیانس فرستادند که در آن جا شیوه تحصیل به سبک اروپائی 
نظر عامه مردم ، موجب افتخار یهودیان و باعث باال رفتن وجهه آنان در  و در سطح باالئی بود

ایران گردید. این واقعیت که به آن اشاره کردید، ارزش و موقعیت آلیانس را در ایران باال برد و 
 بر عزت و احترام یهودیان ایرانی نیز افزود.

از آن پس یهودی آن فرد مفلوکی محسوب نمی شد که در محله سرچال، یعنی محله عقب 
می کرد؛ بلکه از این ببعد یهودی فرد دیگری بود که به او  یهودیان تهران زندگی نشینمانده و فقیر

 امکاناتی داده شده بود.
همان گونه که پیشتر گفتم، با فعالیت مدارس آلیانس در ایران، نه تنها راه پیشرفت اقتصادی در 
 برابر یهودی ایرانی گشوده شد، و توانست به مشاغلی بپردازد که در گذشته به روی او بسته بود

 د.باز گردیلکه راه دنیا نیز به روی یهودیان ایرانی ، ب



شما حتی چند سالی پس از آغاز فعالیت آلیانس در ایران، فارغ التحصیالن آن را در کشور 
یعنی هفتاد، هشتاد سال پیش یهودی تحصیل کرده ایرانی که زبان فرانسه را  –فرانسه می بینید 

انگلستان و آلمان می رود که به تجارت و داد و  سفر می کند و حتی به پاریسفرا گرفته، به 
ستد مشغول گردد و یا در دانشگاه به تحصیل بپردازد. این ها همه به شکرانه گشایش مدارس 

 آلیانس در ایران بود.
اگر شما مدارس آلیانس را که توسط یهودیان فرانسوی در ایران برپا شد مقایسه  –پرسش 

اتی( مسیحی که توسط مبلغان مسیحی اروپائی در ایران کنید با مدارس میسیونری )تبلیغ
 تاسیس شده بود، به چه تفاوت هائی بین آن ها می توان اشاره کرد؟

فرق اساسی آن بود که مدیران آلیانس و معاونان آنان و برخی از معلمین این مدارس  –پاسخ 
ش آموزانی که در مدارس دانبه مستقیماً از پاریس آمده بودند و هیچ هدفی نداشتند جز آن که 

خواه یهودی باشند یا مسلمان و یا  – علم و دانش بیاموزندآلیانس به تحصیل مشغول شده اند 
 هر دین دیگری داشته باشند.

دانش آموزان در این مدارس از هر دینی که بودند از حقوق مساوی برخوردار می گردیدند و تمام 
حصیالن مدارس آلیانس عناصری مفید برای جامعه فکر و ذکر مدیران هم آن بود که فارغ الت

خود پرورش یابند وشهروندی باشند که بتواند به وطن خود ایران خدمت کند و یک فرد مفید 
 برای خویش و خانواده خود و کل جامعه و ملت ایران باشد.

هدف عمده ای که در مدارس میسیونری مسیحی دنبال می شد، آن بود که دانش در مقابل، 
وز در ازای آموختن پاره ای از دروس عمومی به سوی مسیحیت کشانده شود. این یک فرق آم

 با دبستان ها و دبیرستان های آلیانس بود. میسیونری عمده بین آن مدارس
دین و علم، درست است که در برخی موارد ممکن است همگام باشند، ولی اگر روسای 

دن شاگردان است، هنگامی که با دین و مدرسه یک هدف مقدس دارند که آن پیشرفت دا
که دانش اندوزی است منحرف تبلیغات دینی درهم می آمیزد، ممکن است از هدف اصلی 

 .گردد
شما هیچ مسلمانی را نمی یابید که در آن دوران )اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم( در 

نکند. هدف های مدارس آلیانس تحصیل می کرده و از شیوه آموزش تعریف و تمجید 
 بدون شک. –مقدس درسی در مدارس آلیانس مورد تحسین آنان بوده است 

و از نظر آموزگاران و دبیران و دروسی که در آن مدارس تدریس می شد وضع  –پرسش 
 چگونه بود؟

در مراحل نخستین، شیوه تدریس و مطالب درسی رونوشتی از برنامه های درسی  –پاسخ 
یک دوره ای این شیوه اهمیت زیاد داشت، زیرا هنوز روش تدریسی  مدارس فرانسه بود. تا

مشخصی در ایران وجود به وجود نیامده بود؛ تا آن که رضا شاه آمد و در سیستم درسی ایران 
 7531تغییر و تحولی به وجود آورد که می توان گفت سازنده و سودمند بود و در سال 



پا شد و برنامه  های درسی مدارس ایران متحدالشکل گردید و نخستین دانشگاه ایران بر
 همآهنگی و انسجام در آن ها به وجود آمد.

یت فرانسوی بودن مدارس آلیانس در ردیف دوم و سوم اهمیت قرار  در آن هنگام بود که مز
گرفت و آن ها ناچار بودند برنامه های درسی وزارت فرهنگ ایران را پذیرفته و به پیروی از 

 نین کاری را نیز کردند.آن بپردازند و چ
پائی مدارس آلیانس در ایران، زمان کامال متفاوتی بود که سخنان بسیار می  دوران نخستین بر
باره آن گفت. ولی بی تردید تا هنگام به روی کارآمدن خاندان پهلوی در ایران، آلیانس از  توان در

یل کشور بسیاری جهات دارای مدارس نخبه ای بود و شاگردانی تحصیل کرده د ر درجۀ باال تحو
 و ملت ایران داد.

 



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

دادید که صد سال پیش و سال های پس از آن، سه شما در گفتار پیشین توضیح  –پرسش 
رویداد مهم رخ داد که برای جامعه یهودیان ایران بسیار مهم بود و زندگی آنان را دگرگون 
ساخت: گشایش مدارس آلیانس، انقالب مشروطیت ایران و برپائی تشکیالت ویژه جامعه 

ن نیاز مردم. شما یهودیان برای خدمت به آنان و حل برخی مشکالت جامعه و تامی
همچنین گفتید که با به قدرت رسیدن رضاشاه، تغییرات بیشتری در زندگی یهودیان ایران 
رخ داد. حاال می خواهیم بدانیم که دوران رضاشاه در امور فرهنگی و آموزشی یهودیان 

 ایران چه تاثیراتی داشت؟
ی را از زاویه زندگی یهودیان ، باید دوران پیش و پس از پهلو به دور از هرگونه تعصب –پاسخ 

ایران، با یک دیوار بلند از هم جدا کرد. برای اقلیت یهودی ایران، و حتی سایر مردم ایران، 
دگرگونی های دوران رضاشاه بی تردید سرنوشت ساز بود. با آن که رضاشاه خود تحصیالت 

ن حال فردی بود که دانشگاهی نداشت، و کسی نبود که تحصیالت باال داشته باشد، ولی در عی



بارۀ نبوغ سخن گفت. او توانست ایران را به میزان  –نبوغ ذاتی داشت  نوعی البته اگر بتوان در
ین انتقادی که از دوران رضاشاه در کارهای  یاد و از بسیاری جهات به پیش برد. شاید مهمتر ز

ی ما ارتباطی ، وضع کشاورزی ایران است که با گفت و گو تحقیقاتی بی طرف عنوان می شود
 ندارد.

رضاشاه بود که توانست ملت ایران را به اطاعت از خود وادارد، بر دولت تسلط کامل داشته  
ین دموکراسی وضع هنجاری نبود. ولی شاید در آن دوره ایجاب می کرد که  باشد که طبق مواز

ه کمک بشخصی مانند آتاتورک در ترکیه و رضاشاه در ایران ظهور کنند که بتوانند حتی 
ترکیه و ایران را به پیش ببرند. پیشرفت ایران، به مفهوم پیشرفت همه  شخصیت قوی خود

 ملت ایران است. وقتی کشور ترقی کرد، همه ترقی می کنند.
پیشتر، از خاطرات یک اسرائیلی سخن گفتم که سفری در آن دوران به ایران و افغانستان داشته 

یسد: هرگاه که ایران در  و  –مسیر ترقی قرار گرفت، یهودیان آن نیز پیشرفت کردند و او می نو
هرگاه که ایران واپس رفت و ناامنی و کشت و کشتار رخ داد، همان مصیبت و بدبختی نصیب 
یهودیان نیز شد. ایران در دوره رضاشاه ترقی بسیار کرد که شامل همه آحاد جامعه، و از جمله 

 یهودیان ایران می شد. 
کدام یهودی را به یک مدرسه عمومی و یا یک مکتب خانه اصال راه می پیش از رضاشاه، 

یک مالی مسلمان بود،  مدیریتیک مدرسه که در در دادند؟ چنین وضعی وجود نداشت. 
، به دانش آموزان یهودی اجازه تحصیل داده نمی محسوب می شدحتی اگر مدرسه مترقی 

دادند که یکی از آنان  امکان ورودی شد. درست است که در دارالفنون به چند جوان یهود
مدارس و مکتب به طور عموم، دکتر لقمان یهودی بود که در آن جا تحصیل طب کرد. ولی 

 د.بسته بویهودیان به روی خانه های مسلمان، 
پا سیستم آموزشی و فرهنگی در ایران تحول درایجاد رضاشاه بود که با  ین بر ، مدارس نو

یکسان را به اجرا گذاشت. به دنبال برنامه ریزی های فرهنگی ساخت و یک برنامه تحصیلی 
بیشتر، از آن پس یهودیان می توانستند به هر مدرسه ای بروند و در هر دبستان یا دبیرستانی به 
تحصیل بپردازند. آن ها اگر می خواستند، به مدرسه آلیانس می رفتند و اگر نمی خواستند، 

 یا خصوصی دیگر بروند. اجازه داشتند به هر مدرسه دولتی
برخی از محله های شهرها از مدارس الیانس فاصله داشت و برای برخی دانش آموزان راحت 

یهودی تر بود به مدرسه  نزدیک بروند. در برخی شهرها نیز مدرسه آلیانس برای جمعیت غیر
س یهودی وجود نداشت که یک نمونه آن شهر رشت بود. از آن جا که در رشت مدرسه آلیان

وجود نداشت و به موازات آن کودکان و نوجوانان یهودی را به مدارس مسلمان هم راه نمی 
ینه برای آنان باقی می ماند جز آن که به مدارس میسیونرهای مسیحی  دادند، پس کدام گز

 بروند؟
پا کردند. ولی هنگامی که رضاشاه نیز آمدند و در رشت مدرسه ای باالخره   به نام کورش بر

. این چنین مصیبت هائی دیگر وجود نداشت موانع دیگر از سر راه برداشته شده بودین آمد، ا
پس می توانستند فرزندان خود را به هر مدرسه ای که دلشان می  آنو یهودیان ایرانی از 



خواست بفرستند. ولی تا آن هنگام نه تنها ورود به مدارس دولتی برای یهودیان و ارامنه و دیگر 
نی یا زرتشتی حتی نمی توانست به یک مدرسه رمینی ممنوع بود، بلکه یک ااقلیت های د

خصوصی برود و در آن جا درس بخواند. این تحول را رضاشاه به وجود آورد که از آن پس 
 همه اقلیت ها نیز می توانستند به مدارس دولتی یا خصوصی بروند.

ین مدارس ای ین و یا در ردیف بهتر ران بود، با آمدن رضا شاه کار به آگر آلیانس زمانی بهتر
آنجا رسید که مدارس دولتی در ردیف آلیانس قرار گرفتند و حتی به نظر من بهتر از مدارس 

و برای هیچ مدرسه ای تبلیغ کنم، ولی به طور مثال در  رمآلیانس شدند. نمی خواهم اسم بب
بهتر از مدرسه  اصفهان در دوره رضاشاه مدارسی وجود داشت که از برخی نقطه نظرها

آلیانس در آن شهر بود. در شیراز و تهران نیز این موضوع صدق می کرد و یهودیان بسیاری در 
دوران رضاشاه به مدارسی جز آلیانس رفتند و از آن ها فارغ التحصیل گردیدند و به درجات 

 باال رسیدند.
رتش می شوند، به درجه رضاشاه بود که این اجازه را داد که یهودیان تحصیل کرده که وارد ا

افسری نیز برسند. بعضی از یهودیان به درجه ستوانی و سرگردی و حتی سرهنگی رسیدند. تا 
آن جا که می دانم چندین سرهنگ یهودی در ارتش شاهنشاهی ایران خدمت می کردند. این 

جمله ها همه مدیون اقدامات رضاشاه و گشودن درهائی بود که به همه اقلیت های دینی و از 
 یهودیان فرصت های تازه ای اعطا کرد.

همان  –در دوران رضاشاه، حتی درهای دانشگاه به روی یهودیان و دیگر اقلیت ها نیز باز شد 
یهودیانی که وقتی مدارس آلیانس را تمام می کردند، جائی برای ادامه تحصیل در داخل ایران 

به خارج از کشور می رفتند و در  نداشتند. آن هائی که پول داشتند، برای ادامه تحصیل
 دانشگاه های پاریس و لندن و برلین به تحصیل می پرداختند.

پا ساخت، گرچه برخی دانشکده ها 7531در سال  ، هنگامی که رضاشاه دانشگاه تهران را بر
پیش از آن شروع به کار کرده بود، درها به روی یهودیان ایرانی نیز باز شد و تعداد چشمگیری از 

انان یهودی ایرانی در رشته های پزشکی و مهندسی و حقوق و دندانپزشکی و داروسازی جو
یم که در دانشگاه تهران تحصیل کرده  فارغ التحصیل شدند. در بین یهودیان ایران افرادی را دار
اند و به درجات عالی رسیده اند و حتی به ریاست دانشکده نائل گردیدند و همچنین مدال 

 کارهای تحقیقاتی پرارزششان به آن ها اعطا گردید.هائی به خاطر 
همان گونه که رضاشاه این امکانات را برای یهودیان و دیگر اقلیت های دینی به وجود آورد، 
یهودیان نیز نشان دادند که اگر به آنان امکان داده شود، گرچه تا آن هنگام حداکثر به پیله وری 

ه ریاست دانشگاه نیز نائل شوند. همه این خدمات می رسیدند، از آن پس می توانند حتی ب
مرهون رضاشاه است. یهودیان ایران نیز تا اندازه زیادی پیشرفت خویش و آزادی خود را 

 مرهون اقدامات رضاشاه می دانند.
با اجازه شما می خواهم به عقب بازگردم. شما گفتید نخستین روزنامه ای که  –پرسش 

هشت سال پس از انقالب مشروطیت بود و "شالوم" نام  یهودیان منتشر ساختند حدود



داشت. کنجکاویم بدانیم که در سال های بعد از آن، یهودیان ایران چه روزنامه ها و یا 
 نشریات دیگری را منتشر کردند؟

پائی تشکیالت مرکزی یهودیان در سال  –پاسخ  که بعدها "انجمن  7578بالفاصله پس از بر
הגאולה )رفت، سران این تشکیالت به انتشار روزنامه ای به نام "هَگِئوال" کلیمیان تهران" نام گ

Hageula)  یه سال بان عبری به معنی "نجات یا رهائی" است. این نشر پرداختند. این نام در ز
های بیشتری دوام آورد و در آن زبان پارسی به خط فارسی و به خط عبری با هم در آمیخته 

 بود.
، یعنی در هم آمیختگی زبان پارسی به خط فارسی و عبری نشان می دهد با ذکر همین واقعیت

که چگونه جامعه یهودیان ایران تحول می یابد. در حالی که یهودیان در گذشته مطالب فارسی 
را تنها به خط عبری می نوشتند و می خواندند، اکنون به خط فارسی نیز مسلط شده اند و در 

 ایرانی گام دیگری برداشته شده است.   راه همرنگی با فرهنگ و جامعه
 از مطالبی که در روزنامه هگئوال انتشار می یافت برایمان بگوئید. –پرسش 
یه ای بود که  –پاسخ  انواع مطالبی که با یهودیان و با ایرانیان ارتباط داشت. یعنی، هگئوال نشر

دکتر لقمان نماینده  از جمله مباحثات مجلس شورای ملی و فعالیت های –هم مطالب ایرانی
و هم موضوع های انتقادی در آن بازتاب می  منتشر می شددر آن  –وقت یهودیان در مجلس 

یافت مثال در مورد کارهای انجمن مرکزی یهودیان و مطالب دیگر یهودی از این قبیل که  
هودیان در معابر عمومی در محله یمحله یهودیان به بیمارستان نیاز داشت و یا الزم بود که 

 نظافت بیشتری برقرار گردد.)سَرِچال( 
یه  نیزدر دربار احمدشاه  به طور مثال اتفاقاتهمچنین اخبار عمومی ایران و  در این نشر

از جمله مطالب دیگر این  ،انعکاس می یافت. اخبار جوامع یهودی ایران در شهرهای مختلف
یه بود. روزنامه ای بود که مردم واقعا سر و دست می  شکستند که آن را به دست آورند نشر

 چون روزنامه دیگری جز آن نداشتند. –و بخوانند 
پدر بزرگ ها هنوز با خط فارسی آشنائی نداشتند، ولی آنانی که در آلیانس تحصیل کرده 
بودند، گرچه در آن ایام هنوز دبیرستان کامل نداشت، طبعا قادر بودند مطالب را به خط 

بان فر انسه را نیز تا حدودی می دانستند. این بود که یهودیان عالقه داشتند فارسی بخوانند و ز
یسندگان روزنامه هم با دیگر ارباب جرائد مانند "رعد" و "شفق  این روزنامه را بخوانند و نو
سرخ" و "اتحاد" و روزنامه های دیگرارتباط برقرار ساخته بودند. مثالً ما می بینیم که اگر در 

د، در روزنامه هَگِئوال به صاحب آن روزنامه تبریک ی روی می دافاق خوشیک روزنامه دیگر ات
گفته می شد. حتی می بینیم که در روزنامه های عمومی ایران در آن هنگام، فرارسیدن اعیاد 

 دینی یهودیان را به آن ها شادباش می گفتند.
در آن زندگی می خالصه آن که یهودیان ایران آهسته آهسته از آن چهاردیواری محدودی که 

گردیدند. این روند در دوره رضاشاه و پس از کشور کردند خارج شدند و وارد جامعه عمومی 
 .به جلو رفتآن با شتاب بیشتری 



دو سه سالی پس از هگئوال روزنامه یهودی دیگری منتشر شد که صاحب امتیاز آن فردی به 
ی انجام مبارزه انتخاباتی علیه دکتر نام "میستر حییم" بود که می خواست آن را وسیله ای برا

لقمان نهورای نماینده یهودیان در مجلس قرار دهد و در رسیدن به این هدف موفق نیز شد و 
 میالدی بود. 7521تا  7523وارد مجلس گردید که این بین سال های 
ی است نام داشت که به مفهوم زندگ (He Hayimהחיים )روزنامه ای که او منتشر کرد "هِخَییم" 

و در واقع نام خود صاحب امتیاز آن بود. در این روزنامه شمار مقاالتی که به خط فارسی 
یه قبلی، یعنی هگئوال بود. بدین سان ما می بینیم که یهودیان به  انتشار می یافت، بیشتر از نشر

و وقتی که جنگ  بودندتدریج در حال ترک کردن خط عبری و رفتن به سوی خط فارسی 
 د.داشتن، همه یهودیان با خط فارسی آشنائی کامل به وقوع پیوستوم جهانی د

در جنگ جهانی دوم، ایران همانند دیگی به روی آتش بود که سال ها می جوشید و به ناگهان 
ترکید. در آن هنگام یک غلیان اجتماعی در ایران آغاز گردید که علتش آن بود که دوره رضاشاه 

بی هایش، دوره ای  آموزشبود که دموکراسی در آن وجود نداشت، ولی سطح  با تمام خو
جوانان باال می رفت، شماری از آنان دبیرستان را به پایان می رساندند و حتی برخی از دانشگاه 
فارغ التحصیل می شدند. این ها، عالوه بر این که می خواستند پزشک و مهندس و وکیل 

برخوردار نیز ه در جامعه خود از حق سخن گفتن دادگستری باشند، این انتظار را نیز داشتند ک
گردند، حرفی بزنند و اظهار عقیده ای کنند و حتی به انتقاد بپردازند. ایران دوران رضا شاه 

 چنین امکانی را به قشر تحصیل کرده کشور نمی داد.
چند با آمدن متفقین به ایران، محیط سیاسی کشور نیز کمی باز شد و یهودیان نیز به انتشار 

مجله و روزنامه دیگر روی آوردند که آن هم روند جالبی است، با این تبصره که از جنگ 
جهانی دوم به بعد ما با هیچ نوشتار یهودی که به زبان پارسی ولی به خط عبری )فارسیهود( 

 انتشار یافته باشد برخورد نمی کنیم و تنها خط فارسی می بینیم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

شما در گفت و گوهای پیشین تعریف کردید که چگونه مدارس آلیانس فرانسه  –پرسش 
ر کشور را دگرگون کرد و تحولی در زندگی یهودیان به ایران آورده شد و شیوه آموزش د

ایران به وجود آورد و هم زمان شمار قابل توجهی از دانش آموزان مسلمان نیز در آن جا 
درس خواندند و به مقامات عالی رسیدند. ولی بی تردید آلیانس تنها رشته مدارس یهودی 

 یگر نیز مطالبی بشنویم.نبود که به ایران آورده شد. می خواهیم درباره مدارس د
پائی  گذارمپیشتر می خواهم بر این نکته نیز انگشت  –پاسخ  که درست است که آلیانس با بر

مدارس خود در تهران و دیگر شهرهای ایران یک دگرگونی آموزشی، به ویژه در شهرهای بزرگ 
عباتی از انشاه و سنندج پدید آورد، و سپس شرممانند تهران، همدان، اصفهان، شیراز، ک

مدارس آلیانس در تویسرکان و نهاوند و نقاط دیگر نیز گشایش یافت، ولی هم زمان با تالش 
تا سیستم آموزشی کشور را متحول  ندهای آلیانس، خود ملت ایران نیز دست به کار شده بود



پا گردید، شماری از دلسوزان نکن د. در همان سال هائی که نخستین مدارس آلیانس در ایران بر
 ایرانی نیز به فعالیت های مشابهی برای مدرنیزه کردن شبکه مدارس ایران پرداختند.

آیا منظور شما وزارت معارف )آموزش و پرورش امروز( ایران است و یا آن که  –پرسش 
 افراد غیردولتی این گونه فعالیت ها را آغاز کردند؟

دولتی بودند و در این رابطه می من تصور می کنم که پایه گذاران این امر افراد غیر –پاسخ 
که بزرگداشتی نیز در مورد او شده باشد. سخن از میرزا حسن  رومخواهم نام فردی را بیاو

یزی است که در سال  پائی نخستین مدارس آلیانس( مدرسۀ  7850تبر یبا هم زمان با بر )تقر
او هم تالش بسیار  رشدیه را در تهران تاسیس کرد و او را می توان پدر فرهنگ ایران دانست.

کرد که در برنامه های درسی مراکز آموزشی ایران دانش روز آموزش داده شود و برنامه آن از 
یک و شیمی نیز باشد.  جمله شامل دروسی مانند فیز

باز تدریس می شد، زیرا اگر  تردیدی نیست که در تمام کشورهای اسالمی این گونه علوم از دیر
یای رازی و ابن سینا و دیگران نمی داشتیم. در آن چنین نبود ما دانشمندان بز رگی چون زکر

 دوران، در رشته های جبر و هندسه دنیای اسالم واقعاً در ردیف نخست قرار داشت.
ولی شکی در این نیست که به مرور زمان، نوعی انحطاط و پس روی در روند فرهنگ ایران آغاز 

نیم. ولی هنگامی که به دوره ناصرالدین شاه و شد که دقیقاً نمی توانیم آغاز آن را مشخص ک
مظفرالدین شاه می رسیم، بی تردید این انحطاط فرهنگی به صورت بارزی محسوس بوده و 

 آمدن آلیانس را می توان بی شک یک تحول بزرگ تلقی کرد.
هنگامی که شما از "آلیانس" نام می برید، منظورتان رشته مدارسی است که در  –پرسش 
 از شهرهای یهودی نشین ایران با نام "اتحاد" برپا گردید؟بسیاری 

بود که  7531بله بعدها نام آن را به "اتحاد" تغییر دادند. تصور می کنم که حدود سال  –پاسخ 
طبق دستور رضاشاه برای ایرانی کردن مدارس موجود، و نه تنها مدارس یهودی، بلکه مدارس 

ه آن ها دستور داده شد از معیارهای تعیین شده توسط ارامنه و میسیونرها و دیگران نیز، ب
وزارت معارف پیروی کنند تا در سراسر ایران یک نوع همآهنگی و یکسانی در شیوه تدریس 
به وجود آید. این معیارها در مورد مدیران مدارس و آموزگاران و دبیران نیز برقرار گردید و 

 باشند.اعالم شد که آنان نیز باید شهروندان ایرانی 
با انتشار این دستور بود که شماری از مدیران مدارس آلیانس که تبعه فرانسه بودند، شهروندی 
ایران را پذیرفتند که یکی از آن ها مسیو کُهِنکا نام داشت. در این مرحله بود که نام مدارس 

 آلیانس نیز به "اتحاد" تغییر یافت که ترجمه همان واژه فرانسوی است.
و یک سال پس از جنگ جهانی دوم بود که رشته مدارس  7501م که از سال تصور می کن 

 הרב יצחק מאיר לוי)هاراو ایتسحاق مئیر لوی روحانی یهودی نیز توسط جدیدی یهودی دیگری 

(Rabbi Isaac Meir Levi  پا شد. راو لوی در سال به ایران آمده بود تا به  7503در ایران بر
یخته و خود را به ایران رسانده بودند، و از جمله یهودیان لهستانی که از چنگ ال نازی ها گر

  .گروهی که "کودکان تهران" نام گرفته و به ایران پناهنده شده بودند، یاری برساند



باره این کودکان نیز مطالبی بگوئیم. این ها کودکان یتیم یهودی  امیدوارم فرصتی باشد که در
یخته و به ایران پناهنده شده بودند و ملت ایران آنان لهستانی بودند که از چنگال آلمان ن ازی گر

را با آغوش باز پذیرفته بود و الزم بود که آنان به سرزمین اسرائیل انتقال یابند تا بتوانند سر و 
 .سامان بگیرند

راو لوی که خود زاده لهستان بود، در آن هنگام به ایران آمده بود تا به ویژه برای یهودیان و 
یان لهستانی که از چنگال نازی ها فرار کرده و خود را به اتحاد شوروی رسانده بودند، مسیح

مقادیری آذوقه و خواروبار بفرستد. بخش عمده ای از این افراد به تدریج به سوی جمهوری 
های آسیای مرکزی روی آورده اند و به ویژه در ازبکستان و از جمله در شهرهای تاشکند، 

 .مأوا گرفتندسمرقند و بخارا 
این روحانی یهودی در مدت اقامت در ایران، همچنین متوجه شد که رشته مدارس آلیانس 

 .دچار انحطاط گردیده و سطح تحصیل در آن ها تنزل کرده است
در این جا می خواهم علت این پس روی را نیز توضیح دهم و آن این که در همان ابتدای جنگ 

ت خورد و به اشغال نیروهای نازی درآمد. توجه کنید که جهانی دوم فرانسه از آلمان شکس
دفتر مرکزی آلیانس در شهر پاریس قرار داشت و از آن هنگام توان ادامه فعالیت از این 
سازمان گرفته شده بود. یعنی آن ها دیگر نمی توانستند به مدارس خود در رومانی و مراکش و 

 .برسانندو نه کمک فرهنگی و تدریسی  مصر و تونس و لیبی و ایران، نه پول بفرستند
بدیهی است که وقتی پول و بودجه وجود ندارد اداره کردن مدرسه و استخدام آموزگاران و 
دبیران نیز امکان پذیر نیست. پائین آمدن سطح تدریس در چنین وضعی یک امر بدیهی است. 

نس کامال سکوالر بود و ولی یک موضوع دیگر نیز وجود داشت و آن این که برنامه مدارس الیا
توجه چندانی به میراث فرهنگی یهود و مبانی دینی آن نمی شد. تدریس زبان عبری و خواندن 
تورات و فراگرفتن نیایش های یهودی در برنامه درسی این مدارس قرار نگرفته بود. شاید هم 

 .تعلت آن بود که این مدارس به روی همگان باز بود و به یهودیان اختصاص نداش
بوط به دین یهود، همچنان در مکتب خانه های قدیمی صورت  تدریس امور اختصاصی مر

 .می گرفت
سران مدارس آلیانس بیشتر به آموزش فرهنگ فرانسوی و نه فرهنگ یهود توجه داشتند. آن ها 
می گفتند که ما باید از یک یهودی ایرانی شهروندی درست همانند یک نفر یهودی فرانسوی یا 

بان فارسی را خوب تکلم کند و هم یک زبان خارجی را انگلیس ی مدرن بسازیم که هم بتواند ز
بداند و برای خود و جامعه بتواند عنصر مفیدی باشد. در چنین حال و هوائی بود که تدریس 

 .مباحث مذهبی را در مدارس آلیانس کنار گذاشته بودند
لهستان پرورش یان متعصب مذهبی در راو لوی که یک یهودی ارتودوکس بود، و در مکتب یهود

یق تماس و توافق با روحانیون اعظم جامعه یهودیان در داخل  یافته بود، به فکر افتاد که از طر
پا  یورک، رشته مدارسی به موازات مدارس آلیانس در ایران بر ایران و همچنین یهودیان نیو

یادی مرهون سازد. این روحانی یهودی در اجرای برنامه خود موفق شد که ای ن امر تا حدود ز
( Chaim Herzog חיים הרצוג)یاری رسانی از جانب راو هرتسوگ پدر زنده نام حییم هرتسوگ 



بود که بعدها به مقام ریاست جمهوری اسرائیل رسید و پیش از آن یک ژنرال محبوب ارتش 
 .دفاعی اسرائیل بود

برو ب ود، راو لوی توانست مبلغ کالنی را در همان زمانی که مدارس آلیانس با نبود بودجه رو
پا سازد که نام آن ها به زبان عبریبسیج کند و چندین مدرسه  אוצר  را با نام "گنج دانش بر

 .مفهوم گنج دانش و آموزش تورات استهمان بود که به   (Otsar Hatorah) התורה
پا ساختند، بلکه تا حدود ز   یادی مدارس آن ها نه تنها چند مدرسه مستقل خویش را بر

ینه ها  –آلیانس را نیز  یر بال   –دست کم از نظر تامین بودجه و پرداخت هز خود حمایت ز
پائی مدارس گنج دانش کوشش فرهنگی دیگری برای یهودیان ایرانی بود  گرفتند. در هر حال بر

 .که چند شهر و مرکز جمعیتی آنان را شامل می گردید
ذهبی نیز به طور رمریسی گسترده مذهبی بود، دروس غیبا آن که این مدارس دارای برنامه تد

و شماری از مدیران این  "گنج دانش"یک سان در آن تدریس می شد و حتی شماری از معلمان 
مدارس یهودی، ایرانی مسلمان بودند که این خود یک نمونه دیگر از اشتراک فرهنگی 

 .محسوب می گردید
امه درسی، مدارس گنج دانش شبیه همه یعنی می توان گفت که از نظر برن –پرسش 

 مدارس دیگر بود، همراه با برخی درس های دینی؟
بله، درس های دینی از جمله شامل آموزش زبان عبری و فراگیری کتاب مقدس و  –پاسخ 

همچنین نیایش های مختلف یهودی بود. به زبانی دیگر، در این مدارس، یهودی ایرانی را 
 .ذهبی را نیز فرا می گرفترمحال که او دروس عادی و غیمذهبی می کردند، در عین 

یهودی ما نیز این مطلب را بدانند که یهودیان  در این رابطه بسیار مهم است که برادران غیر
پای شرقی، افراد مذهبی  ایرانی، در مجموع و در مقایسه با همکیشان خویش مثالً در ارو

 .تندمتعصب نبودند. افراط نمی کردند و تعصبی نداش
فراموش نکنیم که در جنگ جهانی دوم، هیتلر شمار زیادی از یهودیانی را نیز که ارتودوکس، 
یعنی دارای تعصب مذهبی محسوب می شدند همراه با میلیون ها یهودی غیرارتودوکس به 

 .قتل رساند. پیش از هیتلر، شمار زیادی از یهودیان لهستانی ارتودوکس محسوب می شدند
یهودیان ایرانی به طور سنتی دور از تعصب مذهبی بودند، ولی راو لوی در  با آن که گفتم

مدارس گنج دانش تا حدودی توانست شماری از دانش آموزان ایرانی را به سوی باورهای 
ارتودوکس اروپای شرقی بکشاند. این پدیده موجب بروز نوعی تصادم بین جوانان یهودی نسل 

یرانی با جوانانی شد که در مدارس گنج دانش تحصیل کرده پیش رفته و به اصطالح روشنفکر ا
بودند. این تصادم فرهنگی موضوعی است که باید در چارچوب جداگانه ای مورد بحث و 

 .بررسی قرار گیرد
از آن جا که این رشته گفت و گوهای ما درباره فرهنگ یهودیان ایران و رابطه آن با فرهنگ 

ه موضوع دیگری نیز اشاره کنیم و آن هم همکاری های فنی و ملی ایران زمین است، جا دارد ب
 .حرفه ای است که از دهه شصت میالدی بین ایران و کشور اسرائیل به وجود آمد



یری محمد ساعد اعالم کرد که  7517در پانزدهم ماه مارس  دولت وقت ایران به نخست وز
نظر حقوق بین الملل، کشور اسرائیل را به صورت دوفاکتو به رسمیت می شناسد. از 

هنگامی که کشوری کشور دیگر را حتی به صورت دوفاکتو به رسمیت می شناسد، این اقدام 
را نمی شود باطل کرد و همیشه به قوت خود باقی می ماند و هیچ کشوری نمی تواند از نظر 

 .قانون بین المللی این شناسائی رسمی را پس بگیرد
رائیل از همین تاریخ و به صورت تدریجی آغاز شد و به ارتباطات فرهنگی بین ایران و اس

که ما در این گفت و گو به  –موازات آن تماس ها و همکاری های دیگری نیز برقرار گردید 
جنبه های فرهنگی بسنده می کنیم. در سال های دهه شصت میالدی، در چارچوب این 

 تخصصی برای انجام کارآموزی همکاری های فرهنگی، صدها نفر از اهل فن و دانش در ایران
به هائی که اسرائیل در راه پیشبرد سرزمینش اندوخته، به  آمدند و  این کشورو بهره گیری از تجر

ایرانی برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه های اسرائیل شدند. این  جوانانهمچنین شماری از 
یان در پایان دوره کارآموزی یا تحصیالت دان شگاهی به ایران بازگشتند و کارآموزان و دانشجو
به و دانش خود را در خدمت وطن خویش قرار دهند    .توانستند تجر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ی گشودندملت و دولت ایران درها را برای پناهندگی کودکان یتیم یهودی لهستان

این بار از شما تقاضا داریم درباره دو مطلب سخن بگوئید. یکی همکاری های  –پرسش 
فرهنگی ایران و اسرائیل از هنگامی که دولت تهران دولت اورشلیم را به صورت دوفاکتو 
به رسمیت شناخت، و دیگری موضوع "کودکان تهران" که در گفت و گوی پیشین اشاره 

 .کوتاهی به آن داشتید
بسیار خوب. ما ملت یهود، یعنی همه این چهارده پانزده میلیون نفر یهودیانی که در  –پاسخ 

سراسر دنیا زندگی می کنیم، خودمان را مدیون پادشاهان ایران و ملت ایران می دانیم. احترام 
ملت اسرائیل نسبت به کورش کبیر همچنان پابرجاست و برای همیشه سپاس ما شامل او 

 اهد بود.بوده و خو
ولی نیکوکاری ایرانیان نسبت به یهودیان، به کورش بزرگ محدود و منتهی نمی شود و یک 

ילדי טהראן )"کودکان تهران" بعدها  یهودی است کهایرانیان به آوارگان  رسانینمونه دیگر کمک 

Yaldey Tehran) .نام گرفتند 



یان جنگ جهانی دوم و اش غال اروپای شرقی و بخشی سخن از کودکان یهودی است که در جر
از روسیه توسط ارتش نازی، پدر و مادر خود را از دست دادند و یا ارتباط آن ها با والدین قطع 

پرست مانده بودند.  شد و در واقع بی سر
بود که هیتلر به طور ناگهانی به لهستان حمله کرد و به بمباران ورشو  7535اول سپتامبر 

 که انه بین مسکو و برلینرمید در آن هنگام طبق قرارداد محپرداخت. همان گونه که می دان
بینتروپ  یران خارجه شوروی و آلمان برای  ((Molotov–Ribbentropتوسط مولوتوف و رو وز

 تقسیم لهستان امضا شده بود، شوروی به اشغال بخش شرقی لهستان پرداخت.
هودیان بخش تحت تسلط در آن هنگام سران اتحاد شوروی به احضار و بازداشت و تبعید ی

یه یا مناطق دیگر  خود پرداختند و شمار زیادی از آنان را به اردوگاه های کار اجباری در سیبر
 منتقل ساختند. ولی بسیاری از آنان نیز موفق به فرار شدند.

پائی یک  (Sikorsky)در آن هنگام یکی از امیران ارتش لهستان به نام ژنرال شیکورسکی  برای بر
ستانی در خارج از خاک وطن خویش با استالین به توافق رسید و متقابالً توانست ارتش له

یخته بودند امتیازی بگیرد و آن جواز خروج آزاد آنان  برای لهستانی هائی که به اتحاد شوروی گر
از خاک شوروی بود که اجازه داشته باشند به هر نقطه دیگر جهان که مایل باشند نقل مکان 

زه، یهودیان لهستانی را نیز که به خاک شوروی پناهنده شده بودند شامل می کنند. این اجا
 گردید.

در این دوران اسفناک، همان گونه که پیشتر بیان کردم، بسیاری از پدران و مادران یهودی در اثر 
رنج و گرسنگی و بیماری و مصیبت های دیگر جان باختند و فرزندان آنان یتیم و آواره ماندند. 

بی روسیه و آسیای مرکزی پناه گرفتند. آن ها به بسیار ی از این یهودیان در جمهوری های جنو
بکستان و تاجیکستان ساکن شدند.  یژه در دو جمهوری از  و

هنگامی که رهبران جامعه یهودیان سرزمین اسرائیل و همچنین سران یهودیان ایاالت متحده از 
یافتند که تنها کشور یق آن می توانند به این نگون بختان این فاجعه آگاه شدند، در ی که از طر

یاری برسانند، کشور ایران است. خوشبختانه یهودیان یک بار دیگر از مهر و یاری مردم ایران 
برخوردار شدند و دولت ایران این اجازه را داد و حتی حمایت و کمک کرد که شماری از این 

 و در این کشور پناه بگیرند. یهودیان و به ویژه کودکان یتیم به ایران بیایند
به دنبال این موافقت بود که شماری از فرستادگان یهودی به تهران آمدند و در دفتر سوخنوت 
)آژانس یهود( در میدان بهارستان تهران مستقر شدند و سازماندهی الزم را به عمل آوردند تا 

برگ، به سرزمین اسرائیل بدهند. نام شما یتیمان راترتیب انتقال این  ری از این فرستادگان زیلبر
موشه ییشای و خانم صیپورا شارت همسر موشه شارت بود که آقای شارت بعدها به 

یر این کشور بود. یده شد و مدتی نیز نخست وز یر خارجه اسرائیل گز  سمت وز
یبا بین هفتصد تا هشتصد کودک یتیم  7502این فرستادگان موفق شدند در اوائل سال  تقر

انی را در نقاطی از شوروی که یهودیان به آن جا پناهنده شده بودند شناسائی کنند و یهودی لهست
یای خزر و بندر پهلوی به تهران منتقل سازند و به اردوگاه دوشان تپه  یق در آن ها را از طر
پا شده بود. هدف  بفرستند که در آن جا برای اسکان موقت پناهندگان لهستانی اردوگاهی بر



این کودکان یتیم آن بود که راهی یافت شود تا بتوان به تدریج آن ها را به خاک  نهائی در مورد
 اسرائیل منتقل ساخت.

در این جا الزم است هم از ملت ایران سپاسگزاری شود که میهماندار این یتیمان بود و هم از 
 سران جامعه یهود ایران که برای یاری رسانی به این کودکان بسیج شدند.

یق کانال سوئز به خاک اسرائیل پای  7503فوریه  78 باالخره در این کودکان توانستند از طر
گذارند. بسیاری از این کودکان وضع رقت باری داشتند و کمبود غذا و فقر موجب بروز 
بیماری های مختلف در میان آن ها شده بود. آن ها به ویژه از بیماری های پوستی، بیماری 

و جرب و تیفوس و تیفوئید و انواع بیماری های واگیرداری که  اسهال خونی همچنینمعده و 
برای محیط آن ها نیز خطرناک بود رنج می بردند و حالت روحی آنان نیز بسیار اسفناک بود 

یرا بالیای جنگ و همچنین از دست رفتن پدر و مادر آنان را به سختی رنج می داد.  ز
یه می ک ردند و خواب راحتی نداشتند و زندگی برایشان اینان کودکانی بودند که روز و شب گر

زندگی را از  نشاطبه یک کابوس وحشتناک مبدل شده بود. کودکانی بودند که امید به فردا و 
 کیبوتصدست داده بودند. ولی از میان همین یتیمان افسرده و پژمرده که به اسرائیل آمدند و در 

های بزرگی در تاریخ اسرائیل برخاستند  )آبادی کشاورزی اشتراکی( اسکان گرفتند، شخصیت
خدمت دادگستری و  وکالتدر آمدند و بعضی به مقام  کشورکه برخی به عضویت پارلمان 

پرست،  در دستگاه قضائی رسیدند و یا استاد دانشگاه شدند. از میان همین کودکان بی سر
 دهان برجسته آن برخاستند.فرمانشماری از امیران ارتش اسرائیل و 

به موازات آنان، برخی از این کودکان نیز به علت بیماری های دشواری که به آن ها مبتال  ولی
شده بودند و همچنین روح رنج دیده خویش دست به خودکشی زدند. شماری از این کودکان 

شرکت کردند و دالوری های بسیار از  7508نجات یافته در جنگ استقالل اسرائیل در سال 
انی رسیدند و مدال شهامت به آن ها اعطا گردید. حدود سی رمقه مقامبه خود نشان دادند و 

بازان نیز در جنگ استقالل اسرائیل جان خود را در راه وطن اجدادی از دست  تن از این سر
 دادند.

با گذشت بیش از نیم قرن، هنوز در اسرائیل نهادی به نام "کودکان تهران" وجود  –پرسش 
 .دارد و فعال است

بله، آن ها هنوز فعالیت دارند و برخی از آنان هنوز زنده هستند و جای دارد که با  –پاسخ 
گذشت این همه سال، سران جامعه یهودیان ایران و دیگر ایرانیان مسلمانی که در انجام این 
اقدام بشردوستانه سهیم بوده اند، با این بازماندگان همایشی داشته باشند. زیرا این سرگذشت 

میان دو ملت  7502دوستی و یک انسانیت تحسین آمیز است که نه تنها از سال  یادآور یک
 سال پیش می رسد. 2177، بلکه ریشه های آن باستانی است و به شدهیهود و ایران برقرار 

آن چه گفتید به مفهوم آن است که پس از آن نیکوکاری های کورش کبیر و داریوش  –پرسش 
یهود و بازگشت یهودیان به سرزمین پدری، ملت ایران بزرگ در بازسازی بیت المقدس 

دوباره آغوش خویش را می گشاید و چند صد کودک یتیم و جنگ زده و غریب یهودی را 
 می پذیرد.



یز و نجیب ایران اشاره هائی  –پاسخ  بله، اکنون که ما به نمونه هائی از میهمان نوازی ملت عز
یم و آن یاری رسانی بشردوستانه ملت ایران به کردیم، جای دارد که یک مورد دیگر را نی ز بیاور

یهودیان عراق است که به دستور حکومت بغداد از آن کشور اخراج شدند و ایران به آن ها پناه 
 داد تا از آن جا بتوانند رهسپار کشور اسرائیل شوند.

ید که وقتی مجمع عمومی سازمان ملل در  ی قطعنامه ا 7500نوامبر  25به خاطر دار
بی  تصویب کرد که به موجب آن قرار بود سرزمین باستانی اسرائیل به دو کشور یهودی و عر
تقسیم شود، سران کشورهای عرب به خشم آمدند و عملیات خصمانه خود را علیه اسرائیل 
و حتی علیه شهروندان یهودی خود آغاز کردند و از این رفتار، بیش از همه یهودیان عراق 

 شدند. متحمل رنج و محنت
یک شده در عراق به جان یهودیان افتادند و چاره  حکومت بغداد و اوباش عرب و عوامل تحر

که از سرزمین عراق که بیش از بیست و پنج قرن در آن  دیگری برای آنان باقی نگذاشتند جز آن
یزند و هرچه را که  بگذارند و فرار کنند و یا بمانند و کشته  داشتندجا ساکن بودند بگر

د. در چنین وضع مصیبت باری، کشور ایران بار دیگر درهای خود را به روی یهودیان شون
یق مرزهای  محنت زده و آواره گشود و این بار نوبت یهودیان بابِل )عراق امروز( بود که از طر

آباد و  رمبین ایران و عراق خود را به سرزمین ایران برسانند و از گذرگاه های اندیمشک و خ
 خاک ایران گردند. خسروی وارد

افسران ارشد ایرانی در مرز حضور داشتند و به این آوارگان کمک می کردند وارد خاک ایران 
شوند و به آن ها خوراک می دادند و وسیله انتقال آن ها به تهران را فراهم می ساختند. برخی 

رشان به محوطه از این آوارگان در کنیساها )نیایشگاه های یهودی( جای داده شدند، ولی اکث
وسیع گورستان یهودیان در شمال شرق تهران به نام "بهشتیه" منتقل گردیدند و در چاردیواری 
های موجود و موقت ساکن شدند تا امکان مهاجرت تدریجی آنان به اسرائیل فراهم گردد. در 

ین بخش از این یهودیان عراقی پناه گرفته در ایران، با  7505و  7508سال های  هواپیما بیشتر
یبا در سال   این روند به انجام رسید. 7517رهسپار خاک اسرائیل شدند و تقر

جا دارد نکته دیگری را نیز بگوئیم و آن نجات یهودیان افغانستان است. در همان ایامی که در 
باره این  7508سال  پائی دو و آغاز حمله اعراب به خاک اسرائیل، به هدف جلوگیری از بر

از کردند، در افغانستان نیز یهودیان مورد آزار و تعقیب قرار گرفته و خطر کشور جنگ را آغ
مرگ آن ها را تهدید می کرد. ملت میهمان نواز ایران این بار نیز مرزها را در استان خراسان و 

 به آن ها پناه داد. و  در بخش سرخس به روی این مصیبت زدگان گشود
د کودک یتیم یهودی لهستانی بودند که به آن ها در از "کودکان تهران" سخن گفتیم که چند ص

خاک ایران پناه داده شد. هم زمان با اعالم استقالل اسرائیل شماری از یهودیان بخارا نیز راهی 
یق مرزها در این کشور پناه گرفتند. فراموش نکنیم که سال  ایام اوج  7508ایران شدند و از طر

مرزهای آن کشور به دقت زیر کنترل قرار داشت و قدرت استالین در اتحاد شوروی بود و 
یق عشق آباد و نقاط دیگر با خطرات بسیار همراه  می عبور از مرز کار آسانی نبود و فرار از طر

. این یهودیان بخارائی که وارد خاک ایران شدند و خود را به استان خراسان رساندند، بعدا شد



خود را به کشور اسرائیل از آن جا راهی بیابند و  انشاه گردیدند تا شاید بتوانندرمرهسپار ک
 برسانند.

یم که شماری از همین یهودیان بخارائی، حتی پیش از استقالل ، یعنی اسرائیل می خواهم بگو
وارد ایران شده بودند که از آن جا خود را به سرزمین اسرائیل برسانند.  7508قبل از سال 

یق عراق و سوریه و لبنان  انشاه متمرکز شدندرمآنان اکثراً در ک به این امید که شاید از طر
یادی از آنان نیز در این هدف موفق گردیدند.  بتوانند راهی اسرائیل شوند و تعداد ز

یب نوازی خود را  این  بر سربدین سان، ملت میهمان نواز ایران یک بار دیگر بال های غر
و خود را به اسرائیل برسانند تا در این یهودیان آواره گشود تا بتوانند سر و سامانی بگیرند 

بلندی به زندگی ادامه دهند و خدمت و سازندگی کنند.  سرزمین پدری با آزادی و سر
 



 
بار به ایران رفتآباد کردند و موشه  را دشت قزوین اناسرائیلی یر کشاورزی دو  دیان وز

در یکی از گفت و گوهای پیشین تعریف کردید که پس از آغاز "انقالب سفید"  –پرسش 
در سال های دهه شصت در ایران، شماری از جوانان و تحصیل کردگان ایرانی به اسرائیل 

پیشرفت مردم از فرستاده شدند تا دولت ایران بتواند برای اجرای برنامه های سازندگی و 
تجربیات اسرائیل بهره مند گردد و اسرائیل این کارآموزان را با آغوش باز پذیرفت. این 
همکاری اهمیت بسیار داشت، زیرا اسرائیل که همه چیز را از صفر شروع کرد، توانست 
به شیوه های ابتکاری به یک آبادانی و رفاه سریع برسد و تجربیات ذیقیمتی که به دست 

می توانست برای ایران نیز که مصمم شده بود در راه آبادانی و نوسازی گام بردارد  آورد،
 بسیار سودمند باشد. مایلیم در این باره بیشتر بشنویم.

بله، شمار قابل توجهی از کارآموزان ایرانی برای گذراندن دوره های تخصصی به  –پاسخ 
ین به اسرائیل هدف اجرای یک رشته پروژه های آبادانی و اجتماعی و  فرهنگی در ایران نو

پائی نهادهای تعاونی و  ین موضوع مورد توجه دولت ایران در آن زمان بر فرستاده شدند. بیشتر



یق آن ها بتوان رشته کشاورزی در ایران را که درصد بسیار بزرگی از  کشاورزی بود که از طر
 جمعیت کشور را در بر می گرفت مدرن و متحول ساخت.

آبادای اشتراکی( فرستاده شدند و  - Kibbutzקיבוץ ) کیبوتصارآموزان ایرانی به شماری از ک
آبادی تعاونی( گردیدند. هدف آن بود که آنان فراگیرند  - Moshavמושב ) برخی رهسپار موشاو

پا کرد و با شیوه های  چگونه می توان یک واحد کشاورزی و یا یک روستای مدرن را بر
زی بتوان به پرورش محصول پرداخت. اسرائیل در این رشته ها و پیشرفته آبیاری و کشاور

همچنین در امور دامداری و مرغداری به پیشرفت های خیره کننده ای رسیده بود و گفته می 
 شد که از این نظر در ردیف اول کشورهای جهان قرار دارد.

ک زلزله ویرانگر قزوین پس از وقوع ی دشتیکی دیگر از رشته های همکاری، پروژه بازسازی 
بود. اجرای این پروژه به کارشناسان و متخصصان اسرائیلی سپرده شد و خانه هائی که آنان در 
دشت قزوین بنا کردند و مطابق با همه فنون ضد زلزله بود، در همه زلزله های بعدی در آن 

و دیگران  ارمندمنطقه نیز مقاومت کرد و همچنان پابرجا ماند. البته در این زمینه من تخصصی 
می توانند درباره این رشته از همکاری های ایران و اسرائیل بیشتر صحبت کنند. این ها 

 واقعیت هائی است که مردم ایران باید بدانند.
باره تاکید کنم که ملت یهود هیچگاه در تاریخ خود، و در تمام دوران   2077می خواهم دو

ین ستیز یا درگیری نداشته است. هیچ ساله روابط طرفین، با ملت و حکومت ایران ک وچکتر
علتی نیز وجود ندارد که چنین برخوردی به وجود آید. این واقعیتی است که نه تنها یهودیان 
بی مد نظر داشته باشند، بلکه آحاد ملت ایران نیز  سراسر جهان باید آن را همیشه و به خو

 باید آن را بدانند.
ذراندن دوره های کارآموزی در رشته های تعاونی، کشاورزی، در کنار آنانی که از ایران برای گ

آبیاری، دامداری و غیره به اسرائیل می آمدند، پزشکان جوان ایرانی نیز بودند که برای گذراندن 
دوره تخصص در رشته های پزشکی، از بیماری های قلب و ریه تا چشم پزشکی و رشته های 

تان ها و دانشگاه ها و نهادی علمی و پژوهشی این کشور دیگر به اسرائیل می آمدند و در بیمارس
 به تکمیل معلومات می پرداختند.

عالوه بر این شماری از استادان و دانشمندان برجسته اسرائیلی رهسپار ایران می شدند تا در 
دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی آن کشور دانش خود را در اختیار همکاران ایرانی 

هند. در دانشگاه شیراز شماری از استادان و دانشمندان اسرائیلی در رشته قرار د یشخو
یولوژی. و دندانسازی تدریس می کردند. این، هم نوعی ارتباط انسانی بود و  پزشکی، آناتومی، فیز

 هم نوعی یاری رسانی به هدف پیشبرد علمی و رفاهی مردم ایران محسوب می شد.
نوع همکاری ها و همیاری های علمی و فرهنگی و  باعث تاسف و شوربختی است که این

یمی  پزشکی بین دو کشور قطع شد و ادامه پیدا نکرد که ریشه آن علل سیاسی بود. در ایران رژ
ین دوستی و همکاری و همیاری بین دو  به روی کار آمد که تهدید به نابودی اسرائیل را جایگز

چنین همکاری های مسالمت آمیز که کشور و دو ملت ساخت. ولی این امیدواری هست که 



باره  به سود هر دو ملت است، با برطرف شدن ابرهای تیره از آسمان روابط دو کشور دو
 .دارمو من در این زمینه امید بسیار  –برقرار گردد 

به موضوع دیگری تقاضا داریم بپردازید و آن نقش یهودیان ایران در موسیقی و  –پرسش 
 نوین است. صنایع و بازسازی ایران

یم که این مهر بر پیشانی یهودیان دنیا زده شده که آن ها را به عنوان  –پاسخ  ابتدا باید بگو
مقتصد می شناسند. به زبانی دیگر، هنگامی که نام یهودی می آید، این تداعی برای آنان ایجاد 

یخ ملت یهود و این در صورتی که اگر به بررسی تار –می شود که یهودی یعنی بازرگان و تاجر 
 بپردازید می بینید که آن ها در طول تاریخ اصال و ابدا یک ملت تاجر نبوده اند.

ین و پیدایش ملت یهود از کشاورزی بوده است. در دوران باستان ملت  مراحل آغازین تکو
یهود یک ملت کشاورز بود و اگر بخواهید یهودیان را با ملت عرب مقایسه کنید )و من عمداً 

، زیرا می خواهم به صدر اسالم و همان دوران ظهور حضرت رومرا نمونه می آوملت عرب 
 محمد برسم( با قاطعیت می توان گفت که اعراب در مجموع یک ملت تاجر بودند.

اسامی مشهوری در میان بازرگانان عمده عرب وجود داشته که بی تردید شماری از ایرانیان از 
ینه با کاروان های کاال به سوریه و نقاط دیگر میرفته اند. آن آگاهی دارند. آن ها از مکه و مد

یرۀ العرب نیز بیشتر به کار کشاورزی می پرداختند. یهودیان خیبر یک  ولی یهودیان، حتی در جز
 نمونه از آن هستند.

حاال پرسیده می شود که اگر چنین است، پس چرا ملت یهود بعدها به یک ملت تاجر 
اط دارد با مقتضیات اجتماعی و حقوقی زندگی جوامع یهودی در مشهور شد؟ این امر ارتب

کشورهائی که به آن ها امکان فعالیت کشاورزی و برخی رشته های دیگر اقتصادی داده نمی 
 شد.

باره روابط تاریخی دو ملت یهود و ایران است، این  از آن جا که موضوع سخن ما بحث در
وارد ایران زمین قبل سال  2177سال پیش و یا  2077نکته گفتنی است که وقتی یهودیان در 

آن شدند و قصد سکونت در آن جا را داشتند، و در دوران کورش کبیر و خاندان هخامنشی، 
در پی یافتن زمین هائی بودند که برای کشاورزی مساعد باشد و آب کافی در آن جا وجود ها 

 ن نیز به کار کشاورزی بپردازند.می خواستند در ایرا یهودیانداشته باشد. به سخنی دیگر، 
باره اصفهان  (حوقل بن القاسم أبو محمدغرافیای ابن حوقل" )نگارش جدر کتاب " مطلبی در

یسد که یهودیان آمدند و دنبال جا می گشتند تا ببینند آیا  آمده است که او به صراحت می نو
بی وجود دارد و آیا آب هست تا بتوانند در همانجا اردو   –بزنند و به کار بپردازند زمین مرغو

آن هم به کار کشاورزی. ما متاسفیم، و در واقع تاریخ باید متاسف باشد که اسناد و مدارک 
یم که از روی آن ها بتوانیم حدس بزنیم که یهودیان در طول تاریخ و به  کافی در اختیار ندار

 مرور زمان به چه حرفه هائی می پرداختند.
که یهودیان با آمدن و مستقر شدن در ایران، روستاها و آبادی  ندارمولی شخص من تردیدی 

پا کردند که به مروز زمان حالت یهودی خود را از دست دادند.  های زیادی در آن سرزمین بر



یرا یا آن که ساکنان یهودی ناچار گردیدند مسلمان شوند و یا از آن پس به یهودی امکان و  ز
ید و نگاهداری زمین داده   نشد که بتواند به کار کشاورزی بپردازد.اجازه خر

باره زندگی یهودیان در بابِل )عراق امروز( به تحقیق و بررسی پرداخته اند،  پژوهشگرانی که در
حتم دارند که در آن جا نیز یهودیان ابتدا به کار کشاورزی پرداختند و این می تواند نشان دهد 

چنین بوده است. برقراری محدودیت در مورد  که به احتمال زیاد در ایران نیز در ابتدا وضع
کارهائی که به یهودیان اجازه پرداختن به آن ها داده می شد، به مرور زمان گسترش یافت و 
یهودیان حق مغازه داری نیز نداشتند و راه دیگری برایشان نمی ماند جز آن که به پیله وری 

ید و فروش اشتغال ورزند. مفهوم ای ن امر آن است که ناچار شدند دست بزنند و به خر
کشاورزی را کنار گذارند و به کارهائی بپردازند که بتوان در یک محدوده کوچک و با یک 

 ایه محقر به آن پرداخت.رمس
از روزی که به یهودیان امکان داده شد به تجارت بپردازند، آن ها در این رشته پیشرفت کردند 

همان گونه که در ایران دوران پهلوی، یعنی از هنگام  – و کارهای گسترده تری را به عهده گرفتند
به روی کار آمدن رضاشاه و هنگامی که امنیت بیشتری برقرار شد و امکانات بیشتری در 
اختیار اقلیت های دینی قرار گرفت و همچنین به خاطر باال رفتن سطح فرهنگ و آموزش، 

 یز از بهبود وضع اقتصادی ایران بود.وضع اقتصادی یهودیان بهتر شد که این خود بازتابی ن
یتانیا و یا ایاالت  می توان از وضع یهودیان در کشورهای دیگر نیز مثال آورد: در فرانسه، بر

بی می توانید ببینید که وقتی به یهودی امکان شد و داده  اتمتحده. در آن جا نیز شما به خو
و  انداختندخویش را به کار می ، آن ها ذوق و استعداد و توان ممنوعیت ها برطرف گردید

ینی برای  بسیار موفق شدند و توانستند پا کنند و واقعاً به کارآفر ین کارخانه ها را بر بهتر
و برای جمعیتی بزرگ، نه ده ها هزار، بلکه برای صدها هزار کارگر و  مردمان دیگر بپردازند

 ند شغل ایجاد کنند.رمکا
ایه گذاران یهودی ایجاد می شد که با رمسوی شماری از سدر ایران نیز به تدریج این زمینه از 

پائی کارخانجات صنعتی در تهران و دیگر شهرها، ایجاد صنایع  یق بر ابتکارات خود و از طر
تی به اگوناگون و ایجاد اشتغال و توسعه دادن اقتصاد و گردش پول در ایران توانستند خدم

 اقتصاد وطن خویش بکنند.
سخنان، خدای ناکرده آن نیست که بخواهم سهم دیگر هموطنان ایرانی را قصد من از گفتن این 

. آن ها نیز بی تردید رماز هر دینی که باشند در ایجاد صنایع و پیشرفت اقتصاد ایران نادیده بگی
در ایران  ثروت ملی افزایشبه موازات یهودیان فعالیت های اقتصادی ارزشمندی داشته و در 

 کرده اند.نقش سازنده ای ایفاء 
ولی سخن ما در این گفت و گو درباره سهم یهودیان در این دستاورد است و سخن از همان 
یهودیانی است که در گذشته اجازه نمی یافتند که بیشتر از پیله وری به شغل دیگری دست 
بزنند. تا زمان معینی، حتی به یهودیان اجازه داده نمی شد از چهاردیواری محله خویش خارج 

 د و در بیرون از آن محله خانه ای بخرند یا اجاره کنند.شون



افراد همین قشر از جامعه ایران، از هنگامی که قید و بندها برداشته شد و محدودیت ها لغو 
گردید، توانستند وارد جامعه عمومی ایران شوند و به افراد مفید و سازنده ای برای وطن 

 کشور نقش داشته باشند. خویش مبدل گردند و در بهبود بنیه اقتصاد
برو رماگر همان عده س ایه گذار یهودی ایرانی با همان مشکالت و محدودیت های پیشین رو

بودند و نمی توانستند فعالیت کنند، بی تردید این امر بر اقتصاد ایران نیز تاثیر منفی به جای می 
ازنده ای در پیشرفت گذاشت و این خود نشان می دهد که یهودیان ایران می توانستند نقش س

 اقتصادی زادگاهشان داشته باشند و واقعا نیز چنین نقشی را ایفاء کردند.
یم چه شد یا چه نشد، ولی  تخصص من در امور اقتصادی نیست که بتوانم آمار بدهم و بگو
یری که من ارائه کردم امری است که شناخته شده و مسلم است و بحثی در آن نیست.  تصو

انقالب در ایران، که شمار زیادی از یهودیان ناچار به ترک وطن شدند،  حتی پس از وقوع
همان شماری نیز که باقی ماندند، هنوز منشاء اثر مثبتی برای اقتصاد کشور بوده و هستند. این 
یرا ما می بینیم که در کشورهای دیگر نیز یهودیان  توان و استعداد نباید شگفت انگیز باشد ز

 ه ای برای اقتصاد آن کشورها هستند.عوامل مثبت و سازند
آیا می توانید بگوئید که یهودیان در رشته برپائی صنایع مدرن در ایران چه نقشی  –پرسش 
 داشتند؟

یک نمونه از صنعتگران یهودی ایران زنده نام حبیب القانیان بود که حکومت اسالمی  –پاسخ 
یخت. آن شاد روان در دوران پیش از انقالب از پایه ایران او را به یک بهانه واهی به دار آو

ین به بازار ایران و  گذاران امور صنعتی در ایران بود. او از کوشندگان مهم وارد کردن اقتصاد نو
 ایجاد کارخانجات و صنایع بود.

پا کردند و توانستند برای هزاران کارگر و کا ند رمخانواده القانیان چندین کارخانه در ایران بر
شغل کنند. آن شادروان پایه گذار صنعت آلومینیوم در ایران بود. در صنایع  ایرانی ایجاد

پالستیک نیز آن ها به ابتکاراتی دست زدند و در برخی رشته های دیگر صنعتی ایران نیز فعال 
 بودند.

ایه گذاران یهودی همچنین پایه گذار صنعت کارتون سازی در ایران بودند و در رشته رمس
پا کردند. همچنین نساجی و بافت فر ش ماشینی و رشته های دیگر نیز کارخانه هائی بر

یهودیان که برخی از آن ها وارد کنندگان عمده دارو بودند، به تدریج به فکر افتادند که خودشان 
داروهای مورد نیاز ایران را در داخل کشور تولید کنند. ولی با آمدن انقالب اسالمی و جوی 

باتی که بر افراد مرفه وارد آمد و خطراتی که برای یهودیان و که ایجاد گردید و همچنی ن ضر
 رهبران جامعه آنان ایجاد شد، این فعالیت متوقف گردید.

به طور کلی می توان گفت که صنعتگران یهودی با ایجاد یک رشته صنایع در ایران، نه تنها برای 
تند در مصرف ارز خارجی ندان شغل ایجاد کردند، بلکه توانسرمشماری از کارگران و کا

داخلی صرفه جوئی کنند و همچنین با صادرات بخشی از  دَتکشور نیز از راه آغاز تولی
 محصوالت خود، مقداری هم ارز خارجی به کشور بیاورند.



در رشته بانکداری نیز شماری از یهودیان توانستند لیاقت های خود را ثابت کنند. ولی فعالیت 
ر دوره رضاشاه به طور نسبی بیشتر بود. با این همه، هر اندازه که یهودیان در این رشته د

پا می شد، بهودیان بیشتری  بانکداری در ایران بیشتر انسجام می گرفت و بانک های جدید بر
و برخی از آنان حتی به ریاست شعبات  استخدام می شدندندی در این بانک ها رمکا برای

که تا آن زمان بیشتر یهودیان ایران پیله ور و کاسبکار  و این در حالی –مهم بانک ها رسیدند 
 بودند.

در دوران رضاشاه چند بانکدار یهودی نیز وجود داشتند که البته محدوده فعالیت آن ها نسبتاً 
 کوچک بود. صرافان یهودی در آن دوران و در سال های پس از آن نیز فعال بودند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ین هن  نمائی های خود در کنار شهال سرشاررمرتضی خان نی داود در یکی از آخر

تقاضا داریم در این گفت و شنود به جنبه دیگری از پیشینۀ فرهنگی یهودیان ایران  –پرسش 
زنده نگاه داشتن موسیقی ایرانی و در آن سرزمین بپردازید و تعریف کنید که یهودیان در 

 شاید تدوین و تکوین آن چه نقشی داشته اند؟
ابتدا می خواهم این اعتراف شخصی را بکنم که گرچه من از سنین نوجوانی به  –پاسخ 

اسرائیل آمده ام و حدود نیم قرن است که در این سرزمین زیست می کنم، ولی من همچنان 
یرانی می دانم و موسیقی ایرانی هنوز همدم من است و شعر خود را از نظر فرهنگی کامال ا

ایرانی مونس من است و زبان فارسی و ادبیات ایرانی و آن چه که به فرهنگ ایران زمین 
بوط می شود محبوب من است.  مر

طبع انسان به گونه ای است که نمی تواند بدون موسیقی زندگی کند و از همان نخستین 
بشری تا به امروز موسیقی همیشه وجود داشته است. کودکان اکثرا روزهای تمدن و فرهنگ 

هنگام بازی شعر می خوانند و بزرگساالن و حتی کاسبکاران کاالی خود را با آهنگ عرضه می 



کنند و مادری هم که می خواهد فرزند خود را خواب کند، از همان دقیقه نخستین که فرزند 
 واند.به دنیا می آید برای او الالئی می خ

. اکنون که ما از روابط فرهنگی یهود و ایران نگاه داردانسان نمی تواند خود را از موسیقی جدا 
سال پیش به خاک ایران پای  2077صحبت می کنیم، باید از خود بپرسیم که این یهودی که 

گذاشت، آیا بدون موسیقی به آن سرزمین آمد؟ امکان ندارد. حتما موسیقی با خود به همراه 
 آورده بود، زیرا همان نیایشی که یهودی می خواند دارای نوا و آهنگ است. 

یر لب زمزمه می کرده  یهودی هم مانند هر انسان دیگری، هنگام غم و شادی ملودی هائی را ز
است. زاده خاک ایران نیز بی تردید موسیقی و آهنگ های خویش را داشته است. بنابراین ما 

رار می دهیم که یهودیانی که وارد ایران شدند همراه با خویش و سخن خود را بر این فرض ق
 با جسم و روان خود، موسیقی نیز به همراه آوردند.

باره دوران مادها و پیش از آن که ایران یک پارچه  ایران آن دوران چه نوعی ایرانی بود؟ من در
و قبائل مختلف سخن می گفتم. در آن سرزمین نیز زندگی به صورت قبیله ای بود  گردید

بوط به خویش بودند. ایران  وجود داشتند که بی تردید هر یک دارای فرهنگ و موسیقی مر
یک سرزمین منزوی نبود. ایران آن دوران از یک سو با هندوستان و از آن سو با یونان و دیگر 

نر و هجنبه فرهنگی و موسیقی دارای . بخشی از این ارتباط ها داشتها همسایگی  امپراتوری
 .نیز بوده است

یم  یم که اگر کسی بیاید و ادعا کند که موسیقی امروزی که آن را می شنو در حاشیه بگو
اصیل است، باید بداند که در طول زمان این موسیقی ها با هم مخلوط شده اند و احتمال 
یاد می رود که همان قبیله ها در دوران باستان روی موسیقی ایرانی تاثیر گذاشته باشند.  ز

در دوران احتمال زیادی نیز در مورد تاثیرگذاری یهودیان بر موسیقی ایرانی وجود دارد، زیرا 
شمار یهودیان بسیار چشمگیر بوده است که  ی ایراندر بعضی شهرهاباستان و تا حمله اعراب، 

 به ویژه در فارس و خوزستان به چشم می خورده است.
ا امروز به آن گوش می دهیم، چه از حنجره اما پرسش اکنون آن است که آن موسیقی که م

یک یهودی یا یک ایرانی غیر یهودی، چه نوع موسیقی است چگونه موسیقی است و از دیدگاه 
البته منظور من یک صد  - فرهنگ یهود و فرهنگ ایران زمین چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

 سال اخیر است.
هودیان بروید و به نوای آن یهودی گوش کنید که در اگر سری به کنیسا بزنید، یعنی به نیایشگاه ی

حال نیایش و به اصطالح یهودیان ایرانی "تفیال خواندن" است، ملودی نیایش او تفاوت بسیار 
نیایش او به پایان روز شنبه که  سر می دهد دارد با ملودی نوائی که یک یهودی پس از آن

نشسته و در کنار خانواده  ی شنبه مقدسرسیده و کنیسا را ترک گفته و در کنار سفره غذا
 .سرائی می پردازدبه آواز خواندن و نغمه خود 

یم، در اصطالح موسیقی تتراکورد نامیده می شود که در  نواهائی که ما در کنیسا می شنو
یعنی، سه  –اصطالح فارسی آن را "یک دانگی" می نامند و مرتباً دور و بر خود می چرخد 

د. برخی پژوهشگران در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که چهار نت بیشتر ندار



و حتی تا حدودی شباهت هائی بین موسیقی کنیسائی در ایران و بمن و بابِل )عراق امروز( 
 رتودوکس اروپای شرقی وجود دارد.یهودیان اولترا ا

ت. یعنی، با توجه به این مطالب، چیزی که در مورد موسیقی می توانیم بگوئیم قدمت اس
باستانی بودن موسیقی کنیسائی یهودیان است که فکر می کنم دو دانشمند بیش از همه در این 
زمینه تحقیق کرده اند و رساله های خود را نیز انتشار داده اند که یکی در اوائل قرن توسط 
 پروفسور ایدلزون انجام گردیده و دیگری در بیست سی سال اخیر توسط پروفسور لورنس لوب

 بوده که امروز استاد آنتروپولوژی در دانشگاه یوتا در ایاالت متحده می باشد.
یهودیان باز  ولی اگر به موسیقی غیرکنیسائی یا نیمه کنیسائی، و به هرحال نه موسیقی سکوالر

 منظورمو  –، رگه هائی از دستگاه های موسیقی ایرانی را می توان در آن تشخیص داد گردیم
موسیقی یهودیان شمار دیگری از این تعریف ودی در ایران نیست، بلکه تنها موسیقی یه

 کشورهای جهان را نیز در بر می گیرد.
در برخی ترانه های فولکلوریک یهودی ایرانی مانند "گیپا" که به آن اشاره کردیم و همین طور 

ن ایران اجرا می ترانه عامیانه حمام رفتن داماد و یا ترانه های ختنه سوران و غیره که یهودیا
کنند و مسلمانان آن را ندارند و آهنگ ها و ترانه های ویژه خود را در این مناسبت ها می 
بی احساس می کنیم. در آن ها رگه  خوانند، تاثیراتی را از ملودی و آهنگ های ایرانی به خو

 هائی از دستگاه های ایرانی وجود دارد.
کم تا اواخر قرن نوزدهم، در گوشه های مختلف  دستگاه های موسیقی ایرانی در قدیم، دست

پراکنده بود که برای گردآوری و تنظیم آن تالش ویژه ای به عمل آمد و به مایه های مخصوصی 
مایه در دستگاه های ایرانی می رسد و برخی دیگر آن  72نیز دست یافتند که به گفته برخی تا 

 دستگاه می دانند. 0را 
هودیان ایران می سرایند با این دستگاه ها همخوانی دارد. به عنوان نواها و آهنگ هائی که ی

مثال، ترانه بسیار معروفی که یهودیان شب عروسی در وصف داماد می خوانند )ترانۀ: شدی 
حاتان( کامالً در دستگاه افشاری جای می گیرد. ترانه ها و سرودهای دیگری هست که می توان 

ی قرار داد. برخی آهنگ های یهودی دیگر به همایون )به آن ها را در بعضی گوشه های دشت
یژه بخش بختیاری آن( می خورد. ترانه های یهودی دیگری نیز هست که داخل این دستگاه  و

 هاست، ولی ویژگی های یهودی نیز دارد.
برای انجام پژوهش کامل در این زمینه الزم است دانشمندی پیدا شود که همه عمر خود را در 

وقف کند، زیرا با کار دو تا سه سال نمی توان این امر تحقیقی را به انجام رساند.  این راه
یم و  یانی  امیدوارمشوربختانه ما امروز چنین متخصصینی را ندار که در آینده در میان دانشجو

که هم اکنون در دانشگاه های مختلف در ایران و اسرائیل درس می خوانند، کسی پیدا شود که 
را به دوش بگیرد. در این پرسش که آیا یهودیان ایرانی پاسدار و نگاهدارنده موسیقی این رسالت 

ایرانی بوده اند، شکی در این امر وجود ندارد. در یک کالم یهودیان ایران ناقل، حامل و حافظ 
 موسیقی ایرانی بوده اند. 



زیرا همان  –متاسفیم که موسیقی خصوصیات برخی هنرهای دیگر و مثال نقاشی را ندارد 
یری که در دوران رشید الدین کشیده شده و در کتاب های مختلف  ده، اگر آن را در آمتصو

کتاب های امروزی نیز بیابید، دقیقا همان نقاشی است. شعر و ادبیات نیز همین 
خصوصیات را دارد، ولی موسیقی این چنین نیست زیرا همان لحظه ای که شما از نواختن یا 

البته مگر آن که هنگام  –بر می دارید، تمام می شود و از بین می رود  پخش موسیقی دست
 را ضبط و حتی فیلم برداری کنید.آن نواختن، این موسیقی 

هنوز اختراع ولی ما از دورانی سخن می گوئیم که نه تنها دستگاه ضبط صوت و فیلم برداری 
اقداماتی کردند که نوعی وجود نداشته است. شاید بعضی ها هم ، بلکه حتی نت نشده بود

 نت خودمانی و محلی درست کنند تا به وسیله آن بتوانند موسیقی ایرانی را نگاهداری کنند.
شاید می دانید که در کتاب های منوچهری دامغانی و فرخی و عنصری و دیگران، الاقل در 

یقی بوده اشعار آن ها به بیش از صد واژه بر می خوریم که نام های مختلف گوشه های موس
اند. بی تردید گوشه هائی بوده اند که در دوران ساسانیان به کار برده می شده است. ولی این 

یم.  گوشه ها در چه مایه ای بوده و چگونه آن ها را اجرا می کرده اند، ما اطالعی از آن ندار
باز می گردم به پرسش نخست و آن این که نقش یهودیان در نگهداشت موسیقی  –پرسش 

 یرانی چه بوده است؟ا
یش ادعا می کنم که  –پاسخ  بله، می خواستم به همین نکته برسم که وقتی من در سخنان خو

"یهودیان ناقل، حامل و حافظ موسیقی ایرانی بوده اند"، ارزیابی من یک کمبود عمده دارد و آن 
روی آن  این که موسیقی های باستان ایران در جائی ضبط و ثبت نشده است که من بتوانم

 دست گذاشته و آن را به عنوان نمونه ارائه کنم.
ولی یک نکته را با قاطعیت می توان گفت و آن این که اگر به دوره خود باز گردیم، دوره ای که 
در آن خود ما و یا پدر ما و حتی پدر بزرگ ما به گوش خود این موسیقی را شنیده اند، به این 

 ز یهودیان ایران به موسیقی وارد بوده اند.نتیجه می رسیم که بخش عمده ای ا
 7573به عنوان نمونه می خواهم برایتان تعریف کنم که نمایندگان "آلیانس" فرانسه که در سال 

 زندگی می کنندشش هزار نفر یهودی  –از شیراز دیدن کردند، گزارش داده اند که در شیراز پنج 
خوان هستند، که این شمار بزرگی است. که شصت نفر آنان نوازنده و موسیقی دان و آواز

یعنی، شصت نفر یهودی در آن جامعه بوده اند که کار و حرفه آن ها موسیقی و طرب بوده 
کار و حرفه ده درصد از  7505است. بیگدلی در کتاب خود اشاره می کند که در سال 

یگر ایران جمعیت یهودی شیراز موسیقی بوده است. احتمال قوی می رود که در بخش های د
 نیز همین طور بوده است.

در میان موسیقی دانان یهودی ایران افرادی نامی و نامدار ظهور کردند. یک نمونه از آن ها 
ین پنجه  و در قرن کنونی  –داودخان شیرازی است و پسرش اسماعیل و همچنین یحیی زر

یند که ا بار ظل مرتضی نی داود و موسی خان کاشی که کمانچه گیر بوده و می گو و در در
 السلطان واقعا نوازندۀ بی نظیری بوده است.



به دیدار او به خانه  7580در مورد مرتضی خان نی داود من افتخار آن را داشته ام که در سال 
اش بروم و با او مصاحبه کنم. او در آن هنگام در حومه شهر سانفرانسیسکو در ایالت 

یکا زندگی می کرد و می تو یم که او در رشته موسیقی فردی بی همتا بود کالیفرنیای آمر انم بگو
که یک تارزن چیره دست به شمار می آمد و در همان حال آهنگ نیز می ساخت که یک 
 نمونه آن نغمه "ای مرغ سحر" است که به یک اثر موسیقی کالسیک ایران مبدل شده است. 

های موسیقی ایرانی را از بر مرتضی خان نی داود، شاید بیش از هر موسیقی دان دیگر، گوشه 
وزارت فرهنگ ایران جایزه اول موسیقی  7500داشت و به پاس همین امر نیز بود که در سال 

پا شد.  را به او اعطا کرد و به افتخار او جشن بزرگی در تاالر رودکی در تهران بر
همه گوشه مرتضی خان نی داود یک خدمت دیگر نیز به موسیقی ایرانی کرد و آن این بود که 

های موسیقی ایرانی را که شمار آن ها حدود دویست تا دویست و پنجاه گوشه است، خود 
با تار نواخت و آن ها را ضبط کرد. انجام این مهم هیجده ماه تمام به درازا کشید و رادیو تهران 
در آن دوره این گوشه ها را پخش می کرد و این موسیقی را به گوش عالقمندان ایرانی می 

 رساند..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

بانی ساده و شما در سی و چهار گفت و گوی پیاپی و با ز نتصرپروفسور امنون  –پرسش 
سال ارتباط تاریخی و فرهنگی بین دو ملت یهود و ایران  0022شیوا و شیرین درباره 

مطالب بسیار جالب و آموزنده ای بیان داشتید و نشان دادید که دو ملت در یک چنین 
دوران بسیار طوالنی با یکدیگر روابط بسیار مستحکم و متنوعی داشته اند و یهودیان در 

رده اند و زندگی و سرنوشت دو ملت در واقع با هم آمیخته است. در این ایران زیست ک
گفت و گوی پایانی تقاضا داریم از این ارتباطات گوناگون و متنوع در زمینه شعر و ادبیات 



و موسیقی و هنر و فرهنگ، صنایع، آموزش و پرورش و رشته های دیگر که پیشتر به آن 
    .بفرمائیدها پرداختید نتیجه گیری 

دو ملت هستند که با گذشت  خاورمیانهاجازه دهید از این جا شروع کنم که در  –پاسخ 
دوران های طوالنی، همچنان در همان سرزمین باستانی خویش زندگی می کنند، فرهنگ 

و این، دو ملت ایران و یهود  –خودشان را نگاه داشته اند، زبان خود را همچنان حفظ کرده اند 
ید و می بینید که در مورد آنان این هستند. به ملت  های دیگر دور و بر ایران و اسرائیل بنگر

 چنین نبوده است. 
ید که در طول تاریخ زبان این مردمان  بی نظر بیافکنید و متوجه می شو به سرزمین های عر
عوض شده، فرهنگ آن ها تغییر کرده، سرزمینی که در آن زیست می کنند در دوران باستان 

آن ها نبوده است. ولی می بینید که ایرانیان و اسرائیلی ها در همان سرزمینی زندگی  متعلق به
یند و همان فرهنگ  می کنند که زادگاه ملی آنان بوده، به همان زبان باستانی سخن می گو

ین خاستگاه خویش را حفظ کرده اند.  دیر
، آن ها نیز می خواهم بپرسم که وقتی مثالً ازعراق و مصر سخن می گوئیم –پرسش 

 سرزمین های باستانی هستند. آیا آن ها عرب نیستند؟
سرزمین امروز عراق همان بابِل باستان است و لبنان امروز همان سرزمین فنیقی  –پاسخ 

هاست و مصر امروز همان سرزمین فراعنه است که هیچ یک از آن ها عرب نبوده اند. به 
و نقاط دیگر جهان عرب امروز، جنیش هائی همین جهت نیز هست که گاهی در مصر و لبنان 

 به وجود می آید که می خواهند مردمان آن سرزمین ها را به همان فرهنگ پیشین باز گرداند. 
در دورانی عراقی های روشنفکر گفتند که می خواهند به فرهنگ بابل باستان و آکادی ها و 

اجعت کنند. هیچ یک از ملت سومری ها برگردند.  می خواهند به دوران پیش از اسالم مر
های امروزی که از آن ها نام بردیم، فرهنگ باستان خویش را نگاه نداشت. فقط دو ملت 

 باستانی ایران و اسرائیل هستند که چنین کردند.
سال پیش در کنار رود دجله صورت گرفت و آن  2177نخستین دیدار بین این دو ملت در 

بازان کورش بزرگ  ارتش بابِل را شکست دادند و با یهودیانی برخورد کردند هنگامی بود که سر
که بابلی ها آن ها را به اسارت گرفته و با خود به آن سرزمین برده بودند. این دو ملتی که در 
آن هنگام دست دوستی به سوی یکدیگر دراز کردند، امروز هم تنها دو ملتی هستند که در این 

 ی خویش زندگی می کنند.منطقه با همان زبان و فرهنگ باستان
سال و یا حتی  2177سال یا  2077در مورد ارتباط یهود با ایران، اجداد ما یهودیان مدت 

سال با ایران در ارتباط بوده اند. در آن سرزمین ساکن بوده اند. در آن خاک زیست کرده  2077
یش هستیم، و در سال پ 2177اند. من و شما که از احفاد و سالله و نوادگان همان یهودیان 

ایران چشم به جهان گشوده ایم و از خاک ایران ارتزاق کرده ایم و نان و گندم و آب ایران را 
خورده ایم، یعنی وجود ما در سرزمین ایران پرورش یافته، و آن نان و گندم و آب وارد خون ما 

ی و خوی ما شده است، و نه تنها وجود جسمی ما در ایران پرورش یافته، بلکه وجود فرهنگ
یم.  در ایران رشد کرده است و ما یهودیان از این جهات هیچ فرقی با دیگر ایرانیان ندار



تنها تفاوت ما آن است که یک عده ایرانی پیرو اسالم شده اند، ولی یهودیان همچنان به 
 ولی هر دو ایرانی بوده و ایرانی مانده اند. –یهودیت ایمان دارند 
مردم و سرزمین ایران که فراز و نشیب هائی داشته تاریخ مشترکی دارند و بنابراین، یهودیان با 

یم که واقعا می توان گفت که پیامبر ملت ایران بوده و حتی پیامبر  اگر از کورش بزرگ بگیر
ملت یهود نیز می تواند باشد و کسی است که "مسیح" خداوند لقب گرفته، منجی و نجات 

به امروز هر اتفاقی و هر رویدادی که در ایران رخ داده، نه  دهنده ملت یهود شناخته شده، تا
یهودی به وقوع پیوسته، بلکه یهودیان نیز در خوب و بد و نیک بختی و  تنها برای ایرانیان غیر
 محنت ملت ایران سهیم بوده اند. با آن ها در نعمت زیسته و با آن ها در رنج به سر برده اند.

ردند، نیامدند بین ایرانی زرتشتی و ایرانی یهودی تفاوتی قائل شوند وقتی اعراب به ایران حمله ک
یند ما این شهر را به آتش می کشیم و مردمان آن را به قتل می رسانیم، ولی یهودیان را  و بگو
یهودی، چون هر دو ایرانی  نمی کشیم و خانه های آنان را خراب نمی کنیم! چه یهودی و چه غیر

 ت مشترک گرفتار آمدند.بوده اند، به همان مصیب
یران ساخت و مردم آن را قتل  وقتی مغول به ایران حمله کرد و بسیاری از شهرهای ایران را و
عام کرد، یهودیان را نیز کشتار کردند. خون یهودی و خون ایرانی با هم در جوی های نیشابور و 

د. در آن شرائط ، بخارا و بسیاری از شهرهای بزرگ ایران جاری گردید و در هم آمیخته ش
یهودی مطرح نبود  و روزهائی نیز که ایران ترقی کرد و در اوج شادمانی و  –دیگر یهودی و غیر

 رفاه بود، یهودی نیز در نیک بختی و رفاه می زیست و از این پیشرفت بهره می گرفت.
برو شد  د و خواه به اشغال درآم –از هر جهت  –هرگاه که ایران به هر علتی با مصیبتی رو

 خواه مردمان آن را کشتار کردند، یهودیان نیز به همان مصیبت مشترک مبتالء شدند.
در طول این گفت و گوها تعریف کردیم که شماری از ایرانیان، به ویژه در آن شکاف بین 
حکومت خلفای بنی امیه و خلفای بنی عباس شروع به فعالیت های فرهنگی و نظامی کردند 

ه وجود آمد که در راستای نجات ایران از تسلط عرب بود. یهودیان و خصوصا جنبش هائی ب
 هم با آنان همکاری و اشتراک مساعی داشتند.

در یکی از گفت و گوهای پیشین من از ابوعیسی اصفهانی نام بردم. در آن هنگام یادآوری کردم 
 که به پاخیزی این شخصیت یهودی که می خواست همکیشان خود را از ذلت و مصیبت
نجات دهد، کم و بیش همزمان با خیزش مردمی دیگر ایرانیان به رهبری ابومسلم خراسانی و 

 افشین و دیگران بود که می خواستند وطن خود را از تسلط اعراب برهانند. 
یه که می رسیم، دوره ای که در آن حکومت با خشونت تصاحب شده،  ولی به دوره صفو

این تعصب نه تنها موجب آزار یهودیان و دیگر چون تعصب در این حکومت وجود داشت، 
اقلیت های مذهبی شد، بلکه وسیله آزار و اذیت دیگران نیز قرار گرفت. اگر در آن دوران 

 کشتاری در نقطه ای از ایران رخ داد، دامنگیر همه شهروندان شد.
بمانند و فعالیت  همان گونه که پیشتر گفتم، یهودیان در مسیر تاریخ ایران، اگر توانستند پایدار

فرهنگی داشته باشند، و بعدها فعالیت اقتصادی و در راستای کمک به ملت ایران داشته 



باشند، این بیشتر به خاطر آن است که مردم ایران در مجموع انسان هائی بوده اند که مدارا 
گه هائی می کردند و تسامح در پیش می گرفتند. به سخنی دیگر، ما می توانیم در مردم ایران ر

از دوستی و میهمان نوازی که از دوره کورش به جا مانده پیدا بکنیم و ملت ایران همان ملت 
و اگر چنین نبود، احتمال بسیار می رفت  -خوب و نجیب و میهمان نواز باقی مانده است 

 که یهودیان در سرزمین ایران ساکن نمی شدند، و یا در آن خاک باقی نمی ماندند.
یبا صد هزار نفر یهودی در به موجب آما رهائی که گرفته شده، حدود هشتاد سال پیش تقر

ایران زندگی می کردند. اگر میهمان نوازی ایرانیان نبود، شاید این رقم نیز وجود نمی داشت. 
 حدود ده هزار نفر برآورد شده است[. 2773]شمار یهودیان مانده در ایران در سال 

بلندی و افتخار ملت ایران را طلبیده اند و آن را یهودیان به هر نقطه ای که رفت ه اند، سر
بلندی و افتخار خویش دانسته اند. ببینید این جمعیت یهودی ایرانی که در کشور اسرائیل  سر
زندگی می کند، گرچه ما شمار دقیق آنان را نمی دانیم، ولی می توان گفت که امروز تعداد 

یبی آنان به صد و پنجاه تا صد و ه که همه آن ها  دارمشتاد هزار نفر می رسد و اطمینان تقر
 به ایران عشق می ورزند.

تصور می کنم که این جمعیت کثیر ایرانی در اسرائیل و تالشی که برای برگزاری جشن نوروزی 
می کنند، شاید در خود ایران نیز همتا نداشته باشد و یا وقتی شما میهمان یک ایرانی در 

ید، از شما با غذاهای ایرانی و با شعر و موسیقی ایرانی پذیرائی می کند. یعنی  اسرائیل می شو
فرهنگ آنان ایرانی مانده و همه چیز آنان ایرانی است. یعنی ما یهودیان ایرانی، تمام فرهنگ و 
تمدن ایران زمین را به خاطر عشق و عالقه ای که به خاک ایران و سرزمین ایران داریم، با 

 آورده ایم و حتی آن را به فرزندان و نوادگان خویش نیز منتقل ساخته ایم. خودمان به اسرائیل
در واقع باید گفت که در کشور اسرائیل، حدود صد و پنجاه هزار نفر سفیر حسن نیت برای 
عشق به ایران و پشتیبانی از ایران وجود دارد، که همانا ایرانی زادگان و یا ایرانی تباران اسرائیل 

شق سرزمین ایران و عاشق فرهنگ ایرانی هستیم و به موسیقی ایرانی عشق می هستند. ما عا
یم و شعر و ادبیات فارسی را عمیقا دوست داریم. ما خود را از نظر فرهنگی ایرانی می  ورز
دانیم . درست است که در سرزمین اسرائیل زندگی می کنیم، ولی هیچ تضادی بین آن و ایران 

 دوستی خود نمی بینیم.
قدر این دو در هم آمیخته شده اند که حتی می توان گفت که ایران و اسرائیل هر دو یک آن 

کشور واحد هستند. چون وقتی شما به کتاب مقدس یهود رجوع می کنید و یا کتاب تلمود 
یعت یهود است می خوانید و یا نوشتارهای علما و بزرگان یهود ایران متعلق به هزار  را که شر

نصد سال پیش را مطالعه می کنید، می بینید که در همه آن ها نام ایران با سال و هزار و پا
 احترام و افتخار ذکر شده است.

این حسن نیتی که خودنمائی می کند، در آن واقعه تاریخی ریشه دارد که کورش کبیر آمد و 
دست دوستی به سوی ملت یهود دراز کرد و یهودیان آن دست دوستی را فشردند و آن 

یت و دوستی که بین دو ملت برقرار شد، تا به امروز ادامه دارد و واقعا می توان گفت صمیم
ین دوستی است که بین دو ملت در دنیا وجود دارد. ین و محکم تر پاتر  که دیر



شما دانشمندی دانا هستید و به تاریخ کشورهای دیگر نیز آشنائی  نتصرپروفسور  –پرسش 
ر حیطۀ دانش شما، دو ملت دیگری به روی کره زمین دارید. می خواهم بپرسم که آیا د

 وجود داشته یا دارند که از این همه روابط تاریخی مستحکم و متنوع برخوردار باشند؟
که  بفرمائید، پاسخ منفی است. توجه دارمتا آنجائی که من با تاریخ جهان آشنائی  –پاسخ 

ید که در دوران حضرت موسی، ملت یهود در مصر نیز زندگی می کرده است. به یاد بیاو ر
یهودیان با چه مصیبت و محنتی توانستند خود را از مصر و بردگی و بندگی در آن سرزمین 

( که یهودیان در شب عید پسح می خوانند، Hagada הגדהرهائی بخشند. در کتاب "هگادا" )
یند "در سرزمین مصر ما بنده و برده بودیم و  ما را به کار گل یهودیان رها شده از مصر می گو

 گرفتند و آزار و ستم بر ما روا داشتند".
در طول تاریخ ارتباطات دوهزار و پانصد ساله یهود و ایران، هرگز چنبن وضعی وجود نداشته 
است. ما هیچ گاه در ایران برده نبوده ایم، بلکه همسان و هم طراز دیگر ایرانیان زیسته ایم و با 

یاد آوری می کنم که در طول تاریخ چند هزار ساله ما همیشه در مردم ایران هموطن بوده ایم. 
یک بوده ایم و تا به امروز نیز چنین است.  غم و شادی ملت ایران شر

برو شده اند، مثال خدای ناکرده  وقتی ما می بینیم که سرزمین ایران و ملت ایران با مصیبتی رو
ودیان ایرانی در اسرائیل آن را مصیبت خود هنگامی که زلزله ای در ایران رخ می دهد، نه تنها یه

می دانند، بلکه غیرایرانی های اسرائیل نیز، یهودیانی که از کشورهای دیگر به اسرائیل آمده اند 
یک می پندارند.  نیز، خود را در این غم شر

که هیچ اسرائیلی نه تنها خود نمی خواهد به ایران زمین و مردم آن خاک  دارممن اطمینان 
ین آسیبی برساند، بلکه مایل نیست که هیچ ملت یا حکومت دیگری نیز به ایران کوچکت ر

تعرض کند. چون همه یهودیان نسبت به ملت ایران احترام می گذارند و نام ایران زمین را با 
 ستایش بسیار یاد می کنند.

پائی که وجود دارد، با  پاسخ من به پرسش شما این است که چنین دوستی و صمیمیت دیر
چنین استحکام و گسترش از نظر زمانی، تصور نمی کنم که شما بتوانید چنین مهر و محبتی را 

 در هیچ نقطه جهان بین دو ملت دیگر پیدا کنید.
پروفسور امنون سپاس بسیار داریم شما را که در این رشته گفت و گوها بر  –منشه امیر 

تواند رهنمون و چراغ راه  شماری از واقعیت ها و دوستی ها انگشت گذاشتید که می
بازگشت مهر و همکاری بین دو ملت گردد. ما ایمان داریم که زمستان باالخره می گذرد و 
بهار دوستی بین دو ملت یهود و ایران دوباره فرا می رسد و در آرزو و انتظار روزی هستیم 

یاری کنند و که دو ملت بتوانند بار دیگر در این منطقه پرآشوب با یکدیگر همکاری و هم
در برابر خطرات مشترک بایستند و از موجودیت خویش دفاع کنند و در راه رفاه مردمان 
هر دو کشور مشترکاً کوشا باشند. ما به نام شنوندگان رادیو اسرائیل و همه ایرانیان این 
خاک سپاسگزاری می کنیم از شما که یادآور این روابط دوستی و محبت و همکاری بین 

 هود و ایران بوده اید.دو ملت ی



اجازه دهید که در پایان این سخن اضافه کنم که داوید بن گوریون پایه  – نتصرپروفسور امنون 
گذار کشور اسرائیل، هنگامی که از او درخواست شد درباره یکی از بزرگان دنیا که مورد مهر 

یسد، او شخصیت کورش کبی ر را برای نوشتن و محبت یهودیان جهان قرار دارد مقاله ای بنو
ید؛ و اگر حافظه من اشتباه نکند، تصور می کنم که این مقاله در جلد دوم  این مقاله خود برگز

که این رابطۀ دوستی که بین دو ملت وجود دارد،  دارمآن است و حتی اطمینان هم  3دانشنامه 
هودیان را از رابطه ای که از کنار رود دجله آغاز شد و کورش بزرگ و ملت ایران آمدند و ی

بردگی و اسارت بابلی ها نجات دادند تا بتوانند آزاد و سرفراز در سرزمین خویش زندگی 
 کنند، امید و ایمان من آن است که چنین دوستی برای همیشه پایدار خواهد ماند. 

 ا همنوا و همسو هستیم. سپاسگذاریم.و ما در این امید و آرزو با شم –امیر 
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 ایران را نشان می دهد امپراتورینقشه ایران در دوران هخامنشیان که گستره 

با سپاس از آمادگی شما برای انجام این رشته از گفت و  نتصرپروفسور  –پرسش 
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 

ش سال می رسد. و همچنین شما در گفت و گوهای پیشین از نق 0022ایران به 
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.
از شما تقاضا داریم در این رشته گفت و گوهای جدید، اماکن مقدس یهود  اکنون ما

ولی پیش از آن که به این مقوله  در ایران را به ما و دیگر عالقمندان بشناسانید.
بپردازید، تقاضا دارم به اختصار بیان بفرمائید که این رابطه تاریخی بین دو ملت 

 ی در آن رخ داد؟چگونه ایجاد شد و در طول زمان چه تحوالت
باره اماکن مقدس یهودی در ایران ایجاب می کند که یک مقدمه  –پاسخ  سخن گفتن در

یح شود که این اماکن مقدس  تاریخی بیان کنیم زیرا الزم است برای عالقمندان تشر
 چگونه و به چه علت به وجود آمده و سابقه و ریشه آن چیست؟



یشینه و قدمت تاریخی با آن یک ارتباط طوالنی بی تردید، تنها ملتی که ایران از نظر پ
داشته و دارد، ملت یهود است. در این واقعیت هیچ شک و تردیدی وجود ندارد و 

بار و در دو مرحله از تاریخ زندگی خویش وارد ایران شد و در این   ملت یهود دو
سال پیش بود که  0022آشور در  امپراتوریسرزمین ساکن گردید. بار نخست در دوره 

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 
یه گردید و به دو والیت  اثر اختالف نظرهائی که بین فرمانروایان رخ داد دچار تجز

هودا" )به پایتختی اورشلیم( تقسیم "اسرائیل" )به پایتختی شهر شِخِم یا نابلس( و والیت "یِ
 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 
مردمان آن در بخش شمالی سرزمین اسرائیل می زیستند و از این رو نام آنان نیز بود که 

 . افرائیم یکی از پسران حضرت یوسف بود.اطالق گردیدبر این والیت 
شماری از افراد این قبیله به سمت فرمانروائی و مقامات عالیه رسیدند که یکی از آنان 

موسی فرمانده بنی اسرائیل هنگام  یوشع بن نون نامیده می شد که به دستور حضرت
یاروئی با اقوامی بود که نمی خواستند  بازگشت و ورود آنان به سرزمین اسرائیل و رو

 به یهودیان اجازه اسکان بدهند.
آشور  امپراتوریهنگامی که والیت شمالی سرزمین اسرائیل مورد حمله قرار گرفت، 

ین آشور به اسارت برد که در همسایگی را به سرزم خاکده ها هزار نفر از یهودیان این 
 سرزمین ماد قرار داشت.

که بخشی از کتاب مقدس یهود را  (Melakhimמלכים )در صحیفۀ دوم "پادشاهان" 
بار نام سرزمین ماد )که بعدها به بخشی از کشور ایران مبدل  تشکیل می دهد، دو

ود یهودیان به سرزمین گردید( آمده است. از این نوشتار چنین برمی آید که نخستین ور
 پیش از میالد بود. 000ایرانی مادها کم و بیش در حول و حوش سال 

البته من اطمینان دارم که ایرانیان به تاریخ باستان سرزمین خویش کامال آشنا هستند و 
این نکته را ضروری می دانم که در آن یادآوری نیازی به توضیح ندارند، ولی در هر حال 

که بعدها  ، مادها امپراتوریپیش از میالد( هنوز حتی  000)یعنی  تاریخ ذکر شده
پائی ایران شد نه تنها این، بلکه بنا بر باور  و –به وجود نیامده بود  ،هسته مرکزی بر

زرتشتیان، حتی حضرت زرتشت نیز هنوز پا به جهان نگذاشته بود. تاکید می کنم که 
ورود یهودیان به سرزمین ایران، کم و بیش صد ، به باور خود زرتشتیان است که گفته این

 .ه استسال پیش از ظهور زرتشت بود
ین ایران و یهود سخن می گوئیم آن است  مفهوم این سخنان، هنگامی که ما از روابط دیر

سرزمین  ایندر تاریخ ایران باستان، یهودیان یکی از نخستین گروه هائی بودند که وارد که 
پا کردند و به آبادانی ایران آینده پرداختند. شدند و در آن جا زندگی  خود را بر



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 

یب می توان گفت که نواحی آذربایجان  نمی شد دقیقا آن را مشخص کرد، به طور تقر
امروز و کردستان و گیالن و بخش هائی از جنوب این استان ها منطقه حکومتی مادها 

سال پیش  0022را تشکیل می داد. در این بخش ها بود که گروه هائی از یهودیان در 
 ساکن شدند.

یق جنوب، هنگا می بود که بخت دور دوم ورود یهودیان به خاک ایران، و این بار از طر
ل )عراق امروز( چندین بار به "والیت یهودا" )در جنوب خاک النصر دوم امپراطور بابِ

ین حمله خود که در سال  پیش از میالد بود،  685اسرائیل( حمله ور شد، ولی در آخر
یران کرد و شهر  نه تنها یهودیان را به اسارت گرفت، بلکه بیت المقدس یهود را نیز و

هم با خاک یکسان ساخت. یهودیانی که به اسارت برده شده بودند در خود اورشلیم را 
بابل و نواحی اطراف آن ساکن شدند. بابل آن روز در دو طرف رودخانه های دجله و 

ین امروز نامید.  فرات قرار داشت که شاید بتوان آن را بین النهر
ا آن هنگام که یهودیان حدود پنجاه سال در اسارت حکومت بابل زندگی کردند، ت

ل را تصرف کرد و سرزمین های به پا خاست و بابِ کبیربزرگمرد سرزمین ایران کورش 
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 

دند و حتی به آن ها امکان داد که بیت المقدس )خانه خدا( را که نیایشگاه خود باز گر
 مرکزی یهودیان و نشان هویت دینی و شناسنامه سیاسی آنان بود از نو بنا کنند.

این واقعیت تاریخی از واالمنشی کورش پادشاه بزرگ ایران نشان دارد که نسبت به 
آن ها احترام می گذاشت. کورش بزرگ نه باورمندان ادیان مختلف مدارا می کرد و به 

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.
گام که کورش یهودیان را از اسارت بابل آزاد ساخت و به آن ها اجازه در آن هن

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. 

ندیشند که این تصمیم این تنها دیدگاه من نیست، بلکه برخی پژوهشگران دیگر نیز می ا
شماری از یهودیان آزاد شده )که به جای بازگشت به سرزمین پدری، رهسپار خاک 

از ایران شدند( از چند علت سرچشمه می گرفته است. یکی از علل آن بود که شماری 
 ن سرزمین زندگی می کردند.ااز زمانی پیش در ایر انیهودی

بر این باور است که در سرنگون  G. Widengrenیک پژوهشگر سوئدی به نام ویدنگرن 
پیش از میالد، یهودیان نیز نقش داشته اند؛ به این  510آشور در سال  امپراتوریکردن 

یرا در آن دوران، یعنی کم و  یادی از یهودیان وارد ارتش ماد شده بودند ز مفهوم که تعداد ز



ین یافته بود و یهودیانی که  026تا  028بیش در سال  پیش از میالد، امپراتوری ماد تکو
 امپراتوریل بودند به حکومت ماد کمک کنند تا بتواند در آن سرزمین می زیستند، مای

آشور  امپراتوریو همین هم شد و  – سازندستیزخو و میلیتاریستی آشور را سرنگون 
پیش از میالد کامال منهدم گردید و این یهودیانی که به طور آزاد در  510در سال 

د افزایش یافت و در سرزمین ایرانی ماد زندگی می کردند، شمارشان در اثر زاد و ول
 دیگر نقاط ایران نیز ساکن گردیدند.

یکی از این نواحی منطقه گیالن بود که ما بعدها هنگامی که از اماکن مقدس یهودی در 
باره این  خاک اسرائیل سخن خواهیم گفت و به ناحیه "گیلیارد" خواهیم پرداخت، در

 موضوع مطالب بیشتری خواهیم گفت.
تاریخ نویس بزرگ یهودی نیز که  (Flavius Josephusוס פלאוויוס יוספ)یوسفوس فالویوس 

در سده اول میالدی می زیست، در نوشتارهای خود تائید می کند که شماری از 
به سوی خاور روان شدند و در  ،یهودیانی که در بابل ماندند و به اورشلیم باز نگشتند

باره آن این امر علل متعددی دارد  خاک ایران مستقر گردیدند. که باید به تفصیل در
 سخن گفت که در این محدوده نمی گنجد.

ایران در دوران هخامنشیان، به عنوان سرزمینی که کورش بزرگ و داریوش بزرگ 
به یهودیان داشت. از نسبت نظر مساعدی  ،پادشاهان آن بودند، یعنی ایران هخامنشی

سال پیش، بلکه حتی  0622 دیدگاه من بسیار طبیعی به نظر می رسد که نه تنها در
امروز نیز اقلیت ها دوست دارند در سرزمینی رحل اقامت افکنند که اهالی آن 

به این اقلیت ها داشته نسبت سرزمین و شاهان و فرمانروایان آن کشور نظر مساعدی 
 .نداردنیازی به استناد به مدارک اثبات آن باشند. این واقعیت مسلمی است که 

همین اماکن مقدس یهودی در ایران که در این رشته از گفت و گوها می خواهیم به 
ین نشان آن است که اسکان یهودی در سرزمین ایران  شرح آن ها بپردازیم، خود بهتر

بزرگ مانند آشور و  امپراتوریبستر مساعدی داشته است. به سخنی دیگر، اگر دو 
شونت بار و به صورت به اسارت بردن این بابل رفتارشان با یهودیان به شیوه ای خ

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 
ز جمله بر خاک اسرائیل نیز مسلط شد که در آن دیگر را نیز به تصرف در آورد، و ا

یم، منظورم  هنگام در اشغال بابلی ها بود. البته هنگامی که من از اسرائیل سخن می گو
 محدودۀ امروزی خاک آن به اضافۀ زمین های شرق اردن امروزی است.

یست ساله ای که سرزمین اسرائیل در تسلط ایرانیان بود، حکومت  در تمامی دوران دو
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 



کتاب مقدس یهود گنجانیده شد، به نگارش درآمد  مجموعه اسفار بیست و چهارگانه
 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 

ان باز گردند و اورشلیم را از نو آباد کنند و خانه خدا )بیت المقدس( را سرزمین پدر
پا سازند، ولی شوربختانه به عللی و شاید به خاطر اختالف نظرها و  دوباره بر
برخوردهائی که در داخل "والیت یهودا" وجود داشته، و شاید به علت کمبود بودجه و 

که توسط بخت النصر به آتش کشیده  یوسائل و مصالح ساختمانی، همان بیت المقدس
بلکه این مهم در دوران پادشاهی  –شده و با خاک یکسان گردیده بود بازسازی نشد 

یوش بزرگ عملی گردید که در گفت وگوی بعدی با تفصیل بیشتری به آن خواهیم  دار
 پرداخت.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

، در گفت و گوی پیشین، هنگامی که از شما پرسیدیم نتصرپروفسور  –پرسش 
و چگونه مقدسین یهود  چگونه شد که یهودیان در ایران دارای اماکن مقدس هستند،

نۀ تاریخی را بیان کنید که اصوال یبه خاک ایران رسیدند، شما الزم دانستید یک پیش
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 

و همه سرزمین هائی که یهودیان به آن جا خارج از خاک اسرائیل همه کشورهای 
رسیدند و در آن جا زندگی می کردند، بیشترین تعداد اماکن مقدس یهودی در خاک 

 ساله بین یهود و ایران است. 0022ایران قرار دارد و این، نشانی از روابط 
یم که در دوران بله، همین طور است. در سخن پیشین ما به این جا رسید –پاسخ 

یوش بزرگ نیز تحوالتی در روابط باستانی یهود و ایران به وقوع پیوست و در همین  دار



دوره بود که با کمک سخاوتمندانه پادشاه ایران، بازسازی بیت المقدس یهود انجام 
یداد هست که آن را می توان در  گرفت. در خود کتاب مقدس یهود اشاراتی به این رو

میا که دو بخش از اسفار ییست و حِتا اندازه ای هم در صحیفۀ نِزرا و صحیفۀ عِ 
 چهارگانه کتاب مقدس هستند مطالعه کرد.

در سال چهارم سلطنت داریوش بزرگ بود که بازسازی بیت المقدس یهود در اورشلیم 
ینه بازسازی   آغاز گردید و بی تردید این نکته برای شما جالب است بدانید که همه هز

دینی و ملی یهودیان توسط پادشاه ایران و از خزانه ملت ایران تامین شد.  این کانون
حساب کنید که دیوار ندبه که یگانه بازمانده خانه خدا و بیت المقدس یهود محسوب 

استودیوی می شود، در فاصله چندصد متری از مکانی قرار دارد که اکنون ما در 
م می دهیم. همان مکانی است که هر آن جا نشسته و این گفت و گو را انجاضبط در 

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 
د و حتی سنگ ها را لمس کرده و می بوسند و ایستند و یا در مقابل آن تعظیم می کنن

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 

دارد، همه این ها آرزو می کنند که پروردگار صلح و نیک بختی بر همه جهانیان عرضه 
یداری و تهیه شد و برای  روی کالن سنگ هائی قرار گرفته که با پول ملت ایران خر

 ساخت دیوار بلند بیت المقدس یهود به کار رفت.
بی" یا "کُتِل هَمَعراوی"   Hakotel) הכותל המערבי )این دیوار که "حصار غر

Hama’araviاز نو بنا ا پول ملت ایران نامیده می شود بخشی از بیت المقدس است که ب
. این واقعیتی که گفتم، و هر اندازه نیز شگفت به نظر برسد، حقیقتی است که در گردید

زرا در کتاب مقدس یهود نگاشته شده است. همین حقیقت ساده نشان می صحیفۀ عِ 
 دهد که مناسبات دو ملت ایران و یهود تا چه حد دوستانه بوده است.

یم، تا نکته دیگری که در چا رچوب مقدمه و آن هم به صورت گذرا می خواهم بگو
بتوانیم به اصل موضوع بپردازیم که همانا اماکن مقدس یهودی در ایران است، به دوران 
بوط می شود که در سال های سلطنت خود درگیر جنگ های زیادی، به  خشایارشاه مر

یژه با یونان بود و شاید از این رو فعل و انفعال عمده ای بین وی و سرزمین اسرائیل  و
 و این در همان حالی که دوستی و صمیمیت بین دو ملت ادامه داشت. –نمی بینیم 

اما حتی در دوران خشایارشاه نیز کنش و واکنشی بین دو ملت وجود داشت و آن 
یم که  تومارارتباطی با جشن پوریم و " استر" در کتاب مقدس دارد. و باز به اختصار بگو

باره اقداماتی در ارتباط با مناسبات  در دوران اردشیر اول فرزند خشایارشاه بود که دو
بین دو ملت انجام شد و آن هنگامی که پادشاه ایران مامورانی را به سرزمین اسرائیل 

 د.فرستاد تا حصار دور شهر اورشلیم را از نو بنا کنن



پیش  062هم زمان با حکومت اردشیر اول در خاندان هخامنشی و کم و بیش مقارن با 
ل زاده شده بود، با گروه زیادی از یهودیان از بابل به سوی زرا که در بابِاز میالد بود که عِ

بار اردشیر بود، و کتاب حِشهر اورشلیم رهسپار شد و نِ میا که یکی از مقامات مهم در
او به عنوان "جام دار" اردشیر نام برده است، توسط پادشاه ایران به مقدس یهود از 

 سمت والی سرزمین اسرائیل منصوب شد.
یم که "جام دار" سمت بسیار مهمی در دربار شاهنشاهی ایران محسوب  در حاشیه بگو
ین همدم پادشاه  می شده که اهمیتش حتی از صدراعظمی باالتر بوده و او نزدیک تر

است. اردشیر این دستیار یهودی خود را به عنوان والی به اورشلیم  محسوب می شده
 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 
زرا که توجه او آن سرزمین به اورشلیم در دوران اردشیر اول بود و از جهت دیگر عِ

به ویژه آن که او برای گردآوری مطالب پراکنده  –تر به امور دینی معطوف بود بیش
بوط به ملت یهود همه تالش خود را متمرکز  تورات و دیگر نوشتارهای تاریخی مر

قرار داشت که به عنوان والی ماموریت یافته بود  نحمیاو طرف سوم  –ساخته بود 
 طرح بازسازی اورشلیم را به انجام برساند.

بازان  در همین دوره ی بین داریوش بزرگ و اردشیر اول بود که تعدادی از جوانان و سر
یا بسیج می گردند تا از آن جا که یهودیان خود را مدیون  یهودی، یا داوطلب می شوند و

بزرگ ایران پاسداری  امپراتوریملت ایران و پادشاهان آن می دانستند، از مرزهای دور 
شماری از کتاب های تاریخ نگاشته شده، در همین دوره است  کنند و آن گونه که در

بازان یهودی، در چارچوب حفاظت از مرزهای ایران، بخشی به  که شماری از سر
ناحیه گرگان فرستاده می شوند که در آن ایام هیرکانیا نامیده می شد، و گروهی دیگر به 

محل کنونی سد اسوان  جنوب مصر به نقطه ای به نام الفانتین اعزام می گردند که
نگاهداری مرزهای دوردست با احداث ساتراپ نشین ها، است و ماموریت آنان 

 ایران بود. امپراتوری
که در دوران  یاین واقعیات تاریخی نشانگر آن است که این دوستی و صمیمیت

هخامنشی به وجود آمد، و برای هر دو ملت ثمرات مفیدی داشت، در دوران بعدی 
 یافت و یک پدیده زودگذر نبود.نیز ادامه 

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 

یر با ل حمایت و امور مذهبی اقوام دیگران بسیار آزادمنش بودند و ملت یهود را ز
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 



یان محسوب می شود ذ بح کردند و صحن بیت المقدس را به ورزشگاه مردان نیمه عر
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 

اندازند و خیلی آئین ها و باورها و سنت  تورات را ممنوع سازند، آئین ختنه را به دور
همه به این هدف که یهودیان از یکتاپرستی دست بردارند و هم باور بت  –های دیگر 

 پرستان یونانی گردند.
در حالی که ایرانیان در دوران تسلط بر سرزمین اسرائیل به یهودیان امکان می دادند در 

ه می خواهند ستایش کنند، یونانیان باور خویش بمانند و پروردگار را آن گونه ک
اشغالگر یهودیان را مورد شکنجه های دهشتناک و حتی قتل و کشتار قرار می دادند که 

یند  یک لحظه توجه کنید که چه تفاوت عظیمی بین  –آنان باور دینی خود را ترک گو
 رفتار ایرانیان با ستمگری های یونانیان وجود داشته است.

ز صحنه روزگار نابود گردید و در ایران نیز حکومت دیگری به پا حکومت ظالم یونان ا
خاست که خاندان اشکانی آن را بنا نهاد و مدت حدود پانصد سالی که بر این پهنه 
ین ارتباط را با ملت  جغرافیائی و از جمله سرزمین اسرائیل حکومت می کردند، بهتر

ین رابطه را با   ایران برقرار ساخته بودند.   اتوریامپریهود داشتند. یهودیان نیز بهتر
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، 
باره  با یهودیان نیز سر ستیز و ستم داشتند، طبیعی است که بین دو ملت ایران و یهود دو

 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 

 رون کنند.توانستند یونانیان را از سرزمین خود بی
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 

 خود زیر فشار گذاشتند و برایشان محدودیت قائل شدند. آداب مذهبی
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 

بگر ر امپراتوریکوچک یهود قادر نیست با   جه نرم کند.م دست و پنوعظیم و سرکو
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 خویش فراهم سازند و خود 

یانات ناگوار روز دخالتی نکنند. آن ها  را از همه امور دنیوی جدا نگاه دارند و در جر



یش ارتباط برقرار  می خواستند بدون واسطه قرار دادن دیگران، مستقیما با خدای خو
 ساخته و به راز و نیاز بپردازند. 

ارتباط از میان همین گروه ها بود که مسیحیت به وجود آمد که به آن نمی پردازیم زیرا 
مستقیمی با تاریخ ایران ندارد. ولی در عین حال ارتباطی نیز می توان یافت و آن این که 
اگر دوران لیبرالیسم دویست 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 

 ود شود و از بین برود.یونانی و رومی ناب
همین دوران همکاری و همیاری بین خاندان اشکانیان و ملت اسرائیل بود که موجب 

ساله همکاری هائی بین خاندان حشمونائیم یهودی در  هشتادبه وجود آمدن یک دوره 
خاک اسرائیل با حکومت ایران گردید که استقاللی برای یهودیان در خاک خود به 

این همکاری نبود، بعید می نماید که خیزش گران حشمونائی علیه وجود آورد. اگر 
حکومت اشغالگر یونان می توانستند موفق شوند و حکومت خودفرمان خویش را 

پا سازند.  بر
این سخنان به عنوان مقدمه الزم بود تا بدانیم که یهودیان اصوال چه ارتباطی با ایرانیان 

ا یهودیان داشته اند و چگونه اماکن مقدس یهودی که دارند و ایرانیان چه روابط باستانی ب
 موضوع این رشته گفتارهای ماست در ایران به وجود آمد.

باره یکایک اماکن مقدس یهودی در  هنگامی که در گفت و گوهای بعدی ما بتوانیم در
ح رَ "سِ ی نیز خواهیم پرداخت که یک بانوی مقدس یهود به آرامگاهًایران توضیح دهیم، 

او در اصفهان قرار  مقبره نامیده می شود و (Serah Bat-Asher אשר-שרח בת)شر" ت آبَ
. برای عالقمندان توضیح خواهیم داد که دارد و مورد احترام مسلمانان نیز هست

پا شد و این بانوی نوادۀ حضرت یعقوب چگونه به خاک  اصوالً این آرامگاه چگونه بر
یست و در همان جا چشم از جهان فروبست و مدفون  اصفهان رسید و در آن جا ز

 شد.
با همین توضیحات است که ما می توانیم درک کنیم که چرا آرامگاه دو مقدس یهودی 

ضرت دانیال چگونه به شهر ردخای در همدان قرار گرفته است و یا حستر و مُبه نام اِ
و همین طور برای دیگر اماکن مقدس  –شوش رسیده و در آن جا مدفون شده است 

یهودی در ایران که نماد راستین ارتباطات تاریخی و چند هزار ساله بین دو ملت است 
 و قدمت این روابط را نشان می دهد.

یهودی مورد قبول  مطلب جالب آن که به گفتۀ شما همه این اماکن مقدس –پرسش 
 و احترام مردم مسلمان ایران نیز قرار دارد...

بله، بدون شک چنین است. البته هنگامی که ما فرصت کنیم به یکایک اماکن  –پاسخ 
مقدس یهودی در ایران بپردازیم، در مورد هر یک از آن ها به این موضوع اشاره خواهیم 

بیای یهود در خاک ایران اعتقاد دارند، بلکه کرد. مسلمانان نه تنها به آرامگاه و مزار ان
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 
رد. مسلمانان به این شَرگا در یزد و دیگری به نام مال مُشه هَلِوی در کاشان قرار دا

 اماکن می آیند و در آن جا دعا می خوانند و نذر و نیاز می کنند.
شما با این سخنان کنجکاوی و اشتهای ما را سخت برانگیختید که بدانیم این  –امیر 

اماکن در کجا قرار دارند و شخصیت های مدفون در آن جا چه مقدسینی بودند و 
می گذاریم به گفت و گوهای بعدی. سپاسگزاریم از  چگونه به آن جا رسیدند. این را

 شما. 
 
 
 
 
 
 



 
 نقشه ایران امروز و اماکن مقدس یهودی در شهرهای مختلف کشور

پرسیدیم سخن از اماکن مقدس یهودی در ایران زمین است و ما از شما  –پرسش 
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 

نیز به آن ها احترام می گذارند و حتی به زیارت می آیند قرار دارد، بلکه مسلمانان 



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 بسیار ساده است، به خاطر آن که نباید دوران باستان منطقه ای را که  –پاسخ 
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 

بستان  دارد، کشورهای امروزی منطقه چون اردن و سوریه و مصر و لبنان و عراق و عر
بی، هیچ یک در دوران باستان وجود نداشته است.  سعودی و کویت و امارات عر

یم و آن را دنیای گذشته می خوانم، در واقع بخش  منطقه ای که من از آن سخن می گو
ایران را تشکیل می داد و این سرزمین ها قسمتی از گسترۀ  امپراتوریعمده ای از 

رهنگی ایران زمین محسوب می شد. در این جا منظور من به طور عمده گستره ف
ایران است و این در حالی که ایران بزرگ در آن دوران گستره  امپراتوریجغرافیائی غرب 

 ای بسیار فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیائی امروز داشته است.
ید تا خل یاچۀ آرال در خاک روسیه قدیم بگیر یج فارس و بعد سرزمین شما از در

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 

یم که در بسیاری از سرزمین ه ائی بیشتر روی فرهنگ ایرانی تکیه دارم. می خواهم بگو
بان  که در آن روزگاران تحت تسلط ایران بود، مردم هنوز به زبان فارسی و یا به یکی از ز

یند.  های ایرانی سخن می گو
به عنوان مثال، زبان نیمی از مردم افغانستان دَری است، در تاجیکستان و بخشی از 

یند، در داغستان به زبان تات صحبت می ک نند، ازبکستان به زبان تاجیک سخن می گو
و در جمهوری آذربایجان امروز در بخش های نخچوان و شیروان و مناطق دیگر به زبان 

بان های ایرانی هستند.شاخه هائی از هائی حرف می زنند که همه آن ها   ز
شما می پرسید مقدسین یهود چگونه به ایران رسیدند و پاسخ من آن است که شما در 

پای می گذاشتید، عمال بخشی از ایران که نطقه دوران باستان به هر نقطه ای در این م
بود. ولی امروز وقتی از خاک ایران سخن می گوئیم، مرزهای آن مشخص است و 

 همگان گسترۀ آن را می دانند.
ایران در  امپراتوریوقتی به شرق می نگریم، آیا می توان گفت که مرزهای  –پرسش 

 آن دوران از هند آغاز می گردید؟
بله، همین گونه است و پاکستان امروز بخشی از ایران بوده و زبان اردو مخلوطی  –پاسخ 

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. 

اکستانی از پرویز فارسی می آید. در واقع تلفظ درست تر مشرف پ Parvezنام پروز 
بان پهلوی و در دوره ساسانیان نیز آن را پَروِهمان پَ ز تلفظ روِ ز است و نه پرویز، زیرا در ز

می خوانند که "بی" به  Benazirمی کرده اند. و یا خانم بی نظیر بوتو که او را بِنَظیر 



تان "بِ" بوده است. این نمونه کافی است ما مفهوم بدون، در تلفظ درست فارسی باس
را به این نتیجه برساند که گسترۀ ایران، دست کم از نظر فرهنگی، در مقایسه با امروز 

 بسیار وسیع تر بوده است. 
حاال اگر از مرزهای غربی ایران باستان سخن بگوئیم، در واقع بین النهرین  –پرسش 

تا مرزهای مصر و شبه جزیره سینا بخشی و سوریه و سرزمین اسرائیل )فلسطین( 
 ایران بوده است. امپراتوریاز 

مرزهای ایران آن روز بسیار فراتر از این بود زیرا تا مرکز لیبی نیز تسلط ایرانیان  –پاسخ 
احساس می شد و هنگامی که از حضور ایران در مصر سخن می گوئید، عمالً باید 
یره  ادامه دهید و به مرز سودان برسید. ایران آن دوران بسیار وسیع بوده و حتی شبه جز

بستان و یمن و نقاط دیگر   را نیز شامل می شده است.عر
ایران  امپراتوریالبته بخش عظیمی از این سخنانی که گفتم به گسترۀ سیاسی و جغرافیائی 

بوط می شود، و این در حالی که موضوع سخن من گسترۀ فرهنگی ایران و ایرانی  مر
بان های ایرانی در کدام نقاط تکلم  است. توجه من به آن است که زبان فارسی و یا ز

بان های ایرانی است. می  شده است. البته توجه دارید که خود فارسی نیز یکی از ز
پائی هستند. بان های هندوارو  تازه خود زبان های ایرانی نیز شاخه ای از ز

با توجه به این توضیحات، پاسخ به پرسش شما که مقدسین یهودی از کجا و چگونه 
در این سرزمین هائی که می توان به ایران رسیدند آن است که آن ها به طور طبیعی 

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.
گر شهر همدان )اکباتان یا هگمتانه( که آرامگاه استر و مردخای در آن قرار نمونه دی

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.
یم که امیدوارم به اعراب بر نخورد: حتی واژه "بغداد"  می خواهم نکته دیگری را نیز بگو

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 

یند "حسن بیگ" یا "دریابیگ" واژه "بیگ" نیز به مفهوم صاحب و یا خداوندگ ار گو
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 

یشه ایرانی دارند.  عراق را نگاه کنید، می بینید که بسیاری از آن ها ر



از این توضیحات سپاسگزاری می کنیم و پیش از آن که وارد جزئیات هر  –پرسش 
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.
ین نام اصفهان است. در کنار آن می توان از شهر همدان،  –پاسخ  و از شوش و مهمتر

یسرکان و قزوین و گیلیارد )در هفتاد کیلومتری شمال تهران( نام برد. اما در کنار آن ها،  تو
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 
باره هر یک از این اماکن به صورت مشروح سخن خواهیم  هَلِوی" وجود دارد. در

 گفت.
یک پرسش کنجکاوانه دارم: تمام شهرهائی که نام بردید در غرب ایران و  –پرسش 

 از شرق ایران نیاوردید؟ چگونه است؟  در مرکز کشور قرار دارد و شما نامی
علت ساده آن است که یهودیان می کوشیدند از مراکز قدرت و حکمرانی دور  –پاسخ 

نباشند تا از امنیت نسبی بیشتری برخوردار گردند. یهودیان در پاسارگاد می زیستند که 
یده بودند که پایتخت تابستان –مرکز حکومتی بود  ی شاهان و یا شهر همدان را برگز

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 
زندگی می کرده اند. فراموش نکنید که خراسان بزرگ،  ظاهراً دور دستی مانند خراسان

مناطقی چون بخارا و افغانستان را نیز شامل می شده است. ولی از نظر پراکندگی 
 اماکن مقدس یهودی همگیجغرافیائی اماکن مقدس یهود، سخن شما درست است که 

 در مرکز و غرب ایران قرار دارد.
که میزان سلطه پادشاهان ایران بر نواحی  آیا این امر به مفهوم آن است –پرسش 

 دوردستی مانند پاکستان امروز و جنوب افغانستان قوی نبوده است؟
یم که قوی نبوده است، ولی احتمال زیاد می رود که تاریخ  –پاسخ  نه نمی توانم بگو

یسان عمده توجه خود را معطوف مراکز حکومتی ایران کرده بودند. شاید حکومت  نو
آن نواحی دوردست نیز قدرت هائی داشته است. به یاد آورید که کورش مرکزی در 

بزرگ در کجا کشته شد؟ او هنگامی که به سوی افغانستان و آن نواحی پیش می رفت 
 به قتل رسید.

ین پادشاه ساسانی. او کجا کشته  بیائید پادشاه دیگری را مثال بزنیم: یزدگرد سوم آخر
ه بود که او را به قتل رساندند. یعنی، حتی پادشاهان شد؟ در اطراف مرو و آسیای میان

 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، 

یرا این امر نوعی حمایت و سایه گسترانی به روی اقلیت یهودی بود  ورد گرچه در م –ز



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

شما در گفت و گوی پیشین به شهرهای متعددی در مرکز و غرب ایران  –رسش پ
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 

کردید اصفهان است که جایگاه  مقدس یهودی باشد. یکی از شهرهائی که به آن اشاره
چندین مکان مقدس یهودی می باشد. لطف کنید و درباره آن ها اطالعاتی در اختیار 

 عالقمندان قرار دهید.
بله بجاست که ما بررسی اماکن مقدس یهودی در ایران را از شهر اصفهان آغاز  –پاسخ 

اصفهان را یهودیان  کنیم، زیرا واقعیات تاریخی ثابت می کند که اساس و پایه شهر
گذاشتند. شاید شنیدن این امر برای برخی شگفت انگیز باشد، ولی این یک واقعیت 

 تاریخی است.
دانان اسالمی نیز ذکر شده است و آن را می توانیم در  این واقعیت در کتب جغرافیا

کتاب اصطخری و ابن حٌوقَل و المقدسی و معجم البُلدان نوشتۀ یاقوت بن عبد الله 
که به زبان پهلوی میانه نوشته شده و "شهرستانی ایرانی الحموي بخوانیم. حتی در کتابی 



ر اشاره شده که اصفهان توسط نام دارد به این ام (Sharistaniha-i-Eran)های اران" 
 .ه استیهودیان پایه گذاری شد

اصفهان را نخست "یهودیه" می نامیدند و در مورد آن که چگونه یهودیان به این نقطه 
پا کردند، داستانی وجود دارد که ممکن است تنها یک روایت  رسیدند و آن شهر را بر

طبق این روایت، یهودیان که به  باشد، ولی هسته هانی از حقیقت نیز در آن وجود دارد.
ل برده شده بودند، و آن گروهی که به جای بازگشت به اورشلیم و سرزمین اسارت بابِ

پدری خود، به سوی شرق و خاک ایران به راه افتادند، مقداری از خاک اورشلیم را در 
همراه داشتند تا هرگز خاطر میهن از به کیسه های مختلف ریخته و همیشه با خود 

 یادشان زدوده نشود.
ایران شدند و به جستجوی مکانی پرداختند که سرزمین آن ها با همین خاک وارد 

هوای آن آب و خاک آن به خاک اورشلیم شباهت داشته باشد و محیطی باشد که 
یا هنوز یاد آب  را به یاد آورداورشلیم  و حتی آب آن طعم آب اورشلیم را بدهد. گو

 ه اسارت رفتگان مانده بوده است.اورشلیم در ذائقه این ب
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 
بی در کتاب ابن  پا می کنند. حتی جمله ای را به زبان عبری ولی به خط عر خیمه بر

یسد "نَحنا نُشکُن هِنا" به معنی "ما در این جا ساکن می حوقل می بین یم که می نو
یم".  شو

یدند و به آبادانی پرداختند و بناهائی به سبک  در این نقطه بود که یهودیان سکونت گز
پا کردند. شهر به تدریج گسترش یافت و آن مکان را به نام  معماری آن روزها بر

به اسارت برده شده از آن جا ل بابِ مپراتوریاسرزمینی که از آن جا آمده و توسط 
 ند.دبودند، و به یاد خاستگاه ملت یهود، "یهودیه" نام گذار

بعدها روستاهائی که در نزدیکی این شهر وجود داشت نیز گسترش پیدا کرد و در دوران 
پا شد که بتدریج به یک  ساسانیان یک اردوگاه "اسباران" یا "اسب سواران" در آن جا بر

طه مسکونی غیرنظامی مبدل گردید و آبادی هائی چون "جَی" و "شپرستان" که در آن نق
حوالی بودند بزرگتر شدند و به هم چسبیدند و شهر بزرگی به وجود آمد. ولی هنوز 
هویت این شهر حفظ شده و قسمتی از آن به نام "یهودیه" باقی مانده بود و بخش دیگر 

وضع تا حمله عرب به همان حال بوده است. "جی و شپرستان" نام گرفت که این 
میالدی اصفهان را به تصرف در  501همانگونه که می دانید، مهاجمان عرب در سال 

 آوردند.
بی در کتاب "ذکر اخبار اصبهان" جلد  موضوع جالبی وجود دارد که آن را به زبان عر

هان )که منظور او یهودیان اصب»اول آن نوشتۀ ابونعیم می خوانیم که در آن آمده است: 
شهر "یهودیه" است( دروازه های شهر را به روی مهاجمان عرب باز می کنند که وارد 



یداد باید بگوئیم که دوره های پایانی حکومت ساسانیان بر «. شوند در توضیح این رو
 ایران، دوران انحطاط اخالقی و ظلم و ستم فرمانروایان بود.

اریخ نیز آمده است و نه تنها به یهودیان و این واقعیت تلخ در همه کتاب های ت
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.
را به روی مهاجمان گشودند، نمی دانستند که با یهودیانی که دروازه های شهر اصفهان 

برو هستند، تنها هدفشان آن بود که از حکومت ظلم و ستم و زور  چه افرادی رو
 ساسانیان رهائی یابند.

همۀ این مطالب را که در کتب تاریخ هم آمده است بیان کردیم که توضیح دهیم 
ه به پیشواز دشمن بیایند و چگونه ممکن است افرادی چنین شهامتی را داشته باشند ک

 استقبال کنند؟ اوحتی با طبل و دهل و آالت موسیقی دیگر از 
یهودیان تصور می کردند که "ماشیح" یعنی منجی یهودیان ظهور کرده است که این چنین 
یون وجود نداشت که مردم از  یز به استقبال آن ها رفتند. در آن دوران روزنامه یا تلو

قصد ورود به شهر آنان را دارند! هنگامی که انسان با رنج و  پیش بدانند چه کسانی
بروست، همیشه در انتظار آمدن افرادی است که او را از این وضع  محنت زیاد رو

 نجات دهند.
یان در کتب تاریخ نیز نگاشته شده که "مِلِخ ماشیح"   Melekhמלך משיח )همین جر

Mashiah –  شاه نجات دهنده( در راه است. یهودیان اصفهان در آن موقع به درستی
برو هستند و چه در انتظارشان می باشد.  نمی دانستند که با چه کسانی رو

آنانی که به شهر  بهاین جا طبعا پرسیده می شود که چگونه افرادی ممکن است نسبت 
وستانه رفتار کنند؟ پاسخ آن است دارند این گونه دآن را آنان حمله برده و قصد تسخیر 

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.
که اعراب اصفهان را به تصرف درآوردند، حتی اگر دیگر "یهودیه" خوانده نمی هنگامی 

شد، نام آن را به "دار الیهود" تغییر دادند. بعدها این نام هم عوض می شود و آن جا را 
گرچه در این مورد همه تاریخ  –"اسپاهان" می خوانند، که منظور سپاهیان است 

یسان متفق القول نیستند. این اسم  بعدها به صورت اصفهان در می آید. نو
کنجکاوی ما را سخت برانگیخته اید و دوباره می خواهیم بپرسیم که آیا  –پرسش 

اصفهان را وافعاً یهودیان برپا کردند؟ مگر آن شهر چقدر یهودی داشت که آن جا را 
 "یهودیه" و بعدها "دارالیهود" نام نهادند؟



پا گردید، هیچ تردیدی وجود ندارد. در این که شهر اصفهان توسط ی –پاسخ  هودیان بر
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" 

اشته شده، این نوشته حمدالله مستوفی قزوینی نیز که خیلی پس از کتاب های قبلی نگ
 مطلب آمده است.  

یسان و محققین تائید می کنند که پایه گذار  شهر اصفهان یهودیان  انهمه این تاریخ نو
ین تردیدی وجود ندارد. حتی جهانگردان اروپائی که از  بوده اند. در این واقعیت کوچکتر

ر دوره دوره صفوی و شاه عباس اول و دوم شمار آن ها در ایران زیاد می شود و د
یسند که  نادرشاه نیز آمدن آن ها ادامه داشت، آن ها هم در سفرنامه های خود می نو

 وقتی به اصفهان می رسند، تاکید می کنند که یهودیان پایه گذار این شهر بوده اند.
یسان بسیاری آن را تائید می کنند و  این یک واقعیت غیرقابل تردید است و تاریخ نو

 Jean Chardinغال و فرانسه و انگلستان و غیره، مانند ژان شاردن جهانگردانی که از پرت
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 

 پایه گذاری کرده اند.به آن ها گفته بودند که این شهر را یهودیان 
آرزو می کنیم که اگر روزی در کتاب های درسی ایران تاریخچه اصفهان نگاشته شود، 

 این حقیقت را کتمان نکنند.
گفتید که یهودیان در جستجوی مکانی که بتوانند در آن جا رحل اقامت  –پرسش 

شبیه افکنند، به زاینده رود رسیدند و آن آب و خاک اصفهان و هوای آن را 
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؟

ینش اصفهان به عنوان پایتخت ایران مؤثر بوده  –پاسخ  ممکن است این عوامل در گز
هجری(  1225میالدی برابر  1650است. شاه عباس اول در اواخر قرن شانزدهم )سال 

یه نیز مدتی مرکز  ید. ولی اصفهان در دوران آل بو اصفهان را به عنوان پایتخت خود برگز
ها تکه پاره شده بود و فرمانروایان مختلف در  حکومتی بود. البته ایران در آن دوران

 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 

ت تعیین کرد. احتماالً دلیل این تغییر نیز آن بود که راند، شهر مشهد را به عنوان پایتخ
چون نادر از خراسان برخاسته بود، می خواست در میان اقوام و افراد قبائل خویش 

یز و اماکن دیگر پایتخت ایران بوده اند.  زندگی کند. در دوران هائی نیز قزوین و تبر
مجموعه های هنر و  ولی بی تردید در اصفهان بزرگترین آثار تاریخی و –پرسش 

 فرهنگ و تمدن ایران قرار دارد.



بوط به زمانی است که اصفهان پایتخت  –پاسخ  ین بخش از این آثار هنری مر بله، بیشتر
بود و به ویژه در دوران شاه عباس اول بود که اکثر این آثار هنری به وجود آمد. احداث 

یبا هم دوره با او  میدان شاه و عالی قاپو و مسجد لطف الله و مسجد شاه و غیره، تقر
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 

ین شهر ایران است. یباتر  ز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

، شما در گفت و گوهای پیشین، پس از آن که توضیح دادید نتصرپروفسور  –پرسش 
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 

یهودی در ایران را می توان در شهر اصفهان یافت و  بیشترین شمار اماکن مقدس
اکنون هنگام آن است که در مورد یک یک این اماکن توضیحات بیشتری از شما 

 دریافت کنیم.
ین مکان مقدس یهودی در اصفهان که می خواهم به شرح آن بپردازم،  –پاسخ  مهمتر

است که یهودیان آن را "سارا  (Serah Bat-Asher אשר-שרח בת) آرامگاه "سِرَح بَت آشِر"
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 

ر خاتون" می می دهد. مسلمانان این مکان مقدس یهودی را به نام "سارا خاتون" یا "است
 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 
یان و یا بنی اسرائیل آن  ینش" نام دارد و به "پیدایش" ترجمه شده، آمده است که عبر "آفر

قحطی در سرزمین کنعان که محل سکونت آنان بود، به ناچار به مصر دوره، به دنبال 
ینند تا هنگامی که پس از چهارصد سال  کوچ می کنند و در آن جا اقامت می گز
حضرت موسی آنان را از سرزمین بردگی مصر نجات می دهد و به سوی خاک 

 اسرائیل رهنمون می گردد.
یهود هست که در "قصص األنبیاء"  داستان جالبی در همین ارتباط در کتاب مقدس

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 

ن دوازده فرزند حضرت یعقوب ارتباط دارد. در احادیث اسالمی این داستان به عنوا
 "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 

ت کنند و برادران دیگر واسطه می شوند و تصمیم گرفته می شود که یوسف را در نیس
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 

کومتی مصر می رسد و در واقع صدراعظم آن زمان به مقام دومین شخصیت ح
 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 

ه مصر می رسند و به مصر رود نیل زمین ها را سیراب می کرد. هنگامی که برادران ب
ید غالت می روند، یوسف براداران خویش را شناسائی می کند، ولی برادران  سوی خر

 نمی توانند او را بشناسند.
این خود واقعاً قصه ای دراماتیک و پرهیجان است که تصور می کنم همگان جزئیات 

ه مصر برای آن را می دانند، ولی برای یادآوری، برادران یوسف در دومین دور سفر ب
ید گندم، یوسف را می شناسند و یا شاید یوسف خود را به آنان می شناساند و  خر
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 

و اشک در چشمان او حلقه می زند و راز برادری دهد و بسیار احساساتی می شود 
 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 



الئی در یک کشور بیگانه رسیده است. نشسته بود نمرده و زنده است و به مقام وا
بیم داشتند که اگر  شحضرت یعقوب در آن دوران بسیار سالخورده بوده و فرزندان

 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 

نام سِرَح داشت و گفته می شود که او دختری هنرمند بوده که چنگ می دختری به 
 نواخته و صدای دلنشینی داشته است. 

یند، بی آن که او به هیجان  برای آن که بتوانند پیام زنده بودن یوسف را به پدر بگو
بسیار دچار شود، از سرح می خواهند که آن را با نوای موسیقی بیان کند. سرح در 

چنگ می نواخته و آواز می خوانده، به پدر بزرگ نزدیک می شود و می  حالی که
 :سراید

  Yosef beh-mitsraim. Menashe ve efraimיוסף במצריים, מנשה ואפריים  

بان عبری یک بیت قافیه دار است و به این معنی که "یوسف در مصر است  که در ز
، سرح به پدر بزرگ خود می فهماند  و منشه و افرائیم )برادران او هستند(". با این نوا

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 
کنعان غم مخور" و "پیر کنعان" و مطالب مشابهی که در غزلیات حافظ  گشته باز آید به

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 خویش 
یسته بود که بینائی خود را از دست داده بود و ب ه یک حالتی می خواست حتی گر

 پیراهن حضرت یوسف را به چشم خود بمالد تا شاید بینائی خویش را بازیابد.
به هر حال، سرح بت آشر این بشارت را که یوسف زنده است به پدر بزرگ 
خویش می فهماند و در آن هنگام است که حضرت یعقوب دعای بزرگی در حق نوه 

ید "ان شاالله همیشه جاودان بمانی". یعنی، مرگ در تو اثر خویش می کند و به او می گو
یند که به خاطر همین دعای پدر بزرگ و پیر کنعان و  نکند و پایدار بمانی. چنین می گو

 حضرت یعقوب، سرح بت آشر به زندگی جاودان دست یافته است.
 و به همین علت، در احادیث و روایات یهود آمده است که وقتی یهودیان کوچ می کنند

که مسلماً در آن دوران نه اسم  ،از سرزمین بابل و به نقطه اصفهان امروز می رسند
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 

ی باشد و هر غیرمرئی. به همین جهت، گفته می شود که یعنی هم مرئ –غائب باشد 



یهودیان در آن نقطه ای که سرح بت آشر ساکن بوده کنیسائی به نام نیایشگاه حضرت 
پا می کنند، به مرور زمان این جایگاه به صورت مقدس در می آید.  یعقوب بر

حکایاتی در  در همان حال، روایاتی نیز وجود دارد که به دوره اسالمی می رسد و با
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 

ولی مطالبی که او در این ارتباط سروده به دوران  ه است.شاه عباس دوم زندگی می کرد
بوط می شود. یادآوری کنیم که بابائی  شاه عباس اول و شاه صفی و شاه عباس دوم مر

میالدی می زیست و تاریخ یهودیان ایران را در پنج هزار  1565بن لطف در حدود سال 
 بیت به شعر در آورد.

روایتی که او در این زمینه می سراید زاده فکر خود او نیست، بلکه او به حکایتی استناد 
ل دوران ها و قرون، نسل به نسل و سینه به سینه نقل شده ولی به می کند که در طو

بوط می شود و احتمال دارد که پیش از او نیز چنین روایت هائی  دوره شاه عباس مر
 وجود داشته است.

در این روایت آمده است که شاه عباس که روزی به شکار رفته بود، آهوئی را می بیند و 
ازد و به نقطه ای می رسد که در کنار ناحیه لنجان قرار با اسب خود به دنبال آن می ت

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 
سب پائین می آید و وارد غار می شود و تاالری را می بیند و دهانه غار انداختن آن از ا

یش بانوئی را  بالفاصله بسته می شود و شاه عباس گرفتار می آید و ناگهان در برابر خو
 می یابد.

ید: "من سرح  شاه عباس خطاب به آن بانو می پرسد "تو کیستی؟" و زن در پاسخ می گو
می دانم که تو بر ملت من ستم روا می داری و  بت آشر نوه حضرت یعقوب هستم.

آنان را زجر می دهی و ندای پدر بزرگ خویش 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 
خاندان صفوی و به ویژه شاه عباس بزرگ زمان بسیار دشواری برای  گفته ایم، دوران

 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

شما درباره یکی از زنان مقدس یهود سخن گفتید که "سِرَح بَت آشر" نام  –پرسش 
دارد و نوه حضرت یعقوب بوده و به باور یهودیان آرامگاه او در شهر اصفهان قرار 

که درباره این بانو حتی در ادبیات ایران نیز مطالبی آمده است و دارد. شما گفتید 
یهود جاودان است و هرگز نمرده و هرگز  هاین باور وجود دارد که این بانوی مقدس

نمی میرد. شما در گفت و گوی پیشین روایتی را در مورد برخورد شاه عباس با این 
 و تقاضا داریم به آن ادامه دهید. بانوی یهودی در یک غار بیان کردید که ناتمام ماند

در گفت و گوی پیشین تعریف کردم که طبق روایات، شاه عباس در تالش برای  –پاسخ 
برو می گردد که همانا سرح  شکار آهوئی وارد یک غار می شود و در آن جا با بانوئی رو
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 

یانکه این روند در طول قرون و اعصار در بسیاری از کشورها  –بپذیرند  داشته و  جر



ین فصول تاریخ بشری و پایمال سازی حقوق یهودیان بی دفاع بوده  یکی از تاریک تر
 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 

در خلوت به اعتقادات و آداب و رسوم یهودی خود ادامه می ترک نگفته و همچنان 
 دهد.

یادآوری می کنم که بابائی بن لطف کاشانی همان شاعر یهودی است که سرگذشت قوم 
بوط به پیشینۀ فرهنگی یهودیان در  خویش را به نظم درآورده و ما در گفت و گوهای مر

باره او به تفصیل سخن گفته ایم.  ایران در
به روایت شاه عباس و سرح بت آشر که این بانوی یهودی در برخورد با شاه بازگردیم 

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.

ه مجرد آن که راه بنا بر همین روایت، شاه عباس به آن بانوی یهودی قول می دهد که ب 
باره گشوده شود و او بتواند به شهر اصفهان باز گردد، قوم یهود را از  خروجی غار دو

یسد که ساختخواهد  معافشکنجه و ستم  . بابائی بن لطف در اشعارش می نو
واقعا همین نیز شد و شاه عباس پس از آن که به پایتخت بازگشت، به دستیاران خود 

ی برای او روی داده و فرمان صادر کرد که از این پس زجر و اطالع داد که چه اتفاق
 آزاری نسبت به یهودیان صورت نگیرد.

یدادهای  یم، ولی آنانی که در پژوهشگری رو البته ما از تاریخ دقیق این روایت آگاهی ندار
بوط به دوره ای است که بین  تاریخی تبحر دارند، احتمال می دهند که این روایت مر

 میالدی می باشد که تاریخ دوم مقارن با درگذشت شاه عباس است. 1505تا  1502
حاال می رسیم به این پرسش که آرامگاه سرح بت آشر در چه نقطه ای از  –پرسش 

 لطفاً ما را با خود به آنجا ببرید و تعریف کنید که چه می بینیم. .اصفهان قرار دارد
یباً سی کیلوم –پاسخ  تری جنوب اصفهان واقع شده و تا آن این آرامگاه در فاصله تقر

پرستی یهودیان آن شهر قرار دارد و در کنار آن  جا که می دانم، هنوز هم در اختیار و سر
 گورستان وسیعی واقع شده که یهودیان اصفهان اموات خود را در آن جا دفن می کنند.

هائی در آن جا  این آرامگاه در نزدیکی روستائی به نام "پیر بکران" قرار دارد و اتاق 
عبری می باشد. در واقع می توان  חفارسی و یا حرف  8ساخته شده که به شکل عدد 

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 

ساخته شده و یهودیان اصفهان هر سال در ماه عبری ایلول  است که برای اسکان زائران
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.

یم عبری است که پس از باید این توضیح را اضافه کنیم ک ین ماه در تقو ه ماه ایلول آخر
آن ماه تیشری می اید که با آغاز سال نو یهودی و همچنین روزه بزرگ یوم کیپور و عید 

است که  متوالی سوکوت )عید سایبان ها( مصادف می باشد و در واقع چندین هفته
 جنبه روحانی و معنوی دارد.

بیماری را که درمان نمی یافتند، برای ادای نذر به  گاهی هم رسم بر آن بود که کودکان
آن آرامگاه می آوردند و موی بلند سر آن ها را برای نخستین بار از هنگام تولد آن ها 

، بلکه بنا همی تراشیدند. در واقع می توان گفت که این رسم تنها برای کودکان بیمار نبود
بار می خواستند موهای سر فرزند  به سنت یهودیان، هنگامی که والدین برای نخستین

خود را کوتاه کنند و یا به کلی بتراشند به نزدیکی آرامگاه می آوردند و این "کار نوزاد 
سلمانی" را همراه با آداب و رسوم و خواندن سرودهای ویژه و شادمانی و سرور برگزار 

 می کردند.
دانید که این رسم در آقای امیر شما که مانند من در اورشلیم زندگی می کنید می 

اسرائیل نیز وجود دارد و به ویژه یهودیان مراکشی زاده به آن پای بند هستند و همچنین 
و سنتی آن را محترم می دارند.  (Ultra Orthodox)اولترا اورتودوکس معروف به یهودیان 

یوحای و ربی مئیر بَعَ ل این آئین قدیمی در اسرائیل در کنار آرامگاه ربی شیمعون بر
در شمال اسرائیل قرار دارد انجام می  (Meronמרון )هَنِس که در نقطه ای به نام "مِرُن" 

بی مراکشی حَلَقه  نامیده می شود و هر سال در  (Halaqa)شود. این رسم به زبان عر
یادروز آن دو روحانی صاحب کرامت یهودی که هزاران نفر در کنار آرامگاه آنان گرد می 

 ردد.آیند برگزار می گ
یهودیان اصفهان همچنین وقتی به زیارت آرامگاه سرح بت آشر می روند نذر و 

 .بیان می کنندنیازهای خود را نیز در آن جا 
همان گونه که گفتم مکان آرامگاه سرح بت آشر و گورستان آن ناحیه وسیعی بوده و در 

طف در روایت نقطه ای از اتاق های زائران، همان غاری وجود داشته که بابائی بن ل
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.
تقاداتی وجود دارد که به موجب آن ها، کسانی که واقعا در این مورد نیز روایات و اع

گناهکار باشند، نخواهند توانست از دهانه تنگ آن غار بگذرند و تنها افرادی قادر به 
افرادی که از  عبور از آن خواهند شد که گناهی نکرده و خطائی مرتکب نشده باشند.

این دهانه می گذرند و وارد تاالر می شوند، در آن جا به نیایش می پردازند و شمع بر 



که از هنگام به روی کار آمدن حکومت اسالمی در ایران  نمی دانیممی افروزند. ولی 
 چه تغییراتی در این مکان داده شده باشد.

بوط به آرامگاه و گورست ان بسیار وسیع است و در همان گونه که گفتم، محوطه مر
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 

بوط  به چه دوره ای است.  این سنگ مر
برخی آن را به دوره اشکانیان نسبت می دهند و بعضی آن را متعلق به دوره مغول می 
بوط می سازند. ولی در هرحال این  برخی نیز با احتیاط آن را با دوران صفوی مر دانند و

عده ای بر این عقیده اند، و اتفاقا  سنگ نیز نشانه قدمت این جایگاه مقدس است.
یند بیشتر  آن ها محققین اسالمی هستند که در این زمینه کاوش کرده اند، که می گو

بکران  الاقل تا دوره مغول و قرن سیزدهم میالدی همه آن مکان، یعنی تمامی روستای پیر
یادی از ناحیه لنجان یهودی نشین بوده است.  و مقدار ز

دی مقیم اصفهان این ارزیابی منطقی می نماید و علت آن است که بعید است که یهو
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 

پا سازد و یا حتی کنیسا بسازد.   در چنین مکان نسبتاً دوردست جایگاه مقدسی بر
ا تقویت می کند که در دوران گذشته دور و بر آرامگاه مقدس محل منطق این احتمال ر

سکونت شمار زیادی یهودی بوده است. ولی امروز هیچ یهودی در آن روستا زندگی 
بور گاهی دارای متولیان مسلمان و گاهی یهودی است.  نمی کند. با این همه، مکان مز

ارد که در داخل آن نوعی در همان نزدیکی گورستان کنار سرح بت آشر کوهی قرار د
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 

 وله" می خوانند."کوک
و تنها گمانی که دارم آن  –من تالش بسیار کردم پی ببرم که این واژه از کجا آمده است 

یه" نامیده می شده است و ما چنین نامی را در  است که این نقطه در گذشته "کوه کیلو
یع تلفظ یم. گمان می رود که اهالی محلی وقتی این نام را سر  چند نقطه دیگر ایران نیز دار

 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 

ت زندگی می کردند و خود من هم در رشت خانواده من سال ها در شهر رش داده اند.
به دنیا آمده ام و هرگز در اصفهان مقیم نبوده ام، ولی همه آن ها دلشان می خواست که 



این واقعیت نشان می دهد که  پس از فوت، در "سِرَح بَت آشر" به خاک سپرده شوند.
ین مکان یهودیان در اصفهان و حتی نواحی دیگر آرزو داشتند که پس از فوت، در ا

 مقدس و نسبتا دور دست دفن شوند.
 آیا این مکان مقدس یهودیان، مورد احترام مسلمانان نیز قرار دارد؟ –پرسش 
یم و آن این که من هیچ  –پاسخ  بله، صد در صد. می خواهم مطلب کلی تری بگو

مکان مقدس یهودی را در سراسر خاک ایران نمی شناسم که مورد احترام مسلمانان نیز 
یک از اماکن مقدس که از آن نب اشد. چنین مکانی اصال وجود ندارد. من در مورد هر

آرامگاه های دیگر یهودی نیز  ها سخن بگوئیم، در این مورد توضیح بیشتری خواهم داد.
 از نظر تقدس، مورد قبول مسلمانان نیز هست.

ایران با کمال شوربختی، هم من و هم شما از هنگام انقالب به بعد از  –پرسش 
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 

می خواهم بپرسم که آیا می دانید  ای از داخل شهر باشد. در این فر صت
 مسلمانانی که به زیارت این مکان می آیند چه نوع نذر و نیازهائی می کنند؟

باره به ایران بروم و همه  –پاسخ  یم که من بسیار مایلم بتوانم دو نخست می خواهم بگو
جا را یک بار دیگر ببینم و خاطرات را زنده کنم. ولی در پاسخ به پرسش شما باید 
یم که اصوال ماهیت نذر و نیاز در مورد انسان ها در هر نقطه جهان که باشند  بگو
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 

ران دم بخت آرزوی ازدواج دارند. این ها آرزوهائی است که بیماری به دور باشند، دخت
میان همه مردمان مشترک است، خواه در چین و ژاپن زندگی می کنند و یا ایران و 

بی.  یکای جنو  آمر
در سراسر دنیا همین است. خواسته های همه انسان ها کم و بیش یکی است. ما 

ستیم. مسلمان و یهودی هنگامی صلح و صفا می خواهیم و در پی رسیدن به آرامش ه
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" 

 رزوی نیکوئی و نیک بختی دارند.است آ
گفتۀ شما در مورد شیوه تلفظ نام "سرح بت آشر" در بین اهالی یهودی اصفهان درست 

ت آشر" و یا حتی "سارا بت آشر" می خوانند و حتی را بَاست. آن ها این مکان را "سَ 
 یک نام پرمعنی دیگر هم دارند که آن "ماما سارا" می باشد، یعنی یهودیان اصفهان

 "سرح" را از روی محبت مادر خویش می دانند.



در یکی از سفرنامه های متعددی که من از سیاحان اروپائی خواندم و یادم نیست که 
یسنده آن هلندی بوده یا آلمانی و صدسال و یا دویست سال پیش نگاشته شده، به  نو
اشتباه آمده است که این مکان مقدس در سی کیلومتری جنوب اصفهان، آرامگاه 

اشتباه ممکن است ناشی از آن باشد که "سارا" همسر حضرت ابراهیم می باشد. این 
جز سارا همسر حضرت ابراهیم، سارای دیگری وجود ندارد که در کتاب مقدس از او 

 نام برده شده و جنبه تقدس داشته باشد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

شما در گفت و گوهای پیشین به یکی از مهمترین اماکن مقدس یهودی در  –پرسش 
ح بَت آشر نوه حضرت رَایران اشاره کردید که در اصفهان قرار دارد و آرامگاه سِ

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 

ام بعدها به "اصفهان" تغییر یافت. این بار می خواهیم بپرسیم که می شده که این ن
 عالوه بر این آرامگاه، چه اماکن مقدس دیگر یهودی در اصفهان وجود دارد؟

تا آن جا که ما آگاهی داریم، دو مکان دیگر در اصفهان موجود است که  –پاسخ 
دارد و دیگری "مسجدِ  یهودیان آن ها را مقدس می دانند که یکی "هارونِ والیت" نام

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 
ینۀ طهارت( قرار داشته  - Mikvehמקוה )بوده است و در کنار آن یک "میقوه"  خز

است که برای اجرای آئین وضو و طهارت، مخصوصا برای زنان یهودی در پایان دوران 
گرفته است. آثار این بناها در مکان موسوم به هارون قاعدگی مورد استفاده قرار می 

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 
و مسلمانان این مکان را متعلق به خود می دانند، و متولی آن یک فرد مسلمان است 

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 
ما گاهی به روایات نیز توجه کنیم؛ زیرا اگر معموال  روایتی دارند و الزم است که

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 
نزدیکی کنیسای یهودیان که جایگاه نیایش های مذهبی آنان از تصرف شهر اصفهان، از 

ین روزۀ یهودیان محسوب می  است رد می شد، آن هنگام روز کیپور بوده که مقدس تر
گردد و "روز بخشایش" هم نامیده می شود، و در همان هنگام که یهودیان از داخل کنیسا 

 שמע")ادونای اِحاد" نو یِاَدونای اِلُوهِ با صدای بلند این دعا را می خواندند "شِمَع ییسرائل، 
بشنو ای اسرائیل که پروردگار ما خداوند یگانه است( و سپس  –" אחד' ה אלוהינו' ה ישראל

یاد میزدند "قادوش، قادوش"   - קדוש קדוש)همگان در پاسخ با صدای بلند یکنوا فر
مور به خشم مقدس، مقدس( اسب تیمور لنگ رم کرد و او را به زمین انداخت و تی
میالدی  1888آمد و دستور داد که همه یهودیان را قتل عام کنند. تیمور در حدود سال 

هجری قمری وارد اصفهان شد که کم و بیش هم دوره با حافظ بوده  052برابر با 
 است.

احتمال می رود که هارونِ والیت تا آن هنگام در دست یهودیان بوده و پس از آن، دوران 
ذلت یهودیان فرا می رسد و ستم های بسیار بر آنان روا داشته می سخت محنت و 

و در ایام خاندان  شود و در دوران مغول و ایام تیموریان به کشتار یهودیان می پردازند
صفوی نیز ستمگری های بسیار علیه یهودیان و دیگر اقلیت های دینی صورت گرفت و 

 یهودیان در اصفهان گردید.همه این فجایع باعث تحلیل رفتن تدریجی شمار 
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 

 یهودی در اصفهان می زیستند. 16222میالدی حدود  1262در سال 



هنگامی که یک گردشگر یهودی به نام ربی بنیامین از شهر تولدو در دوران سلجوقیان، 
در اسپانیا پایش به اصفهان می رسد، او نیز شمار یهودیان در اصفهان را پانزده هزار نفر 

یابی می کند.  ارز
ولی بعدها شمار این جمعیت رو به کاهش گذاشت و هر اندازه که تعداد افراد یک 

جامعه نیز بیشتر فروکش می کند. بنابراین، یهودیان جامعه کمتر می شود، قدرت آن 
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، 

ماند و آن جا را همچنان ولی در حافظه تاریخی و ذهن و قلب آنان خاطره آن باقی 
 مقدس می دانستند.

بوط می شود آن است که کم و بیش در دوران  یان مر موضوعی که به این جر
مشروطیت، فردی به نام آقا نجفی اصفهانی که در آن شهر قدرت و نفوذ بسیار داشت 
پا ساخته بود و حتی با دولت مرکزی نیز کوس برابری  و دم و دستگاهی برای خود بر

د، گاه به گاه از معجزات هارونِ والیت سخن می گفت و برای افزایش قدرت می ز
خویش 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.
مسلمانان قرار گرفته، مکانی جایگاه مقدس دیگری که متعلق به یهودیان بوده و در اختیار 

است که "مسجد شَعیاء" نامیده می شود. این نام شگفت انگیز است، زیرا چنین واژه 
بی  بان عر بان فارسیوجود دارد ای نه در ز . البته یکی از یافت می شود و نه در ز

تلفظ می شود.  (Yesha’yaישעיה )مقدسین یهودی "اِشعیاء" نام دارد که به عبری 
ی به این نام در کتاب مقدس یهود وجود دارد که در بخش هائی از آن سخن صحیفه ا

 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" 

ن از یک فرد مقدس مقدس یهود ارتباطی ندارد. ولی تصور می رود که به هر حال سخ
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 

باره واقع شده که در گذشته محله مرکزی یهودیان اصفهان  دارد و در محوطه محلۀ جو
 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 

آرامگاه آن ها را روی هر هنگام زیارت  ،طبق سنت دینیدیده می شود که یهودیان 
 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 



ر گفت و گوی پیش به شرح آن پرداختیم که همانا آرامگاه "سِرَح بت آشر" دیگری که د
 نوه حضرت یعقوب در اصفهان است که به طور کامل توسط یهودیان اداره می شود.

می خواهم در اصفهان بمانیم و این پرسش را با شما در میان گذارم که  –پرسش 
اری "یهودیه" و پس از اسالم چگونه شد که اصفهان را یهودیان برپا کردند و روزگ

"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 به این پرسش شما بحثی طوالنی را به پیش می آورد و نمی توان به  –پاسخ 

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 

ار نبود که اصفهان پایتخت قرار می نیست. حتی باید تذکر دهم که این نخستین ب
گرفت، زیرا در دوران دیلمیان نیز آن شهر پایتخت بوده است. در دوران صفوی، 
یز بود و بعد به قزوین انتقال یافت و پس از آن به اصفهان آورده  نخستین پایتخت تبر

 شد.
طنتش شاه عباس اول بود که اصفهان را پایتخت اعالم کرد؛ و این حتی از ابتدای سل

نبود، بلکه پس از سال ها انجام گرفت. به طور کلی می توان گفت که سالطین ترجیج 
ند شهرهائی را که به محل سکونت قبائل آن ها نزدیک تر است به پایتختی ادمی د

ینند، تا دفاع از آن آسان تر باشد.   خود برگز
فویان آن ولی کنجکاوی ما در این پرسش متمرکز به آن است که چه شد ص –پرسش 

همه قوانین یهودستیزانه را در دوران حکومت خود وضع کردند و به اجرا 
 گذاشتند؟

بوط می شود  –پاسخ  یان در ایران مر این پرسش با چون چرای به روی کار آمدن صفو
که با اِعمال خشونت به قدرت رسیدند. شاه اسماعیل هنگامی که حکومت را به 

ه ساله بود. او از همین سنین، با کمک قزلباش دست گرفت، یک نوجوان سیزده چهارد
عثمانی آغاز کرد و هم زمان به کشتار  امپراتوریهای خود جنگ و درگیری را با 

مسلمانان سنی مذهب در ایران پرداخت. در آن دوران کشتار فجیعی علیه اهل تسنن در 
کار آمدن یک  ایران به راه افتاد و در کشوری که روزگاری شیعه می کشتند، با به روی

 خاندان شیعه، ورق برگشت و سنی کشی آغاز گردید.
این کشت و کشتارها که انگیزه دینی اسالمی داشت، روی وضع و سرنوشت اقلیت 
یشه دوانید و در دوران  های دینی نیز تاثیر گذاشت و فرهنگ خشونت هرچه بیشتر ر

دیدند، قصد  صفوی به درختی تنومند مبدل شد. در آن دوران هرجا که سنی می
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 
ه نبودند، آمدند و قوانین و قواعد تازه ای برای تشییع درست کردند و آنانی که شیع

 ناگهان برچسب "نجس" به پیشانی آنان زده شد.
ولی در همین دوران بود که شمار زیادی از ارامنه را به ایران آوردند و در  –پرسش 

 .اصفهان و شهرهای دیگر ساکن ساختند
بله درست است، ولی این کار را به خاطر دل خوشی ارامنه انجام ندادند، بلکه  –پاسخ 

ها نیاز داشتند. ولی همین ارامنه نیز در آن دوران عذاب می کشیدند.  به نیروی کار آن
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 

ید حکومت صفوی سخن گفته است. اراکل نیز در کت اب خود از ستمی سخن می گو
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 

نبود، در آن دوران زجر می کشید. این دوران ستم و  بوده است. هرکس اهل تشییع
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 

آمده بودند، در  دیگر با اجازه شاه عباس به ایران سفر کرده و به دیدن اصفهان
 مشاهدات خود آن را ذکر کرده اند.

پا  علت هم آن بود که در واقع، بین ایران و اسپانیا که ابرقدرت آن دوران در ارو
محسوب می شد، روابط دوستانه ای وجود نداشت، بلکه خصومت برقرار بود و 

شد و از حکومت ایران بسیار مایل بود که دیگر کشورهای اروپائی را به سوی خود بک
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

در گفت و گوهای پیشین به طور مفصل در شهر تاریخی  نتصرپروفسور  –پرسش 
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 

ن جایگاه را ببرید که مسلمانان نیز آ (Esther and Mordechaiאסתר ומרכדי )مردخای 
مقدس می دانند و یکی از جاذبه های توریستی بزرگ این شهر باستانی ایران 

شماری اوباش قصد حمله و  0200گرچه شوربختانه در سال  – محسوب می شود
ویرانی آن را داشتند، که در این نیت سوء ناکام ماندند، ولی دست کم توانستند واژه 

 مکان مقدس پائین بکشند.  "زیارتگاه" را از تابلوی ورودی این
همدان نیز مانند اصفهان، و حتی شاید بیشتر از آن پیشینۀ تاریخی دارد. قدمت  –پاسخ 

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 

 ل نامیده می شدند.سه شهر دیگر شوش و پاسارگاد و باب
همدان جایگاه دفن دو چهره تاریخی ملت یهود است که یکی استر و دیگری مردخای 

را مجموعه کتاب مقدس یهود )عهد عتیق(  صحیفه ای که 00میان نامیده می شوند. در



استر" وجود دارد که داستان زندگی استر  توماربه نام "نیز ، صحیفه ای تشکیل می دهد
و مردخای را بیان می کند و با جشن یهودی پوریم ارتباط پیدا می کند. استر که نام 
یبائی خیره کننده ای برخوردار بوده و طبق روایتی که  یهودی او "هَداسا" می باشد، از ز

رفت. گفته می شود که قرار گایران استر آمده، مورد توجه اَخَشوِروش پادشاه  توماردر 
 اخشوروش همان خشایارشاه هخامنشی بوده است.

در ادامۀ روایت آمده است که خشایارشاه بر همسر نخست خود که وشتی نام داشت 
یند و او را ملکه ایران می  شهبانوئیخشم می گیرد و استر را به جای وی به  برمی گز

ایران، به موجب این روایت، یک  خواند. بدین سان برای نخستین بار در تاریخ باستان
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 

تر بوده، باشد. پسر عموی استر، که برخی به اشتباه تصور می کنند که او عموی اس
 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 
یا ارتباط با جزایرگاگی" یا "اَغیرایرانی و از قبیله "اَ  اژه در جنوب  دریای جاجی" که گو

یای مدیترا بوط می شود، در به نه دارد و یونان امروز در در سرزمین مقدونیه مر
بار ایران رسیده بود. هامان با  امپراتوری ایران ساکن گردیده و به مقام صدراعظمی در

مردخای یهودی سر ستیز و خصومت داشته است، زیرا مردخای با پیروی از باورهای 
صدراعظم بیگانه یهودی که بت پرستی را مردود می داند، حاضر نبوده است در برابر 

سر تعظیم فرود آورد. زیرا در دین یهود آمده است که تنها در برابر پروردگار است که 
 سجده کرد.می توان 

هامان که ظاهراً حاضر نبوده این "توهین و تحقیر" از جانب یک یهودی را تحمل کند، 
 امپراتورییان تصمیم می گیرد با ترفند و نیرنگ از پادشاه حکم بگیرد که باید همه یهود

ایران کشته و نابود شوند تا اثری از چنین قومی باقی نماند. در آن دوران یهودیان بسیار 
یادی در   امپراتوریوالیت در سراسر این  100ایران می زیسته اند و در  امپراتوریز

پراکنده بودند. این روایت نشان می دهد که شمار یهودیان در ایران در دوران هخامنشی 
یاد بوده است. تاچه  حد ز

مردخای هنگامی که از فرمان پادشاه در مورد قتل عام یهودیان آگاه می شود، به پیش 
ید که باید ب دیدار پادشاه برود و فاش سازد که خود او نیز ه استر رفته و به او می گو

یهودی است و فرمانی که نادانسته از جانب پادشاه صادر شده، دستور قتل همه 
 هم قومان او می باشد.همکیشان و 

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 

بار ثبت می رویداد  . نگاهداری می شودد و در بایگانی سلطنتی گردهای در



یدادها برو شده بود دستور می دهد که کتاب رو ی پادشاه در شبی که با بی خوابی رو
یش به یاد می  دربار را به حضورش آورند و فداکاری مردخای را در نجات جان خو

شاه می آید و برای او فاش آورد. در همین موقعیت بود که شهبانو استر به حضور پاد
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 

یب ترفند و دروغ هامان را  داده است و استر یادآوری می کند که خود پادشاه فر
خورده و چنین دستوری صادر کرده است. معلوم می شود که هامان همچنین توطئه 

 کرده بود که پادشاه ایران را به قتل برساند. 
به داری نیز  در ادامه ماجرا، پادشاه دستور قتل عام یهودیان را باطل می کند و همان چو

یز کرد که ن مردخای تدارک دیده بود، برای اعدام خود وی به کار هامان برای حلق آو
یخته می شود. پسران هامان نیز که شمار آنان ده تن بود  می رود و پیکر هامان از آن آو
یز می گردند و بدین سان ملت یهود از فاجعه ای هولناک و یک هولوکاست  حلق آو

 تکان دهنده نجات می یابد.
کشتار همگانی، یهودیان هر سال عید پوریم را جشن می به پاس این نجات و رهائی از 

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.
وی ایران و مردخای پسر عموی او که موجب بر حسب این روایت یهودی، استر شهبان

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 
ر همین خنک آن، کاخ سلطنتی ییالقی در آن جا قرار داشته است و استر و مردخای د

 و هم آن جا به خاک سپرده می شوند. چشم به روی جهان می بندندشهر 
در کتاب "اردشیر نامه" که یکی از آثار منظوم شاهین شاعر یهودی است و در تاریخ 

میالدی سروده شده و این ایام مصادف با دوران پادشاهی سلطان سعید بهادر  1888
ین سلطان ایلخانی می شود، چنین روایت  شده که استر و مردخای در آن هنگام در آخر

دیگر هخامنشیان به نام شوش زندگی می کرده اند و به آنان سروش الهی می  پایتختِ
رسد که باید به شهر همدان جایگاه کاخ ییالقی پادشاه نقل مکان کنند. بنا به این 
ین شاعر یهودی ایران محسوب می شود، رفتن استر و  روایت شاهین، که بزرگتر

 ردخای از شوش به همدان خواست الهی بوده است.م
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 
ی در همدان همانجا فوت می کنند و به خاک سپرده می شوند. مزار استر و مردخا



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 
ده اند و مقدس و مهم و چهره مردمان و طرز لباس پوشیدن آنان را نقاشی می کر

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.
یر این بقعه قرار دارد ولی پیکر آن ها در داخل گفتیم که آرامگاه استر و مردخای د ر ز

یح بلندی که در داخل تاالر دیده می شود نهاده نشده است، بلکه در سردابه ای  ضر
یر این دو سنگ قبر مرتفع حفر  ه و پیکرها در این سردابه گردیداست که چندین متر ز

اجداد قوم یهود دفن شده است. این شیوه تدفین مردگان مقدس، بسیار شبیه تدفین 
یارتگاه یهودیان  )ابراهیم، اسحق و یعقوب( در شهر حبرون )الخلیل( است که تا امروز ز

یحو محل نماز مسلمانان می باشد. در حبرون نیز  آرامگاه ها مرتفع و هم کف  ضر
یر زمین قرار دارد.  زمین است، ولی قبر واقعی در سردابه ای در ز

یحبین دو  سانتیمتر فاصله وجود دارد و روی دیوارها استر و مردخای شصت  ضر
استر در کتاب  تومارآیاتی به زبان و خط عبری نگاشته شده که اکثر آن ها برگرفته از 

 مقدس است. 
باره آرامگاه استر و مردخای مطلبی نگاشته یک سیاح یهودی از  نخستین کسی که در

 1150می شود که حدود سال  ال نامیدهتودِبی بنیامین مِ شهر تودال در اسپانیاست که رَ
میالدی مصادف با دوران سلجوقیان از همدان دیدن کرده و به تفصیل در مورد این 

یارتگاه به بحث و توصیف می پردازد.  ز

دلم می خواهد که در این فرصت و به عنوان یک فرد دانشگاهی موضوعی را توضیح 
 دهم و آن فرضیه

 Ernst Herzfeldیک ایران شناس و باستان شناس یهودی آلمانی به نام اِرنست هِرتسفِلد 
که سالیان دراز در ایران حفاری های باستان شناسی انجام داده  می باشد (1879-(1948

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 

الدی سلطنت می می 001تا  855است که همسر یزدگرد اول بوده که بین سال های 
 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.
شهبانوی یهودی در ایران داریم که نخستین آن استر همسر اخشوروش در هر حال، ما دو 

 شوشندخت بوده است. آن )خشایارشاه( و دومین



علی رغم گفته های هرتسفلد، ما به باور یهودیان باز می گردیم که طبق آن، مکان مقدس 
یارتگاه یهودیان محسوب  همدان آرامگاه استر و مردخای است و با همین عنوان نیز ز

 ی شود و مسلمانان نیز تقدس آن را می پذیرند.م
نکته دیگری را نیز در رابطه با این آرامگاه باید عنوان کنیم و آن اختالف نظر بین 

یسان در مورد زمان وقوع این حوادث و  رویدادها می  مسیرپژوهشگران و تاریخ نو
برخی آن را زودتر  باشد. برخی داستان استر را هم زمان با دوران خشایارشاه می دانند و

یند که پس از دوران خشایارشاه به وقوع پیوسته  یابی می کنند و برخی دیگر می گو ارز
است. سخن ما در این باره ناتمام می ماند که در گفت و گوی بعدی به ادامه آن می 

 پردازیم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

شما در گفت و گوی پیشین درباره آرامگاهی در شهر همدان سخن گفتید  –سش پر
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 

ظر پژوهشی و تاریخی است. می خواهیم به دور از باورهای دینی، و تنها از ن
بپرسیم که این زیارتگاه تا چه حد واقعا می تواند آرامگاه آن دو تن باشد که 

استر" در کتاب مقدس یهودیان به شرح روایت زندگی آنان  تومارصحیفه ای به نام "
   می پردازد؟

این عالمت سئوال را می توان در برابر بسیاری از اماکنی که از دیدگاه برخی  –پاسخ 
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 

 می شود، واقعا مدفن فرزندان امامان است؟ ایران امامزاده نامیده
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 



صلی دارد این است که چنین تالشی به نتیجه برسد و از دیدگاه من آن چه که اهمیت ا
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.
ضیح شما، من نوع سئوال خود را عوض می کنم و می پرسم که با این تو –پرسش 

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 

که گذشت بارها مورد  می دانم که این مکان مقدس در طول تاریخ و به ویژه در قرنی
برده  یغمای اشیای باستانی که در آن جا بود به خقرار گرفت و بر و دستبرد تعرض

قرار گرفت و واژه  انشد و حتی چندی پیش نیز این آرامگاه مورد تعرض اوباش
 "زیارتگاه" از تابلوی ورودی آن پائین آورده شد.

استر" در کتاب  توماراریم، همانا "تنها سند مکتوب و موثقی که ما در اختیار د –پاسخ 
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 

یده شد  یکِ دیگر باید در کتاب مقدس گنجانیده شود، یکی از صحیفه هائی که برگز
ینش نشان اهمیتی است که علمای یهود برای این نوشتار  تومارین "هم استر" بود. این گز

 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 

یدند که تنها بخش کوچکی از آن را برای گنجانی استر  توماردن در کتاب مقدس برگز
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 

یخته است که  ذکر آن است که وقتی ید، تاجی از سقف آو شما وارد تاالر مزار می شو
طبق باورهای دینی تاج سر استر بوده است. در این جا نیز این پرسش پیش می آید که 

 و به استر تعلق داشته است؟ بودهآیا واقعاً این شیئی یک تاج 
یم، هیچ گون یه دید دیگری به این پرسش شما بنگر ه حفاری در ولی اگر بخواهیم از زاو

ی این مکان نشده و طبعا دی. ان. ای. پیکرها و یا استخوان هائی را که در این دو  سردابه
یر میکروسکوپ آزمایشگاه قرار نداده اند و مشخص نشده که  یمزار وجود دارد ز

قدمت این قبور چقدر است و از نظر باستانشناسی به چه دوره ای تعلق دارد. هیچ یک 
 انجام نگرفته و مدارکی را نمی توان ارائه داد.از این پژوهش ها 

ولی شما در سخنان خود به شباهتی اشاره کردید که از نظر تاریخی  –پرسش 
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( 
 ت.اس

باید تذکر داد که آرامگاه حبرون نیز در چهار هزار سال پیش مسلما به  –پاسخ 
چیزها تغییر یافته و حتی خط  یصورت امروز آن نبوده است. در طول زمان بسیار

بان عبری با خطی که در دوهزار و پانصد  عبری هم عوض شده است. نگارش امروز ز
 سال پیش وجود داشته متفاوت است.

یحتوجه کنید آن  بزرگ و زیبائی که با چوب آبنوس ساخته شده و حکاکی های  ضر
یبائی روی آن دیده می شود، آن هم متعلق به دوران باستان نیست و خط عبری آن  ز

 همان خط باستانی یهودیان نیست.
یند که این می  یحگو بی بارها تعمیر و تعویض شده است زیرا چوب دوام  ضر چو

از چند سالی باید عوض شود. گاهی افراد نیکوکار نذر می کنند و این  ابدی ندارد و هر
یح پا شد، تا آن جا که من  ضر ین تابوتی که به روی این مزار بر را تغییر می دهند. آخر

بوط می شود که در آن هنگام رشیدالدین فضل الله  آگاهی دارم به دوره ایلخانیان مر
من نام این شخصیت را از این رو بوده است.  حکومتطبیب همدانی صدر اعظم 

ذکر می کنم که او یک فرد یهودی بوده که در سن سی سالگی اسالم می آورد و در کار 
ین مورخین اسالمی محسوب می  پژوهش تاریخی بسیار برجسته بوده و یکی از مهمتر

 گردد.
دیدن می کند، ال از همدان بی بنیامین اهل تودِدر آن دورانی که سیاح یهودی اسپانیائی، رَ

یسد که هفتاد هزار نفر یهودی در آن شهر که  در کتاب مشاهدات خود می نو
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.
شهر همدان محسوب می شده محدوده آرامگاه استر و مردخای تا دوره ای، خارج از 

و دور و بر آن یک قبرستان بزرگ یهودی وجود داشته که همه آن را به تدریج ویران 
بروی خیابان اصلی  کردند و شهر همدان چنان گسترش یافت که اکنون محل آرامگاه رو

اثری باقی نمانده و زمین های اطراف آرامگاه به  شهر قرار دارد و از آن قبرستان دیگر
خانه سازی کرده اند و محوطه امروزی آرامگاه استر و  جا تدریج تصرف شده و در آن

 مردخای بسیار محدود است.
دور و بر این آرامگاه جاده سازی شده و خیابان های وسیع احداث گردیده و شهر چنان 

 در مرکز شهر قرار گرفته است. توسعه یافته که امروزه آرامگاه عمال
و در این  چند دهه پیش نیز یک رشته نوسازی در این آرامگاه انجام گردید–پرسش 

جا الزم است از یک خدمتگزار جامعه یهودیان ایران در رابطه با نوسازی آرامگاه 
او سپاس گوئیم. او حقوقدان یوسف کهن بود که در سال های  ازذکر خیر کنیم و 

ییر رژیم در ایران نمایندگی یهودیان را در مجلس شورای ملی به عهده پیش از تغ



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 

نده یهودیان در مجلس، موفقیتی نداشت. زنده نام یوسف کهن در واقع آخرین نمای
، که پس از انتقال اجباری به ایاالت متحده، بسیار پیش از تغییر رژیم در ایران بود

 .جوان از دنیا رفت
، می کنیدو به آن تعمیرات اشاره  می آیدبله، خرسندم که این قدردانی به عمل  –پاسخ 

ر آن آرامگاه به که این، یک نمونه از نوسازی هائی است که در طول قرون و اعصار د
 عمل آمده است.

حاال اجازه دهید به این پرسش بپردازیم که سرگذشت استر و مردخای از نظر تاریخی 
باره زمان آن بین مورخین  بوط می شود. یادآوری می کنم که در به چه زمانی مر

 مختلف اختالف نظرهائی وجود دارد.
ین مورخین تاریخ یهود که یوسِ  الویوس نام داشت و در سده اول فوس فِیکی از بزرگتر

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 

ین شاعر یهودی ایران بوده و سرگذشت ملت یهود را ب ه شود که پیشتر گفتیم بزرگتر
نظم کشیده است. یادآوری می کنیم که یکی از آثاری که شاهین از خود به جای گذاشته 

استر" است که او  تومار"اردشیر نامه" خوانده می شود، که در حقیقت همان ماجرای "
 آن را به صورت منظوم درآورده است.

بوط می شود و برخی یند که این سرگذشت به دوران خشایارشاه مر  عده ای می گو
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 

زیرا فراموش  –شناسان بر این باورند که این واژه یک صورت زبانی عیالمی است 
که توسط خاندان هخامنشی به عنوان پایتخت زمستانی نکنیم که شهر شوش پیش از آن 

یده ش از این رو ممکن است که واژه "اخشوروش" ه و د، یک شهر عیالمی بودوگز
ین باور بر این است که  صورت عیالمی نام خشایار باشد. در هر حال، بیشتر

 است. شاهاخشوروش همان خشایار
یم که دو مقبره دیگر نیز در این شهر از آن جا که ما در همدان هستیم، اجازه بدهید بگ و

بوط می شود: یکی آرمگاه یکی از مقدسین  وجود دارد که با تاریخ یهودیان ایران مر
بان های فارسی و  (Hagayחגי )یهودی به نام "حَگای"  بیاست که در ز آن را "حجای"  عر

کتاب مقدس تلفظ می کنند و او نوه پیغمبر بوده و صحیفه ای دارد که جزو نوشتارهای 
נחמיה )یهودیان است. دومی آرامگاه یک شخصیت تاریخی یهودی به نام "نِحِمیا"  

Nehemya) .است 
پاست و در واقع مصالی مسلمانان محسوب می شود و   در هر دو مکان مساجدی بر

 تا پیش از گسترش شهر همدان، در حاشیه و حومه شهر قرار داشته است.



یوش اول هم  بوط است و با دار سرگذشت حَگای کم و بیش با دوران هخامنشی مر
زمان می شود. نحمیا در دوران اردشیر اول می زیسته است. گفته می شود مسجدی 
پا گردیده، مسجد یحیی نام گرفته که یهودیان آن جا را  که به روی آرامگاه نحمیا بر

تند و هر اندازه که به محل و شیوه مقدس می دانند. متولیان دو مسجد مسلمان هس
ید، مشاهده می کنید که واقعاً دو مسجد تمام عیار اسالمی است.  ساختمان آن بنگر

ولی آیا مسلمانان تائید می کنند که این مکان آرامگاه دو تن از مقدسین  –پرسش 
 یهود است؟

گفته ام ضروری  بله، آن ها تائید می کنند. یادآوری این نکته ای که پیشتر نیز –پاسخ 
یباً همه اماکن مقدس یهودی مورد قبول و احترام مسلمانان نیز قرار دارد.  است که تقر
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 

قدس اسالمی، از قرآن مجید تا همه کتب احادیث و اخبار و آمده است. در کتب م
نوشته های معتبر دینی و حتی مقاله های امروز روزنامه ها، از مقدسین یهود با احترام 

 بسیار یاد شده است. 
آیا دو مسجدی که ذکر کردید، مسجد حَجای )حَگای( و مسجد یحیی  –پرسش 

 )نِحِمیا( جنبه زیارتگاه نیز دارد؟
بله، این دو مکان زیارتگاه یهودیان نیز محسوب می شود و از آن جا که یهودیان  – پاسخ

این دو مسجد را دو مکان مقدس یهودی می دانند، با اجازه متولیان وارد آن جا می 
، مسجدشوند و به نیایش می پردازند و نذر و نیاز هم می کنند. متولیان مسلمان این دو 

 می دهند.مه یهودیان اصوال اجازه زیارت را به ه
الی اسپانیا بی بنیامین اهل تودِاگر به گذشته باز گردیم و یادآوری کنیم که سیاح یهودی رَ

یسد که در آن هنگام هفتاد هزار نفر یهودی در همدان می  در مشاهدات خود می نو
یسته اند، امروز شاید حتی به اندازه انگشتان دو دست هم یهودی در آن شهر زندگی  ز

 کنند و این جامعه باستانی به شدت در آن شهر کهن تحلیل رفته است.  نمی
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 

نفر یهودی در آن جا باقی مانده اند، تهران و  آیند. سه شهر عمده ای که هنوز چند هزار
شیراز و اصفهان است و در دیگر شهرهای ایران یا یهودی وجود ندارد و یا شمار آن ها 

 بسیار کم است.
ولی اماکن مقدس یهودی در همدان، تنها برای زیارت یهودیان نیست، بلکه  –پرسش 

ب می شود و در نشریات یکی از جاذبه های توریستی مهم شهر همدان نیز محسو
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.



بله موضوع گفت و گوی ما شرح اماکن مقدس است و جنبه توریستی آن را  –پاسخ 
یم. ولی در پایان این گفت و گو می خواهم به عهده مقامات خود آن کشور می گ ذار

موضوعی را یادآوری کنیم و آن نام "هنگماتا" به جای همدان است. هنگماتا یک واژه 
بان ماد و فرس قدیم به مفهوم همایشگاه است و در صحیفۀ عزرا در کتاب مقدس  ز

)صحیفه عزرا از آن نام برده شده است   Ahmetha))ַאְחְמָתא یهود به صورت "اَخماتا" 
 (.0فصل ششم آیه 

 



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

در چارچوب این گفت و شنودها در مورد اماکن مقدس یهودی در ایران،  –پرسش 
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 

ی سخن می رود که حتی تصویر ایران محسوب می شود. از کدام فرد مقدس یهود
 مزار او به روی اسکناس های ایران نیز نقش بسته بود؟

آن شخص مقدس یهودی که در شهر شوش آرمیده، دانیال نبی است. صحیفۀ  –پاسخ 
نوشتارهای کتاب مقدس یهود است. این صحیفه در دوازده فصل و  00دانیال بخشی از 

بان عبری و آرامی نگارش شده است . در حاشیه یادآوری کنم که گرچه کتاب به دو ز
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 

 یکی از آن ها می باشد. صحیفۀ دانیال



ید و درباره  یوش بزرگ و کورش کبیر نیز سخن می گو دانیال نبی در کتاب خود از دار
ل نیز در نوشتار او سخن رفته است. با استناد به این نوشته ها بخت النصر پادشاه بابِ

 ما می توانیم ارزیابی کنیم که دانیال نبی در دورانی می زیسته که یهودیان در اسارت
بابِل )عراق امروز( به سر می برده اند. حدوداً می توان گفت که زندگی دانیال  امپراتوری

 سال پیش از میالد بوده است. 682سال پیش، یعنی حدود  0822نبی در 
یه و تحلیل صحیفۀ دانیال بپردازم زیرا  من در این جا قصد ندارم به بررسی و تجز

 ه نوشتارهای مقدس.موضوع مورد بحث ما اماکن مقدس است و ن
یالمی ها که پیش از عدر ایران باستان، در دوران هخامنشی، و حتی در دوران 

هخامنشیان بودند، جوامع یهودی وجود داشته است. تصور می رود که شمار یهودیان 
 در شهر شوش نسبتاً زیاد بوده است.

استر در کتاب مقدس یهود که پیشتر از آن سخن گفتیم، بارها از شهر شوش  توماردر 
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 

 ار داشته است.نیز بوده و پایتخت تابستانی در همدان قر
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 

خویش دستور داده بود سراسر ایران  سپاهیانارد و در حالی که عمر به این شهر قرار د
خود محول  سپاهرا به تصرف در آورند، فرماندهی هر بخشی را به یکی از امیران 

بی ایران به رزم آوری به نام موسی االشعری  وساخته بود  ماموریت اشغال بخش جنو
ظب باشد به آرامگاه دانیال نبی سپرده شده بود. عمر به او تاکید کرده بود که موا

 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 

یسنده ایرانیان نگاشته شده که یکی از آن ها "مجمل ال یخ و القصص" نام دارد که نو توار
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 

 جوع کنند.آگاهی های بیشتری هستند، می توانند به این کتاب ر کسبآنانی که مایل به 
کتاب دیگر "نَزهةُ القلوب" نگارش حمدالله مستوفی است که در آن نیز اشاراتی به 

یم، سفرنامه  آرامگاه دانیال شده است. منبع سومی که بسیار اهمیت دارد از آن نام ببر
الی اسپانیاست که در گفت و گوهای پیشین نیامین اهل تودِسیاح معروف یهودی ربی ب

یان دیداری از ایران داشته بارها به او و سفر نامه اش اشاره داشته ایم که در دوران سلجو
و از جمله از شهر شوش دیدن کرده و به زیارت آرامگاه حضرت دانیال رسیده و 

 شته است.نگادرباره آن مطالبی 



این موضوع بسیار کنجکاوی مرا بر می انگیزد که حضرت دانیال، نبی  –پرسش 
سر می برده است. پس او چگونه به شهر شوش و استان  یهودیان در خاک کنعان به

به خاک همان جا خوزستان امروز ایران می رسد که در آن جا فوت می کند و 
همین پرسش را در مورد مقدسین دیگر یهودی نیز که در ایران  ؟سپرده می شود

 دفن شده اند، پیشتر با شما درمیان گذاشته بودم.
سال پیش می زیسته اند،  0522اگر به مقدسین و انبیائی اشاره می کنیم که در  -پاسخ 

آشور آن ها را همراه با دیگر یهودیان به اسارت برده  امپراتوریسخن از آنانی است که 
بود که به مروز زمان به خاک امروزی سرزمین ایران رسیدند. در آن دوران، آشوری ها 

اد نام گرفت مسلط بودند که آن سرزمین بخشی از همچنین بر آن چه که سرزمین م
 ایران بزرگ و باستانی است.

می خواهم یادآوری کنم که امپراتوری آشور که یهودیان را به اسارت برده بود، در سال 
پیش از میالد توسط مادها نابود شد. بعدها یهودیان یک بار دیگر توسط امپراتوری  510

وسط امپراتور بابِل بود که حضرت دانیال به آن دوران ها به اسارت برده شدند و آن ت
بوط می شود.  مر

باره داریوش  باره کورش کبیر و هم در وقتی در صحیفۀ دانیال در کتاب مقدس هم در
بزرگ سخن گفته می شود، عالمت آن است که امپراتوری ایران وجود داشته و 

 امپراتوری بابل نابود شده بوده است.
ه دست سپاهیان کورش کبیر نابود می شود، طبیعی است همه هنگامی که بابِل ب

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 

می توان گفت  شود. از آن جا که در آن دوران ها مرزهای مشخصی وجود نداشته، پس
 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 
یند. در آن هنگام که اسارت بابِل پایان یافت و یهودیان اجازه   یافتندآن جا سکونت گز

ودند که برایشان راحت تر بود که به به سرزمین پدری خویش باز گردند، افرادی نیز ب
شرق بروند )به جای اورشلیم که در غرب بابِل قرار داشت( و در سرزمین ایران 
ینند. آن یهودیانی که ترجیح دادند در شرق بمانند و به اورشلیم باز نگردند،  سکونت گز
 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.
ینش محل  تاریخ یهودیان دنیا را مطالعه بفرمائید و می بینید که آن چه در مورد شیوه گز
سکونتی یهودیان گفته شد، به ایران زمین محدود نمی شود، بلکه در کشورهای دیگر نیز 

یتانیا و فرانسه و سوئد و نقاط دیگر، بسیاری از رخ داده و حتی در ممالکی چو ن بر
 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 
اند. بیشتر در پایتخت های وقت مثل اصفهان و همدان و شوش زندگی می کرده 

بنابراین طبیعی است که حضرت دانیال در شوش ساکن گردید و بی تردید او به عنوان 
فرد تنها به آن شهر نرفته بود، بلکه شمار زیادی از یهودیان در آن دوران ترجیح داده یک 

 اقامت کنند. شوشبودند که در 
ن سه آن چه که ما درباره زندگی حضرت دانیال در شوش می دانیم مبتنی بر هما

یخ والقصص، نزهة القلوب و  مرجعی است که پیشتر به آن ها اشاره کردم )مجمل التوار
یم چهار مرجع که چهارمی همان خود  سفرنامه ربی بنیامین( و حتی می توانم بگو

 صحیفۀ دانیال در کتاب مقدس است.
ه موضوع را بدین سان می توان خالصه کرد: آرامگاه دانیال در یک کرانه از رودخان

یبا به موازات قرار گرفته  شاوور )که آن را شاه هور و شاهپور نیز نامیده اند( که تقر
یان  است. در کتاب دانیال وجود این رودخانه ذکر می گردد ولی رودخانه کرخه در جر

یا 0از آن نام برده می شود )کتاب دانیال فصل هشتم آیه Ulai) אּוָלי )با واژه "اوالی"  (. گو
 من دقیقا نمی دانم. –انشعابات رودخانه کارون بوده است یکی از 

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، 

می شد. نشستند و  نزاع دائمی بود که مرتباً بین گروه های مختلف ساکنان درگیر
رایزنی کردند و کوشیدند با هم در مورد محل آرامگاه حضرت دانیال به توافق برسند 
یسد که راه حل پیشنهادی آن بود که  یخ می نو و موسی االشعری در کتاب مجمل التوار

 یک سال در این سوی رودخانه و سال دیگر در آن سوی رودخانه باشد.دانیال مقبره 
ع تا دوران سلطان سنجر ادامه داشت و با استناد به آن چه که در احتماال این وض

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 

بوت را در شیشه ای قرار داده و با دانست. راه حلی که پادشاه پیشنهاد کرد آن بود که تا
یزان کنند تا شاید با این راه حل جنگ و  یر پل و درست در مرکز رودخانه آو زنجیر ز
نزاع بین ساکنان این سو و آن سوی رودخانه پایان پذیرد و اقتصاد شهر رونق بیشتری 

اصله یابد. هم زمان، سلطان سنجر دستور داد که ماهیگیری در دو سوی آرامگاه به ف
 چند کیلومتر ممنوع باشد.

پا گردید که از نظر معماری بی  در دوران سلطان سنجر بقعه ای به روی این مزار بر
. امروز این آرامگاه بسیار می شوددیده کمتر نظیر است و نمونه آن در دیگر اماکن ایران 

پا گردیدهمجلل است و بناهای زیادی در آن  ران که از معماری دوران اسالمی ای بر
 حکایت دارد.

 
 



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

مطلبی که در گفت و گوی پیشین فرمودید بسیار شگفت و جالب بود که  –پرسش 
نه فقط آرامگاه حضرت دانیال در شهر شوش برای مسلمانان نیز جنبه تقدس دارد، 

با استناد به کتابی که در صدر اسالم نگارش یافته، شما تعریف کردید که در  بلکه
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 

شما در ادامه سخنان خویش گفتید که یهودی، برایشان نعمت و برکت می آورد. 
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.
این دیدگاه را بیان کردم، گرچه من خود آرشیتکت نیستم و حتی از شوش نیز  –پاسخ 

یم که در آن شهر حفاری های  هنوز دیدن نکرده ام. ولی این نکته را نیز باید بگو
باستانشناسی زیادی انجام گرفته و یکی از استادانی که در این زمینه زحمات بسیار کشید 

 1505Roman-1856ام رومن گیرشمن )یک باستانشناس یهودی فرانسوی به ن
Ghirshman ) بود که چند سالی از آخر عمر خود را نیز در شهر خِدِرا در مرکز اسرائیل

ین کتاب ها درباره تاریخ ایران پیش از اسالم نیز هست.  گذراند. او نگارنده یکی از بهتر



خورشیدی  1886ا اسالم" در سال این کتاب که به زبان فرانسه نگاشته شده، با نام "ایران، از آغاز ت[
 .]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 

یر این  چنان زیباست که در دوران پهلوی، پشت اسکناس های پنج ریالی آن زمان به تصو
ین شده بود. البته در آن دوران پنج ریال پول زیادی بود و با آن می شد یک روز  مقبره مز

 .گردیدزندگی کرد. این بنا در دوران محمد رضا شاه بازسازی 
ده مخروط گنبد آرامگاه دانیال به صورت مقرنس بنا شده، یعنی آجرها را طوری قرار دا

اند که به صورت دندانه وار در آمده و همانند پلکان باال می رود و باریک تر می شود. 
یند که  آرامگاه یا امام  شماری کمیکارشناسان امور معماری اسالمی در ایران می گو

 زاده ای را در سراسر کشور یافته اند که گنبدی به این شیوه روی آن بنا شده باشد.
ی تاریخی ارزیابی می شود که شروع احداث آن در دوران آل در مورد قدمت این بنا

یم، زیرا در همه کتب و  یه بوده، ولی بیش از این نمی توانم چیزی در این باره بگو بو
مراجعی که جستجو کرده ام توضیحات بیشتری نیافته ام. ولی تصور می کنم که 

قابر اسالمی تحقیقات پروفسور پرویز ورجاوند در این زمینه تخصص دارد و در مورد م
 ارزنده ای انجام داده است که عالقمندان می توانند به نوشته های ایشان رجوع کنند.

یم که گرچه اساس  باره آرامگاه دانیال نبی بگو نکته دیگری را نیز می خواهم در
مستحکمی ندارد، ولی در ادبیات تاریخی ایران آمده است و جا دارد آن را ذکر کنیم. به 

وایاتی در ادبیات تاریخی، هنگامی که تیمور لنگ این مکان را تصرف کرد، موجب ر
مقبره دانیال نبی و آنچه را که در داخل آن بود با خود به سمرقند برد. ولی بسیاری از 
یند که چنین کاری صورت  پژوهشگران درستی این روایت را رد می کنند و می گو

 در شوش مدفون است.نگرفته و بازمانده پیکر نبی یهود همچنان 
یم که به تصور من می تواند  باره شهر شوش بگو نکته دیگری را نیز می خواهم در
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 

دو هزار سال می رسد، آمده است که روی در  شده است، و قدمت آن به حدود
 ورودی یکی از دروازه های اورشلیم، نقشی از شهر شوش دیده می شده است.

روی ه در تلمود آمده است که یک حاخام یهودی از حاخام دیگر می پرسد که چرا ما ب
ید "به  درب یکی از دروازه های اورشلیم نقش شهر شوش را می بینیم، و دومی می گو

اطر آن که همه ما بدانیم که از کجا آمده ایم". این سخن را می توان چنین تفسیر کرد خ
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  روو آمد بین اورشلیم و شوش رونق داشته است. از این می شود که مراوده و رفت 



توان گفت که حتی خود شهر شوش نیز در دیدگاه یهودیان یک حالت تقدس پیدا کرده 
 بود.

استر و شرح سرگذشت استر و مردخای نیز  تومارهمان گونه که می دانید، در خود 
اشتباهی نیز در میان بروز به شهر شوش چندین بار اشاره می شود که این امر موجب 

שושן הבירה )یهودیان ایران می گردد: آنان تصور می کنند وقتی نام "شُوشَن هَبیرا" 

Shoshan Habira -  شوشنِ 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 

 ن" و "هَبیرا" )پایتخت( نام برده می شود، منظور شهر شوش است."شوش
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 

یسرکان" و  بایجان" و "تو یم و نشان از مکان و "تهران" و "خراسان" و "آذر غیره به کار می بر
 محل دارد.

این مطلبی که گفتید که یک حاخام یهودی به حاخام دیگر می گوید "بدان  –پرسش 
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.
ین نشان افتخار یهودیان به این که در شهر شوش ریشه دارند. توجه بله، و همچن –پاسخ 

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.

ار ملت ایران و و این واقعیت نشان می دهد که ملت یهود تا چه سپاسگز –پرسش 
 خاک آن سرزمین است.

بله، ملت یهود خود را با ایران یگانه می داند، یعنی بیگانگی وجود ندارد. آن ها  –پاسخ 
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.
یم که همین احساس تاریخی را امروز من در میان همه حتی من به  جرات می توانم بگو

سال است  60یهودیان ایرانی نیز در هر کجا که هستند می بینم. فراموش نکنید که من 
که در اسرائیل زندگی می کنم و باالجبار از ایران به دور هستم. در این مملکت هر ایرانی 

ایرانی است و ایران را زادگاه خود می داند و از ایران با  را که دیده ام، افتخار می کند که
ید و از دیدگاه او ایران و اسرائیل یک کشور واحد هستند.  افتخار بسیار سخن می گو

من در اسرائیل در اماکن مختلف بوده و در ارتش خدمت کرده و با اقشار گوناگون 
ه شما وقتی با یک اسرائیلی کشور در ارتباط بوده و آن ها را می شناسم و می بینم ک

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 خویش ندارند. 

 این از دیدگاه من بیان کننده ویژگی ایران، ایرانی و یهودی ایرانی است.



باز  از سخن به دور افتادیم و اجازه بدهید به زیارتگاه دانیال نبی باز گردیم. البته از دیر
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 

بی یافت می شود.   عر
آن گونه که به من اطالع داده شده، در داخل بارگاه تابلوئی با کاشیکاری زیبای اصفهان 

قالَ عَلی بِن أبی طالِب عَلَیهِ الَسالم، مَن زارَ أخی »نصب شده که در آن آمده است: 
هر حضرت علی بن ابی طالب علیه السالم می فرماید:  –زارَنی  ندانیال عَلَیهِ السالم کَمَ

یارت کند، همانند آن است که مرا زیارت کرده کس براد رم دانیال علیه السالم را ز
مفهوم این حدیث آن است که از دیدگاه حضرت علی )ع(، حضرت دانیال از «. است

که این خود می تواند جزو افتخارات دو ملت ایران و  –چنین احترامی برخوردار بوده 
 یهود باشد. 

باره متاسفانه چون من از این زیارتگ اه دیدن نکرده ام، نمی توانم توضیحات بیشتری در
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.
به زیارت این جایگاه می آیند و تا آن جا که به آگاهی من  مسلمانان به طور مرتب

ین شمار  رسانده شده، یهودیان ایرانی نیز به ویژه از تهران و اصفهان و شیراز که بیشتر
یهودیان در آن سه شهر زندگی می کنند، هر سال گروهی از آنان با کرایه کردن چند 

لمان این زیارتگاه، یهودیان را در دستگاه اتوبوس رهسپار شوش می شوند و متولیان مس
بانی پذیرا می گردند و به آنان امکان نذر و نیاز می دهند.  کمال محبت و مهر

در سال های اخیر شمار یهودیان در ایران بسیار کاهش یافته و جو یهودستیزانه شدیدتر 
ر شده و معلوم نیست آیا امکان این گونه زیارت ها همچنان وجود دارد یا خیر. اکث

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 
یارت این آرامگاه می آیند و در آن جا به نیایش می پردازن د و باز یادآوری می کنم که ز

چه توصیه ای برای زیارت از این آرامگاه کرده  علیطبق احادیث اسالمی، حضرت 
 است.

 
 
 
 



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

شما در گفت و گوی پیشین از جمله گفتید که در داخل زیارتگاه حضرت  –پرسش 
گوید  می علی )ع(دانیال در شهر شوش نوشتاری وجود دارد که به نقل از حضرت 

بیاید، همانند آن است که به زیارت  م"هر کس که به زیارت آرامگاه دانیال نبی برادر
دانیال نبی را "برادر  علی )ع(من آمده باشد". یعنی بر حسب این حدیث، حضرت 

من" لقب می دهد که تصور می کنم چنین امری در روابط بین ادیان بی سابقه است. 
هر قزوین وجود دارد که آن را به یاران دانیال نبی به موازات آن مکان دیگری در ش

 نسبت می دهند. لطف کنید و ما را راهنمائی بفرمائید.
بله، آن چه که در مورد اهمیت آرامگاه دانیال نبی گفتید کامال درست است.  –پاسخ 

 و اما در مورد قزوین: در خود کتاب دانیال سخن از سه تن از یاران او می رود که حَنَنیا
یا و میشائل  نام داشته اند. من در  Hanania, Azariah, Mishael))ֲחנַניָה, ֲעַזְריָה, ִמָשֵאל ، عَزَر

گفت و گوهای پیشین وارد مباحث مطرح شده در صحیفۀ دانیال نشدم زیرا می 
زیرا موضوع بحث ما  –خواستم که سخن من در محدوده شناساندن آرامگاه او باشد 

 در ایران است.اماکن مقدس یهودی 



اما، همان گونه که در صحیفۀ دانیال آمده، وی را در کُنام پلنگان و شیران می اندازند 
در یک لحظه او را پاره پاره کنند. ولی آن جانوران درنده در کنار  ممکن بودکه ظاهرا 

ین آسیبی به او نمی رسانند. این داستان در کتب اسالمی  دانیال می آرمند و کوچکتر
باره آن مطالبی نگاشته شده است. برای نمونه می توان به نیز ب ازتاب یافته و در

بی نگاشته شده، و یا "قصص االنبیاء"  "قصص االنبیاء" نوشتۀ الثعلبی رجوع کرد که به عر
 نیشابوری را مطالعه بفرمائید که به زبان فارسی نوشته شده است.

باره انبیای یهود موجود است، بی و حتی در کتاب  بیشتر روایاتی که در در کتب عر
های دوران کالسیک ایران نیز بازتاب یافته است. طبری نیز در کتاب تاریخ خود به 
باره انبیای یهود اشاره می کند. و اما درباره یاران سه گانه حضرت  داستان های زیادی در

انبیاء"  دانیال که نام آن ها را بردیم، در شهر قزوین مسجدی وجود دارد که "مسجد چهار
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 

یک  است، آن ها به چهار تن از انبیاء اشاره می کنند و اسم هائی را می آورند که هیچ
شباهتی به سه اسم ذکر شده ما )حننیا، عزریا و میشائل( ندارد. این اسامی حتی به نام 

 مقدسین اسالمی نیز شباهتی ندارد.
یه" قرار گرفته و اسامی انبیای چهارگانه  این مسجد در خیابانی موسوم به "پیغمبر

لمانان، در دوران "سالم" و "سلوم" و "سهولی" و "القیا" ذکر گردیده که به باور برخی مس
غیبت اصحاب کهف به گسترش خداپرستی پرداختند. هر سال گروه زیادی از این 

 مسجد دیدن می کنند. 
ین  باید تاکید کنم که شهر قزوین در دورانی از تاریخ ایران زمین، یکی از پرجمعیت تر

 شهرهای یهودی نشین بوده است. قزوین نخستین پایتخت شاه عباس اول بود.
جا به یاد مطلبی می افتم که ظاهرا با موضوع مورد بحث ما ارتباطی ندارد. ولی  در این

یم که اجداد حاج ابراهیم کالنتر که  اجازه دهید این مطلب را نیز درباره قزوین بگو
سرکار آورنده سلسله قاجاریه در ایران محسوب می شود، یهودی بودند که از قزوین 

ائی که قوامی و قوام الدوله نامیده می شوند )با قوام به شیراز آمدند و اکثر خانواده ه
 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 
ین  یری را به دست گرفت و آخر یر دوره رضاشاه چند بار مقام نخست وز نخست وز

یورماه  –رضا شاه بود   1501خورشیدی )برابر اوت  1802یعنی حول و حوش شهر
میالدی( که متفقین خاک ایران را مورد حمله قرار دادند. تا پیش از آن فروغی به 
باره به  دستور رضا شاه خانه نشین شده بود، ولی با وقوع این حمله، شاه او را دو

یری   فروغی واقعا ایران را در آن مراحل بحرانی نجات داد.کرد و  منصوبنخست وز



بوط می شود که دستور  موضوع دیگری در ارتباط با یهودیان قزوین، به دوره نادرشاه مر
می دهد شمار زیادی از یهودیان قزوین و گیالن و دیلمان را به کالت نادری منتقل 

بود در خزانه هائی که به همین  سازند تا از اشیاء قیمتی و غنائمی که از هندوستان آورده
پا ساخته بود نگاهداری کنند. این خود نشان می دهد که چه جمعیت انبوهی  منظور بر
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.
آیا مسجد چهار انبیاء زیارتگاه نیز هست و یهودیان نیز به زیارت آن می  –رسش پ

 روند؟
بله، این مکان زیارتگاه نیز هست، ولی من آگاهی ندارم که آیا یهودیان نیز به  –پاسخ 

یارت آن می روند یا خیر. شاید یهودیانی که در سفر به شهرهای دیگر ایران، از قزوین  ز
د این مکان آگاهی دارند، عالقمند به زیارت از آن باشند. همچنین می گذرند و از وجو

 نمی توان قاطعانه گفت که این مکان متعلق به یهودیان بوده است.
یم، نباید  و یا شگفت انگیز تلقی شود. توجه داشته  غیرعادیمطالبی که من می گو

ند رسیدند و در میالدی به نهاو 585باشید که اعراب به ایران حمله کردند و در سال 
بود که سراسر ایران با سرعت  562اصفهان را اشغال کردند و حدود سال  501سال 

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 

 که شمار آنان بسیار کمتر بود. آن سرزمین زندگی می کردنددر داشت و مسیحیان نیز 
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 

یسند که خاک ایران شامل شمار  زیادی یهودی بوده است و بینید که آن ها هم می نو
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 

تا بتوانند به نیایش و اجرای آئین دینی خویش اقدامات آن ها احداث کنیسا است 
بپردازند. این یکی از واجبات دین است که هارامبام اندیشمند بزرگ یهود آن را مورد 
یسد که اگر در مکانی ده نفر یهودی یا بیشتر زندگی می  تاکید قرار می دهد و می نو

در ایران پیش از اسالم،  کنند، باید به احداث کنیسا بپردازند. بنابراین می توان گفت که
پا زیاد  های در عین حال که آتشکده بوده، شمار بسیاری نیز کنیسا وجود داشته که به بر

بان فارسی آن را "کِنِشت" می خوانند.  ز
با توجه به این واقعیت، هنگامی که نام مکانی را "مسجد چهار انبیاء" می گذارند که نام 

می ندارد، گمان آن است که پیشتر آن مکان های آن ها هیچ شباهتی به اسامی اسال
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 



یاد نیست. گمان قوی آن است که سخن از مقدسین یهودی بوده است. ب یهوده نیست ز
 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 

اند. از این رو من سنت یهودیان را قبول دارم خاک سپرده شده و به فانی را وداع گفته 
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 

قی نمانده، این موضوع به تدریج از تحلیل رفته، و حتی اثری از ساکنان یهودی قزوین با
 حافظه عام پاک شده است. 

بی می  ولی پژوهشگران و آنانی که در تاریخ یهود و زرتشت و اسالم تبحر دارند، به خو
دانند که در ایران جایگاه هائی وجود دارد که پیشتر آتشکده بوده و بعد به مسجد مبدل 

 اند. بدیل کردهتشده است و یا کنیسا بوده و آن را به مسجد 
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 
یباره اصفهان محله یهودیان اصفهان عنوان می  مسجد جامع توخچی در نزدیکی جو

 ن جا در گذشته کنیسا بوده است.شود و یهودیان بر این باورند که آ
در دهکده های دور و بر اصفهان، مانند زِفره و وَرتور و سِده )که در دوران پهلوی 
باره عوض شد( و اماکن دیگر حومه  همایون شهر نام گرفت ولی بعدها نام آن دو
اصفهان شمار زیادی یهودی در گذشته دور زندگی می کرده اند. در شهرهائی مانند 

 و بیدگل و ابیانه و نقاط دیگر نیز یهودیان زیادی سکونت داشته اند.کاشان 
همانگونه که شمار بسیار زیادی از  –به مرور زمان اکثر این یهودیان مسلمان شدند 

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 

یختند و در   ساکن شدند. (Gujarat)گجیرات هندوستان گر
من این جا کاری ندارم که چرا افراد دین خود را به اختیار خویش و یا باالجبار عوض 
کرده اند، بلکه هدفم عکس برداری از یک دوره تاریخی و عرضه کردن آن است و قصد 

یدادها و یافتن علل و ریشه هاست.  داوری ندارم. هدف من بیان رو
این مطالب آن است که توضیح دهم چگونه شماری از کنیساهای مقصود من از بیان 

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 

و آتشکده های زرتشتی که به مسجد  اسالمی مبدل کردند. در ایران نیز در کنار کنیساها
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 
ده، چون از تعداد باورمندان مسیحی به تدریج کاسته شده و این کلیساها خالی مان

یده و تبدیل به مسجد کرده اند.  اعراب برخی از آن ها را خر
در تعریف 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 

، ولی آن ها را کشتار نکردند. دست کم محسوب می شوند و باید مالیات ویژه بپردازند
زیاد هدف آزار و اذیت روی هم رفته در مورد صدر اسالم می توان گفت که یهودیان 

 قرار نگرفته اند.
البته در برخی نقاط آزار وجود داشت ولی در بعضی مناطق آنان را آزار نکردند. اما به 

و یهودی بود و سعدالدوله نامیده مرور زمان، به استثنای دوره ایلخانیان که صدراعظم ا
یان منهای زمان می شد، در نزدیکی  حمله تیمور لنگ و در همه دوره های سلسله صفو

 سلطان صفی اذیت و آزار علیه یهودیان بسیار رواج داشت. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
یسرکان  پا شده استآرامگاه حبقوق در تو  که با معماری ویژه بر

در گفت و گوی پیشین در قزوین بودیم، ولی چمدانمان را بسته ایم و حاال  – پرسش
به تویسرکان آمده ایم و می خواهیم درباره مکان مقدس یهودی که در این شهر وجود 

 دارد اطالعاتی از شما کسب کنیم.
ای کاش که این دیدار ما از قزوین و شوش و اصفهان و نقاط دیگری که اماکن  –پاسخ 
یهودی در آن وجود دارد، در این گفت و گوها مجازی نبود و جنبه واقعی داشت  مقدس

و حقیقتاً من و شما می توانستیم به دیدن این اماکن برویم. ولی بسیار خوب ما این بار 
یم که این شهر از دو قصبۀ  "توی" و  یم. ابتدا بگو به طور مجازی به تویسرکان می رو

ه گسترش یافته و به هم وصل شده و شهر "سرکان" درست شده که در گذشت
یسرکان را به وجود آورده است. ولی این نکته را نیز یادآوری کنم که شهرکی نیز به نام  تو

یسرکان قرار گرفته است.  سرکان وجود دارد که در فاصله چند کیلومتری شمال تو



یسرکان   شهریک  برخالف اصفهان و قزوین که زیاد به آن ها رفت و آمد می شود، تو
دورافتاده محسوب می گردد. این شهر بین همدان و نهاوند قرار دارد و یک آرامگاه 

الی اسپانیا نیز بی بنیامین اهل تودِباستانی یهودی در آن جا واقع شده که سیاح یهودی رَ
 در سفرنامه خود از آن نام می برد.

ائل قرن نوزدهم از ت هیلل در اوبی داوید بَهمچنین جهانگردان دیگر یهودی چون رَ
یر کشیده  باره این مکان مقدس یهودی به رشته تحر یسرکان دیدن کرده و اطالعاتی در تو
یسرکان یک مکان مرکزی رفت و آمد نبوده  است. همان گونه که پیشتر گفتیم، تو

 است.
است که ظاهرا نام  (Habakkuk חבקוק)سخن از آرامگاه یکی از انبیای یهود به نام حبقوق 

 به گوش می رسد. شگفتی
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 

بان های سام ی قرار دارد. در این زبان، حبقوق نام یک گیاه خوشبو می باشد، همان ز
بان فارسی به افراد داده می شود.  گونه که نام های بنفشه و سوسن و الله و غیره در ز

سال پیش  0522احتمال می رود که حبقوق جزو یکی از گروه یهودیانی بوده که در 
یعنی او یکی از اسیرانی بود که از توسط امپراتوری آشور به اسارت برده شدند. 

 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 

قد مطالب تاریخی می باشد. که بیشتر جنبه مدح پروردگار و نیایش دارد و فا
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 

یابی می کن بوط می ارز ند که حبقوق به دوران اسارت یهودیان توسط امپراتوری بابل مر
 شود.

یسرکان که روزگاری در بیرون شهر بود، با گسترش شهر اکنون در  آرامگاه حبقوق در تو
یک نقطه مرکزی قرار دارد و گنبد آن یک ستون هشت ضلعی است که هفت متر 

 بلندی دارد. 
یحامگاه شد که در وسط آن از داالنی می توان وارد تاالر آر بلندی نهاده شده که می  ضر

یند حبقوق نبی در آن جا دفن شده و روی دیوار داخلی آرامگاه آیاتی از خود  گو
صحیفۀ حبقوق به دو خط فارسی و عبری حک شده است. پیشتر گفتیم که در 

خط عبری آرامگاه استر و مردخای در همدان نیز روی دیوارهای تاالر آرامگاه آیاتی به 
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 
یری از آرامگاه حبقوق دیده می شود.  منتشر گردید، تصو
قصد داشته اند به امید یافتن  به آگاهی من رسانده شد که چند سال پیش گروهی

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.
یسرکان در کنار هموطنان مسلمان خود زندگی می کردند، ولی  در گذشته یهودیان تو

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 

یارت به آن جا بروند.  ز
ارد و آیا می توان گفت که قبر حبقوق برای مسلمانان نیز جنبه زیارتگاه د –پرسش 

 آن را مقدس می دانند؟
بله، مسلمانانی نیز هستند که به زیارت می روند و نذر می کنند و شمع بر می  –پاسخ 

 افروزند و حاجت می طلبند.
عالوه بر اماکن مقدس یهودی در چند نقطه ایران، و از جمله اصفهان و  –پرسش 

کرامت و روحانیون همدان و شوش و تویسرکان و قزوین، آیا مقابر برخی صاحبان 
ارشد یهودی که معجزات و کراماتی به آن ها نسبت داده می شود نیز در ایران 

 وجود دارد؟
دو عالم یهودی و روحانی ارشد در ایران دفن هستند که آنان را صاحب  –پاسخ 

کرامت می دانند و معجزاتی را به آن ها نسبت می دهند. این ها دو شخصیت بسیار 
و به موازات آن ها مقابر شمار دیگری از روحانیون یهودی هم  – بارز دینی هستند

 وجود دارد که از نظر جایگاه دینی به پای آن دو تن نمی رسند.
قرار  (Rabbanרבן )"رَبّان"  در مقام مذهبی دو شخصیتی که می خواهم از آن ها نام برم

آنان را "حاخام" می به مفهوم "مالی ارشد" هستند که یهودیان ایرانی داشته اند که 
 نامند که به مفهوم "حکیم" است.

از نظر ترتیب زمانی، ابتدا باید از مال مُشه هَلِوی سخن بگوئیم که آرامگاه او در کاشان 
باره شخصیت و زندگی او مقاله مفصلی نگاشته ام که به زبان عبری  قرار دارد و من در

یات علمی دانشگاه عبری اورشلیم انت شار یافته است. مال مُشه از نوادگان در یکی از نشر
یکی از مهاجرانی است که از اسپانیا و یا شاید از پرتغال به کاشان آمدند و در آن جا 

 مستقر شدند.
یادآوری بفرمائید که آنان در چه دوره و به چه علت اسپانیا یا پرتغال را  –پرسش 

ن رحل اقامت ترک گفتند و شماری از آنان در سرزمین دور دستی چون کاشا
 افکندند؟



یسیون در اسپانیا بودند که در حدود سال  –پاسخ  بانیان دوران انکیز  1050آنان از قر
میالدی رخ داد و پس از آن که شمار زیادی از یهودیان را کشتند، بقیه آنان را نیز از شبه 
یره "ایبری" که شامل سرزمین های اسپانیا و پرتغال است بیرون راندند و شمار  جز
یقا و ترکیه امروز ساکن شدند و احتماال عده ای نیز به ایران  یادی از آنان در شمال آفر ز

 رسیدند و در کاشان استقرار یافتند.
یره ایبری بود.  صحبت از دوران سیاه تسلط افراط گرایان کلیسای مسیحی در شبه جز

بخش های  ولی هم زمان یادآوری می کنم که در دورانی که فرمانروایان مسلمان بر
بی اسپانیا حکومت داشتند، رفتار برخی از آنان با یهودیان بسیار دوستانه و احترام  جنو
آمیز بود. این دوران "عصر طالئی" روابط مسلمانان با یهودیان محسوب می شود. 
یستی مسالمت آمیز بین دو دین در سطح بسیار باال وجود داشت. ولی هنگامی که  همز

باره بر سر اسر اسپانیا مسلط گردیدند، دوران محنت و رنج یهودیان در آن مسیحیان دو
 سرزمین از سر گرفته شد.

آیا مال مُشه و آن یهودیانی که از اسپانیا و پرتغال به ایران آمدند و در  –پرسش 
 کاشان اسکان یافتند، در دوران انکیزیسیون بوده است؟

ه، از نظر زمان همخوانی دارد. اگر تاریخ وقایع را بررسی و مقایسه کنیم، بل –پاسخ 
 1050توجه داشته باشید که پیش از شروع اخراج یهودیان از اسپانیا در سال 

یر شکنجه می کشتند و یا روی بوته  یسیون در اوج خود قرار داشت و یهودیان را ز انکیز
آتش قرار داده و آن ها را زنده زنده می سوزانده اند. ظاهرا علت شکنجه و آدم سوزی 

بود که وقتی یهودیان را به زور مسیحی کرده بودند، آن ها را مورد آزارهای شدید  آن
جسمی قرار می دادند که اعتراف بگیرند که هنوز از اصول یهودیت دست برنداشته 

اگر آن یهودی مسیحی شده چنین اعترافی می  و مسیحی واقعی محسوب نمی شوند.
می آوردند و روی یک توده هیزم که به کرد، او را دست بسته به میدان مرکزی شهر 

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 

 سی دین مهر و عطوفت است.عی
یافتند که خیر، یهودی را اصال نمی شود از دین  ولی در طول زمان، هنگامی که در

 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 

که همانا امپراتوری عثمانی بود که سلطان آن خود را خلیفه آغوش باز پذیرا شد 
 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.

 اپ را یهودیان اسپانیا به ترکیه آوردند.بله، به عنوان مثال، صنعت چ –پرسش 



بله، کامال درست است. امپراتوری عثمانی، با آمدن یهودیان، از بسیاری  –پاسخ 
 جهات پیشرفت کرد.

پس چگونه شماری از این یهودیان اخراج شده از اسپانیا به شهر کاشان  –پرسش 
 رسیدند؟

داد و من تنها در یک مورد می  شوربختانه نمی توان به این پرسش پاسخ موثقی –پاسخ 
یم و آن آمدن خاندان اجدادی مال مُشه هَلِوی به ایران و  توانم با قاطعیت سخن بگو
یق ترکیه و سوریه در  استقرار آن در شهر کاشان است. ارزیابی می شود که آن ها از طر

 .نده بودزیرا گروه هائی از اخراج شدگان به سوریه نیز رسید –ایران ساکن شدند 
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 

یقا را نیز شا  مل می شده است.شمال آفر
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 

یدند.ادا  مه زندگی برگز
باره خاندان مال مُشه اطالعات بسیار  یم، ولی در از جزئیات امر شوربختانه آگاهی ندار

میالدی در کاشان  1522بیشتری در دست ماست. مال مُشه خود در حدود سال 
چشم به جهان گشود که با پادشاهی شاه عباس دوم هم زمان می شود. ولی خاندان 

 یش از آن از اسپانیا آمده بودند.اجدادی او از یک قرن پ
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 
یند در یکی از نوشته های مال محسن  دو تن آن قدر با هم دوست بودند که می گو

یافت شده، به خط خود او از مال مُشه هَلِوی نام برده شده است. این می  فیض که
 اند.  تواند نشان آن باشد که آن دو تن واقعا تا چه حد با هم صمیمی بوده

 
 
 
 
 
 



 
 شهر یزددر گورستان یهودیان آرامگاه مال اُر شرَگا روحانی صاحب کرامت 

شما در گفت و گوهای پیشین فرمودید که در کنار اماکن مقدس یهودی  –پرسش 
در ایران، دست کم دو آرامگاه نیز وجود دارد که متعلق به روحانیون صاحب 

می باشد که مورد احترام و زیارت یهودیان قرار دارد و حتی  کرامت یهودی
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.
تم، مزار مال مُشه بی تردید نه تنها مورد احترام یهودیان همان گونه که پیشتر گف –پاسخ 

یم و  است، بلکه مسلمانان نیز آن را محترم می دارند. البته امروز در کاشان یهودی ندار
گفته می شود که یک یهودی در آن جا زندگی می کند که او هم ساکن دائم نیست و 

و این در حالی که کاشان  –آمد دارد تنها برای انجام کارهای بازرگانی به آن شهر رفت و 
 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 

یان و به ویژه شاه عباس دوم است که یهودیان به شدت زیر  آن زمان حکومت صفو
 فشار و مورد تبعیض قرار داشتند.

در این فرصت می خواهم از نام شخصیت بزرگواری یادآوری و ذکر خیر کنم که 
-8هجری قمری مقارن با  1252 –1220همانا مال محمد محسن فیض کاشانی )ٔ 

که از علمای نامدار علوم اسالمی و از آیات اشد می بمیالدی(  1505-82تا  1650
 .ه استعظام مسلمانان بود

شاعر تاریخ نویس 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 

می گیرد و از ارتباط و نزدیکی خود با  داشتند، چگونه مال محسن فیض با آن ها تماس
ید و حتی تعریف می کند که وقتی شاه عباس به دیدار  شاه عباس دوم سخن می گو

 کاشان می آید و قصد نمازگزاردن دارد، پشت سر مال محسن می ایستد. شهر
مال محسن به یهودیان قول می دهد که در نخستین فرصت دیدار با شاه عباس از او 

دستور دهد این رنج و محنت علیه یهودیان متوقف شود. آن گونه که بابائی که  بخواهد
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 

خاطر می شود و برای رفع آن اقدام می محنت دیگران )و در این مورد، یهودیان( افسرده 
بان راند.جز تحسین و تمجید کند،   سخن دیگری نمی توان بر ز

  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 

وران، و به عبارت دقیق تر در زمان شاه عباس اول، به یاری یهودیان بیش در همان د
از زجر و ستم حاکمان رهائی بخشید. شیخ  طوالنییک دوره  برایبرخاست و آنان را 

بست و  1502بهاءالدین عاملی در حدود سال  میالدی به میانجیگری کمر همت بر
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.
م که آرامگاه مال مُشه هَلِوی چند سال پیش با جالب است به آگاهی شما برسان

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 

کنار  متولیان مسلمان به شیوه قابل تقدیری از این مکان یهودی نگاهداری می کنند. در
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. 



دینی و حاال از شما تقاضا داریم ما را به شهر یزد ببرید، شهری که مرکز  –پرسش 
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 

 ما تقاضا می کنیم او را معرفی بفرمائید.صاحب کرامت محسوب می شود و از ش
شوربختانه در مورد اسکان یهودیان در یزد و زندگی آنان در طول قرون و اعصار  –پاسخ 

یر قرار گرفته و  یم. یزد شهری است که در کنار کو آگاهی های زیادی در اختیار ندار
یم که دلم سخت تنگ شده است  مکانی خشک محسوب می شود. در حاشیه بگو
برای دورانی که مرتباً به ایران سفر داشتم، البته همه این سفرها برای انجام تحقیقات 

باره تاریخ یهودیان ایران و فرهنگ و باورهای مذهبی آنان بود.  علمی و دانشگاهی در
مطلبی را در رابطه با این سفرها می خواهم برایتان تعریف کنم که البته با بحث ما که 

سفری به یزد  1508ست ارتباط مستقیم ندارد: در بهار سال اماکن مقدس یهودی ا
باره تاریخ یهودیان آن شهر بپردازم. در همین سفر بود که به  داشتم تا به تهیه منابعی در
دیدن آتشکده زرتشتیان نیز رفتم و یک روحانی زرتشتی به نام فرهوهر از من پذیرائی کرد 

د مکانی را به من نشان دهد که معموال به آتشکده گفت که می خواه دیدارم از هنگامو 
 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 تعریف کردم 

گرفته ام، تحت تاثیر قرار گرفته بود و در ضمن که اوستا خوانده ام و زبان پهلوی یاد 
گله می کرد از این که در این روزگاران، حتی خود جوانان زرتشتی نیز توجه الزم را به 

بان پهلوی و اصول زرتشت نشان نمی دهند.   ز
پس از این حاشیه بپردازیم به موضوع اصلی که همانا یهودیان یزد است که در دوره ای 

ه اقتصادی باالئی برخوردار بودند. در این مورد اشاره ای در کتاب تاریخ از زمان از رفا
ید "در آن دوره ای که  منظوم بابائی بن لطف داریم که در آن )نقل به مضمون( می گو
شهر به شهر می گشتند تا یهودیان آن جا را به زور مسلمان کنند، در شهرهائی چون 

بِنت در داغستان است و در آن اصفهان، الر، ابرقو، قزوین تا دربند )ک ه مقصود شهر دِر
هنگامی  سازند. ولیرا عملی  نیتاین  توانستند دوران جزو متعلقات ایران بوده است(،

که به یزد رسیدند، خود مسلمانان این شهر بودند که علیه این دستور دولت مرکزی 
یند که نخواهند گذاشت که ماموران حک ومت صفوی به پا می خیزند و می گو

برادران یهودی آن ها را به زور مسلمان کنند، زیرا این یهودیان حاضر به مسلمان شدن 
یزند و مکان امنی برای خود  نیستند، ولی اگر چاره ای نباشد، حاضرند از این شهر بگر
یند. ولی اگر چنانچه آنان از این شهر فرار کنند، یزد رونق اقتصادی خود را از  بجو

یان وارد می آید".دست می دهد و به هم  ه اهالی شهر ز



بان بابائی  لطف آمده است که سران مسلمانان شهر یزد بن در ادامه شرح ماجرا از ز
می روند و به درگاه پادشاه می  هبلند می شوند و به اصفهان که مرکز حکومت بود

یده شده برای یهودیان را خود آن  یند که مالیات بر ها رسند و با تمنا و استغاثه می گو
 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 

نی فقیر شدند. شوربختانه حتی در آن تاریخی که من تحلیل رفت و آن ها به تمام مع
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 

در آن جا دفن شده است. دقیقا می دانیم که او  (Rabbi Or Shragaרבי אור שרגא )شرَگاء 
میالدی درگذشت. امروز در اسرائیل یهودیانی که از یزد به این کشور  1050در سال 

پا می کنند و  آمده اند، هرسال در روز درگذشت این شخصیت روحانی، مراسمی بر
 با نیایش و شادی و طرب یاد او را گرامی می دارند.

نامیده می شود، به مفهوم جشن شادی و سرور  (Hillulaהילולה )" این آئین که "هیلوال
یقای شمالی )به ویژه مراکش( نیز درباره مقدسین خود و صاحبان  است که یهودیان آفر

 کرامت، مراسم مشابهی دارند.
اسرائیلی هائی که خود و یا پدرانشان در یزد زاده شده اند، هر سال "هیلوال"ی مال اُر 

نان در این کشور برگزار می کنند. در داخل ایران نیز تا آن جا که آگاهی شرگاء را همچ
یم،  هر سال در روز وفات این مقدس یهودی، افرادی از شهرهای بزرگ در گذشته دار

 پرداختند.د و به نیایش و شادمانی می رفتنبه زیارت آرامگاه او می 
 اُر شَرگا در طول مجموعه ای از حکایات و داستان ها در مورد کرامت های مال

زمان گردآوری شده و در دانشگاه حیفا در شمال اسرائیل نگاهداری می شود. یهودیان 
باره کرامات مال اُر شرگاء  یزدی در اورشلیم نیز چند سال پیش کتابی به زبان عبری در

 انتشار دادند که مطالب بسیار جالبی در آن نگاشته شده است.
دیدن کردم، شمار یهودیان آن جا حدود چهارصد نفر بود.  در آن دوره ای که من از یزد

از دوران ها شمار یهودیان یزد از چهارهزار نفر فراتر  یک ولی تصور می کنم که در هیچ
 نرفته است.

یر، هرگز شهر بزرگی نبوده است.   باران به حد کافی نمی بارد در آن جا یزد در کنار کو
کنار آن نمی گذرد. ولی صنایع نساجی ستون فقرات و رودخانه ای در داخل شهر و یا از 

اقتصادی شهر محسوب می شده و در دورانی از زمان، بخش اعظم این صنایع در 
 دست یهودیان بوده است.



شهر یزد قرار دارد و از آن جا که شمار یهودیان  حاشیهآرامگاه مال اُر شرگا امروز در 
پرستی ، باشد در آن جا باقی نماندهیهودی اصالً شهر بسیار کم است و حتی شاید  سر

بی از آن نگاهداری می کنند و همان  از آرامگاه در دست مسلمانان است که به خو
گونه که پیشتر تعریف کردم، این آرامگاه به خرج دولت اسالمی حتی مورد مرمت و 

 نوسازی نیز قرار گرفت.
بان برخی  احترام مسلمانان به این آرامگاه در حدی است که من در سفر خود به یزد از ز

یاد زند  از آنان شنیدم که اگر مصیبت بزرگی برای کسی رخ دهد و او در همان لحظه فر
"یا خدای مال شَرگا"، پروردگار به یاری او می آید و مشکلش را حل و حاجتش را 
یشه دار و  برآورده می کند. یعنی اعتقاد مسلمانان نیز به این مقدس یهودی، تا این حد ر

 قوی است. 
به خاطر دارم که در یکی از سال های اخیر هنگامی که شماری از یهودیان  –پرسش 

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، 

وابسته به جناح بنیادگرای رژیم انتقاد و ابراز ناخرسندی یکی از روزنامه های 
شدید کرد که چرا یهودیان به سر مقبره یک روحانی اعظم رفته و ابراز ارادت کرده 

 و به شادمانی پرداخته اند.
من در مقامی نیستم که در چنین مواردی از شخصی یا نهادی به خاطر رفتار او  –پاسخ 

ه من باید به معتقدات همه مردم دنیا احترام گذاشت، خواه انتقاد کنم، ولی از دیدگا
 .باشد مسیحی یا مسلمان و یا یهودی

یم: من زادۀ رشت هستم و  اجازه دهید که من یک موضوع شخصی نیز به شما بگو
حتی برایتان جالب است بدانید که در خانۀ میرزا کوچک خان جنگلی چشم به دنیا 

به دنیا آمدم. به یاد دارم که شماری از  16ک شماره گشوده ام، یعنی در استادسرا پال
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.
س همه ادیان را باید محترم داشت و این امر یهودی و مسلمان و از دیدگاه من مقابر مقد

 مسیحی و یا پیروان ادیان دیگر ندارد. 
 
 
 
 
 



 
 یوسف ستاره شناس( از )عکس در کنار البرز ساکن شدند که "گیلیارد" نام گرفت یهودیانباستان  ایامدر 

با سپاس دوباره از آمادگی شما برای سهیم ساختن ما و  نتصرپروفسور  –پرسش 
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 

یهودیان، مسلمانان که عالوه بر اشاره کردید و به آرامگاه دو تن از صاحبان کرامت 
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 

ن یک انسان هرگز نباید خراب شود و باید به صورت قبر باقی یهودیان محل دف
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 

ا اکثر قریب به اتفاق این در طول زمان و با گذشت ادوار و جنگ ها و مصیبت ه
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؟



بله ما در طول این گردش تاریخی خود از اماکن مقدس و آرامگاه های مقدسان  –پاسخ 
هیم به مکانی بپردازیم که تقدس آن نه به خاطر یهود سخن گفتیم و این بار می خوا

شخصیتی است که در آن جا دفن شده، بلکه به خاطر خود مکان و ماهیت آن و 
از منظورم گورستان گیلیارد است که در دامنه کوه دماوند و در فاصله هفتاد کیلومتری 

 شمال تهران قرار دارد.
ریشه دارد که نام اصلی و نخستین این نقطه تقدس گیلیارد در این باور سنتی یهودیان ایران 

"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 

 نیست.  اسارت برده شدند و از سرنوشت آن ها اطالعات دقیقی در دست
بِن، گاد و مِنَشه  . نام داشتند (Reuven, Gad, Menashe)ראובן, גד, מנשה قبائل سه گانه رِئُو

نیمی از افراد قبیله او در گیلیارد منشه فرزند یوسف صدیق از مقدسین یهود بود که 
در دوران پس از خروج یهودیان )برادر تنی منشه( . دو قبیله منشه و افرائیم ساکن شدند

ین محسوب می شدند ونیمی از از  مصر، از نظر تعداد، در بین قبائل دوازده گانه، بزرگتر
 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 

ی باستانی خود که طبق باور دینی خداوند آن را به ملت یهود وعده داده بود، در اراض
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 

رزمین )یعنی در کرانه خاوری رود اردن( حضرت کرد. در این بخش از سمی فرماندهی 
بن و گاد و همچنین نیمی از قبیله منشه اسکان یابند.  موسی دستور داد که قبائل رئو

حول و حوش همین زمان بود که حضرت موسی رحلت می کند و رسالت آزاد سازی 
یان در بقیه خاکی که وطن باستانی یهودیان بوده و در دوران چندصد ساله اقامت یهود

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.
یداد تاریخی را که در گذشته هم از آن سخن گفته ایم یادآ وری کنم، زیرا به یک رو

بوط می شود و آن این که در سال های  پیش از  002تا  000موضوع بحث ما مر
میالد، امپراتوری آشور چندین بار به بخشی از سرزمین اسرائیل حمله برد و یهودیان را 

 به اسارت گرفت و به آشور منتقل ساخت.
مملکت یادآوری این نکته هم ضروری است که با درگذشت حضرت سلیمان، 

یه شد که یکی در شمال قرار داشت و "والیت اسرائیل"  پادشاهی او به دو والیت تجز
نامیده می شد و دیگری به پایتختی اورشلیم "والیت یهودا" نام گرفته بود. شمار زیادی از 
بازان آشور به اسارت برده شدند که در آن  اهالی والیت شمالی اسرائیل به دست سر



یز بخشی از امپراتوری آشور محسوب می گردید که بعدها کورش هنگام سرزمین ماد ن
 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 
اسارت برده شدند و "والیت اسرائیل" زیست می کردند، توسط امپراطور آشور به 

یدادی است که در صحیفۀ دوم  بخشی از آنان در سرزمین مادها اسکان یافتند. این رو
 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 
د کیلومتری شمال تهران قرار دارد و در نزدیکی اند، در نقطه ای که امروز حدود هفتا

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 

ز دو هزار سال در گذارند که سکونت گاه جدید آنان شده است. طبق باوری که بیش ا
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.
 کنجکاو هستیم بدانیم که به اسارت گرفته شدن و سپس استقرار این –پرسش 

 یهودیان در ناحیه ای که گیلیارد نامیده می شود، چند سال پیش بوده است؟
سال پیش از  002همان گونه که گفتیم، به اسارت رفتن این یهودیان حدود  –پاسخ 

سال می رسد. حال ممکن است  0022بنابراین، تا امروز به بیش از  –میالد بود 
باشد! اوالً یک امر عادی است که بپرسید که این مکان به چه علت دارای تقدس می 

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 

یا  رویداد برخی وقایع مهم تاریخی بوده و یا شخصیت های مهمی در آن جا می زیسته و
 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 

 عمیق دارد.سنت است، ولی وجود چنین روایتی نشان از دلبستگی و ایمان 
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، 
یق آن داالن  در گورستان آن مکان به خاک سپرده شوند تا آسان تر بتوانند از طر

یرزمینی خود را به اورشلیم برسانند، و یا آن که در روز معاد و رستاخیز بتوانند در  ز
 اورشلیم حاضر باشند. 

چقدر جالب است که چند قبیله یهودی به اسارت برده می شوند و از  –پرسش 
سرزمین خود به دیار غربت تبعید می گردند و میآیند و در سرزمین دیگری ساکن 

سرزمین پدری خویش هستند که باوری می شوند و چنان در اشتیاق بازگشت به 



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 

 زده به خاک ایران که در آن جا پناه گرفته اند، و دوم، اشتیاق خستگی ناپذیرغربت 
که باالخره روزی به آن جا باز خواهند  همیشگیبه سرزمین پدری و این امید  آنان

 گشت!
این سخن شما کامال درست است و من در گفت و گوئی که پیرامون مکان  –پاسخ 

م، تعریف کردم که به باور یشهر اصفهان داشت مقدس یهودی به نام "سِرَح بَت آشر" در
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 

یق آن غار نیز  می توان مستقیماً به شهر آن دهان گشوده و یهودیان اعتقاد دارند که از طر
 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 

یداری می کند تا پس از فوت در این خاک مقدس دفن شود. ولی وضعی پی ش را خر
می آید که او ناچار می شود به سرزمین اولیه یعنی گیلیارد باز گردد و هنگامی که او 
ید را در دست او می نهند و دفن می کنند، به این  چشم از جهان می بندد، آن قباله خر
امید که در روز رستاخیز با در دست داشتن همین قباله بتواند خود را به اورشلیم 

 برساند.
آن ها را نباید دست کم گرفت، زیرا بی  کهاست  یی جالبو سنت هااین ها باورها 

یشه هائی تاریخی دارد. البته عقل سلیم نمی تواند بپذیرد که بین گیلیارد و  تردید ر
اورشلیم یک داالن زیرزمینی وجود داشته باشد، ولی متصل کردن مجازی این دو نقطه 

و تبعید، مقدس نشان از یک رشته عالئق عاطفی و دینی مردمی دارد که حتی در غربت 
وطن قومی و دینی خود را از یاد نبرده اند و با این احادیث و روایات، عمالً اقامتگاه 

حتی به صورت  –جدید خود در ایران را با کانون آمال و آرمان های خود در اورشلیم 
بوط می سازند. –مجازی   به یکدیگر مر
پیشین فراموش  و در این رابطه گفته های شما را در یکی از فرصت های –پرسش 

شوش در خوزستان روی یکی از باستانی نقش شهر که نمی کنیم که تعریف کردید 
 درب های ورودی دروازه اورشلیم حک شده بود

بله همین گونه است. این موضوع را من در رابطه با آرامگاه حضرت دانیال  –پاسخ 
ت و گوهای پیشین نبی در شهر شوش بیان کردم که عالقمندان می توانند آن را در گف

یعت یهود است  بخوانند. یادآوری می کنم که این امر در کتاب تلمود که مجموعه شر
 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.

ان گیلیارد بسیار وسیع بوده که به مرور زمان پس از در این رابطه باید بگوئیم که گورست
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 

ند و به ساختمان سازی قبرها را خراب کردند و زمین را به تصرف خود در آورد
 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.
ز علل کاسته شدن از تعداد یهودیان گیلیارد در طول قرن ها و اعصار، حمله یکی ا

بیگانگان به سرزمین ایران و کشتن مردمان آن بوده است. حملۀ مغول، یورش تیموریان، 
میالدی رخ داد، از جمله عوامل اصلی کاهش  1002و حتی حمله افغان ها که در سال 

زمان، شمار زیادی از یهودیانی که ناچار شدند  شمار یهودیان در گیلیارد بود. در طول
یند، در دماوند ساکن شدند که در فاصله چند ده کیلومتری  گیلیارد را ترک گو

. ولی همین ها نیز اکثرا وصیت می کردند که پس از فوت، قرار داردجنوب گیلیارد 
 در گورستان گیلیارد به خاک سپرده شوند. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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

سخن شما درباره گورستان تاریخی گیلیارد که احتماالً باستانی ترین  –پرسش 
مام ماند و اکنون درخواست داریم به آن گورستان یهودی موجود در ایران است نات

 ادامه دهید.
بن و گاد، همراه با نیمی از قبیله  –پاسخ  گفتیم که دو قبیله از قوم یهود به نام های رئو

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 

 د کردند و کثیر شدند.حضرت موسی، افراد این قبائل زاد و ول
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 خویش 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 

یشه های تاریخی و هسته ای دارند که از نظر پژوهشگران جال ب است و باید مورد ر
 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 

انیانی که از را به وجود می آورد که حتما در دورانی از تاریخ ایران نزاع هائی بین ایر
یان  آسیای میانه کوچ کردند و به فالت ایران رسیدند و در این جا مستقر گردیدند، جر

 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 

وران سه قبیله یهودی در سرزمین ایران زندگی می کرده اند و به خاطر حافظه تاریخی د
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 

است. مهم آن حافظه تاریخی است که این ارتباط مجازی اهمیت درجه دوم برخوردار 
 را به وجود می آورد.

 در هر حال، این نشان ارتباط قلبی و معنوی بین دو نقطه بوده است! –پرسش 
حقیقت آن است که این ارتباط معنوی هنوز هم همچنان وجود دارد. امروز  –پاسخ 

ید، همچنان از نیکی های ایران یاد هم با هر یهودی ایرانی در هر نقطه جهان سخن بگوئ
 می کند. 

یک پژوهشگر اسرائیلی به نام  1586نکته ای را می خواهم بیان کنم و آن این که در سال 
که بعدها به مقام دومین رئیس  (Yitshaq Ben-Zeviצבי -יצחק בן)یتسحاک بن صبی 

ته بود که با جامعه جمهوری اسرائیل رسید، دیداری نیز از ایران داشت و به این سفر رف
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 

بوط می شده  زمان تولد و وفات آن ها یافته که به پانصد تا ششصد سال پیش مر
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.
صبی که یک پژوهشگر برجسته تاریخ یهود مشرق زمین بود، مشاهدات در ایران را بن 

یسد که هنگام دیدار از  یر کشیده و از جمله می نو نیز در کتاب خود به رشته تحر
بان یهودیان شنیده است که اکثر آنانی که در آن جا فوت می کنند، یکی از  دماوند، از ز

 باستانی گیلیارد دفن شوند. وصیت هایشان آن است که در گورستان



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 

یژه از میالدی به تهران مهاجرت کردند. از همان سال ها به بعد، به و 1062از سال 
میالدی تهران را پایتخت ایران اعالم  1056هنگامی که آغا محمد خان قاجار در سال 

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.

که آگاه هستید، امروز در گورستان بزرگ و تاریخی گیلیارد چه تا آن جا  –پرسش 
 وضعی حاکم است؟

من روی نقشه جغرافیا بسیار جستجو کردم و نام گیلیارد را اصال نیافتم. ایکاش  –پاسخ 
امکان داشت پژوهشگران بتوانند به آن محل بروند و اوضاع را از نزدیک ببینند و با 

یند و درباره گ ذشته خانواده ها و به ویژه یهودیان به بررسی بپردازند و اهالی سخن بگو
 اطالعات بیشتری گردآوری کنند.

باره پیشینۀ باستانی این مکان و سرگذشت مردمان آن تحقیقات  شایسته است که در
بیشتری شود و امروز نیز افرادی اجازه یابند به محل رفته و وضع کنونی را مشاهده و 

باره به ایران گزارش کنند. اعتراف می ک نم که من بسیار دلم می خواهد که بتوانم دو
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.
با شوربختی بسیار باید بگویم که وضع کنونی گیلیارد بسیار  نتصرپروفسور  –پرسش 

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 

آنانی که امروز مقایسه با وسعت گذشتۀ آن کوچک شده و دعا کنیم و تمنا کنیم که 
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.
د و مردم به دیدگاه تقدس به آن از دیدگاه من، هر مکانی که تقدس پیدا می کن –پاسخ 

یم ها داشته باشیم، دولت ها وظیفه دارند به باور دینی  می نگرند، بی آن که کاری به رژ
مردمان کشور خود، از هر دین و آئینی که باشند احترام بگذارند. به شیعه و سنی، 

یسته شود و به طور  زرتشتی و بودائی، یهودی و مسیحی و بهائی باید به یک چشم نگر
 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 

د و حفظ اماکن مقدس همه ادیان بکوشند و به گذشته تاریخی سرزمین خود افتخار کنن
 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 

 Elkan Nathan)یکی از آنان محقق انگلیسی اِلحان ناتان آدلر  کهایران دیدن کرده اند 

Adeler )در مقاالت خود به گیلیارد اشاراتی داشته و نوشته اند که  . آن هاده استبو
 این مکان مورد تقدس یهودیان بوده است.

همان گونه که پیشتر گفتم، شوربختانه من از گیلیارد و از بسیاری اماکن مهم و تاریخی  
یل سکونت سال است که در اسرائ 60دیگر ایران نیز دیدن نکرده ام. من اکنون فراتر از 

سال مفارقت، شروع کردم در تابستان ها که  01یعنی پس از  1501دارم و از سال 
تعطیلی دانشگاهی بود، در هر فرصتی خواه یک هفته یا یک ماه و یا بیشتر از اورشلیم به 
باره پیشینۀ یهودیان ایران و همچنین لهجه های محلی آنان  ایران بروم و به تحقیق در

 بپردازم. 
انه توانستم لهجه های محلی بسیاری از نقاط ایران را ضبط کنم که از جمله خوشبخت

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 

روزگاری یهودی بوده اند سخن  روستاهای حومه اصفهان که گفته می شود اجداد آنان
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 

مچنان حفظ فرزندان آن ها شماری از آئین های یهودی را بی آن که ریشه آن را بدانند ه
 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 خویش مسلمان شدند، ولی مسلمان کردن 

 کثر آن ها به زور و خشونت بود.ا
آیا می دانید قدیمی ترین سنگ قبری که در گیلیارد باقی مانده و تاریخ  –پرسش 

 نویسان به آن اشاره کرده اند، به چه زمانی مربوط می شود؟
ین سنگی که به آن اشاره شد  –پاسخ  از میان سنگ قبرهای باقی مانده، قدیمی تر

بوط به دوران پایانی سلسل سال  0022ه صفوی در ایران است و این در حالی که ما از مر
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 

یر خاک تپه ها آثاری از قبیل سنگ قبر و  جا به حفاری علمی بپردازند، ممکن بود در ز
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 

های قدیمی به دست آورد که به خط عبری نوشته نقطه کوزه های سفالی و حتی سکه 



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.

یهودیان ایران یک  امیدواریم که روزی این حفاری انجام شود زیرا تاریخ –منشه امیر 
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:

، آقای یوسف ستاره نتصرسال ها پس از انجام این گفتگو با زنده نام پروفسور امنون 
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 

بسایت خود با نام   /http://www.7dorim.comکه محل سکونت یهودیان بوده، در و
باره دیدار خود از گیلیارد، همراه با عکس های انحصاری انتشار داد  مطالب تازه ای در

 که بخشی از آن از این قرار است:
قبرستان گیلیارد که "گیالرد" یا "جیالرد" نیز خوانده شده، در نزدیکی جاده گیالوند 

گیلیارد از ریشه واژه عبری "گیلعاد" می آید قرار دارد که به دماوند منتهی می شود. واژه 
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.
ین سنگ قبر در بخش جدید این  1821گورستان باستانی متعلق به تاریخ  قدیمی تر

بی است.  خورشیدی است. کلیه قبور موجود در این گورستان با جهت شرقی غر
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 

دست داده و به صورت نیمه استوانه درآمده و عموما از جنس  اصلی خود را از
ین سنگ ها از یک قطعه افقی و برخی از دو قطعه عمود بر هم  گرانیت است. بیشتر
می باشند. به روی اکثر سنگ قبرها، در حاشیه باال عبارتی به خط عبری و در پائین آن 

ی( و یا ستاره داود )ماغن تصاویری از هفت شاخه "مِنورا" )شمعدان هفت شاخه یهود
ید( نقش بسته است. نام و نام پدر، همراه با شهرت متوفی و زمان فوت او به خط  داو
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 

 انتیمتر متغییر بوده است.س 07متر تا 
باز در این ناحیه سکونت  یقینا کثرت قبور در گیلیارد نشان از آن دارد که یهودیان از دیر
داشته اند و حتی جمعیت کثیر و قابل مالحظه ای را تشکیل می داده اند که بدون 

قاء تردید با وابستگی های فرهنگی و تاریخی خویش، نقش موثری را در این منطقه در ارت



یک تمدن بهینه ایفا کرده اند. اما امروز تعداد بسیار کمی از یهودیان در دماوند سکنی 
 در رفت و آمد هستند.به آن جا دارند و یا 

تا چندی پیش هر از چند گاهی بنا بر وصیت شخص متوفی، جسدش از تهران به 
این که  گیلیارد منتقل می شد تا در این گورستان مدفون گردد. آن چه مشخص است

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.
ی و شرق گورستان سنگ قبرها شکسته و پراکنده شده اند. در بخش جنوب شرق

گیلیارد محل انباشت زباله، خاک و خاشاک و نخاله های ساختمانی می باشد. نیز 
یداری می شود و با ایجاد ساختمان ها، این  زمین های کشاورزی اطراف به مرور خر
ناحیه در آینده ای نه چندان دور به شبکه شهری می پیوندد. در نظر است برای 

 ی، دیواری به دور گورستان کشیده شود.حفاظت از این میراث تاریخ
به همت زنده نام  1508)توضیح: احداث جداری به دور گورستان گیلیارد، در سال 

ین نماینده یهودیان در مجلس شورای ملی آغاز گردید.  ایران حقوقدان یوسف کهن، آخر
 1505ولی در مراحل نخستین و پس از به روی کار آمدن حکومت اسالمی در فوریه 

یا تا کنون از سر گرفته نشده است(م  توقف شد و گو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

، شما در طول شانزده گفت و گو دست ما را گرفتید نتصرپروفسور امنون  –پرسش 
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 

میده می حتی در قزوین و در نقطه ای در هفتاد کیلومتری شمال تهران که گیلیارد نا
شود. تصور می کنم که شمار اماکن مقدس یهودی در ایران، به استثنای اماکن مقدس 

و این، حکایت  میان همه کشورهای دنیا بی سابقه استآنان در داخل اسرائیل، در 
از یک نوع رابطه تاریخی و باستانی و معنوی و دینی و فرهنگی و اجتماعی بین 

بار دیگر در اختیار  میکروفون، ن رشته گفت و گوهاای یهود و ایران دارد، در پایان
 شما قرار دارد که نتیجه گیری بفرمائید.



بسیار بدیهی است و حتی می توانم از اصطالح "اظهر من الشمس" استفاده کنم  –پاسخ 
ین و طوالنی داشته  یم که دو ملت باستانی یهود و ایران یک نوع روابط بسیار دیر و بگو

سال پیش آغاز می شود.  0002ال پیش و حتی به عبارت دقیق تر از س 0022اند که از 
ین اقوام سرزمین باستانی ایران هستند.  یهودیان از قدیمی تر

هنگامی که یهودیان برای نخستین بار به سرزمین ایران آمدند، افراد ایرانی نیز در این 
بان های سرزمین زندگی می کردند، زیرا مردمانی در آن دوران بودند که به  یکی از ز

ایرانی سخن می گفتند، ولی هنوز کشوری به نام ایران شکل نگرفته بود. کوچ ایرانیان به 
پائی که در آن سرزمین ها  فالت قاره ایران از آسیای میانه و از میان قبائل هند و ارو

 زندگی می کردند در چندین مرحله صورت گرفت و یک زمان طوالنی به درازا کشید.
یابی می شود که این کوچ از ده هزار سال پیش به سوی سرزمین کنونی ایران آغاز  ارز

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 

ینی و خاکی و حکومتی به نام ایران گرفته است. ولی علی رغم این کوچ ها، هنوز سرزم
سال پیش شکل گرفت.  0622وجود نداشته و امپراتوری ایران برای نخستین بار حدود 

 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 

مین مادها جستجو کرد. وقتی از مادها سخن می گوئیم، کتب تاریخی باید در سرز
بی ایران  یسرزمینآن منظور بیشتر  و استان های  را تشکیل می دهداست که بخش غر

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.
یخ خود، به آمده است که بخشی از یهودیان در دوره ای از تار یهود در کتاب مقدس

ده شدند و در سرزمین مادها براسارت امپراتوری های اشغالگر در آمدند و به تبعید 
استقرار یافتند. این به اسارت بردن یهودیان توسط امپراتوری آشور بود. مادها، که 
یان کورش کبیر می توان گفت  یهودیان در بین آنان سکونت جستند، ایرانی بودند. در شر

یان داشت. زیرا از که خون مادها ج بوط می شد. سویر  مادری، کورش به مادها مر
یدند در دوران اسارت آنان توسط امپراتوری  موج دوم یهودیانی که در ایران اسکان گز

به اسارت  خودبابِل بود که این بار شمار بسیار بیشتری از یهودیان از سرزمین پدری 
. ولی کورش گردیدندمی دهد تبعید و به نقاطی که عراق امروز را تشکیل  برده شدند

بی ایران  یهودیاناز  گروه هائیکبیر هنگامی که آن ها را آزاد ساخت،  به بخش های جنو
 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 
یدن در برخی شهرها و آبادی هائی که در آن هنگام در ایران  پا بودموازات اسکان گز ، بر



خودشان به احداث شهر و آبادی پرداختند که مفهوم آن یاری رساندن به آبادانی 
 بودند. سودآورسرزمین ایران بود. به سخنی دیگر، یهودیان در ایران یک گروه سازنده و 

این سرزمین به ایران آمد و به سازندگی پرداخت و یک عنصر تنها ملتی که از خارج از 
سرزمین ، فقط و فقط یهودیان بودند. گروه های دیگری که از شدمفید برای این کشور 

به ایران روی آورده اند، عناصری بودند که این سرزمین را مورد تهاجم قرار  های بیگانه
 داده و به ویرانی و دمار آن پرداختند.

ارید که یونانیان به ایران آمدند و همه چیز را به آتش کشیدند و خراب کردند. یاد ده ب
آثار آن خرابه ها را ما هنوز در پاسارگاد و تخت جمشید و اماکن دیگر شاهد هستیم. 
بی سرزمین ایران تا آن جا که می  پس از یونانیان، رومی ها بودند که در بخش های غر

 داختند.توانستند به ویرانی و خرابی پر
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 

 ویرانیچنگیز مغول و هالکوخان و دیگران تا آن جا که در قدرت داشتند، به 
ین هنرشان  پرداختند. تیمور لنگ و دیگرانی نیز که از خارج به ایران آمدند، بزرگتر

 بود. خرابیانهدام و 
اقوام بیگانه که به خاک ایران پای گذاشتند، جز کشت و  که بسیاری ازبنابراین می بینیم 

مردمانی که وقتی به ایران  یکی از معدودکشتار و انهدام و ویرانی کار دیگری نکردند و 
ادانی و سازندگی و شکوفائی آن کمک کردند و در توسعه و گسترش پای گذاشتند به آب

 این خاک سهم داشتند یهودیان بودند.
یک نمونه آن شهر اصفهان است که در این گفت و گوها چند بار مطرح گردیده و گفتیم 

بوده و اولین شهر کشور نیز که این دومین شهر بزرگ ایران را )که در گذشته پایتخت 
(، یهودیان پایه و امروز در فهرست میراث فرهنگی جهان قرار دارد همحسوب می شد

در مراحل نخستین آباد کردند. یهودیان در آن هشر را گذاری کردند و یهودیان بودند که 
دوران باستان، هنگامی که از اسارت آزاد شدند و در جستجوی سرزمینی بودند که به 

یدند خاک اورشلیم و آب و هوای آن شباهت داشته  باشد، نقطه ای را در ایران برگز
 که بیابان برهوت بود و هیچ چیز در آن جا وجود نداشت.

پا ساختند که به مرور زمان  یهودیان در آن نقطه خیمه زدند و به تدریج یک آبادی بر
گسترش یافت و به صورت شهر درآمد و نامش "یهودیه" یا "دارالیهود" بود و بعدها 

گفته می شد "اصفهان نصف جهان". ولی پس از اشغال ایران چنان گسترش یافت که 
و یا کم و کمتر  گذاشتکاهش رو به توسط اعراب مهاجم، نقش یهودیان در اصفهان 

 درباره آنان در رابطه بین یهودیان با اصفهان مطالبی می یابیم.
ز تاریخ با توجه به این واقعیات است که ما یهودیان ایرانی همیشه با غرور و افتخار ا

مشترکمان سخن می گوئیم، از همکاری و همیاری، که در آن سازندگی و شکوفائی 



و نه خرابی و ویرانی مانند حمله اعراب و حمله مغول و غیره. این نکته  –وجود دارد 
 در کتاب مقدس یهودیان نیز بازتاب یافته است.

کتب مقدس یهودی بسیار مایلیم که در این زمینه مطالب بیشتری بدانیم.  –پرسش 
 چه نوع ارتباطی را بین یهودیان و ایران بازتاب داده اند؟

یم که دو واژه "پاراس"  –پاسخ  دیگری و  ( Paras פרס)در درجه نخست باید بگو

بارها و بارها در کتب مقدس یهود ذکر شده است که واژه نخست ( Madayמדי )"مَدای" 
یوش بزرگ به معنی "ایران" و دومی به مفهوم "ماد"  است. همچنین نام کورش کبیر و دار

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.

در  این یادآوری مثبت و ذکر خیر از پادشاهان ایران، در کتاب های دینی یهودی نیز که
لمود، طول قرون و اعصار تدوین گردیده بازتاب یافته است. در کتاب هائی چون تَ

، نام ایران به کرات همیدراش، میشنا و دیگر کتاب هائی که پس از آن ها تدوین یافت
 آورده شده است.

لمود در دو روایت تدوین شده است که یکی را "تلمود یادآوری کنیم که کتاب تَ
لی" می نامند. این دو کتاب که هر یک از صحیفه های را "تلمود بابِ یروشلمی" و دیگری

یعت یهود و تفسیر تورات را بیان می کنند که یکی توسط  متعدد تشکیل شده، شر
علمای یهود در شهر اورشلیم به صورت تدریجی نگاشته و تدوین شده و دیگری اثر 

ت بابل می زیستند و سپس دسته جمعی شماری از عالمان دینی یهود بوده که در اسار
 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 

د یک صد سال پیش از تلمود بابلی خاندان ساسانی. نگارش تلمود اورشلیمی حدو
یه در شمال اسرائیل کنونی تکمیل گردید.  انجام گرفت و در شهر طبر

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 

تارها همیشه از ایرانیان با سپاس و قدردانی نام برده شده، و بالعکس است. در این نوش
باره ظلم و ستم آنان علیه یهودیان نگاشته  در مورد یونانیان و رومی ها مطالب منفی در

 شده است.
باز ایرانی را ببینیم )منظور  آمدهدر کتاب تلمود از جمله  است که "اگر ما یک سر

بازان دوران اشکانیان در ا به یکی از خود یران است( که مشغول بستن افسار اسب سر
درختان سرزمین ما )اسرائیل( است، ای یهودیان بدانید که ماشیح )مهدی موعود( به 
باز ایرانی به خاک اسرائیل نشان  زودی ظهور خواهد کرد". یعنی پای گذاشتن یک سر

 است.یهود فرا رسیدن روز خوشی و نیک بختی ملت 



ان بود که یونانیان سرزمین اسرائیل را در اشغال خود داشتند، و پس از در دوران اشکانی
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 

 آزادی و رفاه برخوردار بودند.در دوران حکومت ایرانیان بر سرزمین خود، از 
در حافظه ملی و دینی یهود، خاطرات خوش فقط در مورد ایرانیان وجود دارد. در دوران 
یست سال بر سرزمین اسرائیل نیز حکومت می  هخامنشی، امپراتوری ایران مدت دو
کرد و رفتاری بسیار دوستانه و آزادمنشانه با یهودیان داشتند و همکاری و همیاری 

اتنگی بین آنان برقرار بود. این رفتار سران ایران با یهودیان آن قدر دوستانه بود که تنگ
به  –امکان داد بخش هائی از کتاب مقدس یهود )عهد عتیق( در این دوران نگارش یابد 

یژه آن بخش از این کتاب که جنبه پند و اندرز دارد.  و
یخ ایام، بخش های اول  دو صحیفۀ مفصل و مهم مجموعۀ "عهد عتیق" با نام های "توار

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. 
ز مطالب مثبتی وجود دارد. به عنوان در مورد رفتار پادشاهان ساسانی با یهودیان نی

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 

یبائی جهان گردیده است". در جای دیگری از تلمود آمده است که "پروردگار ده پیمانه ز
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 

ه صورت نسبت به ایرانیان نظر خوش و پرمهر و قدرشناسانه داشته اند و از آنان ب
می مثبت یاد می کرده اند. این ها همه به علت آن که ایرانیان با یهودیان خوشرفتاری 

 خاطرۀ خوشی دارند.باستان کردند و یهودیان از ایرانیان 
من در یکی از مقاله های پژوهشی خود به نمونه دیگری اشاره کرده ام که در تلمود این 

تورات، کتاب آسمانی یهودیان، به یک پرسش مطرح گردیده که چگونه ممکن است که 
لقب "ماشیح" یعنی مهدی موعود یهودیان می دهد، و این در  –کورش کبیر  –غیر یهودی 

 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 

ֶֹּרש :نوشته می شود ینمعمول است چن عبری با پس  .ش( -ر –حروف ک  Koresh) כ
به معنی حالل و مطابق با  ( Kasherָכֵשר)و پیش کردن این حروف، واژه "کاشر" 

یعت و دین به دست می آید، با این مفهوم که کورش فردی حالل و شایسته و  شر
 پذیرفتنی است.



باره کورش آمده که البته جنبه افسانه دارد، ولی نشان احترام  نکته دیگری نیز در تلمود در
باره پادشاه هخامنشی قائل هستند و آن این که  نقل گردیده و اهمیتی است که یهودیان در

کورش از یک مادر یهودی زاده شده است. یعنی، تا این حد کورش کبیر را دوست  که
افسانه ها می خواسته اند او را "بقاپند" و عضوی از پیکر ملت یهود داشته اند و با این 

 جلوه دهند. 
، رشته گفت و گوهای ما با شما درباره یهود و نتصرپروفسور امنون  –منشه امیر 

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 

از این واقعیات حتی یگانه بود و بر این باوریم که بسیاری از شنوندگان این برنامه ها 
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 

 ای یکدیگر سودمند بوده اند.کمک کرده اند و بر
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 

 بدیهی و ضروری باشد.یک چنین امر 
خرسندم که توانسته ام در این زمینه روشنگری کنم. ایران و  – نتصرامنون پروفسور 

یز هستند و امیدوارم که واقعا در این راه گامی برداشته باشم.  اسرائیل هر دو برای من عز
 


