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میراثفرهنگییهودیانایران

ناهیدپیرنظر
برنامۀ آموزش ادبیات فارسیهود حبیب لِوی، بخش ایران شناسی دانشگاه یوسی ال اِی

و نشیب های  فراز  را در  یهود  قوم  بیاندازیم،  باستان  ایران  تاریخ مستند  به  نگاهی  اگر 
تاریخی و فرهنگی این سرزمین و در تکوین هویت ایرانی سهیم می بینیم. ورود قوم یهود 
به سرزمینی که بعدها جزو قلمرو دولت ماد درآمد در حدود 722پ م آغاز شد. پادشاهان 
آشور ده قبیله از فرزندان یعقوب را از سرزمین اسرائیل به نینوا کوچ دادند. مهاجرت 
اسرای  آزاد ساختن  و  بابل در 539پ م  فتح  از  و پس  کبیر  زمان کورش  در  یهودیان 
یهودی، که بخت النصر دوم در 586پ م از اورشلیم به بابل به اسارت آورده بود، ادامه 
یافت. پیگیری وقایع تاریخی این 2700 سال را به کتاب های تاریخ واگذار می کنیم.1 
در طی قرون و اعصار، بعد از قوم یهود هم اقوام خارجی دیگر از عرب و ترک و مغول 
و ارمنی و آسوری یا در ایران سکنی گزیدند و در تشکیل هویت ایرانی سهمی بر عهده 
گرفتند یا فرهنگ و ادب ایران را به سرزمین خود بردند و بر آن افزودند. گسترش تأثیر 
آثار ادب و فرهنگ ایرانی از شبه قارۀ هند و کوه های نپال تا آسیای صغیر و افغانستان 
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و تاجیکستان و سایر نواحی تا به امروز باقی مانده است. آن گروه از یهودیان که پس 
از اسارت به ارادۀ خود در ایران سکنی گزیدند، در حین حفظ اعتقادات دینی و سنن 
مذهبی خود، زبان و مظاهر فرهنگی و ادبی ایران را پذیرفتند، رفته رفته با آن خو گرفتند 

و در تکوین و تکامل آن نقش داشته اند.

تلمود و سایر کتب مذهبی یهود از یک سو و کتاب های دینی زرتشتیان چون دینکرد، 
شکندکمانیک ویچار و مینوگ خرد از سوی دیگر همبستگی فرهنگی ایران باستان و 
قوم یهود را نشان می دهند.2 انتخاب اختیاری گروهی از یهودیان برای زندگی در ایران، 
علی رغم داشتن آزادی برای بازگشت به اورشلیم طبق فرمان کورش، ریشۀ اولیۀ این 
پیوند فرهنگی و اجتماعی است. بنا به فرضیۀ جان برکویست )Jon Berquist(، روابط 
قوم یهود و ایران برای اولین بار به فرمان داریوش اول با رسمیت دادن به قوانین تورات 
به منزلۀ قوانین کشوری در نواحی یهودی نشین پا گرفت.3 تفاسیر عزرا از قوانین تورات 
و تأثیر ایران بر آن قدم بعدی برای تحکیم این روابط بود. در این زمینه، عزرا “قانون 
پادشاه ایران” را چونان “قوانین الهی و آسمانی” دانست و یهودیان را به اجرای آن مکلف 
کرد.4 عامل دیگر تحکیم این روابط، نزدیکی امپراتوری ایران با معبد دوم بود. چنان که 
در کتاب عزرا آمده است، به درخواست داریوش کبیر، همه ساله اجرای مراسم قربانی 
برای پادشاه ایران و خانواده اش در معبد مقدس صورت می گرفت و این رسم تا پایان 

دوران هخامنشیان و به قولی تا خرابی معبد دوم ادامه داشت.5 

ادبوفرهنگیهودیدردورانهخامنشی
به  متفاوت  و خطوط  زبان ها  گوناگون  ملل  و  اقوام  با  مراوده  برای  پادشاهان هخامنشی 
کار می بردند و در مکاتبات و روابطشان با یهودیان از خط و زبان آرامی شرقی استفاده 
از  آرامی  زبان  به  ترجمه ای  و هم  است  تورات  نوشته های  امر هم  این  مي کردند. شاهد 
کتیبۀ بیستون که در میان اسناد پاپیروس جامعۀ یهودی ساکن شهر یب )Yeb( در جزیرۀ 
الفانتین )Elephantine(، واقع در جنوب مصر، یافت شده است. این ترجمه ممکن است 
مربوط به دوران فتوحات کمبوجیه در مصر )525پ م( در هنگام تسخیر جزیرۀ الفانتین 

2آمنون نتصر، “سیری درادبیات یهود ایران،” در پادیاوند، 

جلد 1، 43-41.
3Jon L. Berquist, Judaism in Persia’ s Shadow 
(Minneapolis: Fortress Press, 1995), 135. 

4کتاب عزرا، فصل 7، آیۀ 26.

5کتاب عزرا، فصل 6، آیۀ 11. همچنین، بنگرید به

H. Tadmore, “The Babylonian Exile, and the 
Restoration,” in History of the Jewish People, eds. 
H. H. Ben-Sasson et. al. (Cambridge: Harvard 
University Press, 1976), 171-172; Otkar Klima 
et. al., History of Iranian Literature (Dordrecht: 
D. Reidel, 1968), 19; Ben-Sasson et al. (eds.), 
History of the Jewish People, 180.
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باشد. در منابع تاریخی آمده است که کمبوجیه به رغم تسخیر این جزیره به معبد یهودیان 
در شهر یب هیچ آزاری نرسانید.6 هخامنشیان همان گونه که برای زبان ملت ها ارزش قائل 
 )Jeremiah( بودند، آزادی عقیده و مذهب آنها را نیز رعایت مي کردند.7 توصیۀ یرمیای نبی
و تشویق یهودیان به انطباق با محیط جدید عامل دیگری در تقویت این آمیزش فرهنگی 

و اجتماعی بین ایرانیان و قوم یهود بوده است.8 

از عهد عتیق، در قسمت پیامبران )Navi’im( ومکتوبات  مسلم است که قسمت هایی 
)Kethuvim( در عهد پادشاهان هخامنشی تکوین یافتند. این کتاب ها عبارت اند از

کتاب هگای )Haggai( که مربوط به بازسازی معبد دوم و لشکرکشی داریوش اول به 
مصر و شامل مطالب مرتبط با تهیۀ آذوقه برای لشکریان امپراتوری ایران است.9

و  ایران  امپراتوری  سرمایۀ  با  مقدس  معبد  بازسازی  که  )Zecharaiah( زکریا  کتاب 
برخورد لشکریان ایران با اهالی بازماندۀ شهر اورشلیم و مهاجران اطراف آن را توصیف 

می کند. در این کتاب، زکریا بردباری و همراهی با حکومت ایران را تأیید مي کند.10

کتاب اَِشعیاء )Isaiah(کهضمن گزارش اخبار دوران هخامنشی، نشان دهندۀ عقاید و نظریات 
آن دسته از یهودیانی است که از اقامت و سلطۀ ایران بر یهودیه نگران و شاکی بودند.11

کتاب َمالَکی )Malachi(که بیشتر جنبۀ مکاشفه دارد، تغییر روش خشایارشاه را بیان و 
از کاهش بودجۀ نگهداری معبد انتقاد می کند.12 هر شش فصل کتاب َمالَکی مربوط به 
دورانی است که یهودیه از حمایت کمتری از جانب ایران برخوردار بود و کم کم پایه های 

انشعاب )pluralism( پی ریزی شد. 13

کتاب های عزرا و نحمیا )Ezra-Nehemiah(که مربوط به اردشیر، پادشاه هخامنشی 
هستند، هنوز هم مشخص نیست در دوران کدام اردشیر، اول یا دوم، نوشته شده اند.14 
کاماًل  سیاسی  صحنۀ  در  را  یهودیت  بر  ایران  فرهنگ  و  حکومت  تأثیر  کتاب  دو  این 
مشخص می کنند؛ به خصوص در کتاب عزرا که فرمان خداوند و فرمان پادشاه در یک 

6Klima et. al., History of Iranian Literature, 20
7Klima et. al., History of Iranian Literature, 20
8کتاب یرمیا، فصل 29، آیات 5-7. همچنین بنگرید به

Jon Berquist, Judaism in Persia’s Shadow, 65-66. 
9کتاب هگای، 1-2. همچنین، بنگرید به

Berquist, Judaism in Persia’s Shadow, 70-73.
10کتاب زکریا، 1-8. همچنین، بنگرید به

Berquist, Judaism in Persia’s Shadow, 74.
11کتاب اشعیا، 56-66. همچنین، بنگرید به

Berquist, Judaism in Persia’s Shadow, 94-95.
12Berquist, Judaism in Persia’s Shadow, 21.
13Berquist, Judaism in Persia’s Shadow, 110.
14Berquist, Judaism in Persia’s Shadow, 112.
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ردیف قرار مي گیرند. عزرا وظیفۀ وفاداری دوگانۀ خود و سایر یهودیان ایران را به قومیت 
یهودی و شهروندی ایرانی مشخص می سازد: “هر کس که از فرامین خداوند و قوانین 
پادشاه سر باز زند، بگذارید که مجازات نسبت به آنها به صورت مرگ، تبعید، ضبط اموال 

و یا زندان به مرحلۀ اجرا درآید.” 15

سبکهایادبییهودیدردورانهخامنشی
بسیاری از نوشته ها و ادبیات اواخر دوران هخامنشی در یهودیه تأیید پیروی از حکومت 
ایران را به پرسش گرفته و با اعتراض بر این تسلط نوشته شده اند. این موقعیت حساس 
ادبي در یهودیت شد که نویسندگان هر دوی آن  ایجاد دو مکتب  باعث  این دوره  در 
دو  به  می شود  را  دوران  این  ادبیات  بودند.  جامعه،  تحصیل کردۀ  طبقۀ  یعنی  کاتبین، 

مکتب “ادبیات حکمت” و “ادبیات مکاشفه” تقسیم کرد.

)Wisdom Literature(ادبیاتحکمت
طبقۀ کاتب و همفکران آنان، که اکثراً از میان طبقۀ متوسط باال بودند، سعی داشتند 
نوعی “نظم جهانی” برای انسان ها ایجاد کنند. از جمله کتاب های این مکتب عبارت اند 
کوهلت  یا  جامعه  و   )Job( ایوب   ،)Psalms( تهیلیم  یا  سلیمان  امثال  کتاب های  از 
)Ecclesiastes(. ادبیات مبتنی بر حکمت معتقد بود که خداوند جهان را بر پایۀ عقل 
و حجت قرار داده و حقیقت عالی و پنهان در انتظار است که انسان آن را کشف کند. 
به نظر آنان، حکمت به واسطۀ آموزش و با همراهی منطق و عقل می تواند به این هدف 
ایران  شاهنشاهی  جهانی”  “نظام  و  حکومت  سلیمان،”  “امثال  کتاب  دیدگاه  از  برسد. 
مي توانست برای همیشه ادامه پیدا کرده و معبد مقدس هم می توانست آداب و رسوم 
“تحمل”  و  “اطاعت”  نفس،”  “کنترل  فضیلت های  مکتب،  این  در  کند.  حفظ  را  خود 
تحسین می شدند. در کتاب های ایوب و جامعه، با اینکه سعی  شده نارضایتی های مردم 

را از سلطۀ حکومت هخامنشی نشان دهند، هیچ گونه راه حلی پیشنهاد نشده است.16 

)Apocalyptic Literature(ادبیاتمکاشفه
به علت شرایطی که نبوت در اواخر دوران تسلط ایرانیان با آن مواجه بود، مکاشفه به 
منزلۀ وسیلۀ دیگری برای مشاهدۀ حقیقت و رابطه با خداوند به کار می رفت. این طرز 
فکر بیشتر در خصوص خداوند معنا داشت تا امور سیاسی و علت پیدایش این سبک 

15کتاب عزرا، فصل 7، آیۀ 26. همچنین، بنگرید به

Berquist, Judaism in Persia’s Shadow, 112.
16Berquist, Judaism in Persia’s Shadow, 172-173.
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ادبیات، یأس از قدرت و اختیار بشر در جامعه بود. معموالً به هنگام ناامیدی با تأکید بر 
نقش “ارادۀ الهی” و “تقدیر” در تنظیم حوادث مي توان وقایع را توجیه کرد.17 برخالف 
ادبیات حکمت که جهان را با نوعی “نظم اجتماعی” توصیف مي کند، ادبیات مکاشفه 
معتقد به وجود هرج و مرج اجتماعی در جهان بوده، بر این اعتقاد است که بشر قادر 
را  او  نابود کردن دشمنانش مسایل  با  بنابراین، خداوند  نیست.  به حل مشکالت خود 
برطرف می کند. اهل مکاشفه به خوبی از درگیری میان جوامع مختلف تحت حکومت 
الهی  برقراری تشکیالتی  و  و طالب حذف حکومت خارجی  داشتند  آگاهی  استعماری 
به جای آن بودند. اصوالً اهل مکاشفه برای از بین بردن بدی، آرزوی انهدام کل نظام 
اجتماعی را داشتند.18 کتاب های دانیال )Daniel( و زکریا )Zechariah( نمونه هایی از 

ادبیات مکاشفه اند. 

ادبوفرهنگیهودیدردورانساسانیان
دورۀ دیگر روابط یهودیه و ایران در دورۀ ساسانیان )225-651م( مقارن با ایام بعد از 
تاریخ و  از نظر  این دوران را  خرابی معبد دوم )70م( و تسلط رومیان بر یهودیه بود. 
فرهنگ یهودیان به دو نیمۀ قبل و بعد از بهرام پنجم تقسیم می کنند. نیمۀ اول با دوران 
پادشاهی شاپوراول )240م( شروع می شود و تا پایان سلطنت یزدگرد اول )421م( ادامه 
پیدا می کند و نیمۀ دوم با پادشاهی بهرام پنجم )ح. 421-439م(، حاصل ازدواج یزدگرد 
اول با شوشندخت دختر راب کهنا رهبر مذهبی یهودیان بابل )تیسفون(، آغاز شده، با 

پایان دورۀ ساسانیان )652م( و حملۀ اعراب خاتمه پیدا می کند.

برخالف ازدواج ملکه استر با خشایارشا که در عهد عتیق به صورت کتاب آمده است، 
در تلمود یا سایر منابع یهودی هیچ ذکری از ازدواج یزدگرد اول با شوشندخت نیست 
و مرجع ما دراین مورد کتاب شترستان های ایران است که به زبان پهلوی نوشته شده 
با  است.19 در نیمۀ اول دوران ساسانیان، به واسطۀ روابط حسنۀ سران جامعۀ یهودی 
شاپور اول و شاپور دوم و مادرش یِفراهرمز، پایه های تدوین تلمود در آکادمی های بابل 
که در آن موقع هنوز در خاک امپراتوری ایران واقع بودند، گذاشته شد. نیمۀ دوم دوران 
ساسانیان، که برعکس نیمۀ اول همراه با فشارهای مذهبی سران و پادشاهان بود، دوران 
بستن تلمود و تفسیرهای آن بود. باید در نظر داشت که فشارهای مذهبی زرتشتیان در 
این زمینه فقط متوجه یهودیان نبود و از دیدگاه رهبران زرتشتی هر چه و هر کس که 

17Berquist, Judaism in Persia’s Shadow, 178.
18Berquist, Judaism in Persia’s Shadow, 189.

19نتصر، پادیاوند، جلد 1، 30-29.
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با اهورمزدا مرتبط نبود اهریمنی و شر بود و وظیفۀ هر زرتشتی مومن این بود که با بدی 
و شر مبارزه کند و آن را از بین ببرد.20 در نیمۀ اول حکومت ساسانیان، سربازان یهودی 
ایرانی مانند سایر مردان ایرانی در جنگ های ایران علیه روم شرکت داشتند. در دوران 
خسرو پرویز، به هنگام تسخیر اورشلیم )614-628م( که در آن تاریخ در تسلط رومیان 
بود، یهودیان ساکن آن شهر به تقاضای خسرو پرویز پاسخ مثبت دادند و دلیرانه سربازان 
از  بازگشت  به هنگام  به دنبال آن، خسرو پرویز  یاری دادند.  اورشلیم  او را در تسخیر 
اورشلیم گروهی از یهودیان را با خود به ایران برد و آنان را در خاک ایران اسکان داد.21 

فضای علمی و فرهنگی ایران تا اواسط قرن چهارم میالدی یهودیان را آزاد گذاشته بود که 
عقاید مذهبی و فرهنگی خود را پیگیری کنند. بدین منوال، تدوین کنندگان تلمود بابلی، 
که آنها را آمورا )Amora( می خوانند،22 قوانین میشناه )Mishnah(، اولین مجموعه فقه 
یهود، را درخاک ایران و در آکادمی های یهودیان تعبیر و تفسیر و آن را به صورت تلمود 
بابلی به یهودیت عرضه کردند؛ اثری که در قرون وسطا، بعد از کتاب مقدس، یگانه مرجع 

مذهبی و فرهنگی و راهنمای قوانین و آداب یهودیان جهان به حساب مي آمد. 

در  اسرائیل  سرزمین  در  یهودیان  روحانی  رهبر   ،)Yehuda ha-Nasi( ناسی  ها  یهودا 
که   را  یهود  متفاوت  و مکتب های  بزرگان  مواعظ  و  مباحثات  حدود سال 200م، همۀ 
اغلب شفاهاً به نسل های بعدی رسیده بود، در شهر یاونه )Yavneh( گرد آورد و آنها را 
بنا به موضوع در شش کتاب بزرگ با نام میشناه تنظیم کرد. تحقیقات و تفاسیری که 
بر این شش کتاب بعد از تدوین میشناه نوشته شدند، گماراه )Gemarah( نام دارد و 
ترکیب میشناه و گماراه تلمود نامیده مي شود. این تفاسیر در دو ناحیۀ متفاوت اورشلیم 
و بابل در دوران ساسانیان صورت گرفتند. تلمود یروشلمی در سال 400م و تلمود بابلی 
در سال 499م شکل نهایی خود را یافتند. در طول تاریخ نسخۀ تلمود بابلی منبع موثق 
و معتبری شناخته و پذیرفته شده و بر تلمود یروشلمی رجحان یافته است.23 سه آکادمی 
معروف آن زمان، نهردعا )Nehardea( و سورا )Sura( و پومبدیتا )Pumbedita(، نقش 

مهمی در تدوین تلمود داشتند.

باید یاد آور شد که علمای بزرگ قسمت هایی از رساله های میشناه و تفسیرهای آن را 
تا قرن چهارم میالدی شفاهاً و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر رسانیده بودند، زیرا 

20Robert Brody, “Judasim in the Sasanian Em-
pire: A Case Study in Religious Coexistence,” in 
Iran Judaica. 

21نتصر، پادیاوند، جلد 1، 36-35.

22ربانیم یهود را که بعد از تدوین میشناه به تفسیر آن 

همت گماردند و تلمود را نوشتند امورا مي نامند.
23لوی، تاریخ جامع، 137.
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که در آن زمان نوشتن این تفاسیر در یهودیت منع شده بود. بزرگ ترین پیشوای نهضت 
حفظ این میراث، راب آشی ) Rab Ashi(، به سبب عدم امنیت و بیم از هم پاشیده شدن 
احساس مسئولیت کرد، پای از حد رسوم و قواعد فراتر نهاد و دستور نوشتن گماراه را 
صادر کرد. بدین ترتیب، نقش او در تفسیر میشناه و تدوین گماراه را می توان با نقش 
عزرا در مکتوب ساختن و حفظ دعاها و مراسم مذهبی در زمان هخامنشیان و دوران 
بابلی، رابینا )Rabbina(، آخرین رئیس  معبد دوم مقایسه کرد. 24 طبق نوشتۀ تلمود 
آکادمی سورا، و راب یوسی )Rab Yose(، رئیس آکادمی پومبدیتا، مقارن با عهد قباد 
اول )488-531م( در سال 499م تفسیر میشناه و تدوین تلمود بابلی را خاتمه یافته 
اعالم کردند و افزودند که مجموعه مباحثات، دستورات و فتواهای گردآوری شده حجت 
است و نباید مطلبی دیگر بر آن افزوده شود.25 تلمود بابلی 3 میلیون کلمه دارد، به زبان 
عبری و آرامی شرقی نوشته شده است و قدمت برخی از تفاسیر و عقاید موافق و مخالف 
آن به روزگار اسارت در بابل و سخنراني های روحانیون در کنیساهای آن زمان مي رسد.26

تدوین تلمود در خاک ایران از رویدادهای مهم تاریخ یهود و تاریخ ایران است و، همچون 
بازسازی معبد دوم، ریشه های پیوند یهودیت و ایران را همیشگی و مستحکم نگاه داشته 
است. در هر نقطه از جهان و در هر لحظه از زمان، یهودیان دوام و تدوین قسمت اعظم 
قوانین خود را مدیون ایران و کمک های پادشاهان آزادمنش آن می دانند. تلمود بابلی 
که مخلوطی از قوانین شریعتی یا هاالخاه ) Halakhah( و احادیث و روایات یا آگاداه 
)Aggadah( است، به علت قرن ها زندگی یهودیان در ایران بسیار متاثر از فرهنگ ایرانی 
و زرتشتی و سایر مفاهیم و لغات خارجی است. وجود لغات پهلوی در تلمود و وجود 
تبادل  و  پیوستگی  این  بر  دلیل آشکاری  پهلوی آن دوران  نوشته های  آرامی در  لغات 

فرهنگی است.27 

یهودیان ایران پس از تورات، تلمود و مواعظ پندآمیز یا میدراش ها )Midrash( را راهنمای 
مذهبی خود قرار داده، قسمت هایی از موضوعات آن را به فارسیهود برگردانیده اند. گاهی 
هم حکایات و روایاتی از فرهنگ خود بر آن افزوده اند. یکی از تفاسیر آمیخته به مواعظ 
کرده اند،  توجه  بدان  دیگر  تلمودی  مبحث  هر  از  بیش  ایران  یهودیان  که  حکایات  و 
که  رساله  این  است.  آبوت(  )پیرقه  آووت  پیرقه  یا  آووت(  )َمِسِخت  پدران  اندرز  رسالۀ 

24لوی، تاریخ جامع ، 137-136. 

25لوی، تاریخ جامع، 137؛

Ben-Sasson et al. (eds.), History of the Jewish Peo-
ple, 378-379.

26نتصر، پادیاوند، جلد 3، 122-121. 

27لوی، تاریخ جامع، 138.
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تفسیر ندارد، مجموعه ای کم نظیر از پندها و اندرزهاست. 28 همین رساله را شاعر ایرانی 
فارسیهود با نام گنج نامه به نظم در آورده است.

تلمود را می شود از نظر هدف با دینکرت در آیین زرتشت )مزدیسنا( مقایسه کرد، اگر 
چه دینکرت چند قرن بعد از تلمود، در ایران اسالمی و به منظور تفسیر قوانین و آداب 
و سنن زرتشتی نوشته شده است. دینکرت در بسیاری از موارد نکات مشترکی با تلمود 

دارد. شش کتاب تلمود، به ترتیب اصلی آن که در میشناه آمده عبارت اند از29

1. زراعیم )Zera‘im، بذر و دانه( دربارۀ قوانین کشاورزی.
2.موعد )Mo‘ed، عید( دربارۀ قوانین و رسوم اعیاد و نگاهداری روز شنبه، عید 
پسح، سال نو، مراسم برگزاری سوکا، قرائت طومارهای مذهبی، روزه و مانند اینها. 
موضوعات  و  طالق  و  ازدواج  رسوم  و  قوانین  دربارۀ  زنان(   ،Nashim( ناشیم  .3

مربوط به آن.
4. نِزیقین )Neziqin، ضررها و صدمات( شامل قوانین و رسوم کیفری.

5.قداشیم )Qodashim، مقدسین: تقدیس مراسم ذبح و قربانی( در خصوص ادای 
مراسم و فرایض مذهبی در کنیساها، قربانی ها و جایگاه های مقدس و شامل 11 

رساله پیرامون قربانی، ختنه، ذبح و نماز.
6.ُطهوروت )Tohorot، طهارت( دربارۀ پاکیزگی، شایست و نشایست و پرهیز از 
کثافت و نجاست و شامل رساالتی در موضوعات مرتبط با ظروف، اماکن مسکونی، 

امراض، ُغسل، عادت ماهانۀ زنان، شستشو و مانند اینها. 

در دورۀ ساسانیان، عالوه بر آزادی فرهنگی که منجر به تشکیل آکادمی های علمی و 
از رؤسا و رهبران روحانی  از روابط نزدیک گروهی  باید  تألیف تلمود شد،  گردآوری و 
یهودی با چند تن از پادشاهان ساسانی و مخصوصاً شاپور اول و دوم یاد کرد. نتیجۀ این 
روابط حسنه توصیۀ راب یوسی )م. 323م(، یکی از ربان های معروف دورۀ تلمود، بود که 
از یهودیان خواست زبان آرامی شرقی را کنار گذارند و به فارسی تکلم کنند.30 توضیح 
آنکه پس از اسارت بابل، تکلم به زبان آرامی شرقی جای زبان عبری را گرفته بود تا 
بدانجا که تورات و سایر اسفار کتاب مقدس به آرامی ترجمه شده بودند؛ زبانی که در آن 
زمان زبان مادری یهودیان بابل شناخته می شد. فرمان راب یوسی و آغاز تکلم یهودیان 

28نتصر، پادیاوند، جلد 3، 122.

29برای توضیح بیشتر دربارۀ فصول تلمود بنگرید به 
نتصر، پادیاوند، جلد 3، 121-120.

30نتصر، پادیاوند، جلد 1، 42.
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به زبان پهلوی پایۀ تعلق و وابستگی مشترک یهودیان ایران به زبان و فرهنگ ایرانی را 
مستحکم کرد؛ رابطه ای که یهودیان ایران ضمن حفظ اعتقادات مذهبی خود آن را تا 
به امروز حفظ کرده اند و به همین سبب و سایر دالیل سیاسی و مذهبی از بقیۀ جوامع 
یهودی جهانی مجزا شده و تا حدی ناشناخته باقی مانده اند. جوانۀ این رابطه و فرهنگ 
مشترک را با ترجمه و بازنویسی قسمت هایی از کتاب مقدس به زبان و خط پهلوی و 
شکوفایی آن را در دوران ایران اسالمی، به خصوص بعد از دورۀ مغول، با فارسی نو در 

ادبیات فارسیهود مشاهده مي کنیم.

یهودیانایرانیونقشآناندرفرهنگایراناسالمی
پس از استیالی عرب، ساکنان یهودی ایران بیش از یهودیان ساکن سایر کشورها در 
زمینه  این  در  جستند.  شرکت  آزادی طلبی  نهضت های  و  ملی  و  مذهبی  جنبش های 
بلخی  َحَیوی  و  اصفهانی  ابوعیسی  مانند  ایرانی یهودی  تن  نهضت های چند  از  می توان 
نام برد. در آغاز تسلط اسالم بر ایران، برخالف آنچه به نظر مي رسد، یهودیان در ِگتوها 
و  را در نهضت شعوبیه  آنان  و محالت مخصوص و محدود زندگی نمی کردند. شرکت 
ایجاد کنند، در مستندات  رابطه ای  و منطق  بین مذهب  اِخوان الصفا، که مي خواستند 
تاریخی چون الفهرست ابن الندیم می توان دید. دانشمندان ایرانی مانند حمزه اصفهانی 
)م. 971م(، ابوریحان بیرونی )م. 1048م(، ناصر خسرو )م. 1088م( و شهرستانی )م. 
1152م( نیز در آثار خود از تماس با دانشمندان یهود و فراگرفتن زبان عبری و علوم 

یهودیت صحبت کرده اند.31 

پیدایشفارسیهود
هنگام ظهور اسالم و تسلط آن بر ایران، حدود 300 سال از توصیۀ راب یوسی به یهودیان 
پراکنده مبنی بر تکلم به زبان محل اقامت خود می گذشت. آنان با زبان پهلوی آشنایی داشتند، 
ولی از قرن هفتم میالدی رفته رفته همراه با سایر ایرانیان صحبت به فارسی نو را در پیش 
گرفتند. با این همه، در نوشتار با انتخاب حروف عبری به جای حروف عربی مسیر جداگانه ای 
را طی کردند، به قسمی که اکنون اولین آثار فارسی نو که برای ایرانیان و زبان شناسان به 
جای مانده است، نوشته های فارسی نو یهودیان است که به خط عبری نوشته شده و آن را 

فارسي یهودی )Farsī-yahūdi( و گروهی فارسیهود )Farsīhūd( می نامند.

ایران  یهودیان  آثار  از  فارسی  اشعار  منتخب  31نتصر، 

)تهران: انتشارات فرهنگ ایران زمین، 1352(، 12.
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بنا بر گزارش زبان شناسان زبان فارسی، گویش یهودیان ایران در دورۀ خالفت خلفای 
عباسی فارسی دری یا فارسی نو بود. در تأیید این امر می توان ریشۀ لغات پارسی را در 
 ،)dat( زبان عبری و کتاب مقدس پیگیری کرد که از آن جمله اند لغت دین از ریشۀ دات
به معنی قانون ومذهب؛ لغت گنج از ریشۀ گنیزاه )Genizah(، به معنی ذخیرۀ سرشار 
و لغت پردیس از ریشۀ پرِدس )Pardes(، به معنی باغ یا بهشت. مهم تر از این لغات آثار 
مکتوبی است که از یهودیان به زبان فارسی نو بر روی سنگ نبشته ها، بشقاب ها و آثار 

فلزی، چند نامه و قرارداد تجاری باقی مانده است که از آن جمله است:

1. یک نامۀ تجاری، معروف به نامۀ دندان اویلیق، متعلق به حدوداً سال 750م که یک 
گروه باستان شناسی به ریاست اورل استاین )Aurl Stein( آن را در نزدیکی ُخَتن در 
ترکستان چین کشف کردند. این نامه اکنون در کتابخانۀ موزۀ بریتانیا حفظ می شود. در 

سال 2005م، نامه ای دیگر در اطراف آن محل و به همان خط یافت شد.

2. سه عدد کتیبۀ کوچک که در تنگۀ ازو در افغانستان یافت شده اند و حدوداً به سال 
752م متعلق اند.

3. برخی اسناد کشف شدۀ گنیزا، واقع در کنیسای بن عزرای قاهره نیز از این جمله اند 
که از بین آنها می توان به دو سند محضری متعلق به سال های 951 و 1020م در اهواز 
اشاره کرد. این آثار و چندین اثر دیگر از این دوران نشان می دهند که ایرانیان یهودی در 
سراسر ایران سکنی داشته و در نگاهداری فرهنگ ایرانی و زبان فارسی نو سهیم بودند.

تعریففارسیهود
در تعریف فارسیهود می توان گفت آنچه به زبان فارسی رسمی و با حروف عبری نوشته 
نیز  و  نو  فارسی  ادبی  و  نوشتارها متون کالسیک  این  فارسیهود خوانده مي شود.  شود 
لهجه های محلی را در بر می گیرند. متون فارسیهود از سه ریشۀ اصلی یهودیت و ایران و 
اسالم سرچشمه می گیرند، ولی کاربرد و تناسب این سه بر اساس نوع متن متفاوت است. 
در متون ادبی جنبه های ایرانی، در متون مذهبی جنبه های یهودی و در متون فلسفی یا 
عرفانی نشان های اسالمی بیشتر است. این نوشتارها از نظر متن نیز موضوعات مذهبی 
امور زندگانی روزمره را  تاریخی و نوشته هایی دربارۀ  یا  و غیرمذهبی، علمی و عرفانی 

شامل می شوند.
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خوانندگانونویسندگانمتونفارسیهود
فارسی  با حروف  احیاناً  بوده اند، کسانی که  یهودیان  اکثراً  فارسیهود  متون  خوانندگان 
آشنایی نداشته و سواد خواندن آنان به زبان عبری محدود بوده است. نویسندگان متون 
و  زبان  با  که  بوده اند  کسانی   اول  گروه  مي شوند:  تقسیم  اصلی  گروه  دو  به  فارسیهود 
فرهنگ عبری آشنایی بیشتری داشته، از فارسیهود برای ترجمۀ متون و قوانین مذهبی 
استفاده می کردند. گروه دوم شامل کسانی است که با زبان و ادبیات فارسی کاماًل آشنا 
بوده و آثارشان از حد متون مذهبی پا فراتر نهاده  است. اکثر نوشته های این گروه بسیار 

روشن و از نظر دستوری سالم تر از گروه اول است. 

آثار و نویسندگان فارسیهود غالباً متأثر از دو گروه متفاوت بوده  است. گروه اول دانشمندان 
و فالسفۀ یهودی غیرایرانی که مأخذ و منشأ تقلید بودند و عبارت اند از

نویسندگان و شعرای  از  آثار بسیاری  بر  )Maimonides( که  رامبام  یا  ابن میمون   .1
فارسیهود اثر گذاشته است. تأثیر فلسفۀ ابن میمون را در ترجمه و تفسیر “واجبات و 
الحائرین  داللت  تأثیرکتاب  و  )1508م(  عمرانی  از  اسرائیل”  ایمان  سیزده گانۀ  ارکان 
 )Duties of Judah( او را بر کتاب های فلسفی فرایض یهودا )Guide of the Perplexed (
نوشتۀ یهودا بن ااِلزار )1686م( و کتاب عرفانی حیات الروح نوشتۀ سیمانطوب ملمد 

)م. 1826/1799م؟( می توان یافت. 32 

2. سعدیا گائون )سیدبن یوسف الفّیومی، Saadia ben Joseph( که در سال های 882 
یا 892 تا 942م در بغداد می زیست و یکی از فالسفۀ یهودی و عالم کالمی است. او 
از فیلو ) Philo of Alexandria(، که حدوداً در سال های  اولین کسانی بود که بعد  از 
20پ م تا 50م در اسکندریه می زیست، فلسفه را وارد یهودیت کرد. تأثیر سعدیا گائون 
بر نویسندگان فارسیهود در آثار فلسفی یهودا بن ااِلزار و بسیاری دیگر از نویسندگان 

یهودی نمایان است.

 Duties of( 3. بحیا ابن پکودا از کبالیست های اسپانیا و نویسندۀ کتاب فرایض القلوب
the Heart( است که در اواخر قرن یازدهم میالدی می زیست. تأثیر او را بر کتاب حیات 

الروح سیمانطوب ملمد، متخلص به طوبیا، نویسندۀ کتاب خود نیز تأیید کرده است.33

32نتصر، پادیاوند، جلد 3، 131. 

33نتصر، پادیاوند، جلد سوم، 131.
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 )Yehuda ben Shmuel b. ‘Abbas ben Ebon( 4. یهودا بن شموئیل بن عباس بن اِبون
می زیست.  میالدی  دوازدهم  قرن  در  که  بود  افریقا  شمال  اسپانیایی  یهودیان  از  یکی 
میشائل  بن  بنیامین  نوشتۀ   ،)Bunding  of Isacc( اسحق  قربانی  تفسیری  منظومۀ 

متخلّص به امینا )1702م(، متأثر از اوست.34 

ایرانی  نویسندگان  و  شعرا  گذاشته اند  اثر  فارسیهود  نویسندگان  آثار  بر  که  دوم  گروه 
غیریهودی بوده اند که یا الهام بخش آنان بوده اند یا آثارشان به فارسیهود بازنویسی شده 

است.35 برخی از این گروه عبارت اند از

1. فردوسی که در همۀ حماسه های مذهبی یهودی بر شعرایی چون شاهین و عمرانی 
و خواجه بخارایی تأثیر بسزایی داشته است. عموماً، کارهای شعرای حماسی فارسیهود 
تقلیدی از اشعار فردوسی است. عالوه بر این، از جمله آثاری که از فردوسی به فارسیهود 

برگردانده شده است، تراژدی “رستم و سهراب ” او در شاهنامه است.

2.سعدی کهسبک نثر مسجع او را سیمانطوب ملمد، نویسندۀ حیات الروح، و پند و 
اندرزهای اخالقی و اشعار غنایی او را بسیاری از شعرای فارسیهود تقلید کرده اند. تأثیر 
سعدی را مخصوصاً در گنج نامه عمرانی می توان مشاهده کرد. همچنین، قسمت هایی از 

گلستان و بوستان او به فارسیهود برگردانده شده است. 

3. موالنا جالل الدین محمد بلخی که مثنوی او را شاعر فارسیهود با نام شاهدی، نویسندۀ 
گلشن توحید، تقلید کرده و اشعار عرفانی او الهام بخش اکثر شعرای فارسیهود بوده است. 

کتاب فیه ما فیه موالنا نیز به فارسیهود برگردانده شده است. 

4. حکیم عمر خیام که فلسفۀ زندگی و اشعار غنایی اش الهام بخش شاهین بود. 

5. جامی که اشعار غنایی او را می توان با اشعار غنایی عمرانی، شاعر فارسیهود معاصرش، 
مقایسه کرد. “یوسف و زلیخا” از او به خط فارسیهود برگردانده شده است.

6.نظامی که برخی از اشعارش را شاعر بزرگ فارسیهود، عمرانی، تضمین کرده است. 
همچنین “هفت پیکر” و “خسرو و شیرین” او به فارسیهود برگردانده شده است.  برگردان 

داستان “یوسف و زلیخا” جامی نیز از این گونه اشعار است.

34نتصر، پادیاوند، جلد 1، 75. 

35نتصر، منتخب، 62-66؛ نتصر، پادیاوند، جلد 1، 98-97.



ميراث فرهنگی يهوديان ايران 20

رفتنخسروبهشکاروازآنجاراندنبهقصرشیرین*
ملک زاده بُنه برخاست شادان        نشاط آغاز کرد از بامدادان

   چو رطبی ]نبیدی[ چند خورد از دست ساقی            نماند از شادمانی هیچ باقی
چو آشوب نبیدش در سر افتاد        تقاضای مرادش در بر افتاد

روان شد مست بر شبدیز بنشست        سوی قصر نگارین راند سرمست

دل از مستی شده رقاص با او        غالمی چند خاص الخاص با او
خبر دادند شیرین را رقیبان        که اینک خسرو آمد با نقیبان
دل پاکش ز ننگ و نام ترسید        وز آن پرواز بی هنگام ترسید
حصار خویش را در داد بستن        کنیزی چند را بر در نشستن

برگرفته از نسخۀ خطی 1398 مرکز الهیات یهودی )کتاب آفرینش، فصل 37، آیات 36-1(.

نظامی  خسرووشیرین  از  برگرفته  اشعار  و  *عنوان 

گنجه ای. 
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ازیوسفوزلیخایجامیبهخطفارسیهود*
]بردن برادران یوسف را پیش پدر و در راه هدایت خود

چاه ضاللت کندن و وی را بی هیچ جنایت در چاه افکندن[
   کشیدند از بدن پیراهن او           چو گل از غنچه عریان شد تن او

      به قّد خود بریدند از مالمت         لباس ]= لباسی[ تا به دامان قیامت
فرو آویختند آنگه به چاهش        در آب انداختند از نیمه راهش

   زخوبی بود خورشید جهانتاب        فکندش چرخ چون خورشید در آب
برون از آب در َچه بود سنگی        نشیمن ساخت آنجا بی درنگی

برگرفته از نسخۀ خطی 1534 مرکز الهیات یهودی )کتاب آفرینش، فصل 37، آیات 36-1(.
*این نسخه از یوسف و زلیخای جامی را یهودیان مشهد در 
اواسط قرن نوزدهم به خط فارسیهود برگردانده اند. عنوان 

برای اطالع خواننده  نیست و فقط  اضافه شده در متن 
آورده شده است.
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7. عطار که منطق الطیر او به فارسیهود برگردانده شده است و افکار او را به خوبی در 
“ساقی نامه” عمرانی می شود دید.

8. حافظ کهغزلیات غنایی و عرفانی اش همواره تقلید شده و شعرای فارسیهود آنها را تضمین 
کرده اند. دیوان او نیز مانند دیوان بسیاری دیگر از شعرا به فارسیهود برگردانده شده است. 

9.عبید زاکانی که سبک طنز انتقادی اش در موش و گربه را عمرانی در انتخاب نخلستان 
تقلید کرده است.36 

ارزشآثارفارسیهوددرادبیاتفارسی
آثار فارسیهود به منزلۀ گوشه ای از ادبیات زبان فارسی ارزش های گوناگون دارند که به 

اجمال می توان این ارزش ها را به چهار نوع تقسیم کرد:

ارزشزبانشناسی
از قرن نوزدهم، زبان شناسان غربی چگونگی تحول زبان فارسی میانه )پهلوی ساسانی( 
به فارسی نو را مطالعه کرده اند. این زبان شناسان نوشته های فارسیهود را عامل فهم مهم 
پلی  را  فارسیهود  نوشته های  پاریس،  دانشگاه سوربن  از  الزار،  ژیلبر  می دانند.  امر  این 
میان فارسی میانه و فارسی نو می داند، زیرا اسناد فارسیهود از معدودترین نوشته های 

دست نخوردۀ ایرانی در دوران اولیۀ بعد از اسالم اند.37

ارزشتاریخی
کتاب آنوسیم )یهودیان به اجبار از دین برگشته( بابایی بن لطف و ادامۀ آن تألیف بابایی 
بن فرهاد و حدود صد خط اضافی دیگر اثر ماشیح بن رفائیل ارزش تاریخی دارند. در 
این آثار، شرایط زندگی و تغییر مذهب های اجباری یهودیان ایران را، که جز چند سند 
تاریخ  برای همیشه در دل  باقی نیست،  از مراجع دیگر  اثری در هیچ یک  از آن  کوتاه 
بابایی بن لطف از اخبار دوران شاه عباس و شاه صفی و اوایل سلطنت  ثبت کرده اند. 
بابایی بن فرهاد، تا  شاه عباس دوم سخن مي گوید و ادامۀ آن را گویا نوه یا نبیره او، 
پایان دوران صفویه و حملۀ افغان و سپس، ماشیح بن رفائیل تا حدود دوران نادرشاه به 
نظم آورده اند. اگر اشعار این سه شاعر نبود، جز چند خبر کوتاه از دوران صفویه، شرح و 

تفصیلی از این وقایع تاریخی نداشتیم.

36نتصر، منتخب، 249-248.

37Gilbert Lazard, “Juddeo-Persian Dialects,” in 
Padyavand, ed. Amnon Netzer (Costa Mesa: 
Mazda Publishers, 1996), vol. 1,  37-38. 
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ارزشاجتماعی
خبر  شاعر  خود  دوران  یهودیان  اجتماعی  و  شغلی  وضع  از  فارسیهود  شعرای  اشعار 
می دهند و اشاراتی به غذاها، موسیقی، آداب و رسوم و نفوذ فرهنگ ایرانی و اسالمی در 

جامعۀ یهودی ایرانی دارند.

ارزشادبی
ادبی و فرهنگی جامعۀ   نثر و نظم فارسیهود نشان دهندۀ سطح دانش و معلومات  آثار 
ایرانیان یهودی است که با مقایسۀ متون و انواع گوناگون دربارۀ آن سخن خواهیم گفت.

متونفارسیهودازنظرسبکشناسی
خصوصیت مهم نوشته های فارسیهود جنبه های دستوری و ساختار جمله بندی آنهاست. 
اصوالً در نمونه های اولیۀ نثر فارسیهود تا دوران مغول بیشتر متون را به صورت ترجمه 
و بر پایۀ دستور و جمله بندی زبان عبری می یابیم. نمونه ای از کوشش های صورت گرفته 
برای حفظ ترکیب جمله بندی زبان عبری را در تراجم و تفاسیر مذهبی بسیار مشخص 
می توان دید. ترجمه های تورات نه فقط رهگشای باستان شناسان و اروپاییان برای فهم 
فعالیت های فرهنگی ممتد یهودیان ایران شد، بلکه باعث یادگیری و ترویج زبان فارسی 
نسخ  بر  عالوه  که  است  توضیح  به  است. الزم  نیز شده  اروپایی  زبان شناسان  میان  در 
نسخ  این  شده اند.  ترجمه  فارسی  خط  به  مستقیماً  تورات  از  قسمت هایی  فارسیهود، 
غالباً یا به دستور جهانگردان و پادشاهانی مانند شاه عباس و نادر شاه نوشته شده اند یا 
به صورت پراکنده و به دست افراد خصوصی. از آن جمله مي توان از شش فصل کتاب 
آفرینش به دست ابهی چند، مرید سعید سرمد کاشانی، نام برد. به این ترجمه از کتاب 

آفرینش در کتاب دبستان المذاهب اشاره شده است.

نوع  فارسی چهار  زبان  به  یهودیان  نوشته های مذهبی  تغییر  و  رشد  دادن  نشان  برای 
ترجمه از پنج آیۀ تورات، کتاب آفرینش، آیات 1-5 را ذکر می کنیم.

نمونۀ اول از نخستین نسخۀ بازماندۀ فارسیهود تورات است که در سال 1316م در فارس 
نوشته شده است. نسخۀ اول آن موجود نیست، ولی رونوشت آن که در سال های 1600-

1601م به دستور جامباتیستا ِوچیتی )Giambattista Vecchiet(، جهانگرد ایتالیایی، 
در شهر الر نوشته شده است اکنون در کتابخانۀ واتیکان نگهداری می شود:38

38نتصر، پادیاوند، جلد 3، 91.
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1. به اولین، آفرید خدای مر آن آسمان و مر آن زمین.
2. و آن زمین بود ویران و تهی و تاریکی ابر تهوم و باد از پیش خدای پر زنان ابر 

روی آبها. 
3. و امر داد خدای، باش روشنایی و بود روشنایی. 

میان  خدای  داشت  جدا  و  هست  نیکوی  که  روشنایی  آن  مر  خدای  بدید  و   .4
روشنایی و میان تاریکی.

5. و بخواند خدای به روشنایی روز و به تاریکی خواند شب و بود ایوار و بود بامداد روز یکم.

نمونۀ دوم از ترجمۀ ابهی چند، یار و مرید سعید سرمد کاشی، در نیمۀ قرن هفدهم 
است. این ترجمه نخستین ترجمۀ مستقیم تورات از زبان عبری به خط فارسی نو است 

و در کتابخانۀ موزۀ لندن نگاهداری می شود:39

بسم اهلل الرحمن الرحیم، ترجمه در اول آفرینش: 
1. آفرید خدا مر آسمان را و زمین را.

2. و زمین بود خراب و خالی و تاریکی بود بر روی دریا و باد خدا می وزید بر روی آب.
3. و گفت خدا بشود روشنایی و شد روشنایی. 

4. و دید خدا مر روشنایی را که خوب است فرق نهاد میان آن و تاریکی. 
5. و نام نهاد خدا روشنایی را روز و تاریکی را شب و بود شام و بود صبح یک روز.

نمونۀ سوم از ترجمۀ میسیونرهای انگلیسی در سال 1900م است که میرزانوراهلل بن حاخام 
حکیم موشه به معاونت میرزاخداداد بن حکیم الیاهو به جهت انتفاع یهودیان ایران به همت 

بریتیش انگلوبایبل سوسایتی )British Anglo Bible Society( ترجمه کرده است:

1. در اول خدا آسمان ها و زمین را آفرید. 
2. و زمین تهی و بایر بود. و تاریکی بر روی لُجه و روح خدا سطح آب ها را فرو گرفت.

3. و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. 
4. و خدا روشنایی را دید که نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت. 

5. او روشنایی را “روز” و تاریکی را “شب” نامید. شب گذشت و صبح شد. این روز 
اول بود.

نمونۀ چهارماز مجموعه ای جدید از تورات و هفطارا )نیایش هفتگی از کتاب پیامبران(

39دبستان المذاهب )چاپ بندر معموره ممبئی فی سنه 

.)1262
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به ترجمۀ ماشااهلل رحمان پور داود و موسی زرگری به همت انجمن فرهنگی اوتصر هتورا 
)گنج دانش( در لوس آنجلس در سال 1988 نقل می شود:

1. خدا ابتدا آسمان و زمین را آفرید.
2. و زمین تهی و بایر و تاریکی بر سطح آب های اولیه )لُجه( بود و باد عظیمی بر 

سطح آب ها موج مي زد.
3 . خداوند گفت روشنائی شود و روشنایی شد.

4. خداوند روشنایی را دید که خوب است. خداوند بین روشنایی و تاریکی جدایی انداخت.
5. خداوند روشنایی را روز نام نهاد و تاریکی را شب نامید. شام گشت و بامداد شد، 

]مقیاس[ یک روز.

خصوصیات مشترک نثر و نظم متون فارسیهود عبارت اند از 

1. کاربرد زبان محاوره و عامیانه، 
2. کاربرد واژه های عبری، 

3. وجود اشکاالت دستوری. 

قرن  از  که  شد  یادآور  باید  فارسیهود،  نوشته های  دستوری  اشکاالت  به  اشاره  ضمن 
چهاردهم میالدی به بعد نمونه های بسیار نغزی نیز در نثر و نظم فارسیهود پدید آمد 
که با بسیاری از آثار ادبای غیریهودی معاصر خود در ایران از حیث زیبایی متن برابری 
می کنند. در اینجا اختصاراً چند مشخصۀ مشترک و اشکاالت دستوری فارسیهود را به 

قصد سبک شناسی مرور می کنیم.40

روانیوسادگی
اکثر نوشته های فارسیهود از نظر دستوری و استعمال لغات بسیار ساده اند. این امر نشانۀ 
سطح ساده و سواد برخی از نویسندگان آنها و اکثر خوانندگانشان است. نثر روان و سادۀ 
کتاب دانیال نمونه ای از این مشخصه است. تاریخ نگارش این کتاب را بین قرن نهم و 
سیزدهم میالدی دانسته اند که به علت قدمت نگارش آن از لحاظ تاریخی باارزش است.41 

و من دانیال بگریختم و به شوشتر شدم نزد کورش. چون کورش مرا دید خرم شد 
و مرا پرسید که ای  دانیال از کجای می آیی. جواب دادم که از بغداد ]بابل[ می آیم 

فارسیهود  دستوری  ویژگی های  کامل  مطالعۀ  40برای 

بنگرید به نتصر، پادیاوند، جلد 3، 142-136.
41نتصر، پادیاوند، جلد 3، 118-117.
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که نبوخد نِِصر ایما را ببرده بود . . . و من دانیال، صلوتا42 کردم و گفتم ای یهوه 
یاری به کورش بده تا برود و َملِک موصل43 بکشد و آن آالت و جام ها ُقِدش همه 
بیروشاالم آورد. گفت یهوه که ای دانیال صلوتا]ی[ تو پذیرفتم. آنچه صلوتا کردی 

از بهر کورش. اکنون برو و بگوی به کورش تا بغداد رود و بگیرد.

دو نمونۀ ساده از اشعار عمرانی و امینا را نیز این مشخصۀ ساده گویی را نشان می دهند:

از عمرانی:

برای مصلحت کردیم این کار
از این معنی نه ننگی هست نی عار

دروغی کو صالح از وی بخیزد 
به از آن راست کز وی خون بریزد44

از امینا: 
ای دل بیا بشنو ز من    خواهی نمیری بی کفن    هرگز نبندی دل به زن45

فقدانصنایعشعری
از  و  ادبی دارند  و  تاریخی  ارزش  مذهبی،  از نظر متنی  فارسیهود فقط  اشعار  از  نیمی 
صنایع شعری چندان بهره نبرده اند. برای مثال، به این اشعار از یوسف بن اسحق یهودی 

و بابایی بن لطف اشاره می کنیم: 

از یوسف بن اسحاق یهودی:

همی خواهم ز مطلب سازم اظهار 
اگر گردد مدد از لطف جّبار

ز آنطیگوس اکنون داستانی 
همی خواهم کنم اکنون بیانی46 

42منظور از صلوتا همان صلوات و دعاست.

43منظور کشور ماد و گاهی بابل و گاه نیز آشور است.

44عمرانی، فتح نامه، نسخۀ بن صوی 964، الف76. 

45نتصر، منتخب، 51. 

46نتصر، منتخب، برگرفته از “آنتیخوس نامه” یوسف بن 

اسحق یهودی، 346.
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از بابایی بن لطف:

بگفت شاهش کای مرد یهودی 
مسلمان شو که رستی از جهودی

بگفت ُماّل کای شاه جهانگیر 
اگر ما را ُکشید از ضرب شمشیر
نمی گردیم ز دین خود پشیمان 

نداریم گله از موسای عمران47

اختالطحروفواصواتدروزنوقافیه
در این خصوص از دو شاعر بزرگ فارسیهود، عمرانی و شاهین، مثال می آوریم: 

از عمرانی:

شنیدند چون او زآن قومگبعون
بترسیدند آن قوم نادان]نادون[48 

از شاهین:

وانگه تو چهار عنصر خوش]َخش[  
چون خاک و هوا و آب وآتش49

مصرفحروفعبریدرجمالتفارسی
از عمرانی:

خداوندا بّحق آووت 
بّحق کرسِی عرِش عراووت
نخستین اززخوِت شافِع ما 
کلیم اهلل چراغ دین و دنیا50 

47بابایی بن لطف، کتاب انوسی، نسخۀ بن صوی 917، 

الف 19.
48عمرانی، فتح نامه، نسخۀ بن صوی، ب85 .

49نتصر، منتخب، برگرفته از اردشیرنامه شاهین، 108. 

واژگان  الف32.  بن صوی،  نسخۀ  فتح نامه،  50عمرانی، 

عبری آبوت یا آووت به معنی پدران، عراوت به معنی 
به  زخوت  و  هفتم،  فلک  یا  خداوند  جایگاه  و  کرسی 
فّره  واژۀ  با  معادل  و  الهی  شایستگی  یا  قدرت  معنی 

ایزدی است.
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از امینا:
عاووِن همه بکن محیاله
زودی برسان بما گئواله51

استعمالکلماتعامیانه
از عمرانی:

شب تاریک و راه دور و دشوار  
خِر لنگ و اسیر بار بسیار

به عقِل خویشتن بی دل فرو ماند  
غلط گفتم چو خر در گل فرو ماند52

از بابایی بن لطف:
یکی را بود قرض و پرض بسیار 
نتانست رو به ره آورد بی یار53 

استفادهازلغاتمقلوب
نمونه هایی از کاربرد لغاتی که حروف آنان عمداً یا سهواً جابه جا شده اند، مانند ِطلف به 

جای ِطفلیابِردود به جایبِدرود: 

از عمرانی:
من نادان که هستم طلف ]طفل[ این راه 

دلم از لطف حکمت ساز آگاه
زنان و کودکان بردود ]بدرود[ کردند

به وعده جمله را خشنود کردند54

تبدیلحروفهممخرج 
نمونه هایی مانند استفاده از نُخته به جای نُقطه یا َوخت به جای َوقت، ُدمبال به جای ُدنبال، 
ُسمُبل به جای ُسنُبل و ِختَمت به جای ِخدَمت که اکثراً نمودار عدم معلومات کاتبان است: 

51نتصر، منتخب، برگرفته از “قربانی کردن اسحق” امینا، 

به  محیاله  گناه،  معنی  به  عاوون  عبری  واژگان   .363
معنی بخشیدن، و گئواله به معنی آزادی و نجات است.

52عمرانی، فتح نامه، نسخۀ بن صوی، ، الف2 و الف6.

53نتصر، منتخب، 67. 

54عمرانی، فتح نامه، نسخۀ بن صوی، الف3 و الف16. 
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از عمرانی: 
نماند در عای و در بِت اِل یکی تن 

برون رفتند درُدمبال]دنبال[دشمن
ز ختمت]خدمت[ چند روزی گر شدم دور

به لطف خویشتن مي دار معذور55 

از بابایی بن لطف:
بُرون اومد و ِهشده ]هجده[ نامه بِنِوشت 

فلک را تو گویی داد ُجمِبشت ]جنبش[56 

استعمالمکررضمایرمتصلشخصی 
از عمرانی:  

کنیتان توتیا بت های سنگین 
به دریا افکنیتان الت سیمین57

از شاهین: 

مترسیتانکه حّق در راه و بیراه 
دلیلیتان در ]او[ گاه و بیگاه58 

حذفدالضمیرسومشخصجمع
نمونه ای از شاهین: 

بر او جمعاومدن]آمدند[ آن نامداران 
در آوازاومدن]آمدند[ آن فخر سواران59 

حذفواومعدوله
از شاهین: 

55عمرانی، فتح نامه، نسخۀ لندن 13704، 99.

56نتصر، منتخب، 68. این نمونه ممکن است به علت نیاز 

شاعر به قافیه اتفاق افتاده باشد.

57عمرانی، فتح نامه، نسخۀ بن صوی، ب96.

58نتصر، منتخب، برگرفته از موسی نامه، 68. 

59نتصر، پادیاوند،  برگرفته از موسی نامه، جلد 3، 141.
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خداوندا جهانت گوش دارد 
دمار از جان بد خاهت]خواهت[ بر آرد60 

آثار فارسیهود را از دیدگاه های گوناگون تقسیم و طبقه بندی کرده اند. آمنون نتصر این 
آثار را از نظر زمانی به دو دورۀ قبل و بعد از مغول و از نظر سبک شناسی به دو گروه نظم 
و نثر و از نظر متن به مطالب مذهبی و غیرمذهبی تقسیم کرده است. ژیلبر الزار همین 

آثار را به چهار دوره تقسیم کرده که عبارت اند از

دوراناول:آثارقرنهشتمتایازدهممیالدی
این دورۀ تاریخ ایران از دیدگاه برخی دوران رکود ادب و فرهنگ ایرانی شناخته شده است، 
زیرا دانشمندان و ادبای ایرانی به خدمت درگاه خلفای اسالمی در آمده، فرهنگ جهان را 
از زبان های فارسی، هندی، سانسکریت و یونانی به زبان عربی گردانده و فرهنگ اسالمی 
را از بلخ تا آندلس اشاعه دادند. در این دوران که دورۀ درخشش فرهنگ عرب است، مسیر 
رشد فرهنگ و ادب ایرانیان را به صورت پراکنده در آثار و نوشته های زرتشتیان و یهودیان 
ایرانی مشاهده می کنیم. در همن دوران است که یهودیان عالوه بر زمینه های فرهنگی، در 
کارهای سیاسی ایران هم گه گاهی سر بلند کرده و کسانی مانند ابوعیسی اصفهانی را در 
دامان خود پرورانده اند؛61 کسی که هم علیه سلطۀ دستگاه خلفای اموي بر ایران و هم علیه 
ربانان یهودی بغداد قیام کرد و مکتب قرایی را در یهودیت بنیاد گذاشت، مکتبی که جز 

تورات هیچ مرجع شرعی دیگری را برای یهودیت نمی شناسد.

از دوران اولیۀ تسلط اسالم بر ایران، سوای نوشته های عبری ایرانیان، آثار چندانی در زبان 
فارسی نو موجود نیست. آنچه هم ازآثار فارسیهود یافت شده، جز چند ظرف و سنگ قبر یا 
کتیبه و اسناد ناقص چیزی بیش نیست. آثار یافت شده در این دوران فقط از نظر تاریخی 
و زبان شناسی درخور توجه اند و ارزش ادبی، اجتماعی یا مذهبی ندارند. با این همه، مسلم 
است که در آغاز اسالم یهودیان در سراسر امپراتوری اسالمی می زیستند و در این هنگام 

بود که دانشمندان یهودی فرهنگ یهود را از آسیای مرکزی تا اسپانیا گسترش دادند.

دوراندوم:آثارقروندوازدهمتاچهاردهممیالدی
آرامی  و  زبان عبری  از  تفسیر کتاب مقدس  و  ترجمه  به دوران  متعلق  آثار  این  اغلب 
به فارسی نو هستند که به نثر نوشته شده اند. این آثار اکثراً در کتابخانه ها و موزه های 

60نتصر، پادیاوند، برگرفته از موسی نامه، جلد 3، 141.

به  بنگرید  دوران  این  کامل  جزییات  مشاهدۀ  61برای 
نتصر، پادیاوند، جلد 145-1،144.
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حماسۀمذهبیفتحنامه،سرودۀعمرانی،نبردباگبعونیان
  هنوز آن افتـاب از چـرخ گردان         بجا استاده بود از امر یزدان

جهان بُد روشن از خورشید منور         زهی ُصنع خدا اهلل و اکبر
برگرفته از نسخۀ 964 مؤسسۀ بن صوی ) کتاب یهوشوع، فصل 10، آیات 13-12(.
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بین المللی در پاریس، لندن، سن پترزبورگ و اورشلیم نگهداری می شوند. در کنار این 
آثار مذهبی، لغتنامۀ ِسِفر َهملیصا )Sefer Ha Melisah( قرار دارد  که به زبان خوارزمی 
نوشته شده است و اکنون در کتابخانۀ بن صوی )  Ben Zvi( در شهر اورشلیم نگاهداری 

می شود. 

دورانسوم:آثارقرونچهاردهمتاهفدهممیالدی
نوشته های فارسیهود این دوران با دوران بعد از مغول در تقسیم بندی آمنون نتصر برابرند؛ 
دورانی که سرآغاز کارهای ادبی و غیرمذهبی یهودیان ایرانی بود و شکوفایی فرهنگی 
از  بغداد  به علت شکست  این دوران  نشان می دهد.  قرون وسطا  را در  ایرانی  یهودیان 
هالکوخان مغول به سال 1258م باعث تغییر سرنوشت جهان و از جمله یهودیان ایران 
شد، زیرا عدم تعلق ایلخانان به اسالم در سال های 1258 تا 1291م باعث فراهم آمدن 
آزادی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی غیرمسلمانان و از جمله یهودیان در این دوران شد.

بزرگ ترین شعرای فارسیهود، شاهین و عمرانی و بابایی بن لطف، متعلق به این دوران اند. 
باید در نظر داشت که در این دوران، هم زمان با پیدایش نظم و نثر ادبی، هنوز تراجم و 

تفاسیر کتب مقدس و سایر نوشته های غیرمذهبی ادامه داشت. 

دورانچهارم:آثارقرنهفدهمتاآخرقرننوزدهممیالدی
این آثار اکثراً متعلق به خراسان بزرگ و مناطق دور از دسترس پادشاهان صفویه اند، زیرا 
در این دوران تاریک فرهنگی، به علت شیوع تشیع، نه فقط یهودیان ایرانی، بلکه سایر 
ایران  اکثر یهودیان  به جالی وطن دادند.  به سبب فشارهای مذهبی تن  اقلیت ها هم 
ساکن در ناحیۀ بخارا و نواحی اطراف آن توانستند به زندگی خود ادامه دهند و آثار ادبی 
خود را در قالب زبان فارسی یا تاجیک باقی بگذارند. برگردان شاهکارهای ادب فارسی، 

از جمله آثار سعدی و حافظ و جامی، به فارسیهود هم در این دوران واقع شد.

در قرن بیستم، شرکت جوانان یهودی در مدارس آلیانس و پس از انقالب مشروطه در 
مدارس ملی و آموزش زبان فارسی با حروف فارسی نوکم کم نوشته های فارسیهود را از 
رونق انداخت. پس از نیمۀ دوم قرن هجدهم میالدی مطالعه و پژوهش علمی در زمینۀ 
ارزش های  دربارۀ  تحقیقات عموماً  این  قرار گرفت.  زبان شناسان  توجه  مورد  فارسیهود 
غیرفارسی زبان  و  غیرایرانی  زبان شناسان  دست  به  و  فارسیهود  مذهبی  و  زبان شناسی 
صورت گرفته است. در چند دهۀ اخیر متخصصان زبان فارسی نیز به تحقیق و بررسی 
در زمینۀ آثار فارسیهود  پرداختند که به علت آشنایی بیشتر با زبان و ادبیات کالسیک 
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فارسی، سعی کرده اند که عالوه بر جنبه های مذهبی و زبان شناختی، جنبۀ ادبی این آثار 
را، به خصوص به منزلۀ شاخه ای از آثار ادبی ایرانی، مطالعه کنند.

اشعارفارسیهودازنظرزمانیومکانی
اصوالً دوران شعر فارسیهود به دو دورۀ اصلی تقسیم می شود. دورۀ اول از قرن چهاردهم 
بزرگ ترین  آغاز قرن هفدهم که شاعرانی چون شاهین و عمرانی، دو حماسه سرا و  تا 
شاعران فارسیهود را شامل می شود. دورۀ دوم قرون هفدهم و هجدهم میالدی و شعر 
سایر شاعران فارسیهود بعد از صفویه را در بر می گیرد. آنچه بعد از قرن نوزدهم آمده، 

غالباً بازنویسی اشعار شاعران ادب فارسی به خط فارسیهود بوده است. 

از سوی دیگر، از نظر جغرافیایی نیز اشعار فارسیهود به دو گروه تقسیم می شوند: شعرای 
درون مرزی مانند اصفهان، شیراز و کاشان و شعرایی که بنا بر حدود جغرافیایی کنونی 
برون مرزی شناخته می شوند،مانند شهرهایی از قبیل سمرقند و بخارا که در آن قرون 
جزو ایران بزرگ به شمار می رفتند. علت کوچ به چنین شهرهایی اصوالً برای نجات از 

سختگیری ها و کشتار یهودیان در دوران صفویه و پس از آن در دوران قاجار بود.

اشعارفارسیهودازنظرفنبیان
با اشعار سایر  از این اشعار کوس برابری  در عین آنکه صنایع شعری و شیوایی برخی 
غنی  زیاد  قافیه  و  وزن  و  لغات  اننخاب  و  مفهوم  نظر  از  نیز  گروهی  می زنند،  ایرانیان 
نیستند. از نظر نوع، اشعار فارسیهود مانند سایر اشعار زبان فارسی به گونه های متفاوت 

تقسیم می شوند که عبارت اند از

مثنوی: اشعار فارسیهود که اکثراً در سبک حماسی و داستان سرایی سروده شده اند، در 
قالب مثنوی اند.

غزل و رباعی: از دیگر انواع شعرهای فارسیهود غزل و رباعی است که در اشعار غنایی 
دیده می شوند. از جمله می توان به غزل های عرفانی سیمانطوب ملمد، غزل های عاشقانۀ 

امینا و رباعی های یوسف بن اسحق یهودی اشاره کرد.

دیده  فارسیهود  نظم  در  اشعار  نوع  این  از  معدودی  نمونه هایی  ترجیع بند:  و  مخمس 
می شود. از آن جمله اند مستزاد طنز آمیز امینا در دلسردی از زنان یا مخمس عرفانی 

یوسف بن اسحق یهودی. 
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قطعه، مفردات و تک بیت ها:دراشعار فارسیهود تک بیت های بسیاری، به صورت فردی 
یا تضمین شعرای ایرانی آمده است. از جمله می توان از مفردات شاهدی، صاحب گلشن 
توحیدی، یاد کرد که یهودی بودنش دقیقاً معین نیست. او در تفسیر مثنوی معنوی، در 

دیپاچۀ منظوم ششصد بیتی خود چنین می نویسد:

بشنو از نی چون حکایت می کند         وز  جدایی ها شکایت می کند
بشنو این بلبل چه افغان می کند         قصۀ هجر گلستان می کند62

اشعارفارسیهودازنظرسبکونوعمفاهیم
به چند گروه تقسیم می شوند که  نوع مفاهیم متون  یا  از نظر سبک  فارسیهود  اشعار 

عبارت اند از

1.سبکحماسی
یاداستان سرایی که خود به چند نوع تقسم می شود: 

الف. کتاب های دوران عتیق، مانند موسی نامه و آفرینش نامه شاهین، فتح نامه عمرانی و 
و شوفطیم نامه اهرون بن ماشیه. 

ب. کتاب های پس از عهد عتیق و داستان های میدراشی، مانند قسمت هایی از دانیال نامه 
و  شاهین  اردشیرنامه  در  مهزاد  و  شیرو  داستان  از  قسمت هایی  بخارایی،63  خواجۀ 

حنوکانامه عمرانی.

ج. اشعار حماسی تاریخی از جمله

ــ داستان های تاریخ ایران، مانند اردشیرنامه شاهین و دانیال نامه خواجۀ بخارایی. 
دوران  به  مربوط  عمرانی  حنوکانامه  مانند  یهود،  قوم  تاریخ  داستان های  ــ 
حشمونایی ها و حکایت ده مقتول سلطنت، مربوط به دوران قیام بر کوخبا علیه 

متجاوزان رومی.64

2.سبکداستانسراییمستند
در بیان وقایع تاریخی که عبارت است از

62نتصر، پادیاوند، جلد 1، 80.

63نتصر، پادیاوند، جلد 1، 67.
64نتصر، پادیاوند، جلد 1، 65.
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موسینامهشاهین
جنگکردنبنییعقوبیانبالشکرعمالق

  پس آنگه گر ز تیغ و رمح و خنـجر           کشیدند آن دلیران جمله یکسر
زدند بر لشگر دشمن به یک بار        گرفتند راه را بر اهل کفار

برگرفته از نسخۀ خطی 2101 دانشگاه مرکزی یهودیت ) کتاب خروج، فصل 17، آیات 18-5(.
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حماسۀموسینامه،سرودۀشاهین،دربارۀعبورحضرتموسیازدریایسرخ*
همه دیوارهـا بایـد سراسـر       که تا باشد ُمَشبَّک در برابر

که ]تا ما[ روی یکدیگر ببینیم         پس آنگه راه رفتن برگزینیم
برگرفته از نسخۀ خطی 54-180 موزۀ اسرائیل )کتاب خروج، فصل 2، آیات 22-1(.

*Jan Rypka, “An Outline of Judeo-Persian Litera-
ture,” in History of Iranian Literature, ed. Karly 

Jahn (Dordrecht: Reidel, 1968), 739. 
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گزارش های  این  انوسی.  کتاب  در  کاشانی،  لطف  بن  بابایی  مستند  گزارش های  الف. 
از  اول و قسمت هایی  اوایل دوران شاه عباس  یعنی  از دوران سلطنت صفوی،  مستند 
معاصرینش،   نوشته های  با  اطالعات  این  اکثر  می گوید.  سخن  دوم  عباس  شاه  دوران 
 ،)Pietro Della Valle( واله  پیترو دال  نوشتۀ  و  عباسی  عالم آرای  تاریخ  ارمنی،  آراکل 

جهانگرد ایتالیایی، همخوانی دارد.

ب. ادامۀ این گزارش ها به دست نوه اش، بابایی بن فرهاد کاشانی، و ماشیح بن رفائل.

۳.سبکغنایی
الف.اشعارعاشقانه 

ــ داستان “یوسف و زلیخا” شاهین در آفرینش نامه.
ــ قسمت هایی از “ساقی نامه” عمرانی در وصف طبیعت. 

ــ فراق و هجران در غربت سرودۀ یوسف بن اسحق یهودی.
ب.اشعارعرفانی

ــشاهزاده و صوفی از الیشای بن شموئیل )راغب(.
ــ گلشن توحید از شاهدی65

ــ قسمت هایی از حیات الروح سیمانطوب ملمد به نظم و نثر.

4.سبکپندواندرز
اندرز پدران سروده  یا  پایۀ رسالۀ میشنایی َمِسخت آبوت  بر  الف. گنج نامه عمرانی که 

شده است.

ب. سیزده اصول ایمان اسرائیل، برگرفته از تدوین ابن میمون )رامبام(، سرودۀ عمرانی. 

ج. مخزن الپند یهودا بن داوید.

۵.سبکمدیحهسرایی
فقط شاهین آن را در مدح سلطان ابوسعید، پادشاه ایلخانی، در دو اثر منظوم موسی نامه 

و اردشیرنامه به کار برده است.66 

65نتصر، پادیاوند، جلد 1، 65.

66نتصر، پادیاوند، جلد 1، 54.
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۶.سبکطنز
از جمله اشعار امینا که مخصوصاً در ابراز دلسردی از همسرش دربارۀ زنان گفته است.

بیستم  قرن  اوایل  در  فارسیهود،  به  فارسی  ادب  شعرای  ادبیات  برگردان  بر  عالوه   .7
برگرداندن بعضی داستان های عامیانۀ ایرانی مانند داستان های هزار و یک شب، کتاب های 
درسی مدارس ایرانی مانند کتاب اخالقی اخالق مصور یا ترجمه های ادب خارجی مانند 
کمدی “اشتباهات” شکسپیر گویای سطح دانش عمومی خوانندگان فارسیهود و نیاز آنان 
آثار و نوشته های فارسیهود  این گونه  به چنین نوشتارهایی است. روی هم رفته، مطالعۀ 
نشان دهندۀ تفاوت و فاصلۀ ذهنی نویسندگان آنها با خوانندگان و سطح دانش و آگاهی 
این مشاهیر یهودی از فرهنگ ایران و دیگر نقاط دنیا و زبان های فارسی و خارجی است. 
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ويراست دوم


