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  ان يهودياني

از خداوند به ) تورات(ن دين يهود و شريعت ابالغ شده 

پس از درگذشت حضرت موسي، جانشين وي، . د

المقدس در   مين معبد بيتآرد و تا زمان ويراني دو

  .اسرائيل به هدايت و ارشاد پيروان اين دين پرداختند  ي

 است آه اآثريت آنها به ترتيب در امريكا، اسرائيل، 

تعددي از يهوديان نيز در ساير آشورها، از جمله ايران 

  .  دارند

گردد و بسياري از اماآن مقدس و تاريخي  ش باز مي

ر و است ،حضرت دانيال نبي در شوشسرائيل مانند 

هاي چندين تن از علماي  نيز آرامگاه. اند   از اين جملهن

 در ايران  -در آاشان » ) Moshe-Ha-Lavi( مشه هلوي
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ايرآشنايي با 
  
  

اسرائيل يا آليميان در لفظ ايراني، پيروا  يهوديان، بني

هستن)  سال پيش٣٣٠٠در حدود (حضرت موسي 

اسرائيل را به سرزمين مقدس وارد   يهوشوع، بني

 تن از انبياي بن٥٥، ) ميالدي٧٠حدود سال (اورشليم 

 ميليون نفر١٣ جمعيت آنوني يهوديان جهان حدود 

جوامع مروسيه و آشورهاي اروپايي سكونت دارند و 

حضور

 سال پي٢٧٠٠سابقه حضور يهوديان در ايران به حدود 

ا  آنها در اين آشور قرار دارند آه آرامگاه انبياي بني

حضرت حبقوق نبي در تويسرآا و مردخاي در همدان

حاخام مال  در يزد و هاراو اورشرگاء  – يهودي هبرجست

  . قرار داشته و مورد احترام مسلمانان نيز هستند
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بعد از پيروزي انقالب اسالمي در مجلس خبرگان . اند  ها داراي نماينده بوده  آليميان تا به امروز در همه دوره

اساسي داراي يك نماينده آليميان طبق قانون . قانون اساسي نيز نماينده آليميان ايران حضور فعال داشت

هاي سياسي، اجتماعي و شرعي جامعه آليمي حول سه  فعاليت. در مجلس شوراي اسالمي هستند

محور مرجع ديني آليميان، نماينده آليميان در مجلس شوراي اسالمي و هيئت مديره انجمن آليميان تهران 

 و اجتماعي جامعه آليمي از طريق هرگونه اعالم موضع يا پيگيري مسائل حقوقي ، سياسي. متمرآز است

  .گيرد نهادهاي مذآور صورت مي

هاي  هاي فرهنگي، سازمان  هاي متعدد، مدارس خاص، مجتمع )آنيسه(اآنون اين جامعه داراي آنيسا   هم 

هاي مواد  جوانان، دانشجويان و بانوان، سراي سالمندان، آتابخانه مرآزي، تاالر اجتماعات و فروشگاه

رساني و نشر آثار فرهنگ   اطالع. باشد نشين مي  رع يهود در مناطق و شهرهاي يهوديگوشتي طبق ش

يهودي به صورت آتب و نشريات متعدد با افت و خيز، همواره جريان داشته و پس از انقالب عالوه بر 

ارگان انجمن آليميان از سال ( افق بيناو ماهنامه ) ١٣٦٨تا سال ( اي، نشريه تموز   هاي داخلي دوره بولتن

هاي ورزشي خود را در قالب باشگاه ورزشي گيبور  آليميان تهران، فعاليت. اند  دار اين امر بوده  عهده) ١٣٧٨

هاي  متولي آالسهاي ورزشي و مسابقات داخلي و نيز مسابقات بين اقليتاين باشگاه . دهند  انجام مي

سازمان بانوان يهود نيز در زمينه ورزش . برد مذهبي بوده و از همكاري مربيان آليمي و غير آليمي بهره مي

ين آانون خيرخواه از ديگر نهادهاي خيريه جامعه آليمي است آه مهمتر. بانوان با اين باشگاه همكاري دارد

 در جنوب شهر تهران است آه به ارائه خدمات به آليه شهروندان بيمارستان دآتر سپيرفعاليت آن، اداره 

  .شود آليمي تامين مي هزينه اداره اين بيمارستان عمدتا توسط خيرين. مشغول است

به علت آاهش اند آه در سالهاي اخير  آليميان تهران، مدارس متعددي از گذشته احداث و بهره برداري نموده

آموزان آليمي در ساير مدارس عام، تعدادي از اين مدارس در اختيار آموزش و  جمعيت و نيز پراآندگي دانش

در حال حاضر پنج مدرسه اختصاصي آموزش آليميان در تهران . اند پرورش و دانش آموزان مسلمان قرار گرفته

  .فعال هستند

   

  چكيده مباني اعتقادي دين يهود
  

  ول ايمان يهودسيزده اص
       .و ناظر است) حاضر(خداونِد متبارك، موجود  .١

           .او واحد و يكتاست .٢

        .او جسم ندارد و شباهتي هم به جسم ندارد .٣

  . در جهان است  او ُمقدم بر هر موجود قديمي  .۴

         .عبادت موجودي به غير از او جايز نيست .۵

  . او از نيت و افكار انسانها آگاه است .۶

   .نبوت حضرت موسي سرور ما حقيقت دارد .٧
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   .وحي شده است) ازجانب خداوند(تورات مقدس از آسمان  .٩

   .تورات در هيچ زماني تغيير نيافته و نخواهد يافت .١٠

   .را خواهد پرداختخداوند، شريران را مجازات خواهد آرد و پاداش و اجر نيكوآاران  .١١

   .خواهد آمد) منجي جهان(ماشَيِح پادشاه   .١٢

   .مردگان در آينده زنده خواهند شد .١٣

    

  اي از ده فرمان اصلي تورات مقدس گزيده
  .  ساختم من خداوند خالق تو هستم آه تو را از اسارت و بندگي مصر آزاد .١

 و يا بر روي زمين و يا در آب است، هيچ تصويري از آنچه در آسمان. تو را معبود ديگري جز من نباشد .٢

  . نساز و آنها را پرستش ننما

  ). از آن سوءاستفاده نكن(نام خداي خالقت را بيهوده بر زبان نياور  .٣

  . روز شنبه را به ياد داشته باش تا آن را مقدس بداري .۴

  ... پدر و مادرت را احترام بگذار .۵

  . قتل نكن .۶

  . زنا نكن .٧

  . دزدي نكن .٨

  . هادت دروغ ندهدر مورد همنوعت ش .٩

  ... چشم طمع به مال و ناموس ديگران نداشته باش  .١٠

   

   : تـورات) الف 

  :است) جلد( سفر ٥تـورات به معناي شريعت يا قانون و مهمترين قسمت تنخ و متشكل از 

 -٤)  الويان- Va-ighra( وييقرا-٣)  خروج- Shemot( شموت-٢  ) پيدايش- Bereshit( برشيت-١

  ). تثنيه- De-varim( ِدواريم-٥)  اعداد- Bamid-bar(بميدبار

همه دستورها و فرمانهايي آه . يابد  شود و با مرگ حضرت موسي پايان مي تـورات با آفرينش جهان آغاز مي 

  .اند  ، از آن نشأت گرفته) فرمان ٦١٣(يك يهودي موظف به اجراي آنهاست 

 پاسوق ٥٨٤٥قامت در بيابان آموزش داد آه داراي  سال ا٤٠اسرائيل طي   تـورات را حضرت موسي به بني  

نيز هر هفته در روز شنبه و به طور معمول، يك بخش از روي توراتي آه بر . است) بخش( پاراشا ٥٤و ) آيه(

شود و بدين وسيله در طول يك سال، يك بار  پوست حيوان حالل گوشت و با دست نوشته شده قرائت مي

    .شود يتـورات به طور آامل خوانده م

   

  )انبيا( نويئيم  )ب

نويئيم به معناي انبيا و متشكل از نبوت پيامبراني است آه پس .  جلد است٨دومين قسمت از تنخ و شامل 
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 نفر زن ٧ نفر آنها مرد و ٤٨ تن بوده آه ٥٥انبياي يهود . اند  هارشاد مردم براساس دستورات تورات پرداخت

بيشتر آنها به سبب احراز صفات بارز . اند انبياي يهود، طبق تفاسير آتاب مقدس بسيار زياد بوده. ( هستند

ن ولي اين پنجاه و پنج ت. اند  اخالقي و عقالني براي رسيدن به آمال فردي، از جانب خداوند به نبوت رسيده

  . آه نامشان ثبت شده است

ها نيز مفيد و ضروري   خود بوده بلكه براي ساير نسلهاند آه نبوت آنها نه تنها براي مردم دور انبيايي بوده

    :از  آتب نويئيم عبارتند). بوده است

د شو  اسرائيل به سرزمين مقدس شروع مي  با نبوت يهوشوع و ورود بني:  ) يوشع- Ye-ho-shoa( يهوشوع-١

  . آند  و تاريخچه ملت يهود را پس از آن بيان مي

و ) Gid-oon( گيدعون- ، -)Devora( دوورا –از رخدادهاي زمان داوراني چون :  ) داوران- Shoftim( شوفطيم-٢

دوورا از پيامبران زن يهود . گويد  شيمشون آه پس از يهوشوع رهبري مردم را به عهده گرفتند، سخن مي

  . اسرائيل بر ظالمان وقت قيام آرد و آنها را شكست داد  اتحاد ميان بنياست آه با ايجاد 

اسرائيل است آه به علت آم حجمي آنها در يك    تن از پيامبران بني١٢داراي نبوت ) : آتب دوازده گانه (-٨

-O-va(، عووديا) A-mos(، عاموس) You-el(، يوئل) Ho-sha(جلد گردآوري شده و شامل نبوتهـــاي هوشع

dia( يونا ،)You-Na -(، ميخا، ناحوم، حبقوق) يونسHa-ba-ghogh (صفنيا ،)Se-Fa-nia (حگي ،)Ha-ga-e( ،

  . است) Ma-La-khi(و مالخي ) زآريا - Za-kha-ria(زخريا 

اسرائيل است آه آرامگاه او در ايران و   زيسته و از پيامبران بني   سال قبل مي٢٥٠٠در حدود : حبقوق نبي

  .آان از توابع همدان جاي داردشهر تويسر

   سال پيش در اوايل آبادي معبد دوم بيت٢٣٠٠اسرائيل است آه در حدود   آخرين پيامبر بني: مالخي 

او در نبوتهاي خود به انجام دادن صحيح فرمانهاي الهي و به ياد داشتن و آموزش . زيسته است  المقدس مي

  . تـورات تأآيد دارد

  

  )مكتوبات(آتوبيم ) ج

  : آتاب است١١شود آه شامل   به سومين بخش تنخ گفته مي 

در .  فصل و بيشتر آنها از نبوتهاي حضرت داوود است١٥٠ داراي :تهيليم يا آتاب مزامير حضرت داوود  -١

شده آه در ميان آتابهاي تنخ پس از تـورات، بيشتر از آتب نمازهاي يهوديان فصولي از مزامير داوود گنجانده 

  . ديگر مورد مطالعه و عالقه مردم است

در نوشتار انبيا، اين خداوند است آه به وساطت . تهيليم تفاوت بارزي با ديگر آتب پيامبران يهوديان دارد

آه به صورت فردي يا جمعي با گويد؛ ولي در مزامير، اين انسانها هستند   پيامبرانش با انسانها سخن مي

  . گويند، گاه با نماز و استغاثه و گاهي با شكرانه و ستايش  خدا سخن مي

-Shir(و شيرهشيريم )  جامعه-Gho-Helet( قوهلت  ،) امثال سليمان-Mish-Leh( سه آتاب ميشله -٤-٣-٢

Ha-shirim -اب اول، بيشتر به نكات از نبوتهاي حضرت سليمان هستند آه وي در دو آت) :  سرود سرودها

اسرائيل و خداوند   ، بحثي عرفاني بين بني)شيرهشيريم(پردازد و در آتاب سوم   اخالقي و عبرت آموز مي

  . شود  بيان مي
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  . گويد  شود، سخن مي  انسان در طول حياتش متحمل ميدوستانش درباره علت عذابهايي آه 

اين . دهد  به راه خداوند و پايداري او را در اين مسير توضيح مي) روت(پرست   گرايش يك زن بت:  آتاب روت -٦

  .آيد  آند و سرانجام از روت، خاندان داوود پديد مي  زن با ايماني راسخ مشكالت را تحمل مي

المقدس است آه  بيني و مراثي يرمياي نبي در مورد خرابي معبد اول بيت  پيش): ي يرميا مراث-E-kha( اخا -٧

  . شود  در شب و روز نهم ماه عبري آو خوانده مي

از زندگي يهوديان در ايران و زمان پادشاهي  ): Megilat Ester(يا مگيلت استر) Ester( آتاب استر -٨

. گويد   عليه يهوديان سخن مي-وزير وقت   نخست-توطئه هامان همراه با )  سال پيش٢٤٠٠حدود (خشايارشا 

. شود  خوانده مي) جشن پوريم(در شب و روز چهاردهم ادار  اين آتاب با عنوان مگيالي استر، طي مراسمي 

  . آرامگاه استر و مردخاي در ايران و در شهر همدان جاي دارد

هاي دانيال، نبوتهاي او به هنگام اسارت يهوديان در بابل   بيني  از پيش):  دانيال نبي-Da-Ni-El( آتاب دانيئل -٩

آرامگاه دانيال نبي در شهر . تشكيل شده است) پادشاه ايران(و شكست حكومت بابل به دست داريوش 

  . شوش استان خوزستان ايران قرار دارد

د مردم و بازگشت يهوديان به به ذآر اعمال اين دو پيامبر در ارشا) : Ezra-Nehem-Ya( نحميا- آتاب عزرا-١٠

المقدس به مدد آورش و داريوش دوم آه هر دو از  ياري آورش به سرزمين مقدس و ساخت معبد دوم بيت

  . پردازد  پادشاهان ايران بودند، مي

اسرائيل را از حضرت آدم تا   نامه بني  شجره) :  تواريخ ايام - Divreh – Ha- Yamim( آتاب ديوره هياميم-١١

  .المقدس دربردارد و برخي از وقايع زمان پادشاهان را نيز شرح داده است ل آبادي معبد دوم بيتاواي

   

  )تورات شفاهي(تلمود 

از زمان نزول تورات به حضرت موسي همراه با فرامين مختلف بيان شده در متن تورات، نحوه اجراي آن 

تورات حضرت آموزش داده شد آه اسرائيل توسط آن  ها، به صورت شفاهي به بني دستورات و سنت

 دستوري – آتبي –زيرا در بسياري از موارد، خداوند در تورات . نام گرفت) Ha-La-Kha(هالخا يا شفاهي

همانطور آه به : شود مثًال در تورات گفته مي. آند دهد، اما نحوه انجام دادن آن را به طور صريح بيان نمي مي

. شود به وضوح بيان نمي... گي انجام ذبح، شرايط فرد ذابح، محل ذبح و اما چگون... تو دستور دادم ذبح آن 

  نحوه 

ها  اسرائيل آموزش داد آه اين آموزه صحيح اجراي دستورات خداوند را حضرت موسي طي چهل سال به بني

ز گرديد تا اينكه پس ا به صورت شفاهي، سينه به سينه از استاد به شاگرد يا از پدر به فرزند منتقل مي

 سال پيش ١٨٠٠المقدس و پراآندگي يهوديان و سختي در اين نحوه آموزش در حدود  ويراني معبد دوم بيت

تورات شفاهي توسط دانشمندي بزرگ ربي يهودا هناسي با همكاري بسياري از علماي زمانه در شش جلد 

  . آوري گرديد   رساله به نام ميشنا جمع٦٣شامل 

 بتواند به تمام پرسشهاي عامه مردم درباره قوانين دين يهود پاسخ قطعي ميشنا طوري تنظيم نشده بود آه

گيري و صدور فتوا درباره يك   براي آن تدوين شد تا آمكي جهت دانشمندان يهود به هنگام تصميم بدهد، بلكه 

  .مسئله ديني باشد
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بنابراين به زودي پس از تدوين ميشنا، گردآوري تفسيرهايي آه حاوي توضيح مطالب . آند  اثبات آنها بيان مي

ميشنا و اثبات قوانين آن با استفاده از آيات تـوراي آتبي بودند، در دانشگاههاي ديني آن زمان شروع شد و 

 امورامؤلفان گمارا را . پژوهان قرار گرفت  در دسترس دانش)  مكمل- Gemara -گمارا سرانجام، آتابي به نام

)E-mora-گويند  مي)  توضيح دهنده يا مفسر .  

  :دو نوع تلمود وجود دارد. شود آه به معناي آموزش و تعليم است  به مجموعه ميشنا و گمارا، تلمود گفته مي

 سال پس از تدوين ميشنا در ١٠٠دتي آمتر از آه در م)  اورشليمي-Ye-Ro-Shalmi( تلمود يروشلمي - ١

  . تدوين شد) اورشليم(المقدس   بيت

 ٤٢٦٠( سال پيش ١٥٠٠ آه نزديك دو قرن پس از تلمود يروشلمي و در حدود  (Ba-Beli)  تلمود بابلي -٢

تر  د بابلي مفصلتلمو. در باِبل و ايران گردآوري و تأليف آردند   جلد٣٧ در و راوينا) Rav-A-she(راو آشه ) عبري

  . گيرد  است، بنابراين بيشتر مورد مطالعه قرار مي  تر از تلمود يروشلمي  ها، غني و در بحث

با تأليف تلمود، مطالب تـوراي شفاهي آه از زمان حضرت موسي، پيامبران و رهبران مذهبي يهود، آن را از 

  . ودي و فراموش شدن آنها از ميان رفتنسلي به نسل ديگر منتقل آرده بودند، تدوين گشت و احتمال ناب

   

  شولحان عاروخ

با توجه به مفصل بودن تلمود، . پس از آتابت تلمود، تفسيرات و توضيحات مختلفي بر آن نوشته شده است

اند آه در اين ميان   آوري قوانين و شرعيات به صورت خالصه و بدون ذآر اثبات پرداخته  دانشمنداني به جمع

اروخ با توجه به اينكه همه قوانين در آن به شكلي ساده و قابل فهم براي عامه مردم در آتاب شولحان ع

  .  سال پيش تنظيم گرديده است ويژگي خاصي دارد٤٠٠حدود 

المسائل يا آيين نامه مذهبي دانست آه هر فرد با دانستن زبان   توان آتاب توضيح  شولحان عاروخ را مي

  . آند و به آساني، موضوع مورد نظر و پاسخ پرسش خود را بيابدتواند به آن مراجعه   عبري مي

  : قسمت يا جلد تشكيل شده است٤عاروخ از   شولحان

   

و ) شبات( نمازهاي روزانه، روز مقدس شنبه  قوانين مربوط به امور روزمره، بهداشت، دعاهاي مختلف،. ١

   .هاي مذهبي   ديگر اعياد و روزه

، صدقه دادن، طهارت، بيماران و )آشروت(شرعي، حالل و حرام خوراآيها قوانين مربوط به ذبح  . ٢

   ... .پزشكان، عزاداري و

   .قوانين مربوط به ازدواج و طالق و شرايط آنها. ٣

  . ها قوانين مربوط به خريد و فروش، امانتها، امور مالي و دادگاه. ۴

    

  معرفي منابع تحقيق در فرهنگ يهود
ي آميته فرهنگي انجمن آليميان، پاسخگويي به مراجعين محقق درباره فرهنگ و آيين ها از مهمترين فعاليت

يهود است، عليرغم تالش اين آميته، تاآنون انتشار آتابي درباره آليات دين و فرهنگ و احكام يهود از سوي 
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  .شفاهي و موردي، زحمت پژوهشگران اين عرصه را دو چندان آرده است

دو مرجع اصلي يهود، اول تورات و مجموعه آتب انبياي يهود است آه در ايران به نام عهد عتيق در بخش اول 

دوم، تلمود .  نشر موجود است آتاب مقدس توسط هموطنان مسيحي به فارسي ترجمه و اآنون در بازار

 هيچگاه به طور آامل به فارسي ترجمه نشده اما ترجمه انگليسي آن براي مطالعه در آتابخانه است آه

نيز به زبان ) فرهنگنامه يهود(عالوه بر آن، دايره المعارف عظيم جودائيكا . مرآزي انجمن موجود است

د دوره هاي فرهنگ و بينش يهو آتاب. انگليسي براي پژوهشگران در اين آتابخانه در دسترس است

خوشبختانه، در بازار . اي از مباحث ديني را در بر دارد آه از انتشارات اين انجمن است دبيرستان نيز گزيده

اي از  نشر، آتب متعددي درباره اديان و از جمله تاريخ و فرهنگ يهود منتشر شده است آه فهرست گزيده

ها، به معناي تاييد و موافقت با آليه  آتابالزم به توضيح است آه معرفي اين . آنها در ادامه خواهد آمد

  .مندرجات آنها از سوي انجمن يا جامعه آليميان نخواهد بود

   

  ) نيايشگاه در تاريخ و فلسفه يهود( نردباني به آسمان -١

  ١٣٧٩:  سال-ويدا:  ناشر –شيرين دخت دقيقيان : مولف 

   

   آشنايي با اديان بزرگ-٢

  ١٣٧٩:  سال -متس:  ناشر -حسين توفيقي: مولف 

   

  اخالق در شش دين جهان-٣

  ١٣٧٨:  سال -اطالعات:  ناشر -محمد حسين وقار:  مترجم -آاليوالتون:مولف 

   

  تاريخ جامع اديان-٤

  ١٣٧٢:  سال -آموزش انقالب اسالمي: ناشر -علي اصغر حكمت:  مترجم  -جان ناس: مولف 

   

  رساله در تاريخ اديان-٥

  ١٣٧٢: سال -سروش:  ناشر -جالل ستاري: رجم  مت -ميرچا الياده: مولف

   

  دين شناسي تطبيقي-٦

  ١٣٧٨:  سال-محسن:  ناشر- سيدابوطالب فنايي :آدارناث تيواري مترجم: مولف

   

  شناسي تطبيقي  دين-٧

  ١٣٨١:  سال -سمت:  ناشر -شنكائي ) لوئيزا( مرضيه  : مترجم–آدارناث تيواري : مولف

   

  يهودانتظار مسيحا در آيين -٨



 
  آشنائی با ايرانيان يهودی               

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaranمرآز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب اديان :  ناشر-حسين توفيقي: مترجم   - آرنيستون جوليوس: مولف

  ١٣٧٧:  سال-قم

   

  )عرفان يهود(آيين قباال -٩

  ١٣٧٢:  سال-فرا روان:  ناشر -آاوياني) منصوره(شيوا : مولف 

   

  ِسفر مشترك-١٠

  ١٣٧٨:  سال-معاني:  ناشر -عهديه شيرازي: مولف

   

  اراده خداوند-١١

  ١٣٧٥:  سال-دفتر نشر فرهنگ اسالمي:  ناشر -عباس آگاهي :  مترجم-ژيل آپل: مولف

   

  انسان و اديان-١٢

  ١٣٧٩: سال -ني: ناشر-مهران توآلي :  مترجم -ميشل مالرب: مولف

   

  بررسي تطبيقي اسماي الهي -١٣

  ١٣٨١:  سال–سروش :  ناشر -مرضيه شنكائي : مولف

   

  )هندي، چيني و يهودي( سنت فلسفي سه-١٤

: سال -  دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم:  ناشر -ابوالفضل محمودي  :  مترجم–نينيان اسمارت : مولف

١٣٧٨  

   

  داستان پيامبران در تورات ، تلمود ، انجيل و قرآن-١٥

  ١٣٨٠:  سال–اطالعات :  ناشر-محمد حميد يزدان پرست الريجاني : مولف

   

  فصلنامه هفت آسمان-١٦

   قم-مرآز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب

   

   :نشاني 

آميته فرهنگي  - طبقه سوم -  ٣٨٥شماره   -خيابان شيخ هادي   - خيابان جمهوري اسالمي–تهران 

  انجمن آليميان تهران

     ١١٣٩٧-٣ ٣٣١٧ : آد پستي

    ٦٧١٦٤٢٩ :نمابر           ٦٧٠٧٦١٢ و    ٦٧٠٢٥٥٦ :تلفن      

  bina@iranjewish.com :پست الكترونيكي 
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  در ايران باستان  يهوديان
  

  مهندس عزيز دانش راد 
اساسي١٣٧٠  ١٢٩٩ خبرگان قانون مجلس در قانون اساسي       ،-  نماينده

قبل از ميالد، سابقه تاريخي جامعه يهود در ايران باستان، به دوران هفتصد سال 

 ها  در مجموعه. يعني نزديك به دو هزار و هفتصد سال پيش از اين تاريخ مي رسد

 آه به وسيله نويسندگان دانشمند آشور تاليف و يا از آثار  و آتب ايران شناسي

ايران شناسان معتبر خارجي ترجمه شده، شواهد و مدارك فراواني در اين زمينه 

ن خارجي آه درباره قدمت تاريخي جامعه يسندگااز جمله نو. ارايه شده است

 هايي به عمل آورده و در يكي از آثار خود مطلب قابل  يهود در ايران بررسي

. توجهي در مورد فوق مطرح آرده، دآتر گيرشمن، باستان شناس فرانسوي است

اين نويسنده و محقق در آتاب ايران از آغاز تا اسالم آه به وسيله مرحوم دآتر 

، استاد فقيد دانشگاه تهران ترجمه شده، درباره مهاجرت و انتقال محمد معين 

  :گروهي از قوم يهود به ايران چنين نگاشته است

جلوس سارگن دوم با اسارت مردم سامره و متفرق ساختن تقريبا سي هزار تن از بني اسرائيل در مملكت 

ماد منتقل و در آنجا مستقر در آن ميان، يك دسته از بني اسراييل به شهرهاي . خويش مشخص است

بدين وسيله، در پايان قرن هشتم قبل از ميالد، به اختالط اقوام در زاگرس، عنصر ديگري اضافه شد . شدند

  . اي به وجود آورد آه تا به امروز باقي است آه جامعه

ت دولت شود آه منظور نويسنده آتاب از شهر سامره، شومرون، پايتخ در اينجا، اين نكته يادآوري مي

 قبل از ميالد، سومين پادشاه قوم يهود از دولت يهودا ٧٩٦ اين دولت آه بعد از وفات سليمان.اسراييل است

 جلد دوم -در اين باره، آتاب پادشاهان . مجزا شد، در شمال مستقر گرديد و سامره را پايتخت خود قرار داد

  : از آتاب مقدس تنخ چنين مي نويسد- ٧تا ١ پاسوق ١٧فصل 

و ... ر سال دوازدهم آحاز و پادشاه يهودا، هوشع ابن فنر در سامره پادشاه شد و نه سال سلطنت آردد

 و بني اسراييل را به آشور،اسيري برد و ايشان را در ِحَلح و حاُوور -م .ق٥٥٥ -پادشاه آشور، سامره را گرفت 

رشمن در آتاب نامبرده در باال، موضوع در همين زمينه، دآتر گي. بر نهر جوزان در شهرهاي ماديان سكونت داد

يا ري نزديك تهران را آه به وسيله دولت آشور ايجاد گرديده، تشريح ››Rhages‹‹انتقال يهوديان، منطقه 

  .آند مي

 است آه پيامبران و سخنوران يهود  ارتباط نزديك و همبستگي قوم يهود با اقوام ماد و پارس، به حدي بوده

هاي فرمانروايان  ها و شكست   درباره مبارزات، موفقيت - يحزقل نبي -يشعيا و حزقيال از جمله يرمياي نبي، 

 به  ايران باستان، آثار فراواني آه مشحون از محبت و صميميت قوم يهود با ملت ايران است در آتب خود

  .اند جاي گذاشته 
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  :آند زيسته اطالعات جالبي به شرح زير ارايه مي پيامبر يهود آه در آن دوران مي

قدرت ماد، حقيقتي بود آه دولتي . همه آسياي غربي ميان ماد در شمال و بابل در جنوب تقسيم شد

آرد،   آه نزديكي خطر را پيش بيني ميمانند بابل مي بايست آن را به حساب آورد و بخت النصر، پادشاه بابل

  .استحكامات قوي در سر حد شمال آشور خود ايجاد آرد تا آن را در مقابل حمله محافظت آند

ماناي -هاي ارميا آه ورود سپاهيان ماد را به جبهه جنگجويان اوارتو  هاي يحزقل مانند پيش بيني  پيش بيني

  .و سكاها پيشگويي آرده بود، پر معناست

هاي سكائيان با ماد و انعكاس اين مبارزات در آتاب  نين اين نويسنده در آتاب فوق الذآر درباره جنگهمچ

  :است ارميا مطالبي به شرح زير نگاشته 

. ماند  سال تحت قيادت آنان باقي٢٨سكائيان به ماد هجوم بردند و به قول هردوتوس، مورخ، ماد مدت 

خاطره اين تاخت و تاز در آتاب ارميا باقي . ه و به سوي مغرب تاختندشد بر ماد، قوي  سكائيان بر اثر غلبه

حرآت آرده، از مكان ... ها   امت هالك آننده: آند  آه اين واقعه را با آلمات حزن انگيز پيش بيني مي مانده

عقاب، تيزروترند،  هاي وي مانند گردباد و اسبان او از  بارد و ارابه    ابر مي اينك او مثل...  است  خويش درآمده

  .ايم واي بر ما، زيرا آه از بين رفته 

هاي ايران با بابل و پيش بيني پيروزي ايرانيان، مطالبي به شرح زير، منعكس  در آتاب ارميا درباره جنگ

... ها را به ضد او حاضر سازيد  امت... ها بنوازيد  علم ها در زمين برافرازيد، و آرنا در ميان امت: شده است

پادشاهان ماديان و حاآمانشان و جميع واليانشان و تمامي اهل زمين زير ... اران به ضد وي نصب نماييد سرد

هايش  دارند و جبروت ايشان زايل شده، مسكن  و شجاعان بابل از جنگ، دست برمي... سلطنت او را 

ويد تا پادشاه بابل را قاصد، برابر قاصد و پيك، برابر پيك خواهد د. سوخته و پشت بندهايش، شكسته است

ها به آتش سوختند و مردان جنگي،   ني معبرها مسدود شدند. خبر دهد آه شهرش از هر طرف تصرف شد

  .مضطرب گرديدند

  :آند  به نحو روشنتري در اين زمينه يادآوري مي-م .ق٦٠٠ -يشعيا 

  : گويد خداوند به مسيح خويش، يعني به آوروش چنين مي : ٨تا١ پاسوق ٤٥فصل 

دست راست تو را گرفتم تا به حضورت امت ها را مغلوب سازم و آمرهاي پادشاهان را بگشايم تا درها را 

من پيش روي تو خواهم خراميد و جاهاي ناهموار را .  ها ديگر بسته نشود به حضور تو مفتوح نمايم و دروازه

ها از  اي آسمان... اهم بريدهموار خواهم ساخت و درهاي برنجين را شكسته و پشت بندهاي آهنين را خو

  .باال بباريد تا افالك، عدالت را فرو ريزد و زمين بشكافد تا نجات و عدالت نمو آند و آنها را با هم بروياند

دآتر گيرشمن در جاي ديگر از آتاب ايران از آغاز تا اسالم درباره روابط مشحون از صميميت و محبت قوم 

  :سدنوي يهود و ايران باستان چنين مي

ساعت حمله به . آوروش در بازگشت از سرحدهاي شرقي، عملياتي در طول سرحدهاي غربي انجام داد

آردند  يهوديان تبعيد شده، حمله ايران را پيش بيني مي. طوفان بر سر شهر بزرگ آغاز شد... بابل فرارسيد 

سال سلطنت خود در بابل، آوروش در همان نخستين ... و پيامبر آنان، آوروش را منجي معرفي آرده بود 

در سال . فرماني مبني بر آزادي يهوديان از اسارت و بازگشت به موطن و تجديد بناي معبد خود انتشار داد

  . قبل از ميالد، بيش از چهل يهودي، تحت سرپرستي زروبابل را به قصد ارض موعود ترك گفتند٣٧٠
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يهوديان در مقابل اين رفتار، منصف بودند و حق شناسي آنان نسبت به ملت ايران به صورت سرودهاي 

  .شادي پس از روزگار اسارت تجلي آرد، زيرا تجديد حياتي را آه يافته بودند، مديون ايرانيان بودند

هايي آه  نفسي مردم ايران زمين موجب گرديد آه عالوه بر گروهخصايص عالي انساني، جوانمردي و نيك 

در زمان سارگن، به غرب ايران آوچ داده شده بودند، قسمت مهمي از قوم يهود آه به وسيله آلدانيان به 

بابل منتقل گرديده بودند، در سرزمين ايران باقي ماندند و دوشادوش ساير اقوام ايران در نيك و بد اين 

افرادي دانشمند چون عزرا، نحميا و دانيال در رديف خدمتگذاران ارشد دربار ايران، به . يم گردندسرزمين سه

  .در واقع، ايران، ماوا و مامن بسيار مناسبي براي قوم يهود گرديد. خدمت مشغول شدند

  :نويسد دآتر گيرشمن در آتاب خود مي

ه يهود پيش گرفتند، بايد معتقد بود آه اين امر اگر آوروش و پس از او داريوش، رفتاري خيرخواهانه نسبت ب

ديدند، بلكه همچنان بدين علت بوده آه هدف مذهبي  تنها بدان جهت نبود آه آنان نفع خود را در آن مي

 تر از معتقدات  آردند در نظر ايشان بسيار مانوس يهوديان آه مذهب را محققا عالي تر از امور ديگر تلقي مي

  .آمد ا مي ه ها و مصري آلداني

م دياگونوف، ترجمه روحي ارباب آه به .در آتاب تاريخ ايران باستان، تاليف شرق شناس شوروي به نام م

وسيله بنگاه ترجمه و نشر آتاب انتشار يافته است، وي موضوع را به نحو ديگري، مبتني بر مسايل اقتصادي 

  : درج شده است اين آتاب اين مطالب١٦٩در صفحه . مورد بررسي قرار داده است

در همين موقع، ايرانيان مصمم شدند آه در ماوراءالنهر، يك شهر ممتاز و معبد مذهبي ديگري به نام 

آوروش در .آرد، احداث آنند اورشليم در فلسطين، واقع در راه تجاري و نظامي مصر آه پيوسته نافرماني مي

هاي عمومي و  اين شهر اقدام شود و از مالياتقرن چهارم قبل از ميالد اجازه داد آه نسبت به تجديد بناي 

براي تحقق اين امر به مردم يهودي آه در آغاز قرن چهارم قبل از ميالد به بابل انتقال . عوارض معاف گردد

  .يافته بودند اجازه داده شد آه به ميهن خويش بازگردند

پيرو اين . ابل تاسيس آنندبايستي شهري مشابه شهرهاي مذهبي ب در اينجا قبايل برگزيده يهود، مي

دين يهود آه در آن زمان، پايه و اساس احداث :  همان آتاب، مطلب زير مندرج است١٧٤اظهار نظر در صفحه 

براي نشر و اشاعه اين دين، ادبيات قوم يهود . شهر مذهبي اورشليم بود، شكل و صورتي به خود گرفت

اين زمان، آتب تاريخ عزرا و نحميا آه از موسسين و در . اصالح شد و دستورات شرعي تورات تنظيم گرديد

اند، اسناد حقيقي را  بانيان جامعه اورشليم هستند و جريان حوادث آن زمان و قبل از آن را به نگارش درآورده 

در همين زمان، آثار انبياي متاخر آه . اند درباره نحوه حكومت پادشاهان ايراني به عنوان شاهد مثال ذآر آرده 

ضمنا در دين يهود آن زمان، نه تنها تجددي ديده ... تجديد بناي اورشليم ارتباط دارد تنظيم شده است با 

 در اينجا، منظور اقداماتي است آه عزرا و نحميا -شود آه معتقد و متكي به تاريخ داخلي يهود است  مي

قايد رسمي حكومت ايران نيز ، بلكه جريان نفوذ ع-براي احياي مقررات مذهبي فراموش شده به آار بردند 

  .منعكس شده است

اي به قلم يكي از ايران شناسان درج شده است  در آتاب تمدن ايراني، ترجمه دآتر عيسي بهنام، مقاله 

وي در اين آتاب درباره فرمان آوروش در مورد . آه روشن آننده تاثير عميق ايران در زندگي قوم يهود است

 قبل از ٣٦٩در سال : آند دهد و اضافه مي  ي قوم يهود، توضيحاتي مياحياي زندگي سياسي و اجتماع
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ن دستور صادر شد آه فورا مانع باال برد. افتادند و به پادشاه، آه در آن موقع اردشير اول بود، گزارش دادند

نحميا آه در دربار ايران متصدي شغل مهمي بود، مطلب را مستقيما به عرض شاه ايران . حصار بشوند

م شخصا به بيت المقدس .ق٣٣٤رسانيد و آن قدر خوب از ملت يهود دفاع آرد آه اجازه گرفت آه در سال 

ام هر عملي آه موجب احياي رفته، به عنوان حاآم آن شهر، اقدام به باال بردن ديوارهاي شهر نمايد و از انج

  .ملت يهود است، خودداري نكند

پس از نحيما ادراس مامور شد آه در تمامي فلسطين مراقب باشد آه قواعد و دستورهاي تورات به عنوان 

در مصر در شهر الفانتين آه در زمان تسلط ايرانيان بر مصر، مقر . قانون خدا و شاه مورد اجرا قرار گيرد

اند آه موضوع آن، دستور صادره از طرف داريوش دوم در  اي به زبان آرامي پيدا آرده  نوشته ها بود،  يهودي

  .آند باشد و عيد پسح را به همان تاريخي آه در تورات معين شده، مقرر مي  قبل از ميالد مي٣٧١سال 

ه خداي -ن يهواز طرف ديگر، يكتا پرستي زرتشت مورد توجه يهوديان روشنفكر بوده است، زيرا شباهت بي

مذهب، اهورا مزدا را در آنار خداي باال ... آسمان و خداي واحد اهورا مزدا توجه آنها را جلب آرده بود

از بعضي جهات، اين . دهد آه مظاهر مختلف خداوند بودند  قرار مي-Amechos Hemp Dan -امشاسپندان 

  .آيند موجودات عاليقدر، فرشتگان مذهبي يهود به شمار مي

. وره اشكانيان نيز رابطه صميمانه بين قوم يهود و ملت ايران، مانند دوران هخامنشي برقرار بوده استدر د

البته در فاصله ميان سلطنت هخامنشيان و اشكانيان همان طور آه ملت ايران گرفتار تسلط بيگانه بود و 

هاي  قوم يهود نيز دچار وحشيگريهاي فراوان به بار آوردند،  اسكندر و جانشينان او براي ملت ايران مصيبت

هاي   سال قبل به عمل آمده، نقاشي٤٣آشفياتي آه در شهر اور در آنار فرات در حدود . استيالگران گرديد

ديواري مربوط به مذهب يهود و مذهب مهرپرستي را در آنار يكديگر نشان داده تا بنا به نوشته آتاب تمدن 

  .ونان، تمدن سامي و تمدن ايران در اين ناحيه در دوره اشكانيان باشدايراني، نشان دهنده تلفيقي از تمدن ي

درباره رابطه دوستي و عالقه مردم يهود به ايران در دوره اشكانيان، دآتر گيرشمن در آتاب خود چنين 

  :نويسد مي

يش طرد آردند، از سرحدهاي خو ايرانيان اسلحه به دست، يونانيت را آه روميان خود را وارث آن معرفي مي

ها بودند مانند يهوديان، چشم اميد خود را به سوي ايران آه در آن  ساميان غربي آه مخالف رومي. آردند

آنان به ياري سواره نظام پارتي، . آرد، دوختند له جانشين حقيقي هخامنشيان تجلي مي-آشور ارد به منز

صل درباره اوضاع اجتماعي ايران در دوره  ضمن بحث مف–اين نويسنده در جاي ديگر . گيرند انتقام خود را مي

  :نويسد  مي-اشكانيان

يهوديان، شاهان ايراني را مدافعان دين . اغماض اشكانيان مخصوصا در روابط آن با قوم يهود آشكار است

دانستند، چون از طرف سلوآيان و روميان مورد ظلم و ستم قرار گرفته بودند، معتقد شدند، ايران آه  خود مي

در . تواند ايشان را از يوغ خارجي نجات بخشد  نسبت به آنان خيرخواه بود، تنها قدرتي است آه ميهمواره

در سراسر اين ناحيه، حيات معنوي و عقالني قوم يهود با . زمان پارتيان، يهوديت در بابل توسعه بسيار يافت

  . مكاتب مترقي خود متمرآز شد
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 اشاره است به قيام يهوديان عليه روميان به سرآردگي -شورشيان، مورد مساعدت و حمايت پارتيان بودند 

  .مردي به نام برآوخبا

زيست، جامعه  در زمان سلطنت ساسانيان نيز تا زماني آه ملت ايران در صلح و صفا و امنيت و رفاه مي

 آه در آتاب تمدن -خاورشناس    Puech Henri Chanles به قول. يز آرام و در حال رشد و توسعه بوديهود ن

، مذهب يهود در تمام بين النهرين معمول بوده و حتي به -ايران، ترجمه آقاي دآتر عيسي بهنام درج گرديده 

عده بسياري از . ز نفوذ يافته بودني   Nehraes تا      Suraماوراي بابل در مشرق فرات در ناحيه واقع بين 

يهوديان در آن سكونت و به شغل زراعت و تجارت و آارهاي ديگر اشتغال داشتند و تقريبا نيمه مستقل بودند 

آرد و شخصيت  شد و شاهنشاه ايران آن را تاييد مي و رييس ايشان به وسيله خود ايشان انتخاب مي

  .مهمي داشت و ُروش هگوال نام داشت

معروف ترين . هاي مذهبي شدت يافت و مكاتب علمي و مذهبي تاسيس گرديد ه ساسانيان، فعاليتدر دور

هاي    تا اواخر قرن پنجم ميالدي مكتب.  بود در ابتداي قرن سوم ميالدي مطرح شدSuraها، مكتب  اين مكتب

وديان و تبادل آن با ها مرآز انديشه و تفكر يه اين دانشگاه. وجود داشت   Nahardea و Mahogeديگري در 

. هاي بين النهرين شكل گرفته است بيشترين آثار فكري و ديني يهوديان در دانشگاه. ديگران بوده است

ها با حرارت مخصوص و به طور غريبي به مطالعه قانون و سنت پرداختند و  معلمين و شاگردان در اين مكتب

  . شود د بابلي افزوده ميدر اين زمان، تفسير قوانين يهود شروع و بر قطر تلمو

هاي  ها و مداخالت بي رويه و ستمگري ثباتي ناشي از جنگ در اواخر دوره ساسانيان در دوراني آه بي

هايي براي ملت ايران به وجود آورد، در زندگي اجتماعي يهوديان ايران نيز  ها و بحران ها، ناراحتي فئودال

  .مشكالتي بروز آرد

دهد آه در هر دوراني آه آشور ايران به دست رهبراني وطن   نشان ميبررسي مراحل مختلف تاريخ،

آرده  شد، در حال ترقي و پيشرفت بوده و ملت در راه رفاه و ترقي سير مي پرست و اليق و دانا اداره مي

است، وضع جامعه يهود ايران نيز هماهنگ با اوضاع اجتماعي مردم آشور خوب و همواره با رفاه و آرامش 

هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي، وضع زندگي ملت ايران  لكن در مواردي آه بر اثر بحران. ستبوده ا

هاي مشابه در وضع زندگي اجتماعي جامعه يهود ايران نيز ديده  دستخوش ناماليمات شده، آثار ناراحتي

  .شده است و مصيبت هايي براي مردم اين جامعه رخ داده است

هايي آه در   در آتاب خود درباره وضع ايران در اواخر دوران ساساني و بحراندر اين زمينه، دآتر گيرشمن

وضع داخلي شاهنشاهي در زمان : نويسد اين دوره از تاريخ، گريبانگير ايرانيان بوده، بحث مفصلي آرده، مي

. قحطي در مدت چند سال پياپي شهرها و نواحي را تخريب آرد. وخيم بود)  ميالدي٤٥٩-٤٨٤(پيروز 

هايي آه پيروز با هياطله آرده، مملكت را به آنار پرتگاه  جنگ. شاجرات ديني، آشور را قطعه قطعه آردم

آشور . گرديد شد موجب عكس العمل ديني و سياسي مي آشانيد و هر جنگي آه منجر به شكست مي

ستگي هاي پيروز و شكست نهايي، در آستانه ورشك ايران پس از تحمل چند سال قحطي ناشي از جنگ

  .اقتصادي بود

ساختار طبقاتي و اقتصادي جامعه يهود در ايران قديم و وضع اقتصادي و اجتماعي يهوديان ايران، هماهنگ 

  .با شكل و ترآيب اقتصادي و اجتماعي آشور بوده است
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داران و بردگان، آشاورزان و  از آارمندان عاليمرتبه در خدمات دولتي تا برده. اند رآت داشته آشور، مشا

در حقيقت سيماي اجتماعي و اقتصادي جامعه يهود، همواره . دامپروران، در ميان آنان وجود داشته است

  .گرفته است رنگ سيماي اجتماعي و اقتصادي عمومي ملت ايران را به خود مي

 اي از قبايل يهود از بابل به اورشليم، طبق فرمان  مونه، آتاب نحيما در آنجا آه از مهاجرت عدهبه طور ن

در آن . آند  اي از وجود بردگي و برده داري جامعه يهود در آن دوران ارايه مي گويد، نشانه آوروش سخن مي

با هم ... و بابل آمده بودند آناني آه همراه زر : باشد اين مطالب، مندرج مي) ٦٨تا٦٦پاسوق٧فصل (آتاب 

نفر بودند، ٢٤٥ نفر بودند، مغنيان و مغنيات ايشان ٧٣٣٧ نفر بودند، سواي غالمان و آنيزان ايشان آه ٤٢٣٦٠

  .راس بود٦٧٢٠هاي آنان   و تعداد االغ٤٣٥، شتر ٢٤٥ و قاطرها ٧٣٦هاي آنان  تعداد اسب

، شرق شناس شوروي، درباره وضع طبقاتي جامعه همچنين در آتاب تاريخ ايران باستان، تاليف دياآونوف

                :نويسد يهود در ايران باستان چنين مي

 اند،  تلمود بابلي درباره وضع اهالي يهود آه در تحت حكومت ساسانيان در بين النهرين ايران مي زيسته

 نقش آنها در زندگي اقتصادي آشور،  ها و در اين آتاب درباره برده. دهد اطالعات جامعي در اختيار ما قرار مي

ها برده در اختيار  در آنجا سخن از مالداران به ميان آمده است آه ده. شواهد زيادي بيان شده است

  . اند آرده ها در امور آشاورزي استفاده مي اند و از وجود اين برده  داشته

هاي  اند، فعاليت بدان اشتغال داشتههاي اقتصادي و خدماتي آه جمعي از يهوديان ايران  از جمله فعاليت

  :نويسد دآتر گيرشمن در اين زمينه در آتاب خود مي. بازرگاني، مالي و توزيع آاال بوده است

هاي حقيقي تاسيس  دز زمان هخامنشيان، بانك... ها امكاناتي به وجود آورد  شاهنشاهي پارس براي بانك

بعضي از دانشمندان نام . از مردم بابل به دست آمده است  Egibiشده آه اسناد و مدارك آنها مانند اخالف 

همين باستان شناس درباره دخالت يهوديان ايران در . دانند مذآور را با يعقوب، پدر ما بني اسراييل، يكي مي

  :دهد هاي اقتصادي در دوره ساسانيان، اطالعاتي به شرح زير مي فعاليت

مسكوآات ... زيع محصوالت و مصنوعات، مهمتر از ادوار سابق است دوره ساسانيان از نظر ازدياد درآمد و تو

  ...اي وسيع جريان داشت  ساساني در مبادالت تجاري در منطقه

اين عهد، دوره پيدايش حقيقي برات است و بانكداري يهودي بابل و موسسات مشابه ايراني در جريان 

  .اند دادن برات نفوذ داشته 

 ايرانيان يا يهوديان ايراني بودند، به وسيله اسناد مكتوب به وفور، مبادالت هايي هم آه تحت اداره بانك

تجارت بين النهرين، موجب ايجاد مستعمرات بازرگانان گرديد و مخصوصا يهوديان و ...دادند  بومي را انجام مي

  .سريانيان در نواحي بعيد مانند هند، ترآستان و برتاني و سواحل درياي سياه مستقر شدند

كته قابل توجه اين آه، مشترآات ديني و اخالقي يهوديان بعد از اسالم در ايران، وضوح بيشتري پيدا ن

           .آند مي

 به چاپ رسيده ١٣٨٠ اي، جلد هشتم،   و نشريه مطالعات منطقه١٣٥٧اين مقاله در بولتن انجمن آليميان 

  .و تصحيحات الزم بر آن انجام شده است

  


