
 
 
 
 
 
 
 
 

  ايرانيان يهودی آشنائی با •

 در ايران باستان يهوديان :  عزيز دانش راد •

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

                 

 

 
http://www.iranjewish.com/Jews/jews03.htm#b1 

 
 
 
 
 

 دي يهوايرانيان با آشنايي
 
 

در (از خداوند به حضرت موسى      )  تورات( ابالغ شده    شريعت يا كليميان در لفظ ايرانى، پيروان دين يهود و           اسرائيل    بنى يهوديان،

 سرزمين مقدس وارد    به را   اسرائيل    درگذشت حضرت موسى، جانشين وى، يهوشوع، بنى       ازپس  .  هستند)   سال پيش  3300حدود  

 به هدايت و    اسرائيل   بنى تن از انبياى     55،  ) ميالدى 70حدود سال   ( در اورشليم    المقدس   بد بيت كرد و تا زمان ويرانى دومين مع      

 . اين دين پرداختندپيروانارشاد 

 آنها به ترتيب در امريكا، اسرائيل، روسيه و كشورهاى           اكثريت ميليون نفر است كه       13 كنونى يهوديان جهان حدود       جمعيت 

 . متعددى از يهوديان نيز در ساير كشورها، از جمله ايران حضور دارند                           جوامعاروپايى سكونت دارند و          

 آنها در اين كشور قرار      تاريخىگردد و بسيارى از اماكن مقدس و          سال پيش باز مى    2700 در ايران به حدود      يهوديان حضور   سابقه

 حبقوق نبى در    حضرت  و   در همدان  دخاىمر و   استر  ، در شوش  نبى دانيال   حضرت مانند   اسرائيل   دارند كه آرامگاه انبياى بنى    

 مال مشه   حاخام يزد و    در  اورشرگاء  هاراو   –  يهودى  ههاى چندين تن از علماى برجست       نيز آرامگاه .  اند    اين جمله  از  تويسركان

 .  ايران قرار داشته و مورد احترام مسلمانان نيز هستنددر  -در كاشان » ) Moshe-Ha-Lavi( هلوى

 ...تنها برای خواندنست و ... آوردن اين مطالب نه به معنای و تائيدست نه به تبليغ و نه 

با صفحه بندِی  45
 دوباره و تعويض قلم



هاى دينى از كرسى نمايندگى برخوردار شدند و كليميان تا به امروز در   اقليتمشروطيت،راى ملى در دوران   تشكيل مجلس شو   با 

 كليميان ايران   نمايندهبعد از پيروزى انقالب اسالمى در مجلس خبرگان قانون اساسى نيز             .  اند    داراى نماينده بوده   ها    دوره همه

فعاليت هاى سياسى،  .   مجلس شوراى اسالمى هستند     درداراى يك نماينده     كليميان طبق قانون اساسى      .  حضور فعال داشت  

 مرجع دينى كليميان، نماينده كليميان در مجلس شوراى اسالمى و هيئت مديره             محوراجتماعى و شرعى جامعه كليمى حول سه        

 جامعه كليمى از طريق     ماعىاجتهرگونه اعالم موضع يا پيگيرى مسائل حقوقى ، سياسى و            .   تهران متمركز است   كليميانانجمن  

 .نهادهاى مذكور صورت مى گيرد

هاى جوانان، دانشجويان و      سازمان فرهنگى،  هاى   مجتمعهاى متعدد، مدارس خاص،      )كنيسه( اين جامعه داراى كنيسا      اكنون   هم 

د در مناطق و شهرهاى     هاى مواد گوشتى طبق شرع يهو        اجتماعات و فروشگاه   تاالربانوان، سراى سالمندان، كتابخانه مركزى،       

 و نشريات متعدد با افت و خيز، همواره جريان           كتب و نشر آثار فرهنگ يهودى به صورت          رسانى   اطالع.  باشد   مى نشين   يهودى

ارگان انجمن كليميان   (T   بينا افقTو ماهنامه   )  1368تا سال   (   تموز   نشريه  اى،    داخلى دوره  هاى بولتنداشته و پس از انقالب عالوه بر        

 ورزشى خود را در قالب باشگاه ورزشى گيبور انجام            فعاليت هاىكليميان تهران،   .  اند   بوده اين امر    دار   عهده)  1378  سالاز  

 مربيان  همكارىكالسهاى ورزشى و مسابقات داخلى و نيز مسابقات بين اقليت هاى مذهبى بوده و از                 متولىاين باشگاه   .  مى دهند  

كانون خيرخواه از   .   بانوان با اين باشگاه همكارى دارد      ورزشسازمان بانوان يهود نيز در زمينه       .  كليمى و غير كليمى بهره مى برد     

 جنوب شهر تهران است كه به       در   سپير دكتر  بيمارستانليت آن، اداره     است كه مهمترين فعا    كليمىديگر نهادهاى خيريه جامعه     

 . تامين مى شودكليمى هزينه اداره اين بيمارستان عمدتا توسط خيرين. استارائه خدمات به كليه شهروندان مشغول 

 كاهش جمعيت و نيز       بردارى نموده اند كه در سالهاى اخير به علت          بهره تهران، مدارس متعددى از گذشته احداث و           كليميان

 دانش آموزان مسلمان    و كليمى در ساير مدارس عام، تعدادى از اين مدارس در اختيار آموزش و پرورش                 دانش آموزانپراكندگى  

 . تهران فعال هستنددردر حال حاضر پنج مدرسه اختصاصى آموزش كليميان . قرار گرفته اند

  

 يهود مبانى اعتقادى دين چكيده

 

 ان يهود ايماصول سيزده

      .و ناظر است) حاضر( متبارك، موجود خداونِد .1

          . واحد و يكتاستاو .2

       . جسم نداردبه جسم ندارد و شباهتى هم او .3

 .  جهان است  در مقدم بر هر موجود قديمى او .4



        . نيستجايز موجودى به غير از او عبادت .5

 .  استآگاه از نيت و افكار انسانها او .6

  . داردحقيقتضرت موسى سرور ما  حنبوت .7

  . برتر است  اسرائيل  انبياى بنىديگر موسى به لحاظ نبوت از حضرت .8

  .استوحى شده ) ازجانب خداوند( مقدس از آسمان تورات .9

  .يافت در هيچ زمانى تغيير نيافته و نخواهد تورات . 10

  .هد پرداخت نيكوكاران را خوااجر شريران را مجازات خواهد كرد و پاداش و خداوند، . 11

  .خواهد آمد) منجى جهان( پادشاه ماشيِح  . 12

  .شد در آينده زنده خواهند مردگان . 13

   

  تورات مقدساصلى از ده فرمان اى گزيده

 .  ساختم  و بندگى مصر آزاداسارت خداوند خالق تو هستم كه تو را از من .1

 رابر روى زمين و يا در آب است، نساز و آنها             هيچ تصويرى از آنچه در آسمان و يا          .  نباشد را معبود ديگرى جز من       تو .2

 . پرستش ننما

 ). از آن سوءاستفاده نكن( زبان نياور بر خداى خالقت را بيهوده نام .3

 .  تا آن را مقدس بدارىباش شنبه را به ياد داشته روز .4

 ... بگذار و مادرت را احترام پدر .5

 .  نكنقتل .6

 .  نكنزنا .7

 .  نكندزدى .8

 . ندهروغ  مورد همنوعت شهادت ددر .9

 ...  نداشته باش ديگران طمع به مال و ناموس چشم . 10

  

  : تـورات) الف 

 :است) جلد( سفر 5 يا قانون و مهمترين قسمت تنخ و متشكل از شريعت به معناى تـورات



 -  Bamid-bar( بميدبار -4)   الويان -  Va-ighra(وييقرا  -3)   خروج -  Shemot( شموت -2   )پيدايش  -  Bereshit( برشيت -1

 ). تثنيه- De-varim(ِدواريم -5) اعداد

همه دستورها و فرمانهايى كه يك يهودى موظف به         .  مى  يابد با آفرينش جهان آغاز مى شود و با مرگ حضرت موسى پايان             تـورات 

 . آن نشأت گرفته  انداز، ) فرمان 613(اجراى آنهاست 

 پاراشا  54و  )  آيه( پاسوق   5845 آموزش داد كه داراى      بيابانر   سال اقامت د   40 را حضرت موسى به بنى  اسرائيل طى         تـورات  

 دست شنبه و به طور معمول، يك بخش از روى توراتى كه بر پوست حيوان حالل گوشت و با                      روزنيز هر هفته در     .  است)  بخش(

   .شود  مىخواندهنوشته شده قرائت مى شود و بدين وسيله در طول يك سال، يك بار تـورات به طور كامل 

  

 )انبيا( نويئيم  )ب

 درگذشت حضرت ازنويئيم به معناى انبيا و متشكل از نبوت پيامبرانى است كه پس .  جلد است8 و شامل تنخ قسمت از دومين

 به هدايت و ارشاد مردم براساس دستورات تورات سال،المقدس، در مدتى نزديك به هزار  موسى تا اوايل آبادى معبد دوم بيت

 زياد بسيارانبياى يهود، طبق تفاسير كتاب مقدس . (  نفر زن هستند7 نفر آنها مرد و 48 كه بوده تن 55انبياى يهود . پرداخته  اند

. اند   به كمال فردى، از جانب خداوند به نبوت رسيدهرسيدنبيشتر آنها به سبب احراز صفات بارز اخالقى و عقالنى براى . اند بوده

 . استامشان ثبت شده ولى اين پنجاه و پنج تن كه ن

كتب ).   بوده است  ضرورىها نيز مفيد و       بوده بلكه براى ساير نسل      خود  ه دور مردماند كه نبوت آنها نه تنها براى           بوده انبيايى

   :نويئيم عبارتند  از

  P)يوشع  -  Ye-ho-shoa( يهوشوع -1
P  :            ريخچه ملت   و تا  مى  شودبا نبوت يهوشوع و ورود بنى  اسرائيل به سرزمين مقدس شروع

 . يهود را پس از آن بيان مى  كند

  P)داوران  -  Shoftim( شوفطيم -2
P  :      دوورا   –از رخدادهاى زمان داورانى چون )Devora(-   ، -  گيدعون)Gid-oon  (  و شيمشون

ميان دوورا از پيامبران زن يهود است كه با ايجاد اتحاد             .   مى  گويد سخنكه پس از يهوشوع رهبرى مردم را به عهده گرفتند،             

 .  ظالمان وقت قيام كرد و آنها را شكست دادبربنى  اسرائيل 

 شده و   گردآورى تن از پيامبران بنى  اسرائيل است كه به علت كم حجمى آنها در يك جلد                12داراى نبوت   )  :  كتب دوازده گانه    (-8

، ميخا،  ) يونس -  You-Na( يونا   ،)O-va-dia(عووديا،  )  A-mos(، عاموس )  You-el(يوئل،  )  Ho-sha(شامل نبوتهـــاى هوشع  

  P) زكريا  -  Za-kha-ria(، زخريا   )Ha-ga-e(حگى،  )  Se-Fa-nia(، صفنيا )  Ha-ba-ghogh(حبقوقناحوم،  
Pمالخى و )Ma-La-

khi (است . 

 توابع   از تويسركان قبل مى  زيسته و از پيامبران بنى  اسرائيل است كه آرامگاه او در ايران و شهر                سال  2500در حدود   :   نبى حبقوق

 .همدان جاى دارد



 او.   مى  زيسته است  المقدس   بيت سال پيش در اوايل آبادى معبد دوم         2300 پيامبر بنى  اسرائيل است كه در حدود        آخرين:  مالخى 

 .  تأكيد داردتـوراتدر نبوتهاى خود به انجام دادن صحيح فرمانهاى الهى و به ياد داشتن و آموزش 

 

 )مكتوبات (كتوبيم) ج

 : كتاب است11 كه شامل مى  شودومين بخش تنخ گفته  سبه 

1-  Tداوود يا كتاب مزامير حضرت      تهيليم:  T  يهوديان  نمازهاىدر  .   فصل و بيشتر آنها از نبوتهاى حضرت داوود است          150  داراى 

 بيشتر از كتب ديگر مورد مطالعه و عالقه مردم           تـورات، در ميان كتابهاى تنخ پس از         فصولى از مزامير داوود گنجانده شده كه      

 . است

 كه به وساطت پيامبرانش با انسانها       است  خداونددر نوشتار انبيا، اين     .   ديگر كتب پيامبران يهوديان دارد     با تفاوت بارزى    تهيليم

 نماز و استغاثه و     باصورت فردى يا جمعى با خدا سخن مى  گويند، گاه            مزامير، اين انسانها هستند كه به         درسخن مى  گويد؛ ولى    

 . گاهى با شكرانه و ستايش

 -  Shir-Ha-shirim(و شيرهشيريم   )   جامعه -Gho-Helet( قوهلت    ،) سليمان امثال  -Mish-Leh  (ميشله سه كتاب    -2-3-4

 به نكات اخالقى و عبرت آموز مى  پردازد و در          بيشتر،  از نبوتهاى حضرت سليمان هستند كه وى در دو كتاب اول          )  :  سرود سرودها 

 .  بين بنى  اسرائيل و خداوند بيان مى  شودعرفانى، بحثى )شيرهشيريم(كتاب سوم 

P كتاب ايوب  -5

  
P  :   موسى مى  دانند كه از زندگى ايوب، آزمايشها و بحثهاى او و دوستانش درباره علت                حضرت  هبرخى آن را نوشت 

 . در طول حياتش متحمل مى  شود، سخن مى  گويد كه انسان عذابهايى

 ايمانى  بااين زن   .  به راه خداوند و پايدارى او را در اين مسير توضيح مى  دهد            )  روت  (بت  پرستگرايش يك زن    :   كتاب روت    -6

 .مى  آيدراسخ مشكالت را تحمل مى  كند و سرانجام از روت، خاندان داوود پديد 

المقدس است كه در شب و روز نهم          معبد اول بيت   خرابىپيش  بينى و مراثى يرمياى نبى در مورد        ):  ا مراثى يرمي  -E-kha( اخا   -7

 . ماه عبرى آو خوانده مى  شود

حدود ( پادشاهى خشايارشا    ن در ايران و زما     يهودياناز زندگى     ):  Megilat Ester(يا مگيلت استر  )  Ester( كتاب استر    -8

 طى  استر،اين كتاب با عنوان مگيالى      .   عليه يهوديان سخن مى  گويد    - نخست  وزير وقت  -  هامانهمراه با توطئه    )   سال پيش  2400

 .  و مردخاى در ايران و در شهر همدان جاى دارداسترآرامگاه . خوانده مى  شود) جشن پوريم(مراسمى  در شب و روز چهاردهم ادار 

 دانيال، نبوتهاى او به هنگام اسارت يهوديان در بابل و شكست              هاىپيش  بينى  از  ):   دانيال نبى  -Da-Ni-El( كتاب دانيئل    -9

 خوزستان ايران قرار    استانآرامگاه دانيال نبى در شهر شوش       .  تشكيل شده است  )  پادشاه ايران ( به دست داريوش     بابلحكومت  

 . دارد



 به يارى كورش به     يهوديان و بازگشت    به ذكر اعمال اين دو پيامبر در ارشاد مردم        )  :  Ezra-Nehem-Ya(نحميا  - كتاب عزرا  -10

 .  دوم كه هر دو از پادشاهان ايران بودند، مى  پردازدداريوشالمقدس به مدد كورش و  سرزمين مقدس و ساخت معبد دوم بيت

ى  را از حضرت آدم تا اوايل آباد        بنى  اسرائيلشجره  نامه  )  :   تواريخ ايام    -  Divreh – Ha- Yamim(هياميم كتاب ديوره    -11

 . وقايع زمان پادشاهان را نيز شرح داده استازالمقدس دربردارد و برخى  معبد دوم بيت

  

 )تورات شفاهى (تلمود

ها، به    سنت و حضرت موسى همراه با فرامين مختلف بيان شده در متن تورات، نحوه اجراى آن دستورات                  به زمان نزول تورات     از

زيرا در  .  نام گرفت )  Ha-La-Kha(هالخا  يا   شفاهى توراتموزش داده شد كه     اسرائيل توسط آن حضرت آ     صورت شفاهى به بنى   

مثالً در  .  كند  اما نحوه انجام دادن آن را به طور صريح بيان نمى            دهد، مى دستورى   – كتبى   –بسيارى از موارد، خداوند در تورات       

به وضوح  ...   محل ذبح و     ذابح،ام ذبح، شرايط فرد     اما چگونگى انج  ...  همانطور كه به تو دستور دادم ذبح كن         :  شود مىتورات گفته   

 نحوه . شود بيان نمى

 شفاهى،ها به صورت     اسرائيل آموزش داد كه اين آموزه       را حضرت موسى طى چهل سال به بنى         خداوند اجراى دستورات    صحيح

المقدس و پراكندگى    نى معبد دوم بيت    از ويرا  پسگرديد تا اينكه     سينه به سينه از استاد به شاگرد يا از پدر به فرزند منتقل مى              

 سال پيش تورات شفاهى توسط دانشمندى بزرگ ربى يهودا هناسى با             1800  حدوديهوديان و سختى در اين نحوه آموزش در          

 .  گرديدآورى  جمع رساله به نام ميشنا 63 از علماى زمانه در شش جلد شامل بسيارىهمكارى 

 آن  براى  بلكه   بدهد،د به تمام پرسشهاى عامه مردم درباره قوانين دين يهود پاسخ قطعى               بود كه بتوان   نشده طورى تنظيم    ميشنا

 . و صدور فتوا درباره يك مسئله دينى باشدتصميم  گيرىتدوين شد تا كمكى جهت دانشمندان يهود به هنگام 

.  بيان مى  كندآنهان ذكر استدالل و اثبات  بحثهاى دانشمندان را به صورت كوتاه، مختصر، مفيد و بدو      نتيجه مجموعه، قوانين و     اين

 مطالب ميشنا و اثبات قوانين آن با استفاده از آيات      توضيحبنابراين به زودى پس از تدوين ميشنا، گردآورى تفسيرهايى كه حاوى            

در دسترس  )   مكمل -  Gemara  -گمارا   دينى آن زمان شروع شد و سرانجام، كتابى به نام          دانشگاههاىتـوراى كتبى بودند، در     

 . مى  گويند)  توضيح دهنده يا مفسر-E-mora (امورامؤلفان گمارا را .  قرار گرفتدانش  پژوهان

 :دارددو نوع تلمود وجود .  گفته مى  شود كه به معناى آموزش و تعليم استتلمود مجموعه ميشنا و گمارا، به

 سال پس از تدوين ميشنا در بيت  المقدس          100تر از    كم مدتىكه در   )   اورشليمى -Ye-Ro-Shalmi(     يروشلمى تلمود  -  1

 . تدوين شد) اورشليم(

(راو آشه   )   عبرى 4260  (پيش سال   1500 نزديك دو قرن پس از تلمود يروشلمى و در حدود             كه   (Ba-Beli)    بابلى تلمود  -2

Rav-A-she  ( جلد  37 در  و راويناP

   
Pغنى  تر از تلمود    ها، بحثى مفصل تر و در     تلمود بابل .   باِبل و ايران گردآورى و تأليف كردند       در 

 . يروشلمى  است، بنابراين بيشتر مورد مطالعه قرار مى  گيرد



 نسل ديگر   به شفاهى كه از زمان حضرت موسى، پيامبران و رهبران مذهبى يهود، آن را از نسلى                  تـوراى تأليف تلمود، مطالب     با

 .  رفتميانفراموش شدن آنها از منتقل كرده بودند، تدوين گشت و احتمال نابودى و 

  

 عاروخ شولحان

  به جمع  دانشمندانىبا توجه به مفصل بودن تلمود،       .   و توضيحات مختلفى بر آن نوشته شده است        تفسيرات از كتابت تلمود،     پس

ا توجه به اينكه     اين ميان كتاب شولحان عاروخ ب      در كه   اند   پرداخته قوانين و شرعيات به صورت خالصه و بدون ذكر اثبات             آورى 

 .  سال پيش تنظيم گرديده است ويژگى خاصى دارد400 فهم براى عامه مردم در حدود قابلهمه قوانين در آن به شكلى ساده و 

 مى  تواند به آن    عبرى كتاب توضيح  المسائل يا آيين نامه مذهبى دانست كه هر فرد با دانستن زبان                  مى  توان عاروخ را    شولحان

 . بيابدبه آسانى، موضوع مورد نظر و پاسخ پرسش خود را مراجعه كند و 

 : يا جلد تشكيل شده استقسمت 4 از شولحان  عاروخ

  

 وو ديگر اعياد     )  شبات( نمازهاى روزانه، روز مقدس شنبه           بهداشت، دعاهاى مختلف،    روزمره، مربوط به امور      قوانين.  1

  .روزه  هاى مذهبى 

  ... .، صدقه دادن، طهارت، بيماران و پزشكان، عزادارى و)كشروت (خوراكيهاحالل و حرام  مربوط به ذبح شرعى، قوانين . 2

  . طالق و شرايط آنهاو مربوط به ازدواج قوانين. 3

 . ها  خريد و فروش، امانتها، امور مالى و دادگاهبه مربوط قوانين. 4

   

  تحقيق در فرهنگ يهودمنابع معرفى

 عليرغم  است، فرهنگى انجمن كليميان، پاسخگويى به مراجعين محقق درباره فرهنگ و آيين يهود              هكميت مهمترين فعاليت هاى    از

 از سوى انجمن كليميان كه متناسب با نيازهاى         يهودتالش اين كميته، تاكنون انتشار كتابى درباره كليات دين و فرهنگ و احكام              

اهى و موردى، زحمت پژوهشگران اين عرصه را دو چندان كرده             و پاسخ هاى شف     است نگشتهجامعه امروزى ايران باشد، ميسر      

 .است

 مقدس  كتاب تورات و مجموعه كتب انبياى يهود است كه در ايران به نام عهد عتيق در بخش اول                      اول مرجع اصلى يهود،     دو

ه به طور كامل به      تلمود است كه هيچگا    دوم،.   نشر موجود است    توسط هموطنان مسيحى به فارسى ترجمه و اكنون در بازار           

عالوه بر آن، دايره المعارف     .   مطالعه در كتابخانه مركزى انجمن موجود است        براىفارسى ترجمه نشده اما ترجمه انگليسى آن         

كتاب هاى فرهنگ و   .   است دسترسنيز به زبان انگليسى براى پژوهشگران در اين كتابخانه در           )  فرهنگنامه يهود   (جودائيكاعظيم  



خوشبختانه، در بازار نشر،    .   در بر دارد كه از انتشارات اين انجمن است         را دبيرستان نيز گزيده اى از مباحث دينى        بينش يهود دوره  

.  در ادامه خواهد آمد    آنها اديان و از جمله تاريخ و فرهنگ يهود منتشر شده است كه فهرست گزيده اى از                  دربارهكتب متعددى   

 موافقت با كليه مندرجات آنها از سوى انجمن يا جامعه كليميان             وا، به معناى تاييد     الزم به توضيح است كه معرفى اين كتاب ه        

 .بودنخواهد 

  

 ) يهودنيايشگاه در تاريخ و فلسفه ( نردبانى به آسمان -1

 1379:  سال-ويدا : ناشر –شيرين دخت دقيقيان  : مولف

  

  با اديان بزرگآشنايى -2

 1379: ل  سا-سمت:  ناشر -حسين توفيقى : مولف

  

 اخالق در شش دين جهان-3

 1378:  سال -اطالعات:  ناشر - حسين وقارمحمد:  مترجم -كاليوالتون :مولف

  

 تاريخ جامع اديان-4

 1372:  سال -آموزش انقالب اسالمى: ناشر - اصغر حكمتعلى:  مترجم  -جان ناس : مولف

  

 رساله در تاريخ اديان-5

 1372: سال -سروش:  ناشر -جالل ستارى:  مترجم  -ميرچا الياده: مولف

  

 دين شناسى تطبيقى-6

 1378:  سال-محسن:  ناشر- سيدابوطالب فنايى :مترجمكدارناث تيوارى : مولف

  

  تطبيقىشناسى  دين-7

 1381:  سال -سمت:  ناشر -شنكائى ) لوئيزا( مرضيه  :مترجم –كدارناث تيوارى : مولف

  

 انتظار مسيحا در آيين يهود-8



 1377:  سال-مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب اديان قم:  ناشر-حسين توفيقى : مترجم  - كرنيستون جوليوس: ولفم

  

 )عرفان يهود(آيين قباال -9

 1372:  سال-فرا روان:  ناشر -كاويانى) منصوره(شيوا  : مولف

  

 ِسفر مشترك-10

 1378:  سال-معانى:  ناشر -عهديه شيرازى: مولف

  

 اراده خداوند-11

 1375:  سال-دفتر نشر فرهنگ اسالمى:  ناشر - آگاهىعباس :  مترجم-ژيل كپل: مولف

  

 انسان و اديان-12

 1379: سال -نى: ناشر- توكلىمهران :  مترجم -ميشل مالرب: مولف

  

 بررسى تطبيقى اسماى الهى -13

 1381:  سال–سروش :  ناشر -مرضيه شنكائى : مولف

  

 )هندى، چينى و يهودى(لسفى سه سنت ف-14

 1378: سال -  دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه قم:  ناشر -ابوالفضل محمودى  : مترجم –نينيان اسمارت : مولف

  

 قرآنداستان پيامبران در تورات ، تلمود ، انجيل و -15

 1380:  سال–اطالعات :  ناشر- الريجانىمحمد حميد يزدان پرست : مولف
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 در ايران باستان  يهوديان
 

  عزيز دانش راد مهندس
 اساسى قانون اساسى در مجلس خبرگان قانون نماينده ،1370 - 1299

 ميالد، يعنى نزديك    سابقه تاريخى جامعه يهود در ايران باستان، به دوران هفتصد سال قبل از             

 كه به     ها و كتب ايران شناسى      در مجموعه .  به دو هزار و هفتصد سال پيش از اين تاريخ مى رسد           

وسيله نويسندگان دانشمند كشور تاليف و يا از آثار ايران شناسان معتبر خارجى ترجمه شده،                 

ن خارجى كه درباره    از جمله نويسندگا  .  شواهد و مدارك فراوانى در اين زمينه ارايه شده است          

 هايى به عمل آورده و در يكى از آثار خود مطلب               قدمت تاريخى جامعه يهود در ايران بررسى       

اين .  قابل توجهى در مورد فوق مطرح كرده، دكتر گيرشمن، باستان شناس فرانسوى است                 

، استاد  نويسنده و محقق در كتاب ايران از آغاز تا اسالم كه به وسيله مرحوم دكتر محمد معين                   

 :فقيد دانشگاه تهران ترجمه شده، درباره مهاجرت و انتقال گروهى از قوم يهود به ايران چنين نگاشته است

. جلوس سارگن دوم با اسارت مردم سامره و متفرق ساختن تقريبا سى هزار تن از بنى اسرائيل در مملكت خويش مشخص است                     

بدين وسيله، در پايان قرن هشتم قبل از        .  ماد منتقل و در آنجا مستقر شدند      در آن ميان، يك دسته از بنى اسراييل به شهرهاى           

 . اى به وجود آورد كه تا به امروز باقى است ميالد، به اختالط اقوام در زاگرس، عنصر ديگرى اضافه شد كه جامعه

اين دولت  .ت دولت اسراييل است   شود كه منظور نويسنده كتاب از شهر سامره، شومرون، پايتخ          در اينجا، اين نكته يادآورى مى     

 قبل از ميالد، سومين پادشاه قوم يهود از دولت يهودا مجزا شد، در شمال مستقر گرديد و سامره را                    796 كه بعد از وفات سليمان    

 : از كتاب مقدس تنخ چنين مى نويسد- 7تا 1 پاسوق 17 جلد دوم فصل -در اين باره، كتاب پادشاهان . پايتخت خود قرار داد

و پادشاه آشور، سامره را     ...  ر سال دوازدهم آحاز و پادشاه يهودا، هوشع ابن فنر در سامره پادشاه شد و نه سال سلطنت كرد                   د

 و بنى اسراييل را به آشور،اسيرى برد و ايشان را در ِحلَح و حاوور بر نهر جوزان در شهرهاى ماديان سكونت                      -م  .ق555  -گرفت  

يا رى نزديك تهران را     ››Rhages‹‹رشمن در كتاب نامبرده در باال، موضوع انتقال يهوديان، منطقه           در همين زمينه، دكتر گي    .  داد

 .كند كه به وسيله دولت آشور ايجاد گرديده، تشريح مى



 است كه پيامبران و سخنوران يهود از جمله يرمياى            ارتباط نزديك و همبستگى قوم يهود با اقوام ماد و پارس، به حدى بوده               

هاى فرمانروايان ايران باستان، آثار فراوانى كه         ها و شكست      درباره مبارزات، موفقيت      - يحزقل نبى    -يشعيا و حزقيال    نبى،  

 .اند  به جاى گذاشته  مشحون از محبت و صميميت قوم يهود با ملت ايران است در كتب خود

هاى يحزقل نبى پيامبر يهود كه در آن          ماد و پيش بينى      هاى قوم    دكتر گيرشمن در كتاب ايران از آغاز تا اسالم درباره پيشرفت          

 :كند زيسته اطالعات جالبى به شرح زير ارايه مى دوران مى

قدرت ماد، حقيقتى بود كه دولتى مانند بابل مى بايست آن را            .  همه آسياى غربى ميان ماد در شمال و بابل در جنوب تقسيم شد            

كرد، استحكامات قوى در سر حد شمال كشور خود           كه نزديكى خطر را پيش بينى مى       به حساب آورد و بخت النصر، پادشاه بابل       

 .ايجاد كرد تا آن را در مقابل حمله محافظت كند

ماناى و سكاها پيشگويى    -هاى ارميا كه ورود سپاهيان ماد را به جبهه جنگجويان اوارتو            هاى يحزقل مانند پيش بينى        پيش بينى 

 .كرده بود، پر معناست

هاى سكائيان با ماد و انعكاس اين مبارزات در كتاب ارميا مطالبى به                نين اين نويسنده در كتاب فوق الذكر درباره جنگ         همچ

 :است شرح زير نگاشته 

بر  سكائيان بر اثر غلبه   .  ماند  سال تحت قيادت آنان باقى     28سكائيان به ماد هجوم بردند و به قول هردوتوس، مورخ، ماد مدت             

 كه اين واقعه را با كلمات حزن انگيز           خاطره اين تاخت و تاز در كتاب ارميا باقى مانده          .  ه و به سوى مغرب تاختند     شد ماد، قوى   

 هاى وى    بارد و ارابه      ابر مى   اينك او مثل  ...   است    حركت كرده، از مكان خويش درآمده     ...  ها    امت  هالك كننده :  كند پيش بينى مى  

 .ايم عقاب، تيزروترند، واى بر ما، زيرا كه از بين رفته مانند گردباد و اسبان او از 

علم ها در   :  هاى ايران با بابل و پيش بينى پيروزى ايرانيان، مطالبى به شرح زير، منعكس شده است                 در كتاب ارميا درباره جنگ    

پادشاهان ...  اران به ضد وى نصب نماييد       سرد...  ها را به ضد او حاضر سازيد         امت...  ها بنوازيد    زمين برافرازيد، و كرنا در ميان امت      

دارند و   و شجاعان بابل از جنگ، دست برمى       ...  ماديان و حاكمانشان و جميع واليانشان و تمامى اهل زمين زير سلطنت او را                  

قاصد، برابر قاصد و پيك، برابر پيك خواهد         .  هايش سوخته و پشت بندهايش، شكسته است        جبروت ايشان زايل شده، مسكن      

ها به آتش سوختند و مردان جنگى،         نى  معبرها مسدود شدند  .  ويد تا پادشاه بابل را خبر دهد كه شهرش از هر طرف تصرف شد             د

 .مضطرب گرديدند

 :كند  به نحو روشنترى در اين زمينه يادآورى مى-م .ق600 -يشعيا 

 : گويد خداوند به مسيح خويش، يعنى به كوروش چنين مى : 8تا1 پاسوق 45فصل 

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

من پيش روى تو خواهم خراميد و جاهاى ناهموار را هموار خواهم ساخت و درهاى برنجين را                 .   ها ديگر بسته نشود     نمايم و دروازه  



ها از باال بباريد تا افالك، عدالت را فرو ريزد و زمين بشكافد تا نجات و                 اى آسمان ...  اهم بريد شكسته و پشت بندهاى آهنين را خو      

 .عدالت نمو كند و آنها را با هم بروياند

دكتر گيرشمن در جاى ديگر از كتاب ايران از آغاز تا اسالم درباره روابط مشحون از صميميت و محبت قوم يهود و ايران باستان                        

 :سدنوي چنين مى

طوفان ...  ساعت حمله به بابل فرارسيد      .  كوروش در بازگشت از سرحدهاى شرقى، عملياتى در طول سرحدهاى غربى انجام داد            

كردند و پيامبر آنان، كوروش را منجى معرفى كرده          يهوديان تبعيد شده، حمله ايران را پيش بينى مى        .  بر سر شهر بزرگ آغاز شد     

سال سلطنت خود در بابل، فرمانى مبنى بر آزادى يهوديان از اسارت و بازگشت به موطن و                    كوروش در همان نخستين     ...  بود  

 قبل از ميالد، بيش از چهل يهودى، تحت سرپرستى زروبابل را به قصد ارض                 370در سال   .  تجديد بناى معبد خود انتشار داد     

 .موعود ترك گفتند

يهوديان در مقابل اين    .  جراى قوانين سلطنتى، همراه آنان حركت كرد      يكى از مقامات عالى مرتبه پارسى مامور مراقبت، جهت ا         

رفتار، منصف بودند و حق شناسى آنان نسبت به ملت ايران به صورت سرودهاى شادى پس از روزگار اسارت تجلى كرد، زيرا                          

 .تجديد حياتى را كه يافته بودند، مديون ايرانيان بودند

هايى كه در زمان سارگن، به       نفسى مردم ايران زمين موجب گرديد كه عالوه بر گروه          خصايص عالى انسانى، جوانمردى و نيك       

غرب ايران كوچ داده شده بودند، قسمت مهمى از قوم يهود كه به وسيله كلدانيان به بابل منتقل گرديده بودند، در سرزمين ايران                       

افرادى دانشمند چون عزرا، نحميا و دانيال در        .  يم گردند باقى ماندند و دوشادوش ساير اقوام ايران در نيك و بد اين سرزمين سه             

 .در واقع، ايران، ماوا و مامن بسيار مناسبى براى قوم يهود گرديد. رديف خدمتگذاران ارشد دربار ايران، به خدمت مشغول شدند

 :نويسد دكتر گيرشمن در كتاب خود مى

ه يهود پيش گرفتند، بايد معتقد بود كه اين امر تنها بدان جهت              اگر كوروش و پس از او داريوش، رفتارى خيرخواهانه نسبت ب           

ديدند، بلكه همچنان بدين علت بوده كه هدف مذهبى يهوديان كه مذهب را محققا عالى تر از                  نبود كه آنان نفع خود را در آن مى        

 .آمد ا مى ه ها و مصرى  تر از معتقدات كلدانى كردند در نظر ايشان بسيار مانوس امور ديگر تلقى مى

م دياگونوف، ترجمه روحى ارباب كه به وسيله بنگاه ترجمه و           .در كتاب تاريخ ايران باستان، تاليف شرق شناس شوروى به نام م           

در صفحه  .  نشر كتاب انتشار يافته است، وى موضوع را به نحو ديگرى، مبتنى بر مسايل اقتصادى مورد بررسى قرار داده است                      

 : درج شده است اين كتاب اين مطالب169

در همين موقع، ايرانيان مصمم شدند كه در ماوراءالنهر، يك شهر ممتاز و معبد مذهبى ديگرى به نام اورشليم در فلسطين،                        

كوروش در قرن چهارم قبل از ميالد اجازه داد كه           .كرد، احداث كنند   واقع در راه تجارى و نظامى مصر كه پيوسته نافرمانى مى            

براى تحقق اين امر به مردم يهودى كه در . هاى عمومى و عوارض معاف گردد اين شهر اقدام شود و از مالياتنسبت به تجديد بناى     

 .آغاز قرن چهارم قبل از ميالد به بابل انتقال يافته بودند اجازه داده شد كه به ميهن خويش بازگردند



 174پيرو اين اظهار نظر در صفحه       .  ابل تاسيس كنند  بايستى شهرى مشابه شهرهاى مذهبى ب      در اينجا قبايل برگزيده يهود، مى     

دين يهود كه در آن زمان، پايه و اساس احداث شهر مذهبى اورشليم بود، شكل و صورتى به                  :  همان كتاب، مطلب زير مندرج است     

اين زمان، كتب   در  .  براى نشر و اشاعه اين دين، ادبيات قوم يهود اصالح شد و دستورات شرعى تورات تنظيم گرديد                 .  خود گرفت 

تاريخ عزرا و نحميا كه از موسسين و بانيان جامعه اورشليم هستند و جريان حوادث آن زمان و قبل از آن را به نگارش درآورده                           

در همين زمان، آثار انبياى متاخر      .  اند اند، اسناد حقيقى را درباره نحوه حكومت پادشاهان ايرانى به عنوان شاهد مثال ذكر كرده                  

شود كه معتقد و     ضمنا در دين يهود آن زمان، نه تنها تجددى ديده مى          ...  تجديد بناى اورشليم ارتباط دارد تنظيم شده است         كه با   

 در اينجا، منظور اقداماتى است كه عزرا و نحميا براى احياى مقررات مذهبى فراموش شده به                 -متكى به تاريخ داخلى يهود است       

 .قايد رسمى حكومت ايران نيز منعكس شده است، بلكه جريان نفوذ ع-كار بردند 

اى به قلم يكى از ايران شناسان درج شده است كه روشن كننده تاثير                در كتاب تمدن ايرانى، ترجمه دكتر عيسى بهنام، مقاله          

ى قوم  وى در اين كتاب درباره فرمان كوروش در مورد احياى زندگى سياسى و اجتماع               .  عميق ايران در زندگى قوم يهود است       

.  كردند}اورشليم{ها شروع به باال بردن حصار شهر         قبل از ميالد، يهودى    369در سال   :  كند دهد و اضافه مى     يهود، توضيحاتى مى  

دستور صادر شد كه فورا     .  مامورين ايرانى از اين امر به وحشت افتادند و به پادشاه، كه در آن موقع اردشير اول بود، گزارش دادند                   

نحميا كه در دربار ايران متصدى شغل مهمى بود، مطلب را مستقيما به عرض شاه ايران رسانيد و آن                    .  ن حصار بشوند  مانع باال برد  

م شخصا به بيت المقدس رفته، به عنوان حاكم آن شهر،            .ق334قدر خوب از ملت يهود دفاع كرد كه اجازه گرفت كه در سال                

 .ام هر عملى كه موجب احياى ملت يهود است، خوددارى نكنداقدام به باال بردن ديوارهاى شهر نمايد و از انج

پس از نحيما ادراس مامور شد كه در تمامى فلسطين مراقب باشد كه قواعد و دستورهاى تورات به عنوان قانون خدا و شاه مورد                        

اى به زبان آرامى پيدا كرده       نوشته  ها بود،    در مصر در شهر الفانتين كه در زمان تسلط ايرانيان بر مصر، مقر يهودى             .  اجرا قرار گيرد  

باشد و عيد پسح را به همان تاريخى كه در            قبل از ميالد مى    371اند كه موضوع آن، دستور صادره از طرف داريوش دوم در سال              

 .كند تورات معين شده، مقرر مى

ه خداى آسمان و خداى     -ن يهو از طرف ديگر، يكتا پرستى زرتشت مورد توجه يهوديان روشنفكر بوده است، زيرا شباهت بي                

 Amechos Hemp  -مذهب، اهورا مزدا را در كنار خداى باال امشاسپندان           ...  واحد اهورا مزدا توجه آنها را جلب كرده بود         

Dan-  از بعضى جهات، اين موجودات عاليقدر، فرشتگان مذهبى يهود به شمار            .  دهد كه مظاهر مختلف خداوند بودند       قرار مى

 .آيند مى

البته در فاصله ميان    .  وره اشكانيان نيز رابطه صميمانه بين قوم يهود و ملت ايران، مانند دوران هخامنشى برقرار بوده است                در د 

سلطنت هخامنشيان و اشكانيان همان طور كه ملت ايران گرفتار تسلط بيگانه بود و اسكندر و جانشينان او براى ملت ايران                         

كشفياتى كه در شهر اور در كنار فرات        .  هاى استيالگران گرديد   قوم يهود نيز دچار وحشيگرى    هاى فراوان به بار آوردند،       مصيبت

هاى ديوارى مربوط به مذهب يهود و مذهب مهرپرستى را در كنار يكديگر نشان داده   سال قبل به عمل آمده، نقاشى     43در حدود   



ونان، تمدن سامى و تمدن ايران در اين ناحيه در دوره اشكانيان            تا بنا به نوشته كتاب تمدن ايرانى، نشان دهنده تلفيقى از تمدن ي            

 .باشد

 :نويسد درباره رابطه دوستى و عالقه مردم يهود به ايران در دوره اشكانيان، دكتر گيرشمن در كتاب خود چنين مى

ساميان .  يش طرد كردند  كردند، از سرحدهاى خو    ايرانيان اسلحه به دست، يونانيت را كه روميان خود را وارث آن معرفى مى               

له جانشين حقيقى   -ها بودند مانند يهوديان، چشم اميد خود را به سوى ايران كه در آن كشور ارد به منز                   غربى كه مخالف رومى   

 ضمن  –اين نويسنده در جاى ديگر      .  گيرند آنان به يارى سواره نظام پارتى، انتقام خود را مى         .  كرد، دوختند  هخامنشيان تجلى مى  

 :نويسد  مى-صل درباره اوضاع اجتماعى ايران در دوره اشكانيانبحث مف

دانستند، چون  يهوديان، شاهان ايرانى را مدافعان دين خود مى. اغماض اشكانيان مخصوصا در روابط آن با قوم يهود آشكار است     

 نسبت به آنان خيرخواه بود، تنها       از طرف سلوكيان و روميان مورد ظلم و ستم قرار گرفته بودند، معتقد شدند، ايران كه همواره                 

در سراسر  .  در زمان پارتيان، يهوديت در بابل توسعه بسيار يافت        .  تواند ايشان را از يوغ خارجى نجات بخشد        قدرتى است كه مى   

 . اين ناحيه، حيات معنوى و عقالنى قوم يهود با مكاتب مترقى خود متمركز شد

 كه سراسر نواحى شرقى دولت روم را فرا گرفت، شورشيان، مورد مساعدت و              در زمان شورش عظيم يهود در قرن دوم مسيحى        

 . اشاره است به قيام يهوديان عليه روميان به سركردگى مردى به نام بركوخبا-حمايت پارتيان بودند 

يز آرام و در حال     زيست، جامعه يهود ن    در زمان سلطنت ساسانيان نيز تا زمانى كه ملت ايران در صلح و صفا و امنيت و رفاه مى                   

 كه در كتاب تمدن ايران، ترجمه آقاى دكتر عيسى           -خاورشناس     Puech  Henri Chanles به قول .  رشد و توسعه بود   

، مذهب يهود در تمام بين النهرين معمول بوده و حتى به ماوراى بابل در مشرق فرات در ناحيه واقع بين                        -بهنام درج گرديده    

Sura        تا Nehraes   عده بسيارى از يهوديان در آن سكونت و به شغل زراعت و تجارت و كارهاى ديگر                .  ز نفوذ يافته بود   ني

شد و شاهنشاه ايران آن را تاييد         اشتغال داشتند و تقريبا نيمه مستقل بودند و رييس ايشان به وسيله خود ايشان انتخاب مى                 

 .كرد و شخصيت مهمى داشت و روش هگوال نام داشت مى

ها، مكتب   معروف ترين اين مكتب   .  هاى مذهبى شدت يافت و مكاتب علمى و مذهبى تاسيس گرديد           ه ساسانيان، فعاليت  در دور 

Sura            هاى ديگرى در        تا اواخر قرن پنجم ميالدى مكتب        .   بود در ابتداى قرن سوم ميالدى مطرح شدMahoge  و 

Nahardea    بيشترين آثار فكرى   .  وديان و تبادل آن با ديگران بوده است       ها مركز انديشه و تفكر يه      اين دانشگاه .  وجود داشت

ها با حرارت مخصوص و به طور        معلمين و شاگردان در اين مكتب     .  هاى بين النهرين شكل گرفته است      و دينى يهوديان در دانشگاه    

 . شود د بابلى افزوده مىغريبى به مطالعه قانون و سنت پرداختند و در اين زمان، تفسير قوانين يهود شروع و بر قطر تلمو

ها و   ها، ناراحتى  هاى فئودال  ها و مداخالت بى رويه و ستمگرى        ثباتى ناشى از جنگ    در اواخر دوره ساسانيان در دورانى كه بى        

 .هايى براى ملت ايران به وجود آورد، در زندگى اجتماعى يهوديان ايران نيز مشكالتى بروز كرد بحران



دهد كه در هر دورانى كه كشور ايران به دست رهبرانى وطن پرست و اليق و دانا اداره                     نشان مى  بررسى مراحل مختلف تاريخ،   

كرده است، وضع جامعه يهود ايران نيز هماهنگ با اوضاع      شد، در حال ترقى و پيشرفت بوده و ملت در راه رفاه و ترقى سير مى                مى

هاى اجتماعى و اقتصادى و      لكن در مواردى كه بر اثر بحران       .  ستاجتماعى مردم كشور خوب و همواره با رفاه و آرامش بوده ا             

هاى مشابه در وضع زندگى اجتماعى جامعه يهود ايران          سياسى، وضع زندگى ملت ايران دستخوش ناماليمات شده، آثار ناراحتى          

 .نيز ديده شده است و مصيبت هايى براى مردم اين جامعه رخ داده است

هايى كه در اين دوره از تاريخ،         در كتاب خود درباره وضع ايران در اواخر دوران ساسانى و بحران             در اين زمينه، دكتر گيرشمن    

. وخيم بود )   ميالدى 459-484(وضع داخلى شاهنشاهى در زمان پيروز       :  نويسد گريبانگير ايرانيان بوده، بحث مفصلى كرده، مى      

هايى كه پيروز با     جنگ.  شاجرات دينى، كشور را قطعه قطعه كرد      م.  قحطى در مدت چند سال پياپى شهرها و نواحى را تخريب كرد           

شد موجب عكس العمل دينى و سياسى         هياطله كرده، مملكت را به كنار پرتگاه كشانيد و هر جنگى كه منجر به شكست مى                  

ستگى اقتصادى  هاى پيروز و شكست نهايى، در آستانه ورشك        كشور ايران پس از تحمل چند سال قحطى ناشى از جنگ          .  گرديد مى

 .بود

ساختار طبقاتى و اقتصادى جامعه يهود در ايران قديم و وضع اقتصادى و اجتماعى يهوديان ايران، هماهنگ با شكل و تركيب                       

 .اقتصادى و اجتماعى كشور بوده است

. اند ركت داشته   در دوران هخامنشى، اشكانى و ساسانى، يهوديان ايران در شئون و سطوح مختلف اجتماع و اقتصاد كشور، مشا                 

در .  داران و بردگان، كشاورزان و دامپروران، در ميان آنان وجود داشته است              از كارمندان عاليمرتبه در خدمات دولتى تا برده        

گرفته  حقيقت سيماى اجتماعى و اقتصادى جامعه يهود، همواره رنگ سيماى اجتماعى و اقتصادى عمومى ملت ايران را به خود مى     

 .است

گويد،   اى از قبايل يهود از بابل به اورشليم، طبق فرمان كوروش سخن مى              مونه، كتاب نحيما در آنجا كه از مهاجرت عده        به طور ن  

اين مطالب،  )  68تا66پاسوق7فصل  (در آن كتاب    .  كند  اى از وجود بردگى و برده دارى جامعه يهود در آن دوران ارايه مى                نشانه

 نفر  7337 نفر بودند، سواى غالمان و كنيزان ايشان كه          42360با هم   ...  و بابل آمده بودند     آنانى كه همراه زر     :  باشد مندرج مى 

هاى آنان    و تعداد االغ   435، شتر   245 و قاطرها    736هاى آنان    نفر بودند، تعداد اسب   245بودند، مغنيان و مغنيات ايشان       

 .راس بود6720

، شرق شناس شوروى، درباره وضع طبقاتى جامعه يهود در ايران باستان            همچنين در كتاب تاريخ ايران باستان، تاليف دياكونوف       

               :نويسد چنين مى

 اند، اطالعات جامعى در      تلمود بابلى درباره وضع اهالى يهود كه در تحت حكومت ساسانيان در بين النهرين ايران مى زيسته                  

در آنجا  .   نقش آنها در زندگى اقتصادى كشور، شواهد زيادى بيان شده است            ها و   در اين كتاب درباره برده    .  دهد اختيار ما قرار مى   



  كرده ها در امور كشاورزى استفاده مى      اند و از وجود اين برده        ها برده در اختيار داشته     سخن از مالداران به ميان آمده است كه ده        

 .اند

هاى بازرگانى، مالى و توزيع      اند، فعاليت  بدان اشتغال داشته  هاى اقتصادى و خدماتى كه جمعى از يهوديان ايران           از جمله فعاليت  

 :نويسد دكتر گيرشمن در اين زمينه در كتاب خود مى. كاال بوده است

هاى حقيقى تاسيس شده كه اسناد و         دز زمان هخامنشيان، بانك   ...  ها امكاناتى به وجود آورد        شاهنشاهى پارس براى بانك   

بعضى از دانشمندان نام مذكور را با يعقوب، پدر ما بنى             .  از مردم بابل به دست آمده است         Egibiمدارك آنها مانند اخالف      

هاى اقتصادى در دوره ساسانيان، اطالعاتى       همين باستان شناس درباره دخالت يهوديان ايران در فعاليت        .  دانند اسراييل، يكى مى  

 :دهد به شرح زير مى

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

 ...اى وسيع جريان داشت  مبادالت تجارى در منطقه

اين عهد، دوره پيدايش حقيقى برات است و بانكدارى يهودى بابل و موسسات مشابه ايرانى در جريان دادن برات نفوذ داشته                       

 .اند 

دادند   ايرانيان يا يهوديان ايرانى بودند، به وسيله اسناد مكتوب به وفور، مبادالت بومى را انجام مى                هايى هم كه تحت اداره     بانك

تجارت بين النهرين، موجب ايجاد مستعمرات بازرگانان گرديد و مخصوصا يهوديان و سريانيان در نواحى بعيد مانند هند،                       ...

 .تركستان و برتانى و سواحل درياى سياه مستقر شدند

          .كند كته قابل توجه اين كه، مشتركات دينى و اخالقى يهوديان بعد از اسالم در ايران، وضوح بيشترى پيدا مىن

 به چاپ رسيده و تصحيحات الزم       1380 اى، جلد هشتم،       مطالعات منطقه  نشريه و   1357 مقاله در بولتن انجمن كليميان       اين

 . استشدهبر آن انجام 

 


