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 ۲1.۰۳.۰۷           شیرساپی

 سوم بررسی تولد زبان فارسی ـ مدخل

 ومسباب 
  ( میراث گرانبهای فرهنگی یهودیان خراسان Farsī-yahūdiفارسی ـ یهودی ) 

 نخستین منظومه شعری شاهین. تورات را به نظم کشید ایران کهشاهین" بزرگترین شاعر یهودی ": مادبيات منظو
را به قالب شعر دراورد ؛ نام سروده های شاهنامه یهودی را چهار صحیفۀ تورات )خروج( ؛  از صحیفۀ دوم
علت آن بود که در صحیفۀ نخست تورات )پیدایش( نامی از موسی برده نشده و سرگذشت او  گذاشت."موسی نامه" 

"] رساله پوریم[ استرطومار پس از تکمیل چهار صحیفۀ تورات، او می رود و " .از صحیفه خروج آغاز می گردد
 ." را که هر دو بخشی از مجموعه کتاب مقدس یهودیان )تنخ( هستند ، آن ها را به نظم می کشدکتاب عزراو "

 طومار اسـتـر اثر در سبکی حماسی به شیوه شاهنامه سروده شده است.
 نام عبری کتاب مقدس یهودیان است و مشتمل بر سه بخش است : ـ تنخ

 فرمان يا شريعتـ تورات يا تورا 
 يا کتب انبيا نوييم

  يا مکتوبات کتوويم
 .تنخ ، از ترکیب حرف نخست این سه کتاب ساخته شده است

 سومین اثر شاهین منظومه ای از دو موضوع مهم است که بخش نخستین آن داستان آفرینش را بیان می کند)
سوم سروده را شامل می گردد، به داستان و بخش دوم که شاید دو است( صحیفۀ پیدایش صحیفۀ نخست که همانا 

 است. هزار بيت 30بيش از ارتباط دارد. همه سروده های شاهین یوسف و زلیخا 
 : شاهین، کتاب را ب این اشعار آغاز میکند 

 سخن در آفرینش کردم آغاز

 درون پرده این سان می زنم ساز

 یکی در وادی حکمت بپویم

 ویمبه قدر عقل خود رمزی بگ

 چنین فرمود استاد سخن گوی

 کاربر بود او به چوگان خرد گوی

 که پیش از آفرینش قادر پاک

 که عرش را آفرید و چرخ و افالک

 وصف طبیعت می پردازد و می خواهد چیزی بگوید که به نظر من بسیار شیواست: شاهین در

 ت؟بی بادۀ ناب، چون توان زیس خوشتر ز بهار در جهان نیست

 پیوند و غمگسار و باید می        دلبند و جویبار و باید می
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 آرمیدن  سبزه سر  بر  سر          کشیدن  بر  ناب می  جام

 گل و الله چمن  به  چیدن          سنبل و ارغوان  رخ  دیدن

 به چمن، ز محنت آزاد گشتن          و شمشاد پیرامون بید و سرو

 یغمگسار  و  لبی  نوش با          سبز زاری  کنار به دم  هر

 دارد  ، ندیم زر  برده  و ز          دارد سیم که آن خرم ، دل

 پیاله  در  ناب  می  ریزد          الله  روی  به شود دلشاد

 باشد  یار  نبیذ  و رود  با          باشد  کار یار  و  باده با
 شاهین ، با چه زیبائی چهره طبیعت را در برابر چشمان ما مجسم می کند و می گوید:

 بگشود نقاب چمن  روی از          نمودچون فصل بهار چهره ب

 بازی نیزه به او شد  با بید          تازی  تیغ بکشید  سوسن

 شد سرو سهی به نزد او پست          مست دیدۀ بگشاد نرگس

 عاشقانه  چنار   پای  در          بهانه بی درید جامه گل

 فروه و حسن شمشاد باغ بر          خیری بشکافت خرم از باد

 دّوار بر سپهر  چو رخشنده          خار گلبن   فراز به نسرین

 داده  آب  نیشترهای    چون          شد زلف بنفشه تاب داده

 هر سوی به بستان  پیرامون          روی از الله بگشاد  برقع

 شبستان مجمر عود در چون          گردیدچوبوی مشک بستان

 دندان  صبح ، باد ز بنموده    بر دار،شکوفه گشت خندان

 دریده جامه ها در بر ، همه          یدهآب سر کش از نیلوفر

 برباد غم داده به بوی دوست،          سر پیش فکنده نسترن شاد

 این سروده ها همه از قرن چهاردهم میالدی است که قرون وسطی نامیده می شود.

که در آن رنگ آمیزی بسیار جالبی را از محیط طبیعت در برابر خواننده شعر  یکی دیگر از سروده های شاهین

 صویر می کند. ت

 با دلبر خویش گشته هم راز          آواز کشیده چمن به بلبل

 در میان بستان شده  خندان          طوطی و ُدراج و کبک و َدستان

 گفتار نوا و در با هم ، همه          و سار قمری و سقا و هدهد

 آهو سبزه ، کنار به  شادان          و تیهو باز و پلنگ و سنقر

 گستاخ راز، گشاده در سینه          گنجشک وقطاف برسر شاخ

 پرواز نشاط و همه در با هم          شاهین و عقاب وکرکس و باز

 َعرَعر  گرد  به  کنان  پرواز          کبوتر و پرستو و رود سی
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 پیرامون آب و سبزه در گشت          آهو و گوزن و گور در دشت

 هرکس پی صید خویش درکار          دد و شیر وببر و َکفتار دام و

 چراگاه  در  شاد و آسوده          غال ومیش وروباهخرگوش وش

 شده با نشاط هم راز یک هر          زراف و پلنگ و گرگ و ُگّراز

 با سوسن و گل بنفشه در تاب          یوز و شق وُسمور وَسنجاب

 کار از  رفته  بهار  بوی  از          و نهنگ و راسو و مار ماهی

 دانه  امید  بر  زده بر  سر          درون خانه از و مگس مور

 

به راستی توجه کنید که سرودن چنین شعری و آوردن نام این همه جانداران در یک شعر کوتاه به زبردستی و دانش 

 نیاز دارد که بتواند زیبائی های طبیعت را این چنین دلنشین تصویر کند.

 شاهین ، احساس حضرت یعقوب و حزن و اندوه عمیق او را به خواننده انتقال می دهد.

 ابا آن ماه کنعانم چه کردید؟           خوبانم چه کردید؟ابا خورشید 

 آن ماه سماء را؟ کجا بردید          را؟ لقا سیمین آن بردید کجا

 آن ُدّر  سمین را؟ کجا بردید          عرین را؟ شیر آن بردید  کجا

کَّر لبان را؟ کجا بردید          بردید آن شیرین زبان را؟  کجا  آن ش 

 ا پیراهن فرزند گمشده به راز و نیاز می پردازد.در این جاست که حضرت یعقوب ب

 کجا رفت؟ کم آزارت خداوند            به گفت ای پیرهن، شاهت کجا رفت؟

 نگار مهجبینت؟ آن کجا رفت          گزینت؟  یار و  مونس رفت  کجا

 غمگسارت؟ یار ز دوری چرا      یارت؟ محبوب و آن از دوری چرا

 شمشاد  بستان؟ چرا دوری از آن          ؟شبستان  شمع  آن از  دوری  چرا

 یگانه؟  ماه آن از  دوری چرا          زمانه؟  فخر  آن  از  دوری  چرا

 زیبا ثَمینم؟ آن از دوری  چرا          عزیزم؟   یار  آن  از  دوری  چرا

 اکنون ببینید که زلیخا به یوسف چه می گوید:

 ده از چیست؟گلستان رخت ، پژمر          است کامرانی و ذوق  هنگام ا تر

 حسن رویت ، آفتاب است غالم          پری از روی خوبت در حجاب است

 در خوبی ، تو جانی همه جسمند          جهانی  خوبان    جمله  شاه    تو

 .این نکته در مورد عمرانی نیز صدق می کند .شاهین، این نام تخلص شعری او بوده و نام واقعی او را ما نمی دانیم

 "عمرانی" نام دارد. ودی ایراندومین شاعر بزرگ یه

 از کمتر خویش اشعار کیفیت و ها سروده حجم نظر از و داشت گرایانه صوفی های اندیشه که شاعری عمرانی""

 در و شد زاده اصفهان شهر در او کرد. آغاز را خود منظومه نخستین سرودن عمرانی 14۷4 سال نیست.در شاهین
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شهر  .کنم مکان نقل کاشان به شدم ناچار و کردم می زندگی اصفهان در "من گوید می خود های منظومه از یکی

 .اصفهان "نصف جهان" را یهودیان پایه گذاری کردند

 است. برگزیده را نام این چرا که دهد می توضیح آن مقدمه در و نهاده نام نامه" "فتح را خود اثر نخستین عمرانی

 به یهود مقدس کتاب مجموعه در بعدی صحیفۀ کشید. نظم به را راتتو صحیفۀ پنج و آمد شاهین که کنم می یادآوری

 سازی آزاد ماموریت که بود موسی حضرت ارتش سپهساالر واقع در که شود می مربوط نون" بن بهوشع/"یوشع

 گرفت. عهده به را اسرائیل سرزمین

 شود. می مربوط منا همین به یهودی سنتی جشن به که دارد نام نامه" "حنوکا عمرانی دیگر منظومه

 است. اسرائیل" ایمان گانه سیزده ارکان و "واجبات اثرعمرانی سومین

 .دارد نام نخلستان" "انتخاب عمرانی چهارم اثر

  دارد. نام نامه" "ساقی عمرانی اثر پنجمین

 تیوکوسآن تسلط دوران در برادر هفت شدن کشته با دارد ارتباط که است برادران" هفت "قصه عمرانی اثر ششمین

  دهند. می دست از را خود جان یکایک که اسرائیل، زمین سر بر یونانی

 است. عمرانی از دیگری اثر نامه" "مناجات

 جنبه نیز سروده این است. بوده یهود دین عالمان ارشدترین از عقیبا" "ربی ها آن از یکی مقدس" مقتول ده "حکایت

 .دارد بزرگان این سوگ در ای مرثیه

 می نظم و نثر از ای آمیخته واقع در که دارد ارتباط اسحق حضرت کردن قربانی روایت با عمرانی ومهمنظ نهمین

 .باشد

 دو از )یکی "میشنا" دوران های رساله از یکی و پدران" "اندرز رساله از تفسیری و دارد نام نامه" "گنج دهم اثر

 ندارد. هائی سروده آن از پس احتماال و ودهسر 15۳6 سال در را آن .شود می محسوب "تلمود"( مجموعۀ کتاب

 پنج از بیت 56۷ تر دقیق عبارت به است؛ شده آورده نامه" "گنج از بسیاری های سروده اشعار" "منتخب کتاب در

 دارد. وجود نامه" "گنج در که بیتی اندی و هزار

 یهود ادب تاریخ در که است هائی ومهمنظ بهترین از یکی بلکه است، عمرانی آثار بهترین از یکی تنها نه نامه گنج

 سراید: می او است. مانده جای به ایران

 بو د غالمت، جهان سلطان          به کامت، شود خواهی که جهان

 زندگانی می کن به حساب ،          مهربانی  به  خدا  خلق  با

 آخر کار در  شوی  کآزده          میازار  کس هیچ دل  هرگز

 ایشان  میان  نشوی  هیزم          پریشان، ز هم تن  دو چو بینی

 سرگشته و بی خرد، به منزل          باطل،  خیال  پی  رفته  ای

 گشته بزرگ تو ، از آن نام          گشته،  گرگ و پلنگ  تو طبع

 نام همه را قلم کشیده است          پیش از تو، زمانه بیش بوده است
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 ُگـم کنـد دیـگرا ن  ماننـده          مردم  میان   دگر   تو  نام

 نام پی  در  مباش  بیهوده          سرانجام، شود تو چون گم نام

 حیات باشد مرگ ، ترا در          باشد نجات ترا که کن آن

 واقعا دلنواز است و جای دارد که همگان از آن آگاه شوند: "انتخاب نخلستان"اشعارمنظومه 

 مپیچ نفرما ز سر دهند، فرمان چو          مپیچ پیران پند از سر جوانا،

 بال  نبینی  پیری  روز  تا  که          خدا از ترس به ،جوانی عهد به

 باش  پیر ، کنی می  اگر  جوانی          باش تدبیر فکر در روز و شب

 آب ، برجوی روز هر به ناید که          شباب، عهد و حسن بر غّره مشو

 َهزار هزاران صد ، طرف هر ببین          بهار فصل به بستان به کن نگه

 چمن  صحن به  رعنا  درختان          نسترن و  الله و بلسن و گل

 آراسته  رعنائی  به  را  چمن          نوخاسته و  جوانان نو  همه

 سر  به  مرصع  های تاج  همه          بر به  زمرد  های ُحلّه  همه

 ناتوان  جملگی  ، ببین  پیری  ز          جوان، ای خزان فصل به کن نگه

 حریر جای به ، بر  در کرده کفن          سیر چه برهنه ازشقاوت، همه

 دوتا و  اسیر  و  زارُ   زار  همه          نوا بی  شده حوادث ِ   باد ز

 بهار  هر  پی  خزانی  باشد  که          شمار غنیمت جوانی دور به

 درست،    عهد و داری راست دل          ُچست و توانا هستی امروز چو

 تا دو گردد تراس قامت این که          وفا بی ای روز، آن از اندیش به

 عمرانی در "ساقی نامه" خود می سراید:

 فرزانه بخت نیک  کی  گفت          خانه می پیر  خواند  مرا  دی

 آمد کار وقت  هان ، کن کار          آمد  بهار نو  و  نوروز  فصل

 روزی؟ غم در  تو  باشی چند          نوروزی  ِ   سماع  در  بلبالن

 نقشاست تا ، بخش باده از برب          بخشاست جان هوا و صاف باده

 خشنود خود نقش و بخش از باش          بود خواهد یار نقش ، تو بخش

یوشع بن نون سردار بنی اسرائیل بود که حضرت موسی به او ماموریت داد که قوم را وارد سرزمین اسرائیل کند و 

 .اقوام دیگر را اگر به مخالفت برخیزیند مغلوب سازد

 ی بود رفیق و مشفق و محروم بسی بودنبی یوشع را همدم بس

 چو العازار و ایتامار و ماکیر چو پینحاس وچوکالب و چو یائیر
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 8تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درجرمن آنالین  افغان

 ئه ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې پ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 همه نام آور و سردار وسرور امیــــران بلوک نســـل عنبـــــر

 به روز رزم هریک تندشیری به وقت بزم ، هر یک شیر گیری

ر عروضی شبیه "موسی نامه" شاهین است و به صورت در همین رابطه عمرانی "فتح نامه" خود را نوشته که از نظ

 کتاب قطوری درآمده که بیش از ده هزار بیت شعر در آن هست.

 بریدند تن از عوج و سیحون سر          رسیدند حشبون سرحد اندر چو

 پیکار وقت ، پا از آوردند در          بار یک به را اَموری   سلطان دو

 : عمرانی اندیشی مصلحت

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

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

 نام دارد.  "خواجۀ بخارائی" سومین شاعر یهودی

می نام دارد و طبیعی است که مرتبط با صحیفۀ دانیال در کتاب مقدس یهود "دانیال نامه" اثری حماسی که او نگاشته 

باشد. خواجۀ بخارائی در سروده های خود از جمله از پادشاه شدن بلشتصر پسر بخت النصر در بابل به عنوان 

 :جانشین پدرش سخن می گوید

 چو خالی شد ز شاهان تخت و افسر به بلشاصر خالفت شد ميسر

 پسر بود او به بخت النصر مکار چو بابش مرد، بد کرد او بسيار

 

و کمتر  انوسیم" "کتاب در نامیدتاریخ نگار بابائی بن لطف که بیشتر می توان او را ئی بن لطف""باباچهارمین شاعر 

 به او لقب شاعری داد، در کاشان چشم به دنیا گشود.

 :درمقدمه نوعی مناجات می نویسد

 الهی حق بینایان درگاه به مهر و مشتری و زهره و ماه

 یمتبه حق رفعت عرش عظیمت به حق جمله خاصان قد

 مقدم به حق عرش و فرش و نسل آدم "مآلخ"به حق جمله 

 به حق نوح و ابراهیم سرور به اسحق و به یعقوب پیامبر

 به حق یوسف صدیق ومسکین که بودی دائماً شمع دل و دین

 به حق موشه وهارون وپینحاس که شد دردرگه توخاص واخالص

 

"راغب نامیده می شود که تخلص شعری او یشع بن شموئل" "الپنجمین شاعر یهودی که می خواهم از او نام ببرم 

بوده و در سمرقند می زیسته و تا آن جائی که بررسی شده، دو منظومه از او باقی مانده که یکی از آن ها سمرقندی" 

 نامیده می شود."حنوکا نامه" نام دارد و دیگری "شاهزاده و صوفی" 

 "که در قرن سیزدهم به زبان عبری با نام "شاهزاده و زاهد "ام بن حسداییک ادیب یهودی اهل اسپانیا به نام "اوراه

به نثر مسجع که تقریبا همان "شاهزاده و صوفی" معنی می دهد، این نوشته عبری، در قرن هفدهم به دست شاعر 

 یهودی ایرانی الیشع بن شموئل سمرقندی می رسد.
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 8تر ۷ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درجرمن آنالین  افغان

 ئه ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې پ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

م کرده که تصور می کنم شمار کل ابیات آن به دو هزار می بخش تنظی ۳5را الیشع در  "شاهزاده و صوفی"داستان 

 رسد که با نثر نیز آمیخته است.

 اسرار دانشور موزون ای که          دگر بار شهزاده گفت  صوفی به

 ز حرف دلپسندت خرم دلم          قندت چو گفتار مسموع شدم

***** 

 جهاندار به خسرو، کی شهنشاه          نیک کردار وزیر دگر گفتا

 نشانه وفاداری از تن یک به          بینم در این خلق زمانه نمی

 مکر و حیل بر نسل آدم به جز          خلق عالم بر زبان نباشد

 است و قافیه دارد:نثر مسجع توجه کنید که این 

پس صوفی زبان را چو سوسن باز کرد و سخن سنجی آغاز کرد و گفت: حکيمان در تعريف عقل کوشيده اند و »

فرموده اند که عقل برای کالم آدمی، مثل جانی است به جسد. چنان که جان موجب حرکت جسم انسان است،  چنين

  «.همچنين عقل نيز موجب حسن و فضيلت کالم است. از اين جهت کالم نادان همچون جسمی است بی جان

 ست.را به نظم کشیده ا"قصه هفت برادران" نام دارد که "یوسف بن اسحاق" ششمین شاعر 

تخلص می کند. او متولد کاشان "امینا" نام دارد که "بنیامین بن میشائل" هفتمین شاعری که می خواهم از او اسم ببرم 

 بوده از کاشان به همدان می رود تا در آن جا سکونت کند.

 نوعی طنز در سروده های " امینا" :

 خواهی نميری بی کفن          ز من بشنو ای دل بيا

 زنهرگز نبندی دل به 

 گر نيشکر لبش باشد          بشنو ز من، جان پدر

 هرگز نبندی دل به زن

 حسنش ز مه بهتر بود          عنبر بود اگر گيسوش

 هرگز نبندی دل به زن

 انگبين  لبانش  دور          گر خال دارد در جبين

 هرگز نبندی دل به زن

 .این شاعر در اوائل قرن هیجدهم می زیست

"حیات بود. او منظومه نسبتاً با حجمی با نام "طوبیا" داریم که تخلص او "سیمانطوب ملمد" شاعر دیگری به نام 

 سروده که جنبه های عرفانی دارد.الروح" 

 خيـر خـواه و پيشـــوا، سالک و هم مقتدی

 هـادی گـم کـرده راه، صـوفيـانند ، صوفيـان

 خوش ادا و پر عطا، ٌمقبِل شــاه و گــدا

 صوفيـان عفو خواه هــر خطــا، صوفيانند،
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 8تر 8 له :د پاڼو شمیره
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 مست جام درقصرجان، از عشـق ديـدار نهـان

 داده کف ها از عنان، صـوفيـانند ، صـوفيـان

"در رساله ای که به زبان عبری انتشار داده ام، از حدود شصت شاعر نام برده ام. ولی پس از آن به شاعران دیگری 

یادداشت ثبت کرده اما هنوز به تنظیم آن ها  نیز دسترسی یافتم و آثار آن ها را پیدا کردم که آن ها را به صورت

نپرداخته ام. می توانم بگویم که تقریبا نود شاعر یهودی داشته ایم. امکان دارد که شاعران دیگری نیز وجود داشته اند 

که هنوز باید در آرشیوهای مختلف جستجو کنیم و دست نوشته های یکایک آنان را از زیر غبار بیرون کشیم و به 

 ."(یهود ، ایران ، اسرائیل "کتاب  ،ق بپردازیم".) آمنون نتصرتحقی

 پایان باب سوم 

 ادامه دارد

 تلخیص کننده : شیر ساپی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خذ و منبع :أم  

بخش دوم کتاب ، زندگی یهودیان ایران و  ،ر پروفسور امنون نتص) "یهود ، ایران ، اسرائیل " از کتاب: اختصار 

کتاب "یهود، ایران، اسرائیل" که بر اساس گفت و گوهای  (۲۲ــ  16 گفت و گوی ، سهم فرهنگی و اجتماعی آنان

بشکل دیجیتال ، نوشتاری و شنیداری قابل دریافت  یی منشه امیر با پروفسور نتصر تنظیم گردیده، در لینک ذیلرادیو

 است.
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