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 مقدمه ای  بر سیاست نیمه کاری
 

 

  ! نقـد یا تهمت زني
 )"دزدی های رحمان بابا از حافظ شیراز" از داکتر صبورهللا سیاسنگ(

 

   :(2) قسمت دوم
 

 فارسیهود  میراث گرانبهای فرهنگی یهودیان ایران !
 ساپیانجنیر: شیرتلخیص و تنقیح : 

 

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

 
 .دومین شاعر بزرگ یهودی ایران "عمرانی" نام دارد

 

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

 نیست. شاهین

 منظومه از یکی در و شد زاده اصفهان شهر در او کرد. آغاز را خود منظومه نخستین سرودن عمرانی 1474 سال در

 .کنم مکان نقل کاشان به شدم ناچار و کردم می زندگی اصفهان در "من گوید می خود های

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

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

 یساز 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 نام همین به یهودی سنتی جشن به که دارد نام نامه" "حنوکا عمرانی دیگر منظومه

 است. اسرائیل" ایمان گانه سیزده ارکان و "واجبات  اثرعمرانی سومین
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https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saapi_sher_moh_naqd_yaa_tohmat_2_2.pdf


  
 

 

 8از 2

 هک دهد می ننشا آن خواندن و است بیت ششصد حدود دربرگیرنده و دارد نام نخلستان" "انتخاب عمرانی چهارم اثر

 .است رفته کاشان به جا آن از و بوده اصفهان زاده یهودی شاعر این

 ت،اس بیت دوصد حدود انتها تا ابتدا از که را نامه ساقی این تمامی من " دارد. نام نامه" "ساقی  عمرانی اثر پنجمین

 .(3)"ام ساخته منتشر شده، چاپ آنجلس لوس در 1996 سال در که "پادیاوند" کتاب نخست جلد در و کرده تدوین

 

 

هم زندگی یهودیان ایران و س ،بخش دوم کتاب ، رپروفسور امنون نتص) "، اسرائیلیهود، ایران" از کتاب:وتنقیح تلخیص ـ  3
 (؟ان" را یهودیان پایه گذاری کردندفرهنگی و اجتماعی آنان . به عنوان مثال، آیا می دانستید که شهر اصفهان "نصف جه

پروفسور نتصر تنظیم گردیده، در لینک ذیل کتاب "یهود، ایران، اسرائیل" که بر اساس گفت و گوهای رادیویی منشه امیر با 

 [http://yahudiran.com/index.html] قابل دریافت است.

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

 حدود با است ای مرثیه نیز سروده این دهند. می دست از را خود جان یکایک که اسرائیل، زمین سر بر یونانی

 است. عمرانی از دیگری اثر نامه" "مناجات شعر بیت ششصد

 نبهج 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 منظومه نهمین

 .دباش

 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 سروده 1536 سال در را آن .شود می محسوب "تلمود"( مجموعۀ کتاب

 پنج از بیت 567 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 منظومه بهترین از یکی بلکه است، عمرانی آثار بهترین از یکی تنها نه نامه گنج

 سراید: می او است. مانده جای به ایران

 

 د غالمت،و  ـُـب انـجه انـسلط  کامت، به شود خواهی که جهان

 دگانیـزن ه حساب،ـمی کن ب ربانیـهـم  هـب داــخ قـلـخ اــب

 ر کارـآخ در ویــش دهرآزـک یازارـم کس چـیـه دل زــرگـه

 انــشـای انـیـم ویـنش زمـیـه پریشان، مـزه نـت دو چو بینی

 رد، به منزلخو بی سرگشته   ل،ـــباط الـیـخ یــپ هـتـرف ای

 گشته زرگـب و، از آنـت امـن گشته، گرگ و پلنگ وــت طبع

http://yahudiran.com/index.html


  
 

 

 8از 3

 م کشیده استـلـق ام همه راـن پیش از تو، زمانه بیش بوده است

 مـُگـ دــنــک رانـگـدی نـدهـانـم ردمـم انــیــم رــدگ وــت امــن

 امـن یـپ در اشـبـم ودهـهـیـب م،سرانجا شود چون گمتو  نام

 حیات باشد راــرگ، تــم در باشد اتـنج راــت هـک نـک آن

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

 

 مپیچ فرمان ز سر دهند، فرمان چو      مپیچ پیران دـنـپ از رـس ا،ـنواـج

 بال نبینی ریــیــپ روز اــت هــک        داـخ از ترس به جوانی، عهد به

 باش یرـپ نی،ـک می رـاگ جوانی        باش تدبیر رـفک در روز و شب

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

 ه زار هزاران صد ،طرفهر ببین         بهار فصل به بستان به کن نگه

 نـچم نـصح هـب اـنـرع انـتـدرخ          نسترن و لهال و لـبـنـس و لـگ

 تهــآراس ائیــنـرع هـب را نــمـچ          نوخاسته و انـوانـج وــن هـمـه

 سر به رصعــم ایـه اجــت هـمـه         بر به زمرد ایــه هـلّ ــحُ  هـمـه

 ناتوان جملگی ن،ـیـبـب ریـیـپ ز      جوان، ای خزان فصل به کن نگه

 حریر جای به ،رب در کرده کفن         سیر چه برهنه شقاوت، از همه

 دوتا و رـیـاس و زارُ  زار هــمــه         واــن بی دهــش وادثــح ادــب ز

 بهار رـه پی یــزانــخ دـباش هـک         شمار تـمـغنی یـوانـج دور به

 درست، دـهـع و داری تـراس دل         ُچست و توانا هستی امروز چو

 اــت دو رددـگ راست قامت این که         وفا بی ای روز، آناز اندیش به

 
 عمرانی در "ساقی نامه" خود می سراید:

 

 رزانهـف بخت نیک یـک گفت خانه می پیر خواند راـم دی

 آمد کار وقت انــه ن،ـک کار آمد بهار وـن و وروزـن فصل

 روزی؟ غم در وـت باشی چند  وروزیــن اعـمـس در بالنـبل



  
 

 

 8از 4

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

 خشنود خود شنق و بخش از باش بود خواهدیار نقش تو، بخش

 
 : عمرانی نامه" "فتح از ای نمونه

 

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

 پیکار تـوق ا،ـپ از دـآوردن در     بار یک به را ا موری سلطان دو

 
 :عمرانی از عامیانه کلمات استعمال

 

 دشوار و دور راه و تاریک شب

 بسیار ارــــب رـیـاس و نگـل ر  ــخ

 ماند فرو دل بی خویشتن عقل   به

 ماند فرو گل در خر چو گفتم غلط

 
 : عمرانی اندیشی مصلحت

 

 ارـک نـای مــردیـک مصلحت رایـب

 عار نی هست ننگی نه معنی این از

 یزدـبخ وی از صالح کو دروغی

 بریزد خون وی کز راست آن از به

 

)و این ارزیابی من در از نظر مقام و ارزش سومین شاعر یهودی فارسی زبان دانست فرد دیگری که می توان او را 

نیز گویا نخستین شاعر یهودی بخارائی است که سروده های او "خواجۀ بخارائی" کتاب "منتخب اشعار" است( و این 

 به دست ما رسیده است.

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

بابائی بن لطف که بیشتر می توان او را تاریخ نگار نامید و کمتر به او لقب شاعری چهارمین شاعر "بابائی بن لطف"

 داد، در کاشان چشم به دنیا گشود.

"راغب" نامیده می شود که تخلص شعری او "الیشع بن شموئل" واهم از او نام ببرم که می خپنجمین شاعر یهودی 

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

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



  
 

 

 8از 5

بخش تنظیم کرده که تصور می کنم شمار کل ابیات آن به دو هزار می  35داستان "شاهزاده و صوفی"  را الیشع در 

 رسد که با نثر نیز آمیخته است.

 

 اسرار دانشور موزون ای که      دگر بار شهزاده گفت صوفی به

 تز حرف دلپسند خرم دلم          قندت چو ارگفت  مسموع شدم
 

***** 
 

 جهاندار  به خسرو، کی شهنشاه                 نیک کردار  وزیر  دگر گفتا

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

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

 
 است و قافیه دارد: توجه کنید که این نثر مسجع

 

پس صوفی زبان را چو سوسن باز کرد و سخن سنجی آغاز کرد و گفت: حکیمان در تعریف عقل کوشیده اند و »

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

  «.جانین جهت کالم نادان همچون جسمی است بی همچنین عقل نیز موجب حسن و فضیلت کالم است. از ا

که "قصه هفت برادران" را به نظم کشیده و از رویدادهای دوران آنتیوکوس "یوسف بن اسحاق" نام دارد  ششمین شاعر

 فرمانروای یونانی سرزمین اسرائیل سخن می گوید که حاکمی جبار و خونخوار بود.

اشان . او متولد کنام دارد که "امینا" تخلص می کندببرم "بنیامین بن میشائل" هفتمین شاعری که می خواهم از او اسم 

بوده و در همان شهر نیز زندگی می کرده و اشعارش را نیز در همان جا سروده ، ولی گویا در دوره ای از کاشان 

 به همدان می رود تا در آن جا سکونت کند.

 

 در سروده های " امینا" : نوعی طنز
 

 خواهی نمیری بی کفن     ز من  بشنو  ای دل بیا

 هرگز نبندی دل به زن

 گر نیشکر  لبش  باشد        بشنو ز من، جان پدر

 هرگز نبندی دل به زن

 حسنش ز مه بهتر بود      عنبر بود  اگر  گیسوش



  
 

 

 8از 6

 هرگز نبندی دل به زن

 انگبین    لبانش   دور     بینگر خال دارد در ج

 هرگز نبندی دل به زن

 

 .ر اوائل قرن هیجدهم می زیستاین شاعر د

او منظومه نساااابتا  با حجمی با نام "حیات شاااااعر دیگری به نام "ساااایمانطوب ملمد" داریم که تخلص او "طوبیا" بود. 

 . 3"فانی داردالروح" سروده که جنبه های عر

"در رسااااله ای که به زبان عبری انتشاااار داده ام، از حدود شاااصااات شااااعر نام برده ام. ولی پس از آن به شااااعران  

دیگری نیز دسااترساای یافتم و آثار آن ها را پیدا کردم که آن ها را به صااورت یادداشاات ثبت کرده اما هنوز به تنظیم 

هودی داشااته ایم. امکان دارد که شاااعران دیگری نیز وجود آن ها نپرداخته ام. می توانم بگویم که تقریبا نود شاااعر ی

داشااته اند که هنوز باید در آرشاایوهای مختلف جسااتجو کنیم و دساات نوشااته های یکایک آنان را از زیر غبار بیرون 

 .3 "(یهود ، ایران ، اسرائیل "متن کتاب از، ) آمنون نتصر."کشیم و به تحقیق بپردازیم

 

 :ندبارتمنشأ تقلید بودند و ع دانشمندان و فالسفۀ یهودی غیرایرانی که مأخذ و فارسیهود غالبا  متأثر ازدگان نویسنآثارو

میمون که بر آثار بسیاری از نویسندگان و شعرای فارسیهود اثر گذاشته است. تأثیر فلسفۀ ابن میمون یا رامبام ابن". 1

 الحائرین داللت م( و تأثیرکتاب1508از عمرانی )“ ایمان اسرائیلگانۀ واجبات و ارکان سیزده”را در ترجمه و تفسیر 

نوشتۀ  الروح حیات م( و کتاب عرفانی1۶8۶نوشتۀ یهودا بن ا الزار ) فرایض یهودا های فلسفیاو را بر کتاب

 توان یافت.م( می1821سیمانطوب ملمد )م. 

زیست و یکی از فالسفۀ م در بغداد می942تا  892 یا 882های که در سال عدیا گائون )سیدبن یوسف الفیّومیس. 2

م در اسکندریه 50م تا ق20های سالکه حدودا  در ،یهودی و عالم کالمی است. او از اولین کسانی بود که بعد از فیلو

ر و ازیست، فلسفه را وارد یهودیت کرد. تأثیر سعدیا گائون بر نویسندگان فارسیهود در آثار فلسفی یهودا بن ا الزمی

 بسیاری دیگر از نویسندگان یهودی نمایان است.

 است که در اواخر قرن یازدهم میالدی  القلوب فرایض های اسپانیا و و نویسندۀ کتاببحیا ابن پکودا از کبالیست. 3

 سیمانطوب ملمد، متخلص به طوبیا، نویسندۀ کتاب خود تأیید کرده است الروح حیات زیست. تأثیر او را بر کتابمی

یکی از یهودیان اسپانیایی شمال افریقا بود که در قرن دوازدهم میالدی  ودا بن شموئیل بن عباس بن ا بون. یه4

 .۴"م(، متأثر از اوست1702، نوشتۀ بنیامین بن میشائل متخلّص به امینا )اسحق قربانی زیست. منظومۀ تفسیریمی

 

 .ناهید پیرنظر ، یهودیان ایران میراث فرهنگی ـ  ۴
Nahid Pirnazar, “An Introduction to the Cultural Heritage of Iranian Jews,” Iran Namag, Volume 1, 
Number 1 (Summer 2016), 839 



  
 

 

 8از 7

 :اشعار فارسیهود از نظر سبک و نوع مفاهیم

 اند.اند، در قالب مثنویسرایی سروده شدهفارسیهودی که اکثرا  در سبک حماسی و داستاناشعار "

بن اهرون نامهشوفطیم عمرانی و و نامهفتح شاهین و نامهآفرینش و نامهموسی سرایی دوران عتیق، مانندداستان

 ماشیه.

هایی از داستان و قسمت  خواجۀ بخارایی نامهدانیال هایی ازهای میدراشی، مانند قسمتپس از عهد عتیق و داستان

 شاهین و حنوکانامۀ عمرانی. اردشیرنامه شیرو و مهزاد در

ها به زارشادامۀ این گ .انوسیم کتاب سرایی مستند در بیان وقایع تاریخی از بابایی بن لطف کاشانی، درسبک داستان

 بن رفائل.اش، بابایی بن فرهاد کاشانی، و ماشیحدست نوه

های توان به غزلشوند. از جمله میهای شعر فارسیهود غزل و رباعی است که در اشعار غنایی دیده میاز دیگر فرم

 یوسف و”داستان های عاشقانۀ غزلاز شاهدی.  توحید گلشن الیشای بن شموئیل )راغب(،عرفانی سیمانطوب ملمد، 

 بن اسحق یهودی اشاره کرد.های یوسفامینا و رباعیعمرانی ،“ نامهساقی”،  نامهآفرینش شاهین در“ زلیخا

بند اند ترجیعشود. از آن جملههایی معدودی از این نوع اشعار در نظم فارسیهود دیده میبند: نمونهمخمس و ترجیع

 بن اسحق یهودی.طنز آمیز امینا  یا مخمس عرفانی یوسف

 

 

 

 

توان از مفردات شاهدی ؛ های بسیاری،از جمله میبیتها: در اشعار فارسیهود تکبیتقطعه، مفردات و تک

 .توحیدی یاد کرد گلشن صاحب

          کند می افغانبشنو این بلبل چه 

 کند ستان میـر گلــجـۀ هـصـق

میمون سیزده اصول ایمان اسرائیل، برگرفته از تدوین ابن،  پدران اندرز یا عمرانی نامهگنج سبک پند و اندرز

 .۴"یهودا بن داوید الپندمخزن .و  )رامبام(، سرودۀ عمرانی

 
 :تهمت زني با نقد   تفاوت 
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طبیعت آن جامعه ی روشن فکری که استعداد هضم مطالب ندارد، به پخته خواری عادت کرده و بر آن گنجینه ی "

بت های  بودن فرهنگی تکیه داشته، که داخل آن باد هوا بوده است، اینک که با دست تنگی و بی پیشینگی و مقوایی

خیالی خود در تمام زمینه ها مواجه شده به عکس العمل های مختلف روی کرده است: یا خود را به کری زده و 

 یا مشغول ایراد گیریتظاهر می کند که چیزی نشنیده، یا به تمسخر مطلب، یعنی تمسخر خویش روی کرده و 

ندیشیدن بپردازند و آنچه را دیگران و همزمانان آنها ، به جای اصل شمردن اندیشه های گذشتگان ، خود به ا"."است

پایان پنداشته بودند، پایان نشمرند؛ و آنچه راکه مدتها چون حقیقت های شک ناپذیر عرضه می شد، دوباره به پرسش 

 .۵را اصل بشمرند، به تحقیق رو کنند" بگذارند و به سنجش آنها بپردارند و به جای آنکه دانش آموزی

آن  مدافعان صحت و قدمت اشعار رسیهود به آسانی هویت یهودی زبان فارسی را اشکار و روشن میکند.منابع فا

ساقی نامه عمرانی را بخوانید و متوجه می شوید که تا چه اندازه همشکلی ومشابهت وجود )حافظ (  شاعر ساختگی

 درقسمت چهارم ( حث)ادامه این ب       دارد.

 
 ][][][][ ادامه دارد 

 
 

 عه کرده می توانید:ا با کلیک بر لینک های آتی مطالهای قبلی ربخش 
 
 اولبخش 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Saapi_sher_moh_naqd_yaa_tohmat.pdf 
 

 (1بخش دوم ) 
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Saapi_sher_moh_naqd_yaa_tohmat_2_1.pdf 
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