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دکتری ایرانشناسی دانشگاه یوسی ال اِی، حوزه تخصصی اش ادبیات  ۀدانش آموخت: ناهید پیرنظر دکتر ۀدربار

بنیان گزار بنیاد  ایشان  .ال اِی تدریس می کند فارسیهود و تاریخ یهودیان ایران است و آنها را در دانشگاه یوسی

)بنیادی که نسخ خطی فارسیهود را به خط فارسی نو برگردانده و به چاپ  هودیپژوهشی خانه اسناد و نسخ فارس

میرساند( میباشد. مقاالت پژوهشی او در کنفرانس های بین المللی عرضه و در دانشنامه ایرانیکا، دانشنامه یهودیان در 

 وسایر انتشارات ا جمله ازن های اسالمی، مجالت ایرانشناسی، ایران نامه و ایران نامگ منتشر شده اند. سرزمی

انتشارات ایران نامگ عالوه بر از سری ، نوشته پرفسور خالقی مطلق به انگلیسی و زنان شاهنامهویراستاری کتاب 

 .تبه فارسی اس کتاب فارسیهود و کتاب انوسی

 .است "اند داده مذهب تغییر اجبار به که یهودیانی" معنی به  :"انوسی "

 است "نوشتار زبان فارسی نو به خط عبری "از ترکیب دو واژه فارسی+ یهودی به معنی : "فارسیهود"

 عبارتنداز:   ۲۰۲۰در سال   پیرنظر ناهیداز جمله انتشارات  پیشین  

 Judeo-Persian Writings a Manifestation of Intellectual and Literary Life, Society of 

Iranian Studies- Routhledge,  

 به چاپ رسیده  سی اس یو به زبان انگلیسی، مقاله ای است که درسالنامه دانشگاهسایر تألیفات اخیر ایشان،  از 

 است:
“The Process of Immigration to the United States, and the Acculturation of Iranian 

Jews, in Casden Book on Jewish Migration.  
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 مقدمه

عالوه بر ارزشهای گوناگون زبانشناسی، مذهبی، ادبی واجتماعی  دارای ارزش تاریخی فارسیهود نوشته های برخی از 

به جزء کوچکی از آن که حکایت مهاجرت اله ن مقبابایی بن لطف است که در ای مله کتاب انوسیآن ج از .هستند

مورد  در چند دهه اخیراگر چه  کتاب انوسی .است می پردازیم در عهد صفویه  به ایران اجباری یهودیان از گرجستان

هنوز برای بسیاری ناشناخته دی، محدو روهاستثنای گ ه، بارزش تاریخی آنبوده است، فارسیهود  پژوهشگران توجه

  .آن نهفته است در البالی صفحات ایرانیان یهودی وتاریخ ایران  از یاری ای بسزوای و است

فاصله  دوران صفویه در نوشته شاعر یهودی بنام بابایی بن لطف است که شرح احوال یهودیان را در کتاب انوسی

مان حمله تا ز  اس دومکه مربوط به دوران شاه عبو دنباله آنرا  رده ور آمیالدی به نظم د ۱۶۶۲الی  ۱۶۱۳سالهای 

کتاب "فصل دوم این کتاب به نام یا نبیره او به نام بابایی بن فرهاد در  ۀنو ،و پایان سلسله صفوی استافغان 

آن ه شاه بادر نان شخصی بنام ماشیح بن رفائیل فصلی در مورد زم نیز در انتهاادامه داده است.  "سرگذشت کاشان

  اضافه کرده است.

در وهله اول به نام دکتر حبیب لوی بر خورد میکنیم. ایشان بعضی از  ،تاب در گذشتهی این کش تاریخدر مورد ارز

پس از آن به کتاب و نوشته های  د.نبازگو می کن نثر فارسی با ذکر نمونه اشعار خط و قسمتهای آن را برای ما به

برخورد   Iranian Jewry’s Hour of Peril and Heroism  به نام   (Vera Moreen)دکتر ورا مورین 

سی برای پژوهندگان یمی کنیم. این کتاب و مقاالت بعدی ایشان  دقیقاً گوشه هایی از وقایع این دوران را بزبان انگل

تاریخ  یهود در عصر ب اتک مقاالت پرفسور آمنون نتصر نیز از جمله در دانشنامه ایرانیکا وگزارش و نقد می کند. 

 نگر بعضی از این زوایا هستند.انگیسی روش فارسی و یا به هردو زبان جدید

شاه عباس اول  به گوشه ای از این کتاب که چگونگی مهاجرت یهودیان را از گرجستان به ایران در زمان این مقاله در

 -آگاه میحاکمان وقت  هودیان بابط یاور علت این مهاجرت و زندگی، شرایط زاپرداخته،  ،صفوی توصیف میکند

روشن می سازد. برای خواننده ایران  هرا بیهودیان اسپانیا  پیوستن چگونگیهمچنین تا حدودی  جرااین ما م. شرحشوی

است که بابایی بن لطف  صفویه یکی از منابع محدود درباره شرایط زندگی یهودیان در دورهمحققاً  کتاب انوسی

 است.ه سرودن نموده آغاز ب ۱۶۵۶ سالرا از  ۱۶۶۲ الی ۱۶۱۳قوع حوادث سالهایو زاپس  ،حدود چهل سال

مستند تاریخِ دربار صفوی، یعنی تاریخ عالمِ آرای  منابع دیگراز جمله منابع برای تأیید گفتار شاعر در این امر، به 

 س کرده استمنعکه یوسال از سوی دربار صف هگزارش وقایع آن دوران را سال بکه عباسی، نوشتۀ اسکندرمنشی 

، با سه ۱۶۵۱-۱۶۶۲که در زمان شاه عباس دوم بین فاصله سالهایِ  ،یزراکل تبرتاریخ آ همچنین  .میتوان مراجعه کرد
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نویسنده در این کتاب شرح مفصلی از تاریخ ارامنه تواند مورد مقایسه قرار گیرد. می  ،سال فاصله، نگارش یافته است

کنده در اره ای گزارشات پرار دیگر، عالوه بر پمراجع معتباز  ما می گذارد. تیاراخ ررا در دوران شاه عباس اول د

  Pietro  ایتالیایی دِالواله  یادداشت ها و خاطرات جهانگردان و مسافرانی مانند پیترو باید از پشت کتابهای مقدس

     Della Valle ۱۵۸۶-۱۶۵۲ فرانسوی و یا ژان شاردن  ( Jean Chardin۱۶۴۳ -۱۷۱۳ )که در  که ردب مان

 از نمونه های اشعار از فارسیهود به خط فارسی، دنل و برگردانه میشود. برای تقابمقاله به آنان اشارمواقع لزوم در این 

صویِ اورشلیم، کتابخانه ملیِ مرکزیِ اورشلیم و نسخه شخصی ن در مرکز فرهنگی ب سه نسخه خطی کتاب انوسی

 .تاس شدهاستفاده  حبیب لوی

 

 و ادبی کتاب انوسیی یخراارزش ت

تاریخی مستند فارسیهود در دوران  تنها اثرِزیرا  ،ستاآن  ارزش تاریخیش میسازد را با ارز کتاب انوسی آنچه که

ایران اسالمی است. اما از نظر ادبی، به علت اشکاالت عروضی و قافیه شاید ارزش زیادی نداشته باشد. هر چند که 

ظم در ، مفاعیلن، فعولن( به نمسّدس محذوف ) مفاعیلن را در بحر عروضی هَزَج خود وایتت رساشاعر سعی کرده 

در بعضی  علم عروض و قافیه ارزش زیادی قائل بود و شاید بهتر باشد شعری و آورد، نمیتوان برای این اشعار از نظر

و یا د تصحیح عروضی مور ر درستاارصفحات به آن به صورت نثر موزون مقفی نگاه کنیم تا شعر. به این علت وی

  .که متن را بدون ویرایش به خواننده معرفی کند سعی شده است ر این موردننموده و دکوششی فی آن قوا

 یهودیان در ایران زیست ۀچتاریخنگاهی به 

ن دورا وهی به خاک ایرانِ بزرگ وارد شده اند. اولین دوره آنیهودیان ایرانی در چهار دوره اصلی به صورت گر

ق.م. در زمان مادها به  ۶۰۹-۶۱۱وا است که در سالهای م. و اسکان یهودیان در نین .ق ۷۲۲آشور در سال ارت اس

های السدر به دست کورش بزرگ ق.م. و آزادی آنان ۵۸۶اسارت بابل در سال  زمان ،ین دورهدوم ایران پیوست.

شت به اورشلیم به آنان حق انتخاب داد. بازگیا  و نبه خاک ایراآنان  ورود مورد است.  کورش در .م.ق ۵۳۹/۵۳۸

 و هنگام ورود بعضی از یهودیان و بسیاری از دانشمندان میالدی ۷۰ی معبد دوم در سال پس از خراب سومین دوره،

در ، یهودیان به ایران یِباالخره آخرین دوره مهاجرتِ گروه .به آکادمی های بابِل در اطراف تیسفو ن استاورشلیم 

کمتر در مراجع ایرانی  این مقاله است وبحث  مورد دورانی که انهماه عباس اول روی داد. ان شدور ه درصفوی نزما

  پرداخته شده است. شرح آن علت کمبود مرجع، به به ،و غیر ایرانی
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 ،رشت شهر ۀزاد ،نتصر امنون پروفسور یاد زنده      
  گاهشدان در شناسی ایران استاد ،اسرائیل شهروند      

 فارسیهود مطالعات ارذگدبنیا و اورشلیم     

و نیا اپپس از تفتیش عقاید مذهبی اس عدم توجه به این امر، شاید بعلت موقعیت زمانی آن که حدود یک قرن و اندی

یهودی،  یکی از تاریک ترین ادوار ز سوی مراجع غربی باشد. دورانی که اجباری یهودیان از آن سرزمین وج اخر

زندگی آنان و از سوی مراجع شرقی و ایرانی همزمان با اوج  تشییع و جهانگشایی پادشاهان صفویه و پیکارهای آنان 

 های زرتشتی یا نوشته های گروه به ایران و رجین خاافریی مساهیادداشت دری است. دورانی که با امپراطوری عثمان

در مورد مهاجرت یهودیانِ ساکن گرجستان به ایران،  .کمتر میتوان در آنها نامی از یهودیان جست ایرانی مسیحی و

 -می ان هیمزسر شرایط زندگی یهودیان در آنو با آنان  روابط ایران  و و ارمنستان ابتدا نگاهی به تاریخچه گرجستان

 کنیم .اف

 

 راندر اییهودیان  اسکانشاه عبّاس اول و 

 ۱۶۱۱ – ۱۶۱۵سالهای  مستند تاریخی وقایع

( تا دوران شاه عباس ۱۵۰۱-۱۷۱۳یعنی از اوایل تشکیل دولت صفویه ) ،قرون شانزده و هفده میالدی گٌرجستان در

 کشمکشپراطوریِ عثمانی مورد و امفوی نِ صمواقع بین دو کشور پر قدرت ایرا (، در بسیاری از۱۵۸۱-۱۶۲۹اول)

و  بود شده گرجستان ۀمقصود از گرجستان در واقع آن قسمت از ارمنستان است که ضمیم متن یندر ا بوده است. 

که ه تذکر است زم بال .شده بودتقسیم  فرمانروایی آن تحت نظر دو کشور ایران و عثمانی بوسیله فرمانداران محلی
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تان که قسمتهای از ارمنستان را هم در بر می گرفت به حاکم نشین ها متعدی تقسیم میالدی  گرجس ۱۴۹۰از سال 

ه روسیه که گرجستان رسماً ملحق ب ۱۸۰۱ند  تا سال تحت فرمانروایی پادشاهان عثمانی و صفوی بود وارهه همشد

 شد و ارمنستان بزرگ نیز بین روسیه و عثمانی تقسیم شد.

 ساکنین قدیمی شیروان و قراباغ بودند در زمان تسلط عثمانی ها به والیت کاختی  ان هم که ازساکن گرجست یهودیان

(Kakhetia) حاکم وقت، در کنار ارامنه ساکن  ،نتحت حمایت اسکندر خا ،ر گرجستان مهاجرت کردهد

، بنا به ۱۶۰۶ن فرزندانش در سال و بدنبال نزاع بی اسکندر خان پس از  آرامی زندگی میکردند.گرجستان به 

، تهمورس رسید، خان رکنداس با پشتیبانی شاه عباس که گنجه را فتح کرده بود، حکومت به نوه اهالی و درخواست

  وی به گروگان رفته بود.کسی که از کودکی به دربار صف

 ۱۶۱۳اما در سال  .میالدی بنا نهاد ۱۶۱۱را در مازندران به سال در این فاصله شاه عباس شهر فرح آباد یا طهانِ سابق 

ید. این اختالف بر سر گرد ستانواقعه ای رخ داد که مایه بر هم خوردن روابط دوستانه شاه عباس با امیران گرج

پس از  بود. زنی که تهمورس خان و شاه عباس (Kartelia)ب خان امیر والیت کارتلی خوراشان، خواهر لوارسا

شاه عباس و  ن با تهمورس خان علی رغم مخالفت مکررخوراشا ازدواج واستارش بودند.شنیدن وصف او، هر دو خ

انگیخت که به فکر لشکر  همین امر چنان خشم شاه را بر ه آراکلِ تبریزنوشتبه  بدون اجازه پادشاه ایران سرگرفت. بنا 

 رساب خان، که پس از اینبه گرجستان افتاد. و به این علت حاکمان گرجستان یعنی تهمورس خان و  لواکشی 

  شدند. متحدهم  در مقابل حمله احتمالی شاه عباس، با ی هم پیدا کرده بودند،  بر علیه وازدواج با هم نسبت سبب

از فت، فرمانی صادر کرد. طبق این فرمان ه شاه عباس شیروان و قَرا باغ را گربه دنباله همین لشکر کشی، پس از آنک

نیا نیامده بودند، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی به تان بدر گرجس، آنان که د(Kakhetia)میان ساکنین کاختی

شتیبان دولت عثمانی را که پکسانی  ،متولد در گرجستان نیز ند.  از اهالیه شدبرد فرح آباد در مازندران  زشهرتازه سا

  آنان یاری رسانده بودند به فرح آباد نقل مکان داده شدند. هبوده و یا در جنگ ب

 

 در شرح احوال یهودیان گرجستان ریخیع تابا مناب ایی بن لطفابب استناد گفته های

 و ورا مورین (Amnon Netzer) از جمله آمنون نتصر  این رشته  پژوهشگران بن لطف رااب بابایی سَندیت کت 

(Vera Moreen)  .گفته های که  وجود است البته مواردی کوچک نیز م   در اکثر موارد تشریح و ثابت نموده اند

تاریخ  همانهم به آن اشاره میکند،  ورینمکه دکتر یکی از این مواردِ ذکر شدهاست. اوت متف یق تاریخیاعر با حقاش

زَغَم و بدست  شهر در این مورد بابایی بن لطف اشتباهاً  این تاریخ را پس از وقوع جنگ .بنای شهر فرح آباد است
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اسکان بل از ق و  ۱۶۱۱- ۱۶۱۳ای شهر دقیقاً  در سالهای سی، بنیِ عبایهودیان میداند در حالیکه در تاریخ عالم آرا

  ذکر شده است.جا یهودیان در آن

نگارش و نظم این کتاب یعنی در تاریخ    ن زمانِتبریز بوده است با در نظر گرفتبابایی بن لطف که معاصر آراکل 

به یهودیان مقیم دو فصل ازکتاب خود را  عراش، احتمال دارد که خود این اخبار را از شاهدان عینی شنیده باشد. ۱۶۵۶

ن دو فصل مربوط به وقایع است.  ایندران در شهر فرح آباد اختصاص داده ماز ن درگرجستان و چگونگی اسکان آنا

مطابقت و همخوانی گزارش بابایی بن میالدی است.  ۱۶۱۶ -۱۶۱۷حمله دوم  شاه عباس  به گرجستان یعنی سالهای  

بن لطف و گزارش ایی باب ست که مشترکاً در اشعارا    Zagamر زَغَماین دوره همانا ذکر نام شهلطف با جنگهای 

این فصل شاعر آغاز در   آمده است. ۱۶۱۶ -۱۶۱۷رای عباسی در توصیف جنگهای کندر  منشی در کتاب عالم آاس

کرده  بودن نسبتاً راحت توصیف از شرایط زندگی یهودیان در این شهر سخن گفته، زندگی آنان را در عین محدود

تهمورس خان  فت خبر سرکشیشاهده نمی شد.  امّا پس از دریارت ممهاجاست، به طوری که در آنان هیچ تمایلی به 

زَعَم،  یهودیان نیز مانند سایر ساکنین شهر احساس خطر می کنند.  در اینجا شاعر از  شهر و لشکر کشی شاه عباس به

ه به فکر ه، کانستن میگوید و او را مردی دور اندیش و تیز هوش دزار بعنوان رهبر جامعه سخشخصی بنام خواجه الله 

نا به گفته بابایی، خواجه الله زار که قاعدتاً از لشگر کشی های قبلی شاه عباس است. ب صالح و موقعیت یهودیان بوده

چه خواهد آمد.  بابایی سر بازندگان بازنده کیست و بر  که در این جنگ برنده و ستدان از پیش می ،شتخبر دا

  (Kakhetia)به والیت کاختی که منظور از حمله شاه عباس  گویدمی دهد، می زارششی گهمانگونه که اسکندر من

گذشته به آن ناحیه نیز، بیش از  های در سلسله لشکر کشیبود و  "سرکوب کافران و گسترش اسالم"در گرجستان، 

  رده شده بودند.گرجی به اسارت بصد هزار زن و کودک خردسال 

یر مذهب اجباری با عده ای از اجبار به خروج  و یا تغینابودی جامعه خود و از  گیریلذا خواجه الله زار برای جلو

رود و عدم وابستگی قوم خود را به تهمورس خان، که شاعر او را  رهبران یهودی پیشاپیش به نزد پادشاه ایران می

 ی جامعه خود رادوستشاه مراتب اطاعت و  "شاهسون شدن"رد.آنان با اعالمد، اعالم می داتامورس گرجی میخوان

غَم و آغاز بابایی بن لطف زندگی یهودیان در شهر زَ به شاه ایران تأیید می کنند. ،  (Amaya)آماسیا هطبق معاهد

  ماجرا را چنین آغاز میکند:

 ون شدنِ ایشان بدرگاهِ شاه عبّاس ماضیسَ شاه یاغی شدنِ جماعتِ زَغَم از تامورس گُرجی و

 شانبّاس به ایاه عنِ شدر شب و انعام نمود

 مَووون یوووک فصووول گفتوووار    کنوووون بشووونو ز 

  

 

 

 هرِ دیگوووووور کووووووردم الغووووووار بَهوووووورِ شوووووو  ز 
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 را بشوووونو کووووه چووووون ش وووود    آبووووادفوووورح

 

 دِگووووور از گوووووردشِ افوووووالک چوووووون شووووود   

 م همیشووووووهایوووووود بُدَنوووووود انوووووودر زَغَووووووم 

 

 مثوووووووالِ دیوووووووو انووووووودر تووووووووی بیشوووووووه    

 کردنووووووود عووووووویش و کوووووووامرانیهموووووووی 

 

 زنوووووووودگانی یگ رجوووووووو بووووووووه پایتخووووووووتِ 

 بوووووه زیووووور سوووووایۀ یوووووک مَوووووردِ عوووووالی      

  

 

 بُدنووووووووود بنشسوووووووووته انووووووووودر حووووووووووالی 

 بُووووودی نوووووامِ خوووووویش آن مَوووووردِ بهوووووران     

 

 پووووووودر بنهووووووواده اِلعوووووووازارش از جووووووووان    

 زارش نیوووووووز خواندنووووووودلوووووووهن الولووووووویک 

 

 فشوووووواندند همووووووه از بهوووووور او جووووووان مووووووی 

 میووووووان گرجیووووووان بودنوووووود همووووووه شوووووواه   

 

 هی و موووواهرفووووت میغشووووان بوووور مووووا   همووووی 

 قضووووووووا را شوووووووواه عبّوووووووواس مق وووووووودَم   

 

 کوووووورد آن دَم هوووووووای جنووووووگِ گرجووووووی  

 حوووود و اِشوووومار  برفووووت بووووا لشووووکر بووووی    

 

 بجنووووووووگِ گرجیووووووووانِ دیووووووووو کووووووووردار  

 شووووکرزار آن بانووووگِ لچووووو بشوووونید اللووووه    

 

 جماعووووووت را بخوانوووووود آن مَووووووردِ مهتوووووور    

 صوووووالح از کوووووارِ جموووووع عبریوووووان دیووووود   

 

 آن جنووووگ و بووووال خووووود در میووووان دیوووود   رد 

 ماعوووت انووودر ایووون وقوووت   ج و بوووابگفوووت ا  

 

 کووووه شوووواه عبوووواس تووووا بنشسووووته بَوووور تخووووت  

 سووووووکندر نچووووووو بُوووووووَد صوووووواحبقرانی   

 

 برفووووووووت آوازه اش در بحوووووووور و در بَوووووووور  

 زهچووووون شوووویرِ شوووور  همووووی آیوووود کنووووون   

 

 کووووه گرجووووی را بَوووورد هوووور سووووو بووووه هَجووووره 

 کنووووون بایوووود بووووه فکوووور کووووار کوشوووویم      

 

 هوووووم ضوووووربت تووووویغش ننوشووووویمموووووا کووووه   

 ی زورره بوووووووبیچوووووووابُووووووووَد یسوووووووراییل   

 

 و پوووووا مالنووووود چنوووووان موووووور بزیووووور دسوووووت 

 بیاییووووود توووووا رویموووووان جملوووووه یکسووووور      

 

 لشووووووووکر بووووووووه پووووووووابوسِ شَووووووووهِ دارایِ   

 سووووت کووووه میوووودانم یقووووین صوووواحبقران ا     

 

 مَلوووووک المووووووتِ جوووووانِ گرجیوووووان اسوووووت   

 هموووی گفتنووود کوووه ای صووواحب توووو دانوووی     

 

 یهووووووم میک شووووووان ر بخشووووووی وَگوووووورگووووووا 

سران قوم  پس از پابوسی شاه عباس و ابراز فرمانبرداری از پادشاه در این از  جمعیبدین ترتیب خواجه الله زار با  

و قول هرگونه محافظت از  گرفتل شاه عباس قرار. امری که  بسیارمورد استقباکرد جنگ، از او درخواست حمایت

 ولی خودش دراند زگردباکه همراهان خود را به زَغَم  کردواست و درخاز ا ر مقابل. شاه ددادیهودیان را باو 

او نشان دهد. گزارش این دیدار فقط از  هزَغَم ب شهر مشاور و راهنمای او گردد و مسیر راه را برای ورود به ،جنگ
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باس و از سوی شاه عودن این تقاضا و علت آن هم احتماال میتواند خصوصی ب بن لطف به ما میرسد سوی بابایی

  اشد:یک نفر راهنمای یهودی ب کمکِ ودنِفردی ب

 ییهودیموووووان رعایوووووت، پووووویشِ گ رجووووو   

 

 بووووه  لوووومِ گرجیووووان گشووووتیم دو بُرجووووی   

 چوووووو بشووووونیدیم موووووا بانوووووگِ قزلبووووواش   

 

 گرجیووووان، سووووازیم پَرخوووواش  کنوووویم بَوووور 

 تموووووووامی بنووووووودۀ درگووووووواهِ شووووووواهیم    

 

 پنووووواهیمرعایوووووت پووووویش شووووواهِ جوووووم    

 یوووووم موووووادام دار وطووووون انووووودر زَغَوووووم    

 

 دوبوووووووووواره از هووووووووووزارانیم ناکووووووووووام  

 سوووورسَوووووَند گشووووتیم یووووکهمووووه شوووواهی  

 

 سووورهوووا برایوووت کووورده بوووی   هموووه جوووان  

 پنووووواهی بووووور توووووو آوردیوووووم ای جَوووووم     

 

 ات کووووووممبووووووادا از سوووووور مووووووا سووووووایه 

 چوووووو اینهوووووا را از ایشوووووان شووووواه بشووووونید  

 

 چنوووان گ ووول یوووک زموووانی شووواه خندیووود      

 آن شوووواهِ شوووویردِل  زارلووووهبگفووووت بووووا ال   

 

 کووووووه آوردی صووووووفا ای مَووووووردِ مُقبِوووووول 

 بیوووووا بوووووا مووووون بَلووووود شوووووو ای یهوووووودی  

 

 بجنووووووگِ گرجیووووووانِ نحووووووسِ گیتووووووی   

 میشووووهگشووووتی اَبووووا ایشووووان ه چووووو مووووی  

 

 بووووووه مَوووووون بنمووووووا تمووووووامی راهِ بیشووووووه  

 بووووووه یوووووواریِ خوووووودا ایشووووووان بگیوووووورم   

 

 سَووووورت از تربیوووووت بَووووور نقوووووره گیووووورم   

 جووووانِ مصووووطفایم ه گند بووووخووووورم سووووو   

 

 ا جوووووواقِ شوووووویخ صووووووفی، آن خوووووودایم   

 کووووووه نووووووازارم یکووووووی قووووووومِ یهووووووودا   

 

 همووووه سوووواله نووووه ایوووون امووووروز و فووووردا    

 شوووووووما را سووووووورفرازِ دَهووووووور سوووووووازم    

 

 هر سووووووازمز بهرِخوووووواطرت یووووووک شوووووو 

 خالصووووویتان دهوووووم از دسوووووتِ دشووووومن    

 

 

 

 خوووواه و دوسوووت بوووا مووون   شوووویتان خانوووه  

 خواهیتوووان دهوووم راه بوووه هووور کووواری کوووه     

 

 شووووما باشووووید بووووا موووون یووووارِ دلخووووواه      

 بِنگووووووذارم یکووووووی میخووووووی زِ دیوووووووار    

 

 میوووانِ دِگووور قووووم شوووود در جنوووگ ک شوووتار  

 همووووووه مووووووال و زر و اسووووووباب و خانووووووه  

 

 نویسوووووووویدان یکایووووووووک ای یگانووووووووه   

 اگوووور یووووک پولتووووان جووووایی شووووود گ ووووم   

 

 دهووووود انووووودر خزانوووووه موووووالِ معصووووووم    

 دعوووووووا کردنووووووود تموووووووامی بَووووووور دالور  

 

 کووووه باشووووی بَوووور عَوووودو دایووووم مظفوووور      

 همیشووووه تیوووورِ تووووو بَوووور فوووورقِ دشوووومن       

 

 بُووووَد منصوووور و ناصووور ای توووو، هوووم تَووون     
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 بِش وووود خوشووووحال شوووواه و کَوووورد معلوووووم    

 

 کووووه اسوووومت را بگووووو از کوووواف تووووا الم   

 دِلرکوووووای شووووواهِ پُووووو  زاراللوووووهبگفتوووووا   

 

 غالمووووی از شَووووهَم خووووواهم تووووو مُقبِوووول     

 بگفتووووووا شوووووواه کِووووووای مَووووووردِ هنوووووورور  

 

 هووووووزارت آفوووووورین بَوووووور زاد و فرزنوووووود  

 بگوووو اسووومت بوووه مَووون توووا نیوووک دانوووم        

 

 ای شَووووووه بخوووووووانم  زاربگفتووووووا اللووووووه  

 چووووووو بشوووووونید شوووووواه اِسوووووومِ آن دالور    

 

 کووووووواوریتوووووووان یوووووووک تبگفتوووووووا آور 

 بیاوردنوووووووووود اسووووووووووبِ دیوووووووووووپیکر   

 

 بووووه پُشووووتَش بووووود زینووووی جملووووه از زَر     

 اَبوووووا یوووووک خلعوووووتِ زربفوووووتِ پُرکوووووار   

 

 بدادنووووود جملوووووه بَووووور خواجوووووه اِلعوووووازار 

 بفرمووووودش پَووووس آنگووووه شوووواهِ عووووادل       

 

 کووووه بفرسووووت آدمَووووت را سوووووی منووووزل   

 بوواش یووک چنوود خووودت در پوویشِ مَوون مووی    

 

 هووا پنوود کووه تووا بَوور مَوون دهووی زیوون جنووگ     

 آن مردُمانوووووووان زارروان کووووووورد اللوووووووه   

 

 پنهوووان یشوووهرِ خوووود شووودند از گ رجووو بوووه  

 بمانوووود در پوووویشِ شَووووه او فَوووورد و خووووالی    

 

 کوووووه بوووووودی او بَلووووود در هووووور حووووووالی 

د و لشکریانِ یرانسب مدرکنار پادشاه ا یافت، بصورت راهنما دشاه خلعتنکه از پاپس از آ ،خواجه الزار بر اینناب 

و انبوه رسیدند.   تاریک لهایگدر حرکت بودند. اما در نزدیکی شهر زَغَم به جنچند هزار نفرۀ قزلباش در پی آنان 

چنین وانند از وارانش بتشده بود، سرگردان ماند که چگونه س ز دیدن این جنگل ها از جنگ مأیوساس که اشاه عب

ند مبارزه کنند. دش نهان میبود بگذرند ویا با افرادی که در میان درختها پ ه همدرنددارای حیوانات  جنگل انبوه  که

مله جنگلهای ضخیم و پنهان شدن گرجیان ت از جبه همین اشکاال در کتاب عالم آرای عباسی، اسکندر منشی نیز

تان را که الله زار پیشنهاد آتش زدن درخ ت بودبازگش شاه در فکر بن لطف،  ییه گفته بابابنا ب  در آن اشاره  میکند.

باو می دهد. این آتش سوزی دو ماه طول می کشید تا خاموش شود. در مدتی که درختان میسوختند آن محّل را 

ی ر شاه، هر گرجی یا عابرآگاهی تهمورس خان و افراد شهر زَعَم جلو گیری کرده  بدستو قٌرٌق کرده بودند تا از

 ست میکردند:سربه نی ،ندراکه میدید

 رسووووویدند چوووووو بوووووه نزدیکووووویِ بیشوووووه   

 

 درختووووان سَوووور بووووه سَوووور بودنوووود ز ریشووووه   

 دَد و دام و شووووووووغال و نیووووووووز کفتووووووووار  

 

 در آن بیشوووووه بُدنووووود گوووووویی توووووو انبوووووار  

 بیشووووۀ پُوووور هووووول و توووواری  بُوووودی یووووک 

 

 نبووووودی از دِرخووووت یووووک جووووای خووووالی   

 

 
 اگوووووور از جووووووای جنبیوووووودی شَووووووهِ روم  

 

 گشوووووتی درو گ وووووم ر همووووویاَبوووووا لشوووووک  
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 زِ بووووس آن بیشووووه بووووودی از درخووووت تنووووگ    

 

 نتانسوووتی دو کوووس بوووا هوووم کننووود جنوووگ      

 چوووو دیووود جوووایی چنووووان، شَوووه کووورد گفتووووار      

 

“دریووووووور از راه دور و رنووووووو ِ بسووووووویار ” 
i 

 کووونم مووون جنوووگ بنیووواد  یچوووو بوووا گ رجووو  

 

 گریزنووووود در میوووووانِ بیشوووووه چوووووون بووووواد   

 یوووووون راه پویوووووود کوووووودامین مرکبووووووی ا  

 

 در توووووی جنگَوووول بجویوووود  یکووووه گ رجوووو  

 چووووو دیوووود آن، خواجووووه شَووووه را همچووووو غمنوووواک    

 

 بووواکهوووا بگفوووت شووواها مَبووور زیووون بیشوووه    

 کوووووووه مَووووووون دارم عوووووووالجِ جنگلسوووووووتان 

 

 موووون ش وووود عهوووودۀ ایوووون گ رجِسووووتان   ه بوووو 

 بگفتووووا شوووواه چووووه خووووواهی کَوووورد چوووواره    

 

 ارهمَگرشوووووووان پوووووووا در آری، ضووووووووربِ    

 بگفووووت شوووواها اگوووور بووووودی ده و بیسووووت  

 

 

 

 عالجوووووش ارّه کوووووردی ایووووون سوووووخن چیسوووووت 

 زَنوووووم یوووووک آتشوووووی در تووووووی بیشوووووه   

 

 ز ِریشووووووه بسوووووووزد آن درختووووووان هووووووم  

 بِش ووووود خوشوووووحال شووووواه از روی شوووووادی 

 

 قبوووووووادیزاری، کووووووویبگفتوووووووا اللوووووووه  

 دانوووم کوووه یوووک رنگوووی اَبوووا مَووون     هموووی 

 

 کنووووووی غمخووووووواریم در بووووووابِ دشوووووومن  

 شَووووووهبازِ قزلبوووووواش بفرمووووووود آنگهووووووی 

 

 کوووووه هووووور نقشوووووی نمایووووود یوووووارِ نقووووواش 

 بوووووه آن نقوووووشِ مُبووووورا سَووووور بَرآریووووود     

 

 بیشوووووووه را از پوووووووا درآریووووووود  تموووووووامی 

 آن مَووووردِ بووووا ف وووور  زارپووووس آنگووووه اللووووه  

 

 زنیوووود در بیشووووه یکسوووور   بگفووووت آتووووش  

 زدنووووود یوووووک آتشوووووی در جنگلسوووووتان    

 

 اش در مُلووووکِ سیسووووتانرفووووت شووووعلهکووووه مووووی 

 بسوووووووووزاندند درختووووووووان را سراسوووووووور  

 

 بوووه یوووک دَم بیشوووه ش ووود صوووحرای محشووور     

 وایِ او پَریووووووودیاَگووووووور مُرغوووووووی هووووووو 

 

 تپیوووووودی زِ پَوووووور مونوووووودی و در آتووووووش  

 نشسووووتند یووووک دو مَووووه نزدیووووکِ آن نووووار 

 

 رعایوووووووت بهووووووور تنبووووووواکو بُدنووووووود زار   

 قوووووور ق بووووووود دورِ آن شوووووواهِ سوووووورافراز  

 

 س کووووه قلیووووانی ک نوووود سوووواز نتانسووووت کَوووو 

 راهرا راه و بوووووی یاَگووووور یوووووک گ رجووووو   

 

 قزلباشوووووان بوووووه ناگووووواه   دیدنووووودهموووووی 

 کردنووود دسوووتگیرش ضوووربِ خنجووور  هموووی 

 

 انداختنووووووووود در تووووووووووی آذر هموووووووووی 

 بُووووودی مقصودشوووووان از عوووووالمِ جنوووووگ    

 

 کوووووه نَنیوشووووود خبووووور آن شووووواهِ پُرهنوووووگ 
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 شکست دادند. راسپاه قزلباش به شهر زَغَم راه یافتند و تهمورس خان عباس و شاه پس از پایان آتش سوزی، 

از سوی  شرح همین شکست را مشروحاً  د.د و شاه عباس شهر را به تصرف در آورفرار کرتهمورس خان با همسرش 

تصمیم گرفت که شاه عباس همان گونه که قول داده بود به یهودیان آزاری نرساند ولی  منشی نیز میشنویم. اسکندر

راغب نبودند ولی باالجبار ان بآن به فرح آباد بفرستد. مهاجرتی که یهودیآنان را مانند سایر بازماندگانِ شهر زَغَم 

  یی بن لطف چنین گزارش میدهد:شرح این لشکر کشی و شکست تهمورس خان را بابا پذیرفتند.

 از آن جانوووووووب روان گشوووووووتند قزلبووووووواش

 

 بوووه پرخووواش یشَوووب اَبوووا گ رجووو بوووه تووووی  

 در مُلوووووکِ ایشوووووان  شوووووببرفتنووووود نووووویم  

 

 و میشووووان بنووووا کردنوووود جنووووگ، گ وووورگ  

 بَووووور آمووووود هوووووای و هوووووویِ شووووویرمَردان   

 

 بووووا زِ گ ووووردان یخبوووور ش وووود شوووواهِ گ رجوووو 

 بگفتوووووا چیسوووووت آن آشووووووب و غوغوووووا    

 

iسووووازند توغمووووا همووووی یمَگوووور گ رجوووو   i 

 دی تووووو مُمسووووک بگفتووووا شوووواه چووووو بووووو   

 

iکنووووون مَوووورگ ن وووووَت بووووادا مبووووارک    i i 

 المووووووت آمووووود قصووووودِ جانوووووت  مَلوووووک 

 

 قصووووووودِ خانمانوووووووته رفیقوووووووانش بووووووو 

 بیاموووووووووود وارثِ مُلووووووووووکِ فِرِیوووووووووودان  

 

 کووووه خواننوووود شوووواه عبّاسووووش هُژبووووران     

 چوووو توووامورس در آن شوووب ایووون نیوشووووید     

 

 بیووووووود از آن بووووووواد لرزیووووووود    مثوووووووال  

 ز جوووووا برخاسوووووت آن بووووودکیشِ ملعوووووون   

 

 سوووتِ حَووورَم چوووون بُووورد بیووورون  گرفوووت د 

 صوووووباحش روز شووووود، از شووووواه گَوووووردی    

 

 یووووک اهووووول دَردی  نبووووود انوووودر زَغَووووم    

 برفتنوووووود بوووووور سوووووور تخووووووتش هُژبووووووران 

 

 نشسوووووت بووووور جوووووای او شووووواه دلیوووووران   

 بوووووور اسوووووومِ شهنشوووووواه  زدنوووووود نقوووووواره  

 

 سوووووپردند بووووور نهنگوووووان هووووور سووووور راه   

 روزعوووووودد کردنوووووود در آن اسوووووویر بووووووی 

 

 فکندنوووووود هوووووور شووووووکاری در دَم یوووووووز 

 همووووووه ایسوووووورایالن را جمووووووع کردنوووووود   

 

 

 

 اِشووووومار کردنووووود زاردسوووووت اللوووووهه بووووو 

 کوووووس خوووووون در نیامووووود  دمووووواغ هووووویچ  

 

 در آن سوووووودا تموووووامی را خووووووش آمووووود 

 ولووووووویکن شووووووواه فرموووووووود انووووووودر آن دم   

 

 مآن پیووووورِ مقووووود ه نوووووین اموووووری بووووو  چ 

 بایوووووووود شوووووووومار آدَمَووووووووت را  همووووووووی 

 

 را بوووووووری بیووووووورون از شوووووووهر زَغَوووووووم  

 کووووه مَوووون از بهرشووووان یووووک شووووهر بنیوووواد  

 

 آبووووووادنهوووووم نوووووامش بخوووووووانم فووووورح    

 هووور آن نوشوووی، بُووووَد یوووک نووویش از پوووی      

 

 هووور آن شوووهدی خووووری آخووور کنوووی قِوووی   
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 اراگووووور اول نشووووود یوووووک تووووون گرفتووووو   

 

 لووووی آخوووور شوووودند از خووووویش بیووووزار    و 

 سَوووووورا و خانمووووووان و قصوووووور و ایووووووووان    

 

 هموووه هَشوووتند و رفتنووود دیوووده پُووور خوووون      

 اَیووووووا باباییوووووووا دنیووووووا چنوووووووین اسوووووووت   

 

 هموووه نیوووک و بَووودی در زیووورِ زیووون اسوووت   

یا سخن میگوید م به  نقطه ای بد آب و هوا در کنار درزَغَ شهر  درفصل بعد، از انتقال موقتِ یهودیان بن لطف اباییب 

ساخته  ۱۶۱۱ه قبال  در سال ه  آنان را در فرح آباد اسکان میدهد. شهری کی پس از درخواست خواجه الله زار، شاول

یی بن گزارش این مهاجرت اجباری را عالوه بر بابا  .هدشده بود و شاعر تاریخ بنای آنرا اشتباهاً باین دوره نسبت مید

پس از شکست تهمورس  شاه عباش "نیز نقل کرده است که:  ینزَغَم چن شهر یانلطف، آراکلِ تبریز در مورد مسیح

ابتدا فرمانی مبنی بر تهیه یک لیست کامل از مسیحیان شاهسون )شاه پرست( تهیه کرد و  زَغَم،شهر  خان و تسخیر 

ت لیست کامل برد و پس از مطابق (Qarbin)بنام قربیندر شهر کوچکی  (Kur)دا آنها رابه کنار رود ک ر ابت

سپس به فرح آباد برد.  و  (Qazvin)قزوین  ، ابتدا بهاک ایران آوردهبرای بار دیگر، آنان را به خ ،ون هاشاهس

بودند که در آنجا ههای ارمنی، مسلمان و یهودی ح آباد شامل گروآراکل تبریز در اینجا ذکر میکند که مهاجرین فر

 در دهات اطراف سکنی داده شدند. و

غذا، بسیاری از اهالی گرجی مریض و تلف شدند و ز به علت بدی هوا، رطوبت و کمبود گزارش آراکل تبریبنا به 

اگر دست از "میدهد که: آنان شاه عباس  چنین پیام هنگامی که عریضه ای در این مورد به شاه میفرستند در پاسخ 

رش میدهد که آن گروه آراکل گزا  "مود.یمان آورید به شما همه گونه کمک خواهم ندین خود کشیده به اسالم ا

  یشتر از یک سکه طال نصیبشان نشد.که به اسالم گرویدند اعم از پیر و جوان چیزی باز مسیحیانی 

 آباد چنین گزارش میدهد: شرح  اسکان یهودیان را در فرح بن لطف هم بابایی 

 بردنِ  رح آباد را از برای خاطرجماعَتِ زَغَم وساختنِ شاه عبّاس ماضی ف

 دن به جماعتِ ایسرایالنِ زَغَمدر فرح آباد و هر ساله انعام نمو جماعت را

 را چووووو مُسووووخ ر کوووورد یووووک سوووور   زَغَووووم 

 

 مکووووووان آن شوووووویرِ صووووووف در  شَووووووهِ جن ووووووت  

 جوووووابوووووران ایسووووورایالن را جملوووووه یوووووک   

 

 بیوووووووووواورد تووووووووووا کنووووووووووارِ آبِ دریووووووووووا 

 بوووووووه ایشوووووووان داد جوووووووای بووووووودهوایی    

 

 صوووووووووفاییبوووووووووی زارِهزموووووووووینِ شوووووووووور  

 بگفوووووت اینجوووووا بسوووووازیتان یکوووووی شوووووهر  

 

 کووووووه مانَوووووود یادگووووووارم انوووووودرین دَهوووووور     

 بِکوووووورد انعووووووام بَوووووور ایشووووووان سراسوووووور    

 

 جَریبوووووووی چنووووووود توموووووووان داد او دِگووووووور زَر 
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 بنووووووا کردنوووووود یووووووک شووووووهرِ مُعظووووووم   

 

 تند انوووووودر آنجووووووا دِل پُوووووور از غووووووم  نشسوووووو 

 ز بَوووووس بوووووود بووووودهوا آنجوووووا و موووووأوا      

 

 امفاجووووووواتی میوووووووانِ شوووووووان چوووووووو پیووووووود   

 بَسوووووووی مُردنووووووود آن قوموووووووانِ عِبوووووووری   

 

 کردنوووووووووود از آن انوووووووووودوه زاریهمووووووووووی 

 از آن حکایوووووووت زارخبووووووور شووووووود اللوووووووه  

 

 بَسووووووی افسوووووووس خووووووورد از آن حمایووووووت    

 تیووووووووز رفتووووووووار برفووووووووت آن شووووووووهریارِ  

 

 بَووووووور شووووووواهِ جهوووووووان و کَووووووورد گفتوووووووار    

 رنوووگکوووه شووواها موووا شووودیمان جملوووه یوووک     

 

 آهنووووووگبکردیمووووووان بووووووه پووووووابوسِ تووووووو    

 بوووودادیم مُلووووک و مووووالِ خووووود بووووه توووواراج     

 

 همووووووه گشووووووتند یهووووووودی نیووووووز محتوووووواج    

 زاریبووووووودادی یوووووووک زموووووووینِ شووووووووره    

 

 همووووووووه مُردنوووووووود از آن انوووووووودوه بوووووووواری   

 اری نیوووووووز کوووووووردی ددر سوووووووایه زَغَوووووووم  

 

 دَر آنجاشوووووان بوووووه چنوووووگِ مَووووورگ سوووووپردی 

 عالجووووووی بهرشووووووان ک وووووون ای شهنشوووووواه     

 

 قصووووه کوتووووواه  کووووه ایشوووووان جملووووه مُردنووووود   

 چووووو بشوووونید ایوووون سووووخن آن شوووواهِ پُووووردِل  

 

 

 

 بَسوووووووی آزرده ش ووووووود زان کوووووووارِ مُشوووووووکِل   

 از روی نرمووووووی زاربگفووووووت بووووووا اللووووووه    

 

 بایوووووود نَسَووووووهمیع هموووووویدر ایوووووون موضوووووو 

 زمووووووووینِ نووووووووو هوووووووووایی تووووووووازه دارد   

 

 کنووووووووووووارِ دریووووووووووووا ایوووووووووووون آوازه دارد  

 بگردیتووووووووان در آن سَوووووووورحَد سراسوووووووور  

 

 ن زمینووووووووووی بووووووووووا مقوووووووووورر بجویتووووووووووا 

 بسوووووازم مَووووون در آنجوووووا شوووووهرِ عوووووالی      

 

 کوووووووونم آن شووووووووهر را آنگووووووووه خووووووووالی    

 سووووووووار بادپوووووووا ش ووووووود خواجوووووووه آن دم  

 

 اَبوووووووا جموووووووعِ جماعوووووووت هموووووووره هوووووووم    

 بگردیدنوووووووود در آن سَوووووووورحَدّ تمووووووووامی  

 

 بجسوووووووووتند یوووووووووک زموووووووووینِ بانظوووووووووامی 

 بنوووووا کردنووووود در آنجوووووا شوووووهرِ دیگووووور     

 

 سووووریووووک آبووووادکووووه هَسووووت اکنووووون فوووورح  

 نشسوووتند خووووش در آنجوووا توووا بوووه اموووروز       

 

 اَبوووووووا کوووووووام و مُوووووووراد و عیووووووودِ نووووووووروز   

 چنوووووان در پووووویشِ شَوووووه گشوووووتند مُقووووور ب  

 

 ی بووووووه مَرکووووووب کووووووه زیوووووونِ زَر نهادنوووووود  

 شکسوووووتندسَووووورِ جمشوووووید را گَووووور موووووی    

 

 نشسووووووووتندبووووووووه آزادی فراغووووووووت مووووووووی   

 کشووویدندبوووه بانوووگِ سووواز موووی چوووو موووی       

 

 ی رمیدنووووودزِ شووووویر و بَبووووور و گ رگوووووان کووووو    
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 شووووودند در پووووویشِ شَوووووه همچوووووو معظ وووووم  

 

 شوووووان نتووووووان زدن دَمکوووووه کَوووووس در پووووویش 

 بَوووورش خووووا ص انوووودر زارچنووووان ش وووود اللووووه   

 

 کوووووه ش ووووود آن خانوووووه خوووووواهِ شووووواهِ عبووووواس  

 رفووت بووه گوویالن  بووه هوور وقتووی کووه شَووه مووی       

 

 کوووووه در آنجوووووا زنووووود یوووووک فصووووول دوران    

 شووووووویدش شووووووواهِ عوووووووادل کاول دِل موووووووی  

 

 منووووووووووزل آبووووووووووادبسووووووووووازد در فوووووووووورح 

 بُووووردَش حَوووورَم آن مَووووردِ بووووا فَنوووود   همووووی  

 

 

 

 کردنوووووود و فرزنوووووود ن پووووووابوس مووووووی زنووووووا 

 کشووویدند بَووور رُخوووش یوووک مجلوووسِ خوووا ص   

 

 زنووووووان از بهووووووورِ شووووووواه بودنووووووود رق ووووووواص  

 شوووودند القصووووه هوووور یووووک میوووور و سووووردار  

 

 دارگهووووووووی حوووووووواکم بُدنوووووووود و گوووووووواه ره 

عباس با خانواده خواجه الله زار به حدی بود که دو پسرش حنوکا و یعقوب و برادرش داود  در مواقع  رابطه دوستی شاه 

 یکدیگر باده مینوشیدند. وده مورد مرحمت شاهانه بودند و بااقامت شاه در فرح آباد همگی در حضور او ب

 توووووا بووووورادر دی آن خواجوووووه را یوووووکبُووووو 

 

 خوووواور  هِدو پووووورش هووووم بُوووودی چووووو مووووا     

 مووووی بووووود م یکووووی پووووورش حنوکووووا نووووا    

 

 

 

 ر بوووووووووود داوودیکوووووووووی یعقووووووووووب و دادَ  

 هوووور آن وقتووووی کووووه شَووووه میرفووووت آنجووووا   

 

 

 بعووووووووویش و کوووووووووامرانی بوووووووووود تنهوووووووووا  

 و حنوکوووووواطلووووووب میکوووووورد یعقوووووووب     

 

 میخاهاَبووووووووا داوود مَوووووووووردی بوووووووووا سِووووووووو  

حکمرانی  اسالم در آید تا او را به مقاما گفت که به آیین وز پدرانه به حنوکن حٌسن رابطه چنان بود که شاه یک ریا 

گیالن برساند. حنوکا که از خواسته پادشاه نمیتوانست سر زند، ترسید و وعده انجام آن خواسته را به بعد موکول کرد 

 واگذار نمود. نمود و شاه هم حکومت گیالن را به او امر مجبورلی باالخره اصرار شاه او را باین و

 همیشووووووه نوووووین میکووووورد بوووووا ایشوووووان    چ 

 

 دش اینکوووووووووار و پیشوووووووووهز دِل در دِل بُووووووووو 

 کووووووه سووووووازد او حنوکووووووا را مسوووووولمان      

 

 گووووووویالندهووووووود بووووووور او هموووووووه خوووووووانیِ  

 بُوووودش یکووووروز شوووواه از بوووواده سرمسووووت     

 

 ین انوووودر سَوووورش جسووووت هوووووایی ایوووون چنوووو  

 فرزنوووووود ت ای جووووووانِحنوکووووووا را بگفوووووو  

 

 دبیووووووا بَوووووور دیوووووونِ مَوووووون بهوووووور خداونوووووو   

 دهووووووم بَوووووور دارِ دنیووووووا تووووووو را خووووووانی   

 

 بهشوووووتت میبووووورم بوووووا خوووووود بوووووه عقبوووووی     

 نتانسووووووت دَم زنوووووود از تَوووووورسِ مرشوووووود    

 

 بگفوووووووت شووووووواها شووووووووم در روزِ شَووووووونبید  

 بِش وووووود خوشووووووحال شوووووواه از گفتووووووۀ او     

 

 بصووووووود رومسووووووولمان کَووووووورد حنوکوووووووا را   
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 نگووووووووویال  همانووووووووودم داد سووووووووولطانیِ  

 

 کووووووه مووووووردم را کنوووووود از کیسووووووه توووووواالن  

 کردنوووود شوووواهی  کووووه مووووی نوووود خوووودا دا  

 

 شووووان بَوووور مَوووورغ و موووواهیهمووووی رفووووت حُکم 

 چوووو ایووون دوران بُدیشوووان انووودر آن وقوووت      

 

 فتوووواد یووووک مُشووووکلی بوووور عبریووووان سووووخت    

 بِشووووود از یوووووومِ ایشوووووان حوووووال مشوووووکل    

 

 

 

 قووووولکجوووووا بووووواور کنووووود ایووووون گفتوووووه عا    

 نفته باشوووووووووی دورِ الریمَگووووووووور بشووووووووو  

 

 ا کوووورد بووووا همووووه قومووووانِ عبووووری   هوووو چووووه 

 ده ای بشووووونو توووووو اکنوووووون اَگووووور نشووووونی   

 

 یووووووووووت هووووووووووای دوران ز بابووووووووووایی حکا 

 هک ،بادح آلی فربوسیله اها ،انلمتازه مس ابوالحسن الریِغرق توطعه متأسفانه این روابط دوستی دیری نپایید و با  

این ی گرایید. تیرگآن رابط نزدیک با پادشاه به  داشت،شهر را بر عهده  دیانیهو بر ریقوانین اجبایل تحمیت أمورم

، طبق گفته بابایی بن لطف و واقعه ز آنا ه درا ین کتاب میخوانیم، سه سال بعدتیرگی به حدی بود که همانگونه ک

 هودیان نیز با عدم قبول اسالم، طعمهی ۱۶۲۱به تاریخ ماه نوامبر  ((Pietro Della Valle شهادت عینی پیترو دال واله

   K‘ahnan Baghdasarکشیش ه از زبان آرکل ارمنی راجع بهک تاری استمیشوند. این همان رف راسگان آدم خو

برای  ( ۱۷۴۶) نادر شاه آخر دوران سلطنتگروهی از جماعت یهودی فرح آباد بعد ها در  گزارش داده شده است.

ابند. ده شدند تا در کالت نادری اسکان یبر ادری  به قزوین و از آنجا به مشهدحفا ت جواهرات نادری در کالت ن

 و در مشهد ماندند. ری نرسیدندبعلت مرگ نادر،  هیچگاه به کالت نادلی و

 

 هویت مذهبی و نسبت یهودیان ایرانی  با آخرین گروه مهاجر از گرجستان  

،  بار دیگر اتغیر از بعضی جزییبا سایر منابع مستند و معاصر، به  یدر پایان، پس از تقابل دو فصل از کتاب انوس

ید اگر چنین اثری امروز در دست ما نبود هیچگاه از آن که شاسندی میشویم.  ین کتابا تاریخیندیت وجه سمت

بینیم که اطالع نمییافتیم. یکی از این وقایع چگونگی مهاجرت یهودیان گرجی بایران است. در این کتاب به وضوح می

 یشی بور کرده است. شاه عباس با دور اندجمر ماین ا هنان را بآه و میل شاه عباس این مهاجرت اختیاری نبوده و اراد

تصرف شده را به داخل خاک ایران نقل خود در مملکت داری می خواسته است که اهالی خارجی سر زمین های 

همین امر را  خوردار شود.برآنان  ک، از کمههمسایکشورهای مکان دهد تا در آینده و در صورت بروز اختالف، با 

و دهکده های اطراف آن میبنیم. بعید  آباد  به فرح  مورد انتقال اجباری ارامنه گرجستان ز دراز گفتار آراکلِ تبری

 باشد. نیست که یفرم خان ارمنی یکی از قهرمانان مشروطه ایران از فرزندان همین مهاجرین اجباری به ایران بوده 
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که یهودیان اسپانیا میشویم. یهودیانی  ا بای این مهاجرین و پیوستگی ریشه آنهمتوجه پیشینه تاریخ ،در مرحله دوم 

حدوداً مدت صدو بیست ۱۶۱۴ -۱۶۱۷احیاناً از نسل یهودیان رانده شده از اسپانیا میتوانند باشند زیراکه در سالهای 

شی نیز بما گزارش میدهدکه من . از سوی دیگر اسکندربود ه عثمانی گذشتهسال از مهاجرت یهودیان اسپانیا به ترکی

مهاجرت یروان و قرا باغ  در زمان تسلط عثمانی ها، به گرجستان ساکنان یهودی شگروهی از  ،شاه عباس دورهقبل از 

امکان دارد نتیجه بنا بر این مشاهدات  .و تمایلی به مهاجرت نداشتند کرده بودند و در آنجا زندگی آرامی داشتند

فرح   عباس در شاه در زمانکه  ودیان اسپانیا باشندیه نهما از نسلبراحتی میتوانند  زَغَمساکنین  برخی ازگرفت که 

 ،آمدهیران به ا از راههای دیگر همچنین ی از یهودیان اسپانیاییگروه هم زمان با این دوران،. آباد سکنی گزیدند

بیش از  پس مازندران،  و یاییِ ساکن کاشانهر دو گروه یهودیان اسپان نایرفته بودند. سکنی گ کاشان رشه اکثراً در

از  یا و ق.م.(  ۷۲۲) مهاجرین مادها دوره حکومت از آنان از  برخیودیان ایرانی که با سایر یهاز  بیست و چهار قرن 

، که آنها را هودیان اسپانیائی االصلی  .آمیختند، ( به ایران آورده شده بودند. م.ق ۵۳۸) مهاجرین  زمان کورش

 قوانیند را به ارمغان آوردند. خومذهبی هنگ آداب و رسوم و فرشرق،  د بهبا ورود خو ان سفارادی میخوانند،یهودی

میمون  سی بنمو، نوشته "میشنه توراه"در کتاب  هقبل از دوران صفویّدر مرحله اول آنان  شده )هاالخا(  تدوین فقهی

-۱۲۰۴) پانیااس رد کوردُوا شهر متولد. ابن میمون  بودتدوین شده   (Rabbi Mosheh Ben Maimon) یا رامبام

از  نظیم یافته او قه ت. فشد الدین ایوبی صالحمخصوص سلطان  پزشک ،ز مهاجرت به مصربعدها پس ا و ( بود۱۱۳۵

 بار فقهی این قوانین ترتیب و تفسیر  .در نیمه قرن دوازدهم میالدی در ایران شناخته شده بود ور میانهطریق افریقا و خا

  ،(۱۴۸۸-۱۵۷۵) اسپانیا تولیدو در شهر متولد  Joseph Caroبوسیله ژزف کارو میالدی نیمه قرن شانزدهمدر دیگر 

تدوین  ( Shulchan Aruch) آروخ  شولخان تابدر ک ،فاد واقع در ترکیه عثمانیصِر شهه باو  پس از مهاجرت

سته از شلیم به ایران آورده شده بود. مسلماً ورود این دایرانی نیز از اور وسیله رهبران یهودیب گردید. این مجموعه نیز

ر بی تأثی در ایران هودیان اسپانیایییرسوم مراسم و توسعه و اشاعه صفویّه در دوران سفارادی در  رجیِیهودیان گٌ

رفته از قرنها قبل به اسپانیا خود  که ،)میزراحی( شرقی مذهبی یهودیان اسپانیایی بر یهودیانو  اثر  فرهنگی بوده است.ن

 ایرانی ناهودیهویت ی ،با این تفاصیل ی مینامند.یهودیان شرقی )میزراحی( خود را سفاراد کهاست  حدیتا  ،بودند

است. فقهی که طی  یهودیان اسپانیاتوسط فقه تدوین شده  و  ایرانی و پانصد ساله ارآداب و سنن دوهزترکیبی از 

شده ، تنظیم کارو در قرن شانزدهمزف وابن میمون در قرن دوازدهم و ژ تاریخ دو بار توسط یهودیان اسپانیایی، 

ماشیه در انتها بابایی بن فرهاد و او  ۀیرنوه یا نب ، بابایی بن لطف سروده یسب انوکتانسخه کامل  ،با این تفاسیرست. ا

نه ویا در فاصله چند دهه  از زمان وقوع آن  معاصرشعرای  دست هتاریخی است که ب مستند در واقع یک سندرفائل، 

 ی ایرانیان بجای مانده است.برا ،از تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگیرای یهودیان ایران، بلکه بعنوان گوشه ای تنها ب

  ۲۰۲۲ فوریه .ناشناخته مانده استبرای بسیاری از پژوهندگان چون به خط عبری نوشته شده  ،دست نخورده این سند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8%DB%8C

