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چکیده
خراسان به عنوان منطقهای بزرگ و با اهميت ،پذیرای بسياری از ادیان و مکاتب بوده است .یکی
از مهمترین رویدادهایی که در عصر امام رضا (ع) در خراسان رخ داده استت ،بحتم منتا رههتای نن
حضرت با بزرگانزردشتی ،یهودی ،مسيحی و صابئين است .دین یهود هم بتا پيشتينت تتاری یای کته
دارد ،از جمله ادیانی است که در دورههای تاری ی م تلف وارد ایران و ستس

خراستان شتد .حضتور

یهودیان در خراسان در عصر امام رضا (ع) در روایات و احادیم به جای مانده مسلّم فرض شده استت.
اما وثاقت تاری ی حضور ننان در این منطقه ننچنان که باید و شاید بررسی نشده است .از ایتن رو ،متا
در این مقاله بر ننيم تا با رویکرد تاری ی -تحليلی ،وثاقت حضور یهودیان در این منطقه را همتراه بتا
ذکر محلهها و بزرگان یهودی بررسی کنيم.
کلید واژه ها :یهودیان ،رأس الجالوت ،عباسيان ،خراسان ،امام رضا (ع).

5دانشجو دکترایت صصی و پژوهشگربنيادپژوهشهایاسالمیrajabiqodsi@gmail.com
2کارشناس ارشد ادیان و عرفان تطبيقی a.boland2007@yahoo.com
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مقدمه
حضور یهودیان در خراسان عصر امام رضا(ع) درروایات و احادیم برجای مانده مسلّم فرض شتده
است؛ امّا تاکنون اثری مستقل با رویکردی تاری ی چته از ستوی محققتان مستلمان و چته از ستوی
محققان یهودی در اینباره نگاشته نشده است .پيشينت حضور یهودیان در ایران به سه هزار سال پيش
و به هنگام مهاجرت اجباری ننان از فلسطين به ایران در زمان تيگالت پالسر ،5پادشاه قدرتمند نشتور
باز میگردد .بی تردید ،یهودیان به مرور زمان در طتی چنتد مرحلته از ستمت اترا ایتران ،وارد ایتن
سرزمين شده و ابتدا در قسمتهای جبال مانند همدان و نهاوند و سس

در شرق ایتران و بتهویتژه در

خراسان ساکن شدند .البته منظور از خراسان ،شکل امروزی نن نيست ،بلکه گسترۀ نن از کرانتههتای
جنوا شرقی دریای خزر نااز و تا بلندیهای پامير و هندوکش را شامل میشود .بته ایتن مینتی کته
خراسان امروزی ،افغانستان و ب شهایی از تاجيکستان را در بر میگيرد .البته مقصودمان از عصر امام
رضا (ع) نيز ،صرفاً زمان حضور حضرت در خراسان نبوده ،بلکه قرنهای دوم و سوم هجری قمری مدّ
نظر بوده است .در این مقاله برنن شدیم تا ابتدا تاری چهای از ورود یهودیان به ایران و سس

خراسان

ارائه دهيم و در ادامه ،اوضاع و احوال یهودیان را در عصر امام رضا(ع) بررسی کنيم.
مهاجرت یهودیان به ایران
تاریخ سکونت قوم یهود در ایران به حدود سه هزار سال پيش و هنگام مهاجرت اجبتاری ننتان از
فلسطين به نشور ،بابل و ب شهای اربی و مرکزی ایران در طی چند دورۀ متوالی باز میگتردد .5نن
چه مسلّم است این است که مهاجرت قوم یهود به ایران در عهد باستان و قبل از ميالد مسيح بتوده و
نن هم سه بار ،و تقریباً همت این مهاجرتها اجباری و به فرمتان حکومتهتای منطقته بتينالنهترین
صورت گرفته است .ن ستين گروه از پيروان عبرانی ،حضرت موسی (ع) در ميان ستالهتای  053تتا
 055پيش از ميال د ،در روزگار شهریاری تيگالت پالسر پادشاه مقتدر نشتور وارد قلمترو ایتران شتدند.
یینی پ

از ننکه اورشليم به دست پادشاه نشور گشوده شد ،به فرمان پالسر از موسویان اورشتليم بته

نشور و از نن سرزمين به ارا ایران تبیيد شدند .دومين مرحله از ورود اجباری یهودیان بته مرزهتای
ایران ،بيست سال پ

از فرمانروایی تيگالت پالسر در روزگار فرمانروایی شلمانصر پتنجم (025-022

تنصتر،
ّ
ق.م) پادشاه دیگر نشور ،صورت گرفت .سومين گروه از تبیيدیان یهودی ،در عهتد ستلطنت ب
Pileser

5Thiglat-
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شهریار نيرومند بابل ،وارد ایران شدند .ب تنصّر در سال  130پيش از ميالد به فلسطين لشکر کشتيد و
فرمان داد حاکم کشور یهود را با خانوادهاش به همراه چندین هزار تن از ساکنان نن ،به اسارت به بابل
گسيل

دارند2

بنابراین ،یهودیان ایران قریب  2011سال از  5111سال تاریخ پيدایش دینشان را در ایران زیسته-
اند ،و به عبارت دیگر ،بيش از نيمی از این دوران ،سرزمين ایران زادگاه و پرورشگاه و جایگاه تالش و
کوشش این قوم بوده

است9.

به این ترتيب ،به طور دقيق میتوان گفت که تاریخ یهودیان ایران از پانزده مارس ستال 130
پيش از ميالد نااز میشود .بنابر لوحههای وقایع نگار بابلی ،که در موزۀ انگلستان در لنتدن نگهتداری
می شود ،و نيز متن کتاا مقدس ،در نن روز ب تنصر دوم ،اورشليم را فتح کرد و حدود ده هزار یهودی
از جمله «یهویاکين» پادشاه یهود را به اسيری برد .به این ترتيب ،استرای یهتودی بته ختدمت دربتار
درنمدند .و حکومت بابل ،صدقيا ،عموی یهویاکين را به فرمانروایی منطقت یهودا 5گمارد .و زمانی کته
صدقيا پرچم استقالل طلبی برافراشت ،ب تنصّر بار دیگر ساکنان اورشليم مثل والدین مردخای و استتر
را به ایران تبیيد کرد .چندانکه هامان توانست گزارش دهد که یهودیان در تمام استانهای ایران پراکنتده
شدهاند .مهمترین منبیی که میتوان دربارۀ یهودیان ایران به نن استناد کرد ،کتتاا مقتدس استت .بترای
نمونه در کتاا استر شاهد حضور استر یهودی در دربتار ایتران در زمتان خشایارشتاه هستتيم.از مهمتترین
اقدامات برای نزادسازی و ورود یهودیان به ایران میتوان به حملتت کتوروش ،بنيتانگتذار سلستلت پارستی
ه امنشی ،در  23اکتبر  193ق.م به بابل اشاره کرد ،که یهودیان را از اسارت نزاد

ساخت5.

به این ترتيب ،یهودیان با ورود به خاک ایران در قسمتهای اربی این سترزمين ستکنی گزیدنتد
که از جملت این مناطق میتوان به اهواز و همدان اشاره کرد .برخی از مهتاجران استرائيلی نيتز کته از
سوی نشوریها تبیيد گردیده بودند ،در شمال و شرق این ایاالت به سر میبردند .یهودیتان بته مترور
زمان به خاطر کنارهگيری از این فشارها به صورتی فزاینده به سوی شرق جا به جتا شتدند 1.و عتالوه
 .5بنی اسرائيل به مجموع  52سبط (فرزندان ییقوا) یا  52قبيلهای اطالق میشود که یک قوم واحد را میساختند .بید از مرگ یوسف یازدهمين پسر ییقوا ،قبيله او
ميان دو پسرش مناسه و افرائيم ،تقسيم شد و دو قبيله مناسه و افرائيم به وجود نمدو در جنوا نيز قبيله یهودا که متیلق به یهودا «چهارمين پسر ییقوا (ع) بود» به
وجود نمد .به این ترتيب ،در سال  325پيش از ميالد قوم بنیاسرائيل به دو دولت تقسيم شد که با هم اختالف و تیارض داشتند .با شروع توسیهطلبى امسراتورى نشور
به سمت ارا ،ابتدا در سال  092پيش از ميالد ،دمشق به تصرف نشورىها درنمد و مردم نن به اسارت درنمدند و سس  ،در سال  021پيش از ميالد ،به حيات دولت
افرائيم پایان داده شد.به این ترتيب ،ده قبيلت بنیاسرائيل سرنوشت نامیلومی یافتند و اطالع دقيقی از نن ها وجود ندارد و از این روی ،به اسباط گمشده شهرت
یافتند.ر.ک :شهبازی ،عبداهلل " ،زرساالران یهودی و پارسی؛ استیمار پير بریتانيا و ایران" ،ج ،5 .تهران مؤسست مطالیات و پژوهشهای سياسی ،5900 ،ص  919و
صص .955-2
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براین ،در پایان عهد ساسانيان تیدادی از هم نژادانشان از قلمرو بيزان

نيز در ایران به ننهتا ملحتق

شدند و در بالد فارس که با تجارت سيراف و دریای هند مربوط میشد و در خراسان و قهستان که بر
سر راه بازرگانی چين و هند واقع بود ،سکنی گزیدند .همچنين در پتارهای از شتهرهتا مثتل اصتفهان،
جرجان و کابل هم محلهها یا شهرکهایی ویژه خود داشتند که «جهودانتک» یتا «یهودیته» خوانتده
میشدند و اکثر ننها در عين حال کانون فیاليتهای بازرگانی و سودخواری نيز بود و در تمتام ننهتا
جماعت یهودی با کنيسههای خود تابع رأس الجالوت بينالنهرین بودند9.ابوالمیالی محمد بن الحستين
علوی در بيان االدیان میگوید« :رأس الجالوت این نام رئي

جهودان باشد و به اندکی نسبت که بته

فرزندان داوود عليه السالم داشته باشد و عالمت او به نزدیک ایشان نن باشتد کته دراز دستت باشتد
چنانکه سرانگشت دست از سر زانوی بگذرد و چون دست دراز

کند»0.

بنابراین ،این گونه به نظر میرسد که از نااز دورۀ بابلی جدید بينالنهرین ،یهودیت کامالً در ایران
اشاعه یافته بود .بنا به گفتت حمزۀ اصفهانی در زمان فيروز ،یهودیان اصفهان به خاطر کشته شتدن دو
تن از موبدان ایرانی و هتک حرمت به اجساد نن دو مقصر شناخته شدند و به فرمتان فيتروز ،نيمتی از
یهودیان شهر نابود و فرزندان ننها برای خدمت به میابد ایرانيان فروخته شدند .یکی از فرمتانهتایی کته
هنوز در زمان یزگرد باقی مانده بود ( 511بید ازميالد) موضوع ممنوعيت تیطيلی روز شنبه برای یهودیتان
بود که تا دورۀ فيروز ( 501بید از ميالد) ادامه داشت و منجر به تیطيلی همت کنيسههای بابل

شد5.

وضعیت یهودیان همزمان با ظهور اسالم
اوضاع دینی در ایران مقارن هور اسالم در هالهای از ابهام قرار دارد؛ زیرا روایتها در مورد ایتن دورۀ
تاری ی به ویژه ننچه به فتح سرزمين ایران مربوط است ،االباً متناقض و نمي ته به افسانهها استت و
گاه برای تأمين اهداف خاص از قبيل تفاخر قومی نوشته شده است3.امتا ،بتدون شتک در زمتان فتتح
ایران بهدست اعراا ،جمیيت یهودیان بسياری در ایران ساکن بودند؛ چراکه بید از  911ستال از فتتح
ایران ،جغرافيدانان مسلمان از شمار زیاد یهودیان در ایران نام متیبرنتد .بته نظتر استت ری ،یکتی از
میروفترین جغرافيدانان مسلمان ،یهو دیان جایگاه ستوم جمیيتتی را بیتد از زردشتتيان و مستيحيان در
ایران داشتند و حتی مقدسی بيان داشته است که یهودیان پ

از زردشتيان ،جایگاه دوم را داشتتهانتد،

یینی تیدادشان از مسيحيان م صوصاً در مناطق جبال مانند همدان ،حلوان ،نهاوند و کرمانشاه بيشتتر
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بوده است .همچنين ،ابن القفطی5داستانی را از سينان پزشک (در اواخر قترن چهتارم ه.ق) کته بترای
درمان بيماری طاعون مردم سورا (که یهودی بودند) نياز به اجازۀ علی بن اسحاق وزیتر داشتت ،نقتل
میکند که پاسخ علی بن اسحاقاین گونه بود« :او باید ابتدا مسلمانان و ستس

کتافران و حيوانتات را

مداوا کند»51این خود نشان گر حضور یهودیان در بابتل بتوده استت .همچنتين ،مورختان از وجتود دو
مالقات تاری ی بين یهودیان بابل و حاکمان مسلمان که یکی مابين مشایخ یهودی و حاکم مسلمانان
در زمان فتح ایران و دیگری در بيست و پنج سال بید ،مابين امام علی (ع) و گروه بزرگی از یهودیتان
اتفاق افتاده خبر

میدهند55.

در هنگام ورود اسالم به ایران عمدهترین مراکز جمیيت یهودی در بابل و عراق ،در شتهرهایی چتون
سورا ،پومسدیتا و تيسفون و پ

از نن در دیگر شهرهای ایران چون حلتوان ،همتدان ،نهاونتد ،اهتواز،

شوش ،شوشتر و مناطق خراسان ،قهستان و جرجان بود.با ورود استالم بته عتراق ،دانشتگاههتای ستورا و
پومسدیتا در اواخر قرن سوم هجری قمری دوباره احيا شدند .جایی که در دورۀ خالفت حضرت علی (ع) در
سال  915ميالدی ،مرحلت جدیدی در تحوالت فرهنگی نموزشگاههای یهودی پيش نمد و عصر گائونهتا
ایجاد شد که یهودیان جهان از قرن هفتم تا یازدهم ،مشکالت دینی خود را از ننان

در دوران خلفای راشدین و پ

میپرسيدند52.

از نن در عهد امویان و عباسيان ،جامیت یهود ایران روبه رشتد نهتاد و

دورۀ جدیدی از حيات فرهنگتی و اجتمتاعی ختود را ناتاز کترد .در ایتن دوران ،یهودیتان بته ستبب
برخورداری از امنيت و برخی نزادیهایی که داشتند ،از رفاه نسبی برخوردار بودند و بتر جمیيتت ننتان
افزوده شد .همچنين بزرگترین جامیت یهودی عراق در بغتداد ،پایت تت عباستيان بتوده استت .محلتت
یهودیان و پل ب ش اربی بغداد به نام «پل یهود» نشان دهندۀ حضور جمیيت یهودیان در این شتهر
بوده است 59.در دو شهر سورا و پومسدیتا مدارس دینی یهودی وجود داشت کته رئتي
(عالی جناا) ناميده میشد .حکومت اسالمی نيز رأس الجالوت (رئي

ننهتا گتائون

جداکردگان) را که نسبت او بته

داوود (ع) میرسيد ،رهبر سياسی این قوم میدانست ،رأس الجالوت مسئوليتهای اجرائی جامیه یهود،
همچون جمعنوری جزیه و تحویل به موقع نن را بر عهده داشت و از امتيازات ویژهای برختوردار بتود.
تنها در اواخر خالفت عباسيان بود که ميان دو گائون سورا و پومستدیتا بتر ستر تیيتين رأس الجتالوت
اختالفاتی بروز کرد که مدتها طول کشيد و در ضمن نن دو رأس الجالوت به قتل رسيدند .به همتين
دليل از زمان خالفت راضی باهلل این منصب خالی ماند و از نن پ

کستی بته عنتوان رأس الجتالوت
5Al-Qifṭi
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برگزیده نشد55.به نظر برنارد لویي

پژوهشگر فرانسوی یهودی تاریخ اسالم« :یهودیان چهارده قترن

تحت فرمان مسلمانان در سرزمينهای گوناگون زندگی کردند» 51.عمده پيشت یهودیتان در ایتران قبتل از
هر چيز اهراً کسب و تجارت و اهواز مرکز مهمی برای این کار بوده است و در کنار نن نيز مشاالی نظير
بانک داری(جهبذ) و خرید و فروش ماليات شهر یا ایالت (ضامن) بوده است .در متورد حرفتههتای دستتی
ایشان ( حجّامی ،دباای ،نسّاجی و سالخی) فقط از اصفهان اطالعاتی در دست

است59.

یهودیان خراسان
ناحيه خراسان دارای حدودی نامش ص است و مرزهای سياستی نن در طتی تتاریخ طتوالنی نن
بسيار دگرگون شده است .به طور کلی ،میتوان خراسان خاص را ،سترزمينی طتوالنی کته از نزدیتک
کرانههای جنوا شرقی دریای خزر تا بلندیهای حصار مانند پامير و هنتدوکش امتتداد دارد ،دانستت.
ضمناً نظری دیرینه از خراسان بزرگ در ميان هست ،فیالمثل مردم عتراق در قترون وستطی کته بتا
مفهوم کلمت خراسان نشنا بودند نن را به مینی «تا ننجا که خور برنید» گرفتند .ولی عمالً این مرز به-
ندرت از بلخ و ب ش میروف به ط ارستان (که همانا برابر باشد با باختر باستانی) ننسوتر میرفت .در
مغرا به همين گونه حدود خراسان کمتر به مرزهای زاگرس میرسيد50.لذا یهودیان خراستان شتامل
خراسان امروزی و نيز افغانستان و قسمتهایی از تاجيکستان میباشد.
سراسر شرق ایران ،همانند سایر نواحی کشور شاهد حضور پراکنتدۀ یهودیتان بتوده استت .اینتان
مطابق میمول سوداگران یا تاجرانی بودند که مسير راههای بازرگانی ارا به شرق (جتاده ابریشتم) را
در می نوردیدند و البته تدریجاً در مناطقو حتتی در ناحيتت کوهستتانی دور از دسترستی چتون اتور در
افغانستان سکنی

گزیدند55.

ن ستين اشاره به زندگی یهودیتان در خراسان در اوایل قرن چهارم متيالدی را در تلمتود بتابلی
می توان دید .تاریخ یهودیت رابطت طوالنی با خراسان داشته است تا ننجا که برخی منتابع عبتری بتر
این باورند که خراسان محل اسکان ده قبيلت گم شدۀ یهود است .منابع دورۀ ربّنتی ،منتابع قرائيمتی و
منابع اسالمی موثق گزارش می دهند که یهودیان بسياری در خراسان ستکنی گزیتده بودنتد؛ چنانکته
خليفت مسلمانان عمر بن عبد الیزیز( 35-515ه.ق) فرمان داده بود که حاکمان این استان کنيسههتای
یهودیان را خراا نکنند ،امّا از برپایی کنيسههای جدید ختودداری کننتد .همچنتين منتابع مستلمان از
وجود جواهر فروشان و شاعران در خراسان در دورۀ خلفای عباسی ( 592-919ه.ق) س ن

گفتهاند53.
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مقدسی جغرافیدان مسلمان ( 905ه.ق) ا هار میکند که « :در خراسان تیتداد زیتادی یهتودی و
تیداد اندکی مسيحی وجود داشته است»21.در دو کتاا وقایعنگاری یکی در کتاا تاریخ ایام اثر ناتتان
بن اسحاق کوهن باولی5و دیگری در کتاا سدر عولم زوتا2از مناقشهای که بين رئي

مکتتب پومستدیتا و

یکی از رهبران یهودیان پراکنده (نواره) دربارۀ حدود اختيارات قانونی یهودیان خراسان درگرفت ،اطالعتات
مفيدی در دست است که نشان از حضور یهودیان در خراسان دارد .عالوه بر این ،مراجع روحتانيون دینتی
یهود بغداد از خراسان به عنوان مکانی برای تبیيد افراد ناراضی یهودی استفاده

میکردند25.

همچنين ،دربارۀ اصالحات مالياتی که در زمان عمر بتن عبتد الیزیتز ( 35-515ه.ق) انجتام شتد،
فردی به نام «ربی عقيوای یهودی» از مرو ،مسئول جمع نوری ماليات از یهودیان ننجا شد .عالوه بتر
این ،برطبق گزارش بيهقی مورخ مسلمان قرن ششم هجری قمری ،عزرای کاتب ،سفری از فلستطين
به مرو داشته و در ننجا کنيسهای ساخته که تا قرن یازدهم پابرجا بوده

است22.

از ا ین گذشته ،منابع قرون وسطی از چندین مرکز یهودی در افغانستان و به ویژه در بلتخ کته از همته
مهمتر بود ،نام می برند .در منابع اسالمی از حضور جماعتی یهودی در ازنه س ن به ميتان نمتده کته
نشان از حضور ننها در سالهای  931تا  939در این مکان دارد .همچنين ،جغرافيدانان مسلمان قرن
چهارم هجری قمری مانند ابن حوقل و اصط ری به کابل و قندهار به عنوان ستکونتگتاه یهودیتان
اشاره

دارند29.

بلخ (در خراسان سدههای ميانه) نيز محل أمن ساکنان یهودی در شمال افغانستان محسوا متی-
شد .بر طبق سنّت اسالمی ارميای نبی به بلخ گری ت و حزقيال نبی نيز در بلخ به خاک ستسرده شتد.
همچنين جغرافيدانان مسلمان به وجود دروازۀ یهودیان و یهودیه (قلمرو یهودیان) در بلخ اشاره کترده-
اند ،که نشانگر وجود تیداد زیادی از یهودیان در این شهر

است25.

همچنين در هرات که در شمال اربی افغانستان قرار دارد ،قدمت ساکنان یهودی ننجتا بته اوایتل
دورۀ اسالمی باز میگردد .عالوه بر این ،حدس و گمانهایی دربارۀ اینکه اجتداد ابوحنيفته( ،پيشتوای
مذهب فقهی حنفيه) ،از یهودیان کابل بوده است ،وجود

دارد21.

.Nathan ben Isaac ha-Kohen ha- Bavli.
وقایع نامهای از اوایل قرون وسطی ،دارای  51فصل و دربارۀ اصل و نسب مشایخ نواره که توسط فردی ناشناس به نگارش درنمده است.Seder OlamZuta.
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بنابراین ،همين قدر کافی است اطالع دهيم کته در بيشتتر شتهرهای خراستان بتزرگ یهودیتان
بسياری زندگی میکردند به طوری که جمع نوری اعانه از یهودیان این ایالت بتزرگ یکتی از اهتداف
یشيواهای 5بابل

بود29.

در یکی از درههای بين اور و هرات که به نام تنگی ازو (به فتحين شاید از اا) مشهور و گذرگاه
قدیم قافلهها بين اور و هرات بود ،کتيبهای به رسم ال تط عبتری یهتودی موجتود استت کته دارای
دعاهایی است که مسافران و گذرندگان درۀ هولناک نن را میخواندهانتد ،امّتا تتاکنون پتژوهشگتران
موفق به خواندن کامل این کتيبه نشدهاند ،ولی حدس میزنند که به زبان دری استت ،و حتتی برختی
زمان نن را بسيار قدیمیتر از حلول اسالم تیيين کردهاند ،که این هم جای تأمتل دارد .بنتابراین ،ایتن
کتيبه وجود و نفوذ ادبی یهودیان را در سرزمين اور و هرات روشن میسازد ،برخی اسناد تاری ی نيتز
گواه این مطلباند.جوزجانی که خود مح شور به دربار اور بود ،در کتاا خود طبقات ناصتری از وجتود
یهودیان دربار اور چنين خبر میدهد «:در عهد هارون الرشيد (539-501ه.ق) بازرگانی یهودی که بر
دین مهتر موسی (ع) بود ،و سفر بسيار کرده و به تجارت رفته ،و حضرت ملوک اطراف دیتده ،و نداا
درگاه ملوک و سالطين را شناخته ،از امير بنجی نهاران یکی از ملوک مقامی اور عهد گرفت ،که اگر
من تو را ادبی تیليم کنم و حرکات و سکنات درنموزم ،تا بدان سبب امارت و ایالت اور حواله تو شود،
با من عهد بکن ،که در کل ممالک تو به هر موضع که خواهم جمع از بنی استرائيل و متابیتان مهتتر
موسی (ع) را جای دهی! و ساکن

گردانی!»20

به طور کلی ،در نثار جغرافیدانان مسلمان به وجود اقليتتهتای یهتودی در برختی از شتهرهتا و
روستاها در اوایل دورۀ اسالمی برمیخوریم ،و حتی در قسمت مرکزی خراسان ،شهر جهوذان مشتهور
بود که اکنون ميمنه نام دارد؛ ،جهوذان به قول جوزجانی« :شهری است نبادان و با نیمت و بتر دامتن
کوه نهاده و مستقر ملک گوزگانان2است» .در عصر ییقوبی نيز حدود ( 250ه 311 .م ).همين شتهر را
یهودان میگفتند و مقر عامل فادیاا 9بود .و در زمان مقدسی ( 235ه.ق 351/م ).یهودیته را پایت تت
گوزگان میشمردند ،و از اسم شهر میلوم میشود که جمتاعت کثيتتری از قتوم یهتود در نن زنتدگی
میکردند .بشاری مقدسی یکی از از دروازههای قدیم شهر بلخ را باا یهود ناميده است .بارتولد حدس
.5یشيوا یا یيشُوو :نهاد اصلی نموزشی یهودیت سنتی ،با مجموعهای از دانش نموزان مذکر میباشد .ر.ک :هينلز ،جان راسل ،فرهنگ ادیان جهان ،ترجمت گروه
مترجمان ،سر ویراستار ع .پاشایی ،قم ،مرکز مطالیات و تحقيقات ادیان ومذاهب ،5959 ،ص .939
 .2گوزگان :نام ناحيهای ایست در خراسان که یکی از روستا های نن جهودستان است .ر.ک :اصط ری ،ابراهيم بن محمد ،المسالک و الممالک ،به اهتمام ایرج افشار،
تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ سوم  ،5995ص .259
 .9یکی از شهرهای بلخ قدیم میباشد .ر.ک :اصط ری ،ابراهيم بن محمد ،المسالک و الممالک ،ص .225
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میزند که وجود این نام حاکی از وجود محلههایی است کته تجتار یهتودی در نن ستکونت

داشتتند25

همچنين به نظر اشسولر ،در االب موارد ،همان طوری کته در شترق میمتول استت ،یهودیتان در هتر
شهری محلهای ویژۀ خود داشتند که یهودیه (نيز جهودیه) ناميده

میشد23.

اوضاع یهودیان در زمان خلفای عباسی
در زمان رونق گرفتن دعوت عباسيان در سال  529هجری قمری حکومت اموی بتيم نن داشتت کته
گروه اقليت مسيحيان و یهودیان در خراسان ننچنان نيرویی داشته باشند که با هواداری از عتراهتای
شورشی ،توازن را بر هم زنند ،امّا این هراس چندان به جا نبود 91.که این خود نشانگر وجتود یهودیتان
در خراسان در زمان قبل از خلفای عباسی بوده است.
در دورۀ خلفای عباسی( ،که حکومتشان از سال 592ه.ق نااز و به سال  919ه.ق منقترض شتد)
اوضاع و احوال یهودیان ایران و سایر متصرفات خلفاء نرام بود .ننها به کار و کسب و بازرگتانی ختود
مشغول و در قسمت کردستان و حوالی دماوند و نيز در کوههای نيشابور به زراعت و گلهداری سترگرم
بودند .از این روی ،جمیيت و ثروت یهودیان در این زمان پيرو مقررات و محتدودیتهتای عُمرتر بتن
عبدالیزیز ( 35-515ه.ق) نسبت به یهودیان نبود .امّا در زمان برخی از خلفاء عباسی همچتون هتارون
الرشيد ،در مورد رفتارش با یهودیان ،برخالف پادشاهان بزرگ رفتار کرد و برای یهودیان دورۀ ناراحتی
و نزار بود 95.با وجود این در عصر هارون الرشيد علم و دانش در کشور خليفه توسیه یافت و یهودیتان
هم در پيشرفت علوم در این عصر قدمهتایی متؤثر برداشتتند ،م صوصتاً در نن عصتر ادارهای را کته
منصور(خليفه مسلمانان) برای ترجمه کتب علمی سایر ملل به عربی تأسي

کرده بود ،توسیه یافت.

در مدت چهار سال خالفت امين (بترادر متأمون) نيتز اوضتاع و احتوال یهودیتان بتينالنهترین و
ب شهایی از ایران که جزو قلمرو حکومت امين بود ،بسيار و خيم گردید و مقررات محتدودیت عُمرتری
به س تی مورد اجرا درنمد .امّا بید از ننکه مأمون تنها خليفت امسراطوری عرا شد و توجه ایتن خليفته
میطوف به توسیت علوم و فنون و ادبيات گشت ،اوضاع و احوال یهودیان رو به بهبودی رفتت .چنانکته
در سال ( 251هت.ق 521/م ).مأمون خليفه عباسی ( 535-255هت.ق 599-559/م ).طتی فرمتانی بته
اقليتهای دینی مسيحی ،یهودی و زردشتی در ادارۀ امور داخلیشان خود م تاری اعطا کرد .درنتيجه
ریاست «شاهان داوودی» بر یهودیان به رسميت شناخته شد .مأمون بر خالف عقيده رسمی یهودیان،

15

پژوهشنامه تاریخ -سال دوازدهم-زمستان  - 31شماره 51

فرقت قرائيم5را نيز به رسميت شناخت و به رؤسای نن منصب ناسیگری2طایفهاشان را اعطتا کترد .در
زمان مأمون «استحاق اشتکوی بتن موستی» شتاه داوودی ،یهودیتان ،درگذشتت و ميتان دو تتن از
شاهزادگان داوودی بر سر تصدی این سمت نزاع در گرفت .خاخامهای یهودی نيز به دو گتروه رقيتب
تقسيم شدند .سرانجام ،حکميت به نزد مأمون برند و با فرمتان خليفته ،داوود بتن یهتودا ،بته ریاستت
یهودیان ( 215 -259هت.ق) منصوا شد 92.به این ترتيب ،با باز شدن فضا و برطرف شدن محدودیت
های موجود ،فضای گفتگو و منا ره در ميان ادیان و مذاهب ،شکل گرفت .از ایتن رو ،متیتتوان بته
منا ره حضرت رضا(ع) با یهودیان به عنوان یکی از مصادیق حضور یهودیان در خراسان اشاره کرد.
از مهمترین منا رات روی داده ميان علمای اسالم و یهود میتوان به منا رهای که در حضور متأمون
ميان امام رضا عليه السالم و رأس الجالوت در مرو درگرفت ،اشاره کرد .بنابر اسناد موجود ،حسن بتن
محمد نوفلی هاشمی چنين نقل کرده است «:زمانی که علی بن موسی الرضا (ع) بر مأمون وارد شدند،
مأمون به فضل بن سهل دستور داد تا علمای ادیان و متکلمانی مانند جاثليق (عتالم بتزرگ نصتاری)،
رأس الجالوت (عالم بزرگ یهود) ،رؤسای صابئين ،هيربد بزرگ (عالم بزرگ زردشتيان) و عالم روميان
و علماء علم کالم را گرد هم نورد تا گفتار و عقاید حضرت رضا (ع) و نيز اقوال ننتان را بشتنود 99.امّتا
نکتت قابل بحم ،منا رۀ حضرت رضا (ع) با فرد یهودی است که میتوان این گونه دریافت کترد ،کته
گرچه در خراسان ،یهودیان حضور داشتهاند ،امّا طرفهای منتا رههتا ماننتد رأس الجتالوت و عمتران
صابّی به دعوت مأمون در خراسان حاضر شده اند؛ چرا که گفته شده است که در زمتان متأمون مرکتز
یهودیان در بغداد بود و رئي

ننها به عنوان رأس الجالوت شناخته میشد .حضور عمران صتابّی نيتز

در خراسان شاهدی دیگر بر اثبات این مدعاست ،چرا که یکی از رسوم صابئين نیين استل و تطهيتر
بود ،از این رو ،صابئين همواره در کنار رودخانهها میزیستند .به همين خاطر متیتتوان گفتت حضتور
علمای برخی از ادیان جهت منا ره از جمله رأس الجالوت به دعوت مأمون بوده است.

 .5فرقهای که توسط عانان بن داود بغدادی در سال  090ميالدی به وجود نمد .وی برخ الف عقيدۀ عامه قيام نمود و اعالم کرد که حقایق عالی دین تنها محدود به
متون صحف و کتب عهد عتيق است .ر.ک :ناس ،جان بایر ،تاریخ جامع ادیان ،ترجمت علی اصغر حکمت ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ نوزدهم،5955 ،
ص .192
 .2ناسیگری :به رئي مجمع دینی یهود (سنهدرین) اطالق میشد که به مینی شاهزاده است.
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نتیجهگیری
از بررسیهای تاری ی که در این مقاله صورت گرفت ،نتایج زیر حاصل میشود:
-5خراسان یکی از مهمترین مراکز یهودیان بوده است و یهودیان در ایتن منطقته از قتدمت تتاری ی
زیادی برخوردار بودهاند .بنابر گزارشهای تاری ی ،یهودیان در سالهای  055تا  053پتيش از متيالد
وارد ایران و سس

در اوایل قرن چهارم ميالدی وارد خراسان شدهاند.

-2از ننجایی که تمرکز اصلی این نوشتار بر روی یهودیان عصر امام رضا (ع) (قرنهتای دوم و ستوم
هجری) بوده است ،لذا از متون تاری ی چنين بر مینید که در قرنهتای دوم و ستوم هجتری قمتری
یهودیان در شهرهای م تلف خراسان ،دارای روستاها و محلههایی بودهاند که حتی برخی از ننهتا بتا
نام محلت «جهودان» مشهور بوده است.
 -9از بررسیهای تاری ی که در این مقاله صورت گرفت ،این گونه برداشت میشود کته طترفهتای
منا ره مانند رأس الجالوت و همچنين عمران صابّی در خراسان سکنی نداشتتهانتد ،بلکته بته دعتوت
مأمون به خراسان نورده شدهاند.
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