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  پيشگفتارِ سازمان فرهنگي ايرانيان يهودي كاليفرنيا

  
  »...به عشق زنده است، هرگز نمي ميرد كسي كه«

داود،  -اين پايان گفتار زنده ياد پروفسور امنون نتصر بود كه در مراسم بزرگداشت استاد مرتضي ني
برگزار  1984سپتامبر  17در تاريخ  "سازمان فرهنگي"موسيقيدان شهير يهودي ايراني، كه به همت 

عشق او به تاريخ و يافتن . خود او استحال شگفتا كه اين سخن تا چه اندازه مصداق . گرديد، ايراد كرد
از اين عشق، هزاران . حقيقت، عشق او به انسانيت و عشقش به زيبايي هاي زندگي، عشقي بي مانند بود

با آثارش و آموختن تاريخ و يا به  و بلكه ميليونها انسان در سراسر جهان، يا مستقيماً از طريق آشنايي
دامنة تأثير تحقيقات او . واسطة نفوذ پژوهش هايش بر انديشمندان ديگر، تأثير گرفته و خواهند گرفت

به راستي كه او هرگز نخواهد . چنان وسيع است كه آشكار  است نامش همچنان بر زبانها خواهد ماند
  :مرد

  ثبت است در جريدة عالم دوام ما     هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق
چند ماهي پيش از آن تاريخ، در  "سازمان فرهنگي"نخستين همكاري ميان پروفسور امنون نتصر و 

از . ، در جريان مراسم قدرداني از مورخ نامي يهود ايران، دكتر حبيب لوي صورت گرفت1984آوريل  22
مان در جهت پيشبرد برنامه ها و اهداف خيرية آن آن پس، پيوند بسيار نزديك و پرباري ميان او و ساز

ارادت و حق شناسي بي حد نسبت . برقرار شد كه بيش از بيست سال، تا زمان درگذشت او ادامه يافت
اطمينان راسخ داريم كه . به آن روانشاد ما را واداشت كه به هدف حفظ و اشاعة آوازه اش گامي برداريم

دريغ خود، به ادامة آن چه كه اين فرزند خَلف  يهوديان ايران  اني بيجامعة فرهنگ دوست ما با پشتيب
  .آغاز كرد ياري خواهند رساند

از شخصيت هاي گوناگوني كه هريك به نحوي با پروفسور نتصر آشنايي نزديك  يادنامهما در اين 
داي ما درخورِ مقام داشته اند خواستيم تا نوشتاري دربارة او ارائه دهند و خرسنديم كه پاسخ آنان به ن

اما شايد در اين پيشگفتار، بازگفت سخناني از خود او غايت تجليل از . واالي آن زنده ياد بوده است
، در 1990آگوست  26پروفسور امنون نتصر چند سال پس از آشنايي با ما، در تاريخ . يادش باشد

  :چنين گفت ار گرديدبرگز "سازمان فرهنگي"كه از سوي داود   مجلس يادبود مرتضي خان ني
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اگر ما سرمايه اي واقعي داريم، آن سرمايه اي نيست كه در فالن بانك خوابيده، بلكه  …«
اينها است كه براي هميشه . سرماية حقيقي همين ها است. هاي فرهنگي را بايد سرمايه دانست گنجينه
ملت اين قدر ساختمان دارد و در آينده اگر سر صحبت دربارة ملتي باز شود، نمي گويند فالن . مي ماند

پول در بانك ها نهفته دارد، بلكه مي گويند، شعرا و هنرمندان و موسيقي دانان و دانشمنداني چنين 
پس از فوت كسي نمي گويند فالن كس فالن قدر پول و مال  داشت؛ مي گويند فالن . داشته و دارد

داد و از چه راه به ملت خويش و به بشريت  كس تا چه اندازه ماية فرهنگي داشت و چه كار خيري انجام
  »…ارزش انسان به اين است كه چه مي داند. ارزش انسان به اين نيست كه چه دارد. خدمت كرد

گفته هاي باال به صراحت آن چه را كه وظيفة تك تك ما است بيان مي كنند و در اين راستا، ما به 
تصر پيرامون تاريخ و فرهنگ يهوديان ايران را از سهم خود،  ادامه و تكميل پژوهش هاي پروفسور ن

  .قرار داده ايم "سازمان فرهنگي"اولويت هاي 
در اينجا الزم مي دانيم از يكايك نويسندگاني كه مقاالت خود را براي اقتباس و درج در اين 

ند نوشته، مجموعه در اختيار ما گذاردند، به ويژه دكتر ناهيد پيرنظر كه جدا از گردآوري و ارسال چ
به ما هديه كردند، و نيز دوست فرهيخته مان آقاي پيمان  نسخه برداريعكس روي جلد را نيز براي 

اخالقي كه كار بازنويسي و برگردان مطالب فارسي يا انگليسي، ويراستاري و طرّاحي اين مجلّد را با 
  .موشكافي به انجام رساندند، صميمانه قدرداني كنيم

آن كه همكار ما باشد، دوستمان بود و پيش از آن كه پژوهشگري نامي باشد، امنون نتصر بيش از 
اين دفترچه را به پاس انبوه كتب و نوشته هايي كه به عشق حقيقت، به دفاع از مظلوميت . انساني بزرگ

يادش زنده و راهش پر رهرو . مردمش و به اميد سربلندي آنان نوشت به خاطرة اين دوست مي سپريم
  .باد

  
  ژ هارونيانژر

  هيأت مديرة سازمان فرهنگي ايرانيان يهودي كاليفرنيا 
  2009فورية لس آنجلس، 
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  پيشگفتار سردبير
  

جمع كوچكي از بزرگان جامعه دور ميزي گرد . است 1992يكي از شب هاي تابستانيِ سال 
اي جوان  اند تا مراسم بزرگداشت يكي از حخاميم جامعة ايرانيان را برنامه ريزي كنند و از نوازنده آمده

رد تا دقايقي به صحبت مي گذ. و كم تجربه نيز دعوت شده است تا شايد در آن مراسم هنرنمايي كند
اين كه يكي از حاضرين جلسه كه تاكنون آرام نشسته بوده است با لبخندي بي ريا به آن نوازنده تذكر 

سپس هم او كه متوجه . اجرا نكند "دستگاه اصفهان"دهد كه مراقب باشد در آن برنامه قطعه اي در  مي
 ".كاشان هستند آخر جناب حاخام اهل"بهت حاضرين شده است به عنوان توضيح اضافه مي كند، 

همه . لطيفة ظريفي است كه نشان از آگاهي اجتماعي، متانت، طبع شوخ و دانش موسيقي گوينده دارد
  .افتند به خنده مي

دانش و فرهنگ يهود،  چهرة منحصر به فرداو امنون نتصر است، خلبان سابق ارتش اسرائيل و 
رترين چهره هاي ايرانشناسي، استاد دانشگاه مردي مسلّط بر بيش از ده زبان زنده و كهنه، يكي از پركا

هاي اسرائيل و آمريكا، بنيانگذار مباني علمي تاريخ شناسي يهوديان در ايران، مشاور دولت اسرائيل در 
ها جلد كتاب و صدها مقاله، چهرة ثابت كنفرانس هاي  امور يهوديت و يهوديان جهان، صاحب ده

ر از ادبيات فارسي و به ويژه فارسيهود، آشناي صميمي ويولن و نظي جهاني، شيفتة اسرائيل با دانشي كم
  …ايش، مردي مي نمايد ساده و فروتن اما با وجود شهرت افسانه. عاشق ديرپاي موسيقي اصيل ايران

  
مجموعة داستانهاي كوتاه از ادبيات "به تازگي نخستين . است 2005يكي از شب هاي بهاري سال 

و ترجمة كامران حييميان منتشر شده است كه پروفسور نتصر نيز بر آن  به گردآوري "معاصر اسرائيل
اينك به هفتادمين دهة زندگي خود گام نهاده است و با آن كه نشاني از . مهربانانه مقدمه نوشته است

با اين حال هم او . پيري در چهره اش نيست، بسيار بيش از گذشته در بهره بري از زمان حساس است
يت ويژة اين كتاب در فرهنگ معاصر فارسي، به طور غير منتظره پذيرفته است كه به قصد آگاه از اهم

براي . جوان است و به نسل نو ايمان داردروحش  .معرفي آن در جلسة كانون سخن حضور يابد
اش و براي وقت گرانبهايش جز واژه اي سپاس پاداشي نمي گيرد، گويي معرّفي ادبيات داستاني  نوشته

اين در حالي است كه . اسرائيل براي اين دانش پژوه متون سرد تاريخي وظيفه اي بديهي بوده است
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از آثار  داند كه او از روي تواضع و شايد براي پرهيز از سلب توجه هنوز كسي جز همكاران نزديكش نمي
  …هاي داستاني خويش را هرگز منتشر نكرده است علمي خود، نوشته

  
بي ترديد يكي از بزرگترين آسيب هاي وارد آمده بر  2008مرگ زودهنگام امنون نتصر در زمستان 

او با جستجويي طوالني و خستگي ناپذير، حافظه اي نادر، هوشي . پيكر فرهنگ يهوديان ايران بود
آوردهاي فكري، ادبي و تاريخي اين  استثنايي و ديدگاهي دقيق و علمي، توانست بخشي عمده از دست

سه سدة اخير بزدايد و جايگاه يهوديان ايران را در تاريخ و  - شي دو اجتماع را از گَرد كتمان و فرامو
او در جزئيات واژگان آثارش و در كليت هدف پژوهش هايش، . فرهنگ يهوديان جهان بازشناساند

بيدارگر غرور همگاني اين مردم شد و پيوند آنان را در بافت يهوديت مذهبي و الئيك جهان، و نيز در 
در اين ميان دانشش را با شكيبايي و زباني پاكيزه اشاعه داد، از . زمين تحكيم كرد -دل تاريخ ايران 

  .هاي ناروا را به سكوت واگذارد ستايش هاي بي پايان مغرور نشد و پاسخ توهين
در گردآوري اين مجموعه كوشيده ايم تا چهرة او را از ديد همكاران، دوستان، ربانيم، دانشجويان و 

ه هريك او را از زاويه اي منحصر به فرد مي شناختند ترسيم كنيم و به اين انگيزه، پژوهاني ك دانش
ما به . همان اندازه كه جوياي سخن نو بوده ايم، تكرار سخن را به نشانة تأييد حقيقت مجاز شمرده ايم

هدف يكدستي اين مجموعه، نوشته هاي دريافتي را جز مواردي استثنايي، با حفظ محتواي اصلي و 
 لحن گفتار نويسنده، مورد بازنويسي مختصر يا گاه كلّي قرار داده ايم، و نيز بر آن بوده ايم كه تا حد

هدف نهايي ما اداي . امكان، گفتار همة نويسندگان در هر دو بخش فارسي و انگليسي منعكس شود
د و اميد ما ادامة انتشار خود را وام دارِ او مي دانن احترام به خاطرة انساني بوده است كه دور و نزديك

برترين يادوارة او آثار به جا مانده از او است، و به عنوان . آثارش و تشويق دنبالگيري پژوهش هايش است
  .يادگار، آواي نادر دو سخنراني ديرينش را ضميمة همين مجموعه كرده ايم

و معنوي در بستر دنياي يادآوري جايگاه ارزش هاي اخالقي  يادنامهاما شايد بزرگترين نتيجة اين 
مادي باشد، چرا كه امنون نتصر را از هر زاويه اي كه مي نگريم، صداقت و اصالت اخالقيش همچنان 

  …او انسان شريفي بود: بندد اين است پيدا است و آنچه در پايان بر ذهن آدمي نقش مي
  

 پيمان اخالقي

  2008لس آنجلس، فورية 
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  رباي داويد شوفط
  

  ستاره اي در آسمان يهود

  
دكتر . وقت به خاموشي گراييد- در تاريخ معاصر يهوديان ايران ستاره اي درخشيد كه دريغا بي

خود در ايران احساس امنون نتصر پژوهشگر و تاريخ نگاري بود كه در برابر تاريخِ گذشته و حال ِ قوم 
او مي خواست از درون ادوارِ تاريك و روشن گذشته، آنچه بر قوم يهود در . كرد رسالت و مسئوليت مي

سرزمين پهناور ايران واقع شده بود بيابد و حقايق تاريخي را به استناد بر منابع موثّق و قابل پذيرشِ 
  .روش هاي علميِ تاريخْ نگاري بنويسد

ع ايام جزئي از تار و پود فرهنگ يهوديان در هر خطّه اي بوده است كه در آن اصوالً ثبت وقاي
الگو و راهنماي آنان متون توراي مقدس بود، زيرا . رحل اقامت افكندند يا به آنها اجازة اقامت دادند

قسمت اعظم بيست و چهار كتب آن به بازگويي تاريخ و عبرت هاي اخالقي و فلسفي آن تخصيص داده 
در اروپا از آغاز قرن نوزدهم، تاريخ نويسي دربارة قوم يهود در دانشگاهها و مؤسسات عالي . استشده 

هاينريش گرِتْس، تاريخ نگار معروف يهودي، اولين تاريخِ جامع يهوديان را به . آموزشي يهودي شروع شد
ريخ نگاران يهودي صورت علمي به رشته تحرير درآورد، اما نه او و نه پيروان روش ِ او كه همگي تا

اروپايي بودند، مطلبي قابلِ توجه دربارة تاريخ يهود ايران ننوشته، تحقيقي عالمانه نكرده و حتي 
  .اطالعاتي سطحي نيز به خوانندگان و مشتاقان تاريخ نداده اند

دكتـر امنـون نتصـر را بايـد به حـق اوليـن محققـي دانست كه با كـار و كوشش شبانه روزي، 
او . زيـز خود را وقف زيربنا سـازي تاريـخ نگاري يهوديـان ايـران با روش هـاي علمـي كردعمر ع

دانست كه براي آغاز كار عظيم ِ خود مي بايد به دنبال منابع اولية تاريخي باشد، يعني آنچه از منابعِ  مي
درونِ جامعة يهوديان ايران باقي مانده است و آنچه ديگران، تاريخ نگاران غير يهودي، مسافران و 

منابع در اكثر  او براي جمع آوري اين. فرستادگان خارجي، دربارة يهوديان ايراني نوشته اند

                                                 
  .اصل اين نوشته به قلم هاراو داويد شوفط، راو اعظم يهوديان ايراني در لس آنجلس است كه ويژة يادنامة حاضر نگاشته شده است(*) 
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هاي دنيا و سرزمين ايران گشت و يافت و نوشت و ضبط كرد و هر آنچه شد، از دست نويس   كتابخانه
  .هاي تاريخي جامعة يهود را اعم از زمينه هاي مذهبي، تاريخي، شعر و ادب، عرفان و فلسفه گرد آورد

دوستي ما وقتي آغاز و رشته  .من دكتر نتصر را در ايران، در اسرائيل و در آمريكا مالقات كردم
هاي آن هنگامي مستحكم گرديد كه او به ايران آمد و از پدر جنّت مكانم، حاخام يديديا شوفط ديدار 

پدر با خوشرويي نسخه هاي دستخطي كتب خود را در اختيـار او مي گذاشتند تا مطالعـه كند و از . كرد
يهـود عالقمنـد بودند، ساعتها به مبادلـة افكار و دانسته آنجا كه  هر دوي آنها به تاريـخ و ادبيـات فارس

دكتر امنون نتصر در ميان كتب حاخام يديديا شوفط يكي از سه نسخة . هاي خود مي پرداختند
دكتر نتصر اين كتاب . نوشتة ربي يهودا بن العازار را پيدا كرد "حووت يهودا"دستخطي كتاب ِ فلسفي ِ 

به صورت گسترده، همراه با مقدمه، ترجمه، تفسير و منابع آماده ) 1995(عبري  5755را در سال 
  .به چاپ رسانيد "بنياد بن صبي"ساخت و به وسيلة 

او را به  1983دوستي خانوادگي ما با دكتر نتصر ادامه يافت و پس از انقالب در سال 
زمان يهوديان ايرانيِ در آن . آنجلس دعوت كردم و در مدت اقامت خود در خانة محقّر من ماند  لس
آنجلس كنيسا و مركزي از خود نداشتند و گردهم آيي ها و تفيالهاي ما در يكي از سالن هاي   لس

در همين سالن بود كه دكتر نتصر در تاريخ هفتم و پانزدهم . شد برگزار مي "بِت جيكوب"كنيساي 
ات سياسي دهة اخير خاورميانه و تغيير "گفتار نخست  او دربارة . دو سخنراني ايراد كرد 1983آوريل 

تاريخ معاصر يهوديان ايران در رابطه با  "و سخنراني دوم دربارة  "رابطة بين اعراب، اسرائيل و ايران
  .اين ديدار و آشنايي براي جامعة ما نتايج بسيار مفيدي در پي داشت. بود "انقالب اسالمي

ربارة تاريخ يهود ايران و توضيح آمد و شد دكتر نتصر به لوس آنجلس و روشنگري هايش د
كارهاي تحقيقي اش باعث گرديد كه آگاهي و انگيزش بيشتري در مورد آموزش تاريخ يهوديان ايران در 

اما جاي بسي تأسف است كه عمر او وفا نكرد تا نتايج زحمات چندين دهة خود . جامعة ما به وجود آيد
تأسف بيشتر من اين است كه ما، جامعه و يارانش، . درا  به صورت علمي و مدون به رشتة تحرير درآور

آنچنان كه مي بايست اين گوهر بي نظير را قدر ندانستيم و از علم و استعدادهاي خدادادي و اكتسابي او 
  .بهره نگرفتيم

يكي از خصايل بارز دكتر نتصر در مورد هر مطلب، مبحث و يا گفتگو، پيروي از اصالت عقل، 
هرگز مقام مالي و يا . همه چيز را با ديدي انتقادي مورد تجزيه و تحليل قرار مي داد. منطق و دليل بود

علمي فرد را در بحث ها و نوشته هايش در نظر نمي گرفت، بلكه حقيقت و واقعيتها را در مد نظر 
ها به با اين وجود، در پس ِ منطقِ خشك او قلبي پر از رحم و رأفت مي تپيد؛ سخاوتمند بود؛ بار. داشت

در . دانشجويان بي بضاعت از محلّ حقوق ناچيز خود كمك مي كرد و خود با حداقل معاش راضي بود
نشست هاي دوستانه بود كه از احاطة او بر شعر و ادب فارسي، تبحرش در نوازندگي ويولن و دانش او از 

ي آيين يهوديت و انجام اين كه از جنبه ها دكتر نتصر با . رديف هاي موسيقي ايراني دچار شگفتي شدم
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آنها به دور بود، اما مردي مؤمن به راه يهوديت بود و هر سال بيست و چهار كتب ِ توراي مقدس را با 
  .گذاشت دقت مطالعه مي كرد و به هر يهودي با هر ديدگاه و رفتار مذهبي احترام مي

اهي داشت، هرگز آن را او انساني بسيار خوددار بود و با آن كه از بيماري خود سال ها پيش آگ
وقتي دوستان از آن آگاهي يافتند، از هرگونه كوشش . حتي به نزديكترين دوستان خويش فاش نساخت

اما متأسفانه معالجات مثمر ثَمر نبودند و اين ستارة فروزان در لس آنجلس . و كمكي كوتاهي نكردند
مي خواهم مرا « : كاغذ سفيد چنين بودوصيت او نگاشته بر قطعه اي . جان به جان آفرين تسليم كرد

اين » ."امنون نتصر "در كنار مزار مادرم در اسرائيل به خاك بسپاريد و بر سنگ قبرم فقط بنويسيد 
  .خود بيانگر تواضع بي حدّ اين دانشمند عاليقدر است

يگر افسوس كه چنين انسانهايي از ميان ما مي روند و چون آنان د« : به قول گفته اي تلمودي
  » .يافت نمي شود

  .درود و سپاس به روانش
  2009، برابر با ژانوية 5769ماه طوِت 
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 هاراو يديديا اذراحيان

  

  به ياد فرزند شايستة يهوديان ايراني، امنون نتصر
  
ומצדיקי הרבים , הרקיעוהמשכילים יזהירו כזוהר "

  )12:3, דניאל." (ככוכבים לעולם ועד
خردمندان چون خورشيد آسمان خواهند تابيد، و آنان كه « 

جمع فراواني را به درستي هدايت مي كنند، چون ستارگان 
  )12:3كتاب دانيال، (» .تا ابد خواهند درخشيد

  
پروفسور امنون نتصر دانش پژوهي بزرگ بود كه نور دانشش جهان علم را روشن ساخت و گرمايش 

، يعني حدود سي و پنج 1973من او را نخستين بار در سال . به تاريخ يهوديان ايران جاني نوين بخشيد
زند كه در آن سال او همراه با همكار خود، پروفسور ميخائيل . سال پيش در ايران مالقات كردم

ايرانشناسي روسي تبار است و فارسي را به خوبي صحبت مي كرد، به ايران آمد تا در دانشگاه تهران 
من . دربارة تاريخ ايران و زبانهاي باستاني ايران و همچنين شمه اي از تاريخ يهوديان ايران سخنراني كند

آشنا شدم و اين آشنايي تا  در آن روز فراموش نشدني با اين پروفسور مهربان و همكار دانشمندش
. بارها در اسرائيل به ديدن آنها رفتم و از محضرشان كسب فيض نمودم. آخرين دمِ حيات او ادامه يافت

  .محال بود كه پروفسور نتصر به نيويورك بيايد و همديگر را مالقات نكنيم
. سخنراني جالبي ايراد كرداو دو بار در روزهاي شبات به كنيساي ايرانيان در منهتن آمد و هر بار 

هستارت (הסתרת פנים بود كه در آن راجع به  "نيتصاويم"يكي از سخنراني هاي او مصادف با پاراشاي 
: پروفسور نتصر گفت. صحبت مي شود "بي توجهي پروردگار نسبت به قوم اسرائيل"به معناي  )پانيم

                                                 
به  شوفارِ نيويوركدر نشرية  2008نوشتة حاضر از متن يادنامة ايشان كه در سال . يهوديان نيويورك است راو اعظمهاراو يديديا اذراحيان (*) 

اين مقاله به ويژه از آن رو واجد اهميت است كه به معرفي يكي از آثار مهم پروفسور . است اقتباس، تلخيص و بازنويسي شده است چاپ رسيده
  .به قلم ربي يهودا بن العازار پرداخته است حووت يهوداامنون نتصر، يعني نسخة علمي 
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ست جواب قانع كننده اي برايش بيابد، كه سؤالي است كه تاكنون كسي نتوانسته ا) هالوكاست( "شوآ"«
. چرا اصالً چنين فاجعه اي در خالل جنگ جهاني دوم توسط نازي ها و عمال آنان بر سر ملت يهود آمد

   ".استהסתרת פנים اما امروز من جواب اين پرسش را در اين پاراشا پيدا كردم و آن 

علمي و پژوهشي و هزاران نوشتة تحقيقي  شادروان نتصر در دوران زندگي پربركت خود صدها مقالة
تاريخي ديگر نوشت و به زبانهاي گوناگون منتشر ساخت و يا آنها را در اختيار رسانه ها، كتابخانه ها و 

او همچنين همة كتب و نوشته هاي اين جانب را  مي خواند و . مردم فارسي زبان سرتاسر گيتي گذارد
تا از طريق ايشان به كتابخانة دانشگاه عبري اورشليم هديه از هر يك نسخه اي جداگانه مي خواست 

او عمر خودرا سالها در كتابخانه ها و انبارهاي متروك كُتب قديمي و مذهبي در كنيساها، كليساها . كنم
از هر . و موزه هاي جهان سپري كرد و در پي تاريخ گم شده و نوشته هاي علماي يهودي ايران گشت

ر كتاب مندرسي نزد هركس در هر گوشة كرة خاكي بهره گرفت تا چهره هاي تكه كاغذ قديمي يا ه
درخشان دانش يهوديان ايران را كه تا آن زمان گمنام مانده بودند و آثارشان تقريباً از ميان رفته بود يا 

  .به فراموشي سپرده شده بود، از نو به جهان معرفي كند
ناساندن يكي از انديشمندان عاليمقام و فيلسوف در اين ميان، فقط كار و كاوش او در كشف و ش

اما اين صرفاً . مانند يهودي ايراني به نام ربي يهودا بن العازار كاشي كافي بود تا نام نتصر جاودانه شود بي
در اينجا مناسب است كه براي درك اهميت پژوهش هاي . يكي از صدها پژوهش وسيع و عميق او بود

) وظايف يهودا( حووت يهودااز كار او در قبال اين دانشمند و اثر مهم او  پروفسور نتصر به خالصه اي
  :مي نويسد حووت يهوداپروفسور نتصر دربارة اين پژوهش در آغاز كتاب . اشاره كنيم

را شروع كردم، نتوانستم در مقابل اهميت  حووت يهوداده سال پيش، هنگامي كه مطالعة كتاب «
در طول خواندن و يادگيري اين نوشته ها به نظرم . و داشتم مقاومت كنماين مبحث پيچيده كه پيش ر

رسيد كه كنار آمدن با متن اين كتاب كه از مشكلترين دستنوشته هاي يهوديان ايراني است، كار آساني 
. توان به صورت هاي گوناگون فهميد دنيايي مطلب در بر دارد و هر جمله از آن را مي اين كتاب. نيست
اين . كتاب موضوعاتي وجود دارد كه تقريباً شامل كلية علوم رايج در عصر مؤلف بوده است در اين

فهميدم و به ديگران  بايد هفت دانشي را كه اين كتاب به آنها پرداخته بود مي. چالشي غير معمول بود
ا بسيار از دانش ربي يهود. مطمئن نيستم كه در اين چالش كامالً پيروز شده باشم. منتقل مي كردم

در اين مسير پر پيچ و خم دانش وافري از مطالب توراه . آموختم و كوشيدم تا در پي گام هاي او گام نهم
و دانشگاهي براي عقل و خرد  آنچه او نوشته بود جايگاهي براي فهم. به مفهوم وسيع كلمه آموختم

  )بازنويسي و تلخيص از ويراستار(» .بود

و از مقايسة آن با آثار يهوديان ايراني پيش از  حووت يهودااز متن  طبق بررسي هاي پروفسور نتصر،
آن مي توان نتيجه گرفت كه به نظر مي رسد ربي يهودا بن العازار بزرگترين دانشمند يهودي ايراني در 

مي ماند چرا ) ربي مشه بن مايمون(او از نظر عقلي و فلسفي به هارامبام . دوران هاي گوناگون بوده است



 16

همانند او، به گروهي از انديشمندان تعلق دارد كه ترجيح مي دادند موضوعات ايماني و مذهبي را از كه 
دانش او در شناخت توراه، فلسفه و علوم طبيعي بسيار عميق و . طريق عقالني بفهمند و تعليم دهند

مي گويد كه پيش سخن مجمع الحكما، نصايح الملل ربي يهودا خود از كتابي با عنوان . وسيع بوده است
اما پيدا است كه ربي يهودا آن كتاب . از او توسط ربي داويد بر مايمون از اهالي اصفهان نوشته شده بود

را به شيوة فلسفي و عقالني بسط داده است و آن را در رديف يكي از برجسته ترين كتب فلسفي دوران 
جمعي از يهوديانِ حكيم و دانشمند  در مجموع چنين بر مي آيد كه در آن دوران. خود درآورده است

در واقع طبق تحقيقات پروفسور نتصر، در . اند كه به مسائل مذهبي و فلسفي مي پرداخته اند زيسته مي
ميالدي، يكي از مورخين ارمني ايراني كه در جنوب اصفهان زندگي مي كرده است،  1640حدود سال 

است و نوشته است كه آنان در علوم كوشا هستند، از فعاليت هاي فرهنگي يهوديان آن شهر خبر داده 
آگاهي دارند و در ميانشان فيلسوفان ماهر و ) "توراه، نويئيم و كتوبيم"مجموعة (تَنَخ همگي از 

به هر جهت از سرگذشت ربي يهودا مستقيماً چيز زيادي نمي دانيم . سخنوران برجسته اي وجود دارد
دگي را در حاشيه انجام مي داده است، و همچنين آن كه جز آن كه حرفه اش طبابت بوده و نويسن
  .كتاب ديگر در باب نجوم نگاشته بوده است

اما پروفسور نتصر طي پژوهش هاي خود نشان داد كه اگر نظر يك نويسندة اهل كاشان به نام 
ود سال   بابايي بن لطف را بپذيريم، العازار پدر ربي يهودا يكي از ربانيم كاشان بوده است كه در حد

ميالدي تحت شكنجه و تهديد شديد و به درخواست يهوديان ديگر براي حفظ جان خود و آنان،  1657
البته چند سال بعد با پادرمياني يكي از مسلمانان روشنفكر و صوفي، . مي پذيرد كه مسلمان شود

ا ماجراي يكي از اين زمان همچنين مصادف ب. يهوديان دوباره اجازه يافتند به آيين خود باز گردند
ربي يهودا بن العازار كه . يهوديان تركيه به نام شَبِتاي صوي است كه به ماشيح دروغين معروف است

خطري را كه متوجه يهوديان شده بود با جسم و روح خويش احساس كرده بود، در مقابل اين نهضت 
ه ادعا مي كرد فرستادة شخصي ك) ميالدي1664حدود (او نوشت كه در اين سال . واكنش نشان داد

شبتاي است باعث شد كه يهوديان ايران به خاطر ادعاي آخرزماني بودن شبتاي مورد آزار شديد 
او اضافه مي كند كه شبتاي عاقبت به دستور سلطان عثماني مسلمان شد و از . حاكمان ايران قرار گيرند

اي يك جهانگرد فرانسوي آن دوران ه اين مطلب با نوشته. (آن پس حكم آزار يهوديان ايران لغو شد
مطابقت دارد كه از شيفتگي گروهي از يهوديان ايران نسبت به اين مدعي ماشيح و سرخوردگي آنان به 

ربي يهودا همچنين از ظلم و تبعيضي كه در ايران آن .) هنگام آشكار شدن حقيقت حكايت كرده است
كرده است كه چرا دانشمندان يهودي كه دست زمان به يهوديان روا مي رفته است نوشته و اعتراض 

او در عين حال از مالّهاي يهودي . كمي از همتايان مسلمان خود ندارند مورد آزار و تحقير عمومند
شكايت مي كند كه از تعمق بر جنبه هاي فلسفي توراه سرباز مي زنند و از دادن پاسخ درست به چنين 

  .سؤاالتي طفره مي روند



 17

وشته هاي فارسيهود است كه به زمان ما رسيده است و زبان آن نهمترين دستاز م حووت يهودا
نويسنده شيوة پرسش و پاسخ را به كار گرفته و . متشكل از واژگان فارسي، آرامي، عبري و عربي است

كه توسط  از نسخة علمي اين اثر. گاه از اشعار كالسيك فارسي نيز چنان كه رسم بود بهره برده است
داللت تصر ترجمه و تفسير شده است آشكار است كه ربي يهودا با اثر هارامبام به نام پروفسور ن
آشنا بوده است و نيز چه بسا كتاب  ، و نيز كارهاي ايرانياني همچون فارابي و نصيرالدين طوسيالحائرين

او به طرز . شدمستقيماً با تأليفات نصيرالدين طوسي ارتباط داشته با تقويم اليهوداديگري از او به نام 
بهره است و از آثار ديگر همچون قرآن و كتب فلسفي افالطون،  زوهرميدراش و تنخ، تلمود، گسترده از 

با اين حال، او كوشش كرده است كه تا . ارسطو، ابن سينا، ابن رشد، غزالي و ديگران سود جسته است
وي، ربي داويد اهل سيرائون، و حد امكان بر فهرستي طوالني از منابع يهودي، منجمله ربي يهودا هل

به نظر مي رسد كه او قصد داشته است عقايد مابعدالطبيعي خود را به شيوة ارسطو . هارامبام تكيه كند
به طور كلي، نسخة پروفسور نتصر . اما مطابق ايمان يهود ارائه دهد كه از اين رو همانند هارامبام است

فلسفي يهود همچون اصول  –عبارت از مسائل عقيدتي  نشان مي دهد كه اصول تعليمات ربي يهودا
و اهميت علمي، فرهنگي، فلسفي، اجتماعي، بهداشتي يا اقتصادي آن؛ توراي  توراهايمان؛ شناخت خدا؛ 

  . ؛ ماهيت دانش؛ و شيوة همزيستي و ارتباط با غيريهوديان مي باشدتلمود وميشنا، گمارا شفاهي شامل 
ثر، درك اهميتش و معرفي علمي آن به جهانيان باعث سربلندي پروفسور نتصر با كشف اين ا

يهوديان ايراني و افتخار آنان به تاريخ انديشة خود در جمع اجتماعات يهودي جهان گرديد و با اين 
اميدوارم كه . حال، تإكيد مي كنم كه اين فقط يكي از صدها پژوهش وآثار ارزشمند آن روانشاد بود

ناتمام آن زنده ياد را دنبال كنند و بتوانند كساني چون ربي يهودا را كه  پژوهشگران ديگر كارهاي
  .شمارشان اندك نبوده است كشف و معرفي نمايند

يادش گرامي، روانش شاد و خاطره اش در . متواضعانه براي آسايش روح اين مرد بزرگ دعا مي كنم
  .اذهان زنده و پايدار باد

  يان ارادتمند او، هاراو يديديا اذراح
  2008 نيويورك،
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 هاراو داويد زرگري

  
   خنده اش آينة روح پاكش بود

  

 ד"בס
 

طبيعي است كه انسان در زندگي با اشخاص بسياري برخورد مي كند، اما شمار كساني كه بر آدمي 
براي اين بندة كمترين، پروفسور نتصر يكي از اين . گذارند بسيار كم استتأثيري فراموش ناشدني 

  .اشخاص استثنايي بود

در علم عرفان ! پيش از هر چيز، صورت خندان اين شادروان مخاطبانش را مجذوب خويش مي كرد
انسان  "نشامايدرون و "به معناي ) پِنيم( ְּפנִים تجلّي گرِ "رخ و چهره"به معناي ) پانيم( ָּפנִים ديهو

  .تلقّي مي شود و صورتي خندان گوياي روحي ويژه مي باشد
هر نشستي با پروفسور نتصر برايم آموزنده و گيرا بود، به ويژه آن كه واقف بودن به تاريخْ از فرامين 

ايام گذشته را به ياد آور و بر سالهاي «: مي باشد، چنان كه در توراه آمده است "توراتنو هقدوشا"
هاي پيش از خود تعمق كن؛ دربارة گذشته از پدرت بپرس تا برايت حكايت كند و تاريخ را از  ندورا

در اين ميان، مخصوصاً تبحر بي نظير ايشان ). 32:7، دواريمسفر (» .پيرانت بخواه تا برايت تعريف كنند
  .رزانه مي نمودبر مبحث تاريخ يهوديان ايران، مرا تشنة مالقات هاي بيشتر با اين دانشمند ف

خوب به ياد دارم كه ايشان در جمعي بر اهميت تعليم و تربيت يهودي تأكيد كرد، فعاليت هاي 
سسات آموزشي يهودي را تشويق نمود و گوشزد كرد كه آنچه يهوديت را از ساير مذاهبِ عمدة دنيا مؤ

وعديم و كشروت و غيره توراتنو هقدوشا، همچون شبات و مفرامين عملي متمايز مي كند همانا تعليم 
مي باشد، چون از نظر جنبه هاي كلّي فلسفي، همچون وجود ذات الهي، اين كه همة ما توسط خداوند 

و عالم باقي و مانند اينها، همة اين مذاهب كمابيش ديدگاهي ) روح( "نشاما"آفريده شده ايم، وجود 
                                                 

مقالة حاضر از نوشتة ايشان ويژة . است "كولل لس آنجلس"و نيز  "رت حييمتو"هاراو داويد زرگري بنيانگذار و راو اعظم كنيسا و مدارس (*) 
  .اين مجموعه برگرفته شده است
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د كه فرزندانش خود تصميم گرفته بودند پروفسور نتصر به اين امر مباهات مي كر! واحد و مشترك دارند
كه در يشيواهاي مختلف با ريشه هاي عرفان و يهوديت آشنا شوند و اين تعاليم را در زندگي روزمره به 

  .كار بندند
بنده آشنايي با پروفسور امنون نتصر را مديون دوست گرامي، روانشاد مسعود هارونيان هستم كه در 

به منزل و كلبة ما  "موعد سوكا"افتخار دادند و همراه ايشان به هنگام يك مورد به من و همسر عزيزم 
جالب آن كه پروفسور نتصر پس از اين مالقات براي كودكان خردسال من از طريق  پست، . آمدند

تأسف من اين است كه چرا پيشتر از آن، طي سالهاي تحصيلم در ! چندين هدية آموزشي فرستادند
با او كه در آن دانشگاه سمت استادي داشت آشنا نشدم تا بيش از آنچه شد از  دانشگاه عبري اورشليم،

  .محضرش بهره ببرم
  …روحش شاد و يادش به خير باد —זכרונו לברכה 

 2009لس آنجلس،  ژانوية 
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  پروفسور شائول شاكد
  

   به ياد يار و همكار ديرينم، امنون 
  

به سادگي نمي توان چنين همكاري درازمدتي را . امنون نزديك به چهل سال دوست من بود
با شراكت  1970ما در سال . در چند كلمه خالصه كرد و اينجا نيز زمان درستي براي اين كار نيست

نخستين بار با او حدود يك سال . گذارديم در دانشگاه عبري اورشليم را بنيان شناسييكديگر بخش ايران
من براي ديداري كوتاه به آنجا رفته بودم و او آن موقع در . پيشتر از آن در شيكاگو مالقات كرده بودم

مشتاق بود كه پس از تكميل مطالعات دورة دكتراي خود او . كرد در اوربانا، تدريس مي دانشگاه ايلينوي
او . توانست باشد بر من واضح بود كه او همكار ارزشمندي مي. ل بازگردددر دانشگاه كلمبيا به اسرائي

جدا از آن كه واجد شرايط هوشي و آكادميك الزم بود، داراي متانت و حسنِ سليقه اي طبيعي و ساده 
ما هرگز با يكديگر جدال و يا اختالف نظري . بود، خصلتي هميشگي  كه تا پايان عمر آن را حفظ كرد

هرگز جاه طلبي يا حسادتي از خود بروز نداد . داوري او هميشه منصفانه و متوازن بود. نداشتيمجدي 
جز آن كه هميشه كوشش كرد تا به دانش و پژوهش، اجتماع، دانشگاه و كشورش  به بهترين وجه 

  .ممكن خدمت كند
آنگاه كه بيمارستان او تا حداكثر توان خود نيروي دفاعي اسرائيل را به وقت نياز ياري رساند، و 

اينها تنها دو مورد از چيزهايي است كه من . با بحران مواجه شد، به آن نيز كمك كرد "بيكور خوليم"
هرگز براي . ، اما او خود هيچ وقت از موفقيت هايش تعريف نمي كردآموختمهاي او  راجع به فعاليت

و خدا مي داند كه او  — انداختخود چيزي نخواست و هرگز مشكالت خودش را به دوش كسي ديگر ني
او به سادگي و فروتني زندگي كرد و هرگز چيزي صرف خودش . چه مشكالتي در زندگي خود داشت

                                                 
پروفسور شائول شاكد استاد بخش مطالعات آسيايي، آفريقايي و خاورميانة دانشگاه عبري اورشليم بوده است و پژوهش هاي او از جمله (*) 

نوشتة حاضر از متن سخنراني ايشان كه نخست در مراسم  خاكسپاري . اني ايران را در برمي گيردمطالعات ادبيات فارسيهود و زبانهاي باست
  .ارائه شد، برگردان و اقتباس شده است 2008ياد نتصر در ريشون لتصيون، در تاريخ بيستم فورية  زنده
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او هرگز راه ميانبري . كيفيت علمي او روشن و دقيق بود. نكرد، نه زينتي و يا هر شيء سطحيِ ديگري
ش صحيح باشند؛ هدف او آن بود كه به اختيار نكرد؛ همواره مي خواست مدارك، واقعيت ها و ارقام

او اغلب مطالعاتي را بر خود تقبل مي كرد كه . ديدگاه كلّيِ واضحي از پرسش هاي تاريخي دست يابد
ترين معيارها  -نيازمند شكيبايي و زحمات فراوان بودند، و همواره مي خواست كه با باالترين و سخت

  .سختي كه بر خود مي پذيرفت پيروز بيرون آمداو بدون استثناء از آزمون هاي . سنجيده شود
زبانهاي براي گردآوري انواع گوناگون مواد پژوهشي، چيزهايي همچون  1970امنون طي دهة 

. چندين بار به ايران سفر كردتاريخي، و اسناد مدارك  و ايراني -يهوديمحلي يهوديان، دستنوشته هاي 
جا كه ممكن است از گذشتة اجتماعات يهوديِ ايران او براي خود اين هدف را تعيين كرد كه تا آن

. برداري كند، و در اين زمينه از هر دانش پژوه ديگري، زنده يا مرده، سهم بيشتري كسب كرد پرده
كامل ترين و  "انستيتوي بن صوي"او در ) فارسيهود(ايراني  - فهرست دستنوشته هاي يهودي

ني است كه در اختيار ما است و سرمشقي نمونه از كار يك ايرا - تاريخ ادبيات يهوديمنبع ترين  صحيح
  .پژوهشگر است

ادب  اما هرگز گستاخ و بي —راستگوييش  گاه حتي دردآور بود  —امنون حقيقتگو و صادق بود 
او به آساني نمي توانست رياكاري و رفتار فريبكارانه را  تحمل كند، اما وي غالباً به جاي رودررويي . نبود

معموالً كاري مي كرد كه به نظر برسد . شكارِ چنين رخدادهايي، صرفاً خود را پس مي كشيديا نفي آ
شايد . احتماالً اين شيوه در بيشتر موارد مؤثرتر بود تا نفي آشكار اين چيزها. تقصير از خود او بوده است

ودش نهفته بود برخي از كساني كه او با آنها مواجه شد هرگز متوجه طعن ظريفي كه در پسِ سرزنش خ
  .نشدند

ايراني، و  -امنون به خاطر سهم بزرگي كه در مطالعات تاريخ ايران، مطالعة ادبيات يهودي
او به خاطر آموزش نسل هاي فراواني از . حضور يهوديان در ايران داشته است، همواره به ياد خواهد ماند

او به خاطر انسانيتش و . اهد شددانشجويان و نيز اندرزهايش به همكاران همچنان عزيز دانسته خو
باالتر از هر چيز، من باور دارم كه به او به عنوان سرمشقي از . مهربانيش همواره ستوده خواهد شد

  .وفاداري، صداقت و حقيقت نگريسته خواهد شد
من اميدوارم كه امكان و وسيلة آن را داشته باشيم تا يادواره اي مناسب براي ثمرة زندگيش 

من اطمينان دارم كه دوستان و ستايشگران فراوان او در اسرائيل و سراسر دنيا در اين امر به . پا كنيم بر
  .ما ياري خواهند رساند

  .روانش آرام و يادش به خير باد
 2008اسرائيل، پانزدهم فورية 

 



 22

  
  

  پروفسور احسان يارشاطر
  

   مناسبت درگذشت امنون نتصريادداشتي به 
  

-ايران رشتة اورشليم، عبري دانشگاه در فارسي ادبيات و زبان استاد نتصر، امنون نابهنگام درگذشت
  .ساخت محروم اثر پر و پرشور و پركار دانشمندي از را شناسي

وي چند ماهي به علت اختالل كبدي در مركز پزشكي دانشگاه كاليفرنيا در لس آنجلس 
دوستان و ياران بسيارش مراقب و نگران حال او بودند و خانم دكتر ناهيد پيرنظر، دوست و . بودبستري 

همكار وفادار او و آقاي ژاك ماهفر، كه در انتقال او از اورشليم به لس آنجلس همت بسيار به خرج داده 
فا يابد، اما اين رفت كه با تعويض كبدش ش اميد مي. بود، مراقبت مخصوص دربارة او به عمل آوردند

  .امكان پذير نشد و تقدير جز اين بود
او در سال . در رشت زاده شد 1934خاندان نتصر از يهوديان اصفهان بودند، اما وي در سال 

پس از انجام خدمت سربازي در سال . به اسرائيل سفر كرد و به يكي از كيبوتص ها پيوست 1950
. خاورميانه و روابط بين الملل درجة ليسانس گرفت رشتة وارد دانشگاه عبري اورشليم شد و در 1955

در سال . درآمد و سخن پراكني به فارسي را در آن راديو آغاز نمود "راديو اسرائيل"پس از آن به خدمت 
براي ادامة تحصيل وارد دانشگاه كلمبيا شد و پس از دريافت درجة فوق ليسانس در ايران  1963

  .به دريافت درجة دكترا در همان رشته نائل گرديد 1969گرفت و در سال شناسي، دورة دكترا را پيش 
براي شركت در تأسيس رشتة ايران شناسي نتصر پس از يك سال تدريس در دانشگاه ايلينوي ،

مطالعات ايراني و هندي و "سالها رياست شعبة . در دانشگاه عبري اورشليم به اسرائيل فراخوانده شد
به سنّ بازنشستگي رسيد، هر چند  2003ا به عهده داشت تا اين كه در سال آن دانشگاه ر "ارمني

  .تدريس را تا شدت يافتن بيماري اش به كلي ترك نكرد

                                                 
رئيس مركز ايران شناسي دانشكدة امور بين الملل و اجتماعي در دانشگاه كاليفرنيا، استاد بازنشستة پروفسور احسان يار شاطر (*)

نوشتة زير برگرفته از  .او در مقام استاد و همكار سالها با پروفسور نتصر آشنايي نزديك داشته است. استدانشنامة ايرانيكا ايران شناسي و سردبير 
باشد كه با تغييراتي اندك  مي) Spring 2008( 16- 18، صص 1387، بهار 1، سال بيستم، شمارة ران شناسياياز نشرية  37/140 "يادداشت"

  . در مجموعة حاضر به چاپ مي رسد
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امنون نتصر زندگي علمي خود را وقف پژوهش در زبان و ادبيات فارسي و به ويژه تاريخ 
گذشته . نسخ خطّي به اين زبان نمودو ) Judeo-Persian(يهوديان ايران و ادبيات آنان و زبان فارسيهود 

از تربيت عده اي از دانشجويان در رشتة ايران شناسي، در توسعة برنامه هاي فارسي راديو صداي 
مقاالت . عدة زيادي كتاب و مقاله به زبانهاي فارسي، عبري و انگليسي منتشر ساخت. اسرائيل مؤثر بود

  .انِ يهوديان آمريكا انتشار مي يافتزب -فراوان او به فارسي بيشتر در مجالت فارسي
دربارة تاريخ و ادبيات يهود ايران بود و مقاالت متعددي  دانشنامة ايرانيكانتصر همچنين مشاور 

در همة سالهايي كه من از دوستي و همكاري او . از او در اين رشته در اين دانشنامه به طبع رسيده است
ه فرهنگ ايران و روشن ساختنِ خدمات يهوديان به اين برخوردار بودم هميشه او را آمادة خدمت ب

جزو  1973به خواهش من منتخبي از آثار شاعران يهودي ايران را فراهم كرد كه در سال . فرهنگ ديدم
 اين كتاب را استاد محمد نورالدين عبدالمنعم با عنوان. انتشار يافت "فرهنگ ايران زمين"انتشارات 

ايران االدبِ الفارسي عند به عربي ترجمه كرده است يهود.  
وي با استاد شائول شاكد از دانشمندان برجستة زبان پهلوي، زبان آرامي و آئين زرتشتي و عضو 

مقاالت . يهودي بنا گذاشتند -فرهنگستان اسرائيل، كنفرانس هاي دوسال يك بار براي پژوهشهاي ايراني
  .در مجلّدات جداگانه به طبع رسيده انداين كنفرانسها به همت وي و شاكد منظماً 

را بنا گذاشت كه مجلداتي است مشتمل بر مقاالت تحقيقي  "پادياوند"نتصر همچنين مجموعة 
توسط دانشمندان مختلف دربارة تاريخ، ادب و زبانِ يهوديان ايران به معني وسيع كلمه، يعني 

گفته اند يا مي گويند و يهوديان در آنها  سرزمينهايي كه در آنها به يكي از زبانهاي ايراني سخن مي
انتشار يافت و تاكنون سه مجلد از آن منتشر  1996جلد نخست آن در سال . سكني داشته اند يا دارند

  .اميد است كه يكي از همكاران وي اين مجموعة سودمند را ادامه بدهد. شده است
كنفرانسي به افتخار  "صويمؤسسة علمي بن "و  "دانشگاه عبري اورشليم" 2003در آوريل 

وي ترتيب دادند كه در آن وي مورد ستايش بسيار قرار گرفت و از پژوهشها و تأليفات و ساير خدمات 
  . علمي او قدرداني گرديد

پس از درگذشت . نتصر مردي سليم النفس، صلح جو و فروتن، خوش لباس و خوش سيما بود
يوها و تلويزيون ها گفته شد و از مجالس مجلل و پرجمعيتي وي از آنچه دربارة او به طبع رسيد و در راد

كه در نقاط مختلف براي قدرداني از خدمات او تشكيل شد به خوبي معلوم گرديد كه تا چه اندازه 
  .به قلم تواناي منوچهر اميدوار دربارة او به ويژه خواندني است پياممقاالت مجلة . محبوب بوده است

  .ا ترك گفته است، ولي حيات او در آثار فراوانش ادامه خواهد يافتهر چند اكنون نتصر ما ر
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  )اُبرمن(دكتر ناهيد پيرنظر 

  

  اي خاك تيره دلبر ما را عزيز دار
   اين نور چشم ماست كه در برگرفته اي

  
را به تو سپرديم كه اميدوارم قدرش را داشته  ما ديروز با چشمي گريان و دلي خونين وديعه اي

باشي و بداني كه جايگاه او در دل تو و در آينده برايت قدر و اعتباري بسيار خواهد آورد، زيرا كه 
اكثر بزرگان ِ جهان مادي آوازة . نسلهاي بعد، از چهار سوي جهان براي زيارتش به سوي تو خواهند آمد

فاني كسب كرده اند زيرا كه متأسفانه ارتفاع و بعد يك قلّة رفيع فقط خود را بعد از وداع با جهان 
  .هنگامي در ديدگاه ما مي گنجد كه از آن فاصله گرفته باشيم

او حاصل و ميوة زندگي يك ازدواج . ناصر سلوكي يا امنون نتصر انساني بود مثل همة انسانها
او هم مثل هر انسان . فرزنداني بود مانند همهاو را هم پدرومادري، خواهر و برادري و . عاشقانه بود

اما آنچه كه او را از ديگران متمايز ساخته . ديگري با تمام نبوغ ذاتي و سجاياي اخالقي اش كامل نبود
بود استعداد و پشتكار، از خودگذشتگي نسبت به ماديات، رعايت عدل و حقيقت در كارها و پژوهشهاي 

اگر او را امروز در اقصي نقاط جهان از هر قوم و ملّتي . تانة او بودعلمي و رفتار آزاده و بشردوس
شناسند و در مقابل نوشته ها و پژوهش هايش سر تعظيم فرود مي آورند، فقط بخاطر جوهر وجود  مي

  .خودش، معيارهاي اخالقي اش و روش پژوهشيِ حقيقت گرايش بود
ن انسان معمولي چه بود و چه كرد كه آن بگذاريد به كارنامة زندگيش نگاهي كنيم و ببينيم اي

چنان شهرة آفاق شد و در روز وداع، يكبار در لس آنجلس و بار ديگر در اسرائيل، در سرزميني كه 

                                                 
او پايان نامة . اي است.ال.سي.دكتر ناهيد پيرنظر ايرانشناس و مدرس تاريخ و ادبيات يهوديان ايران در دانشگاه كاليفرنيا، لس آنجلس، يو(*) 

ة نوشت. با آن زنده ياد همكاري داشت پادياوند،دكتراي خود را با مشاورت پروفسور نتصر نگاشت و در زمينه هايي چند، از آن جمله مجموعة 
  .در جمع ايرانيان اسرائيلي برگرفته شده است 2008حاضر از گفتار ايشان در مراسم يادبود بيست و دوم فورية 
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خواست هرچه زودتر به سويش پرواز كند، اين چنين با احترام و از سوي واالترين مقام هاي  مي
  .كشوري، فرهنگي و قومي با چشمان گريان بدرقه شد

او كه بود كه حتّي تيغ تيز نقدهاي علمي و اجتماعي اش كسي را از مشايعتش باز نداشته بود، 
زيرا كه همه مي دانيم آنچه كه او مي گفت و مي نوشت در راه روشنگري و حقيقت گويي بود و نه هيچ 

قط براي بگذاريد او را اگر نه براي هيچ خصلت ديگرش، ف. گونه نظر شخصي و يا حفظ روابط اجتماعي
بگذاريد ما يهوديان ايراني از اين كه توانسته ايم . معيارهاي اخالقي، صراحت و راستگويي اش ارج نهيم

يك جوانِ زادة ايرانِ خود را به دنياي علم و دانش، در باالترين درجات فرهنگي و دانشگاهي تحويل 
م و نه به منظور استفادة شخصي و نام او و كارهايش را بخاطر آنچه هست ارج نهي. دهيم بر خود بباليم

همة ما بايد در راه نگاهداري، تكوين و معرّفي آثار تمام شده و نيمه كاره اش . خودنمايي از طريق نام او
  .كوشا باشيم

بياييد ارادت و احترام خود را به او با تقديمِ وقت و دانش خود و يا احياناً كمك هاي مالي ابراز 
كه سليقه ونظريات شخصي خود را در  راه معرّفي و تكامل كارهايش بدون آن داريم و به او بگوييم در

بگذاريد با . نظر بگيريم، فكرش را محترم مي شمريم و آنچه را كه او مي خواست انجام خواهيم داد
همكاري و گذشت، بدون تظاهر و سخن سرايي، كارهايي را كه او به علّت عمر كوتاهش نيمه تمام گذارد  

اش، همه را يكپارچه به جهانيان تقديم  ستگي تكميل كنيم و به همراه آثار تكامل يافتة قبليبا شاي
ما اين دين را در مرحلة اول نسبت به ميراث يهوديان ايراني و در مرحلة دوم به اين همة . داريم

  .دانشمند فرهيخته برگردن داريم 
  

  خولون، اسرائيل
  ٢٠٠٨فورية  بيست و يكم
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  شيرين دخت دقيقيان
  

  رمزگشاي زبان بادام
  

  .او نيازي نداشت شبيه كس ديگري باشد، چون خودش بود
  .او جايي را در اين دنيا پر كرد كه تنها امنون نتصر در خورِ آن جايگاه بود

  .هريك از ما در پهناي هستي استاو پويه اي را به ثمر نشاند كه غايت حضور 
  .او نسخة اصل خودش بود، همان گونه كه هيچ نسخة بدلي را معتبر نمي شمرد

امنون : او رمزگشاي زبان بادام بود در دشت هاي نوآباد و نام و آوازه اي چنين نيز براي خود برگزيد
  .نتصر

  .در برابر قدرت نداشتاو معناي ناب قدرت را فهميده بود كه نيازي به سر فرود آوردن 
او معناي حقيقت را دريافت در گستردن افق ها و راه گشودن، زيرا دانست كه حقيقت در كوره راه هاي 

  .گذارد و براي پديداري، افقي به گستردگي خود مي خواهد تنگ گام نمي
دست او شناخت را مي شناخت كه به آساني دست نمي دهد، ولي وقتي به دست آمد، به آساني از 

  .رود نمي
در صلح، دانش و گفتگوي رو در روي : او پايداري را فهميد كه تنها در قلمروي خوبي معنا مي دهد

  .انساني
  .او به بزرگي رسيده بود، چون كوچك ترها را درس مي داد و بزرگ مي كرد

اسكناس امنون نتصر انسان ساده اي بود كه كاغذ سفيد و ننوشته را كمي بيشتر از كاغذهاي رنگين 
  ...دوست داشت، و جاودانگي را در همين سادگي يافت

  2009ژانوية  8لس آنجلس، 
                                                 

خانم شيرين دخت دقيقيان پژوهشگر، مترجم و نويسنده اي پربار و يكي از چهره هاي شناخته شدة دانش و ادب در ميان ايرانيان و يهوديان (*) 
با پروفسور امنون نتصر در زمينه هاي گوناگون انديشه همچون مباحث يهوديت، تاريخ و ادب، تبادل نظر نزديك  او. ايران در سطح جهان است

  .نگاشته شده است يادنامهمتن حاضر ويژة اين . داشت و دو بار در برگزاري كنفرانس تاريخ شفاهي يهود با آن زنده ياد همكاري كرد



 27

 
  
  

  )صديق( دكتر دانيل تْصديك
  

  ד"בס

   پروفسور امنون نتصر، استاد من
  

هر چه باشد، تنها . بسيار دشوار است كه از زنده ياد پروفسور نتصر به زمان ماضي سخن گفت
بود كه شمار فراواني از همكاران، دانشجويان و دوستانش  2003كمتر از پنج سال پيش، شب نهم آوريل 

من . گزارنددر محل دانشگاه عبري اورشليم گرد آمده بودند تا فرارسيدن دوران بازنشستگي او را حرمت 
به عنوان يكي از سخنرانان آن شب به خاطر آوردم كه نخستين بار چه هنگام نام امنون نتصر را شنيده 

در همين . كالس نهم يا دهم دبيرستان بودم و با يهوديت ايراني و به طور كلي ايران فاصله داشتم. بودم
به چاپ رسيده بود و به پعاميم ژورنال  اثناء، يكي از آموزگارانم مقاله اي را به من معرفي كرد كه در

اين مقاله به قلم پروفسور امنون . پرداخت  س مونته فيوره نسبت به يهوديان ايران ميزِموضوع ديدگاه مو
چنان كه بعدها فهميدم، تصادفي نبود كه پروفسور نتصر نويسندة اين مقاله . نتصر به نگارش آمده بود

آن مقاله به مرور زمان به نوشته هاي فراوان . شتازان اين مبحث بودبود، چرا كه او در واقع يكي از پي
ما را، نسبت به اين مبحث كه تا آن زمان رشته اي  همةديگري از او پيوست كه دانش مرا، دانش 

  .منزوي محسوب مي شد، غنا بخشيد
در مقام كمي بعد، به عنوان دانشجوي دورة ليسانس در دانشگاه عبري اورشليم، امنون نتصر را 

او همواره با لبخندي بر چهره، و چه بسا با خنده اي نشاط بخش به كالس وارد . استادم به ياد مي آورم
او با مهرباني خاص خود به تك تك ما . مي شد، خنده اي كه تا امروز در گوش من طنين انداز است

رامش اشتباهاتمان را اصالح دانشجويان نوپا با جان ودل گوش فرا مي داد، و سپس همواره با ظرافت و آ
به خاطر دارم كه يكي از چيزهايي كه مرا مجذوب . مي كرد، نظر مي داد و ذهنمان را روشن مي كرد

كرده بود آن بود كه او هميشه عالوه بر تكاليف خواندني، با يك مداد بلند و تراشيده به كالس مي آمد و 
                                                 

در رشته هاي  2002او دكتراي خود را از دانشگاه يِيل در سال . بورسية ارزشمند فولبرايت است دكتر دانيل تصديك از دريافت كنندگان(*) 
به فارسي  2008متن حاضر از نوشتة ايشان در تاريخ مارس . تاريخ ايران و خاورميانه، و نيز تاريخ يهوديان تحت حكومت اسالم دريافت كرد

  .اين مطلب همراه با پانويس ها درهمين يادنامه آمده استنسخة انگليسي . برگرداننده و اقتباس شده است
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امنون . كار عنوان مي كرديم، يادداشت بر مي داشتپيوسته، حتي گاه از نكاتي كه ما دانشجويان تازه 
امروز براي من ياد آن مداد نشانگر فروتني بي حد او است، فروتني . نتصر هرگز از آموختن نايستاد

  .مردي كه حرفه اش، ابزار نبردش و بخش بزرگي از زندگيش همواره دانشي خالص و جدي بود
انش بود و من مي توانم بالشخصه به اين امر پروفسور امنون نتصر عميقاً دلسوز دانشجوي

او خود با نزديك شدن پايان دوران ليسانس، با جستجوي فراوان برايم بورسية تحصيلي . شهادت دهم
به پيشنهاد او در خارج از كشور ادامة تحصيل دادم و . فراهم كرد تا بتوانم به تحصيالت خود ادامه دهم

ل و پيش از بازگشت به اسرائيل، هم او به من تصويري دقيق ياه يِـپس از دريافت مدرك دكترا از دانشگ
حتي پس از آن . از اوضاع دانشگاه ها پيش رويم گذاشت و مرا در گزينش مسير آينده ام راهنمايي كرد

نيز او ثابت كرد كه هرگز دانشجويانش را رها نمي كند، كما اينكه هنگامي كه بعدها به درخواست خودم 
التم را پيش از چاپ بررسي كرد، با همان مداد هميشگي نظرات خود را بر آن نوشت كه در يكي از مقا

  .نسخة نهايي مقالة من منعكس شدند
امنون نتصر تنها استاد دانشجويان كالس هايش نبود؛ دايرة شاگردان او حقيقتاً بسي 

يهوديان اسرائيل و جهان در بر  تر از آن بود و جمع انبوهي از كساني را از اقشار گوناگون جامعة  گسترده
گهگاه همسايگان من در اورشليم، يهودياني ظاهراً ساده، از من حال . گرفت كه تشنة دانش او بودند مي

. او را جويا مي شدند و مي پرسند كه چه هنگام به اسرائيل مي آيد تا پرسش هايشان را از او بپرسند
اواني از مردم با پيشينه هاي گوناگون، او آدرس اصلي آدمي به ناگاه متوجه مي شد كه براي شمار فر

  .دانش و پژوهش بود
براي فرد نيكوكار نيازي نيست كه تبليغي شود، چرا كه گفتار او همانا "در تلمود آمده است كه 

حقيقت آن است كه نكاتي كه پروفسور نتصر مطرح ). 5:2، "شقاليم"، تلمود يروشلمي( ".يادوارة او است
اره شان سخن گفت ياد او را همواره زنده نگاه خواهند داشت و بر ذهن همگان ثبت خواهند كرد و درب

ترديد در   او در زمينه هاي گوناگون و متعددي دربارة يهوديان ايراني پژوهش كرد و قلم زد، و بي. نمود
تنها نگاهي . (برخي از اين زمينه ها از پيشتازان، صاحب نظران و پژوهشگران جهاني به شمار مي رفت

شود، كافي است تا آدمي به عظمت  صفحه مي 26به فهرست كامل آثار او، مدركي چشم گيركه بالغ بر 
پژوهش هاي او، به عنوان نمونه، شامل ادبيات، موسيقي و شعر يهوديان ايران مي شود؛ .) كار او پي ببرد

 "آليانس ايزرائليت"ان آموزشي تاريخ يهوديان مشهد را در بر مي گيرد؛ و يا سنت هاي گوناگون سازم
ستيزي، و نيز صيونيسم در ايران روشنگري كرد؛ به -او در زمينة يهود. در ايران را بررسي مي كند

مبحث يهوديان ايراني تحت حكومت جمهوري اسالمي پرداخت؛ زبانهاي گوناگون اجتماعات يهودي 
و اينها تنها بخش ... يهوديان اصفهان قلم زد؛ "هايدشنام سوگندها و "ايران را مطالعه كرد و حتي از 

  .اندكي از بازده پربار علمي او است
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دستنوشته هاي يهوديان ايران در دو مورد ديگر از مهم ترين كارهاي به چاپ رسيدة او يكي 
، و به ويژه ديگري نسخة علمي يكي از مهمترين آثار انديشمندانة يهوديان انستيتوي پژوهشي بن صوي

، به قلم ربي يهودا بن العازار است كه در قرن هفدهم )ووت يهوداحعنوان اصلي (وظايف يهودا ايران، 
همچنين به ياد دارم كه استاد چندي پيش از فوت خود به من گفت كه تقريباً . ميالدي مي زيست

نك من اي. هشتاد درصد كار مطالعاتش در زمينة شاهين، بزرگترين شاعر يهوديان، به پايان رسيده است
كي است كه شايستگي و مهارت آن را داشته باشد كه كار استاد را از آنجا كه مدادش از "مي پرسم، 

  "حركت باز ايستاد، ادامه دهد؟
امنون نتصر از راه تحقيقات خود به ما ياد داد كه چگونه به شيوة مستقيم، بي غرض و 

موضوع اصلي تحقيقاتش، يعني آكادميك بنويسيم، و با اين حال جاي انكار نيست كه  "خشك"
دربارة آزار  را او پژوهش گستردة خود. يهوديان ايراني، موضوعي بود كه از اعماق دلش سر مي كشيد

به «: اين عبارت آغاز كردتقديم ميالدي با  مقرن هفده يهوديان و اجبار آنان به تغيير مذهب در ايرانِ
كشته  1619نوامبر  2، معادل 5380حشوان  25شنبه، ياد ربي ابا، راو يهوديان اصفهان، كه در تاريخ 

ا و يهوديت را بر -پروفسور نتصر در آن اثر از ربي ابا به عنوان انساني ياد كرد كه مرگ براي خد ».شد
واضح است كه كردار نيك نسل هاي پيشين يهوديان، از آن جمله ربي ابا، بر . تغيير مذهب ترجيح داد

  .ك انسان، تأثيري محو ناشدني گذاشته بودندنتصر عنوان يك دانشمند و ي
از استاد «به تصحيح پروفسور نتصر مي خوانيم كه  يهوداحووت ما در اثر كهن فارسيهود 

ما با آن كه به خواندن . اين گفته بسي به ما ارتباط پيدا مي كند. »شنيدن علم به از خواندن است
داد، هنوز حق داريم كه از بابت محروم شدن از  نوشته هاي استاد و آموختن از آنها ادامه خواهيم

  .صدايش به زاري بنشينيم
پروفسور نتصر . افسوس كه نتصر ناهنگام رفت، چرا كه بسي مانده بود تا زندگي كند و بنويسد

يكي از برجسته ترين پژوهشگران مبحث يهوديان ايراني و ايران بود و فوت زودرس او ضايعه اي جبران 
  .دنياي علم وارد كرده است ناپذير بر پيكر

  .به خانوادة او، همكاران، دانشجويان و مردم دانش پژوه تسليت مي گويم
  ...يادش به خير باد

  2008نيويورك، 
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   گزارشي از مراسم يادبود مؤسسة بن تْصوي
  اورشليم، 2008مارس 

  
  فرنوش رام: گزارشگر

  
اُمين روز درگذشت - ، به مناسبت سي1386اسفند  26، مطابق با 2008مارس  16روز يكشنبه 

 α"بن تْصوي"و مؤسسة علمي  "دانشگاه عبري اورشليم"پروفسور امنون نتصر، مراسم يادبودي به ياري 
پژوهشگران برجسته به ياد وي در محل اين مؤسسه دراورشليم برگزار شد كه در آن شماري از 

 .سخنراني كردند

سالگي و طي دهة نخست برپايي كشور اسرائيل  16پروفسور امنون نتصر كه زادة ايران بود، در 
زادة - وي به تأييد بسياري از صاحب نظران، بزرگترين دانشمند ايراني. به اين كشور مهاجرت كرد

ترين سهم را در زمينة تحقيقات فرهنگ، هنر و تنه، بيش-اسرائيلي به شمار مي رفت، كسي كه يك
اما . زمين به خود اختصاص داد و آثارعلمي فراوان و ماندگاري ازخود به جاي نهاد- تاريخ يهوديان ايران

دامنة پژوهشهاي او منحصر به يهوديان ايران نبود و وي يكي از برجسته ترين دانشمندان تاريخ و 
- وي پس از يك دورة دوسالة بيماري كبد، در لس. مي گرديد ادبيات ايران در سطح جهان محسوب

آنجلس چشم بر جهان فرو بست و اندكي پس از آن، پيكرش در اسرائيل، كشوري كه بيش از نيم قرن 
 .در آن زندگي كرده و به آن عشق ورزيده بود، به خاك سپرده شد

آورشد كه هرگاه ياد "بن تْصوي"رياست مؤسسة در جريان اين مراسم يادبود، ابتدا 
دانشمندي برجسته همچون  نتصر ازجهان رخت برمي بندد، دشوار است كه بتوان پژوهشهايش را 

                                                 
متن حاضر از گزارش اصلي ايشان به زبان فارسي براي اين يادنامه اقتباس . خانم فرنوش رام رئيس بخش فارسي راديو صداي اسرائيل است(*)   

 . و تلخيص شده است

α  آمده است "بن صبي"يا  "بن صوي"در مقاالت ديگر:The Ben Zvi Institute  ،צבי בן.  
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وي با اشاره به همكاري علمي مستمرِ پروفسور نتصر با اين مؤسسه تأكيد كرد كه . همچنان ادامه داد
امنون . بود "بركتيك "آمادگي اين دانشمند بزرگ براي سهيم شدن آگاهي هاي وسيعش با ديگران 

نتصر مجموعاً سيزده كتاب مهم دربارة تاريخ ايران و يهودياني كه قرن هاي متمادي در آن زندگي 
. كردند براي اين مؤسسه به نگارش آورد كه هريك ازآنها نتيجة پژوهشهاي طوالني ودامنه دار او بود مي

بان عبري نگاشته شده است، بدون مشورت كه به ز "ايران"تنها به عنوان نمونه، تحقّق كتابي با عنوان 
اين كتاب كه سرنوشت يهوديان و كشور ايران را طي چندين هزاره مورد . دائم با او امكان پذير نمي بود

  .بررسي دقيق علمي قرار داده است، يكي ازافتخارات اين مؤسسه مي باشد
مطالعات خاورشناسي  ، يكي ديگر از دانشمندان مهمِ بخشِپروفسور ميخائيل زندپس از آن، 

دردانشگاه عبري اورشليم، با اشاره به اين كه زندگي علمي او سرشار از خاطراتي پربار از امنون نتصر 
است، گفت كه نتصر با فروتني ذاتي خاص خود، نتايج پژوهش هايش را كه عمري به پاي آنها ريخته 

نوشت،  گفت و مي  كه نتصر از ايران مياو گفت كه آنجا . بود، به سادگي دراختيار ديگران مي گذاشت
منظورش تنها مرزهاي جغرافيايي ايرانِ امروز نبود، بلكه از ديد او، سمرقند، بخارا، هرات و امثال آنان نيز 

او به زندگي، ادبيات، فرهنگ و هنر اين سرزمينها . بخشي ازسرزمين فارسي زبانان محسوب مي شدند
دند تبحر فراوان داشت و به ويژه زندگي يهوديان اين سرزمينها را مورد نيز كه بعدها از ايران جدا شده بو

وي افزود كه خود طي سفرهايش به ايران پيش از انقالب، شاهد ستايش . مطالعات دقيق قرار داده بود
از آن . دانشمندان طراز اول آن كشور از نتصر بود كه برخي از آثارش در ايران نيز منتشر شده بودند

منون نتصر به ويژه با انتشار كتابي دربارة شاعران تاريخ يهود ايران، مبحثي را براي ايرانيان مطرح ميان، ا
  . كرده بود كه پيشتر از آن بي خبر بودند

 "تاريخ يهوديان درعصر جديد"پروفسور زند همچنين به اهميت كتاب ديگري از نتصر به نام 
از يهوديان ايران از قرن هجدهم به اين سو، به شناخت  اشاره كرد كه با بررسي همه جانبه اي) 1982 (

جالب آن كه به گفتة اين سخنران، پژوهشها و كتابهاي . بهتر آنان از جانب پژوهشگران ياري رساند
پروفسور امنون نتصر به زبانهاي فارسي و انگليسي موجب شد كه يهوديان ايران در سه دهة اخير، 

در . ب، بيش از پيش با سرنوشت اجداد خود درايران آشنا شوندعليرغم مهاجرت عمده پس از انقال
پايان، پروفسور زند اشاره كرد كه امنون نتصر، با وجود زندگي طوالني در اسرائيل و شناختي علمي و 

  . همه جانبه از تاريخ و فرهنگ آن، تا به آخر همان نوجوانِ زادة ايران باقي ماند
، رئيس بخش ايرانشناسي دانشگاه تل داويد منَشري پروفسورسخنران ديگر اين مراسم، 

آويو، بر ژرفاي پژوهشهاي امنون نتصر تأكيد كرد و گفت كه كارهاي او، دستنوشته هايي كه از يهوديان 
هاي گوناگون ايران گرد آورد و نتايج پژوهش هايش بر آنها، تا مدتها به عنوان يكي از مĤخذ معتبر   سده

و  "افق باز"پروفسور منشري از . انشجويان و پژوهشگران آينده قرار خواهد گرفتمورد بهره برداري د
سخن گفت و به پژوهشهاي ديگرش درزمينة  "تحقيقات گستردة اين زنده ياد درزمينه هاي گوناگون"
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ادبيات، دين، فرهنگ، تاريخ و موسيقي يهوديان ايراني؛ گويشهاي يهوديان؛ نگارش مقاالت بي شمار 
نيويورك؛ و نيز اثر  "شوفار"فارسي زبان، از آن جمله حدود سي سال مقاالت بي شمار در  درنشريات

پادياوند موجب تقويت ارتباط يهوديان ايراني پراكنده "اشاره كرد و افزود كه  "پادياوند"علمي او به نام 
صر، هشياري او همچنين بر پركاري طاقت فرساي پروفسور نت ".درجهان با ريشه هاي باستاني خود شد

 .و نوآوري هاي او تأكيد ورزيد

، ازمسئوالن ارشد بخش مطالعات پروفسور شائول شاكدسخنران ديگر اين مراسم، 
او كه به مدت نزديك به چهل سال دوست و همكار اين زنده . خاورشناسي دردانشگاه عبري اورشليم بود

وي گفت كه نتصر . ر اشاره كردياد بود، بر جنبه هاي ناآشنايي از زندگي پروفسور امنون نتص
اي چيره دست بود و با اين حال، از سر فروتني، كتابهاي داستانش هنوز منتشر نشده اند؛  نويسنده

موسيقيداني  با سواد و با مهارت و نيز ناطقي توانا بود؛ مراقب و كوشا بود كه براي دانشجويان كمك 
سختي زياد سپري كرده بود؛ و فروتنانه و در سكوت،  مالي گردآوري كند زيرا دوران دانشجويي خود را با

پروفسور شاكد به . براي مؤسسات بهداشتي و خدماتي فراواني در اسرائيل بودجه گرد مي آورد
پژوهشهاي اين زنده ياد درمورد ايرانِ سده هاي گوناگون اشاره كرد و گفت كه بخشي از اسنادي كه وي 

پروفسور . بود، دستماية تحقيقات مهمي دربارة يهوديان ايران بود منجمله از استان فارس به دست آورده
 "منتخب اشعار فارسي از آثار يهوديان ايران"شاكد نيز همچون پروفسور زند بر اهميت فراوان كتاب 

تأكيد كرد و گفت كه بايد سازماني براي ادامة كارهاي اين زنده ياد ) 1973منتشرة ايران و اسرائيل، (
 .برپا شود

، استاد زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه تل آويو، نيز طي سخنراني كتر داويد يروشلميد
زمين، همچون -مبسوط خود، بر نقش مهم پروفسور امنون نتصر در زمينة شناخت شاعران يهودي ايران

ه منجمل—او، و نيز در برانگيختن عالقة نسل جوان دانشجويان "دانيال نامة"شاهين و عمراني و كتاب 
به مباحث ايران و تاريخ يهوديان ايران، كه تا آن زمان چونان گتويي غبار آلود مي نمود، —اين سخنران
 .صحه گذاشت

اي  در ادامه، دكتر يروشلمي به قصد روشن نمودن نقش منحصر به فرد پروفسور نتصر، به نمونه
اساس مطالعات اين زنده ياد، او گفت كه بر.  از تحقيقات دقيق، هوشمندانه و كم نظير وي اشاره كرد

اين مدرسه به دليل . گشايش يافت 1898فورية  21نخستين مدرسة يهوديان در ايران به تاريخ 
تنگناهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي و نياز شديد به همياري يهوديان جهان، درچارچوب فعاليتهاي 

و درماه عبري آدار درتهران راه  )"ان دنيابرادري اسرائيلي"(آليانس ايزرائليت اونيورسل سازمان جهاني 
به . يادآور دوستي ديرينة ايران و يهود "عيد پوريم"اندازي شد، چرا كه آدار زمان شادي يهوديان بود و 

فاصلة چند سال، مدارس يهودي ديگري نيز به ترتيب در همدان، اصفهان، شيراز و چندين شهر ديگر 
از سويي موجب پيشرفت اجتماعي و نيز آگاهي  "فرانسه ايزرائليت آليانس"برپايي مدارس . افتتاح شدند
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بيشتر يهوديان ايران با ريشه هاي خود، و در عين حال باعث درآميختگي بيشتر يهوديان با جامعة 
بزرگ ايراني، انس بيشتر با زبان فارسي، و دور شدن تدريجي آنان از آثار ادبيِ عبري و يا فارسيهود 

نه ديگر ايرانيان يهودي با ادبيات فارسيهود آشنايي داشتند و نه عبري زبانان بدين شكل . گرديد
  .توانستند زبان فارسي نوشته شده به خط عبري را بخوانند  اسرائيل مي

جالب آن كه يهوديان ايران پيش از سلطة اسالم و حتي پس از آن، دركنار گويش عبري، به 
گويش هاي محلي نيز تكلم مي كردند  رديگبه رسي و همچنين زبانهاي ايراني همچون زبان پهلَوي يا فا

و تورات نشانگر اين درآميختگي زباني  "ميكرا"ترجمه هاي بازماندة اين دوران از . و همگي دوزبانه بودند
چند قرن پس از آن شاهين پا به عرصه نهاد و شعرهايش سرشار  از يهوديت، . با زبان فارسي است
ميالدي حول محور كنيسا  19و  18همچنان تا سده هاي  در واقع زندگي يهوديان. تأثيري جهاني يافت

مي گرديد و حتي ميسيونرهايي كه در زمان قاجار به ايران آمدند از عالقة يهوديان اين ديار به تورات و 
، يك مبلغ مسيحي آلماني به نام يوزف وولف 1825به ويژه در سال . سخن مي گفتند "تلمود"تفاسير 

ة شناخت وسيعش از زبان عبري و تورات، مورد مهمان نوازي يهوديان اصفهان به ايران رسيد و به واسط
وولف نوشته هاي عبري متعلق به يهوديان اصفهان را بي نظير خواند و آرزو كرد كه كاش . قرار گرفت

از انگلستان به تهران،  1897چند دهه پس از آن، الخانان آدلر در سال . اروپاييان آنها را خريداري كنند
مرقند و بخارا رفت و شمار فراواني از كتب يهوديان را خريداري كرد،  به اروپا برد و مورد تحقيق قرار س

بندي اين مدارك كه شامل تفسيرهاي شفاهي، فولكلور، گرامر، نقاشي، نوشته هاي  -او به طبقه. داد
ي مي شد پرداخت و كباليستي، خطاطي، نوشته هاي فلسفي و ديگر آثار يهوديان فارسي زبان آن نواح

آيد كه در طول  در مجموع چنين برمي. نتيجه گرفت كه دلبستگي اصلي آنان ادبيات و شعر بوده است
شاعر مهم از ميان يهوديان برخاسته بوده است كه البته از زندگي خودشان نشان  90سده، حدود  9

 .كمي باقي مانده است

ه مورد بررسي طوالني پروفسور نتصر قرار بنا به گفتة دكتر يروشلمي، يكي از پرسش هايي ك
سپس . گرفت مسئلة رشد آفرينش ادبي يهوديان در زمان صفويه، با وجود تحكيم شيعه در ايران بود

ازقرن هجدهم به بعد، عمدتاً به دليل تنگناهاي شديد اقتصادي، اجتماعي، يهود ستيزي و فشارهاي 
وجود مدارس آليانس موجب شد كه دست كم . ش نهادفرهنگي بريهوديان، بازده ادبي آنان رو به كاه

  . آنچه كه تا آن زمان خلق شده بود، تا اندازه اي حفظ گردد
چنان كه اين سخنران تأكيد كرد، فقط پژوهش هاي منحصر به فرد امنون نتصر بود كه از اين 

آنان را در روايت فصل و بسياري ديگر از صفحات تاريخ زندگي يهوديان ايران پرده برداشت و سرگذشت 
  .تاريخ جهان ثبت كرد
، گوينده و گزارشگر راديو صداي اسرائيل، از سهم بزرگ پروفسور خانم فرنوش رامدر پي آن، 

امنون نتصر درپايه گذاري بخش فارسي اين راديو سخن گفت و ياد آورشد كه او از آغاز پخش 
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ا پنج سال، تهيه كنندة اصلي برنامه هاي ت 1958هاي فارسي براي ايران بر موج كوتاه در سال  برنامه
فرنوش رام گفت كه رابطة پروفسور نتصر با اين راديو هرگز قطع نشد، كما اين كه او در . اين راديو بود

ده سال اخير، از جمله سه سلسله برنامة ارزشمند پيرامون مناسبات دو ملت باستاني ايران و يهود، 
ران و سرنوشت ملت يهود طي تاريخ جهان، براي راديو اسرائيل اماكن باستاني يهوديان درسرزمين اي

او از اين كه ": ون نتصرگفتاين سخنران با اشاره به طبع انساندوستي عميق پروفسور امن. تهيه كرد
انسانها به آساني بر روي هم شمشيرمي كشند؛ از اين كه انسانهاي كوچك كمتر از ذره، جهان را تيره 

سپس خانم رام . "ه صداي توپها آرامش زندگي انساني را مختل مي كند، دررنج بودمي كنند، از اين ك
شعري از فريدون مشيري را به همراهي  —بود "نهال"نامش به معناي —به ياد پروفسور نتصر كه

  : سنتور ناتان ال موسايي خواند كه با اين ابيات به پايان مي رسيد
"[...] 

  روزي كه آدمي
  خورشيد دوستي را 
  درقلب خويش يافت،

  راه رهايي ازدل اين شام تار هست،
  وآنجا كه مهرباني لبخند مي زند،

  دريك جوانه نيز
  "!شكوه بهار هست
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  ژنرال شائول موفاض
  

   به ياد پروفسور امنون نتصر

او مردي . پروفسور امنون نتصر خأل عظيمي در دلهاي ما به جاي گذارده استفوت نابهنگام 
او يكي از برومندترين فرزنداني بود كه جامعة يهوديان زادة ايران تاكنون به جهان ارزاني . بزرگ بود

  .داشته است
گذشتة مشترك من و امنون به چندين دهة پيش، به زمان كودكيِ امنون در شمال ايران و  به 

من در طول  .در شهرستان رشت مي رفتند "مدرسة كورش"نگامي بازمي گردد كه او و مادرم به ه
سالهاي بعد، بخت آن را داشتم كه شخصاً با او رابطه اي ويژه برقرار كنم و از نزديك به خصوصيات 
خاص او همچون دل مهربانش، شخصيت دلپذيرش، عشقش به آدميان، و شيوة زندگي فروتتانة او پي 

  :آورده است  )تهيليم(مزامير در كتاب مقدس   داوود پيامبردر توصيف همين گونه مردان است كه  .برم
همچون درختي خواهد بود كاشته بر لب رود، كه ميوه اش را در زمان خويش خواهد داد، برگهايش 

  .هرگز پژمرده نخواهند شد، و هر آنچه انجام دهد به پيروزي خواهد رسيد
دليرانة عزيزمان با بيماري هولناكش بي ثمر ماند و سرانجام، امنون، اين  افسوس كه نبرد

شده بود، هم او كه اشتياقي  پژوه بزرگ، او كه به سرمشقي از سرسپردگي به علم و تحقيق تبديل  دانش
جوشان به دانش و دانشگاه از وجودش فوران مي كرد، كسي كه الهام بخشِ همة ما بود، نتوانست 

  .سته، يعني درماني براي اين بيماري دهشتناك را دريافت كندپاداشي شاي
او از سويي، ميراثي بزرگ به جاي گذاشته است كه همة ما در آن سهيم خواهيم بود و از آن 

غيبت دوست عزيزِ ما در . خواهيم آموخت، و از سوي ديگر، ما را با دلي دردبار و عزادار تنها گذارده است
  .رائيل و در سراسر جهان طنين انداز خواهد بوددر اس "مدارس اولپانا"

  .من تسليت صميمانة خود را نثار بازماندگان، دوستان و دلبندان اين زنده ياد مي كنم
   .خداوند او را بيامرزد

  2008اسرائيل، فورية 
                                                 

اين ايراني زاده تا كنون مقامهاي گوناگوني را برعهده داشته . شائول موفاض ژنرال ذخيرة ارتش اسرائيل و از دولتمردان مهم آن كشور است(*) 
ارسالي ايشان كه نخست در نوشتة حاضر از متن . است كه از آن ميان مي توان به وزارت دفاع، معاونت نخست وزير، و وزارت ترابري اشاره كرد

  .در كنيساي نصح خوانده شد، برگردان و اقتباس شده است 2008مراسم يادبود بيست و هفتم مارسِ 
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  شهبانو فرح پهلوي
  

  پهلويپيام شهبانو فرح 
   به مناسبت درگذشت پروفسور امنون نتصر 

  
با كمال تأسف دريافتم كه پروفسور امنون نتصر، استاد ارشد دانشگاه اورشليم و پژوهشگر تاريخ ميهن ما 

اين مورخ فرهيخته عمري را در پژوهش گوشه هاي . ايران، در لس آنجلس دار فاني را وداع گفته است
ا در گذشته هاي دور صرف كرد و تحقيقات ايشان سرمايه اي جاوداني براي نهفته و تاريخ زندگي ملّت م
  .ايران به جاي گذاشته است

  
در گذشت اين ايرانشناس برجسته را به همة هموطنان گرامي و به ويژه جامعة علمي ايران و خانوادة آن 

  .زنده ياد تسليت مي گويم
  

  2008فوريه،  15، 1386بهمن  26

                                                 
  .در محل  كنيساي نصح خوانده شد 2008مارس  27متن حاضر از پيام شهبانو فرح پهلوي برگرفته شده است كه در مراسم يادبود روز (*)   
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 شاهزاده رضا پهلوي
 

   پيام تسليت
  

  رياست محترم دانشگاه عبري اورشليم،
  

با نهايت تأسف، از خبر درگذشت روانشاد پروفسور امنون نتصر، استاد ارشد و پژوهشگر انديشمند ايران 
صرف مطالعه و تفحص در تاريخ و فرهنگ ايران و  اين استاد فقيد عمر خود را. شناسي مطلع شدم

به همين خاطر فقدان پروفسور امنون نتصر همة . شناساندن اين كشور باستاني به مردم جهان نمود
  .عالقمندان به كشور ايران را متأثر و سوگوار نموده است

  
  .د فقيد ابالغ فرماييدخواهشمندم مراتب تسليت مرا به خانواده و همة استادان و همكاران اين دانشمن

  
  رضا پهلوي
  2008، فورية 1386اسفند ماه 

  

                                                 
  .در كنيساي نصح خوانده شد، برگرفته شده است 2008مارس  27شاهزاده رضا پهلوي كه در مراسم يادبود متن حاضر از پيام (*)   



 38

  
  
  

  فرنوش رام
  

دانشورِ تاريخ يهوديان ايراني زاده امنون نتصر، بزرگدرسوگ    
  

خاك سپرده پيكر بزرگترين دانشمند تاريخ يهوديان ايراني درروزهاي آينده در اسرائيل به 
ياد پروفسور امنون نتصر، دانشمند برجسته، زادة ايران، سحرگاه جمعه، پس ازيك دورة  زنده .شود مي

اين استاد ارشد دانشگاه عبري كه مقيم . دو ساله بيماري كبد، دربيمارستاني درلس آنجلس درگذشت
سيارمهم خود، دچار اين اورشليم بود، پس از قريب شصت سال زندگي در اسرائيل و در اوج تحقيقات ب

به دليل حضوردوستان نزديك و فرزندانش درآمريكا، يك سال پاياني عمر را دركاليفرنيا و . بيماري شد
به انتظار كبدي براي پيوند بستري بود؛ اما با شدت يافتن بيماري، صبح جمعه پانزدهم فوريه 

  . آنجلس درگذشت درلس
استاني ميرزا كوچك خان جنگلي دررشت بدنيا در خانة ب 1934چنان كه خود مي گفت، در 

از نه سالگي ويولن مي نواخت، و تا . شاگرد ممتاز مدرسه بود. بضاعت بود - خانواده اش فروتن و بي. آمد
يك بار يهودي منوحين، ويولنيست برجسته . هنگام ابتال به بيماري كبد، همواره براي خود ساز مي زد

 397در حقيقت او . مي توانست يك نوازندة بزرگ ويولن بشود گفته بود كه اگر نتصر مي خواست،
وي همة اسناد و مدارك در دستيافت . گوشة موسيقي اصيل ايراني را مي دانست و بر آنها احاطه داشت

داوود، هنرمند بزرگ موسيقي ايران، شخصيت يهودي و سازندة تصنيف -مربوط به مرتضي خان ني
كرد، همة كارهاي او را به همت خود به اسرائيل آورد و همه را در را گرد آوري  "مرغ سحر"معروف 

  .اختيار دانشگاه عبري اورشليم قرار داد

نتصر كمي پس از استقالل اسرائيل و هنگامي كه تنها شانزده سال داشت، به اسرائيل مهاجرت 
يالت خود ادامه داد، او پس از گذراندن خدمت نظام در مقام خلبان نيروي هوايي اسرائيل، به تحص. كرد

                                                 
متن حاضر از گزارش ايشان پيرامون درگذشت پروفسور امنون . خانم فرنوش رام گوينده و رئيس بخش فارسي راديو صداي اسرائيل است(*) 

در يادنامة حاضر، . ، با صداي حزين نويسنده، از آن راديو پخش شد2008شانزدهم فورية  نتصر اقتباس و تلخيص شده است كه نخست در تاريخ
  )ويراستار. (به منظور حفظ اصالت و ژرفاي عواطف بي واسطة نويسنده، لحن و محتواي اصلي گزارش بي تغيير مانده است



 39

نيز به جبهه  "يوم كيپور"هرچند در جنگهاي بعدي همچنان سرباز احتياط بود و از آن ميان در جنگ 
  .رفت

امنون نتصر حدود پنجاه سال پيش، نخستين برنامة بخش فارسي راديو اسرائيل به سوي ايران 
همواره ازآن دوره خاطرات مهم و او پنج سال درراديو اسرائيل فعاليت داشت و . را تهيه و پخش كرد

يكي از خاطرات شنيدنيش آن بود كه آن . نظير خود بازگو مي كرد-دلپذيري را با سادگي و تواضع كم
روزها كه صفحه يا نوار موسيقي چندان در دسترس نبود، اگر در پخش برنامه وقفه اي كوتاه رخ 

آورد و در برابر ميكروفون  ويولن را بيرون ميداد، او خود درحالي كه تازه خبرها را خوانده بود،  مي
او براي رفع مشكل كوك ويولن، هرروزقبل ازشروع برنامه، درحالي كه ! نواخت تا وقفه را پر كند مي

اخبار روز را مي نوشت، دقايقي را نيز صرف كوك ساز مي كرد و با ويولن كوك شده در استوديو حاضر 
  .شد مي

تحصيل و دريافت مدرك دكترا، به كار دائم در راديو پايان داد، اما امنون نتصر به منظور ادامة 
از او طي سالهاي اخير چند سلسله برنامه تهيه كرديم كه . تا پايان عمر، همچنان به ما ياري مي رساند

  .اي درآرشيو راديو اسرائيل خواهند ماند براي هميشه به عنوان گنجينه

دهها سال استاد ممتاز . خود را دردانشگاه كلمبيا گذرانداو تحصيالت فوق ليسانس و دكتراي 
او به گفتة رئيس دانشگاه، . دانشگاه عبري اورشليم، و سالها عضو تيم استادان ارشد اين دانشگاه مهم بود

تخصص او كه به واسطة آن مورد احترام شديد  .بيش ازهراستاد ديگري كارهاي تحقيقاتي انجام داده بود
وي همچنين ديرزماني . ميك بين المللي قرارداشت تاريخ يهوديان درسرزمين ايران بودچهره هاي آكاد

پروفسورامنون نتصر . بود دانشنامة ايرانيكادوست و همكار استاد احسان يارشاطر، مؤلف خستگي ناپذير 
برعهده  مدتها مسئوليت بخش ايرانشناسيِ دانشگاه عبري اورشليم را همراه با زنده ياد دكترسارا سرودي

زمين را درنورديد و به گردآوري اسناد - تا زماني كه رفت و آمد به ايران آزاد بود، او سراسر ايران. داشت
 ويژه سفرهاي او نه فقط شهرهاي بزرگ، كه به. و مدارك مربوط به تاريخ يهوديان در ايران پرداخت

خور مي شد و سرسفره و صحبتهاي آنان او با روستاييان دم. روستاها و نقاط دورافتاده را در بر مي گرفت
  .علمي اين دانشمند بزرگ ذره اي آگاهي نداشتند مي نشست، روستايياني كه از برتري

دانش او اما محدود به موضوع يهوديان نبود، بلكه وي دانشمندي كم نظير و پژوهشگري 
ة نبوغ آميزش تا آخرين دم حافظ. راستين دربسياري از امور ديگر مربوط به تاريخ و ادبيات ايران بود

، به آني تو را به چند كتاب، شمارة صفحه و گاه حتي پرسيدي همراهش بود؛ از هر واژه يا شعري كه مي
به راستي كه او با صداي . داد شمارة خطي كه درآن كتاب از اين واژه يا شعر ياد شده بود، اشاره مي

  .نافذش، خود دانشنامه اي متحرك و گويا بود
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نتصر زندگيِ بس ساده اي داشت و به رغم پافشاري هاي مدام دوستان و ستايشگران امنون 
غذايش گاه ماست بود و ناني . فراوانش براي بهبود وضع زندگي خود، از اين سادگي دست نمي كشيد

او عليرغم شكوه، . حتي مسير خانه تا دانشگاه را در زمستان هاي اورشليم پياده طي مي كرد. ساده
و جذابيت خيره كنندة چهره اش، چهره اي كه باعث شده بود بسياري دراسرائيل و جهان، او را زيبايي 

صورتش . از زيباترين و باشكوه ترين مردانِ زادة ايران لقب دهند، به زندگي خصوصي خود بي اعتنا بود
مبذول  با وجود همة توجهي كه به او. تا دم مرگ پير نشد و هرچه گذشت، بر جالل آن افزوده شد

او دهها سال، بر اساس برنامة روزانة منظمي كه از چهار صبح تا نُه . شد، همة عمر را وقف علم كرد مي
تپه هاي "درخانه اش در اورشليم دركنار . شب به طول مي انجاميد، به گونه اي سخت گيرانه كار كرد

آكادميك و تحقيق  اگرسفري به خارج مي كرد براي كارهاي. ، بي وقفه درحال پژوهش بود"رام
در پيشگيري از . ها و مراكز علمي بزرگ همچون موزة بريتانيا يا آرشيوهاي ارزشمند ديگر بود درموزه

اتالف وقت كم نظير بود؛ گاه حتي براي نزديكترين دوستان و ستايشگرانش، دعوت از او كاري ناممكن 
  .داد بود؛ حتّي براي صرفه جويي در زمان، فكس را بر تلفن ترجيح مي

او عاشق بزرگ ايران بود؛ دانش كم نظيري از آن كشور داشت و صاحب هزاران جلد كتاب 
  .دربارة ايران بود كه همه را در حافظه داشت

خبردرگذشت پروفسور امنون نتصر تمامي ايرانيان يهودي و جامعة آكادميك اسرائيل را 
اين استاد ارجمند و يار بسيار صميمي  بخش فارسي راديو اسرائيل به خاطر درگذشت. داغداركرده است

پيكر او ظرف چند روز آينده، پس از وداع ياران و دوستداران در  .و دلسوزِ كاركنان آن، سوگوار است
، دركنار آرامگاه مادر دلبندش كه "صيونريشون لتْ"آنجلس، به اسرائيل آورده مي شود تا درشهر  لس

ما در بخش فارسي راديو، ضمن دعوت از همة . سپرده شوددو سال پيشتر جهان را ترك گفت، به خاك 
رِ تاريخ  ايرانيان مقيم اسرائيل براي شركت در مراسم خاكسپاري و اداي احترام به اين بزرگدانشو

  ...يهوديان زادة ايران، بار ديگر در برابر روان پر فتوت او سرتعظيم فرود مي آوريم
  

 2008اورشليم، شانزدهم فورية 
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  منوچهر اميدوار
  

   !؟...يك سال گذشت
  

وقتي ژرژ هارونيان تلفن كرد و گفت اين روزها سالگرد در گذشت امنون نتصر مي رسد، حرفش را 
آن همه شور جواني، آن همه  ولي او درست مي گفت و اين منَم كه نمي توانم باوركنم. باور نكردم

تشنگي آموختن و آموزاندن، آن ميزان فعاليت و كوشش همراه با آن همه استعداد و انديشه، يكباره دود 
شده و به هوا رفته باشد، و صاحب آن همه نيرو و كشش و كوشش، دارندة آن قلب گرم تپنده، دوستان 

پيوستگان جا گرفته  -ديار خفتگان و به ابديتو دوستدارانش را تنها گذاشته و ساكت و خاموش، در 
  .باشد

، كار فرهنگي خوب و مورد عالقه ام را در تهران، همراه با خانواده و پدر و مادر 1959من در سال 
عزيزم، خيل دوستان صميمي و يكرنگم، و از همه مهم تر زادگاه محبوبم يعني كشور آباد و در حال 

اسرائيل رفتم تا به عنوان رئيس بخش فارسي صداي اسرائيل و مدرس پيشرفت ايران، ترك كردم و به 
كه نامش در ايران  "امنون نتصر"در اسرائيل قبل از هركس با . دانشگاه عبري اورشليم به كار بپردازم

بود آشنا شدم، به ويژه كه او بستگي خانوادگي نزديكي با همسرم داشت و مرا بسيار  "ناصر سلوكي"
را كه از اهالي گيالن و داراي همة مهرباني ها،  "صفيه خانم"مادرش . دانست ز ميمحترم و عزي

ها و محبت هاي مردم اين سامان بود، هرگز از ياد نمي برم كه با چه گذشت و  پيلگي -شيله بي
يادش . فداكاري، دو پسرش ناصر و منصور و دختر محبوبش فلور را بزرگ كرد و به جاه و منزلت رساند

  .باد به خير
و اما امنون نتصر پس از آن كه من بر كارهاي راديو مسلط شدم و زبان عبري را به خوبي ياد 
گرفتم، راديو را ترك كرد و براي ادامة تحصيل به آمريكا رفت و در دانشگاه بزرگ كلمبيا در نيويورك به 
                                                 

است كه پيشتر رياست بخش فارسي راديو صداي اسرائيل را بر عهده آقاي منوچهر اميدوار ازنويسندگان و خبرگزاران نامي يهودي زادة ايران (*) 
قلم  پياموي سالها است كه در مقام سردبير و ناشر هفته نامة . داشت و تفاسير سياسي او با صداي رسايش در سراسر ايران و جهان شنيده مي شد

  .متن حاضر از نوشتة ايشان ويژة مجموعة حاضر برگرفته شده است. مي زند
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اطالعات پيرامون او از همان هنگام به تحقيق و جمع آوري مطالب و . تحصيل ايرانشناسي پرداخت
يكي از . مدت دو ملت ايراني و يهودي مشغول شد -تاريخ يهوديان ايران و كاوش در مناسبات دراز

استادان برجسته و دانشمند او، پروفسور احسان يارشاطر، در حال حاضر قطب بي بديل فرهنگ و ادب 
  .خاطره هاي فراوان دارد "امنون نتصر"ايران در سراسر دنيا است كه از شاگرد بارز و فرزانه اش 

وقتي امنون از آمريكا به اسرائيل بازگشت، من به دنبال يك مأموريت فرهنگي از طرف تشكيالت 
جهاني يهود در ايران به سر مي بردم و وسايل تحصيل جوانان ايراني را در دانشگاه هاي اسرائيل فراهم 

بري اورشليم را با همكاري دانش پژوهي ديگر در اين ميان او بخش ايرانشناسي در دانشگاه ع. مي آوردم
  .بنيان گذاشت و به حد اعال موفق شد

در اينجا به جرأت مي توانم ادعا كنم كه امنون در قبال خدمتي كه به فرهنگ به طور كلّي و 
فرهنگ يهودي و تاريخ ايران مي كرد، به وجود خود، به سالمتي و زندگي خود بي اعتنا بود و ظلم 

دو ازدواجش به شكست . از لحظه اي استراحت، تفريح و پرداختن به وجود خويش غافل بود !كرد مي
انجاميده بود و از زندگي راحت خانوادگي و بهره وري از شريك واقعي زندگي و موجودي دلسوز، جز 

و با اين وجود، روحية قوي و جستجوگر و مطالعات . نصيبي نداشت) تا وقتي زنده بود(مادر مهربانش 
  .فعاليت هاي علمي دائمي اش را هرگز از دست نداد و از آن غافل نگرديد

امنون به بيماري جانسوز و . اما چه سود كه روزگار غدار و سرنوشت نامهربان سرِ ديگري داشتند
. دوستانش به ويژه در آمريكا تسليم يأس نشدند. العالجي مبتال شد كه رهايي از آن در حد محال بود

را دايره وار در حلقة محبت و تالش خويش گرفتند و به خدمتش پرداختند ولي شوربختانه،  آنها او
بيماري كار خود را كرد و امنون را از جهان علم و تفحص و تحقيق گرفت و دوستان و شاگردان مكتبش 

  .را داغدار و سوگوار نمود
آثار و نوشته هاي ارزشمند و امروز هر گامي كه براي شناساندن خدمات آن فقيه گرانمايه و نشر 

آفرين او برداشته شود گامي است كه مردانه در راه انجام آرمان ها و خواسته هاي انساني اين  -دانش
  .دانشمند فروتن و بي ادعا برداشته شده است

 آمال و ها خواسته كردن زنده راه در كه آنان عمر و بود جاودان اش خاطره و شاد نتصر امنون روان
  .باد شاد و دراز دارند مي بر گام او

 2009نيويورك، ژانوية 
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  منَشه امير

  
   !امنون نتصر، انساني كه من از نزديك مي شناختم

  

كه به  ييكه به اسرائيل رسيدم و در همان اولين روزها ييآن زنده نام را از همان نخستين هفته ها
 ةاز من درباره پيشين. م كننده بودبرخوردي بسيار دوستانه و دلگر. راديو اسرائيل رفتم مالقات كردم

برايش تعريف كردم كه مدت سه سال در روزنامه كيهان تهران در بخش . كارهاي مطبوعاتي ام پرسيد
خبرهاي خارجي و ترجمه مطالب و گزارشها از زبان فرانسه به فارسي كار كرده ام و مقاالت و گزارشهاي 

تاريخ  ةكه دربار به فارسي برگردانده ام بسيار ترجمه كرده يا نگاشته ام و حتي يك كتاب از فرانسه
از آن را به سرعت  ييكتاب را با عالقمندي گرفت و ورق زد و بخش ها. كشور اسرائيل است ييبرپا

  . خواند و نگاه تحسين آميزي به من انداخت و به خواندن ادامه داد
  مگر چند سال داريد؟: با شگفتي پرسيد

ساله بودم و  17ترجمه كردم  ولي وقتي آن كتاب را ،من اكنون حدود بيست سال دارم: گفتم
  . مطالب همين كتاب موجب شد كه من تصميم به مهاجرت به اسرائيل بگيرم

اميدوارم بتوانيد . ما در راديو به افرادي مثل شما نياز بسيار داريم: من نواخت و گفت ةدستي به شان
  . با ما همكاري كنيد

كامل داشت مطالب  ييكاري من آشنا ةابقاز ايران مرا مي شناخت و با سآقاي منوچهر اميدوار كه 
  . همكاري من با بخش فارسي راديو اسرائيل آغاز شد ةو زمين بيشتري در اين باره گفت

                                                 
دهد و  او هنوز پس از بازنشستگي، به همكاري خود با آن راديو ادامه مي. آقاي منشه امير سالها رئيس بخش فارسي راديو صداي اسرائيل بود) (*

شان ويژة نوشتة زيبا و صميمي اي.. هر هفته، شايد ميليونها انسان مشتاقانه به انتظلر تفاسير سياسي او پيرامون امور خاورميانه و ايران مي نشينند
  .اين يادنامه نگاشته شده است
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سال مي گذرد و در طول اين زمان طوالني، من بارها و بارها در  49 از آن روزهاي نخستين، درست
خوبي باشد مي نگريستم و از او چيزهاي  كنار امنون بودم و به او از ديدگاه فردي كه مي تواند معلم

   . بسيار فرا گرفتم
از اطالعات گسترده او درباره اسرائيل . نگريستم» مرجع تقليد«هميشه به او به ديد يك نماد و يك 

در همان نخستين ديدارها، هنگامي كه از آمادگي من براي همكاري با . مو تاريخ آن سود بسيار برد
  ولي زبان عبري تا چه حد مي دانيد؟: استقبال كرد، پرسيد راديو اسرائيل با شادي

اما به . آن را دارم ولي در سطحي نيستم كه بتوانم روزنامه ها را بخوانم و درك كنم ةماي: گفتم 
زبان فرانسه تسلط دارم و از آن طريق مي توانم مطالب را به فارسي برگردانم تا زبان عبري را در 

  !و چنين شد – مماههاي پس از آن فراگير
، براي نوشتن گفتارها و مطالبي بود كه به اسرائيل مربوط ييامنون نخستين معلم من در كار راديو

خاورميانه آگاهي هاي زياد داشت كه از آن بهره مند  ةمنطق اين سرزمين و اصوالً ةدربار. مي شد
و كاو  استدالل و كند ةشيو يدادها براي من تازگي داشت وديدگاههايش در مورد مسائل و رو. شدم مي

  . نداشتم ييمسائل به گونه اي بود كه من در ايران با آن آشنا
بود  ييهمان رشته ها خاورميانه و علوم سياسي درس خوانده بود و اين دقيقاً ةدر دانشگاه در رشت

و مهر به پرسش هاي من  ييبا شكيبا. كه من مايل به تحصيل در آنها در دانشگاه عبري اورشليم بودم
  . مي كرد ييپاسخ مي داد و مرا راهنما

خود با سربلندي سخن مي گفت و من و ديگر دوستان با شگفتي  ةدرباره دوران خدمت نظام وظيف
مي گفت كه در دوران خدمت، خلبان هواپيماهاي اطالعاتي . و هيجان به سخنان او گوش مي داديم

هاي مصري در سينا پرواز مي كردند و به گردآوري اطالعات موتوره بود كه بر فراز نيرو -يك
  . پرداختند مي

در محافل و . آدم خشكي نبود – امنون، با وجود اطالعات گسترده اي كه داشت، بسيار دوست بود
مي گفت و مي خنديد و لطيفه تعريف مي كرد، . مجامع و جشن ها و دوره هاي ايراني نقل مجلس بود

نوازندگي را بسيار دوست داشت و فردي متواضع بود و  .گفت و ويلن مي نواختاز خاطرات خود مي 
  . هرگاه محفل مناسبي برپا مي شد، با ميل و خرسندي به نواختن ويلن مي پرداخت

ة كه امنون تصميم گرفت براي ادام هنوز بيش از سه سال از آغاز كار من در راديو نگذشته بود
را كه با هم درباره رشته اي كه او بايد بخواند داشتيم، بخوبي به  ييحثهاب. تحصيل به اياالت متحده برود

دلش مي خواست رشته اي باشد كه بيشترين سود را براي مردم و عالقمندان به دانش در پي . ياد دارم
  .بيĤورد
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تحصيلي خود در دوران  ةيخ و فرهنگ يهوديان ايران را رشتتار ةهنگامي كه شنيدم پژوهش دربار
ار هربار كه به اسرائيل مي آمد، فرصت ديد. ليسانس و دكترا قرار داده است بسيار خرسند شدمفوق 

 توان خود را بر ةخود بسيار خرسند بود و احساس مي كردم كه هم ةاز رشت. دوباره اي دست مي داد
عات سفرهايش به ايران، براي گردآوري اسناد و گفتگو با مردم و جمع آوري اطال. سر آن مي گذارد

در اين سفرها ، ضبط گفتگوها و كشف اسناد و مداركي كه در كنج پستوها نگاهداري . بسيار مهم بود
  . مي شد براي شناخت تاريخ يهود ايران اهميت بسيار داشت

تاريخ شاعران يهودي ايران همانند زمين لرزه اي در دنياي ادب و  ةنخستين كتاب او دربار انتشار
ترديد بسياري از پژوهشگران ايراني تا آن روز نمي دانستند كه ايران خاستگاه بي . فرهنگ ايران بود

شاعران يهودي بوده كه به زبان شيرين فارسي اشعاري مي سرودند كه امروز بخشي از فرهنگ پر افتخار 
  . ايران زمين است

. بگويد بسيار متواضع بود و دوست نداشت از اهميت كار خود و خدماتي كه كرده و مي كند سخن
ولي هميشه از ساعات زيادي كه مشغول مطالعه و پژوهش است سخن مي گفت و از اين كه بودجه اي 

يا حتي  در اختيار ندارد كه بتواند دستياري بگيرد كه در برخي كارهاي فني او را ياري دهد گله مي كرد
  .سر انجام حل شد نرم افزاري براي نگارش به فارسي تهيه كند، كه البته اين مورد نرم افزار

او خود احساس مي كرد كه . در سالهاي پس از آن، به اهميت كار امنون بيش و بيشتر پي بردم
بسيار . زمان مي گذرد و اگر شتاب نكند، برخي اسناد و خاطرات و اطالعات به كلي از دست خواهد رفت

ه و كتاب و تصور مي كنم به طور نسبي بيش از هر پژوهشگر ديگر تاريخ ايران رساله و مقال. پركار بود
  . گزارش نوشت

همسر و فرزندان من، هربار كه او را شب شنبه به خانه دعوت مي كرديم، از وسعت درياي اطالعات 
با اين تصور كه  ،يك پروفسوريا به قولي  - يك پژوهشگر بود ظاهراً. او به شگفت در مي آمدند

. ر دنيا مي گذرد، اطالعي ندارنددانشمندان فقط غرق بحر رشته خود هستند و از چيزهاي ديگري كه د
هر  ةولي امنون درباره همه چيز، مطالب زيادي مي دانست و هم سخن بسيار پر جذبه اي بود و دربار

وسعت اطالعات او را همگان مي ستودند و انگشت حيرت به دهان . مطلب مي شد از او بسيار ياد گرفت
  .مي گرفتند

سه دهه بيش از در طول . بي جهت نمي داد ةگاه وعد هيچ. انساني بسيار خوش قول و منظم بود
كه او راديو اسرائيل را ترك گفته و راه پژوهش و دانش را برگزيده بود، هرگاه به او روي مي آورديم و 

را تهيه نمايد، هرگز روي ما را  ييدرخواست مي كرديم در برنامه اي شركت كند و يا رشته برنامه ها
تنها خواهشش آن بود كه چند هفته يا چند ماهي . ت ما را رد نمي كردزمين نمي گذاشت و درخواس

از او . صبر كنيم تا او تعهدات پيشين خود را به انجام برساند و آنگاه به اجراي درخواست ما بپردازد
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. فرهنگي ديرينه بين دو ملت ايران و اسرائيل تهيه كند ةرابط ةرا دربار ييخواسته بوديم رشته برنامه ها
درست در همان . پنج ماه پس از آن تاريخ اين كار را به انجام خواهد رساند ةل داد كه تا اول ژوئيقو

  . ضبط برنامه است ةگرفت و خبر مي داد كه خواست ما عملي شده و او آماد تاريخ تماس مي
ا راديو اسرائيل چند رشته گفتگوهاي با ارزش علمي با پروفسور امنون نتصر به عمل آورده كه ج

اين پرسش و پاسخ نشان دانش گسترده و احاطه . دارد روزگاري به صورت يك كتاب جدا انتشار يابد
امنون به موضوع هاي مختلف است، زيرا گر چه مي دانست كه موضوع كلي گفتگو چه خواهد بود، از 

  .جزئيات پرسشها آگاهي پيشين نداشت ولي پاسخ هر سئوالي را در آستين خود داشت
بسياري از افراد جزئياتي را به ياد داشت كه انسان را به  ةدربار. او شگفت آور بود ةظقدرت حاف

تاريخ وقايع بسياري را نيز از . خانوادگي، و غيره و غيره ةتاريخ تولد، نام پيشين، سابق: حيرت در مي آورد
اطالعات را به او غبطه مي خوردم كه چگونه ممكن است يك انسان اين همه معلومات و . حفظ داشت

  خود بسپارد؟ مگر او كامپيوتر بود؟ ةدر حافظ
، ييبه ياد دارم كه وقتي بابت يك رشته گفتگوهاي راديو. از امور مادي و مالي دوري مي جست

طبق تعرفه رايج مبلغي به او پرداخت شد، اين پول را به انجمن دانشجويان هديه كرد و اين در حالي 
نياز ) هر اندازه هم كه ناچيز باشد(كه خودش تا چه حد به اين درآمد كه من به خوبي مي دانستم بود 
  . دارد

هرگز به دنبال آن نرفت و از اقتصاد و پس انداز و روز مبادا چيزي . پول، برايش واژه اي بيگانه بود
نخستين كسي . نمي دانست و هرگاه پولي داشت به ديگران مي سپرد، چرا كه خود مصرف آن را نداشت

ه در سفرهايش به اياالت متحده درخواست كمك خرج تحصيلي براي دانش آموزان ايراني زاده در بود ك
ولي هميشه اصرار مي كرد كه كمك ها به صورت . اسرائيل كرد تا بتوان به آن ها بورس تحصيلي داد

  .چك و نه نقدي باشد كه خداي ناكرده كسي لكه بر او نبندد
د دارم اولين و آخرين اتومبيلي كه خريد يك فولكس واگن كوچك به ماديات بي اعتنا بود و به يا

بود كه سيزده سال تمام با آن رانندگي كرد و هنگامي كه آن اتومبيل از رمق افتاد و در خيابان 
از آن پس ديگر اتومبيل نداشت و با اتوبوس يا تاكسي . جا گذاشت و رفت حركت ماند، آن را همان  بي

او  ةبراي سفرهاي بين شهري، هميشه افرادي بودند كه داوطلب مي شدند رانندولي . آمد و شد مي كرد
  !چه لذتي باالتر از مصاحبه با امنون – باشند

نه فرش در خانه اش پهن كرده بود و نه اشياء . تنها تجملي كه در خانه اش ديده مي شد، كتاب بود
همه جا . نداشت ييخانه اش سالن پذيرا قاطعانه تر بگويم،. ش بودييگران قيمت زينت بخش اطاق پذيرا

اطاق كار و كتابخانه بود، خواه آن اطاق بزرگ كه در آنجا با ديگران ديدار مي كرد و خواه آشپزخانه اي 
  . كه در كمال سادگي در انتهاي آن اطاق قرار داشت و ميز غذاخوري آن در واقع ميز تحرير امنون بود
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ماست و لبنيات و كمي سبزي چيز ديگري يافت  در يخچال خانه اش جز چند ظرف كوچك
  !مي كرد و بس ييشد و از ميهمانانش با چاي و بيسكويت پذيرا نمي

از بوق سحر بيدار مي شد و به كار مي پرداخت و شامگاه براي قدم زدن از خانه بيرون مي رفت و 
  .پس از برگشت، دوباره در كنار كتاب هايش مي نشست

هم سخن بودن با او آن قدر به دانش انساني كمك مي كرد، و آن قدر با دل آن قدر محبوب بود، و 
و جان حاضر بود حرف دل ديگران را بشنود و مرهمي براي درد آنان باشد، كه تلفن خانه اش لحظه اي 

ولي هنگامي كه مزاحمت تلفني از حد مي گذشت، دستگاه تلفن را خاموش مي كرد . خاموش نمي ماند
مي گفت كه اگر كار فوري با او دارند، با فاكس به وي پيام برسانند، چون تلفنش بسته و به دوستانش 

  .است
 ييازدواج نخستينش بي ثمر ماند و به جدا. در زندگي خانوادگي بيشترين مرارت ها را متحمل شد

كه از  از كودكاني. تا امروز علت آن را نمي دانم و هرگز جرات نكردم علتش را از او بپرسم. انجاميد
م داشت، هميشه با حسرت سخن مي گفت و از اين كه نمي تواند آنان را ببيند، در رنج بودازدواج دو .

از اين فرزندان و تفاوت فرهنگي و باور ديني كه بين آن ها ايجاد  يياحساس مي كرد كه دوري جغرافيا
خاموش بود، ولي . لب كرده استبا او بيگانه ساخته و لذت پدري را از او س گرديده، كودكان را كامالً

  .احساس مي شد كه رنج مي برد
چه كسي مي توانست حدس بزند انساني كه نه سيگار مي كشد، نه . بيماري او يك بالي ناهنگام بود

تا آخرين . مشروب مي خورد و نا عادت هاي ناسالم ديگر دارد، اين چنين جوان چشم از جهان فرو بندد
چهره اي مردانه و زيبا داشت و . هميشه انساني باريك اندام و سالم و هشيار بودكه او را ديدم،  ييروزها

  . گرچه هرگز اهل تجمل نبود –مرتب لباس مي پوشيد . زلفش كمي آشفته بود
و خوش بياني اش  ييچهره و سالمتي اندام، دانش گسترده و خوشرو ييرفتار، زيبا تواضع و سادگيِ

لب مي كرد و هر اندازه مي كوشيد خود را دور نگاه دارد، هماره همانند زنان و دختران را به سوي او ج
نخست آن قدر او را چشم ترسيده  ةولي دو تجرب. شمع فروزاني بود كه پروانه ها به دورش مي گشتند

  .ر نمي خواست براي بار سوم به دام افتدگيكرده بود كه د
. خانه اش بروم و با او لحظاتي همدم باشم كه شنيدم بيمار است، هرگز حاضر نشد به ييدر ماه ها

. رشيد، خوش اندام، خوش چهره و خوش رو در نظر داشته باشم مي خواست او را هميشه همان امنونِ
پيشين به كار  يياز اين كه بيمار شده است شرمنده بود و از اين كه نمي تواند با همان توان و پويا

  .پژوهشي خويش ادامه دهد، بسيار دل نگران
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گاه به گاه آقاي . شنيدم براي پيوند كبد به لوس آنجلس برده شده است. ديگر نتوانستم او را ببينم
يك سال مي گذرد و . آگاه مي ساخت) بيماري او(هارونيان به من زنگ مي زد و مرا از سالمتي او  ژرژ

  .هنوز برايم باور كردني نيست كه او از ميان ما رفته است
چهره اي كه هنگام گويندگي در راديو اصالت از آن . انساني امنون بود ةچهر ةرآن چه نوشتم ، دربا

مي باريد و هنگام سخنراني در مجامع علمي، جدي و رسمي بود، ولي در مجالس دوستانه لبخند به لب 
  .داشت و شكر مي پاشيد

  .آن ها قضاوت كنم ةكوچكتر از آنم كه بتوانم دربار. از كارهاي علمي اش چيزي ننوشتم
درخشان  ةمن امنون را به عنوان يك انسان، يك دوست، يك شخصيت اجتماعي و يك چهر

او جان دلم را مي خورد فرهنگي به ياد دارم و نبود .  
  !يادش هميشه زنده و راهش هميشه گشوده باد

  2009 ةل فورياو ،اورشليم
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  ژاك ماهفَر

  

  يادش زنده و راهش مدام باد
  

  سروران گرامي، خانمها و آقايان،
  

. امشب گرد آمده ايم تا ياد عزيزي را گرامي داريم كه بر گردن يك يك ما حقّ بزرگي داشت
شخصيت هاي علمي بود كه جامعة يهوديان ايران طي شادروان پروفسور امنون نتصر يكي از بزرگترين 

  .زمين پرورش داده است - دو هزار و هفتصد سال پيشينة تاريخي خود در ايران
هرروز به ياد آن يار عزيز اشك مي ريزم و . خون است -اكنون بيش از يك ماه است كه دلم پر

ا برد؟ چرا نتوانستيم بهتر از آنچه كرديم از پروردگار عالم مي پرسم كه چه شد او را چنين زود از ميان م
از او مواظبت كنيم؟ چرا پزشكان موفق نشدند با وجود تمام پيشرفتهاي علمي دوران ما، او را از اين 
مرگ نابهنگام رهايي بخشند؟ مگر خداوند نمي دانست كه جامعة يهوديان ايراني تا چه اندازه به امنون 

دانستند كه چه اندازه كارهاي ناتمام دارد و هنوز نبايد گذاشت كه او نتصر نياز دارد؟ مگر پزشكان نمي 
  به عالم باقي گام نهد و جامعة علمي يهوديان ايراني را يتيم كند؟

چه كسي مي تواند لبخند آرامِ امنون را از خاطر محو كند؟ كيست كه مهرباني و تواضع اين 
زرگتر و تواناتر بود از ياد ببرد؟ من مي دانم كه همگان مرد را كه از نظر دانش و آگاهي از كوه البرز هم ب

امنون را دوست داشتند، زيرا كه او همگان را دوست مي داشت؛ همه به او محبت مي كردند، زيرا كه او 
  .به همه محبت مي كرد؛ همه به او احترام مي گذاشتند، زيرا كه او به همه احترام مي گذاشت

 هاي نيك از يادها فراموش نمي شوند و شخصيت هاي بزرگمردانِ پاك نمي ميرند، انسان
او براي هميشه در . امنون براي هميشه در ميان ما حضور خواهد داشت. گويند جامعة خود را ترك نمي

با اين وجود، درد . قلب ما خواهد ماند و ياد او همواره تاريخ جامعة يهوديان ايراني را همراهي خواهد كرد
                                                 

متن حاضر از سخنراني . ماهفر از انساندوستان و خادمين اجتماع و از دوستان نزديك زنده ياد پروفسور نتصر بوده اند) جيكوب(آقاي ژاك (*) 
  .در محل كنيساي نصح لس آنجلس برگرفته شده است 2008ايشان در مراسم يادبود بيست و هفتم مارسِ 
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نخست آنگاه كه پدر بزرگوار خويش را از دست دادم، و  —ه گويي دو بار يتيم شدمرفتنش چنان است ك
  ...يكي از دشوارترين روزهاي زندگي من بودكه دوم، روزي كه خبر تلخ درگذشت امنون را دريافت كردم،

اين كه افراد : بزرگداشت شخصيتهاي اجتماعي، علمي و ادبي، هدف بزرگ ديگري نيز دارد
كه نيكي و خدمتشان فراموش نمي شود و بدانند كه جامعة يهوديان ايراني جامعه اي  جامعه ببينند

ديگران را نيز تشويق خواهد كرد  اين واقعيت. قدرشناس است و ياد بزرگان خويش را گرامي مي دارد
ي كه در راه خدمت به جامعه گام بردارند و از توان جسمي، روحي، معنوي و حتي مادي خود براي اعتال

  .جامعه و رفع نيازهايش مايه گذارند
كوچكتر از آنم كه بتوانم از مقام علمي و فرهنگي آن زنده نام سخن بگويم؛ ديگر سخنرانانِ 

اما نيت من اين است كه يادآور شوم . محترمِ اين مجلس يادبود حقّ كالم را در اين مورد ادا خواهند كرد
درازي در پيش داريم تا با همت متقابل و كوشش هاي كار سنگيني در انتظار ما است و هنوز راه 

مشترك بتوانيم آنچه را كه او ناتمام گذاشت به پايان بريم و اين بار سنگين را به سر منزل مقصود 
  .برسانيم

و  دانشنامة ايرانيكايكي از افتخارات بزرگ من اين است كه شادروان پروفسور نتصر مرا با 
ساخت و موجب شد كه مسئوليت حمايت كامل از مطالب مربوط به شخص استاد يار شاطر آشنا 

اكنون من در اين مجلسِ باشكوه پيشنهاد مي كنم كه . يهوديانِ ايران در اين دانشنامه را به عهده بگيرم
مركزي ويژة پژوهشهاي تاريخ يهوديان ايران در دانشگاه عبري اورشليم، كه به مدت چهل سال كانون 

اد بود، برپا شود تا تحقيقات او ادامه يابد و اسناد و مدارك و يادداشتهايش از ميان خدمت آن زنده ي
بر  شاديو  اوبه نسبت ني است كه همة ما اين وظيفة تاريخي بزرگان جامعة ما است و اين دي. نروند

از اين  يهود هميشه ملّتي اهل علم و دانش بوده است و ما يهوديان ايراني نيز هرگزت ملّ. دوش داريم
  .امر مستثني نبوده و نيستيم

اميدوارم كه روح پروفسور امنون نتصر در بهشت با فرشتگان همدم باشد؛ يادش تا ابد در دل 
جامعة ما، در كشور اسرائيل و در ميان يهوديان سراسر جهان زنده و جاويد بماند؛ جامعة ما هرروز 

و به خدمت خويش به اين جامعة پرافتخار ادامه بزرگتر و پيروزتر گردد؛ و بزرگان ما تندرست باشند 
  .دهند

  2008، بيست و هفتم مارسِ لس آنجلس
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  دكتر شيرزاد ابراهيميان

  

  به ياد احياگر راستين غرور يهوديان ايراني
  

در تل آويو كه مجموعة وسيعي از آثار و گنجينه هاي ادبي، حدود سي سال پيش، از موزه اي 
در آن . مذهبي و فرهنگي جوامع يهوديِ پراكنده در گسترة دنيا را به نمايش مي گذارد بازديد مي كردم

عليرغم اهميت تاريخي خاص و قدمت اجتماع يهوديان ايران، : ديدار متوجه موضوع دردناكي شدم
در همين حول و حوش . امون آنان در آن زمان بسيار ناچيز و محدود بوداطالعات و مدارك موجود پير

  .بود كه با پروفسور نتصر از طريق نوشته هايش دربارة تاريخ و ادبيات يهود ايران آشنا شدم
افتتاح . جامعة يهوديان ايران در طول قرن بيستم دستخوش دگرگوني هاي عظيم تاريخي بوده است

در سالهاي نخست آن قرن، يهوديان ايران را به دانش و فرهنگ مدرن  "تآليانس ايسرائلي"مدارس 
انقالب مشروطيت وسپس روي كار آمدن خاندان پهلوي، آزادي هاي تازه و . اروپايي آشنا نمود

بهبود نسبي اقتصادي و ورود به حرفه هاي تازه، شالودة . تحصيالت دانشگاهي را براي ما به ارمغان آورد
ايجاد كشور اسرائيل تكان بزرگ تاريخي ديگري براي آنان بود و نيمي . را در هم ريختزندگي يهوديان 

در پي آن، . سال اقامت در ايران به آن كشور مهاجرت كردند 2500از يهوديان ايران پس از حدود 
به  لرزه هاي آن منجر به مهاجرت سهم بزرگي از باقيماندة ايرانيان يهودي، اكثراً -و پس 1979انقالب 

  .اروپا و آمريكا شد
به اين ترتيب، نهادها و . در جريان اين تغييرات، نسل جوان مي خواست گذشته را فراموش كند

با وجود هجوم جوانان يهودي . بازمانده هاي تاريخي و دستنوشته هاي قديمي خار و بي ارزش شدند
رن هيچ دانشجويي مبحث تحقيق و داخل و خارج از ايران، حداقل به مدت نيم قهاي  ايراني به دانشگاه

آثاري كه . تأليف پيرامون فرهنگ، تاريخ و ادب يهوديان ايران را به عنوان رشتة اصلي انتخاب نكرد
 دربارة تاريخ و فرهنگ يهوديان ايران از آن دوران به جا مانده بيشتر به دست افرادي عالقمند و آگاه
                                                 

 "جامعة انديشوران"وي از فرهيختگان جامعة يهوديان ايراني و از بنيانگذاران بنياد . پزشك جراح است) ابرامز(دكتر شيرزاد ابراهيميان (*)   
  .متن حاضر از نوشتة ايشان ويژة اين يادنامه اقتباس شده است. باشد  مي
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كنار رشتة اصلي زندگي خود، بار مسئوليت جبران همچون دكتر حبيب لوي نگاشته شده است كه در 
  .اين كمبود را بر دوش كشيدند

ديري نپاييد كه جامعة ما متوجه اين نكته شد كه در جريان شتاب آشنايي و كسب دانش مدرن، به 
شكل دردناكي از پرداختن به پژوهش و ثبت هويت تاريخي و ادبي خود غافل مانده است و اين كوتاهيِ 

. ر ارتباط با ديگر گروه هاي اجتماعي، ايجاد حس حقارت و نابرابري فرهنگي مي كنددردناك د
  .مهاجرين ايراني يهودي در سرزمين اسرائيل تا سال ها از اين نقيصه رنج بردند

امنون نتصر تا آنجا كه مي دانم اين كوتاهي و غفلت را از هر فرد ديگري بهتر فهميد و تمام زندگي 
او با داشتن تحصيالت عالي، تسلط به . ران اين عقب ماندگيِ تاريخي صرف كردخود را در راه جب

زبانهاي گوناگون، برخورداري از انضباط علمي شديد، هوش سرشار، حافظة فوق العاده، امانت داري 
علمي و پركاري و تندكاري خارق العاده، موفق شد كه با انتشار صدها مقاالت تحقيقي علمي و چندين 

و كتاب پيرامون تاريخ، ادبيات و فرهنگ يهوديان در ايران، به اعادة حيثيت ما در جهان و به فصلنامه 
  .ويژه در بين ساير جوامع يهودي كمك شاياني كند

را پيرامون افكار فلسفي و مذهبي ربي يهودا بن العازار، حووت يهودا اثر  1995وقتي كه در سال 
هم ميالدي، منتشر كرد، دنيا براي نخستين بار آگاه شد كه رباي و فيلسوف يهودي ايران در قرن هفد

آنجا كه فراموشخانة يهوديان ايران به نظر مي آمد، آتشِ تفكر، پژوهش و مطالعات عميق در زير 
نيز مجموعه اي از مقاالت دانشنامة ايرانيكا نتيجة همكاري ايشان با . خاكستر زنده و فعال بوده است

  .اي هميشه مورد استفادة پژوهشگران و تاريخ شناسان قرار خواهد گرفتعلمي با ارزش است كه بر
از نزديك آشنا شدم و با  1993از افتخارات زندگي اجتماعي من است كه با پروفسور نتصر در سال 

، در جريان تهيه و انتشار سه جلد پژوهشنامة يهوديان ايران، از نزديك "جامعة دانشوران"همكاري بنياد 
به عنوان كتاب پادياوند امروزه كتاب هاي مجموعة . فوق  العادة اين محقق بزرگ بودم شامل خدمات

  .مرجع مورد استفادة دانشجويان و محققين سرتاسر جهان قرار مي گيرد
براي جامعة ما ضربة تاريخي بزرگي رس و نابهنگام پروفسور نتصر در سال گذشته  -فقدانِ پيش

آرزو . كنند نسبي است اين است كه تعداد معدودي راه او را دنبال ميآنچه باعث خوشحالي . بوده است
مي كنم كه ظرف سال هاي آينده، حجم عظيم مطالعات و تحقيقات ايشان به دست شاگردان و 

  .همكاران وي و با كمك مالي جامعه به چاپ برسد
  ، لس آنجلس2009ژانوية 
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  ژرژ هارونيان
  

   آنچه نتصر نوشت تاريخ نبود، كه شناسنامة ما بود
 

  ».تاريخ بايد حقيقت و واقعيت را بنماياند، وگرنه آن نوشته را نبايد تاريخ خواند«
  امنون نتصر

  در مراسم بزرگداشت دكتر حبيب لوي 
  ، سازمان فرهنگي ايرانيان يهودي كاليفرنيا1984آوريل  22

 
من نيز مانند بسياري ديگر از جوانان ايراني آن . ساله نشده بودم 18هنوز . بود 1970نوامبر اوايل 

سالها، از سوي يكي از دانشگاههاي آمريكا پذيرفته شده بودم و به سوداي ادامة تحصيل، خود را براي 
يني نشده سفر به آن سوي دنيا آماده مي كردم، غافل از آن كه اين سفر بعدها به مهاجرتي پيش ب

. چند روزي به موعود پرواز مانده بود كه از شادروان پدرم سراغ شناسنامه ام را گرفتم. تبديل خواهد شد
هر . كردم بهتر است در آغاز اين مرحلة جديد از زندگي، مدرك هويتم نيز همراهم باشد شايد فكر مي

عين حال منظم بود ترجيح داد كه  اما پدر كه مردي استوار و در. چه بود از آن احساسهاي غريب بود
اين را هر موقع الزم داشتي برايت . اآلن فقط به گذرنامه ات احتياج داري«: آن را پيش خود نگاه دارد

درصد از ديگر يهوديان  75به هر حال چند سالي نگذشت كه خانوادة من نيز همانند قريب » .فرستم مي
ايران را ترك گفتند و براي آغازي ديگر، به  1979تان يا همان زمس 1357ايراني، حوالي حوادث بهمن 

  .اين سرزمينْ كوچي اجباري كردند
چند ماهي پيش از آن براي . ، پس از يك زندگي پربار، دار فاني را وداع گفت2006پدر در تابستان 

اي با و سپس دفترچه » !ژرژ، بيا، اين هم شناسنامه ات« : احوالپرسي نزدش رفته بودم كه به من گفت
: نام«كاغذهاي رنگ و رو رفته را پيش رويم گذاشت كه نوشته هايش هنوز به خطي خوانا مي گفتند، 

  »...تهران: هارونيانِ كاشي؛ فرزند آقاجان معروف به مسعود؛ محل تولد: ژرژ؛ نام خانوادگي
                                                 

او رئيس شوراي سازمانها، عضو هيأت مديرة سازمان . ايراني كاليفرنيا استآقاي ژرژ هارونيان انساندوست و از كوشندگان جامعة يهوديان (*) 
  .متن حاضر از نوشتة ايشان ويژة اين مجموعه برگرفته شده است. فرهنگي و از دوستان نزديك پروفسور امنون نتصر بوده است
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ذهن  امروز كه به آن لحظات فراموش ناشدني مي انديشم، با خود مي گويم ايكاش آن روز حضور
اما حقيقت ! متشكرم كه اين مدرك را سالهاي سال برايم حفظ كردي«: كافي داشتم و به پدر مي گفتم

مگر نه اين است كه شناسنامة واقعي هر » .آن است كه من شناسنامه ام را مدتها است از تو گرفته ام
ت؟ مگر نه آن كه تاريخ و سرگذشت اجداد او و چگونگي شكل گيري فرهنگ و اعتقادات او اس انسانْ

هويت واقعي آدمي در آن است كه بداند از كجا آمده و سنّت هايش براي چه هستند؟  من بايد به او 
پدر، تو مرا با كسي آشنا كردي كه مرا مانند بسياري از يهوديان ايراني ديگر از خواب تاريك «: گفتم مي

ة اين جامعه را با تأليف صدها كتاب و نا آشنايي با گذشتة خود بيدار كرده است، كسي كه شناسنام
  ».را مي گويم "امنون نتصر"پدر، دوست نزديك و محرم اسرارت، . مقالة تحقيقي صادر نموده است

به دعوت دوست ديرين خود، راو داويد شوفط، براي  1983دكتر امنون نتصر نخستين بار در آوريل 
رئيس سازمان "ل با پدرم كه از بنيانگذاران اصلي و او از همان سفر او. ايراد سخنراني به لس آنجلس آمد

اين صرفاً نه رابطه اي ميان يك . بود، رابطه اي نزديك و دوستانه برقرار كرد "فرهنگي ايرانيان يهودي
از بركت . پژوهشگر و گروهي فرهنگ دوست، بلكه پيوندي بس صميمانه با تك تك اعضاي آن گروه بود

سال بعد فعاليت هاي متعدد و قابل توجهي در راه فرهنگ و نيز  اين دوستي، طيِ بيست و اندي
رساني به معضالت مختلف جامعه انجام يافت كه از آن ميان مي توان به اعطاي بورس تحصيلي به   ياري

صدها دانشجو در اسرائيل و آمريكا؛ برگزاري سمينارهاي آموزشي براي آشنايي كساني كه از فرهنگ و 
د بي خبر بودند؛ كمك به كارهاي پژوهشي؛ و برگزاري مراسم گراميداشت بزرگاني گذشتة پيشينيان خو

. داوود، موسيقيدان شهير، اشاره كرد-همچون دكتر حبيب لوي، مورخ برجسته، و يا استاد مرتضي ني
او در عمل عضوي از هيأت مديرة . همة اين فعاليت ها با حضور و مشورت پروفسور نتصر صورت پذيرفت

  .ن فرهنگي محسوب مي گرديد و براي خانوادة ما، شايد عضوي حتي نزديكتر از آن بودسازما
من از همان اَوانِ حضورش در لس آنجلس، اقبال آشنايي با او را در رفت و آمدهايش به منزل پدر و 

پدر كه گويي جواهري ناياب پيدا كرده بود، سر از پا نمي شناخت و پذيرايي و .  مادرم پيدا كردم
دكتر نتصر نيز با فروتني و افتادگي . سيدگي به دكتر نتصر را به همة اعضاي خانواده گوشزد مي كردر

  .خاص خود، شايد آن پشتيبان و حامي را يافته بود كه در زندگي به آن نياز داشت
بارها در شبهاي شبات يا شب مراسم اعياد مقدس كه در حضورش بودم، از هر دري سخن 

ريخ ايران، از اسرائيل، يا از سرگذشت يهوديان ايراني در گوشه و كنار آن سرزمين كه از تا –گفتيم  مي
در سفرهايش كشف كرده بود؛ از ناهمگوني ها و ناجوانمردي ها در امور اجتماعي يهوديان ايراني؛ از اين 

به آن؛ از كه چرا مردم ما در اسرائيل صاحب قدرت سياسي نشده اند؛ از ادبيات فارسي و احاطة عميقش 
او به . موسيقي ايراني يا مذهب يهود و توراه، كه آن را همه ساله مرور مي كرد و به آن كامالً آشنا بود

  .بود زمينْ –راستي آموزگاري دلسوز و گشايندة درهاي پژوهش و ثبت تاريخ ما يهوديانِ ايران 
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ت از مالقاتم با او در اگر بخواهم آنچه را او به من آموخت در چند جمله خالصه كنم بهتر اس
. ، يعني حدود يك سال پيش از درگذشت نابهنگامش رخ داد2007اورشليم شروع كنم كه در ژانوية 

اصرار داشت كه . شب سردي بود و طبق قرار، جلوي درِ اصلي كتابخانة دانشگاه عبري به ديدارش رفتم
يك، جايي را كه عمري در من از بخش ايرانشناسي آن دانشگاه ديداري داشته باشم و از نزد

ما پس از صرف شامي بسيار مختصر به محل زندگي ساده اش . هايش سپري كرده بود ببينم گوشه
را براي  اتحادمن كه در آن روزها هنوز نشريه اي به نام . رفتيم و چون هميشه گفتگو را سر داديم

گزافه گويي نيست كه هرگز . جامعة خود انتشار مي دادم، از او درخواست راهنمايي و ارشاد كردم
از او پرسيدم كه با . نويسنده اي همچون او زبردست و آشنا به زير و بمِ فرهنگ يهوديان ايران نيافته ام

اين كالف سردرگم، يعني جامعه اي كه در اين موطن جديد، چند پاره شده است و هر تكه به سويي 
ش و آگاه از اوضاع ندارد و از بي اعتنايي به مي رود، رهبري اجتماعي مورد پذيرش جامعه، دوراندي

ارزش ها و هويت خود دچار سرگيجه شده است، چگونه برخورد نمايم؟ اندرز او به گمان من همواره 
  :رهنمود هميشگي كوشندگان اين جامعه خواهد بود

  .خود هستيم نتيجة قرن ها ايثار و از خودگذشتگي پيشينيانما . به فرهنگ و تاريخ ملت خود افتخار كن —

آنها يهوديت را ادامه مي دهند و . به افراد مؤمن احترام گذار. راز بقاي ما احترام به باورها و انجام سنّت ها است —
به آناني كه بدون درك و آشنايي كافي همه چيز را ترك مي گويند وقعي . ضامن نسل هاي آينده خواهند بود

  .مگذار

  .به مباني يهوديت امكان پذير نيست عشق به سرزمين اسرائيل بدون احترام —

  .حقيقت را بدون واهمه مطرح كن؛ هرگاه آن را يافتي، به كاغذ بياور —
به شمار آوري، چنين برخوردي با ) سكوالر(از آنجا كه عموماً مي توانستي او را شخصي الئيك 

و در عين حال، به ا. مذهب از سوي او برايم بسيار جالب بود، كما اين كه در رفتارش نيز چنين بود
  .آزادي و خصوصي بودن عقايد مذهبي نيز سخت پايبند بود

، چرا كه پنهان "هست"مي گويم  —امنون نتصر اختر تابناك آسمان تاريخ يهوديان ايراني است 
شيوة او در پژوهش و يافتن حقيقت و يا . شدنش تنها آغاز مرحلة نويني از زندگي جاودانة او است

اد و جامعه، همگي سرمشقي براي كساني است كه قلبشان براي اين مردم و تاريخشان برخورد او با افر
  .تپد مي

روانش شاد باد در كنار . هم نشيني با او افتخار بود. ياد آن مرشد و آن دوست را گرامي مي دارم
  .رفتگان صيون، كه عاشق آن بود

  2009لس آنجلس، ژانوية 
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