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  چکیده
بدون کنیسه که محل عبادت  از زیستن،  اسراییل است. هیچ دوره ای  تاریخ  مطالعۀ کنیسه، مطالعۀ 
تبدیل  یهودیت  اصلی  به مرکز  نیست. خیلی زود کنیسه  قابل  تصور  ا ست  آموزش مذهبی  و  عمومی 
مرکز  کنیسه  شد.  حفظ  یهودیان  آیین های  و  باور  یهود،  پراکندگی  از  پس  بعدها  دلیل  همین  به  و 
جوامع  برای  کنیسه  حقیقت  در  بود.  یهودیان  کل  مرکز  اورشلیم  معبد  و  یهود  جامعۀ  فعالیت های 
از  بنابراین، صرف  نظر  بود.  اصلی  فقدان معبد  و  برای جبران  یهود، جایگاه مقدس کوچکی  پراکندۀ 
کنیسه،  بنای  باشد،  متفاوت  مختلف  کشورهای  در  می تواند  کنیسه  ساخت  جزئیات  چگونه  این که 
میان  اتحاد  ایجاد  آن  اصلی  هدف  و  است،  بوده  یهودیت  تجلی  مهم ترین  آنان،  آیین های  و  نیایش 
نحوۀ  معرفی  مقاله  این  هدف  مهمترین  بودند.  شده  پراکنده  جهان  سراسر  در  که  بوده  یهودیانی  
اندیشۀ یهودیت چه تأثیری بر  با این فرض که  اندیشۀ یهودیت در ساخت کنیسه است.  شکل گیری 
به  تفسیری_تاریخی  تحقیق  طرح  با  پژوهش  و  می گذارد  اصفهان  جویبارۀ  محلۀ  در  کنیسه  ساخت 
می پردازد.  اصفهان  کنیسه های  معماری  در  یهودیت  اندیشۀ  تأثیر  به چگونگی  و  تحقیق  پرسش های 
از کنیسه های محلۀ جویباره  میدانی  برداشت  با  مهم می پردازد که چگونه می توان  این  به  همچنین 

اصفهان به شکل گیری کنیسه در ایران پی برد؟ 
اندیشۀ  و  اصفهان  جمله،  از  ایران  در  یهودیت  تاریخ  یهود،  مذهب  شکل گیری  به  ابتدا  نوشته  این 
از  نمونه  چند  جویباره  محلۀ  از  میدانی  برداشت  با  سپس  و  پرداخته  کنیسه  ساخت  در  یهودیان 
اصفهان  معماری کنیسه های  و دسته بندی  قرار می دهد. شناخت  بررسی  و  تحلیل  مورد  را  کنیسه ها 

می تواند در درک بهتر فضای کنیسه مؤثر واقع شود. 

کلیدی واژگان 
اندیشۀ یهودیت، آیین یهود، معماری کنیسه، محلۀ جویباره.  

مقدمه
مکان  یک  شکل،  ساده ترین  در  یهودیان  برای  کنیسه 
در  جمعی  نیایش  برگزاری  برای  یهودیان  است.  نیایش 

روزانۀ  نماز  می توانند  آنان  البته  می آیند.  هم  گرد  کنیسه 
برخی  اما  کنند،  برپا  انفرادی  صورت  به  هرجایی  در  را  خود 
ادا می شود، که در دین یهود  تنها به صورت جماعت  نمازها 
مرد  ده  حداقل  از  مرکب  معنای جمعی  به  »مینیان«  آن  به 
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صورت  به  نماز  انجام  یهود  سنت  طبق  می گویند.  بالغ 
در  کنیسه  و  دارد  فرادا  نماز  از  بیشتری  صواب  جماعت 
اورشلیم  معبد  از  بعد  را  حرمت  باالترین  یهودیان  میان 

داراست.
مهمترین هدف این مقاله معرفی نحوۀ شکل گیری اندیشۀ 
اصفهان  کنیسه های  جمله  از  کنیسه،  ساخت  در  یهودیت 
بر  سعی  نگارنده  پژوهش  این  در  است.  جویباره  محلۀ  در 
اصفهان  جویباره  محلۀ  کنیسه های  از  برخی  که  دارد  آن 
کند،  شناسایی  مشاهده  طریق  از  میدانی  برداشت  با  را 
در  یهودیت  اندیشۀ  با  رابطه  در  مناسب  پاسخ  بتواند  تا 
اندیشۀ  تأثیر  که  فرض  این  با  دریابد؛  را  کنیسه  معماری 
جویباره( )محلۀ  اصفهان  در  کنیسه  ساخت  در  یهودیت 

است.  تأثیرگذار 

تحقیق روش 
این  واقعیت  تحقیق،  پارادایم  هستی شناختی  جنبۀ  از 
از  به تفسیر محقق  وابسته  و  پژوهش، پدیدۀ مادی نیست 
ذهنی  پژوهش  دانش،  معرفت شناختی  جنبۀ  از  است.  آن 
است نه عینی. به این ترتیب مبنای فلسفی تحقیق، دیدگاه 
یکی  از  می بایست  تحقیق  روش  و  است  تاریخی  تفسیری 
گردآوری  روش  شود.  انتخاب  کیفی  تحقیق  طرح های  از 
برداشت  و  فیش برداری  کتابخانه ای،  مطالعات  داده ها 

میدانی از طریق مشاهده است.

تحقیق پیشینۀ 
با توجه به مرور موضوع در پیشینۀ مورد پژوهش، کتب و 
مقاالت متعددی در ایران و جهان پیرامون تاریخ یهودیت 
اندیشه  که  گفت  می توان  راستا  این  در  است.  مطرح شده 
زمان حضرت موسی  به  ایجاد کنیسه  در  یهودیت  تاریخ  و 
منابع  به  می توان  جمله  از  تاریخ  حوزۀ  در  برمی گردد. 
داخلی و خارجی چون )توفیقی، 1394(، )سالتز، 1383(، 
 ،)1396 آلشرسیلبرمن،  و  )فینکلشتاین   ،)1376 )لوی، 
)اپستاین، 1388( اشاره کرد. همچنین در زمینۀ معماری 
به  داشت.  اشاراتی  »هنرفر«،  پژوهش  به  می توان  کنیسه 
گفتۀ ایشان اصفهان دارای 20 کنیسه بوده، که 16 عدد از 
این کنیسه ها در محلۀ جویباره واقع است )هنرفر، 1344(. 
مذهبی«  اماکن  »معماری  کتاب  در  نیز  دهقان«  »فرید 
در  کنیسه  شکل گیری  نحوۀ  و  کنیسه  اجزای  به  اشاراتی 

آیین یهود داشته است  )دهقان، 1389(.
در هیچکدام از پزوهش های نامبرده چگونگی رابطۀ اندیشۀ 
نشده  مشخص  شفاف  به طور  کنیسه  معماری  و  یهودیت 
است. لذا در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی چگونگی 

این رابطه، با روش تفسیری تاریخی خواهد پرداخت.

کنیسه معانی 
کنیسه . ] ک َ/ ک ِ س َ / س ِ [ )معرب ، اِ( معبد گبران 
)برهان(. معبد گبران و ترسایان )غیاث(. کلیسای ترسایان 
یا جهودان. )منتهی االرب ( )از آنندراج(. کنشت جهودان. 
کلیسا.  )دهار(.  کنشت.  االسماء(.  )مهذب  کنایس.  ج، 
نمازگاه.  کنشت.  معرب  نصاری.  معبد  کلیسیا.  کلیسه. 
را  1342(.کنیسه  دهخدا،  )لغت نامه  کنائس  ج،  نمازخان. 
در عربی معبد یهود و نصاری و کفار گفته اند و امروزه در 
عربی معبد یهود را »کنیس« و معبد نصاری را »کنیسه« و 
معبد مسلمانان را »جامع« و »مسجد« و معبد بت پرستان 
و  یهود  معبد  »کنیسه«  گوید:  تبریزی  گویند.  را »هیکل« 
گفته  گبران  معبد  برهان  صاحب  آنچه  پس  است  نصاری 
به  )تبریزی، 1391(. کلمۀ »کنیسه«  خطای فاحش است 
محل استقرار یهودیان اشاره دارد. مکانی برای عبادت که 
کنیسه  مالقات1می نامند.  خانۀ  را  آن  یهودیان  از  بسیاری 
کلمۀ  کند.  ایفا  یهودیت  جامعۀ  در  مهمی  نقش  می تواند 
برای  است که  واقعیت  این  نشان دهندۀ   )’bet k’nesset‘(
یک مکان که دعا و نماز در آن انجام می شود این کنیسه ها 
را  ارزشمندی  بسیار  نقش  اجتماعی،  مرکز  یک  به عنوان 
ایفا می کنند. کنیسه های مدرن معموالً با اتاق های مالقات 
یک  اوقات  گاهی  می شوند.  ساخته  درس  کالس های  یا 
سالن برای استفاده عموم است که به عنوان محل برگزاری 
بسیاری از رویدادها مانند جشن عروسی و جشنی که برای 
رسیدن پسر به سن 13 سالگی برپا می شود2 عمل می کند. 
بنابراین کنیسه به عنوان مرکزی برای تمام سنین، برگزاری 
یک  ارائۀ  و  سخنرانی ها  برگزاری  جوانان،  باشگاه  جلسات 
دارد  کارکرد  شهروندان  ارشد  مدیران  برای  مالقات  محل 

.)CBAC, 2016(

کنیسه پیدایش  تاریخ 
تنیده  درهم  مؤلفۀ  دو  در  می توان  را  کنیسه  یک  تاریخ 
مشاهده کرد؛ تاریخی از ساختمان، معماری آن و داستان 
استفاده  آن  از  یا  ساخته اند  را  آن  که  جوامعی  یا  جامعه 
ویژه  ای  اهمیت  از  امر  این  یهودیت،  آیین  در  کرده اند. 
برخوردار است زیرا به ندرت تمایزی بین زندگی اجتماعی 
عملکرد  همیشه  کنیسه  اگرچه  دارد.  وجود  مذهب  و 
حائز  ساختمان  یک  تاریخچۀ  در  آنچه  اما  دارد  اجتماعی 
استفاده  و  ایجاد  را  آن  که  هستند  افرادی  است  اهمیت 
منشأ  پیرامون  استدالل هایی   .)Roberts, 2011( می کنند 
که  می شود  اشاره  سازه ای  به  چنانکه  دارد،  وجود  کنیسه 
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.TACHAU, 1960 :تصویر 1. نما و پالن پرستشگاه های موسایی. مأخذ

قبل از تخریب معبد اورشلیم بوده و کاماًل مبتنی بر شواهد 
ادبی و معرفت شناسی3 است. در آن از دو واژۀ4یونانی برای 
توصیف آنچه به عنوان خانۀ عبادت یا کنیسه5 می شناسیم، 
استفاده می شود. واژۀ دیگری که در انجیل عبری استفاده 
تفسیر  کنیسه  با  ارتباط  به عنوان  اوقات  گاهی  )و  می شود 
این ها  اما  است،  )مجمع(7  جمع شدن  و  جماعت6  می شود( 
را  مردمی  تجمع  نه  می کنند،  توصیف  را  فضاها  جایگزینی 
شوند(؛  فضا  آن  وارد  نمی توانند  عادی  مردم  که  )مکانی 

.)Matassa, 2018(
نظر  در  محراب  به عنوان  یهودیان  پرستش  مکان  اولین 
گرفته شده  بود، به این ترتیب که، اساساً تکرار در چادرهای 
متحرک، سیستم سه گانۀ معبد مصر بود، که شامل حیاط، 
Dashef�( 8 بود نتاالر و  اتاقچه ای با مجسمۀ یکی از خدایا

طول  در  و  ستون  یازده  محراب  عرض  در   .)sky, 2018
و  بود  شده  برپا  چادر  تیر  مانند  ستون  یک  و  بیست  آن 
جز  به  داشت،  قرار  ستون ها  این  بین  سفیدی  پرده های 

ارغوانی که  و  آبی  پرده های متحرک  با  ورودی شرقی، که 
 TACHAU,( فضاهای باز را پر کرده بودند، بسته شده  بود

1960(؛ )تصویر 1(.
پس  درواقع  یهودیان  عبادتگاه هاي  یا  کنیسه ها  اولین 
با  و  موسي  حضرت  توسط  که  مصر  از  آنان  خروج  از 
مصر،  از  خروج  از  پس  شد.  ایجاد  یهودیت  دین  پذیرش 
حضرت  دیگر  نام  که  است  ذکر  به  )الزم  بني اسرائیل  قوم 
به  بني اسرائیل  قوم  درواقع  و  است  بوده  اسرائیل  یعقوب، 
سال  چهل  مدت  می شود(  اطالق  حضرت  آن  فرزندان 
درواقع  کنیسه ها  مدت  این  در  و  بودند  سینا  بیابان  در 
چادرهاي بزرگي بودند که در آنها عالوه بر مسائل عبادي، 
و  موسي  حضرت  توسط  دیني  و  شرعي  مسائل  آموزش 

بزرگان قوم داده مي شد.
پس از ورود قوم بني اسرائیل به سرزمین بیت المقدس و در 
عبادتگاه  یا  کنیسه  نبي،  سلیمان  حضرت  پادشاهي  زمان 
بزرگي در این شهر ساخته شد که داراي دیوارهاي سنگي 
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از حیوانات  قرباني هایي  و دعا،  نماز  بر  و در آن عالوه  بود 
حالل گوشت در مکان مخصوصي ذبح می شد. این معبد که 
مهمترین  مي شد،  نامیده  مقدس  خانۀ  یا  َهمیقداش  بیت 
در  که  بود  یهودیان  کنیسۀ  بزرگترین  و  مذهبي  مکان 
نبي  سلیمان  حضرت  توسط  پیش  سال  هزار  سه  حدود 

ساخته شد و چهارصد سال برپا بود.
بابلي ها  حملۀ  زمان  در  کنیسه  این  سال  چهارصد  از  پس 
کشیده  آتش  به  و  تخریب  »بخت النصر«  فرماندهي  به 
درآمدند بابلي ها  اسارت  به  بني اسرائیل  قوم  و   شد 

)ناس، 1354(.

بابل ایران-به  حملۀ کوروش کبیر-پادشاه 
کرد،  حمله  بابل  به  ایران  پادشاه  کوروش،  آنکه  از  پس 
بابلي ها را شکست داد و قوم بني اسرائیل را آزاد کرد و به 
آنان اختیار داد که مي توانند در ایران ساکن شوند و یا به 
به  یهودیان  مهاجرت  اولین  درواقع  بازگردند.  بیت المقدس 
کبیر  کوروش  زمان  در  پیش  2500 سال  در حدود  ایران 
صورت گرفت. شاه ایران به گروهي از یهودیان که خواستار 
براي  امکانات الزم  و  پول  بودند،  بیت المقدس  به  بازگشت 

ساختن و بازسازي معبد و کنیسۀ بزرگ اعطاء کرد.
بیت همیقداش  بیت المقدس،  به  بازگشت  از  یهودیان پس 
دوم  َهمیقداش  را  آن  و  کردند  بازسازي  را  خود  معبد  یا 
آنان  که  ایران  پادشاه  کوروش،  از  تشکر  برای  و  نامیدند 
را  وي  داد،  آنان  به  را  کنیسه  ساخت  پول  و  کرد  آزاد  را 
سراسر  یهودیان  هم  امروز  تا  که  نامیدند  یهود  قوم  پدر 
ایران  در  مثاًل  مي شمارند.  محترم  را  کبیر  کوروش  جهان 
مي شود  نامیده  کوروش  کنیسۀ  تهران،  کنیسۀ  بزرگترین 
و یا بهترین مدرسۀ یهودیان را مدرسۀ کوروش نام گذاري 

کرده اند.

کنیسه پیدایش 
تازه ای  نظام  دینی  جامعۀ  بابل،  از  یهود  بازگشت  از  پس 
کنشت  یا  کنیسه  بعداً  که  شد،  ساخته  معابدی  و  یافت 
یهودیان  دینی  اجتماعات  محل  که  معابد  این  شد.  نامیده 
بود، مانند سایر معبدها با معماری خاص، شامل قربانگاه و 
اماکن ویژۀ دیگری بود. هم اکنون نیز معبد یهودیان کنیسه 
)مسجداالقصی(  سلیمان  معبد  یهود،  قبلۀ  می شود.  نامیده 
شهر  نزدیکی  در  جرزیم  کوه  را  قبله  سامریان  فقط  است. 
سه  روزی  آنان  می دانند.  اردن  رود  باختری  نابلس-کرانۀ 
مغرب.  نماز  و  عصر  نماز  صبح،  نماز  می خوانند:  نماز  بار 
داشته  وجود  کنیسه  در  مرد  ده  کم  که دست  در صورتی 
باشد، نماز جماعت برگزار می شود و در این حال یک نفر 

که معموالً پیرتر از سایرین است و عبری را خوب می داند، 
به  را  دعاهایی  یا  تورات  از  قسمت هایی  و  می ایستد  جلو 
عبری می  خواند و در مواردی رکوع می کنند. معروف ترین 
از  که  بشنو(،  )یعنی  شمع  می شود،  خوانده  که  عبارتی 
تورات گرفته شده است: »ای اسرائیل بشنو یهوه خدای ما 
یهوه واحد است. پس یهوه خدای خود را به تمامی جان و 

تمامی قوت خود محبت نما« )تثنیه،  5 و4(.

اسپانیا در  یهودیت 
جنوب  در  اسالمی  حکومت  و  مسلمانان  سلطۀ  زمان  در 
زمان  آن  اسپانیاي  در  زیادي  یهودیان  اسپانیا-اندلس، 
با  قوي  دوستانۀ  روابط  داراي  که  مي کردند،  زندگي 
جنگ  فرماندۀ  و  وزیر  کسوت  در  حتي  و  بودند  مسلمانان 
به  اسپانیا  آنکه  از  پس  داشتند.  مسلمانان حضور  سپاه  در 
مقید  را  مردم  همگي  آنان  شد  تصرف  مسیحیان  دست 
کردند که مسیحي شده و یا از اسپانیا خارج شوند. باالخره 
اسپانیا  از  خروج   به  مجبور  مسلمانان  همراه  هم  یهودیان 
شدند و درواقع دومین موج مهاجرت یهودیان به ایران در 

این زمان انجام شد.
حدود  هم  دوم  همیقداش  بیت  یا  بزرگ  کنیسۀ  دومین 
سال   2100 حدود  در  آنکه  تا  بود.  برپا  سال  چهارصد 
تیتوس  فرماندهي  به  مشرک  رومیان  حملۀ  اثر  در  پیش 
دیواري  فقط  بزرگ  کنیسۀ  آن  از  و  شد  کشیده  آتش  به 
نُدبه  دیوار  به  و  بوده  برپا  هم  امروز  تا  که  ماند،  باقي 
معروف است )کلمۀ نُدبه به معناي گریه و زاري است و به 
به آتش کشیده شده  از ظلم رومیان  ناراحتي مردم  خاطر 
نهاده  نام  دیوار  این  به  کنیسه،  این  دلیل  همین  به  است، 
در  درست  و  بیت المقدس  در  که  دیوار  این  است(.  شده 
یهودیان  زیارتي  مهم  مکان   بوده  مسجداالقصي  مجاورت 
سراسر جهان است. براي خواندن نماز به پاي آن مي روند 
این  طرف  به  جهان  سراسر  یهودیان  قبلۀ  جهت  در واقع  و 

دیوار و شهر بیت المقدس است.
پراکنده  از حملۀ رومیان، قوم یهود در سراسر جهان  پس 
گزیدند. سکنی  که  مکاني  هر  در  پس  آن  از  و  شدند 

)ناس، 1354(؛ )تصویر  برپا ساختند   کنیسه هاي کوچکي 
.)2

اصلی کنیسه اجزای 
نمازگزاران  اصلی  صحن  از:  است  عبارت  کنیسه  اجزای 
پیش نماز  میز  و  پیشخوان  صندلی(،  یا  زمین  بر  )نشسته 
اسفار  قرارگیری  جایگاه  که  )هخال(9  گنجه  )تریبون(، 
دوخان10که  نام  به  هخال  جلوی  سکوی  و  است  تورات 
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تصویر 2. تاریخ پیدایش کنیسه. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 3. اجزای اصلی کنیسه. مأخذ: نگارندگان.

هر  در  است.  کاهنان  خاص  مراسم  برخی  اجرای  محل 
کنیسه، گنجه و تریبون عموماً از بهترین چوب با تزیینات 
و حکاکی های زیبای قدیمی ساخته شده است )تصویر 3(.

زن ها  و  دارد  قرار  مردان  ادارۀ  تحت  کاماًل  سنتی  کنیسۀ 
روی  از  قرائت  مناجات،  رهبری  نظیر  عمومی،  نقش  هیچ 
بخش  درب  کنار  در  نشستن  یا  و  موعظه  تورات،  طومار 
بالکن مخصوص  آنها معموالً در  ندارند.  را  اصلی ساختمان 
بانوان یا در طبقۀ پایین در پشت حائل )محیا( 11یعنی یک 

پاراوان می نشینند. یا  تیغه و 
کنیسه های مختلف آداب خاصی دارند، که بسته به جامعۀ 
میزبان و جماعت یهودی مرتبط با آن است. مثاًل یهودیان 

شرقی، کفش هایشان را پیش از ورود درمی آورند و گرداگرد 
به  غربی  یهودیان  بیشتر  حالی که  در  می نشینند؛  کنیسه 
اورشلیم می نشینند. »مراسم  به  رو  و  نیمکت  ردیف، روی 
کنیسه های  نیز  و  مترقی  یهودیان  معبد  هوای  و  حال  و 
اما  دارد؛  بسیاری  آداب  و  رسمی  آلمان،  راست کیش 
اشکنازی13  بیشتر  که  )اشتیبل(12  حاسیدی  نمازخانه های 
است«  بی تکلیف  و  رسمی  غیر  کاماًل  دارند،  گرایش  بدان 
ترجیح  حاسیدی  جماعت های  حتی   .)1385 )آنترمن، 
می دهند، در خالل نماز، تکان های شدید )شوکلینگ(14به 

خود دهند، تا شوق به نمازخوانی تأمین شود.
زن  نشستن  جایگاه  محافظه کار،  و  اصالحی  کنیسۀ  در 



فتانه سنگتراش و حسنعلی پورمند

عبادت کنندگان  همچنین  آنها  است.  مشترک  مرد  و 
از  بیشتر  مراتب  به  را  نمازخوان(15  زنان  )صلیانیت:  زن 
کنیسه های ارتدکس درگیر برنامه ها می کنند. در تعدادی 
از اجتماعات یهودی اصالح گرا، زن ها به مقام خاخامی نیز 
منصوب شده اند. بنابراین، به طور کلی زنان از انجام برخی 
ممنوعیت  معنای  به  این  گرچه  شده اند،  معاف  قوانین 
کنند؛  بدان دستورها عمل  می توانند  بخواهند  اگر  نیست؛ 
ولی اجبار شرعی در میان نیست. مثاًل بر زنان الزم نیست 
ببندند  خود  بر  تفیلین17  یا  بیندازند  دوش  بر  صیصیت16 
واجب  آنها  بر  شام  و  صبح  در   18 شمع  دعای  خواندن  یا 

نیست )هولم، 1387(.
از میان ویژگی هایی همچون استفاده از زبان های بومی در 
تشکیل گروه های  نماز جمعی،  آیین  تعدیل  و  تغییر  نماز، 
همخوانی در کنیسه، استفاده از وسایل موسیقی به همراه 
کنیسه های  در  برخی  و...،  کنیسه  نماز  نیایشی  سرودهای 
راست کیش ها  معموالً  اما  می شود؛  یافت  نیز  راست کیشان 
این ها را تقلید از مسیحیان برمی شمرند و محکوم می کنند 

.)1385 )آنترمن، 

نمازگزار مکان 
اسارت  خالل  در  که  است،  یهودیت  عام  محل  کنیسه، 
بابلی در قرن شش قبل از میالد به وجود آمده است. در 
یهودیان  اجتماع  محل  صورت  به  کنیسه  نقش  هنگام  آن 

بود )هینلز، 1385، 1386(.
این الگو پس از تخریب دومین معبد در سال 70 میالدی 
برای  مرکزی  صورت  به  نتیجه  در  یافت.  تکامل  و  توسعه 
دعا و نیایش اهالی یک محل و خواندن اسفار و... درآمد. 
یهودی  جماعت محور  و  دین  تفکیک  جزء  کنیسه،  امروزه 
جهت  از  نیز  متجدد  یهودیان  برخی  نزد  حتی  و  است 
مرکزیت حیات دینی جایگاه برتری نسبت به خانه دارد.

نماز به دو صورت فرادا و جماعت برگزار می شود. نماز در  
شود،  خوانده  فرادا  صورت  به  می تواند  گرچه  یهود،  دین 
اما در نوشته های ربی ها مدام بر اهمیت عبادت عمومی و 
که  آن سان  به  است،  تأکید شده  کنیسه  در  دسته جمعی 
در تلمود سفارش شده، »دعا و نماز فقط در صورتی مورد 
)کهن،  شود«  خوانده  کنیسه  در  که  می گیرد  قرار  اجابت 

.)1382
مشخص  همیشه  برای  دعاها  زمان  و  الفاظ  زمانی که  از 
تأسیس  هکنست(  )بت  کنیسه  نام  به  مهمی  نهاد  شد، 
قوم  جمعی  نیازهای  براساس  دعاها  که  آنجایی  از  شد. 
یهود تنظیم شده بود، لذا مراسم دعاخوانی نیز به جماعت 
برگزار می شد. آنچنان که در هالخا )حکم دین شریعت19( 

نمازها،  رهبری  می تواند  بالغی  مذکر  یهودی  هر  آمده، 
عهده  بر  را  کنیسه  آیین های  دیگر  اجرای  و  تورات  قرائت 

گیرد. 
عادی  افراد  به  تماماً  آن  امور  که  است  نهادی  کنیسه، 
کاهنی20  برکات  اعطای  فقط  و  است  وابسته  روحانی  غیر 
این  با  گیرد.  کوهن صورت  به دست  است،  که الزم  است 
پیش نمازی  مسئولیت  بزرگ،  کنیسه های  اغلب  در  حال 
که  است،  حزان21  نام  به  دیده  تعلیم  وقت  تمام  افراد  با 
ویژگی های  و  بوده اند  مأمور  کار  بدین  گائون ها  دوران  از 
گناه،  از  دور  به  باید  نمونه  پیش نماز  مثاًل  دارند.  خاصی 
متواضع، معقول جماعت و از صدای خوش برخوردار باشد. 
با این حال، هالخا تصریح دارد که دینداری و دانش حزان 

از کیفیت صدای اوست )آنترمن، 1385(. مهمتر 

برگزاری مراسم دعا به جماعت در کنیسه
خصوصی ای  استغاثه های  بر  دعا،  مراسم  یکدست سازی 
نیازهای  براساس  و  خویش  میل  مطابق  اشخاص  که 
نداشت.  تأثیری  می گفتند،  سخن  خدا  با  شخصیشان 
صدق  افراد  از  تعدادی  چه  بر  »جماعت«  که  پرسش  این 
از  و  قدیمی تر؛  آن  پاسخ  و  است  قدیمی  پرسشی  می کند، 
از  بخشی  به عنوان  یا  و  مطرح،  زمانی  چه  در  ابتدا  این که 
اطالع  است،  شده  پذیرفته  شفاهی  شریعت  اصلی  سنت 
دقیقی در دست نیست. بنابراین، کنیسه جایی بود که در 
آن جماعت دین دار مقیم در روستاها، شهرها و شهرک ها 
ضروری،  مواقع  در  و  می شدند  جمع  دعا  برگزاری  برای 
بیشتر  می کردند.  استفاده  نیز  گردهمایی  برای  آن  از 
حوزه های  گاهی  یا  محله،  بچه های  مکتب خانۀ  کنیسه ها 

تلقی می شدند. بزرگساالن  برای  دینی 

اجزای کنیسه در معماری نحوۀ قرارگیری 
اورشلیم  به  رو  که  می شود  واقع  گونه  ای  به  کنیسه  بنای 
است  دیوار جلو، صندوقچه ای  روی  باشد.  المقدس(  )بیت 
که در آن کتیبه های تورات نگهداری می شود. صندوقچه و 
محتوای آن، مقدس ترین نمادهای یک کنیسه هستند که، 
در نواحی اروپایی22 یک بخش است و در نواحی یهودیان 
شرقی23 سه بخش. میان کرسی خطابه و کتیبه های تورات 
با  دسته جمعی  مراسم  برگزاری  جهت  که  سرسراست  یک 

به کار می رود. آغازین خواندن کتیبه ها  برنامۀ 
حل  برای  نوین  است  تالشی  جدید،  کنیسه  هر  پالن 
همان  که  عرفانی،  عطف  نقطۀ  موقعیت یابی  مشکالت 
و  متمرکز  ساختمان  یک  )یعنی  است  خطابه  کرسی 
است  تورات  کتیبه های  که  فضایی  عطف  نقطۀ  و  سنتی(، 

110
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)یعنی سالن طویل مدرن(. عناصر نمادین به شکل ستاره 
داود، شمعدان هفت شاخه و ده فرمان حضرت موسی نیز 
از اهمیت زیادی برخوردارند. برخی از کنیسه ها مربوط به 
بوده اند؛  نیز  منبر  یک  شامل  میالدی  ششم  یا  پنجم  قرن 
اما این امر تا قرن هشتم مرسوم نبوده است. معموالً از آن 
از متون مقدس و همچنین جهت  قرائت متونی غیر  برای 
ارائه به عبادت کنندگان استفاده می شود معموالً وسیله ای 

.)4 تزئینات عادی است )تصویر  با  معمولی 
به طور معمول یک کنیسه بخشی از یک مرکز اجتماعات 
جایگاه  اغلب  است.  عبادت  و  تجمع  فضاهای  از  مرکب  و 
تاالر  یک  در  آقایان،  دید  از  خارج  بانوان  برای  مجزایی 
وجود دارد. در فضای ورودی، یک فواره یا دستشویی برای 
شستن دست ها قرار دارد. حمام مذهبی، با محل شستشو 
طبیعی  آب  باید  است.  زمین  زیر  در  معموالً  بانوان،  برای 
در آن جریان داشته باشد که از درون لوله های فلزی عبور 
نکرده باشد. در برخی از کنیسه ها و معابد نوین، ارگ نیز 
البته هیچ بخشی از آن قابل رویت نیست.  وجود دارد که 
باشد و  تزئینات یک کنیسه  از  نباید جزئی  انسان،  تصاویر 
مجاز  خطاطی  و  هندسی  اشکال  گیاهان،  با  تزئینات  فقط 

.)5 هستند )دهقان، 1389(؛ )تصویر 

ورود یهودیت در ایران
دارد.  ارتباط  یهودیان  زندگی  قدمت  با  ایران  در  کنیسه 
حدود صد کنیسه در شهرهای ایران مانند تهران، اصفهان، 
ایران   کنیسه های  ساخت  در  برجاست.  هنوز  یزد  و  شیراز 
تأثیر  تحت  معموالً  که  پیروی می شد  مختلفی  الگوهای  از 
ایرانی-  معماری  همان  که  و  سبکی  یا  محلی  جنبش های 
با  کنیسه ها  ساده  بیرونی  نمای  داشتند.  قرار  اسالمی 
داخلی  فضای  اما  نداشتند،  تفاوت  مسکونی  بناهای  دیگر 
که  زبانی  بود،  خاص  طرح  یک  بر  مبتنی  آنها  درون گرای 
ریشه در مبانی یهودیت داشت )Gharipour, 2014(. الزم 
به ذکر است یهودیان ایراني به طور عمده در دو مرحله به 
سرزمین ایران مهاجرت کرده اند. مرحلۀ اول حدود 2500 
سال پیش در زمان پادشاهي کوروش و مرحلۀ دوم حدود 

700 سال پیش بود.

به اصفهان ورود یهودیت 
کلده  کشور  جنوب  سمت  به  که  یهود  اسرای  از  عده ای 
از  هخامنشیان،  دورۀ  اوایل  در  بودند،  شده  کوچانیده 
کارون،  اطراف  به  فعلی  بصرۀ  طریق  از  کلده،  جنوب 
خصوصاً شوش و بعدها استخر و پاسارگاد مهاجرت کردند 
و در قرون بعدی تا اصفهان و ناحیۀ لنجان پیش رفتند و 

در آنجا شهری بنا نهاده به »جی« موسومش ساختند، که 
به یهودیه معروف شد. بعدها 

می آید،  بر  قدیم  جغرافی نویسان  نگارش  از  آنچنان که 
اصفهان کنونی، بر ویرانه های همان جی باستان و یهودیه 
اصفهان،  اهالی  بیشتر  نسب  و  اصل  است،  شده  بنا  متأخر 
 .)1369 )مصطفوی،  بازمی گردد  قدیم  عهد  مهاجران  به 
وجود مقبره  های پیامبران قوم یهود چون یوشع و اشعیا در 
اصفهان نشان از قدمت حضور یهودیان در این شهر دارد، 
یهودیه  اصلی  به دو بخش  اصفهان در گذشته  به طوری که 
قدر  آن  اصفهان  کلیمیان  است.  شده  تقسیم  شهرستان  و 
با فرهنگ ایرانی آموخته شدند که زبان عبری را فراموش 
می نوشتند.  عبری  الفبای  با  را  پهلوی  زبان  واژه های  و 
غیرتوراتی  گویش های  جزو  اصفهان  کلیمیان  گویش 
و  اصفهان  مردم  سابق  گویش  به  نزدیک  ایران،  یهودیان 
اصفهان  ایران است. کلیمیان  از جمله گویش  های مرکزی 
کنار  در  مسالمت آمیز  شکل  به  شهر  این  مسیحیان  مانند. 
جمعیت غالب مسلمان شهر زندگی کرده و عبادتگاه هایی 
کوچک،  بزرگ،  کنیسه های  داشته اند.  خود  نیایش  برای 
کتر  جماعتی،  گلبهار،  مالربیع،  مالنسیان،  مالیعقوب، 
شکری،  شموئیل،  الیاهو،  مال  شهگلی،  مدرسه،  داوود، 
و سنگ بست،  شموئیل شمعون  یوسف  موشه،  خورشیدی، 
قدمتشان  اکثراً  که  هستند  اصفهان  یهودیان  کنیسه های 
این کنیسه ها  از  قاجار می رسد و فقط هفت عدد  به دورۀ 

در فهرست آثار ملی ثبت شده اند.

جویباره محلۀ 
که  است  اصفهان  شهر  اولیه  هستۀ  اصلی ترین  جویباره، 
یهودیان  مهاجرت  و  هخامنشی  حکومت  به  آن  منشأ 
یهودیان  که  نقطه ای  برمی گردد.  کوروش  دستور  به  بابل 
دارالیهود  به  هجری  پنجم  قرن  تا  داشتند  اقامت  آن  در 
به جهانباره  و  داد  نام  تغییر  بعدها  اما  است،  بوده  معروف 
را  آن  برخی هم وجه تسمیۀ  البته  معروف شد.  یا جویباره 
به جاری شدن جویی در آنجا مربوط می دانند. جویباره در 
دوره های بعد از اسالم یکی از محله های شهر اصفهان شد 
و در دوران سلجوقی مرکزیتی برای شهر پیدا کرد؛ وجود 
آثار تاریخی کهن همچون منار ساربان و منار چهل دختران 
با  اما  قاجاریان  و  صفویان  است.  موضوع  این  روشنگر 
بی اعتنایی به این محله آن را به دست فرسودگی سپردند 
و حکومت پهلوی با کشیدن چند خیابان، پیکر بافت قدیم 
اصفهان  جویباره  محلۀ  به  این  ترتیب  و  کرد  تکه تکه  را 
این  ماند.  متروک  عماًل  و  گرفت  قرار  بی مهری  مورد 
سالیان  در  آن  یهودی  ساکنان  مهاجرت  با  به ویژه  قضیه 
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تصویر 4. اجزای کنیسه به ترتیب: صندوقچه تورات، جایگاه تورات، ده فرمان، جایگاه شمع، جایگاه خاخام، بیما یا سکوی خطابه، جایگاه مخصوص خاخام برای خواندن تورات، میز 
slideplyer.com :نشستن افراد. مأخذ

محله  این  چنانکه  گرفت.  خود  به  بیشتری  و  شدت  قبل 
خانواده های  نیست.  یهودی نشین  کامل  به طور  دیگر  امروز 
بیشتر  آن  فعلی  ساکنان  و  کردند  کوچ  آن  از  قدیمی تر 
به  ارزان تر  مسکن  تأمین  دنبال  به  که  هستند  مهاجرانی 

.)6 )تصویر  محل کوچیده اند )سنگتراش، 1395(؛ 
       

اصفهان جویباره  محلۀ  کنیسه های 
برای  تا  یافتند  امکان  استقرار در اصفهان  از  یهودیان پس 
این  دارد،  شهرت  کنیسه  به  که  بسازند  معابدی  خود 

کنیسه ها در دوران مختلف آباد بوده و در حال حاضر نیز 
نمونه های تاریخی آن از دورۀ قاجار به جای مانده است.

غربی_ کنیسه ها،  ساختمان  جهت یابی  و  گونه شناسی 
فاقد  و  است  کاربندی  دارای  تزئینات  نظر  از  و  شرقی 
سبک  شود.  انجام  آن  روی  مذهبی  مراسم  که  سکویی 
معماری کنیسه های یهودیت در اصفهان، ساده، سازگار با 
که  بوده  کنیسه   20 دارای  اصفهان  است.  پایدار  و  محیط 

16 عدد از آنها در محلۀ جویباره واقع است )تصویر 7(. 
کهن ترین کنیسه در اصفهان »کنیسه عمو اشعیا« در محلۀ 
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تصویر 5. اجزای کنیسه. الف: تورات خانه یا طومارخانۀ مقدس. ب: بیما یا سکوی خطابه. ج: محل نشستن و قرارگرفتن کتاب. د: پالن کلی )اولین کنیسه(.  مأخذ: نگارندگان.

الف

جب

د
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تصویر6. الف. کوچه ها و بن بست های بافت قدیم جویباره. ب. محلۀ جویباره در مقیاس شهری اصفهان. ج. زون محله جویباره. مأخذ: نگارندگان.

جبالف

تصویر 7.  جانمایی کنیسه  های محله جویباره در خیابان کمرزرین. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر8.  کنیسۀ عمو اشعیا. مأخذ: نگارندگان.

جویباره است و نزدیکترین آنها به محلۀ مسلمان نشین در 
این  دارد.  نام  مالنسیان«  »کنیسۀ  عتیق  میدان  حوالی 
بر  واقع شده  پاالن دوز  پیر  نام  به  کوچه ای  در  که  کنیسه 
اتاق های گنبدی شکل خود نورگیرهایی دارد  باالی هریک 
تأمین می کند؛ کنیسۀ  داخلی  برای فضای  را  نور الزم  که 
بخش  در  و  بی پیرایه  و  ساده  خارجی  نمای  در  نام برده 
.)8 با آرایه های متفاوتی تزیین شده است )تصویر  داخلی 

مالیعقوب کنیسۀ   •
در  و  اصفهانی  شاعر  اسماعیل  کمال الدین  مقبرۀ  کنار  در 
ساله  صد  یک  قدمتی  با  و  جویباره  محلۀ  کمال-  خیابان 
یک  وارد  ورودی  درب  از  عبور  از  پس  است.  شده  واقع 
درجه   90 جهت  تغییر  یک  با  آن  انتهای  در  که  داالن 
اضالع  از  یکی  توسط  و  می رسیم  کوچک  هشتی  یک  به 
هشتی وارد عبادتگاه و از دیگری وارد یک حیاط کوچک 
شرقی  ضلع  جنوبی  گوشۀ  از  عبادتگاه  به  ورود  می شویم. 
راه پله ای  هشتی  این  دیگر  بخش  در  می گیرد؛  صورت 
مربوط به بخش بانوان قرار دارد که به صورت نیم طبقه به 
جبهۀ جنوبی بنا ملحق شده است. پنجرۀ موجود در باالی 
بناست  این  چشمگیر  و  شاخص  عناصر  از  تورات  جایگاه 
که نشان دهندۀ فرمان دینی مبنی بر داشتن پنجره رو به 
بیشتر  مانند  کنیسه ها  این  فضایی  ساختار  است.  اورشلیم 
تشکیل  مرکزی  گنبدخانه  یک  از  جویباره  کنیسه های 
است  شاقولی   16 گنبدخانه  سقف  کاربندی  است.  شده 
که بر 4 ستون سنگی استوار و مقطع ستون ها مدور ولی 
تبدیل شده  مربع  به  مدور  از مقطع  تدریج  به  سر ستون ها 

و شکل گلدانی پیدا کرده است )تصویر 9(.

تورات خانه   •
در قسمت شمالی کنیسۀ مالیعقوب در خیابان کمال واقع 

است )تصویر 10(.
مالنسیان کنیسۀ   •

محله  اصفهان،  در  و  است  قاجار  دورۀ  اواخر  به  مربوط 
چهارراه  به  نرسیده  غاز،  بازار  قیام،  میدان  جویباره، 
ماهی فروشان واقع شده و این اثر در تاریخ 20 اردیبهشت 
ملی  آثار  از  یکی  به عنوان   19037 ثبت  شمارۀ  با   1386

ایران به ثبت رسیده است.
رسیده  اتمام  به  عبری   5675 سال  در  بنا  این  ساخت 
عبری  سال5680  در  پیش نماز  جایگاه  و  پیش(  )87سال 
خارجی  ظاهر  برخالف  کنیسه  این  است؛  رسیده  اتمام  به 
بسیار ساده آن یکی از زیباترین کنیسه های اصفهان است. 
پایین تر  متر  یک  حدود  کوچه  کف  از  کنیسه  این  سطح 
کوچک  هشتی  یک  بنا  این  در  تأثیرگذار  عنصر  است. 
است که به عبادتگاه و حیاط کنیسه راه دارد. گرچه این 
اما  است  دیگر  کنیسه های  به  شبیه  کلیت  نظر  از  کنیسه 
متفاوت  موارد  بقیه  با  آن  باربری  و  سقف  پوشش  نحوۀ 
را  تورات  جایگاه های  زیباترین  از  یکی  کنیسه  این  است. 
تزئینات بسیار فراوانی در آن به چشم می خورد.  دارد که 
مشاهده اند.  قابل  غربی  جبهۀ  در  نیز  تزئینی  ستونچه های 
نظر  از  جویباره  در  موجود  کنیسۀ  پرکاربردترین  بنا  این 
کاربندی گچی بوده، دارای پالن مستطیل شکل است که با 
دو طاق و تویزه باریک مقدمات یک کاربندی بر دو تخته 
کاربندی  این  می کند.  آماده  را  نگینی  هشت  زمینۀ  در 
دارای 4 رسمی32 سر سفت در پایه و تخته اول است که 
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تصویر9. کنیسه مالیعقوب24. عکس:  فتانه سنگ تراش، 1397 .

تصویر10. تورات خانه.  عکس:  فتانه سنگ تراش، 1397 .

تصویر11. کنیسۀ مالنسیان. عکس:  فتانه سنگ تراش، 1397 .

در تخته بعدی به یک رسمی بندی 16 می انجامد. قسمت 
تزئین  گچی   8 زمینه  16در  کاربندی  یک  با  هم  نورگیر 

شده است.
به  که  دارد  غربی  جبهۀ  در  بزرگ  پنجره  دو  کنیسه  این 
قرارگرفته اند.  تورات  جایگاه  به  نسبت  متقارن  صورت 
قسمت بانوان در یک طبقه واقع در ضلع شرقی واقع شده 
و به نوعی به فضای کنیسه ملحق شده است. این قسمت 
نور  حیاط  از  خود  شرقی  جبهه  در  موجود  پنجره های  از 
وسیله  به  کنیسه  فضای  با  آن  بصری  ارتباط  و  می گیرد 

کنیسه  مشابه  است.  محدود شده  بسیار  مشبک  آجرکاری 
مالیعقوب بنایی کاماًل متقارن و مرکزگرا بوده و تنها عامل 
است  اورشلیم(  )محور  تورات  جایگاه  فضا  به  جهت دهنده 

.)11 )تصویر 
 • کنیسه شکرا

است  جویباره  محله  کمال،  خیابان  در  بنا  فعلی  موقعیت 
کنیسه  این  پرده های  از  یکی  روی  بر  ثبت شده  تاریخ  و 
5569 عبری یعنی متعلق به 198 سال پیش و طبق گفته 

ابراهیم اسحاقیان 100 سال قبل است.
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مشخصات بنا به این صورت است که بعد از عبور از درب 
ورودی وارد یک داالن تاریک می شویم که از سطح کوچه 
با  را  ارتباط  کلی  به  و  می رود  پایین تر  پله  سه  اندازۀ  به 
کیفیتی  چنین  ایجاد  از  هدف  می کند.  قطع  خارج  محیط 
انسان  ارتباط  و  توجه  بیان شده که  این گونه  در کنیسه ها 
آماده  عبادتگاه  به  ورود  برای  و  قطع  بیرون  دنیای  با  را 
زیرا  نمی رسد  به نظر  منطقی  چندان  نظریه  این  اما  کند.  
نقاط  سایر  و  ایران  در  سردابه ای  و  گود  عبادتگاه های 
جهان معمول بوده است )جوادی، 1398(. در اینجا مجال 
پرداختن و تحلیل این موضوع نیست. )برای اطالع بیشتر 
نک. حامی، 1353( ورود به فضای نمازخانه از گوشه ضلع 
یک  عبادتگاه  ساختمان  است؛  اورشلیم  به  رو  و  شرقی 
مکعب مستطیل ساده است که محور طولی آن در راستای 
قاب بندی  با  کنیسه  این  سقف  و  گرفته  قرار  شرقی-غربی 

است. چوبی 
آسیابان کنیسۀ   •

محله  اصفهان،  در  و  است  قاجار  دورۀ  اواخر  به  مربوط 
شده  واقع  توتونی  شهید  کوچۀ  کمال،  خیابان  جویباره، 
ثبت  شمارۀ  با   1386 اردیبهشت   20 تاریخ  در  اثر  این  و 
رسیده  ثبت  به  ایران  ملی  آثار  از  یکی  به عنوان   19075

است.
• کنیسۀ موسی خیا

مربوط به دورۀ صفوی است و در اصفهان، محله جویباره، 
واقع شده  کمال  به خیابان  نرسیده  ماهیفروشان،  چهارراه 
ثبت  شمارۀ  با   1386 اردیبهشت   20 تاریخ  در  اثر  این  و 
رسیده  ثبت  به  ایران  ملی  آثار  از  یکی  به عنوان   19071

است )تصویر 12(.
الیاهو  کنیسۀ حاج   •

محله جویباره،  اصفهان،  در  و  است  قاجار  دورۀ  به  مربوط 
کوچۀ شهید کاظم خانعلی، بن بست حاج الیاهو واقع شده 
ثبت  شمارۀ  با   1386 اردیبهشت   20 تاریخ  در  اثر  این  و 
رسیده  ثبت  به  ایران  ملی  آثار  از  یکی  به عنوان   19040

است )تصویر 13(.

جویباره محلۀ  کنیسه های  تحلیل  و  تجزیه 
با  مطابق  جویباره  محلۀ  از  موجود  نمونه های  به  توجه  با 
جدول 1 هریک از کنیسه های موجود طبق دورۀ تاریخی، 
رفته،  کار  به  مصالح  سقف،  شکل  پالن،  قرارگیری،  محور 
است  گرفته  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  پالنی  دیاگرام 

)جدول 1(.
اصفهان  در  موجود  کنیسه های  ساخت  جدول1  با  مطابق 
دورۀ صفوی  در  تا حدی  و  قاجار  دورۀ حکومت  با  مطابق 

به  پالن  و  شرقی-غربی  قرارگیری  محور  لحاظ  از  است. 
شکل مستطیل طراحی شده است معابد مستطیل یا مربع 
باستان   ایران  معابد  در  ریشه  شرقی_غربی  جهت  با  شکل 
کنیسه ها  سقف  )جوادی،1398(.  دارد  زرتشت  از  پیش  و 
است.  اورشلیم  روبه  نورگیرهایی  با  و  گنبدخانه  به صورت 
ایران  سنتی  معماری  شبیه  کنیسه  پالنی  سلسله مراتب 
سطح  از  پله  سه  با  کنیسه  کف  که  بدین گونه  است، 
هشتی  و  داالن  به  ورودی  از  بعد  و  است  پایین تر  زمین 
مکان  عبادتگاه،  قرارگیری  لحاظ  از  اما  می شوند،  وارد 
داخلی  تزیینات  و  تورات خانه  جایگاه  حیاط،  نمازگزاران، 
در  یهودیان  اندیشۀ  است. طبق  یهودیت  اندیشۀ  با  مطابق 
محلۀ جویباره بعضی از کنیسه های بزرگ از جمله کنیسۀ 
در  بانوان  مخصوص  نمازخانه  قرارگیری  محل  مالنسیان 
قرار گرفته است و گوشۀ جنوبی ضلع  ضلع شرقی هشتی 
غربی  قسمت  در  تورات خانه  و  عبادتگاه  هشتی  شرقی 
جنوبی  ضلع  مالیعقوب  کنیسۀ  در  اما  دارد.  قرار  هشتی 
هشتی قسمت بانوان قرار دارد، و مکان قرارگیری عبادتگاه 
شرقی  ضلع  جنوبی  گوشۀ  در  مالنسیان  کنیسۀ  همانند 
قرارگرفته است. از نظر مصالح همۀ کنیسه های موجود در 
محلۀ جویباره اصفهان از کاه گل در نمای خارجی استفاده 

شده است.

نتیجه گیری
برای  را  مکانی  نقش  یهودیت  اندیشۀ  در  اغلب  کنیسه ها 
تجمع یهود در یک محله و انجام فرایضی از جمله  مطالعه، 
تحقیق  و کالس درس برای نوجوانان در فراگیری قرائت 
ایفا  مذهبی  مراسم  و  گردهمایی  مقدس،  متون  و  تورات 
یاری  نهاد  یک  مثابه  به  مکان ها  این  همچنین  می کنند. 
تهی دستان  و  نیازمندان  برای  و  می کنند  عمل  اجتماعی 

پول و سایر الزامات را جمع آوری و توزیع می کنند.
است.  کنیسه  ایجاد  در  یهود  اندیشۀ  معرف  مطالب،  این 
می رسد  نظر  به  اول  نگاه  در  میدانی  برداشت  به  توجه  با 
که کنیسه ها با فضای شهری اصفهان و دیگر کاربری ها از 
لحاظ نمای شهری هماهنگی دارند و قابل تفکیک از دیگر 
و  ساده  بسیار  کنیسه ها  این  نمای  نیستند.  ساختمان ها 
الهام گرفته  بسیار،  تزئینات  دارای  داخل  در  ولی  بی پیرایه 
است.  یهودیت  معماری  مبانی  و  ایرانی  سنتی  معماری  از 
ساختمان های  دیگر  از  را  کنیسه  کاربری  که  عنصری 
و  سقف  گنبدخانه  فضای  می کند  جدا  محله  اطراف 
به  کنیسه ها  همۀ  در  است.  اورشلیم  روبه  نورگیری های 
است،  اصفهان  شهری  قوانین  از  که  سقف  ارتفاع  عامل 
در  کنیسه  بردن  با  را  مورد  این  یهودیان  و  شده  توجه 
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تصویر 12. کنیسۀ موسی خیا.  عکس:  فتانه سنگ تراش، 1397 .

تصویر13. کنیسۀ حاج الیاهو. عکس:  فتانه سنگ تراش، 1397 .

جویباره،  محله  کنیسه های  همۀ  کرده اند.  حل  زمین  دل 
به طور کلی  پایین تر ساخته شده اند.  از سطح زمین  پله  سه 
کنیسه های اصفهان در محلۀ جویباره دارای اصل درون گرایی، 
مرکزگرایی و محورگرایی است. مرکزگرایی بدین معنی است 
و  است  توجه  مورد  کانون  فضای  میانی  و  مرکزی  نقطۀ  که 
همۀ اجزا و عناصر رو به آن آرایش می یابند. در کنیسه های 

محلۀ جویباره این مورد با عنصر گنبد و پنجره هایی که روبه 
اورشلیم هستند، جایگاه تورات خانه  را به طور شفاف و قابل 
وضوح نشان می دهند. ولی اصل محورگرایی فضایی بدین گونه 
نمود می یابد، که این فضاها در ایران در راستای شرقی، غربی 
محل  به  کنیسه ها   امروزه  می گیرند.  جای  مغرب  به  رو  و 

گردهمایی جمعی  در اندیشه یهود تبدیل شده اند.
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جدول1. تجزیه و تحلیل کنیسه های محلۀ جویبارۀ اصفهان. مأخذ:  نگارندگان.

حور م تاریخیۀدور نام کنیسه 
 گیریقرار

شکل کلی 
 پالن

مصالح به  شکل سقف
 کاررفته

 دیاگرام پالنی

 ۀکنیس
 شعیااعمو

گنبدی با  مستطیل شرقی و غربی 
 نورگیر

  گلکاه

 ۀکنیس
 مالیعقوب

 

سقف  کاربندی   سال 100
 1۶گنبدخانه 

شاقولی است 
ستون  ۴که بر 

سنگی استوار 
  شده است.

آجر و 
 خشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۀکنیس
 مالنیسان

 

مستطیل،   اواخر قاجار
متقارن و 
 مرکزگرا

گنبدخانه با 
 نورگیر

  آجر
 
 
 
 
 
 

 اشکر ۀکنیس

 
سقف با  مکعب مستطیل  سال قبل 200

بندی قاب
 چوبی

چوب و کاه
 گل

 
 
 
 
 
 
 
 

 ۀکنیس
 آسیابان

 

  گلکاه سقف گنبدی مستطیل  اواخر قاجار

 ۀکنیس
 خیاموسی

 

  گلکاه گنبدیسقف  مسطیل  قاجار-صفوی

حاج ۀکنیس
  الیاهو

 

آجر و  سقف گنبدی مستطیل  قاجار
 گلکاه

 

 

 

 ورودی

 داالن

 هشتی
گوشه جنوبی 
ضلع شرقی 

 عبادتگاه

 پلهراه
 مخصوص

 بانوان

ضلع جنوبی 
مخصوص 

 بانوان

 حیاط

 

 ورودی

 هشتی
گوشه جنوبی 
ضلع شرقی 

 عبادتگاه

 حیاط
 شرقیضلع 

مخصوص 
 بانوان

خانه در تورات
 قسمت غربی

 
 ورودی

ضلع شرقی 
نمازخانه رو 
 به اورشلیم

 ترداالن سه پله پایین
 از سطح زمین
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