
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روفسور امنون نتصر در این بخش از کتابپ
 یهودیان در درازای تاریخ ی از پیشینه

 از هنگام شکل گرفتن به صورت یک ملت
 تا بازگشت به استقالل ملی
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 در دوران شاه عباس بزرگ، یهودآزاری در ایران به اوج بسیار 

سخن  (Shabtai Tseviשבתאי צבי ( شما در گفت و گوی پیشین از شبتای صوی –پرسش 
که می خواست یهودیان را از محنت و ذلت و آزار و تعقیبی که از آن  ، فردیگفتید

رنج می بردند نجات دهد و آنان را به سرزمین پدری خود بازگرداند و آنها را به 
رستگاری برساند. این خیزش آن "منجی" با شکست روبرو شد و یهودیان همچنان در 

 ادامه یافت. آنگاه چه شد؟سرزمین غربت باقی ماندند و آن سرنوشت تلخ همچنان 
در گفت و گوهای پیشین توضیح دادیم که مفهوم واژه "گالوت" که همانا هجرت  –پاسخ 

از سرزمین و جالی وطن است، رنج و محنت و ذلت دوری از میهن هم محسوب می 
به  (Geulaגאולה )شود. حاال می خواهم واژه دیگری را نیز به آن اشاره کنم و آن واژه "گئوال" 

 مفهوم نجات و رهائی و رسیدن به آزادی است. 
"گئوال" واژه متقابل "گالوت" است. استدالل فلسفی آن است که اگر "گالوت" نبود، پس 

 "گئوال" را نیز نمی توان انتظار داشت.



تمامی جنبش هائی که از آن ها سخن گفتیم و جنبه رهائی بخشی یا "مسیحا طلبی" دارد، که 
ندان در باورم"مسیح" همانا "ماشیح" و یا "مهدی موعود" یهودیان است که از واژه  منظورم

انتظار ظهور او هستند، تا بیاید و یهودیان را از "گالوت" نجات دهد، یعنی آن ها را به 
 است.  محنت"گئوال" برساند که همانا رهائی از مشقت و 

نیست جز در خود سرزمین اجدادی  عملیرسیدن به این گئوال در هیچ سرزمین دیگری 
  .سرزمین اسرائیل است اکه همان (Erets Yisraelארץ ישראל )یهودیان، یعنی "ارتص ییسرائل" 

این نکته را نیز باید به آن اشاره کنم که در دوران تسلط امپراتوری های یونان و روم بر 
می کردند، چندین تن سرزمین اسرائیل نیز که یهودیان در شرائط بسیار دشواری زندگی 

 بود. محنتشان نجات یهودیان و رهائی آنان از رنج و نیتافرادی پیدا شدند که 
یند که در طول یک صد سال پیش از تولد حضرت  یسان می گو پژوهشگران و تاریخ نو

نفر افرادی پیدا شدند که ادعا کردند  53تا  53عیسی، در داخل خاک اسرائیل دست کم 
اشیح" هستند و می خواهند ملت یهود را نجات دهند. حتی تا حدود همان "مسیح" یا "م

صد سال پس از ظهور عیسی ناصری نیز باز هم چنین افرادی که خود را "منجی" می 
 دانستند پیدا شدند.

که پاره ای از این افراد حسن نیت و قصد پاک داشتند. انسان هائی  باورممن بر این 
 اندیشمند و دانا بودند. 

رد این گونه افراد در ایران نیز من پیشتر سخن گفتم و یادآوری کردم که یک تن از آنان در مو
بدیا  بود. او در فاصله انتقال  ابوعیسی اصفهانی نامیده می شد که اسم اصلی او عو
یان به عباسیان ظهور کرد و دیگری شبتای صوی نام داشت که در ازمیر  خالفت از امو

نیت او هم همین بود که یهودیان پراکنده در دنیا را که مشقت و ترکیه به دنیا آمده بود. 
 عذاب دیده بودند گرد آورده و آن ها را به سرزمین پدری بازگرداند.

برو بودند. یک کتاب تاریخی  در ایراندر دوران صفوی ، یهودیان  با رنج و مشقت بسیار رو
بسیار مهم وجود دارد که همه این تعرض و آزارها و شکنجه ها و کشتار یهودیان در آن 
ثبت و ضبط شده و "کتاب انوسی" نامیده می شود و از نظر مطالعه و فراگیری تاریخ 

 یهودیان ایران بسیار مهم است.
نام بابائی بن لطف کاشانی است که نوشتن آن را در ماه اکتبر نگارنده این کتاب فردی به 

در نگارش وقایع تاریخی به دوران شاه عباس او ولی  .میالدی در ایران آغاز کرد 6333سال 
مصائبی که بر یهودیان در آن دوران شرح . خواندن نوشته های او و  اول نیز باز می گردد

 وارد آمد بسیار دردناک است.



ز ایران نیز یهودیان در آن دوران با مشقت زیاد روزگار می گذراندند. در چنین در خارج ا
دوران و شرائطی بود که جنبش شبتای صوی با آن که از ترکیه شروع شده بود، ولی در 

 ایران نیز طرفداران بسیار پیدا کرد.
ا مرور ، چند تاریخ را با شم اجازه دهید برای آن که مرور وقایع منظم تر شود –پرسش 

میالدی بود. شاه عباس را در  6356کنیم: سرآغاز به روی کار آمدن سلسله صفوی  
  ایران "شاه عباس کبیر" می نامند، زیرا خدمات بسیاری به ایران کرد.

، از نظر بازکردن راه های  بله درست است، او خدمات بسیار به ایران کرد –پاسخ 
یت نظامی ایران پا و تقو و از نظر معماری و غیره؛ ولی شما اگر مجموعه  بازرگانی با ارو

چهار جلدی کتاب نصرالله فلسفی را بخوانید می بینید که شاه عباس چقدر آدم خرافاتی 
بوده است. او به هیچ اقدامی دست نمی زده مگر آن که منجم باشی بیاید و حساب کند و 

 مطمئن گردد که روز مقرر، نحس نباشد.
شرائط زمان و مکان به او امکان داد خدمات مهمی به ایران بکند، شاه عباس شاهی بود که 

ولی او به تدریج به نوعی خشونت و خصومت روی آورد، نه تنها علیه یهودیان، بلکه  
یخ ایام ارامنه ایران نوشتۀ آراک   یز همچنین علیه ارامنه و علیه زرتشتی ها. در توار ل اهل تبر

یبا مصادف با نوشته های بابائی بن نیز ثبت شده که چگونه ارامنه ایرا ن آزار دیدند که تقر
ل نیز در کتاب خود کشت و کشتارهائی را که علیه ارامنه ایران، به ویژه لطف است. آراک 

  در جلفا رخ داد به طور مشروح بیان کرده است.
منظور شما آن است که شاه عباس کبیر به شدت تحت تاثیر مالیان زمان  –پرسش 

و فردی بسیار خرافاتی بود و بهمین جهت بود که اقلیت های مذهبی را  قرار داشت
 مورد آزار و ستم قرار می داد؟

یم که همه  –پاسخ  بله کامال همین طور است. ولی من نمی خواهم کلی گری کنم و بگو
مالیان علیه اقلیت های دینی بوده اند. خیر، این ارزیابی درست نیست. ولی گروهی از 

 عا این چنین بودند.مالیان واق
اعتماد الدوله که در واقع صدراعظم شاه عباس بود، نسبت به اقلیت های دینی خصومت 
بسیار داشت. او نسبت به یهودیان، زرتشتی ها و ارامنه ستم می کرد. ولی برای آن که امانت 

یم که در آن دوران، آن گروهی  از مال و واقع گوئی در این رشته گفتارها حفظ شود، باید بگو
نمایان که دکان دین را به راه انداخته بودند، می خواستند از این راه به اهمیت و احترامی 
دست یابند و ضدیت و ستیز را علیه اقلیت ها آغاز کردند. ولی نمی توان گفت که همه 

 روحانیون این چنین بودند.
همان فیلسوف  در این جا باید به روح پرفتوح شیخ بهائی عاملی درود بفرستیم. این

باره اندیشه تصوف باقی مانده که یکی از آن  بزرگواری است که نوشته های زیادی از او در
 ها "کشکول بهائی" نام دارد.



یبا در سال  میالدی، حدود دو  6365بهاءالدین بن حسین عاملی معروف به شیخ بهائی، تقر
اعث شد یهودیانی که در سال پیش از فوتش، به دفاع از یهودیان پرداخت و او بود که ب

اصفهان و شهرهای دیگر به زور مسلمان شده بودند، امکان یابند دوباره به دین اجدادی 
 خود باز گردند.

باره ورق برگشت و تعرض  متاسفانه این یک دوران کوتاه بود، زیرا پس از فوت شیخ بهائی دو
 و فشار علیه یهودیان از سر گرفته شد.

ایران در این وضعیت ناهنجار قرار گرفته بودند، زمینه مساعدی برای هنگامی که یهودیان 
پذیر  رشد جنبش های رهائی بخش فراهم می شد. اغلب این گونه جنبش ها از محیط تاثیر
هستند، زیرا انسانی که در منتهای رفاه و سعادت زندگی می کند و خوشبخت است و از 

ائی ندارد. چنین جنبشی هنگامی به وجود تعرض و ستم به دور است، نیازی به نجات و ره
 می آید که رنج و ستم به نقطه غیرقابل تحمل می رسد.

بله، می خواهم که لطف کرده و به کتاب "انوسی" نوشتۀ بابائی بن لطف باز  –پرسش 
 که واژه "انوسی" یعنی چه؟ بفرمائیدگردید. ولی ابتدا توضیح 

یشه "آنَیک واژه  (Anusiאנוסי )نوسی" "اَ –پاسخ  س" می آید که به مفهوم عبری است که از ر
نوسی" آن وادار کردن فرد به انجام یک کار تحمیلی است. ولی مفهوم اختصاصی واژه "اَ

است که یک یهودی را به زور از دین خودش بر می گردانند و او را مسیحی یا مسلمان می 
 کنند. 

را که به زور وارد آن شده رعایت  نوسی" ناچار است به طور ظاهری اصول شرعی دینی"اَ
کند. اما چنین فردی در خفاء و به صورت پنهان همچنان به دین اجدادی خود وفادار 

یعت موسی را رعایت می کند.  است و همه قوانین شر
این ها در آن دوره "انوسی" نامیده می شدند، یعنی افرادی که گرچه آن ها را به زور مسلمان 

صورت پنهان و در خفاء اعتقاد به یهودیت را ادامه می دادند و همچنان کرده بودند، ولی به 
 پایبند دین اجدادی خود بودند.

یبا نوزده شهر را نام می برد، از فرح آباد در ساحل  بابائی بن لطف در کتاب "انوسی" تقر
ور دریای خزر تا شهر الر و یکی دو شهر در کرانه خلیج فارس که یهودیان را در آن جا به ز

 مسلمان کرده بودند. 
اجازه می خواهم که در این رابطه مطلبی را در مورد شهر یزد اضافه کنم: در یزد شمار 
یبا به طور کامل توسط یهودیان یزد اداره  یهودیان بسیار زیاد بود و چون صنعت نساجی تقر

ارتزاق می می شد و این حرفه نوعی تخصص می طلبید، و عده زیادی از مردم یزد از این راه 
کردند، وقتی دستور می آید که یهودیان یزد هم یا باید مسلمان شوند و یا به نفی بلد دچار 
گردند که به مفهوم اخراج از شهر و نفی حقوق شهروندی است. انجمنی از مسلمانان 



پا می شود که همراه با گروهی از رهبران یهودی شهر به اصفهان می روند.  شهر یزد بر
ن هیات از شاه عباس تقاضا می کنند که از سر یهودیان یزد دست بردارد و اعضای مسلما

 یهودیان آن شهر را از دستور مسلمان کردن یهودیان ایران، معاف سازد.
در ادامه این ماجرا بود که معتمدان یزد مقداری پول به مامورانی می دهند که دستور 

به این ترتیب، یهودیان شهر امکان می  داشتند برای مسلمان کردن یهودیان به یزد بروند و
یابند در دین خود بمانند. یهودیان یزد نیز در دادن این باج شرکت کردند و توانستند در باور 
دینی خود باقی بمانند. این نمونه هائی از وضع یهودیان و دیگر اقلیت های مذهبی در دوران 

یان در ایران بود.  حکومت صفو
که شهر یزد یکی از کانون های اصلی و خاستگاه آئین زرتشتی با توجه به این  –پرسش 

است، و آتشکده مقدس زرتشتیان در آن جا قرار دارد، موقعیت آنان در آن دوران چگونه 
 بود؟

در کتاب بابائی بن لطف در ارتباط با زرتشتیان یزد شوربختانه چیزی گفته نشده  –پاسخ 
و همچنین ارامنه اصفهان، او مطالبی در کتاب  است. ولی در ارتباط با زرتشتیان اصفهان،

خود نگاشته و تائید می کند که آنان نیز مورد تعقیب و آزار و تعرض و حتی شکنجه و 
 کشتار قرار داشته اند.

همه این ها در دوران یک پادشاه بزرگ، شاه عباس کبیر تحت تاثیر خرافات  –پرسش 
 دینی رخ می دهد؟

است. البته من نمی خواهم وارد جزئیات شوم. ولی به یک بله، واقعیت همین  –پاسخ 
فاجعه و جنایت نمی توانم اشاره نکنم و آن سگ های درنده ای بود که به دستور شاه 

سلمانان حمله برند و آنان را پاره پاره کنند. این م رعباس پرورش داده شده بودند که به غی
 کتاب خود به آن اشاره کرده است. موضوع تنها رویدادی نیست که بابائی بن لطف در 

 Pietro)یک ایتالیائی به نام پیترو ده الواله  6365، در نوامبر سال دارمتا آنجائی که به خاطر 
Della Valle)  که به ایران آمده بود، شاهد این فجایع بوده است. یعنی شاهد آن بوده که سگ

دستور حمله گرفتند که حاخام های هار شاه عباس در میدان شاه )نقش جهان( اصفهان 
اعظم اصفهان به نام ربی آبا  را تکه پاره کنند. گناه این روحانی بزرگ آن بود که نمی 
ید و به اسالم بگرود. چون اگر چنین می کرد، بی تردید  خواست یهودیت را ترک گو

 بسیاری دیگر از یهودیان اصفهان نیز به پیروی از او دین خود را عوض می کردند.
یسد و آن ماجرای ه مین سیاح ایتالیائی نامه ای به یکی از دوستان خود در کشورش می نو

یسد که او با چشمان خود این فاجعه را شاهد بوده  هولناک را شرح می دهد و می نو
 است. 



جالب است ببینید که پیترو ده الواله به عنوان یک سیاح مسیحی، این فاجعه را چگونه 
یسد که بسیار شگفت زده شده و بسیار توجیه می کند: اوالً  او در توصیف خود می نو

متاثر و منقلب گردیده بود که رهبر روحانی یک اقلیت بی دفاع را این چنین به کشتن می 
یسد که ای کاش این روحانی  باره شرح ماجرا، می نو دهند. ولی در آخر گزارش خود در

از دین خود دفاع کرد که اگر مسیحی  نهناامریهودی یک نفر مسیحی بود، زیرا او چنان قه
 بود "حتماً به بهشت می رفت"

مشاهده می کنید که حتی این سیاح مسیحی، آن هم در برابر چنین فاجعه ای که سگ های 
ند و وفادار به دین خود را می درند، بر این تصور است که اگر آن فرد رمهار یک انسان باو

عنی یهودی، از چنین پاداشی بهره مند مسیحی بود یک راست به بهشت می رفت. ی
 نخواهد شد.

کتاب انوسی به صورت منظوم نگاشته شده و جزئیات تاریخی بسیاری در آن هست و 
شامل حدود پنج هزار بیت است که در آن از رویدادهائی در دیگر شهرهای ایران و از 

در  سخن می رود. جمله همدان، خوانسار، کاشان، الر، قزوین، قم و بسیاری شهرهای دیگر
باره  اند کردههمه شهرهای یاد شده یهودیان زیادی زندگی می  و بابائی بن لطف در

ید.  رویدادهای ناگوار همه این شهرها سخن می گو
مطالب این اشعار در بیان وضع یهودیان و بالهائی که سر آن ها آمده نشان می دهد که 

درباره این شاعر در بخش دوم این [یهودیان ایران در آن دوران چه وضع رنج آوری داشته اند. 
 .]کتاب که به فرهنگ یهودیان ایران اختصاص دارد بیشتر سخن گفته خواهد شد

 


