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حسیـن حیـدری**
محبوبه كريمیان طاهری**†
آنوسی یا آنوسیم(،אנוסים) ،در لغت عبری جمع «آنوس» و به معنی «مجبور
شدگان» است و در اصطالح به فرد یهودی گفته میشود که به اجباار یاا ایتیاار
ظاهرا به دین دیگری از جمله مسیحیت و بویژه اسالم در میآید ،ولی در باانن
همچنان به دین مادری پایبند اسات ایان گوناه از تیاان دینای از زماان یاود
تضرن موسی و همچنین در زمان یشایار شااه در میاان یهودیاان کشاورهاای
مختلف جهان مانند اسپانیا ،پرتغال ،اروپای شرقی ،یالفت عثماانی روا داشاته
ولی مورد نکوهش جامعه یهاود نباوده اسات ایان سابز از زنادگی دینای در
شهرهای یهودی نشین ایران از جمله کاشان ،اصفهان و شایراز هام روا داشاته
است این نوشتار پس از مروری بر زندگی آنوسیها در عصر صافویه ،قاجاار و
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پهلوی و درنگ در پدیدههایی مانند رابطة آنوسیها با گسترش اندیشههای باابی
و بهایی کوشیده است باا تکیاه بار ریاداد ا داد در مشاهد ،عواماا اجتمااعی،
اقتصادی ،سیاسی ،دینی ،و روانی چنین رویکردی در تاریخ یهودیان ایران را باه
دست دهد و ساز و کار چنین زندگی دشوار و دیرپایی را تحلیا کند

كليدواژگان :یهودیان ،یهودیان ایران ،آنوسی ،آنوسیم ،جدید االسالم.

مقدمه

یهودیان در زمانهایی كه در ایران زمین حضور داشتند ،دورههایی از فشاار ،تعقیا و
شكنجه را پشت سر گذاردند و براي فرار از آزار و اذیتها به ترفندها و روشهاي مختلفی
روي آوردند .یكی از راههاي مؤثري كه آنان براي كاستن از فشارها پیش گرفتند ،زنادگی
آنوسی وار بود .به این معنا كه یهودیان با پذیرفتن ظاهري اسالم و پايبندي پنهاانی باه
دیانت یهود ،حیات دوگانه اي را آغاز میكردند و گاهی براي سالیان دراز به همین شایوه
زندگی مینمودند .این روش زندگی ،بهویژه از عصر صفویه به بعد ،ابعاد گساتردهاي پیادا
كرده است.
عاملترس و اجبار ،محرك بسیاري از یهودیان براي گزینش این سبك زندگی بوده
است اما ادامه روند پنهان سازي در ادواري كه سیاست تسامح و تساهل بر جامعاه حااكم
بوده است ،نشان می دهد برخی از یهودیاان انيیازههااي دیياري ،چاون برخاورداري از
امتیازات مالی،گریز از تبعیضهاي اجتماعی و سوء استفاده از پوشش اساالم باراي باربه
زدن به این دین را از درون دنبال میكردند.
به طور كلی ،كسانی كه از یهود و یا هر دیان دیياري باه اساالم مای پیوساتند،
جدیداالسالم خوانده می شدند .گروهی از یهودیان با اختیار و به طاور واععای باه اساالم
میگرویدند و تعداد كسانی كه به این شیوه تغییر كیش میدادند اندك است .گروهی هام
از سر اجبار و به واعع مسلمان میشدند .عده اي از یهودیان مدتی پس از تغییر كایش ،در
حفظ باورها و سنتهاي یهودي می كوشیدند ،اما بهتدریج در جامعه مستحیل میشادند و
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خود یا فرزندانشان به طور واععی مسلمان میشدند.
گروه دیيري از یهودیان از سر اجبار و یا حتی گاهی از سر اختیار ،به ظاهر مسلمان
میشدند و به طور پنهانی به دین یهود پايبند بودند .این گاروه ،آنوسایهاا هساتند كاه
پژوهش حابر به مطالعه تاریخچه حیات اجتماعی و دینی آنان و بازخوانی نقش ایشان در
دگرگونیهاي تاریخ ایران در عصر عاجار میپردازد .تاریخ نشان می دهد ،اگر تغییر كایش
یهودیان از سر اجبار و یا از ترس از دست دادن جان و مال و به طور دسته جمعی صورت
گرفته باشد ،احتمال آنوسی باودن جدیداالساالمهاا بیشاتر اسات .در آثاار نویساندگان و
مورخان مسلمان به پدیده آنوسیگري چنادان توجاه نشاده اسات .آثاار انادك برخای از
محققان نیز مغربانه و یا برگرفته از آثار مورخان و پژوهشگران یهودي است.
بنابراین ،مقاله حابر با تكیه بر آثار پژوهشگران یهودي به حیات اجتماعی یهودیاان
مخفی در ایران میپردازد .نبود منابع مستقل ،سختیاب بودن منابع یهودي ،عادم توجاه
مورخان ایرانی به این موبوع و حساسیتهاي خاص اجتماعی و سیاسی از دشواريهااي
این پژوهش بوده است .اشاره به گازارشهااي مورخاان یهاودي و آوردن تحلیال هااي
محققان جامعه یهود كه در برخی از موارد خالی از غرض ورزي و بزرگنمایی نیست  ،باه
معناي تأیید آراي ایشان نیست .بلكه در این مقاله سعی میشود تمامی گزارشها و اخباار
موجود جمع آوري شود و از عضاوت شخصی پرهیز گردد.
 .1پدیده آنوسیم در شریعت و احكام كیفری یهود

آنوسی یا آنوسیم (به عبري :אנוסים) در عبري جمع آنوس و به معناي مجبور شدگان
است .در شریعت یهود(هالخا) ،كلمه اي حقوعی است و به یهودیانی اطالق مایشاود كاه
مجبور به ترك غیر اختیاري آیین یهود میشوند ،ولی هماه تاالش خاود را مایكنناد در
شرایط اجبار به آیین یهودي پايبند باشند .به این اشخاص مارانو 1هم گفته میشود.

2

در دین یهود ،مرتد به یهودیانی گفته میشاود كاه باه طاور واععای از یهودیيات روي
گردانیده باشند .احكام مرتدان در دین یهود ،بسیار شدید است .كفار و ارتاداد در شاریعت
یهود ،همردیف جرایمی چون عتل ،زنا ،سرعت و حرمت شكنی روز سبت عرار مایگیارد و
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مجازات سنيسار براي آنها در نظر گرفته میشود كه شدیدترین نوع مجازاتِ اعدام است.

3

كتاب مقدس ،چندین مرتبه به این جرم و مجازات آن اشاره كرده است .باراي نموناه ،در
یكی از ابواب عهد عتیق درباره كفر یك جوان آمده است:
روزگاري در اردوگاه ،مرد جواني كه ماادر ارارالي ي و را ر م اري
بود ،با يكي از مردان اررالي ي به نزاع ررداخت .هنگام نازاع ماردي كاه را ر
م ري بود به خ اون كفر گفت .رس او را نزد موراي ووردنا ....خ خ اونا باه
موري فرمود :او را بيرون اردوگاه ببر و به تمام كساني كاه كفار او را ياني ن ،
بگو كه درت هاي خود را بر رر او بگذارن  .بع تمام قوم ارراليل او را رنگسار
كنن  .به قوم ارراليل بگو باي رزايش را ببين و بميرد .تمام جماعات بايا او را
رنگسار كنن  .اين قانون هم يامل اررالي يها مي يود و هم يامل غريبهها.

4

در حقوق كیفري دین یهود ،اگر شخصی ،عملی گناه را از روي اكاراه انجاام دهاد ،از
نظر حقوق كیفري ،مسئولیتی ندارد و مجازاتی براي او در نظر گرفته نمایشاود .اكاراه در
عوانین كیفري یهود به پنج دسته تقسیم میشود :اجبار ،تهدید به مرگ ،شكنجه ،ابطرار و
اشتباه موبوعی .اكراهی كه به سب انيیزههاي مالی باشد ،در شریعت یهود باه رسامیت
شناخته نمیشود .سه جرم بزرگِ عتل ،زنا و بت پرستی ،جرایمیهستند كه افاراد حتای در
صورت خطر مرگ ،نباید آن گناهان را مرتك شوند.
عدهاي این عانون را چنین تفسیر میكنند كه شخص نباید این اعمال را باا اكاراه و از
ترس جان مرتك گردد و در صورت ارتكاب به این نواهی ،مسئولیت كیفري دارد .عدهاي
دیير برآنند كه ارتكاب این امور در صورت تهدید به مرگ از نظر اخالعی و دینی نكوهیده
است ،اما مرتك آن مسئولیت كیفري ندارد 5.عاعده دفاع مشروع 6یا كماك باه خاود 7در
موارد ابطرار ،به یهودیان اجازه میدهد برخی از نواهی را مرتك شوند .در عرون وساطا
تهدید به مرگ ،براي یهودیان اروپایی ،انيیزه بسیار مؤثري باود كاه از دیان یهاود ،تبارا
جویند و به ظاهر به دین دیيري بپیوندند.

8
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نمونه هایی از این گونه پنهان كاريها در كتاب مقدس برجسته شده است .براي مثال
در جایی از عهد عتیق ،یهودیان ملزم به پنهان كردن ایمان خود می شوند .اساتر یكای از
شخصیت هاي برجسته و اليوي كتاب مقدس است كاه باا تادبیر و راهنماایی مردخااي،
جایياه مهمی در دربار خشایارشا به دست می آورد .یكی از توصیههاي مردخاي به اساتر،
پنهان كردن ایمان او است .در كتاب استر آمده است:
به توصيه مردخاي ،ارتر به هيچ كس نگفته بود كه يهودي ارت.

9

از طرف دیير ،آگاهی خدمتگزاران پادشاه و به دنبال آنان ،هامان ،وزیر شاه از یهودي
بودن مردخاي موج گردید هامان براي انتقام گرفتن از مردخاي كه حابر به تعظایم در
برابر وي نشده بود ،تصمیم به عتل عام تمام یهودیان ساكن در مملكت خشایارشا بيیرد.

10

در این باره آمده است:
و چون دريافت كه مردخاي يهودي ارت ،ت ميم گرفت نه فقط او را بكش ،
ب كه تمام يهودياني را نيز كه در ق مرو ر طنت خشاياريا بودن  ،نابود كن .

11

این توطئه با تدبیر و جسارت استر خنثی شد .استر با ورود بدون اجازه به دربار و پارده
برداشتن از یهودي بودن خود ،هامان را رسوا كرد و عوم یهود را از عتل عام نجات داد 12.از
این زمان به بعد ،حضور استر و مردخايِ یهودي در دربار ،اوباع را به نفع یهودیان مملكت
تغییر داد .هر سال یهودیان به مناسبت این واععه ،یكی از شادترین جشنهاي خود؛ یعنای
جشن پوریم را برگزار میكنند 13و این واععه را به یاد میآورند.

14

 .2یهودیان مخفی در دیگر سرزمینها

یهودي مخفی به یهودي گفته میشود كه براي انجام مأموریت دینی ا سیاسای یاا از
سر اجبار و تقیه باه دیان دیياري گرویاده باشاد ،مانناد مارانوهااي اساپانیا و پرتغاال،

15

دونمههاي عثمانی ،فرانكیستهاي لهستان و اروپاي شرعی 16و آنوسیهاي ایران.
شكلگیري این پدیده مربوط به عرون وسطا در زمانی اسات كاه باه دنباال افازایش
جمعیت یهودیان در اسپانیا در سال 5991م .فشار بر مجامع یهودي آغااز شاد 17.در واعاع
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اصطالح یهودیت مخفی درباره آن دسته از یهودي زادگانی به كار می رفت كاه باه طاور
مخفی ،بخشی از سنتهاي اسالف خود را حفظ می كردند ،در حالی كه به مذه دیيري
مانند مسیحیت كاتولیك اعرار می كردند.

18

.3آنوسیها از عصر صفویه تا قاجار (1113-888ش1171-1081/م)

بنا بر گزارش كتاب آنوسي اثر باباي بان لطاف ،در زماان شااه عبااس اول ،جماعات
یهودي اصفهان و به دنبال آن ،یهودیان بسیاري از مناطق ایران مانند كاشان ،الر و شیراز
تحت فشار امثال مردخاي الري اساالم آوردناد اماا ایان اساالم آوردن ،ظااهري باود و
یهودیان در خفا به دین یهود پايبند بودند .همچنین در زمان شاه عبااس دوم ،تعصا و
كینه محمد بیگ ،صدراعظم وعت نسبت به یهودیان سب شد آناان در منااطق مختلاف
ایران ،به مدت شش سال به شكل آنوسی اسالم آورند.
پس از اعطاي آزادي دینی در زمان شاه عباس دوم ،عاده اي از آنهاا باه دیان یهاود
بازگشتند ،اما گروهی از آنان ترجیح دادند همچنان به زندگی آنوسیوار ادامه دهند؛ زیرا از
تزویر و دورویی محمد بیگ میترسیدند .حتی عده اي از یهودیان كاشان كه حكم شاه را
دیده بودند ،حابر به تغییر روش خود نشدند و مسلمان ماندناد .آناان باا عناوان جدیادها
شناخته میشدند.

19

 .7آنوسیها در عصر قاجار(1387-1113ش1120-1117/م)

در دوران عاجار ،تعص مذهبی مانند عهاد صافویه شادت گرفات و خاوار شامردن و
پایمال كردن حقوق اعلیتهاي دینی ،چون یهودیان به ظلمهاي گوناگونی مانند تجاوز به
یهودیان ،غارت اموال آنان و كشتارهاي فردي و جمعی ایشان منجر شد.گاه كمترین بهانه
و یا نشر یك شایعه بد یهودي سب میشد مردمان متعص به محلههاي یهودي نشین
یورش آورند و به برب و شتم و چپاول بپردازند.
 .1 .7رخداد اهللداد

در زمان نادرشاه افشار در سال 5192م ،یهودیان به دستور نادر از عزوین و دیلمان كوچ
داده شدند .آنان به سمت خراسان و هرات حركت كردند تا محافظ گنجهاي نادر باشاند و
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در زمینه تجارت و بازرگانی ،مشهد را كه محل تجمع شایعیان متعصا باود باه رشاد و
شكوفایی برسانند .خانوادههاي یهودي مشهد توانستند با بهره گیري از پیوندهاي اجتماعی
و مذهبی و مناسبات درون گروهی و با استفاده از توانمندي هاي خود در تجارت ،به رشد
و پیشرفت گستردهاي در عرصه بازرگانی دست یابند .به طور كلی دین ،جامعاه و عومیات
سه عنصر كلیدي پیونددهنده در جامعه یهودیان مشهد بود .تجار یهودي مشهد با احتیااط
ویژه اي با بازرگانان شیعه مشهد و تجار سنی ترك رفتار می كردند ،اما پیشارفت و رشاد
رشك برانيیز آنان در زمینه تجارت ،منجر به حادثهاي تلخ در تاریخ این جماعت یهاودي
گردید.

20

در زمان آعامحمد خان عاجار ،فشاارهاي مراجاع شایعی بار غیرمسالمانان و باهویاژه
یهودیان ،ادامه داشت .به طوري كه گاهی ،گروهی از یهودیان و یا كل جمعیات یهاودي
یك شهر و یا یك محله به اجبار به اسالم تغییر مذه می دادند .بدترین نمونه تغییر دین
در میان یهودیان درباره یهودیان مشهد در سال 5199م .اتفاق افتااد .درپای ایان اتفااق،
كنیسه ها به كلی تعطیل شدند و جدیدها براي اعرار به مسلمانی به مساجد برده شدند .تازه
مسلمانان به طور كلی از یهودیت فاصله گرفتند و برخی از آنان براي اینكه ثابت كنند به
طور كلی از آیین یهود جدا شدهاند ،مجبور به خوردن گوشت غیركاشر 21شدند.

22

در این سال ،تنش هاي اجتماعی ،خشونت ،تعص مذهبی و سوءظن شیعیان نسبت به
ساكنان یهودي محله عیدگاه مشهد ،منجر به حادثه وحشتناكی شد .این واععه باه دنباال
یك افتراي خونین در یك مراسم مذهبی شیعیان به وعوع پیوسات 23.برخای مناابع ،ایان
واععه را در عاشورا و برخی در عید عربان می دانند .ماجرا به این صورت نقل میشاود كاه
در بیست و ششم مارس 5199م .زنی یهودي كه به نوعی بیماري پوستی مبتال بود ،بنا به
توصیه طبی  ،سيی را كشت و دستش را در خون گرم او فرو برد .مسلمانان با شنیدن این
خبر به خشم آمدند؛ زیرا ذبح سگ را در روز عید عربان یاا عاشاورا ،تاوهین باه فرهناگ
عربانی در اسالم و تمسخر این روزهاي مقدس میدانستند.

24
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با انتشار این خبر ،مسلمانان به محله یهودیان مشهد حمله كردند .آنان كنیسه را آتش
زدند و تورات و سایر اشیاي مقدس یهودیان را نابود كردند .همچنین خانههاي یهودیان را
غارت كردند و چند تن از دختران آنان را ربودند .به نقل از عزریاا لاوي ،دو تان از شاش
دختري كه به خانه امام جمعه برده شدند ،به عقد وي درآمدند 25.در ایان مااجرا ،سای تاا
چهل یهودي كشته شدند .حدود سیصد خانوار یهودي به توصیه رهبران دینی خود و براي
حفظ جان در حضور امام جمعه ،شهادتین گفتند و دسته جمعی ،مسلمان شدند.
این روز از سوي علماي مشهد به نام اهلل داد معرفی میشد؛ زیرا به گمان آناان ،ایان
روز براي یهودیان روز مبارك ی بود كه در آن ،ماورد التفاات خداوناد عارار گرفتاه بودناد.
یهودیان نیز ،باا تفسایركلمه داد باه عادالت ،آن روز را روز كیفار گناهاان جامعاه یهاود
می شناختند .در این جریان ،به جز اختالف مذهبی بین شیعیان و یهودیان ،عااملی دیيار؛
یعنی اتهام یهودیان به جاسوسی براي ارتش انيلستان مؤثر بود .در آن زمان ،بین ایران و
انيلیس بر سر تصاح افغانستان جنگ بود و در این جنگ ،ارتش ایران مجبور باه عقا
نشینی شد .حضور سپاهیان خسته و شكست خورده محمد شاه عاجار در مشهد بر وخامات
اوباع افزود و سربازان به غارت محله پرداختند.

26

به این ترتی  ،جامعه دو هزار و چهارصد نفري یهودیان مشهد 27از باین رفات و عاده
زیادي از آنان ،به طور غیر رسمی به حیات خود ادامه دادند .عادهاي از آناان ،باه ناواحی
مختلف ،مثل افغانستان ،هند ،بخارا و نواحی داخلی ایران كوچ كردناد و باه یهودیاان آن
مناطق پیوستند .عده كمی به طور واععی ،اساالم آوردناد و در جامعاه مسالمانان مشاهد،
مستحیل شدند .آنان نام هاي جدیدي از جمله دوست محمد ،فیض محمد و دین محمد بر
خود گذاشتند اما بیشتر جدیدها با نامهااي لطافاهلل ،عباداهلل ،یهاودي مخفای ،مسالمان
ماراتوس یا آنوسی خوانده می شدند.

28

بخشی از جدیداالسالمها در سال 5919م .به اسرائیل مهاجرت كردند ،اماا گروهای از
آنان در مشهد ماندند و تا مدت ها بعد ،در روستاهاي مركزي ایران ،مسلمانانی بودناد كاه
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برخی از مراسم و سنن یهودي را اجرا می كردند .براي نمونه ،زنان مسلمانی بودند كاه در
روزهاي جمعه ،شمع روشن می كردند .آنان یك روز عبل ،آتش می افروختند و آن را براي
مراسم سبات ،روشن نيه می داشتند 29.والتر فیشل 30در سال 5912م .گزارش میدهد كه
جدیداالسالمها ،مخفیانه به دین یهود پايبند هستند .به عبارت دیير ،در صد و ده ساالی
كه از مسلمان شدن این یهودیان می گذشت ،آنان در خفا ،یهودي مانده بودند.

31

برخی از نویسندگان و مورخان ایرانی ،بدون اشاره به واععه اهلل داد ،اسالم آوردن گروه
بزرگی از یهودیان خراسان را بدون هیچ فشار و یا اجباري گزارش میكنند .شهبازي معتقد
است كه آنان بدون هیچ فشاري اسالم آوردند و جمعیت دو هزار نفري یهودیان مشهد در
5199م .به یكباره ،اسالم آوردند .خاخام ایشان ،به نام مال بنیامین یزدي ،به مال اماین و
كدخداي ایشان به نام مال مشایخ به مال مهدي تغییر نام داد .او در ادامه ،به ظاهري بودن
اسالم این گروه اشاره میكند 32.همچنین ،پیرنظر در توجیه عادم بازتااب ایان حادثاه در
گزارشها و منابع ایرانی ا اسالمی مینویسد:
در اين ميان جاي خالي م ارک و نويتههاي فارريِ تاريخ نگااران ايراناي و
بي عنايتي رژوهشگران ايراني غير يهودي به اين روي اد ،ي ي اً چشمگير ارات.
واقعيت اين ارت كه غالب تاريخ نگاران عه قاجار كه در بياان وقاايو و يار
احوال كسان ،گاه به جزليات و حوايي بس طاونني هام كشاي ه ماي ياون  ،از
ررداختن به روي ادهايي چون تهاجم به هويت و موجوديت اق يتهاي ديني و ايذا
و وزار و كشتار ونان و عواقب فرهنگي و اجتماعي چنين خشونتها يكساره ماي
ررهيزن ....خ در حكومت قاجاريه وثار خودرري ،خودكامگي و اراتب اد باه هماه
يئون و رطو اجتماعي تسري يافته بود .به ربب ريام هاي نايي از جنگهاا و
يكست ها در برابر ديمنان خارجي ،از يكسو و رواج تع ب و خرافه و قحطي و
فقر عمومي ،از روي ديگر ،يأن و هويت انسان در جامعه به ح اقل رري ه باود.
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در چنين فضايي تجاوز به حريم و منزلت اعضاي اجتماع نه چنا ان بازتاام ماي
يافت و نه روي ادي قابل اعتنا يمرده مي ي  .از هماين رو باي خباري عماومي
نسبت به واقعه «اهلل داد» را ياي نتوان غيرعادي دانست .اين بي خبري به حا ي
بود كه تا دهه هاي بع از واقعه ،حتي يهوديان راير يهرهاي ايران نيز از ونچه بر
رر يهوديان مشه وم  ،بي اطالع بودن .

33

ت نها یك مورخ ایرانی غیریهودي به اختصار ،این واععه را نقل می كند .مؤلاف روضا

ال فا ،در این باره مینویسد:
و از جم ه غرايب اتفاقاات ايان كاه در روز عاياوراي راال ياا هازار و
دويست و رنجاه و رنج در يهر مق س چن نفر از اطفال يهود ك ه رگي را بر رر
چوبي كرده العياذ باهلل بعضي ك مات كفر وميز بر زبان مي ران ن و ايان خبار در
روضه مطهره به مجمو عام گو زد خاليق ي ه بانجماع به خانه يهودان ريخته
دويست تن از ونان بكشتن و اثاث البيت ونها را غارت كردن طايفه يهود زباان
به ك مه طيبه يهادت گشاده مأمون گشتن وحااجي ميارزا موراي خاان هماه را
مس مان كرده و اطفال ونان را به مكتب نشاني ن و اموال ونها را بع از ارالم رد
كرد قريب يا هزار خانوار به يرف ارالم مشرف ي ن .

34

اسناد دولتی انيلستان درباره دخالت حكومت در این واععه گزارش میدهند ،مدتی پس
از این حادثه ،وزیر شاه ،میرزا مسعود براي اساترداد اماوال مساروعه یهودیاان باه مشاهد
فرستاده شد و مسلمانان بنا به حكم امام جمعه ،موظف گردیدند اموال یهودیاان مسالمان
شده را برگردانند؛ زیرا غارت مال مسلمان حرام است.

35

یكی از شاهدان عینی این ماجرا ،فرجاله نصراله اف لیوي اسات كاه در اثاري كاه در
اورشلیم به چاپ رسانده است ،بمن اشاره به جزئیات این واععاه ،باه عتال سای و شاش
یهودي در این جریان اشاره می كند و می افزاید:
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رس از اين واقعه كنيساي يهوديان را نياز خارام ماي كننا و باه جااي ون
مسج ي مي رازن كه به «حسينيه ج ي ها » معروف ماي ياود .باه دنباال ايان
روي ادها ،يهوديان مشه زن گي دوگانه اي را ريش مي گيرن  .همه در مأل عاام
مس مانن  ،ولي در خانه تمام قوانين يهودي را به ي ت رعايت ماي كننا  .ماردم
مشه به ت ريج ري مي برن كه ج ي ها عموماً يهودي هستن ولي چون ياهادت
گفتهان اغ ب ونها را به حال خود رها مي كنن .

36

در فیلم یهودیان مشهد كه فیلمی خانيی است و به صورت مصاحبه ببط شده است،
كتاب دعایی كه به وسیله یهودیان مشهد حفظ شده است به نمایش گذاشاته مای شاود.
پشت جلد این سیدرو به خط عبري و زبان فارسی نوشته شده است:
در روز  21ماه نيسان رال  ،2381مس مان ها به يهوديان حم ه مي كنن 81 ،
نفر را كشتن و باز مان گان را مجبور به تغيير مذهب كارده ،.خ مس مانشاان ماي
كنن  37.در في م حكايت يهوديان رارري نيز به وجود اين كتام ،اياره ي ه و ون
را ،ياه زن ه اي براي واقعه مشه مي دان .

38

 .2-7دوگانگی در تمام ابعاد زندگی آنوسیها

یهودیان مشهد پس از این كه به اجبار اسالم آوردند ،زندگی جدیادي را آغااز كردناد.
آنان در ظاهر ،مسلمان بودند و تمام آداب مسلمانی را با دعت انجام می دادناد .تشاخیص
آنها از سایر مسلمانان ،مشكل بود اما به صورت پنهانی ،به دین اجدادي خود پايبند بودند
و به دلیل ترس از دست دادن هویت دینی خود ،مراسم مذهبی یهود را بسایار شادیدتر از
گذشته ،انجام میدادند .زندگی آنوسی وار ،مشكالت زیادي داشت .آنوسیها مجبور بودناد
در انظار عمومی به انجام فرایض اسالمی بپردازند و در خلوت خانههایشان ،به سنن دیان
یهود پايبند باشند .آنان جمعهها باه مساجد مایرفتناد ،موعظاههااي مسالمانان را فارا
میگرفتند و دعاهاي عربی را عرائات مایكردناد ،اماا هامزماان ،حرمات سابت را نياه
میداشتند .با اینكه در روزهاي شنبه ،مغازههاي خود را باز میكردند براي اینكه مشتري
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از خرید منصرف شود ،اجناس را با عیمتهاي سرسام آور عربه میكردند .اگر هم خرید و
فروشی صورت می گرفت ،پول حاصل از آن را به كنیسه اهدا می كردند.
این جامعه به ظاهر مسلمان ،از اجزاء عوم یهود بود .برخی از یهودیاان باراي ایانكاه
بیشترین ظاهرسازي را به جا آورند ،به زیارت كعبه میرفتند و پس از حاجی شادن ،در راه
بازگشت از مكه ،به اسكندریه ،یافاا و اورشالیم مایرفتناد و در كناار دیاوار غربای نمااز
میگزاردند .ایشان از آنجا به قبۀاالخضر میرفتند و به نمازگزاران مسلمان می پیوساتند.
اهمیت ایان دورویای از آن جهات باود كاه ارتاداد در اساالم مجاازات مارگ داشات و
جدیداالسالم ها از سوي امام جمعه و دیير رهبران دینی بازجویی میشادند .آناان گااهی
مجبور می شدند بر اثر فشار و براي بیاان دل بریادگی از دیان یهاود ،در انظاار عماومی،
غذاهایی را بخورند كه در دین یهود ممنوع بود .آنان گوشتی را كه از عصابی مسلمانان می
خریدند ،به فقرا می دادند و یا در زمین خاك می كردند و شبانه ،گوسفند را به شیوه ذباح
یهودي می كردند و گوشت آن را به منازل دیير یهودیان آنوسی میفرستادند.
زنان یهودي در پاسداري از ایمان اجدادي خویش ،نقش تعیین كننده اي داشتند .آنان
از ظاهر شدن در جامعه منع میشدند و از تعقی رهبران دینی باه دور بودناد باه هماین
سب در آشناسازي نسل جوان با آموزه هاي دین یهود ،كمك شایانی مایكردناد .سابك
معمااري خانه هاي ایرانی كه زنان را از فضاي خارج جدا می كرد ،به زنان یهاودي اجاازه
می داد تا سالها پس از اهلل داد ،در خانههاي خود به انجام مراسم دینی ادامه دهند.

39

آنوسی ها در دعواهاي محلی ،ابتدا براساس فتاواي اسالمی رفتار می كردند ،اما حكام
نهایی از سوي دادگاه هاي مخفی یهودي صادر میگردید .دختران یهودي در سنین پایین
با جدیداالسالمها ازدواج میكردند تا مجبور نباشند با مسلمانان ازدواج نمایند .نشان كردن
دختران در بدو تولد براي اعوام نزدیك مرسوم بود و از آنجا كاه چناین رسامی در میاان
مسلمانان هم رواج داشت ،شك آنان بر انيیخته نمایشاد .در هنياام ازدواج ،دو مراسام
متفاوت برگزار میگردید؛ یكی به صورت آشكار و بر اساس عوانین اسالمی و دیياري باه
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صورت مخفی بر اساس سنن یهودي .همچنین ،دو سند ازدواج تنظیم می شد؛ یكی ،سند
یهودي كتوبا به زبان آرامی یا عبري و تقویم یهودي و شامل اسامی عبري عروس و داماد
و دیيري ،عباله اسالمی با آیههاي عربی و بر اساس ساال عماري و باا اساامی اساالمی
عروس و داماد.

40

در عباله به تغییر مذه زوج و هویت عومی آنان اشاره می شد .در سند عباله ،آیههاي
عرآن به زبان عربی و جزئیات شناسنامه اي زوج به فارسی و امضاي شهود به زبان عبري
بود .نقوش و طارح هااي ظااهري كتوباا شابیه عبالاه باود و باه ساب آن كاه بسایاري
ازآنوسیهاي مشهد به هرات و افغانستان مهاجرت كردند ،كتوباهاي آن منااطق ،شاباهت
زیادي با عبالههاي اسالمی دارد 41.همچنین ،مراسم تدفین آنوسایهاا ،تحات تاأثیر ایان
هویت دوگانه بود .یهوديها ،جنازه را به طور مخفیانه به شیوه یهودي میشستند و با كفن
یهودي دفن می كردند .روزها كه مسلمانان براي فاتحه خوانی می آمدند ،عرآن و دعاهاي
اسالمی تالوت می شد و ش ها مراسم و اذكار عدیش خوانده میشد .همچناین ،آماوزش
یهودي تا دو دهه پس از واععه اهلل داد ،صورت نمی گرفت و پس از آن ،تنها پسران باالي
یازده سال به طور پنهانی به یادگیري تورات مشغول می شدند.
در طول زمان ،یهودیان مشاهد در مساائل اعتصاادي پیشارفت زیاادي كردناد؛ زیارا
محدودیتهایی كه براي زندگی اعلیتهاي غیر مسلمان درنظر گرفته می شد ،درباره آنهاا
اجرا نمی شد .ترس از شناسایی هویت یهودي آنوسیها به اندازهاي بود كه آنان پیشانهاد
آلیانس را براي احداث یك مدرسه در مشهد رد كردند .تنها پس از روي كار آمادن ريیام
پهلوي ،موععیت جدیدهاي مشهد بهتر شد و توانستند به طور آزاداناه ،باه اجاراي مراسام
مذهبی بپردازند 42.مصاحبهاي كه با یكی از آنوسیهااي مشاهد انجاام شاده اسات ،ناوع
زندگی و روابط پیچیده و سري جماعت آنوسی مشهد را به خوبی نشان می دهد .در ایان
گزارش آمده است:
خنانيا :ارم من عزت اهلل فرزن فرج اهلل ن راهلل يف ارت.
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گزار گر :ارم عبري تو چيست؟
خنانيا :ارم من خنانيا بن يوناتان ه وي.
گزاريگر :چن رال در مشه به صورت مس مان زن گي كردي؟
خ :رانزده رال
گ :مرارم مذهبي خود را كجا انجام مي دادي ؟
مرد نايناس :در كنيساهاي زيرزميني و رناهگاههاي زيرخاناههاا .در فاصا ه
نيم كي ومتري از خيابانهاي اص ي ره چهار زن را به صورت گ ا ماي نشاان يم.
وقتي كسي رد مي ي  ،زن ها به هم اياره مي كردن  .در نتيجه خبار باه ماا ماي
رري و ما راكت مي ي يم كه كسي نفهم .
گ :به عنوان يا كودک رخت نبود كه در ظاهر مس مان و در خفاا يهاودي
بايي؟
خ :ب ه ،خي ي رخت بود .باي مثل ونهاا لبااس ماي روياي يم ،مثال ونهاا راه
ميرفتيم ،مثل ونها نماز مي خوان يم.ونها مي دانستن كه ما ج يا هساتيم يعناي
كسي كه به تازگي دين ارالم وورده و ج ي انرالم ي ه ارات .ونهاا هام ماي
دانستن كه ما همچنان يهوديت خود را حفظ .ميخ كنيم اما نمي توانستن بفهمنا
چگونه.

43

روند زندگی دوگانه در شكل دهی روحیه خاص فردي و جمعی آنها مؤثر بود .یهودیان
مشهد ،جامعه كوچكی را به وجود آورده بودند كه یهودیان غیرمشهدي ،چندان جایيااهی
در آن نداشتند .آنان با هیچ بیيانه اي ،حتی یهودي ازدواج نمیكردند .آن دسته از یهودیان
مشهد كه بعدها به فلسطین مهاجرت كردند ،هویت یهودي ا ایرانی خود را حفظ كردند و
صاح نهادها و سازمان هاي دینی و فرهنيی مخصوص شادند .هامبساتيی و عطوفات
میان آنوسیهاي مشهد به اندازهاي بود كه آنان را از سایر جواماع یهاودي ایاران متماایز
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میكرد .این یهودیان در بدو ورود به اورشلیم از سوي سران اسرائیلی مانند هاراوهرتسوگ
مورد تفتیش عقاید عرار گرفتند و هویت یهودي آنان زیر سؤال رفت؛ زیارا احتماال ازدواج
آنها با مسلمانان موج تردید در مسئله حرام زادگی و یهودي ماندن ایشان مایشاد؛ اماا
اعتراض یهودیان مقیم آمریكا و انيلیس و دخالت راو اوزیل ،رهبر سفاراديها اوباع را به
نفع یهودیان مشهد تغییر داد.

44

درباره جمعیت یهودي مشهد ،یكی از نویسندگان حابر در دربار ناصري می نویسد:
جمعيت بزرگ يهوديان مشه به ك ي تح يال رفتاه ارات ،زيارا روحاانيون
طغيان و يوريي را به ونها نسبت دادنا و ياادوور يا ن كاه ق او و قمعشاان
خواهن كرد؛ بسياري از يهوديان ظاهراً به ارالم گروي نا ولاي در خفاا مجاامو
يهودي خود را تشكيل مي دهن ؛ بسياري نيز به هرات گريختن ؛ زيرا باا اجتمااع
بزرگ يهوديان درون ديار در ارتباط بودن .

45

در مدتی كه یهودیان مشهد به این شكل زندگی می كردند ،مشكالت فراوانای باراي
آنان پیش آمد .به عنوان نمونه ،در زمان ناصرالدین شاه ،یهودیان ساكن هرات به فاروش
تجهیزاتی چون نعل ،میخ اس  ،باروت و سرب به سپاهیان افغان متهم گردیدند و به طور
دسته جمعی ،به مشهد كوچانده شدند .در این هنيام ،جدیدهاي مشاهدي نمای توانساتند
هزینههاي خوراك و پوشاك آنها را به راحتی بپردازند و حااكم مشاهد باراي آزادي آناان
مبلغ هنيفتی را مطالبه نمود كه آنوسیها با وجود مشاكالت ماالی ،آن را تهیاه كردناد و
پرداختند.
در حادثه دیيري ،حاج حسن اسحق نامی كه به دلیل زندگی در محله یهودیان هرات
با آداب و رسوم زندگی یهودیان آشنایی داشت به مشهد آمد .او به دلیل دشمنی دیرینه با
یهودیان ،عصد داشت با ورود به منازل جدیدهاي مشهدي در ش عید پسح ،46نان فطیار
بیابد و آنان را رسوا كند ،اما ش پیش از عید ،به طرز عجیبی فوت كرد .یهودیان مشهدي
این حادثه را نوعی معجزه الهی تعبیر می كنند.

47
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در دوران پهلوي ،پس از جنگ جهانی دوم در سال  ،5911عده اي از اوبااش پاس از
خروج نیروهاي شوروي از خاك ایران ،به محله عیدگاه مشهد حمله كردناد و عاده اي از
آنوسی ها را مجروح ساختند .در پی این حادثه ،جمعیت عابل توجهی از یهودیان مشاهدي،
از مشهد به تهران و سپس به سایر نقاط جهان ،بهویژه اسرائیل مهاجرت كردند.

48

 .3-0آنوسیها در سایر نقاط ایران

بهجز یهودیان مشاهد ،بارخی دیير از یهودیاان ایران در این دوران به سابك آناوسی
می زیستند .براي نمونه ،دائرۀالمعارف یهود به نقل از بنیامین دوم كه در سال 5112م .در
شیراز به سرمیبرد ،می نویسد:
 ...بنيامين همچنين متذكر ي ه كه تقريبا ك يه يهوديان مس مان ي ه ،فقط باه
وارطه يغ شان ،ظاهرا مس مان بودن  .اين امر ،تورط هناري .و .اراترن ،كاه در
رال  2381م ،در ييراز بوده ،تأيي ي ه ارت .وي اظهار مي دارد كه ك يه تجار
ابريشم در بازار وكيل از وناني بودن كه دين يهود را ترک گفته بودنا  ،اماا در
اثر اصرار او ايمان به موري را اقراركردهان 49.ونان همان مس مانان يهاودي زاده
اي بودهان كه بنا به ادعاي رابينسون ،تاا ما تهاا ايماان خاود را باه مباادي و
رنتهاي يهود ،حفظ كردهان .

50

همچنین گوبینو ،51سفیر فرانسه در دربار ایران می نویسد:
مردم ايران به مذهب اج ادي خود عالقه من ن و كمتر ديا ه ماي ياود كاه
حاضر به تغيير مذهب خود گردن  .به طور مثال مي ياود گفات كاه بساياري از
يهوديان را كه مس مان كرده بودن به دين موري برگشتن يا ون كه اوندان خود
را به دين اج ادي باقي گذارده و خود مس مان مان هان .

52

زن دگی مخفیانه یهودیان ایران ،بیش از یاك عارن اداماه داشات .برخای از آناان باه
فرعه هاي بابیت و بهائیت گرایش یافتند ،برخی باه تصاوف كشایده شادند 53و دساته اي،
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زندگی آنوسی وار را حتی در دوران پهلوي ادامه دادند .بسیاري از آنان از پوشش اسالم به
نفع مصالح عومی دین یهود استفاده می كردند و مسلمان ماندن آنان ،ناه از روي اجباار و
یا ترس ،بلكه به دلیل استفاده از این عنوان به نفاع جماعات یهاود و یاا باه نفاع مناافع
دولت هاي استعمارگر بود .به عنوان نمونه ،یكی از یهودیان مخفای مشاهد ،باه ناام ماال
ابراهیم ناتان ،رهبري یك شبكه فعال اطالعاتی انيلیس در منطقاه را بار عهاده داشات.
تیمبرگ درباره او می نویسد:
مال ابراهيم ناتان ،بسان يهوديان بغ ادي(رارونهاا و بساتگان و كاارگزاران
ايشاااند داراي ريونا هاي قااومي بااا جامعااه يهااودي خرارااان بااود و نيااز داراي
ريون هاي قومي با حكومت بريتانيا .

54

نتصر در بازدید از شهرها و روستاهاي مختلف ایران ،با تاریخچه و سرگذشت یهودیان
ایران آشنا شده بود .او در حالی كه تمام ساكنان یكی از روستاها را مسالمان ماییاباد ،از
نشانههایی صحبت می كند كه دلیلی بر یهودي بودن پدران آنها است .وي ادعا می كناد
كه در برخی از این روستاها ،اهالی روستا ،ساكنان روستاهاي همجوار را به یهودي باودن
متهم می كنند .او در این باره می نویسد:
اهالي ده زفره درباره ده همسايه تعريف مي كنن كه مردم ون اگرچاه ظااهراً
مس مانن در اصل مس مان نيستن و يهوديان  .وقتي به ده مجاور رفتم اهاالي ون
ده نيز همين دارتان را درباره ده همسايه تكرار مي كردن  .در مسج يكي از اين
دهات ميشكاني را دي م كه به عنوان منبر از ون ارتفاده مي كردن ولي مردم ون
را ميشكان نمي نامي ن ....خ در اين دهات جمالت و ارامي يهودي فراوان ارات.
حتي در يا ده دو صفحه از تفسير حزقياي نبي به من داده يا كاه گماان ماي
كردن به زبان زرديتي نويته ي ه ارت....خ

55

چنااین گاازارشهااایی نشااان ماای دهااد ،در تعاادادي از روسااتاها و شااهرهاي ایااران،
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جمعیت هاي یهودیان مخفی حضور داشته اند ،اما به دلیل فقدان تشكیالت منظم ،به مرور
زمان در جامعه شیعی مستحیل گردیده اند .نكته جالبی كه نتصر درباره آنان بیان می كند،
شدت تنفري است كه مسلمانان از یهودیان به دل گرفتهاند.

56

 .0آنوسیها در عصر پهلوی(1301-1387ش1111-1120 /م)

براساس گزارش هاي مورخان یهودي ،بخش گستردهاي از آنوسیهاي ایران ،باهویاژه
آنوسی هاي مشهدي ،در دوره پهلوي اول ،هویت دینی و عاومی خاود را آشاكار كردناد و
بهتدریج ،حیات دوگانه و سري را به فراموشی سپردند .با این وجود ،بسایاري از یهودیاانی
كه در دهههاي گذشته به طور آنوسی ،اسالم آورده بودند و باه اصاطالح ،جدیاد خواناده
میشدند ،پس از ایجاد فضاي باز دینی در دوران پهلاوي ،روش ساابق را حفاظ كردناد و
حابر به افشاي ماهیت دینی حقیقی خود نشدند؛
بیشترِ آنان با التزام ظاهري به احكام و شارایع اساالمی توانساتند اعتمااد مسالمانان،
بهویژه بازاريها را به دست آورند و از این اعتماد ،به نفع جامعاه یهاود اساتفاده كنناد .در
واعع ،مسلمان بودن آنان ،پوشش و ابزاري در جهت خدمت به منافع و آرمانهاي دینای و
عومی بوده است و حتی از این پوشش در جهات خادمت باه مجاامع صهیونیساتی بهاره
گرفتهاند .اگر مسئله تغییر دین به سب نيرانی بوده باشد ،ایشان باید پس از رفع نيرانای،
دوباره ماهیت دینی واععی خود را آشكار میكردند اما از آنجا كه این افراد حتی در دوران
پهلوي ،یهودي بودن خود را پنهان میكردند ،می توان نتیجه گرفت كه این تغییر ظاهري
با اهداف دیيري صورت گرفته است.
مئیر عزري در گزارشی كه در یادنامه خود میآورد در این باره مینویسد:
با دو تن از دورتانم در انجمن يهر تهران رايزناي كاردم ،يكاي دكتار ا.ت.
وكيل دادگستري و ديگري فرهنگ فرهي نويسن ه و رراين ه توانااي دانشامن ي
كه به گرايشهاي چپ ررب ن بود .راهنماييها و راهگشاييهاي ا.ت .و فرهاي و
رپس وينايي ونها با يورف كهن كه از وكالي ررياناس دادگساتري در اياران
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بود ،نخستين ناهمواريها را از ريش را بردايت .ررانجام يورف كهن در تابستان
 2191به انجمن يهر تهاران راه يافات ...گفتناي اينكاه در هماان دوره يكاي از
يهودياني كه رالها ريش ر ر زير فشار ريراماون و از رار ناچااري در ياهر
مشه از كيش خويش درت يسته بود ،به انجمن يهر تهران راه يافت .چناين از
دين برگشتگاني را در اياران «ج ي انراالم» ميخواننا  .گوياا م. .ط .راس از
برگزي ه ي ن به نماين گي انجمن يهر تهران از روي بازرگانان رارچه در بازار،
ويكارا ميكويي ريزه كاريهاي كيش تازه را به نيكي انجاام دها  .ماردم باازار
تهران او را نماين ه رارتين خويش ميشناختن .

57

یهودیان در بازار ،خود را به گونهاي نشان میدادند كه بازاريهاي معتقد سنتی ،آنان را
نماینده خود بپندارند .چنین افرادي ،بهراحتی می توانستند به انحراف حقایق دینی اسالم و
دامن زدن به اختالفات شیعی و سنی بپردازند .بر این اساس ،پنهان كردن هویت دینای و
عومی ،همواره در دستور كار بسیاري از یهودیان بوده است و عدم افشااي ایان هویات در
زمان پهلوي ،نشان می دهد كه بر خالف ادعاي برخی از مورخاان یهاودي ،تنهاا عامال
ترس و فشار در این پنهان كاري موثر نبوده است.
 .1-0گرایش یهودیان به سایر ادیان و مذاهب

نه تنها یهودیان جدیداالسالم ،بلكه آن دسته از یهودیان ایرانی كه به مسیحیت ،بابیت
و بهائیت تغییر كیش دادند در برخی موارد به طاور آنوسای زنادگی مایكردناد و اهاداف
خاصی را از این تغییر كیش دنبال مینمودند .یكی از مبلغان ساابق بهائیات در ایان بااره
مینویسد:
خان ان حكيم از بيخ و بن يهودي هستن و ولين و رو ايان كايش را نگاه
مي دارن  ،ولي هر درته اي از ونها در كيشي فرورفتهان  :دكتار اياوم مسا مان
ي و در مس ماني اراتواري نشاان داد .باه مساج ماي رفات و فرزنا انش را

159

تحلیل اجتماعی -دینی آنوسیان ایران دوره قاجار؛ بررسی موردی شهر مشهد

مس مان نمود ،چنان كه اكنون هم هستن  .ميرزا يكراهلل و يا درته از بستگانش
يهودي بوده و هستن  .ميرزا جالينوس و ميرزا يعقاوم و فرزنا ان ميارزا ناوراهلل
مسيحي و رروتستانت ي ن و ميرزا جالينوس رايگاه كشيشي گرفت و در ك يساا
روزهاي يكشنبه رن ب ه بود و از روي انجيل رخنراني مي كرد .دكتر اررطو ر ر
دكتر منوچهر و غالمحسين و برادر لطف اهلل ،كه نامش را برديم ،بهالي يا ن .
و همه اينها باهم هم رت و يگانه بودن تا ونجا كه اررطو دختر زيباي خود را به
هيچ يا از خوارتگاران بهالي ن اد و به ميرزا جالينوس.مسيحي ي هخ داد.

58

براساس مطال باال ،یهودیان پس از تغییر كیش ،پیوندهاي عاومی خاود را فراماوش
نمیكردند و بعید نیست كه این تغییر ظاهري ،ابزاري براي رسایدن باه اهاداف عاومی و
خدمت به جامعه یهودیان ایران بوده است .به طور كلی با سربرآوردن هر فرعه جدیدي در
ایران و سایر نقاط جهان ،یهودیان به آن تمایل پیدا میكردند ،اما این گرویادن در بیشاتر
موارد ظاهري بوده و با اهداف خاصی انجام شده است .هماانطور كاه گرویادن آناان باه
بهائیت و رسمی شناخته شدن بهائیان در اسرائیل با هدف بربه زدن به جهاان اساالم و
تشدید فرعه گرایی در میان آْنان صورت گرفت .این مسئله در بااره گارایش یهودیاان باه
فرعه بكتاشی و یا فرعه التقاطی دونمه و بسیاري از فرق دیير صادق است.

59

یكی از نمونههاي بارز این گونه ،رفتارهاي مرموز و عجی  ،درباره میرزا نوراهلل گزارش
شده است .او كه به همراه خانواده اش به مسیحیت گرویده بود ،اعدام به سااخت مدرساه
اي با نام نور و صداعت كرد و كودكان بی بضاعت یهودي در این مدرسه ،ثبت نام نمود و
گامهاي مؤثري براي رشد آموزشی و فرهنيی جامعه كلیمیان ایران برداشت .این مدرساه
به وسیله میسیون مسیحی وابسته به كلیساي انجیلای اداره مای شاد و بارخالف ادعااي
بسیاري از مورخان یهودي درباره تالش همه جانبه میرزا نوراهلل و دخترش براي مسایحی
كردن كودكان یهودي ،آن گونه كه از خاطرات و نقل عاولهااي شااگردان ایان مدرساه
برمیآید ،بهجز مواد آموزشی كه در سایر مدارس ارائه مای شاد ،مقاداري درس اخاالق و
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انيلیسی در برنامه درسی آنان گنجانده شده بود .همچنین ،آیین بهائیت دست آویز مناسبی
براي یهودیان بود كه با گرایش به آن ،به اهداف و برناماههااي عاومی و ناژادي خاویش
دستیابند.
 .1 .1-0یهودیان مخفی و گسترش اندیشههای بابی و بهائی

عبداهلل شهبازي در اثري با عنوان جستارهايي از تاريخ بهاليگري در اياران در پی یاافتن
روابط و پیوندهاي احتمالی میان جامعه یهود ایران و تشكیالت بابی و بهائی است .مراكاز
مهم تجمع و فعالیت بهائیان ایران ،همان شهرهاي همادان ،كاشاان ،اصافهان ،شایراز و
آذربایجان مركز تجمع آشكار و مخفی یهودیان است .آن گونه كه حسن نیكو ادعا می كند
در همدان به استثناي سه یا چهار نفر ،بقیه بهائیان ،یهودي االصل بودهاند 60.هامچناین،
كاشان از كانون هاي اصلی رشد و گسترش بابی گري و بهائی گري در سراسر ایران بوده
و این امر به دلیل وجود جمع زیادي از یهودیان آشكار و مخفی در این منطقه بوده است.

61

در بررسی تاریخ پیدایش و گسترش بابی گري و بهائیگري در ایران ،باا نموناههااي
فراوانی از پیوستن یهودیان جدیداالسالم به این فرعهها روبهرو میشاویم .ایان یهودیاان
مخفی ،جزو نخستین مبلغان مذاها جدید به شمار می آمدند و تأثیر بسازایی در رشاد و
گاسترش اندیشه هاي بابی و بهائی داشتند .به عنوان نمونه ،یك یهودي جدیداالسالم باه
نام میرزا ابراهیم جدید ،بابی گري را به سیاهكل وارد كرد 62.همچنین ،اولاین گاروههااي
بابی در خراسان ،آنوسیهاي مشهد بودند.

63

در باره انيیزه گرایش یهودیان مخفی و آشكار به بهائیت ،به جز انيیازههااي ماالی و
رفع تحقیرها و تبعیضها ،مسئله دشمنی با اسالم و به طور خاص تشیع مطرح می شاود.
به عنوان نمونه ،حسن نیكو در این باره می نویسد:
طبقااه ديگر.بهاليااانخ يهااودي هسااتن كه چااه بااا بغ ا

و عناااد بااه ارااالم

معروف ان  ...در چنين صورتي اگر كسي ع ماي ب نا كنا كاه باعاي تفرياق و
تشتيت جمعيت ارالم يود و ربب تفريق مسا مين گاردد ،البتاه ديامن ...دلشااد
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گردي ه وي را ارتقبال مي كن ....يهوديانخ در دخول در مجامو و محافل بهالياان
ره فاي ه مس م براي خود ت ور دايته :اول ون كه ح اقل رياهي لشاكر ديامني
مي يون كه بر ض ارالم قيام كرده و درت باه تفرقاه در جامعاه مسا مين زده
ارت .دوم ون كه از مسئ ه اجتنام و دوري كه در مس مين ييعه ،نسبت به يهاود
بود ،مستخ ص مي يون و با ونها معايرت مي كنن و روم ون كه ،اگر غ باه و
ق رت با بهالياان گاردد ،عجالتااً عا ه اي«خاودي» در حازم ونهاا وارد كارده
باين .

64

بنابراین ،یهودیان ایران در بیشتر موارد به طور ظاهري به فرعه و یاا ماذه دیياري
وارد میشدند و هرگز عالعه ها و پیوندهاي عومی و مذهبی خود را فراموش نمیكردند .بر
این اساس ،گرایش آنان به فرعه بابی و بهائی ،ابزاري باراي باربه زدن باه اساالم و یاا
استفاده از امتیازات مالی فراوانی بود كه با پیوستن به بابیت و بهویژه بهائیت نصای آناان
میگردید.

65

 .6علل و انگیزههای پنهانكاری یهودیان

از مجموع آنچه به آن اشاره گردید ،مشخص میشود كه بسیاري از یهودیان ایران ،از
عصر صفویه تا پایان دوران پهلوي ،بر اثر فشارها و خشونتهایی كاه از ساوي روحانیاان
حكومت و یا عامه مردم بر آنان تحمیل میشد ،به طاور ظااهري ،دسات از ایماان خاود
برداشتند و اسالم را به اجبار و اكراه پذیرفتند .اوج پنهان كاري در جامعه یهود مشهد و در
عصر عاجار رعم خورد.
با بررسی تاریخ یهودیان ایران ،مشخص می گردد كه آغاز این پنهاان كااري از روي
ترس و یا اجبار بود و یهودیان انيیزهاي جز نجات جان و مال خود نداشتند ،اما بهتادریج،
آنان با این روش زندگی انس گرفتند و حتی در ادواري كه حاكمان و پادشااهان در برابار
پیروان ادیان ،از سیاست تسامح و تساهل استفاده می كردند ،حابار باه افشااي ماهیات
دینی و عومی خود نمیشدند .بنابراین ،مخفیكاري و زندگی آنوسیوار یهودیاان در طاول
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این پنج سده ،علل و انيیزههاي متفاوتی داشته است كه به تعدادي از آنها اشاره می شود:
 .5عامل ترس و اجبار كه پیش از این ،به آن اشااره گردیاد .1 ،عوامال اعتصاادي.9 ،
عوامل اجتماعی .9 ،روحیه و اخاالق ذاتای یهودیاان .1 ،دشامنی و انتقاام از شایعیان در
پوشش مسلمانی .1 ،پیشبرد برنامهها و اهداف صهیونیستها در ایران.
در توبیح انيیزه دوم ،باید توجه كرد كه یهودیان به سب عانونها و فتااواي مراجاع
دینی از اشتغال در بسیاري از شغلها و حضور در پستها و مناص مهام محاروم بودناد.
حتی در دوره پهلوي ،حضور ایشان در ردههاي باالي حكومتی گزارش نشده است .به نظر
میرسد ،یهودیان از پذیرش ظاهري اسالم ،براي رسیدن به جایياه اعتصادي و پارداختن
به مشاغل پردرآمدي كه تا پیش از اسالم آوردن ،از اشتغال به آنها محروم بودند ،اساتفاده
میكردند .همچنین ،آنوسی شدن تا عبل از دوران پهلوي ،منجار باه معافیات یهودیاان از
پرداخت جزیه می گردید .این عامل محركی بود كه یهودیان براساس آن ،به ظاهر اعالم
مسلمانی میكردند.
یهودیان ،بهویژه از عصر صفوي به بعد ،به دلیل زنادگی در محلاههااي فقیرنشاین و
استفاده از پوششهاي زننده و مندرس ،جایياه پستی در جامعه داشتند و به آنان به عنوان
اعضاي حقیر جامعه نيریسته می شد .زندگی آنوسی وار ،فرصتی بود كاه از انازوا بیارون
آیند و جایياه اجتماعی مطلوبی به دست آورند .در واعع ،این مخفی كاري موج می شاد
ایشان هم اجر و ثواب یهودي ماندن را در آخرت به دست آورناد و هام در دنیاا ،مزایااي
مادي مسلمانی را كس كنند .این روشی مطلوب براي یهودیان معاشاندیش باه حسااب
میآمد.
آنوسی بودنِ آنان براي بسیاري از مردم ،وابح و روشن باود اماا باه جهات تارس از
مخدوش شدن حیثیت اسالم و مسلمانان ،بیشتر اوعات از آن چشم پوشی میكردند .بنا به
گزارش جهانيردي اروپایی كه چند دهه پس از اهلل داد از مشهد دیدار میكناد ،برخای از
امور عمومی مشهد به جدیدها محول شده بود و مردم با وجود بی اعتمادي به این گاروه،
سعی در افشاي ماهیت دینی آنان نداشتهاند؛ زیرا اعرار ایشان به این كه نامسلمان و نجس
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هستند و در عین حال در حرم شاغل هستند و به امور اداري آن نظارت دارند ،می توانست
به حیثیت شهر و امر زیارت بربه سنيینی واردآورد.

66

گزارش باال ،به خوبی نشان می دهد یهودیان آنوسی با استفاده از پوشاش مسالمانی،
موفق شده بودند به چنان منزلتی دست یابند كه حتی در اداره امور مربوط به حرم مطهار
امام ربا

نقش داشته باشند .در مقالهاي كه از سوي اتحادیه جهانی یهودیاان مشاهد

منتشر گردیده است ،بمن اشاره به تاریخ جماعت یهودي مشهد و پارداختن باه جزئیاات
واععه اهلل داد ،در توبیح عنوان جدیداالسالم ،گزارش شده است كاه دو گاروه از مشاایخ
مشهور مشهدي جزو جدیدها بودند كه در میان آنان پنجاه و هفت حاجی و بیست و یاك
كربالیی معروف حضور داشتند .پیوند آنان با اسالم كامل بوده است ،درحالی كه اعتقادات
مخفی خود را به دین یهود حفظ میكردند.

67

پراكندگی و آوارگی یهودیان در طول تاریخ ،تحمل شكنجهها و آزارهاي گاه و بیياه از
سوي حاكمان احساس عدم امنیت در همه زمانها و مكانها كه در نتیجه كمی جمعیت و
عدم معاشرت با غیر خود پدید آمده بود ،منجر به شكل گیري روحیاه اي خااص در نهااد
تكتك یهودیان گردیده بود كه بر اساس آن ،از ابراز آشكار عقاید ،ایماان و باورهایشاان
پرهیز میكرد ند .به عبارت دیير ،پنهان كاري و زندگی آنوسی وار در وجود همه یهودیان
نهادینه شده و بخشی از طبیعت ثانویه آنان گردیده بود .وعوع حوادثی مشابه آنچه كه در
ایران رخ داده است ،در نقاط مختلف دنیا ،شاهدي بر این امر است.
عامل دیيري كه بیشتر درباره زندگی دوگانه یهودیان ایرانی باه آن اشااره مایشاود،
دشمنی و كینه كلیمیان ایران از شیعیان و تالش آنان براي انتقام گرفتن از جامعه مسلمان
ایرانی است .به عبارت دیير ،جماعت یهودي با پذیرش ظاهري اسالم ،سعی می كردند با
تفرعه افكنی بین شیعیان و سنی ها و با تأویل و تفسیر به رأي آیههاي عارآن 68و اماوري
مشابه ،جامعه مسلمان را از درون سست كنند .براي نمونه ،ناتاان غازه اي ،اساالم آوردن
شابتاي سوي را انجام مأموریتی دینی و سیاسی میداند كه با هدف شعله ور نمودن اخير
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مقدس در میان كفار انجام شده است.
بنابراین ،یهودیان معترف هستند كه همواره عامل اجبار و یا ترس ،محرك آنان باراي
تغییر كیش نبوده و انيیزه و عامل دیيري در میان بوده است كه در گزارش باال با عنوان
مأموریت دینی و سیاسی بیان شده است .منظور از آن ،این است كاه برخای از یهودیاان،
بهویژه بزرگان و رهبران دینی یهود ،با هدف بربه زدن به اسالم و سست كردن پایههاي
این مذه از درون ،به ظاهر مسلمان گردیدهاند .ایان مسائله در گارایش هماه جانباه و
گسترده یهودیان به بابیت و بهائیت ،عابل توجه است.
از اواخر دوران عاجار تا پایان دوره پهلوي ،مجامع صهیونیستی در ایران فعال بودند و از
هر فرصت و زمینه اي براي رسیدن به اهداف خود استفاده می كردند .آنوسیهاي ایاران،
می توانستند با استفاده از پوشش اسالم ،به آرمانهاي صهیونی كمك كنند .گزارشهااي
مئیر عزري ،سفیر اسرائیل در ایرانِ عصر پهلوي ،شاهدي بر این امر است .وي در خاطرات
خود ،به حضور آنوسیهاي مشهد در كنيرههاي صهیونیستی اشاره می كند و از تعدادي از
افراد برجسته در جامعه آنوسی هاي مشهد نام می بارد كاه باه ناوعی در خادمت اهاداف
سازمانهاي صهیونیستی عرار داشتند .وي در یكی از گزارشهاي خود مینویسد:
ميانه ي مو هي ل ،به ياري ر رم و من ،با كاركنان وزارت كشور و ر يس در
ايران گرمتر مي يود و دورتان يهودي و غير يهودي فراواناي ماننا ياادروانان
موري طوم و موري صبي(وكيل دادگستريد ،كه كمتر كسي از يهودي باودنش
وگاه بود ،درت همكاري ميدهن  .رشتيبانيهااي ناوراهلل زبولاوني(از ج يا هاي
مشه د ،بازرگان خوينام مشه ي يايسته يادووري ارت .گو اينكه رن و راالي
از وي گذيته بود ،ولي نماين گي يهوديان يهر را در همه كنگرههااي جنابش
خ وتص 69به دو دايت.

70

وي در گزارش دیيري مینویسد:
در بين يهوديان ارتان خراران بويژه مشه  ،يادروان نوراهلل زبولوني بيش از
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ديگران در راه ريشبرد خوارتههاي ارراليل ميان يهودياان اياران مايكوياي  .از
ديگر ياران وفادار زبولوني باي از ...را ر و فرزنا ي از خاانواده « .ط» 71ناام
ببرم كه رسر به نماين گي انجمن يهر تهاران رراي  .ايان خاانواده از يهوديااني
بودن كه در مشه  ...از كيش و ولين خويش در ظاهر درت يسته ،ولي هرگز از
وابستگيهايشان به ريشههاي ديرين فرهنگي خويش روا نش ه بودن .

72

همچنین ،در فیلم یهودیان مشهد به چند تن از رهبران آنوسی اشاره میشود كه براي
تسریع مهاجرت یهودیان به ارض موعود تالش می كردند .افرادي مانناد بنیاامین كهان
آهارانوف را كه از آنوسیها بوده است میتوان نام برد كاه گویاا عضاو انجمان یهودیاان
مشهد و یكی از دیپلمات هاي حابر در اورشلیم بوده و از نفوذ خود در ساخنوت باه نفاع
جماعت یهودي مشهد استفاده كرده است .همچنین ،فردي به نام فارج اهلل لاوي نصاراهلل
اف از رهبران جماعت یهودي مشهد بوده كاه یهودیاان مهااجر را از متاوال باه اورشالیم
میآورده است.
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نتیجهگیری

جمعیت عابل توجهی از یهودیان ایاران در طاول تااریخ باه طاور ظااهري ،اساالم را
پذیرفتند و به طور پنهان ،باورها و آیینهاي دینی و عومی خود را حفظ كردند .این دورویی
و پنهان كاري در شریعت یهود با عانون اكراه سال عانون كیفري است ،توجیه مایشاود.
آنوسی هاي ایران براي در امان ماندن از تفتایش و ساوء ظان محااكم اساالمی ،نهایاتِ
ظاهرسازي را در انجام آیینهاي اسالمی مانند نماز ،روزه ،حج ،خمس و زكاات باه جااي
میآوردند .از سوي دیير ،به دلیل احتمالِ فراموش كردن سنتها و مناسك دینی یهود ،در
حفظ و پاسداشت آیینها و مراسم دینی خود ،دعت و وسواس زیادي به خرج می دادند.
بنابراین ،پايبندي شدید به دو دین آیین مدار شریعت محور به طور همزمان ،شارایط
ویژه اي را براي آنها پدید آورده بود كه جز با همبستيی و حمایات از یكادیير و محادود
ساختن روابط سري و پیچیده اجتماعی در عال جوامع كوچك آنوسی ،امكان بقا براي آنها
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میسر نبود .چنانكه تعداد زیادي از آنان ،پس از مدتی در جامعه اسالمی مستحیل شدند و
تعلقات مذهبیِ پنهان خود را فراموش كردند.
نكته اي كه باید به آن توجه شود این است كه بازرگنماایی ،اغاراق و غارض ورزي
مورخان و محققان یهودي درباره جزئیات واععه اهلل داد از یك سو و عدم توجه مورخان و
اندیشمندان مسلمان به این واععه از سوي دیير  ،عضااوت را دربااره ایان واععاه دشاوار
میكند .آنچه مسلم است در شكل گیري اینگونه رخدادها ،عوامل متعددي مانند خصومت
حاكمان و درباریان ،تعص و خشونت برخی از مالنماها و نه روحانیاان حقیقای و اصایل،
جهل و باورهاي خرافی برخی از عوام ،حرص و طمع برخی از اراذل و اوباش براي دسات
درازي به ثروت هاي مخفی یهودیان ،غرض ورزي  ،تعص هااي كوركوراناه ،انزواطلبای
یهودیان و خودبرتربینی آنها منجر به خلق اینگونه حوادث شده است.
به هر حال ،عامل ترس و اجبار در شكل گیري اولیه این جوامع نقش اساسای داشاته
است و آنان به دلیل رفتار برخی از حاكمان و روحانیان ،مجباور باه تارك ظااهري دیان
شده اند ،اما ادامه روندِ پنهان سازي ،در بسیاري از موارد ،نه از روي ترس و اجبار ،كاه باه
دالیل دیيري چون منافع مالی ،امتیازات اجتماعی ،مصالح عومی و با انيیزه سست كردن
پایههاي اسالم از درون ،صورت گرفته است.
آنوسیها براي در امان ماندن از تفتیش مسلمانان ،مجبور بودند نهایت ظاهرساازي را
انجام دهند ،اما این مسئله به آن معنا نیست كه هر كادام از خاانوادههااي جدیداالساالم
ایرانی كه پايبندي شدیدي به اسالم داشتهاند ،آنوسی بودهاند .همچنین ،نمیتوان فقط با
توجه به گفتههاي امثال مئیر عزري ،یهودي دانستن چهرههاي تاراز اول كشاور را بادون
تحقیق و مطالعه پذیرفت .به نظر می رسد در دهههاي اخیر ،جریانی برنامه ریزي شده در
جهت تخری شخصیتهاي برجسته ایرانای از ساوي برخای از انادیشمنادان و نظریاه
پردازان یهودي به راه افتاده است .این جریان ،دانساته یاا نادانساته از ساوي عاده اي از
نویسندگان و مورخان ایرانی ،گسترش و تعمیق یافته است.
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