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 دونمه فرقه گیری شکل در دروغین مدعیان نقش
 ترکیه مسلمان جامعه و یهودیت بر آن تأثیر و

 1ستوده طباطبایی سیداحمد
 2خواص امیر

 چکیده
 در ریشوه آن، گیوری شوک  کوه اسوت اسوالمی _ یهودی فرقه یک «دونمه» فرقه

 در کوه او دارد. «ِصووی َشوبتای» نام به یهودی نمایی عارف دروغین ادعاهای
 دوره در شوود، می شوناخته شوده مسولمان یهوودِی  یوک عنووان بوه ادیوان تاریخ

 ناتوان» نوام بوه دیگوری دروغوین پیوامبر کموک بوا خوویش حیوات بودِن  یهودی
 ابعوواد در کووه جووذابیتی بووا و نمووود خوودایی سووپس و پیووامبری ادعووای «ای غووّزه

 فووراهم خووود گوورد بووه را پیروانووی سورعت بووه داشووت وجووود شخصوویتش مختلوف
 فشوار بوا گرفوت، قورار تکفیور مورد یهود علمای سوی از که آن از پس لیکن آورد.

 و داد نوام تغییور «افندی محمد» به و گشت مسلمان ظاهر به عثمانی، سلطان
 از برخوی و نبوود شوبتایی جریوان پایان این اما درگذشت. نیز وضعیت همین در

 را ای فرقووه تشووکی  مقوودمات جدیوود، ادعاهووایی طوور  بووا وی یهووودی پیووروان
 های آسوویب تنهووا نووه فرقووه ایوون شووود. می نامیووده «دونمووه» کووه آوردنوود فووراهم
کمیوت و عثموانی حکوموت سوقوط در بلکه نمود، وارد یهودیت بر را فراوانی  حا
 توا شوده سوعی مقالوه ایون در اسوت. داشوته سوزایی هبو نقوش نیوز ترکیوه در اسالم
 جریوان؛ ایون اصولی خاسوتگاه عنووان بوه صووی شبتای شخصویت تبیین ضمن
 جامعوه بور آن توأثیر و دونمه، فرقه تأسیس و دروغین مدعیان این میان رابطه
 گیرد. قرار بررسی و تحلی  مورد اسالمی و یهودی

                                                        
 مسوووووئول( )نویسووووونده قووووم خمینوووووی اموووووام پژوهشووووی و آموزشوووووی مؤسسوووووه عرفووووان و ادیوووووان دکتوووووری دانشووووجوی .1

(chmail.ir@sats.) 
 .قم خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه دانشیار .2
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 کلیدی واژگان
 .ترکیه ای، غزه ناتان صوی، شبتای دونمه، دروغین، مدعیان یهودیت،

 مقدمه

 طوی کوه اسوت موضووعی دینی، جوام  دغدغه ترین مهم عنوان به موعود منجی ظهور انتظار
 ایون بور ادیوان تموام دیگور طرف از است. بوده توجه مورد ادیان تمام در امروز به تا متمادی قرون
 و اوصواف بوه تنهوا ادیوان، مقدس متون باشد. می پوشیده همگان بر ظهور دقی  زمان که باورند
کله نمووده، اشواره منجوی های ویژگی  را هایی نشوانه بعضوا   و کورده ترسویم را ظهوور دوران از ای شوا
 مختلفوی هوای موقعیت و اشوخاص با توان می تسامح اندکی با را آن از برخی که نمایند می مطر 

 بووووا دروغوووین، مووودعیانی هموووواره کوووه شوووده باعوووو  مسوووئله هموووین داد. تطبیووو  تووواریخ طوووول در
 بوا و آورده وجود به دینی جامعه در را هیجانی و التهاف کلی، عالیم و اوصاف این از سوءاستفاده

 جمعیتوی طریو ، این از و نمایند موعود منجی عنوان به خود معرفی در سعی ناروا، هایی تطبی 
گاهی پایین سطح از اطال  با گاهی که شیادی های انسان کنند. جم  خویش گرد به را  عمومی، آ

 ادعاهوای تکوذیب بوه مجبوور کوه زموانی حتی که اند داده مطابقت مردم انتظارات با چنان را خود
  کنند. اصالح را انهان در آمده وجود به باور نتوانستند هم شدند خویش

 گیوری بهره بوا مودعیان، ایون از برخی که است این دارد بیشتری اهمیت بین این در که چه آن
 وسوویله بووه آن گیری شووک  مقوودمات یووا و نموووده فرقووه ایجوواد در سووعی آمووده، وجووود بووه ظرفیووت از

 و شوووق و شووور تمووام کنووار در انتظووار آموووزه کوه گفووت توووان می واقوو ، در انوود. آورده فووراهم را دیگوران
 مووورد راسووتین عالمووان توسووط چووه چنان آورد؛ مووی وجووود بووه ادیووان پیووروان میووان در کووه طراوتووی
 گیری شوووک  و دروغوووین موودعیان ظهوووور بوورای مناسوووبی بسوووتر بووه توانووود می نگیوورد، قووورار مراقبووت
 جریانووات بوورای را دیوون سیاسووی و اجتموواعی بدنووه بووه ورود راه و شووده تبوودی  منحوورف های فرقووه

 ایون در کوه ترکیه در «ِصوی َشبتای» جریان نماید. آسان و سه  استعماری های نظام و انحرافی
 محمود علی» و اروپوا، شورق در «فرانوک یعقووف» هوای جریان نیوز و پرداخوت، خوواهیم بدان مقاله
  باشند. می واقعیت این از آشکاری های نمونه ایران، در «باف

 از اموا نودارد؛ مهودویت بوا مسوتقیمی ارتبواط صووی شوبتای جریوان هرچنود که است نکر به الزم
 در و بوووده منجووی انتظووار آموووزه از سوءاسووتفاده از روشوونی نمونووه و مصووداق جریووان، ایوون کووه جوا آن

 کلوی چالشوی عنووان بوه توانود می اسوت، الگووبرداری و تکورار قابو  نیوز دیگر دینی های سنت تمام
 ایوون میوان را بسوویاری های مشوابهت کووه این خصووص بووه گیورد. قوورار مهودویت عووام جریوان بورای
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 هووم گرفتنوود  شووک  مهوودوی فضووای در کووه بهائیووت و بابیووت نظیوور منحرفووی جریانووات و جریووان،
 یافت. توان می
 در هموواره کوه مناسوب دینوی بسوترهای از یکوی عنووان بوه تحقیو  ایون در یهودیوت بنابراین، 
 بور جودی های آسویب بوالتب  و دروغوین مودعیان بوروز و ظهوور شاهد اش چندهزارساله تاریخ طول
 دروغوین های ماشویح ظهوور از نشوان یهوود قووم تواریخ اسوت. شوده گرفته نظر در بوده دین پیکره

 ایوون در شواید اموا اسووت. نمووده مواجوه فراوانوی مشووکالت بوا را دیون ایوون هموواره کوه دارد بسویاری
 جنبشوی دیون، ایون در ماشویحی نهضوت ترین وسوی  و ترین قووی کوه گفوت بتووان جورأت به بین،
  داشووووووت ادامووووووه نیووووووز وی موووووور  از پووووووس حتووووووی کووووووه کوووووورد ایجوووووواد صوووووووی شووووووبتای کووووووه بووووووود

(Wigoder, 2004: p. 307-308217 :1977 اشومیدت، ؛.) ایون در کوه «دونموه» فرقوه واقو  در 
 که دروغینی مدعیان تالش با و خاستگاه همین از بود خواهیم آن تحلی  و بررسی درصدد مقاله
 در خصووص بوه پیروانوی نیوز حاضور حوال در و آموده وجوود بوه کردنود می هودایت را شبتایی جریان
 دارد. ترکیه

 پیراموووون هرچنووود کوووه اسوووت اهمیووت حوووائز نکتوووه ایووون نیووز بحووو  پیشوووینه موووورد در همچنووین
 تغییر عل  یا و عام، طور به دونمه فرقه یا صوی، شبتای شخصیت مانند مقاله، عام موضوعات

 هویچ خواص، طوور بوه اموا اسوت گرفتوه صوورت زیوادی نسوبتا   تحقیقوات و...، ترکیه در دینی نظام
 بوا و...( ناتوان )شوبتای، دروغوین مدعیان رابطه تبیین یعنی مقاله، این موضو  درباره تحقیقی
 نپذیرفتوه صوورت ترکیوه(، مسولمان )جامعوه دینوی جامعه بر آن تأثیر و )دونمه( فرقه گیری شک 
  است.

 ماشیح انتظار در یهود
 70 سووال در را اورشوولیم شووهر کووه زمووانی تووا نهادنوود یهودیووه خوواک بووه قوودم رومیووان کووه روزی از

 آن و یافووت، می افووزایش یهوود قوووم نووزد روز بوه روز مسوویحا ظهووور انتظوار سوواختند، ویووران مویالدی
 قوووم مظوالم و شوداید انووا  غیووب، از ای دهنوده نجات پیودایش امیود بووه شکسوته، و مغلووف ملوت
 زار و خووار چنوین را خوود برگزیوده قووم خداونود که داشتند جازم اعتقاد و کردند می تحم  را غالب

 خوراف 1همیقوداش بیوت کوه وقتوی از دیگور، عبوارت بوه (.551 :1390 )بایرناس، گذاشت نخواهد
                                                        

 ق.م 950 حودود در نبی سلیمان دست به آن اولیه بنای که است المقدس بیت همان عبری زبان به همیقداش بیت .1
 بعود سوال هفتواد کوه معبود دوم بنوای گردید. ویران باب  پادشاه النصر، بخت دستور به بعد سال چهارصد و شد ساخته
 روموی تیتووس سوربازان دسوت بوه م70 سوال در و شد ساخته شدند آزاد اسارت از کوروش فرمان به که یهودیانی توسط
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 جهوان مختلوف نقواط در یهوود قووم افوراد آن متعاقوب و یافت، پایان اسرائی  کشور استقالل و شد
کنده  را امیود این همواره یهودیان گرفتند، قرار دیگر های ملت شکنجه و آزار معرض در و شده پرا
 ،3ج :1354 )کالپوورمن، کوورد خواهوود ظهووور «ماشوویح» نووام بووه برگزیووده فووردی کووه دارنوود و داشووته
 اند: گفته چنین اش درباره اسرائی  بنی انبیاء که کسی همان (.224

 حکم راستی به زمین مظلومان جهت به و کرد خواهد داوری عدالت به را مسکینان ...
 خود های لب نفحه به را شریران زده، خویش دهان عصای به را جهان و نمود. خواهد
 بوره با گر  و امانت. میانش کمربند و بود خواهد عدالت کمرش کمربند و کشت. خواهد
 و هوم، بوا پرواری شیر و گوساله و خوابید خواهد بزغاله با پلنگ و داشت خواهد سکونت
 هوم بوا هوا آن های بچوه و چریود خواهود خورس بوا گاو و راند. خواهد را ها آن کوچک طف 

 بوازی موار سووراخ بور شویرخواره طفو  و خوورد. خواهود کواه گاو مث  شیر و خوابید خواهند
 و گذاشوت. خواهود افعوی خانوه بر را خود دست شده، داشته باز شیر از طف  و کرد خواهد

 پور خداوند معرفت از جهان که زیرا کرد نخواهد فسادی و ضرر من مقدس کوه تمامی در
 (.9-4 :11 )اشعیا پوشاند می را دریا که هایی آف مث  بود خواهد

 میموون ابون گانه سویزده اصوول از دوازدهم اص  در که چنان هم منجی، ظهور به عقیده البته
 رود مووی شومار بوه یهودیووان اصولی باورهوای و اعتقووادات از شوده، تصوریح بودان 1م(1204-1335)

 رنج که زمانی هر که دهد می نشان تاریخ اما (،260 :1393 اپستاین، ؛50 ،3ج :1354 )کالپرمن،
 و یافوت. می فزونوی ماشویح ظهور به آنان امید شد، می بیشتر یهودیان بدبختی و نلت و عذاف و
 جهوان نقواط سوایر و شورقی اروپوای یهودیوان کوه مویالدی هفودهم قورن اوایو  در جهوت همین به

 از بویش ماشویح ظهوور بوه امیود کردند، می طی را خود ملی زندگی های دوران ترین بحرانی از یکی
 اروپا یهود جامعه دردناک وضعیت (.225 ،3ج :1354 )کالپرمن، گرفت قوت ها آن دل در پیش
کم مقاب  در ها قزاق شورش نتیجه در که  2«خملنیتسکی» وحشتناک های عام قت  و لهستان حا
گرایی بووود، آمووده وجووود بووه  همووین در درسووت و (.167 :1385 )آنتوورمن، نمووود تقویووت را مسوویحا

 نهضوووت بزرگتووورین ای، غوووزه ناتوووان نظیووور دیگوووری افووراد کموووک بوووا صووووی شوووبتای کوووه بووود دوران

                                                                                                                                  
ِتو » بوه کوه مانوده جا بوه اش غربوی دیووار فقوط معبود آن مستحکم حصار از و گردید ویران بار دومین برای  «َهَمعرابوی کم
 (.112 :1977 )اشمیت، است ملقب

1 . Maimonides 
2. «Chmielnicki» یهودیووان بووه شوودیدی عووداوت و کینووه کووه اوکووراین شورشووی هووای قزاق خوووار خووون و وحشووی رهبوور 

 و دادنود دسوت از را خوود جوان لهسوتان در یهوودی هوزار پنجواه و دویسوت حودود م1648 سوال در او فرموان بوه و داشت
 (.328 :1393 اپستاین، ؛217 ،3ج :1354 )کالپرمن، آورد وجود به یهودیان برای ها مدت تا را باری اسف وض 
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 (.Wigoder, 2004: p. 307-308) آوردند وجود به را یهود دین در مسیحایی
 1(1676-1626) صِوی شَبتای
 ترکیوه در واق  «ازمیر» شهر در میالدی1626 سال «آو» ماه نهم در روایتی به بنا صوی شبتای

 یا شبت کلمه از که عبری است نامی شبتای (.226 ،3ج :1354 )کالپرمن، گشود جهان به دیده
 روز در کووه نهنوود می نوووزادانی بوور بیشووتر را نووام ایوون یهودیووان اسووت. شووده گرفتووه شوونبه( )روز سووبت
 نیووز، دیگوور طوورف از (.33 :1409 ؛جعفرهووادی،shoolem, 1973: p104) شوووند می متولوود شوونبه
 قلمووداد ماشوویح والدت تواریخ و معبوود دوم ویرانووی سوالروز یهووودی، سوونت تواریخ طبوو  آو موواه نهوم
 مسوویحایی ادعووای پووذیرش در شووک بوودون مسووئله ایوون (.shoolem, 1973: p104) شووود می

 است. بوده تأثیرگذار یهودیان سوی از صوی شبتای
ردخای  جنووف از یهودیوان مهواجرت زموان در کوه بوود اسپانیا یهودیان از شبتای، پدر صبی، مم

 بوا نوجووانی سونین در شوبتای (.16 :1380 )طووران، بوود آموده ترکیوه بوه سوپس و یونوان بوه اروپا،
 و شود کشویده آمیوز اسورار و عرفوانی عقاید سوی به 3قباالیی های رساله سایر و 2زوَهر کتاف مطالعه

 مقووام بووه ازمیوور، بنوودر بووزر  حاخووام 4،«اسووکاپا شووائول بوون یوسووف» نووزد تلمووذ بووا سووالگی هجده در
 و گیورا جوذاف، قیافه (.226 ،3ج :1354 کالپرمن، ؛332 ،2ج :1377 )شهبازی، رسید حاخامی

 داد مووی نشووان خووود از کووه ای گونه ریاضووت زنوودگی و عارفانووه افکووار کنووار در شووبتای،  مسووحورکننده
 از را هووا آن بتوانوود تووا بودنوود رهبووری و پیشوووا انتظووار در کووه را یهودیووانی از زیووادی عووده تووا بووود کوافی
 و گرفوت می روزه را زیوادی روزهوای او کنود. جمو  خوود گورد به برهاند، شان های بدبختی و ها رنج
 جسوم مدیترانوه، دریوای سورد هوای آف در نموودن غس  با و کرد می نماز و دعا صرف را خود وقت
 کووه گفووت توووان می سوواده تحلیوو  یووک در (.226 ،3ج :1354 )کالپوورمن، داد مووی ریاضووت را خووود
 را ها رنج و شداید انوا  یهود قوم که دورانی در درست یعنی هفدهم، قرن اواسط در شبتای ظهور

 وی پوذیرش بورای را مناسبی فضای برد، می سر به موعود ماشیح ظهور آرزوی در و شده متحم 

                                                        
1 . Shabbethai Zevi 

 تفسویر کتواف ایون باشود. می «قبواال» عرفوانی ممکتوب اساسوی کتواف درخشوش، و روشونایی معنای به (Zohar) زوهر .2
 در اسوپانیا از هوا یهودی اخوراج از پوس خصووص به و شده نگاشته سریانی یا آرامی زبان به که است تورات بر رمزآلودی

 (.152 :1977 )اشمیدت، است. یافته رواج جهان یهودیان بین در پانزدهم قرن اواخر

 نامیده نیز االسرار علم یا مستور حکمت که یهودیت در مذهبی صوفیگری مکتب برای است ]اصطالحی[ ای  کنیه قباال .3
 )اشوومیدت، آمدنوود جوود و بووه صوووفیگری های نهضوت همووین درون از نوعوا   ِشووِقر( )ماشوویح دروغوین موودعیان شوود. می

1977: 193-194.) 

4. Josepgh ben Saul Escapa 



 

 

 
 
 
 
 
 

158 
 
 

اره 
شمهه
هم، 
ی(د
ل س
سا

49
هار 
، ب

139
8

 
 

 آن او عرفوانی شخصویت و شوبتای قباالیی دانش که فضایی بود. نموده فراهم ماشیح عنوان به
 م1647 سوال ادعوایش، نخسوتین در صوی شبتای که زمانی خاطر همین به بود. کرده تر آماده را
 یهودیان تمام نمود، اعالن اسرائی  بنی رهایی سال عنوان به 1زوهر کتاف محاسباتبراساس  را

 بوووه و موووردم سوووایر کوووه هرچنووود (.11 :1991 زغوووروت، )محمووودابراهیم شووودند ماشووویح ظهوووور آمووواده
 غالب نهن که خورد می رقم نیز دیگری اتفاقات اما بودند، ادعا این منکر یهود علمای خصوص
 سوفرهای از یکوی در 1664 سوال در او نموود. می تر متوجوه شوبتای سومت به روز به روز را یهودیان

 که (332 ،2ج :1377 )شهبازی، کرد ازدواج «سارا» نام به ای بدکاره یهودی زن با قاهره در خود
گونه های ویژگی بر نیز مسئله این  سوارا کوه بوود قرار این از ماجرا خالصه طور به افزود. اش مسیحا
 وسوویله بووه م1648 سووال کشووتارهای در لهسووتانی کودکوان از بسوویاری ماننوود را خووود مووادر و پوودر کوه

 نموود ادعوا عجیوب، سرگذشوتی و مختلوف های سورگردانی از پوس بود، داده دست از خملنیتسکی
 شود. خواهود ماشویح همسور او کوه اسوت گفتوه و شوده ظواهر وی بور مقتوولش پودر رویوا، عوالم در کوه

 با خود عروسی مقدمات فورا   و دانست صادق را سارا رویای خبر، این شنیدن با نیز صوی شبتای
 انودکی بوا را مواجرا ایون یهودی، مور  ویگودر، (.228 ،3ج :1354 )کالپرمن، نمود فراهم را وی

 بوه جوا آن از بوود. لهستان در مستقر 2مارانوی خانواده یک از سارا که کند می روایت چنین تفصی 
 رفوت. قواهره بوه سوپس و ورزیود اشوتغال فحشوا بوه اش زیبوایی سوبب به و کرد مهاجرت آمستردام

 شبتای اش، عروسی مراسم در لذا و کرد خواهد ازدواج ماشیح با تنها که نمود اعالم قاهره در سارا
 ای فاحشوه بوا کوه یهوودی، پیوامبر هوش ، از تأسی به کار این واق  در نامید. «مسیح عروس» را او
 ;Scholem, 1972: vol. 14, pp. 1222-12224) گرفوت صوورت 4نموود ازدواج 3«جوومر» نوام بوه

Wigoder, 2004: p. 308.) ریزی برناموه صوورت بوه بسوا چوه کوه فریبنوده ظوواهر و شوواهد ایون 
 صوووی شوبتای شواید کوه نموود شوای  یهودیوان میوان در را زمزموه ایون کوم کم شود می طراحوی شوده
 بوور اموور کووه حووالی در وی کووه نکشووید طووولی و باشووند می او ظهووور منتظوور کووه اسووت ماشوویحی همووان
 نموود معرفوی حقیقوی ماشویح عنووان بوه را خوود علنوا   سال، همان در بود، شده مشتبه نیز خودش

                                                        
 کشوف صودد در ای پیچیوده و مرمووز هوای روش از اسوتفاده بوا هوا قباالیی و شده بیان مطالبی ماشیح ظهور درباره زوهر .1

 (.164 ،3ج :1354 )کالپرمن، آیند برمی تاریخ این

 ظواهر بوه مسویحیان تهدیودهای تورس از که شود می اطالق پانزده قرن در پرتغال و اسپانیا یهودیان به مارانو اصطالح .2
  دادنووود می انجوووام خفوووا در را خووود یهوووودی اعموووال و بودنوود یهوووودی بووواطن در اموووا یافتنوود، می تعمیووود و شوووده مسوویحی

(Jacobs, 1995, p.334.) 

3 . Gomer 
 اول. باف هوش ، کتاف به: بنگرید .4
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 سوولطان دسووتور بووه عاقبووت شووبتای (.227 ،3ج :1354 کالپوورمن، ؛332 ،2ج :1377 )شووهبازی،
 مخیور آوردن اسوالم یوا اعودام میوان و دسوتگیر، م(1687-1648) عثموانی پادشاه چهارم، محمد
 نووام بووا پووس ایوون از کووه وی کوورد. ازدواج تورک مسوولمان بووانوی یووک بووا و پووذیرفت را اسووالم و گردیود

 ترغیوب اسوالم پوذیرش بوه را خوود پیوروان از بسیاری که هرچند شد، می شناخته «افندی محمد»
 ؛141 :1377 )کرینسووتون، دانسووتند مووی مسوویحا را او فراوانووی یهودیووان چنووان، هووم ولووی نمووود،

 آن برهوه تورین مهم شواید که اش، زندگی از مرحله این در شبتای واق ، در (.34 :1395 حیدری،
 پرداخت؛ نقش ایفای به متفاوت چهره دو با آن در که نمود آغاز را جدیدی بازی شود، محسوف

 دعووت اسوالم بوه را بسویاری یهودیوان حتی که بود واقعی مسلمان یک مسلمان، های ترک برای
 سوولطان مانوود. بوواقی حقیقووی ماشوویح چنووان هووم نیووز اش یهووودی پیووروان بوورای و اسووت، نموووده

 تبعیود آلبوانی کوچوک روسوتاهای از یکوی بوه اش، دوگانوه رفتار همین سبب به را شبتای عثمانی،
 (.Eliade, 1995: p. 193) گذشت در جا آن در سالگی پنجاه سن در م،1676 سال در و کرد

 1(1680-1643) ای غزه ناتان
 به معروف 2،«لوی یعقوف بن حییم الیشا» پدرش، است. «لوی ناتان آبراهام» وی اصلی نام

 از او دارد. تعلووو  4الوی سرشوووناس خانووودان بووه پیداسوووت نوووامش از کووه چنوووان هوووم 3،«اشووکنازی»
 الیشووا گرفووت. سووکنی المقوودس بیت در و نمووود مهوواجرت عثمووانی سوورزمین بووه آلمووان یووا لهسووتان
 المقودس بیت مقویم 5اشوکنازی یهودیوان رئویس و بوود عرفوانی های گرایش با سرشناس حاخامی

 این در و کرد ازدواج غّزه مقیم یهودی تاجر یک دختر با م1663 سال در ناتان رفت. می شمار به
 اسوحاق» طریقوت مریودان از پرداخوت، قبواال های رسواله مطالعوه به زمان این از گزید. اقامت بندر
 مکاشووفه حووال در کووه شوود موودعی بعوود مودتی آورد. روی رازآمیووز اعمووال و مناسووک بووه و شوود 6«لوریوا

                                                        
1 . Nathan of Gaza 
2 . Elisha Hayyim ben Jacob Levi 
3 . Ashkenazi 

 منسووف یعقووف حضورت نوادگوان یوا فرزنودان ز یکوی بوه یوک هر که داشتند وجود سبط طایفه دوازده اسرائی ، بنی در .4
 وظیفوه )الویوان( الوی فرزنودان اسورائی ، بنوی اسوباط و طوایوف میوان در اسوت. فرزنودان آن از یکوی نام الوی که بودند
 گفتند. می کاهن آنان به که داشتند عهده بر را قوم کهانت

 اصووطالح اسووت. سوفارادی و اشووکنازی بوه تقسوویم اسووت، داشوته وجووود یهودیوان میووان کووه دیرپوایی تقسوویمات از یکوی .5
 مطواب  اسوت. اسپانیایی که کسی یعنی «سفارادی» و است، آلمان از که کسی یعنی خود اخص معنای به «اشکنازی»

 اشکنازی اند کرده مهاجرت جا بدان آلمان از که شرقی و مرکزی اروپای یهودیان انگارانه، ساده بسیار ولی عام دریافتی
 (.323 :1385 )آنترمن، اند سفارادی زمین مشرق و مدیترانه شرق آفریقا، شمال یهودیان و هستند،

 مدت که رود می شمار به قباال استادان ترین بزر  از یکی مIsaac Luria» (1534-1572،)» اشکنازی لوریا اسحاق .6
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 پیوامبر ناتوان، و اسوت داوود بون مسویح صووی، شوبتای» کورده اعوالم که شنیده را خداوند صدای
 احتموواال   «.داشووت سولیمان و داوود بووا نبووی ناتواِن  کووه دارد شووبتای بوا را ای رابطووه همووان او اوسوت؛
 باشوود شوبیه «نبوی ناتوان» بوه نظوور هور از توا نهواد خوود بور زمووان ایون در را «ناتوان» نوام لووی آبراهوام

 (.334-333 ،2ج :1377 )شهبازی،
 سور بوه قواهره در سوارا، همسورش، با شبتای که گردد بازمی زمانی به ناتان با شبتای ارتباط اما
 شووتافت. وی دیوودار بووه م1665 آوریوو  در شوونید را ای غووزه ناتووان مکاشووفه موواجرای کووه او بوورد. می

کی یهود المعارف دایر، روایت  راسوتی بوه که کرد قان  را او ناتان مالقات، این در که است آن از حا
 ایون برخوی (.Scholem, 1972: vol. 14, p. 1223) است اسرائی  بنی پادشاه و داوود بن مسیح
 کارگردانوان سوایر و ناتوان و شوبتای میوان شوده، طراحوی پیش از سناریوی یک اساس، از را ماجرا
 :1377 )شووهبازی، نمووود دنبووال توووان می آمسووتردام در را آن سوورنخ کووه اند دانسووته نمووایش ایوون
 نمووودن برجسوته بووا یهوودی، معوروف نویسوونده شوولم، گرشوووم کوه اسوت حووالی در ایون اموا (.335

 در شودیدی دوقطبوی از کوه شوبتای، از پریشان و افسرده ای چهره دادن نشان و ناتان، شخصیت
 اصولی رهبوری جریوان، ایون دادن  نشان عرفانی ضمن تا است صدد در برد، می رنج خویش روان
-361 :1385 )شووولم، نمایوود ترسوویم و تجسووم ای غووزه ناتووان نووام بووه مرموووز شخصوویتی در را آن

 متفواوت رایوج نگواه بوا ای مالحظوه قابو  حود توا خودش زعم به که دیدگاه، این طر  با او (.398
 نویسد: می است،

 درازی سوالیان مودت بوه غوریبش اهتموام و خوویش ظهوور بوا کوه نبود صوی شبتای این
 داشوت خوود بور را وی نوام کوه را نهضوتی کوه بود رفتنش رنج کام به بلکه شد، تاریخ فاتح
 و سوبک و نحوو ایون به حداق  مزبور جنبش وی بدون که دارد حقیقت این نهاد. بنیاد

کنوده اهتموام ولوی نموود، می تصورناشدنی صورت،  را بنیوه ایون هرگوز وی، متشوتت و پرا
 در ای غوزه ناتان هوشمندی و خردمندی این رساند. جا این به را نهضت این تا نداشت
 به را حوادث سلسله ک  که است بوده وی پیامبری رسالت های جنبه و عرفانی مواجید
 نهضووت، بودو زمووان در کوه بوواحرارت و پرشوور و نابغوه جوووان ایون نقووش واداشوت. حرکوت
 (.361 :1385 )شولم، است شده درک سختی به داشت، سن سال بیست فقط

غ امووا  نهضووت و ناتووان شخصوویت از نویسوونده ایوون متفوواوت سووخنان و آمیووز اغراق تعووابیر از فووار
                                                                                                                                  

 توا وی عرفوانی شوهرت بوود. زوهر مطالعه سرگرم خواند، می نماز و گرفت می روزه که حالی در را خود عمر از سال هشت
 :1354 )کالپورمن، اسوت داده تعلویم او بوه را زوهور کتواف اسورار ترین دقیو  نبوی، الیواهوی گفتنود می که رسید حدی به
 (.165 ،3ج
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 مرموز، ای  فرقه به شدن تبدی  نهایت، در و نهضت این هدایت در ناتان نقش اهمیت شبتایی،
 است. انکار غیرقاب 

 جدید ای فرقه گیری شکل های زمزمه
 پیراموونش در شوهر یهودیوان و بازگشوت ازمیور به ای غزه ناتان با مالقات از پس صوی شبتای

 آینوده دربواره را ای غوزه ناتوان های پیشوگویی و کورد اعوالم را خوود ظهوور نیوز ازمیر در او آمدند. گرد
 سولطان تخوت و تواج و کورد خواهود خوروج زودی بوه و اسوت اسورائی  نواجی گفت نمود. تکرار خود
رک  در را ازمیور یهودیوان اعظوم بخوش کوه شبتای، پیروان پس این از گرفت. خواهد دست به را تم
 بردند: می چنین را او نام خود های نیایش در گرفتند، برمی

 ,Scholem, 1972, vol. 14) بواد پاینوده سولطنتش طول که شبتای ما پادشاه و فروانروا

p. 1224.) 

 را اخبوار ایون و داد می ادامه خود های پیشگویی و مکاشفات به چنان هم و ماند غزه در ناتان
کوز در او هووادار هوای حاخام و شوبتای به هایی نامه طی  در او کورد. می اعوالم یهوودی مختلوف مرا
 آورد: چنین ها نامه این از یکی

 بوووه را سووولطان و گرفوووت خواهووود عثموووانی سووولطان از را سووولطنت جنوووگ بووودون شوووبتای
 خواهوود را گانووه ده اسووباط بعوود، سووال پوونج یووا چهووار نمووود. خواهوود بوودل خووود گزار خوودمت
 خواهود ازدواج شوبتای بوا و کورد خواهود ظهوور نیوز موسوی سواله سویزده دختر ربکا، یافت؛
 سراسوور و شووورید خواهوود او علیووه سوولطان قسووطنطنیه از شووبتای غیبووت زمووان در نمووود.
 .Scholem, 1972, vol. 14, p) گرفوت خواهد فرا آشوف غزه، در جز را، عثمانی سرزمین

1226.)  

 میوان در بواوری چنوان کردند، ایجاد جامعه در دروغین مدعیان این که هیجانی و حال و شور
 حتی نمود. می توجیه را جریان این کذِف  بر دال قرایِن  و شواهد تمام که بود آورده پدید یهودیان
 او یهودیان از بسیاری هم باز درگذشت، هم حال همین در و شد مسلمان رسما   شبتای که زمانی

 مسولمان شوبتای از شوبحی تنهوا کوه گفتنود می مسوئله ایون توجیوه در آنوان دانسوتند. می ماشیح را
 دوبواره زودی بوه و است رفته آسمان به اسرائی  بنی شده گم قبیله ده یافتن برای او خود و شده
 خوود تبلیغات در دروغین، پیشگوی ای، غزه ناتان (.141 :1377 )کرینستون، کرد. خواهد ظهور
 گفت: می

 ظوواهر ]بووه مسوویحا کووه بووود الزم یافووت، پوورورش فرعووون کوواخ در موسووی کووه گونووه همان»
 نیووز را اسووالم گمگشووته نفوووس بتوانوود تووا بمانوود عثمووانی سوولطان کوواخ در و[ شووود مسوولمان
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 عنوووان بووه بووود مجوواز و داشووت نگووه را خووویش مسوویحایی صووفت شووبتای «.دهوود نجوات
 یک و کرد می تفسیر را زوهر کتاف وی بگیرد. تماس آنان با یهودیان، میان اسالم تبلی 
 عمامه مسلمانان رسم به درنگ بی آن اعضای که آورد پدید را «اسالمی _ یهودی» فرقه
 منجوی عنووان بوه شوبتای سوری  بازگشوت بوه و شودند اسوالمی آداف پیورو گذاشوته، سر بر

  (.141 :1377 )کرینستون، ماندند امیدوار اسرائی  بنی حقیقی

 المعووارف ،دایر نوشووته بووه داشووت. عهووده بوور ای غووزه ناتووان را سووازی فرقه اصوولی کووار حقیقووت در
 یوک جعو  بوه که بود ناتان این نداشت؛ منسجمی تفکر و نبود پرداز اندیشه صوی شبتای یهود،
 بودین (.Scholem, 1972, vol. 14, p. 1241) زد دسوت شوبتای بوه منتسوب عقایود از مکتوب
 توسوعه را شوبتایی الهیوات نموود، تلقوی جریوان ایون اصولی پرداز نظریوه را او بایود کوه ناتوان ترتیب،
 رهبوران و او ریخت. پی آینده سال یکصد برای را شبتای پیروان ایدئولوژی بنیادهای و بخشید
 مفصو  ادبیات به کاویدند، را ها میدراش و تلمود تا عتی  عهد از یهود، دینی متون فرقه، بعدی
 .Scholem, 1972, vol) آوردند دست به خود حرکت تأیید در غنی محصولی و کردند رجو  قباال

14, p. 1238.) 
 بوودنش ماشیح به اعتقاد لیکن مرد، آلبانی در کوچکی شهر در صبی شبتای هرچند بنابراین،

 را فریب این کوشیدند و برخاستند آسیا و اروپا مختلف های بخش در ای تازه شیادان ماند. پایدار
 اداموه خوود حیوات بوه دروغوین مودعیان ایون توالش با همواره که شبتاییسم جریان و دهند ادامه
 شد. رازآمیز های فرقه ایجاد و سیاسی های دسیسه برای مناسبی زمینه داد می

 1«دونمه» اسالمی _ یهودی فرقه
 جمعووی هووای تالش پووی در و وی، موور  از پووس صوووی، شووبتای پیووروان بوور دونمووه نووام اطووالق
 و عایشووه(، پوودر و سووالونیک )حاخووام فیلسوووف یوسووف صوووی(، شووبتای چهووارم )همسوور عایشووه
 (.50-47 :1995 النعیمووی، )نوووری یافووت رواج فیلسوووف( یوسووف کوچووک بوورادر ) کوریوودو یعقووف
 تعداد است. آمده وجود به شبتای خوِد  از بعد شبتایی فرقه اساسا   که نیست معنا بدان این البته

 خوانوار دویسوت را کردند مسلمانی اعالم صوی شبتای از پیروی به م1666 سال در که یهودیانی
 ,Scholem) شوودند مسووتقر شووبتای پیرامووون در )آدریووانوپول(، ادرنووه در عمومووا   کووه انوود کرده نکوور

1972, vol. 14, p. 1242.) میووان در اسووالم اعووالم از دیگووری بوزر  موووج نیووز م1683 سووال در 
 رسوووید خوووانوار سیصووود بوووه 2سوووالونیک بنووودر در هوووا آن تعوووداد و داد ر  عثموووانی مقووویم یهودیوووان

                                                        
1 . Doenmeh 

کنون هم اژه، دریای کناره در واق  (Salonika) سالونیک بندر .2  است. یونان بزر  شهر دومین ا
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(Scholem, 1972, vol. 14, p. 1239) را جمعیوت ایون رهبری فیلسوف یوسف که زمان این در 
 بور اسوت «جدیداالسوالم» یوا «برگشوته» معنوای بوه اصوطالح در کوه ،«دونموه» نوام داشوت، عهده بر

  (.347 ،2ج :1377 )شهبازی، شد اطالق آنان
 :1380 )طوووران، خواندنوود می بوودان را واردان تووازه ایوون عثمووانی، ترکووان کووه اسووت نووامی دونمووه

 )دو( نخسوت جوزء اند. دانسوته «نموه» و «دو» واژه دو از مرکب را آن برخی که ترکی ای کلمه (.32
 «نووو » معنوای بووه )نموه( دوم جووزء و داشوته «دو عوودد» بوه اشوواره شوده، گرفتووه فارسوی ریشووه از کوه
 و یهودیوت یعنوی اسوت، استوار دینی ریشه دو بر که دارد ای فرقه به اشاره مجمو  در که باشد می

 کوه )کسوانی «رجوعیوون» ماننود دیگوری هوای نام با را گروه این البته (.261 :1995 )ظاظا، اسالم
 نیوووز صووووی( شوووبتای بوووه )منسووووف «شوووبتائیان» یوووا و معتقدنووود( مسووویح بازگشوووت و رجعوووت بوووه
 معنوای به که نامند می «ِمیِنیم» را آنان هم یهودیان دیگر (.16-15 :1380 )طوران، شناسند می
 (261 :1995 )ظاظا، است کفار

 و اسوووت گرفتوووه صوووورت مسووولمان ترکوووان سووووی از گوووذاری نام ایووون شووود اشووواره کوووه گونوووه همان
 کووه آن از پووس نمووود. وجو جسووت شووبتای خووود زمووان در بایوود را فرقووه گیری شووک  آغوواز بنووابراین،
 برخوووردار عثموانی دولووت در کواملی آزادی از آوردنوود، اسوالم ظوواهر بوه وی پیووروان و صووی شوبتای
 کوه شود مشغول ای ماده هجده ای نامه آیین تنظیم به آزادی همین از استفاده با شبتای و شدند
 بووه ناموه آیین ایوون شوانزدهم موواده در او شود. می محسوووف دونموه فرقووه گیری شوک  پایووه واقو  در

 بوه را مسولمان ترکوان رسووم و عوادات کوه کنود می تصوریح پیوروانش به ای هوشمندانه کامال   شک 
 آنوان هفودهم، مواده در حوال عوین در و نکنند مشغول خود به را آنان توجه تا نمایند رعایت دقت
 پیودایش (.14 :1991 زغوروت، )محمودابراهیم دارد موی حوذر بر شدت به مسلمانان با ازدواج از را

 نقو  به پارسی و یهودی زرساالران کتاف مؤلف گرفت. صورت مخفیانه و سری کامال   دونمه فرقه
 مقیود شودت به و خواندند می مسلمان را خود ظاهر در ها دونمه نویسد: می یهود المعارف دائر، از
 ها، بکتاشوی بوا ویوژه بوه دراویوش، های فرقوه سوران با ها آن سران بودند. اسالمی ظواهر انجام به

 «کوریودو یعقووف» ریاسوت با م1690 سال حوالی ها دونمه گروه نخستین داشتند. دوستانه رابطه
 آنوان حوال، ایون بوا رفتنود. مکوه زیوارت بوه فیلسووف، یوسوف کوچوک بورادر محبوف(، معنای )به
 یهوودی سونتی مناسک از ای آمیزه که را خود مناسک پنهان شک  به و بودند «مخفی یهودیان»
 سوالونیک یهوودی هوای حاخام از تعودادی بوا دونموه سوران دادند. می انجام است، جدید آداف و

 تکلووم اسووپانیولی( )یهووودی الدینووو و عبووری هووای زبان بووه خووود میووان در و داشووتند پنهووان رابطووه
 را سووالونیک های دونمووه شوومار دانمووارکی، سوویاح ،«نیبووور کارسووتن» م1774 سووال در کردنوود. می
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 جنوگ زمان در همچنین کنند. می ازدواج خود میان در تنها که است کرده گزارش خانوار ششصد
-247 ،2ج :1377 )شوهبازی، شود می زده تخموین نفر هزار پانزده تا ده ها آن تعداد جهانی، اول
248.)  

 عقایدشوان بوودن متموایز بوا تنهوا بودند، شده تبدی  عیار تمام فرقه یک به دیگر که ها دونمه
 قابووو  راحتووی بوووه کووه داشوووتند آشووکاری های نشوووانه حتووی بلکوووه شوودند؛ نمی شوووناخته دیگووران بووا

 بورای سفید پشمین های کاله و زنان، برای رنگ زرد های کفش زیورآالت، جمله از بود؛ شناسایی
 ماهرانوه چنوان هموه، ایون بوا (.36 :1380 )طوران، بستند می سبز های شال آن دور به که مردان
 در کوه بوود شوایعاتی هوا، آن شناخت منب  تنها که بودند خود درونی مسای  کردن پنهان به موف 
 درونوی ادبیوات در (.Scholem, 1972, vol. 6, p. 150) داشوت وجوود شوان درباره ها آن از بیرون
 «واقعوی یهودیوان» را خوود عکوس، به و شود نمی یافت اسالم به تعلقشان به ای اشاره هیچ ها آن
 بنوابر (.Scholem, 1972, vol. 6, p. 151) دارنود اعتقاد صوی شبتای به نیز هنوز و خواندند می

 دارنووود وجوووود ترکیوووه اسوووتانبول شوووهر در ها دونموووه از کووووچکی جامعوووه هنووووز تحقیقوووات، از برخوووی
(Wigoder, 2004 p. 308.)  

  اسالمی جامعه و یهودیت بر دونمه فرقه و شبتائیسم جریان تأثیر
 در بوه سوالم جوان برخوی، کوه بوود ای انودازه بوه یهودیوت پیکور بور شوبتایی نهضت مخرف تأثیر
کی ضربه از یهودیت بردن  عنووان بوه را بوود شوده وارد پیکورش بور جریوان ایون توسوط که وحشتنا
 های ماشیح ظهور واق ، در (.142 :1377 )کرینستون، اند. برشمرده یهود تاریخ معجزات از یکی

 هووم کووه شوود موجووب یهودیووت عووالم در هیجووان و بلوووا ایجوواد و صوووی شووبتای همچووون دروغووین
 ,Rubinstein, 1972) شووند سوردرگمی دچوار یهودیوان هوم و شوود متزلوزل یهوود رهبوری شوالوده

p.1391.) 
 جامعووه یووک درون و عثمووانی حکومووت در یهووودی، نهضووِت  ایوون کووه جووا آن از دیگوور، طوورف از

 بوه مسولمانان، بورای هوم را جبرانی غیرقاب  پیامدهای و بار زیان آثار بالتب  گرفت، شک  اسالمی
 خووواهیم اشوواره موضوووعات ایوون از برخووی بووه نیو  در کووه آورد وجووود بووه عثمووانی حکومووت در ویوژه
 نمود:
 ناامیدی و یأس ایجاد

 بوه دروغوین مودعیان هموه پیراموون کوه مشوترکی و عام پیامدهای و آفات از یکی تردید بدون
 های وعووده پووی در کووه امیوودی زیورا اسووت. دینووی جامعووه در ناامیودی و یووأس ایجوواد آیوود، می وجوود
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 بوه شوود می ایجواد موؤمنین قلووف در منجوی ظهوور بورای نادرسوت هوای تاریخ تعیوین یا و دروغین
کامی به پوچ، سرابی مانند یکباره  روبورو ناامیودی از دریوایی بوا را وصال تشنگان و شده تبدی  نا
گوار اتفاق این کند. می  کوه کوانبی هیجوان و امیود است. مشهود کامال   صوی شبتای نهضت در نا
 را خوود دارایوی هموه یهودیوان هلنود، در کوه بوود حودی بوه نمودنود ایجواد جامعوه در پیروانش و او
کی مواد و فروختند می  بوه حودی بوه هوا آن باشوند. مقودس ارض بوه سوفر آماده تا خریدند می خورا
 نوام کوار، ایون جوای بوه بردنود. نمی پزشوک نوزد را خوود بیماران که داشتند ایمان ترک ماشیح این

 آن بیمار تا دادند می و نوشتند می فلز یا و چوف قطعه یک یا کاغذ بر  یک روی را صوی شبتای
 (.229 ،3ج :1354 )کالپوورمن، یافووت خواهوود شووفا وسوویله بدین کووه بودنوود امیوودوار و کنوود لمووس را

 از افرادی کردند. می پیشگویی را مسیحا آمدن زوهر، کتاف شیوه به ها خیابان در کودکان و زنان
 مشواهده اند، بوده او انتظار در مدیدی مدت که را یهود مسیحای تا آمدند می مختلف کشورهای
 بوووود. شوووده متوقوووف کوووامال   دنیووووی اموووور و بودنووود کووورده تووورک را خوووود مشووواغ  یهودیوووان، کننووود.

 جدیود نمازناموه های نسوخه بوه مربوط تقاضاهای همه به دادن پاسخ از آمستردام های چاپخانه
 کوه نداشوت سوابقه هرگوز خالصوه و ماندنود. عواجز بوود، پادشواه داوود و شبتای تمثال به مزین که

 کووه نکشووید طوولی امووا (.138 :1377 )کرینسووتون، شوود غوورق هیجووانی چنوین در یهودیووت سراسور
 بوا کوه اسوت بووده جو حادثوه و شویاد موردی صوی شبتای که فهمیدند همه و گردید آشکار حقای 

 یکبواره سوپس و سواخته، دلخووش و امیودوار اعلوی حود بوه را یهودیان خود باط  و پوچ ادعاهای
 و شوادی همه آن از یهود سرخوردگی (.232 ،3ج :1354 )کالپرمن، است نموده مأیوس را ها آن

 رنوج، و درد آن کردن فراموش امید به آنان گویا و بود آور رنج و دردناک بسیار حاص ، بی هیجاِن 
 ایووون شکسوووت (.141 :1377 )کرینسوووتون، کردنووود می آمووواده بیشوووتر خووووردن فریوووب بووورای را خوووود

 آورد پدیووود موووردم میوووان در بیشوووتری موووذهبی و اخالقوووی مووورج و هووورج و خسوووارت حتوووی جنوووبش
 (.328 :1393 )اپستاین،

 دینی آداب و مناسک به توجهی بی و گری اباحی
 تموام در عوام چالشوی عنووان بوه البتوه و آورد وجوود به دونمه فرقه که پیامدهایی از دیگر یکی
 همانگونوه بوود. دینی احکام و شریعت به توجهی بی گیرد؛ قرار بررسی مورد تواند می مشابه موارد
 فرقوه رهبوران سووی از دینوی آداف و احکوام گورفتن نادیده شاهد انحرافی، های فرقه بیشتر در که

 او پرداخوت. یهوود دیون های سونت و قووانین گذاشوتن پا زیر به کم کم نیز صوی شبتای هستیم،
 در موقو  آن توا کوه پیوروانش است، شده متولد آو( ماه )نهم «آو تیشعابه» در که کرد می ادعا چون
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 جشن روز را روز آن بودند، کرده عزاداری و زاری و گریه همیقداش بیت معبد خرابی برای روز این
 پووس ایوون از کووه داشووت اظهووار صوووی شووبتای کووه نکشووید طووولی نمودنوود. اعووالم سوورور و شووادی و

 ،3ج :1354 )کالپوورمن، کننوود رعایووت را تلمووود و تووورات قوووانین نیسووتند موظووف دیگوور یهودیووان
229.)  

 و شوبتای اموا داشوتند، مخالفوت ربوانی یهودیوت بوا نووعی بوه مسویحایی مدعیان تمام هرچند
 الغوای برای ربانی، شریعت الغای بر عالوه آنان زدند. دامن مسئله این به همه از بیش پیروانش
 شوده وحوی مسویحا بوه ای توازه پیموان کوه گفتنود می و کوشویدند می نیوز )توورات( مکتوف شریعت
 بووه کوورد، قربووانی را «ِفصووح بووره» قسووطنطنیه در صوووی شووبتای کووه هنگووامی شووود می گفتووه اسووت.
 بخوانند: را برکت دعای این و بخورند آن حرام های چربی از که داد دستور خود مریدان

   (.141-140 :1377 )کرینستون، کنی می سبک را بارها که ... تو هستی مبارک

 ها آن که بود شده زیاد فرقه این بعدی های نس  در قدر آن یهود( شریعت )کتاف تلمود از تنفر
 )کرینسوتون، کردنود می مباهوات «زوَهوری» یوا «تلموود ضود» ماننود خود، اضافی القاف از برخی به

1377: 146.) 
 اخالقی فساد و بندوباری بی

 شد، ریزی پایه صوی شبتای توسط که ربانی یهودیت با مخالفت و شریعت به پایبندی عدم
 جنسووی و اخالقوی فسووادهای انووا  قالووب در و شود کشوویده افوراط بووه جریوان ایوون بعودی مراحو  در

 از و داد ای توووازه جوووان شوووبتای، حرکوووت بوووه ترکیوووه در کوووه کوریووودو یعقووووف نموووود. بوووروز و ظهوووور
 کورد می پیوروی و تبلیو  اخالقی فسادهای بدترین از شود، می محسوف دونمه فرقه گزاران بنیان

 )کرینسووتون، اسووت گنوواه افووزایش جهووان، در گناهکوواری بوور غلبووه بوورای راه تنهووا کووه بووود معتقوود و
 جریوووان ماننووود انحرافوووی هوووای جریان در را نگووواه نوووو  ایووون کوووه اسوووت جالوووب (.142-143 :1377
 نمود. مشاهده توان می هم اند گرفته  شک  مهدویت فضای در که حجتیه انجمن
 نیسوت تردیودی حوال، ایون بوا بودند. جنسی هرزگی به متهم ها دونمه هجدهم سده اوای  از
 توووا لووی یهوودا اشوعار در اسوت. داشوته رواج آنوان میوان در 1«جنسوی آمیختگی» نس ، چند طی

 الغوووواء سووووود بووووه ای جسووووورانه دفاعیووووات شوووود، منتشوووور م1960 سووووال در کووووه افنوووودی( )درویووووش
 کوه دارند 2«بره جشن» به موسوم ای ویژه جشن حتی آنان است. مندرج جنسی های محدودیت

                                                        
1 . Sexual Promiscuity 
2 . Hag ha-Keves (Festival of the Lamb) 
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 (.Scholem, 1972, vol. 6, p. 151) پردازند می 1«جنسی مناسک» برخی اجرای به آن طی
 بوور آن تووأثیر و دونمووه فرقووه از بعوود همووین بوور تکیووه بووا پارساای و یهااودی زرساااالران کتوواف نویسوونده

  نویسد: می جهانی جامعه
 وسوویله بووه کووه نوووینی فرهنووگ در را صوووی شووبتای جنسووِی  گرایی فرقووه میووراث احیووای
 رفتارهوای بوا آمیختوه مناسوک دیود. توان می روشنی به شود می ترویج غربی های رسانه
 جووان نسو  میوان در رایوج رفتوار کننوده، تهییج موسویقی و مخودر موواد مصورف و جنسی

 کموووک بووه دونمووه کوچووک هووای گروه پووروای بی مراسووم اینووک، اسووت. غوورف امووروزین
 جووان هوزاران اسوت. شوده بدل جهانی و انبوه پدیده یک به ارتباطی، نوین های رسانه
 جوانووان تصووویری، های رسووانه و کننوود می برگووزار را مناسووک و آداف همووان آینوود، می گورد

 «لمبوادا» بوه موسووم جنسوی رقوص خواننود. می فورا الگو این از پیروی به را جهان سراسر
 شوود، می تورویج غورف جمعوی ارتباط وسای  طری  از اخیر های سال در که بّره(، )رقص
 دارد خوووود بوور را «لمووب جشووون» در ترکیووه های دونمووه جنسوووی مناسووک از آشووکار نشووانی

 (.356 ،2ج :1377 )شهبازی،

 نو های فرقه گیری شکل و جدید مدعیان ظهور
 2فرانوک یعقووف نوام بوه دیگری دروغین مدعی دونمه، فرقه دورن از هجدهم قرن اواسط در

 اسوت. یافتوه شوهرت «فرانکیسوت» بوه کوه نهاد بنیاد را جدیدی فرقه و کرد ظهور (1726-1791)
 شمال در 3پودولیا منطقه در کوچکی شهر در و است «لیب یهودا بن یعقوف» شیاد این اصلی نام
 بوه و خوانود را زوهور کتواف شود، جوذف قبواال طریقت به جوانی در وی آمد. دنیا به )اوکراین( کیف

 ها دونموه بوا مودتی و رفوت سوالونیک بندر به م1753 سال در درآمد. صوی شبتای فرقه عضویت
 ریاسوت بورای دونموه فرقوه سوران سووی از م1755 دسوامبر در آمود، و رفت بار چند از پس و زیست
 ولی گرفت قرار پادولیا در دونمه فرقه رأس در فرانک شد. خود زادگاه راهی لهستان، در فرقه این
 خانووه یووک در پیووروانش و او کووه زمووانی کشووید. رسوووایی بووه کووارش م1753 ژانویووه در بعوود، کمووی

 تصوادفی شودن باز علت به بودند، دونمه فرقه در مرسوم جنسی مناسک اجرای مشغول دربسته
 عثموانی بوه فرانک ماجرا این از بعد کردند. دستگیر را ها آن تمامی و شدند مطل  مردم ها، پنجره

 دونموه فرقوه رهبوری و رفت پودولیا به دوباره بعد اندکی و شد مسلمان ظاهر به مدتی و بازگشت
 (.352-351 ،2ج :1377 )شهبازی، گرفت دست به مجارستان و اوکراین گالیسیا، در را

                                                        
1 . Orgiastic Ceremonies 
2 . Jacob Frank 
3 . Podolia 
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 از بزرگی بخش همراه به فرانک یعقوف م1760-1756 های سال در نبود. ماجرا تمام این اما
 آنوان دادند. تشکی  لهستان در را دونمه مشابه ای فرقه و گرویدند کاتولیک مذهب به پیروانش

 در یهوود المعوارف،رئدا (.Scholem, 1972, vol. 14, p. 1252) بودنود کاتولیوک ظواهر در تنهوا
 ,Scholem) خوانود می «یهوودی مخفوی فرقوه یوک» را فرانکیسوت فرقوه صوراحت بوه دیگور جوای

1972, vol. 7, p. 68.) جموو  در و کاتولیووک لهسووتان در مسوولمان، ترکیووه در را خووود فرانووک 
 و بنووودوبار بی مووواجراجوی یوووک حقیقوووت در اموووا داد، مووی نشوووان بنووود پوووای یهوووودی یوووک یهودیووان
 آورد پدیووود لهسوووتان یهودیوووان بووورای را زیوووادی محنوووت و رنوووج کوووه بوووود یوووک درجوووه فطرت پسوووت

 1(.145 :1377 )کرینستون،

 اسالمی جامعه در دونمه فرقه پیامدهای
 مهمی بسیار نقش و آورد بار به اسالمی جامعه برای نیز باری زیان و مخرف نتایج دونمه فرقه

 از مسولمانان، فردی رفتارهای و اخالق کشانیدن انحطاط به و اسالمی های ارزش نابودسازی در
 اما (.50 :1380 )طوران، است داشته ها غربی خوی و خل  از تقلید به جوانان نمودن وادار قبی 
 و سیاسووی برانوودازی و نفووون در توووان می را اسووالمی جامعووه در رازآلووود فرقووه ایوون پیاموود توورین مهم

 ها دونمووه نمووود. دنبووال سووکوالر کشووور یووک بووه آن تبوودی  و عثمووانی، اسووالمی حکومووت فرهنگووی
 از بسویاری نووزدهم، سوده در و بسوتند کوار بوه اسوالم دنیای در را مسیحی مارانوهای موف  تجربه
 گرایانوه غرف اصالحات پیدایش در ها آن گرفتند. دست به را عثمانی ساالری دیوان مهم مناصب

 دولوت نخسوتین در که جایی تا نمودند ایفا مهمی نقش عثمانی مشروطه استقرار در و کشور، این
 وزیوور بیوگ، جاویود آنووان از یکوی کوه داشووتند حضوور دونموه وزیوور چنود م(1909) عثموانی مشوروطه
 نفوون ایون (.349 ،2ج :1377 )شوهبازی، داشوت عهوده بور را دونمه فرقه ریاست که است مالیه،
 گوذار بنیان )آتواتورک(، پاشوا کموال مصوطفی محققوین، از برخوی حتوی کوه اسوت پررنوگ قودری بوه

 )محمووودابراهیم اند دانسوووته االصووو  یهوووودی و دونموووه فرقوووه رهبوووران از هوووم را ترکیوووه، جمهووووری
 از بسوویاری گفتووه بووه نویسوود: می فرضوویه ایوون طوور  بووا یهووود المعووارف ،رئدا (.139 :1991 زغووروت،
 تبوووار از پاشوووا کمووال مصوووطفی اسووت، ترکیوووه دولووت تکوووذیب مووورد البتوووه کووه سوووالونیک، یهودیووان
 اسوت شوده تصوریح دیگری سند در همچنین (.Scholem, 1972, vol. 6, p. 151) بود ها دونمه
 کمووی فرضویه ایون (.89 :1995 النعیموی، )نووری اسوت بووده دونموه فرقوه فعوال اعضواء از وی کوه

                                                        
 بوه آن مختلوف ابعواد تبیوین و بووده خوارج مقاله این هدف از فرانکیست فرقه و فرانک یعقوف شخصیت به پرداختن .1

 دارد. نیاز مستقلی مقاله
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گر شود می تقویت  بوه ها( دونموه اغلوب سوکونت )محو  سوالونیک شهر در آتاتورک اوال   که بدانیم ا
 از بسیاری م،1924 سال در حکومتش، استقرار پی در ثانیا   و (19 :1394 )مانگو، است آمده دنیا

 آنکوارا و ازمیور در کموی تعوداد و اسوتانبول در عموده طور به و کردند ترک را سالونیک بندر ها دونمه
 شوودند مانوودگار ترکیووه در و نکردنوود مهوواجرت اسوورائی  بووه بعوود های دهووه در هووا آن شوودند. مسووتقر

گوور حووال هور بووه (.349 ،2ج :1377 )شوهبازی،  فرقووه بووه آتواتورک تعلوو  از نتوووان هوم قطعیووت بوا ا
 فرقوه ایون بوا کوودکی اوان هموان از وی که کرد کتمان توان نمی را حقیقت این نمود، دفا  دونمه
 در کوه بلنودباال ای مصواحبه در آتواتورک خوود اسوت. بووده آنوان تعوالیم توأثیر تحوت و داشوته قرابت
 گوید: می داده انجام استانبول، در وقت روزنامه سردبیر یالمان، امین احمد با م1922 ژانویه

 باعوو  کووه اسووت موون رفووتن مدرسووه مسووئله بووه مربوووط کووودکی از موون خوواطره نخسووتین
 کوه پدرم ولی بفرستد مکتب به مرا خواست می مادرم شد. والدینم میان تندی مشاجره
 ]که «افندی شمسی» نوبنیاد مدرسه به مرا که داشت تمای  بود گمرک در مالیات مأمور
 رفتن روز چند از پس نهایت در اما بفرستد... بود[، دونمه یک گارنت، لوسی اظهار بنابر
 )موانگو، رفوتم افنودی شمسوی مدرسوه بوه و کورده ترک را مکتب پدر، تدبیر با مکتب، به

1394: 62-63.) 

 در عثموانی حکوموت سوقوط در مهوم عوام  از یکی عنوان به را دونمه فرقه توان می جرأت به
 یهودیاان نقاش کتاف نویسنده نمود. معرفی سرزمین این در غرف فرهنگی تحوالت ایجاد و ترکیه
 پنهوان های الیوه در فرقوه ایون مخفیانوه نفوون پیراموون توضویح با عثمانی حکوم  سقوط در دونمه

 در اسووالمی حکومووت سووقوط در مسووتقیم تووأثیر کووه مهووم سیاسووی جریووان دو بووه عثمووانی، حکومووت
 دانود؛ می تأمو  قابو  جریوان، دو هور بوه کموک در را دونموه فرقه نقش و نموده اشاره داشته ترکیه
 گفتوه بوه (.19 :1991 زغوروت، )محمودابراهیم اسوتعمار جریان دیگری و صهیونیسم جریان یکی
 عثموانی خالفوت بور توانسوت ترکیه در سیاسی جریان دو این هدایت و تقویت با دونمه فرقه وی،
 ،1991 زغوووروت، )محمووودابراهیم دهووود خاتموووه سووورزمین آن در اسوووالم حکوموووت بوووه و آموووده فووای 
 (.138ص

 گیری نتیجه
 و «صووووی شووبتای» همچووون موودعیانی دروغووین ادعاهووای پووی در دونمووه فرقووه گیری شووک 

 بووورای توووجهی قابوو  ظرفیووت دروغوووین موودعیان کووه دهوود می نشوووان خوووبی بووه «ای غووزه ناتووان»
 در اییمسویح نهضوت تورین مهم کوه صوی شبتای نهضت دارند. انحرافی های فرقه گیری شک 
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 هووای تطبی  از گیووری بهره و انتظووار، ظرفیووت از سوءاسووتفاده بووا رود مووی شوومار بووه یهودیووت توواریخ
 دیرینوه انتظوار بوا ادعوا ایون کوه جوا آن از آورد. فراهم خود گرد را شماری بی جمعیت توانست ناروا،
 رخنوه شوبتای پیوروان جوان در عمیقوی شوک  بوه بوود، خوورده گره موعود منجی آمدن برای مردم
 شویادی آنوان ماشویح و انود خورده فریوب کوه بپذیرنود توانسوتند نمی وجوه هویچ به دیگر ها آن کرد.
 پیووروان بوورای چنووان هم شوود، مسوولمان رسووما   شووبتای وقتووی دلیوو  همووین بووه اسووت. نبوووده بوویش

 پذیرفتووه رسوومی یهودیوِت  طوورف از نوه کووه جوا آن از جریووان ایون بووود. راسوتین ماشوویح اش، یهوودی
 را نوووین ای فرقووه گیری شووک  مقوودمات بووالتب  دانسووت، می مسوولمان حقیقتووا   را خووود نووه و شوود می

 آمد وجود به ای غزه ناتان و صوی شبتای حیات زمان در آن های ریشه که ای فرقه نمود. فراهم
 دلیوو  بووه کووه «دونمووه فرقووه» یافووت. ادامووه دیگووری دروغووین موودعیان طریوو  از هووا، آن از پووس و

 پیامودهای شوود، می تلقی اسالمی _ یهودی فرقه یک اش، اسالمی بستر نیز و یهودی های ریشه
کی  و یووأس ازایجوواد عبارتنوود آن توورین مهم کووه آورد وجووود بووه یهووود سوونتی جامعووه بوورای را خطرنووا
 چنوین هم . و... اخالقی فساد و بندوباری بی دینی، احکام به توجهی بی و گری اباحی ناامیدی،

 و سواخت فراهم را عثمانی حکومت براندازی زمینه اسالمی، جامعه در فرهنگی و سیاسی نفون با
 نمود. اسالم عالم متوجه هم را زیادی های آسیب طری ، این از



 

 

 171 
 
 

کل
ر ش
ن د
وغی
ن در
عیا
 مد
ش
نق

 
مه و
 دون
فرقه
ری 
گی

  ...
 

            

 منابع
 ایالم. انتشارات قدیم، ترجمه مقدس، کتاف _
 تحقیقووات و مطالعووات مرکووز قووم: فوورزین، رضووا ترجمووه ،یهااودی هااای آیین و باورهااا آلوون، آنتوورمن، _

 .1385 اول، مذاهب، و ادیان

 پژوهشووی مؤسسووه تهووران: سووالکی، بهووزاد ترجمووه ،تاااریخی بررساای یهودیاا   ایزیوودور، اپسوتاین، _
 .1393 سوم، ایران، فلسفه و حکمت

 جوامو  انجمون اورشولیم: دیگوران، و امیور منشوه ترجمه ،یهود فرهن  های واژه شلمو، اشمیدت، _
 .1977 یهودی،

 علموی انتشوارات شورکت تهران: حکمت، اصغر علی ترجمه ،ادیان جامع اریخت جان، بایرناس، _
 .1390 بیستم، فرهنگی، و

 .1409 سوم، الفجر، مؤسس  بیروت: ،اإلسالم و الیهودی  بین الدومن  فرق  حسن، جعفرهادی، _

 دیگوور بسووتر در نوووین حسوویدیزم فکووری های مشخصووه و توواریخی جایگوواه» حسووین، حیوودری، _
 و پووواییز ،24ش ،عرفاااانی مطالعاااات پژوهشااای _ علمااای نامه فصااا  ،«یهوووود عرفوووانی هوووای جریان

 .1395 زمستان،

 انتشووارات تهووران: رادمهوور، فریدالوودین ترجمووه ،یهااودی عرفااان در باازر  جریانااات گرشوووم، شووولم، _
 .1385 اول، نیلوفر،

 و مطالعووات مرکووز تهووران: ،ایااران و بریتانیااا اسااتعمار پارساای، و یهااودی زرساااالران عبووداهلل، شووهبازی، _
 .1377 اول، سیاسی، های پژوهش

 مصووطفی ترجمووه ،دونمااه( یهااودی فرقااه باار کوتاااه )نگرشاای ترکیااه در یهااود نقااش مصووطفی، طوووران، _
 .1380 اول، سمی ، انتشارات تهران: پورامینی،

 دارالشووامیه، بیووروت: دارالقلووم؛ دمشوو : ،مذاهبااه و أطااواره الیهااودی  الاادینی الفکاار حسوون، ظاظووا، _
 .1995 سوم،

 و مطالعوات مرکوز قوم: تووفیقی، حسین ترجمه ،یهود آیین در مسیحا انتظار جولیوس، کرینستون، _
 .1377 اول، مذاهب، و ادیان تحقیقات

 انجموون انتشووارات تهووران: همتووی، مسووعود ترجمووه ،یهااود قااوم تاااریخ لیبووی، و ژیلبوورت کالپوورمن، _
 .1354 اول، )اوتصرهتورا(، ایران دانش گنج فرهنگی

 دارالبشویر، بیوروت: ،المواقاف و العقایاد و االصاول فای دراساه الدونمه، یهود احمد، النعیمی، نوری _
 .1995 اول،



 

 

 
 
 
 
 
 

172 
 
 

اره 
شمهه
هم، 
ی(د
ل س
سا

49
هار 
، ب

139
8

 
 

 .1394 اول، امروز، پیام تهران: دهقان، هوشمند ترجمه ،آتاتور  آندرو، مانگو، _

 دارالتوزیو  قواهره: ،العثمانیاه الخالفه إسقاط فی الدونمه یهود دور محمد، زغروت، ابراهیم محمد _
 .1991 اإلسالمیه، النشر و

_ Eliade, Mircea (1995), The Encyclopedia of Religion, Vol. 13, New York: 
Simon and Shuster Macmillan. 

_ Jacobs, Louis (1995), the Jewish Religion: A Companion, New York: Oxford 
University Press. 

_ Rabinstein, Avraham (1972), Hasidism, in: Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 
vol. 7. 

_ Scholem, Gershom (1972), Doenmeh, in: Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 
vol. 6. 

_ Scholem, Gershom (1972), Frank, Jacob, and the Frankist, in: Encyclopedia 
Judaica, Jerusalem, vol. 7. 

_ Scholem, Gershom (1972), Shabbatai Zevi, in: Encyclopedia Judaica, 
Jerusalem, vol. 14. 

_ Scholem, Gershom (1973), Shabbatai Sevi: The Mystical Messiah, United 
States of America: Princeton University Press 

_ Wigoder, Geoffrey (2004), The Student's Encyclopedia of Judaism, New York 
and London: New York University Press.  

 


