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  *علی فالحیان وادقانی

 **حسین حیدري
  

  
  

  :چکیده
ایرانیان و عبرانیان، نخستین بار در حدود دوهزار و هفتصد سال قبـل در شـاهراه کلـده و    

تـرین   آشور یکدیگر را یافتند و عإلوه بـر تـأثرات و تعـامإلت بسـیار، یکـی از طـوإلنی      
ویژه پـس از زمـان کـورش، در     یهودیان به تدریج، به. هاي بشري را آغاز کردند همزیستی

برخی از پژوهندگان، پیشینۀ اقامت یهودیان در کاشـان را بـه   . دندسرزمین ایران پراکنده ش
گردانند و تاریخ طوإلنیی هودیان این شـهر را جزئـی جداناپـذیر از تـاریخ      آن دوره بازمی

شـناختی،   دانند و معتقدند که شناخت درست آن  بـه لحـاظ فرهنگـی و جامعـه     کاشان می
  . قوم یهود را بازنمایاندتواند تصویر روشنی از دیروز این منطقه و  می

هـاي   پـردازد و فعالیـت   این جستار به وضعیت یهودیان کاشان در دوران پهلـوي مـی  
سیاسی یهودیان کاشان، نقش تأسیس دولت اسرائیل در تحوإلت این عصـر را بـه همـراه    

دهـد و در نهایـت بـا     ها در دورۀ دوم پهلوي، مورد بررسی قرار مـی  وضعیت اقتصادي آن
ه و بررسی کـاهش جمعیـت و علـل آن، پایـان     معرفی مشاهیر یهودي کاشان در این دور

                                                             
می واحد علوم و تحقیقات تهران *  دانشجوي دکتري ادیان و عرفان  دانشگاه آزاد اس
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دهد که همانند ادوار قبل،  این مقاله نشان می. کند حیات این جامعه در کاشان را تحلیل می
در دورۀ پهلوي، رویۀ آنتی سمیستی در کاشان معمول نبوده و متقـابإلً یهودیـان کاشـان و    

داوود آلیـانس، حاخـام   هاي بزرگ فرهنگی، سیاسی و اقتصادي آنان از قبیل لـرد  شخصیت
کارانـه و   در برخورد با مسلمانان، رویکردي محافظه... و لقمان نهورايدکتر ، یدیدیا شوفط
. انـد  اند و رهبري یهودیان ایران را با چنین رویکردي پـیش بـرده   آمیز داشته نسبتاً مسالمت

کاشـان،  در  1328دهد که قتل دکتر سلیمان برجیس در سـال   همچنین این تحقیق نشان می
 .مایۀ کشتن او شده است به دلیل یهودي بودن او نبوده و تبلیغ بهائیت، دست

آلیـانس،  ، لـردداوود  سـلیمان بـرجیس  پهلـوي،   یهودیان کاشان، سلسلۀ :ها کلیدواژه
  .لقمان نهورايحاخام یدیدیا شوفط، 

  
 

  یهودیان کاشان ۀپیشین: درآمد. 1
د تا ورود  700از حدود سال  م بـه ایـران، گـروه    پیش از می هـاي مختلفـی از    اسـ

پادشاهان آشور بنا به سنت مرسوم . یهودیان از ارض مقدس به ایران مهاجرت کردند
ت اشغالی، دست به جاب ،خود ـ    جـایی جمعیـت مـی    هدر ایا ۀ زدنـد و در چنـد حمل

ورود . یهودیان را به شهرهاي ماد و جنـوب عـراق کنـونی مهـاجرت دادنـد      ،متوالی
هاي هخامنشی و ساسانی نیز به اشکال مختلف پـی گرفتـه    یهودیان به ایران در دوره

مناطقی بود که میزبان گروهی از این مهاجران شـد و گرچـه    ازجملهکاشان نیز  .شد
گویش در کاشان روشن کرد،  ودیان راتوان زمان و خط سیر ورود و سکونت یه نمی
  .ها در این منطقه است یهودیان کاشان، گویاي قدمت زیست آنۀ ویژ

م به ایران تا دوران صفوي عـی در دسـت      ،از ورود اس از یهودیـان کاشـان اط
ها در یکی از مراکـز اصـلی تشـیع در ایـران، خـالی از تـأثیر و        نیست، اما زندگی آن

ـ  به مدد دو وقـایع  ،عصر صفوي با ورود به. تأثرات نبوده است داخلـی و گفتـار   ۀ نام
سیاحان غربی، به رشد و پویـایی فرهنگـی، اجتمـاعی و اقتصـادي ایـن جامعـه پـی        

هـاي اسـپانیا و    گانـه، ورود راب  سـیزده هـاي   نفري، کنیسهده هزار جمعیت . بریم می
ز ایـن  هـایی ا  ادبی، فقهی، عرفانی، فلسفی نشـانه ۀ هاي برجست اورشلیم، وجود چهره

البته ورود سفراي غربی . صفوي است یافته در یهودیان کاشان در دورۀ هحیات توسع
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تغییر کیش ۀ به دربار صفوي با بسط افکار یهودستیزانه در کشور همراه شد و دو دور
قـدرت ایـن سـفرا و    . در اواسط و اواخر این عصر را بر یهودیان کاشان تحمیل کرد

محسـن فـیض از     انی چنان بود که حمایـت هاي دربار و نهادهاي روح حلقه هـاي م
هـا،   در این عصر بود که به تبع این تغییـر کـیش  . کرد تأثیر می آزادي مذهب را نیز بی

هاي مهمی از زنـدگی یهودیـان کاشـان در ایـن      جدیدها و انوسیم به سرفصلۀ پدید
  .دوره بدل شد

سـایر دگرمـذهبیان    زمانی در دوران افشار و زند، یهودیـان کاشـان هماننـد    کوتاه
ایران، از سیاست رواداري مذهبی این دو سلسله بهره جستند و به لحاظ اقتصـادي و  

ـ    نصـیب   هـا را بـی   ق آن1192ۀ مذهبی به بازیابی خود پرداختند، هرچنـد وقـوع زلزل
  . نگذاشت

هاي مذهبی را در بستر جامعه زنده کرد که یهودیان  ظهور قاجارها در حالی تنش
ی ت گستردکاشان به د ۀ لی مانند وجود روحانیون روشنفکر، حکام فرهیخته و تعام

مـرگ حـدود نیمـی از یهودیـان     . ها در امان ماندند تجاري با مسلمانان از یهودآزاري
ها بـه بهائیـت، گشـایش بـاب      ق، گروش تعداد زیادي از آن1288کاشان در قحطی 

ترش مهـاجرت از  آلیـانس و گسـ  ۀ تجارت با دیگر شـهرها و غـرب، افتتـاح مدرسـ    
  .ها در دوران قاجار است مضامین اصلی حیات فعال آن

 ۀسلسـل  ۀهـاي دینـی و مـذهبی، دور    سابقه نسبت بـه اقلیـت   به رغم رواداري بی
ر گـزارش  ایـن جسـتا  . حضور آنان در کاشان دانست توان دورۀ خاتمۀ میپهلوي را 

ـ  دهـد  مـی فراز و نشیب آنـان را ارائـه    کوتاهی از حیات کم جراي قتـل دکتـر   او از م
  .دارد میپرده بر ،تبار کاشانی برجیس، پزشک یهودي

کنون مقالـه یـا کتـابی    خصوص به زبان فارسـی، تـا   هبه دلیل کمیاب بودن منابع، ب
ت چـاپ     خاص در باب یهودیـان کاشـان تـدوین نشـده و      ۀشـد  محـدود بـه مقـا

 و نیز در باب وضعیت آنـان در دورۀ  تبار یهودیان کاشان بارۀنگارندگان این مقاله در
شفاهی بـا افـراد آگـاه     ، استناد به مصاحبۀي این مقالهها از ویژگی 1.بوده است قاجار

  . یهودي و مسلمان است
  شاهرضادر دوران  یهودیان کاشان ۀجامع .2

م آغاز حکومت پهلـوي، پـس از دوران آزاد پـس از    نشستن رضا  بر تخت شاه و اع
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گرچـه محتـواي ایـن    . دیکتـاتوري کشـاند  ۀ بار دیگـر ایـران را بـه ورطـ     ،مشروطه
ایـران در پنـاه ایـن     هاي بسیار داشـت،  پیشین خود تفاوت هاي دیکتاتوري با همانند

آهن، تشکیل ارتش دائمـی   ایجاد راه و راه. درنیت حرکت کرددیکتاتوري به سوي م
هـاي   فراگیـري ایـدئولوژي   و منظم، افتتاح دانشگاه و تغییر نظـام آموزشـی در کنـار   

ریسم آتاتورکی در همین مسیر  رضـا خـان   . قابل ارزیابی استناسیونالیستی و سکو
هـاي   اقلیـت  و این نگرش شامل حـال  ه نگرش مثبتی نسبت به مذهب نداشتکبا آن

اي  ها به گونـه  همۀ اقلیتها را رفع کرد و  هاي این اقلیت محدودیتشد،  مذهبی نیز می
حات او بهــرهغیرمســتقیم از   Judeo-Persian Communities: the. (منــد شــدند اصــ

Pahlavi Era, 2009 ( راه خود، به دنبال تسـلط  فکري برخی از روشنفکران هم با هماو
وه بر مذهب، . و گسترش فرهنگی بود که ریشه در ایران باستان داشت از این رو ع

هـاي   نوعیـت دامـن انجمـن   ایـن مم . نهادهاي ایدئولوژیک غربی را نیز محدود کـرد 
مهـاجرت بـه فلسـطین ممنـوع شـد و       رضاشاهدر دوران  ؛صهیونیست را نیز گرفت

اما در کنـار ایـن   . شدند مهاجران ایرانی به صورت غیررسمی وارد خاك فلسطین می
زیرا او در پـی خلـق قـوم و     ،هاي مذهبی را لغو کرد محدودیترضاشاه همۀ موارد، 

یهودیـان  . تابیـد  رهگذر هیچ گونـه تمـایزي را برنمـی   فرهنگ واحدي بود و در این 
م در ایران باز سال 1000ایرانی که تاریخ ورودشان به  گشـت،   میپیش از ظهور اس

یهودیـان حـق اسـتخدام در ارتـش و     «: در این رهیافت او به خوبی پذیرفتـه شـدند  
وارد  کردنـد و هـا را تـرك    ها محله آن. تحصیل در مدارس دولتی را به دست آوردند

چنین حق ورود به مشاغل دولتی و بازکردن مغازه در بازارها را ها هم آن. شهر شدند
کـه   به استثناي ورود به مشـاغل دولتـی   ل فوقئمسا )جا همان(» .نیز به دست آوردند

  .گاه در کاشان مشاهده نشد، در کاشان پذیرفته شده بود هیچ
هنـوز فرهنـگ یهـودبیزاري در جوامـع ایرانـی       ،هاي دولتی اما با وجود بخشنامه

ف . جریان داشت بـا آلمـان نـازي در طـول جنـگ       رضاشـاه این فرهنگ در پی ائت
یه ،جهانی دوم هـا، تبلیغـات علیـه     امـه در برخی از روزن. هاي حاکمیت نو شد وارد 
ها یهودیـان عامـل بـدبختی بشـر و افـرادي       در این روزنامه. شد گیري مییهودیان پی

تـرین خطـر جهـان قلمـداد      ها بزرگ شدند و محله پرست و خودخواه معرفی می لپو
می سلطنت: ك.ر. (شدند می ب اس اما در طول ایـن دوران   )371، صپهلوي و انق
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بـا   ،نیز خطري متوجه یهودیان ایران نشد و حتی برخی از یهودیان ایرانی در فرانسـه 
  .ندایران در این کشور نجات یافتۀ خان کمک سفارت

  دکتر لقمان نهوراي. 3
خورشـیدي در   1261 /ق1299/ م1882در سـال   ،لقمان نهوراي، فرزند حکیم ایوب

ـ پدرش حکیم ایـوب طب . ا آمدیکاشان به دن ب بـود و پـدربزرگش حاخـام نهـوراي     ی
. آمـد  مـی بـان دوران خـود بـه شـمار     ین طبیاز مشـهورتر  یکی ،ملقب به نور محمود

 يل طـب پرداخـت و بـرا   ینزد پدرش به تحص. گذرانده را در کاشان یت اولیتحص
ـ هودیانجمـن   ،در آن زمان. دارالفنون رفت یل به به مدرستحص ۀادام ان تهـران بـه   ی

. ئل بر عهده داشـت یقوتیبه نام  یکاشان یهودياستش را یل شده بود و ریتشک یتازگ
ـ یاست انجمـن رسـ  یابت ریبه ن، با او ییل آشنایبه دللقمان   يئـل بـرا  یقوتی ید و وقت

. دار شــد یاســت انجمــن را عهــدهســاخت مدرســه بــه کاشــان بازگشــت، لقمــان ر
)http://www.kashanjewish.blogfa.com(  

پـس از  . او از دارالفنون دیپلم طب گرفت و مطب خود را در تهران افتتـاح کـرد  
مجلس، وي به نمایندگی از کلیمیان ایران به مجلـس   پایان استبداد صغیر و بازگشایی

نی . هاي نمایندگی را به خود اختصاص داد ترین دوره راه یافت و عنوان یکی از طو
 .مجلس شوراي ملی حاضر بـود ۀ در سیزده دور ،دکتر لقمان به استثناي مجلس پنجم

، شـکاف  »مسـیو شـموئیل حـیم   «پنجم، جـدال او و  ۀ در دور) iran ، 10/p12: ك.ر(
هـاي   صهیونیستۀ شموئیل حیم که نمایند. عظیمی میان جوامع یهود ایران پدید آورد

اولیه بود، به مجلـس راه یافـت، امـا بعـدها از سـوي برخـی از افسـران ارتـش بـه          
زندگی : ك.ر( .ش اعدام شد1309/ م1931متهم و در سال  رضاشاهچینی علیه  توطئه

  )854ـ 3/851ایران، در ؛ تاریخ یهود 256، ص1384، سیاسی روشنفکران یهود
اش بـه نماینـدگان    تـوجهی  کـار بـود و بـی    شدت محافظهه لقمان نهوراي مردي ب

هاي صهیونیستی، به کارزاري پنهان و آشکار میـان او و هـواداران صهیونیسـم     انجمن
وي علت دوام نمایندگی او را عدم وجود نامزد قوي در برابر او، حمایـت  . منجر شد

کار کاشان و یزد و کرمان و حمایت یهودیان کاشانی مقیم تهران از او  یهودیان محافظه
قـات    ) 946 /3ایران، در تاریخ یهود . (داند می مشه یشاي صهیونیست کـه بـا وي م

کند، چون نزدیکی به  از جامعه دوري می آدم خسیسی است و«: نویسد داشته است، می
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رسد، چون در این کـار   به نظر خودش نمایندگی به او می... جامعه برایش خرج دارد
شـود کـه روي کرسـی مجلـس      تجربه اندوخته است و کسی بهتر از او یافـت نمـی  

 500به عنوان نمایندۀ مجلس، ماهی . کند او پزشک است و کار دیگري نمی... بنشیند
انجمن در تهران در دست دکتر لقمان است و او نه تنها کاري ... گیرد حقوق می تومان

/ 3ایران، در تاریخ یهود (» .گیرد دهد، بلکه جلوي فعالیت دیگران را نیز می انجام نمی
هـاي صهیونیسـتی    چنین تعابیري البته به دلیل رویگردانی لقمـان از ایـده  ) 306-307

  .اند گزینی او را از جامعه تأیید کرده ز دوريمطرح شده است، هرچند دیگران نی
، دکتـر  یمـذهب  هاي تیاقل با آغاز به کار مجلس شوراي ملی و حضور نمایندگان

ـ ان ایهودی یندگیبه نما ،مجلس ۀین دورلقمان در دوم ـ ا. ران انتخـاب شـد  ی ن آغـاز  ی
ن  یراه ی از کـ یمجلـس،   ۀیـازده دور لقمـان بـود کـه بـا حضـور در       يبـرا  یطـو

را بـه   یندگیپنجم، لقمان نما ۀدر دور. یران استندگان مجلس در این نمایتر پرسابقه
گـر  یبـار د  ،بعـد  ۀیم واگـذار کـرد، امـا در دور   ل حـ یو شموئیب سرسختش موسیرق
  .ار گرفتیرا در اخت یندگینما

گاه دست از طبابت برنداشـت و حضـور در مجلـس و مطـب باعـث       یچلقمان ه
ـ امـا بـه دل   ،کنـد  یجامعـه سرکشـ   يمحله و اعضاشد کمتر بتواند به  می ت یـ ل حمای

کـه در مجلـس اندوختـه     يا یان کاشان در تهران و تجربههودیمتحد  ۀجامع ۀکپارچی
  .کرد میهود را جلب یدهندگان  يهربار اعتماد رأ ،بود

  :ند ازا ترین اقدامات او در مجلس عبارت مهم 
  ؛ان از مسلمانانیهودیز یتما يگذار ین مربوط به نشانهحذف کامل قوان

  ؛ان در بازار و کاروانسراهایهودیکسب جواز حضور 
ر ینـدگان سـا  ینما یرمسـلمانان بـا همراهـ   یه از غیـ حذف کامل قـانون اخـذ جز  

  ؛ها تیاقل
  ؛انیهودیس دفاتر ثبت و اسناد و ازدواج مختص یکسب جواز تأس

م که به موجب آنیحذف کامل قانون ارث جد س ش یر کـ ییکه تغ یانیهودی ،دا
ف گذشته، د، دادند می   .نداشتند یبه کل اموال متوف یتیگر مالکیبرخ

یح  و ایـام   هـا  کلیمی در مناسـبت  ۀمرخصی سربازان و افسران وظیف ۀتصویب 
، دو روز )بـزرگ  ۀروز(، یوم کیپـور  )روز اول سال عبري(مانند روش هشانا  يهودی
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  ).عید فطیر(روز پسح و هشت ) بندان عید میوه( اول موعد سوکوت
ان در شهرها بـا نگـارش نامـه بـه     یهودیت ینسبت به آزار و اذ يریگین پیهمچن 

/ م1952دکتر لقمـان در سـال    2.او بود از دیگر کارهاي برجستۀ یان محلیوزرا و وال
  . ش در تهران درگذشت1331

  یهودیان کاشان و صهیونیسم ایرانی. 4 
پایانی قرن نوزده با انتشار کتـاب تئـودور هرتسـل    هاي  جنبش صهیونیسم که از سال

ل این قوم تأکید  آغاز شد، قرائتی سیاسی از یهودیت بود که بر آرمان رهایی و استق
نشین اروپـا پیگیـري شـد، بـا      این جنبش که نخستین بار در شهرهاي یهودي. داشت

می ج جنبش در اما او. ق به اوج خود رسید1335/ م1917بالفور در سال ۀ صدور اع
/ م1918در عیـد پسـح   . ایـران بـود   ازجملـه آغاز آن در کشورهاي خاورمیانه  ،اروپا

میه در شهرهاي یهودي1336 م شـده و   ق این اع بـه  » سـازمان صـیونیت  «نشین اع
/ م1919در سـال   )237ص، صهیونیسم: ك.ر( .رهبري شلمو کهن صدق تشکیل شد

 ،در ایـن کنگـره  . تهران گشایش یافت هاي ایران در صهیونیستۀ ق اولین کنگر1337
، لقمـان نهـوراي و البـو نهـوراي از کاشـان      »حبرا قدیشـا «یقوتیئل بن اسحاق رئیس 

ط خـود را  اما یقوتیئل براي ساخت آلیانس به کاشان بازگشت و ارتبا. حضور داشتند
لقمان نهـوراي پـس از انتخـاب در مجلـس و ممنوعیـت       .ها قطع کرد با صهیونیست

ل در ایران، از این تشکل جدا شد و البو پس از آنکه به ریاست این تشـکّ صهیونیسم 
با وجـود  . ین انجمن کناره گرفترسید، بار دیگر براي تحصیل به فرانسه رفت و از ا

هاي صهیونیستی تشکیل شد، در کاشـان   نشین ایران، سازمان شهر یهودي 18که در آن
ـ  گاه نتوانست نه دفتري بازگشایی کند و نه هیچ . ب کنـد بزرگان جامعه را به خود جل

یهودیـان کاشـان   کـاري   مذهبی و محافظـه ۀ تر به روحیاین بیش) شادي و سرافرازي(
ــازمی ــت ب ــمن آن. گش ــداي     ض ــی، کاندی ــوراي مل ــس ش ــنجم مجل ــه در دور پ ک

آرایـی کـرده    هاي ایرانی، شموئیل حیم در برابر دکتر لقمان نهوراي صف صهیونیست
ش بسـیاري بـراي پیـروزي دکتـر      ،این شهر و در تهران بود و یهودیان کاشان در ت
  )946/ 3، ایراندر تاریخ یهود : ك.ر( .لقمان نهوراي انجام دادند

ش از 1318/ م1940ۀ گاه به این قرائت سیاسی که در ده صهیونیسم در ایران هیچ
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تفـاوتی   تر یک واکـنش عـاطفی بـه بـی    بیش«نیز جدا شد، شباهتی نداشت و یهودیت 
جنبش مذکور باعـث احیـاي   . شد ن نسبت به رنج و آزار یهودیان محسوب میسایری

، ردپـاي نظریـات سیاسـی معاصـر     آنۀ هاي اولی خودباوري یهودیان شد و در برنامه
اما همین نیز چندان ) 255ص ،زندگی سیاسی روشنفکران یهود(» .شود تر دیده میکم

هـا بـه آمریکـا و     ت اغلـب آن تمایلی در یهودیان کاشان برنینگیخت و این در مهاجر
  .اروپا نیز مشهود است

  تأسیس اسرائیل . 5
یهـود در ایـران را    ش احساسات ضـد 1326/ م1948تأسیس دولت اسرائیل در سال 

کاشـان نیـز    ازجملـه کنـار ایـران و    یهـود در گوشـه   این احساسات ضـد . بیدار کرد
م تشـکیل دولـت    . هایی را براي یهودیان ایجاد کرد محدودیت در کاشان پس از اعـ

ـ  ،اسرائیل، برخی از یهودیان گروهـی از مسـلمانان قـرار گرفتنـد کـه بـا       ۀ مورد حمل
در  )سـرافرازي . (ایـن احساسـات کنتـرل شـد     ،دخالت آیت اهللا میر سید علی یثربی
سـوم یهودیـان را از ایـران     یـک  ،ت به اسـرائیل همین زمان بود که موج عظیم مهاجر

م آتش) iran  ،10/p11: ك.ر. (خارج کرد بس میـان اعـراب و اسـرائیل و نیـز      با اع
ت مـردم   پذیرش موجودیت اسرائیل توسط حکومت ایران، اوضاع بهتر شد و تعام

/ م1973گرچـه شکسـت اسـرائیل در جنـگ یـوم کیپـور در سـال        . نیز بهبود یافـت 
، امـا  )جا همان(ستیزي را در کشور تقویت کرد  ه یکباره احساسات یهوديش ب1350

گونـه   اي ایـن در آن زمان، جمعیت محدود یهودیان در کاشـان، محمـل مناسـبی بـر    
  . رسید هیجانات به نظر نمی

  عصر طالیی یهودیان ایران: دوران محمدرضا. 6
یهودیـان ایـران بـا    گونی بیشتر ها و هم در دوران رضاخان، جداي از لغو محدودیت

دوران اشغال نظامی، . مسلمانان، تغییر چندانی در وضعیت اقتصادي یهودیان رخ نداد
بـار دیگـر    ،در ایـن دوران  .و اجتماعی در ایران بود هاي سیاسی آزاديۀ دوران تجرب

ش 1318/ م1940هاي صهیونیستی بـه تبلیـغ مهـاجرت پرداختنـد و از سـال       سازمان
 )iran 10/p12 ,( .هـا مشـغول شـد    دهـی مهـاجرت   به سازمان ،آژانس یهود در ایران

 ,Rahimiyan(شعبه در شهرهاي مختلـف ایـران گشـود     15نهضت هاخالوتص نیز 
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Orly R(ر کاشان راه به جایی نبردت نیز د، اما این نهض) .شادي(  
یی یهودیان ایران مـی  رضاشاهدوران حکومت محمد یهودیـان  . داننـد  را عصر ط

ستیک، داروسـازي،  ایرانی با مد رنیسم اقتصادي همراه شدند و از پیشگامان صنایع پ
داري و کـ سازي و امـور بان  سازي، کاشی سازي، کاغذسازي، شراب آلومینیوم، یخچال

   )Rahimiyan, Orly R( .هاي بزرگ صادرات و واردات بودند بیمه و شرکت
عامل بیان کرده  10ثر در پیشرفت یهودیان در این دوران را در مناشري عوامل مؤ

صه از این قرار است   :که به طور خ
ریستی رژیم پهلوي که براي اقلیت .1  ها فضاي  ایدئولوژي ناسیونالیستی و سکو

 .3تعداد یهودیان را به کار گرفـت؛  مدرنیزاسیون اسۀ پروژ .2ي را فراهم کرد؛ مساعد
حکام ارتبـاط  اسـت  .4رکزي و کنترل احساسات ضدیهودي؛ گیري دولت قوي م شکل

هـاي جهـانی    زمانها و برقراري ارتباط یهودیان با سا با غرب به رعایت حقوق اقلیت
 .6ۀ امنیـت یهودیـان؛   تأسیس دولت اسرائیل به عنـوان پشـتوان   .5یهودي کمک کرد؛ 

شـاه   .7عیت یهودیان ایران یاري رسـاند؛  روابط نزدیک ایران و اسرائیل به بهبود وض
پیـروي شـاه از کـوروش در     .8فرادي وفـادار اعتمـاد داشـت؛    ان ابه یهودیان به عنو

مهـاجرت اعضـاي فرودسـت یهـود      .9داد؛  یهودیان به وي انگیزه می دادن به اهمیت
افـزایش قـدرت جوامـع یهـودي      .10خبگان یهودي ایران آماده کرد؛ زمینه را براي ن

نت سـلط ( .شـد  غرب و آمریکا یکی از علل حمایت شاه از یهودیـان محسـوب مـی   
می، ص ب اس    )377-371پهلوي و انق

هاي فرهنگی مانند جوینت، اوتصـر هتـورا،    سازمان در کنار رشد اقتصادي، ورود
ارت و آژانس یهود به ایران و ساخت مدرسه، بیمارستان و دیگر امکانات رفـاهی و  

به رونق فرهنگی جوامـع یهـود ایـران کمـک      ،هاي یهودیان آموزش در کنار سازمان
  .کرد بسیاري

  محمدرضا ۀوضعیت اقتصادي یهودیان در دور .7
شـد، در ایـن    روز از جمعیتشان کاسته مـی  یهودیان کاشان که در دوران پهلوي روزبه

وه بر تجارت هاي گسترده با غرب و دیگر شهرهاي ایران، بـه کشـاورزي و    زمان ع
ن کاشـان     . داري و صنایع مربوط به آن رو آوردند گله خانوادۀ جاویـد کـه از متمـو
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. ت مختلـف کشـاورزي بـرده بودنـد    بودند، هکتارها زمین را زیـر کشـت محصـو   
وه بر کشاورزي به گله آن) 81-80خاطرات شوفط، ص( داري و پرورش اسب  ها ع

در دوران پهلوي با کاهش کاربري ابریشم، تا حدودي تجارت . پرداختند و شتر نیز می
ت محلـی بـه تهـران و      یهودیان تغییر کرد و آنان به صادرات فرش و دیگر محصـو

کم مهاجرت جوانان یهودي بـه تهـران و غـرب، از میـزان      اما کم. اختندانگلستان پرد
یکی از . بالندگی اقتصادي این جامعه کاست و دیگران را نیز ترغیب به مهاجرت کرد

  .این جوانان که در اوایل دوران پهلوي به انگلستان مهاجرت کرد، دیوید آلیانس بود

  دیوید آلیانس. 8
ـ ویلرد د«انس که به یداود آل ـ د آلی معـروف اسـت، در سـال     )Lord Alliance( »انسی
پدرش الیـاهو، کـه در   «. ا آمدیبه دندر کاشان  یمیکل يا در خانواده م1932/ ش1311

بـه  کرد و از کاشـان، متقـال    کاروانسراي نو مغازه داشت، از اصفهان سماور وارد می
آلیـانس  ۀ م در مدرس1945/ ش1324دیوید تا سال  )شادي(» .فرستاد ها می شهرستان

از  یکیدر سالگی  هفدهتا  او. تهران شد یراه یسالگ سیزده درو  به تحصیل پرداخت
ۀ بـه تحصـیل رشـت    ،و در این مدتپرداخت کار و زندگی بازار تهران به  يها حجره

بـه   م1950/ ش1329انس در سال یداوود آل. حسابداري به صورت شبانه مشغول بود
و به صادرات پارچه به ایـران اشـتغال    کشور انگلستان و شهر منچستر مهاجرت کرد

ـ م«ق پست یک شرکت بزرگ سفارش کا از طرید یاو سپس با خر. یافت  3»ل اُردری
شـرکت   يو .خـود را گسـترش داد   يها تیفعالۀ آن، دامنۀ و توسع 4»براون ان«به نام 

کرد که صنعت منسـوجات رو   يگذار هیپا یرا زمان 5»یکوتز وا«منسوجات  يدیتول
ـ د که اینکش یطول. رفت یبه شکست م ـ تول ۀسسـ ؤین متـر  ن شـرکت بـه بـزرگ   ی د ی

هزار کـارگر و کارمنـد را در صـدها     75ش از یل شد و بیس تبدیمنسوجات در انگل
بـه عنـوان سـمبل نجـات     و  کشور جهان به اسـتخدام خـود درآورد   65کارخانه در 

 یاندک .انگلستان معروف شد یشهر منچستر و پادشاه نساج یصنعت نساج ياقتصاد
زابت دوم گرفت یرا از ملکه ال» سر«یا  PEERAGE(6( العمر مادام يلرد بعد، او لقب

ـ یبرال دمکرات به مجلس اعیحزب ل ياز سو ،1383بهشت ماه یو در ارد س، یان انگل
 7.افتیراه 
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م     ،2007تایمز در سال ۀ نشری او را در لیست ثروتمندترین مـردم انگلسـتان اعـ
در کاشان را تقبل کـرد کـه در   » م مشه«ۀ مرمت مقبرۀ هزین ،ش1380وي در . کرد

 .همان سال به دست آقاجان شادي، از کلیمیان شاخص کاشانی، بازسازي شد
ت یوضـع آلیانس بر حسب تجارب و همزیستی یهودیـان بـا مسـلمانان کاشـان،      

جهـان بسـیار مطلـوب     يگر کشـورها یسه با دیدر مقا کلیمیان را یو اجتماع یحقوق
انـد و در پیشـرفت و    کوروش کبیر در ایـران بـوده   ۀکلیمیان از دور« :کند یمارزیابی 

گـاه   فرد و روحیات ایرانیان، هـیچ  بهل فرهنگ منحصربه دلی. سهیم بودند رانای ۀتوسع
سـانی کـه در بسـیاري از کشـورهاي     کشـی و اعمـال غیران   برخوردهاي نژادي، نسل

آسیایی، اروپایی و آفریقایی و دیگر نقاط جهان انجام شده، در ایـران سـابقه نداشـته    
هاي مذهبی، همواره در امنیـت و آرامـش    است و یهودیان ایران در کنار دیگر اقلیت

نـده در مجلـس، انجـام    ماننـد داشـتن نمای   ،اند و از حقوق قانونی خـود  زندگی کرده
به عبـارتی  . برخوردارند... ذهبی، دارا بودن مدارس اختصاصی وهاي م فعالیت ۀانآزاد

تر، وضعیت زندگی کلیمیان در ایران، به مراتب بهتـر از شـرایط مسـلمانان در     روشن
ً . برخی از کشورهاي اروپایی است فـداکاري زیـادي بـراي     کلیمیان ایران نیز متقـاب

ـ    انـد و تعـداد قابـل توجـه شـ      ایران کرده ران، هدا و جانبـازان کلیمـی در دفـاع از ای
  8.وفاداري آنان به ایران است ۀدهند نشان

آویو، تنها آتش جنـگ و کشـتار را    هاي دولت تندرو و تل سیاست«، وي به عقیدۀ
حلـی انسـانی و    یل، راه ئحـل مشـکل فلسـطینیان و اسـرا      کند و تنها راه تر می مشتعل

 )جا همان( ».دمکراتیک است

  یدیدیا شوفط حاخام. 9
راب اعظـم   حاخام یدیدیا شوفط ،یهودیان ایران در دوران پهلويۀ مشهورترین چهر

بهبـود   هاي مـذهبی اجتمـاعی بـراي    از فعالیت حیات او سرشار. یهودیان ایران است
وه بر دانش عظیم در یهودیت، مردمی. وضعیت یهودیان در ایران است ترین  او را ع

 ،هـاي یهـودي   اند که از شاه و وزرا گرفته تا فقیرترین توده گفتهعلماي یهودي ۀ چهر
ق  از کتـاب خـاطرات او گرفتـه شـده،     گفتـار زیـر کـه   . اند وي شدهۀ مند و شیفت هع
  :فراز و فرود زندگی این عالم بزرگ دینی یهود در قرن بیستم استۀ دهند نشان
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هـا   ن آنیاند که در ب دهک کاشان بوی ي درجه، همه از علمانسلتا دوازده  اواجداد 
 5669ستم ماه حشوان یب سبتدر شب  یدیدیا شوفط. شوند عرفا نیز یافت می یبعض
ـ ح«و مـادرش  » دیحاخام داو«پدرش . ا آمدیش در کاشان به دن1288/ يعبر ـ » ـای ا ی

و پـدرش   ،»لیحاخام شموئ« ،شتوسط پدربزرگ یکودک هماناز  .نام داشت» اتیح«
ـ مـ متت «نـزد   سپس. قرار گرفت و تعلیم تحت آموزش حزقـل  یمـ  «و » يا حـور ی

که  »لیانسآ« ۀی در مدرسسالگ و از سن شش را آموخت يزبان و خط عبر» يدونمر
وسـف  یحاخام «از  یسالگ یزدهدر س. تحصیل پرداختبه به تازگی تأسیس شده بود، 

 گرفـت  )ذبح شرعی مرغ و ماکیانۀ اجاز( پرنده يطایشح يخایسم» يزدیاورشرگاء 
. منـد شـد   بهره» حاخام ناتان«و » یروشلمیحاخام «، »يزدیحاخام داوود «و از درس 

سالگی به تدریس در آلیانس کاشان پرداخت و مدتی نیز ریاست مدرسـه و   هجدهدر 
وي چنان مورد اعتماد جامعه بود «. [ریاست انجمن کلیمیان کاشان را به عهده داشت

)] سـرافرازي (» .بردنـد  نوزادان خود را بـراي ختنـه نـزد وي مـی     ،که حتی مسلمانان
 ش1326در سـال   ،»بانو حشمت«، خود يدخترعمویدیدیا دو سال پس از ازدواج با 

م تهـران بـه   یر حخـام یاز کاشان به تهران مهاجرت کرد و از همان ابتدا در کنـار سـا  
ق،   ي، اجراختنه ازجمله یاجتماع يکارها رگـزاري جلسـات   بمراسم ازدواج و طـ

سس اوتصـر هتـورا در   ؤم ،»يلو اسحاق مئیر«از طرف به زودي . پرداخت یسخنران
  .شددعوت  ينار آموزگاران عبریآموزش و شرکت در سم برايیران، ا

هـاي شـاخص و از    رفته به عنـوان یکـی از چهـره    ، رفتهیدیدیا شوفط از آن پس
بـا   يا دوسـتانه علمـی و  وابط راو باب  .یهود تهران و ایران مطرح شدۀ مراجع جامع

ـ یان و دولتمردان ایگر ادید يعلما محافـل   بـه  سـخنرانی  حتـی بـراي  و  ی گشـود ران
ـ میکلۀ از جامعـ  ینـدگ یبـه نما  وي .شـده اسـت   نیز دعوت میان یعیش ـ ان ای در  ،رانی
گـذاران   هیو از پاا. داشت ینارها حضور فعالیو سم يکشور یاز مراسم رسم ياریبس
ـ «. است آن را بر عهده داشتیها ر ان بود و مدتیمیکل) دارالشرع(» نیبِت د« ۀ به گفت

هاي بسیاري بودند، امـا   یکی از یاران نزدیک شوفط، در ایران، معلم و راب و حاخام
تک اعضـاي   دوستانه و نزدیکی با یهودیان داشت که مورد احترام تکۀ او چنان رابط

مسلمانی بود کـه تمـایلی بـه ارتبـاط بـا      او حتی مورد احترام روحانیون . جامعه بود
  )Yedidia Shofet, p. 2489(» .یهودیان نداشتند
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ب می پس از انق ـ  يماریبه علت بشوفط ، اس کـا  یبـه امر  1360در سـال   ،یقلب
 یفرهنگـ  يها تیبا وجود کهولت سن، فعالاما . جا اقامت گزیددر آن ومهاجرت کرد 

برخـی از  بـا کمـک    1367/ م1989سـال   در. دکرآنجلس دنبال  خود را در شهر لس
 .دکـر اقـدام   10»نـصــح « یو مذهب یس مجتمع فرهنگیسأبه ت ،یهودیان ایرانی مهاجر

آنجلس  ی در لسرانیان ایهودی يها ها و سازمان اکثر انجمن ياست افتخاریر همچنین
یهودیـان ایرانـی را بـر عهـده      یرهبر روحـان وي که در آمریکا نیز . اعطا شد يبه و

  .درگذشتش 1384سال  در یسالگ 96در سن اشت، د

  جمعیت یهودیان کاشان در دوران پهلوي. 10
هـزار یهـودي در   دو  ،ق، در کاشان1324 /م1906هاي آلیانس در سال  بنا بر گزارش

یـک خیـر محلـی بـه نـام      . انـد  کـرده  هزار مسلمان زندگی می 50خانه در میان  130
یهـودي   1380. کردتأسیس  را ق1328 /م1910یهودي در سال ۀ یقوطئیل یک مدرس

  11.اند کرده ش، در کاشان زندگی می1321/م1943در 

اقتصادي براي یهودیان ایران، بسـیاري   -پهلوي، با ایجاد امنیت اجتماعیۀ در دور
با آشنایی یهودیان با کشورها و مجامع یهـودي  . از یهودیان به تهران مهاجرت کردند

هـا،   بنـا بـر گـزارش   . سوي آمریکا و اروپـا حرکـت کردنـد   ها به  غرب، برخی از آن
ـ  (نفـر   2500، رضاشـاه جمعیت یهودیـان کاشـان در آغـاز دوران     و در  )یاسـناد مل

، تاریخ دو اقلیـت مـذهبی یهـود و مسـیحیت در ایـران     (نفر  2000به  1320شهریور 
بنـا بـر گـزارش    . انـد  غالب این افراد به تهران مهـاجرت کـرده  . رسیده است) 42ص

 بـه نقـل از نتصـر،   (نفر  1380به  1942/ ش1321عالم یهود، این جمعیت در ۀ نشری
اما تنها هشت . رسید )10/10همان، (نفر  1200م به 1948/ ش1327و در ) 820 /11

ها، تعداد یهودیـان   سال طول کشیدکه همراه با موج مهاجرت به اسرائیل در این سال
و   kashan",in: Encyclopaedia of Islam.4/ p695 12"( .نفـر برسـد   525کاشان به 

   )http://amar.sci.org.irنشریات مرکز آمار ایران 
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ماه  آبان: سرشماري کاشان ۀایران وضع مذهب برحسب جنس در حوزگزارش مرکز آمار 
 )1956 نوامبر( 1335

 زرتشتی یهودي مسیحی مسلمان جمع جنس
سایر 
 مذاهب

مذهب 
اظهار 
 نشده

کل حوزه سرشماري 
 کاشان

       

 235 1028 13 525 18 162250 164069 مرد و زن
 127 510 13 245 13 81354 82262 مرد
 108 518 - 280 5 80896 81807 زن

        شهر کاشان
 39 149 - 509 17 45241 45955 مرد و زن

 19 75 - 237 12 22738 23081 مرد
 20 74 - 272 5 22503 22874 زن

بقیه نقاط حوزه 
 سرشماري کاشان

       

 196 879 13 16 1 117009 118114 مرد و زن
 108 435 13 8 1 58616 59181 مرد
 88 444 - 8 - 58393 58933 زن

  
نفر و  350م را 1965/ ش1344ها در زمان تألیف کتاب خود در  پور شمار آن تاج

تـاریخ دو اقلیـت   ( .نفـر گـزارش داده اسـت    300 ،ش1355/ م1976فیشل در سال 
 1345البته مرکـز آمـار ایـران در آبـان      )806/ 10مذهبی یهود و مسیحیت در ایران، 

  .سوم رقم فیشل گزارش کرده است هودیان شهرستان کاشان را حدود یکشمار ی
ب شمار یهودیان کاشـان  نتایج آمار در سال ،در نهایت نفـر در   2را  هاي اول انق

   13.دهد م به دست می1997/ ش1375نفر در  1م و 1987/ ش1365سال 
، به تبـع  ۀ آن مهاجرت تشخیص داده شدهاین کاهش غیرطبیعی که تنها دلیل عمد

ش 1298/ م1919از . ها رخ داده اسـت  هاي کلی یهودیان ایران در این سال مهاجرت
. اند نفر از یهودیان به اسرائیل مهاجرت کرده 25446ش، تعداد 1327/ م1948تا سال 

ب  34556ش 1345/ م1966پس از آن تا  نفر از یهودیـان   20195نفر و تا آغاز انق



 

  

 

 

 

 

 

 

   
  نامه کاشانپژوهش

  )11پیاپی (شمارۀ سوم 
  1392ستان پاییز و زم

100    

 

هـا طبـق گـزارش     با آنکه در این سال )iran، 10/p11( اند ایران از کشور خارج شده
اکثر شاهدان و نویسندگان، وضعیت اقتصادي یهودیان کاشان بسیار خـوب توصـیف   

در مقایسه با نرخ کلی مهاجرت  ،شده است، اما یهودیان کاشان در نسبتی چندبرابري
  . اند یهودیان ایرانی، از کاشان خارج شده

تهـران و پـس از آن بـه خـارج از کشـور مهـاجرت       یهودیان کاشان نخست بـه  
 .یل ذکر کرده استنتصر مهاجرت یهودیان کاشانی را به تهران، لندن و اسرائ. اند کرده

)Kashan.11/820(   
تۀ اکنون در منطق جا  بهداد، جا یهودي را در خود جاي می بزرگی که زمانی مح

هـاي پـس از    ر طـول سـال  د. هاسـت  هایی هستیم که یادآور سکونت آن شاهد خرابه
ب بسیاري از این ویرانه ها به تصرف افراد حقیقـی و نهادهـاي دولتـی درآمـده      انق

انبـار حکـیم هـارون اسـت و در      امروز تنها یادگار یهودیان در این منطقـه آب . است
موشه هلويۀ خانه و مقبر ،خیابانی دیگر هـا هـزار    شهري کـه زمـانی مسـکن ده   . م

  . شد، دیگر جایی براي یهودیان ندارد م کوچک خوانده مییهودي بود و اورشلی

  قتل دکتر سلیمان برجیس. 11
از زمان دعوت باب تا این . ه استآغاز جدال با بهائیان بودفصل بیست شمسی ۀ ده

ـ  گاه، ح رو  بـدعتی نـو و انشـقاقی در تشـیع روبـه      ۀکام و علما با آیین جدید بـه مثاب
اي  دفاع به حملـه » هاي دالگورکی یادداشت«شدند، اما از این زمان با انتشار کتاب  می

جانبه تغییر یافت و اقدامات خشن در دستور کار برخی از متدینین مسلمان قرار  همه
ـ    «در همین دهه . گرفت هـاي   ترهبران این جنبش ایرانی بـه تـوالی، کـارگزاران دول

روسیه، عثمانی، انگلیس و عثمانی قلمداد شـدند و هـدف غـائی آنـان فروشکسـتن      
م  بهایی(» .وحدت دینی و ملی شمرده شد هـايِ   آزادي) 79ص، گرایـی  ستیزي و اسـ

هـاي   گونه کـه مـوجی از فعالیـت احـزاب و گـروه      همان 20فراگیرِ پس از شهریور 
مسیاسی را به راه انداخت، جریانی از نیروهاي  از . گرا را نیز به تحرك واداشـت  اس

می«ها یکی هم  این گروه بود که موجودیت خود را در مبـارزه  » انجمن تبلیغات اس
  .یت تعریف کردئبا بها

ش عبدالکریم تربتی واعظ، از وعـاظ و علمـاي حـوز    قـم و  ۀ در کاشان نیز با ت
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متشکل از چنـدین  » مجمع مسلمانان مجاهد«همکاران انجمن تبلیغات، گروهی با نام 
م موجودیت کردۀ طلب می در کاشان: ك.ر( .جوان و تعدادي بازاري اع ب اس ، انق
بود که در خود شـهر   بهائیانکاشان در این زمان، یکی از مراکز اصلی تجمع  )56/ 1

محفـل  «ریاسـت  . هاي خاص خـود را داشـتند   و غالباً مناطق اطراف، محافل و گروه
را دکتر سلیمان بـرجیس بـه عهـده داشـت، کسـی کـه قتـل او نمـاد         » کاشان بهائیان
  .ستیزي در ایران دانسته شد بهایی

. اي یهودي در کاشان به دنیا آمد م در خانواده1895/ ش1274سلیمان برجیس در 
ـ  سـلیمان در مکتـب  . او فرزند یعقوب برجیس، از پزشکان مشهور کاشـان بـود   ۀ خان

 مصـاحبه بـا  ( .ر مطب پـدر بـه آمـوختن طـب پرداخـت     یهودیان سواد آموخت و د
اما به زودي ) 81صگلسرخی، (راست بود که درس طبابت نخوانده بود  14)روحانی

او . شـهرتش در شـهر پیچیـد   ۀ دست شد، مطـبش را افتتـاح کـرد و آواز    طبیبی چیره
را نیـز بـه    قـرآن چون دیگر حکماي یهود، در علوم مذهبی نیز مطالعـه داشـت و   مه

نصري به جاي عمـویش ۀ در جوانی چندین بار در کنیس. دانست میخوبی  دکتـر   ،م
گویـا  ) روحـانی ( .یحیی برجیس، سخنرانی کرده و بزرگان را به تحسین واداشته بود

گروید و با استعدادي که  بهائیتتبلیغی به ۀ سالگی با شرکت در چندین جلس 31در 
نـام فرزنـدش را از یعقـوب بـه      .به زودي از زعماي این آیین در کاشان شد ،داشت

 .بهائیت دعـوت کـرد  و چهار برادرش را نیز به ) چاکريبا  مصاحبه(هوشنگ گرداند 
  )روحانیبا  مصاحبه(

وه بر مطبـی پرمشـتري،   1328برجیس در  ش، یعنی سال پایانی زندگی خود، ع
ـ : ك.ر( .کـرد  بهـداري کاشـان نیـز طبابـت مـی     ۀ داروخانه داشـت و در ادار  ۀ روزنام

بیماران از شهر و روسـتاهاي اطـراف   «او چنان فراگیر شده بود که ۀ آواز )15فردوسی
» .ش زبـانزد بـود  ا ش و حتی خوشگلیا رفتاري آمدند، حکمتش، خوش به مطب او می

می در کاشاندر الرسول  ابن) روحانیبا  مصاحبه( ب اس کـه   کرده اسـت تأکید  انق
کـرد   در شهر و روستا کار می ،او از لحاظ طبابت از همه بهتر بود و با این تخصص«

در آغـاز ایـن سـال، تربتـی واعـظ در چنـدین        )56ص(» .و طرفداران زیادي داشت
 به تنـدي  بهائیانعلیه  ،الزهرا سخنرانی عمومی و خصوصی در جمع هیئت بنیۀ جلس

هـا، یکـی آزارهـاي     این وعـظ و خطابـه  ۀ نتیج )فردوسی ۀروزنام( .گیري کرد موضع
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ت بـه شـهربانی   گرفت و کار را به شکای صورت می بهائیانمداومی بود که نسبت به 
 ۀ بهائیـت زاده مصمم شد ریشـ  آقاي رسول«ها  که در یکی از شبکشاند؛ دیگر این می

قرار گذاشتند آن ... سوخته را با خودش همراه کرد را بخشکاند و هفت نفر جوان دل
، که کسـی هـم مـتهم نشـود    رجیس را از بین ببرند و براي ایننامطلوب، یعنی ب عنصر

می در کاشان، (» .خودشان را به شهربانی معرفی کنند ب اس   )82 /1انق
به ایـن بهانـه کـه    «ش دو نفر به مطب برجیس رفتند و 1328بهمن  14صبح روز 

ـ   بنۀ او را به کوچ، بدحال در خانه داریم] زن حامله[زیسفون  کلهـر  ۀ بسـتی در محل
آینـد،   بیند که چند نفر از گوشـه و کنـار بیـرون مـی     یک دفعه سلیمان می... کشاندند

، دهنـد  ها او را به طرف خانه هل می کند که آن شود و قصد فرار می متوجه ماجرا می
توانند او را وارد خانه کنند، سلیمان درشت و هیکلی بود، همین بیرون خانـه   اما نمی
را  شرگیکی دیگـر شـاه  ... برد دستش را میکشد و دیگري بند  واتش را مییکی کر

کار اما تمام نشـده اسـت   ) چاکريبا  مصاحبه(» .اندازند پایین خانه زند و او را می می
گفتنـد   برند، مـی  بینند هنوز زنده است، با ضربات کارد نفسش را می که میپس از آن«

  )روحانیبا  بهمصاح(» .ضربه خورده بود 80اند  شمرده
م کردنـد   قات . ن پس از قتل سلیمان در بازار به راه افتادند و خبر قتـل او را اعـ

هاي خونی را بـا   و بقیه دست کشته شد دشمن رسول اهللا: زد د مییکی جلو بود دا«
پس از آن به طرف شـهربانی رفتنـد و    )جا همان(» . اله ا اهللا: فتندگ بردند و می می

دحـام کردنـد و خواسـتار    ساعتی بعد مردم جلوي شهربانی از. خود را معرفی کردند
هـا بـه تهـران فرسـتاده      نهایت طبق دستور نخست وزیـر، آن  در. ن شدندآزادي قات

می در کاشان( .شدند ب اس   )12، سند انق
در خـاطرات  ، ه عهده داشـته اسـت  ن را بتقی دامغانی که بازجویی از قاتمحمد
بدون هیچ تکلف و تردیدي به ارتکاب قتل اعتـراف کردنـد و هـر    «: نویسد خود می

ـ   ] اسـت [اول را نزده ۀ شان مدعی بود که ضربمکدا اکبرگویـان   ا هـم اهللا بلکـه همـه ب
. ها آموزش داده شده کـه چـه بگوینـد و چـه نگوینـد      معلوم بود به آن. اند ضربه زده

او ملحد بود و بـراي  : سخ دادندزمان پا مدکتر برجیس را کشتید؟ همه هپرسیدم چرا 
ش می ،که مسلمانان را از راه به در کندآن گفتم کـه او مـردي خیـر و    . کرده است ت

. کردن مسلمانان انجام داده است ها را براي گمراه اینۀ هم: پرست بوده، گفتند ضعیف
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ف به اجراي حکم قتل این شخص بوده برحسب فتواي اعلم علماي زمان، شرعاً مکل
، بـه  208و  206صجامه آلوده بـر آفتـاب،   (» .ایم شرعی خود را انجام دادهۀ و وظیف

به مـدت   1329هریور ش 5ن از محاکمات قات) 16نقل از سایت حقوق بشر در ایران
دکتـر  «در یکـی از روزهـا   . دوم دادگاه عالی جنایی جریان داشـت  ۀروز در شعب 17

یک دکتـر بیچـاره، یـک طبیـب     : برجیس در دادگاه گفتۀ عبداهللا رازي وکیل خانواد
رفتـه دادگـاه    رفتـه ... انـد  اند قطعه قطعه کرده برده ،رسید که به درد مردم میرا پیرمرد 

ـ  نامـه  زاده رسـول ] وضع چنان شد کـه ... [شد داشت منقلب می ه مرحـوم نـواب   اي ب
صه با این همه سفارشـات جریـان دادگـاه     نوشت که وضع ما این طوري است و خ

می در کاشـان،   (» .شود جوري می دارد این ب اسـ نـواب صـفوي بـانی     )83/ 1انق
م که در این روزها تحت تعقیب بود، براي حمایت از فـدائیان کاشـانی،    فدائیان اس

در یکـی از جلسـات   «: ماجرا را شرح داده اسـت گلسرخی . ندخود را به دادگاه رسا
مرتبه بلوا شـد و دادگـاه بـه هـم      یک، دادگاه، آن روز که خود من نیز در دادگاه بودم

م در را بـاز   ،کرد موقعی که دکتر رازي صحبت می... خورد یک نفر جوان فدایی اس
یل نگاهش به یک هنگامی که وک. کرد، آمد داخل و رفت پشت سر وکیل دادگستري

ه فـدائیان  : ناگاه زبانش به لکنت افتاد و خطاب به رئیس دادگاه گفت ،پوستی افتاد ک
م مرا تهدید کردند آقایان قضات یکی یکی فرار را به قرار . دادگاه به هم خورد... اس

دارد بـا   ،]اسـت [ ناگهان دیده شد جوانی که عبایش را بر سر کشـیده ... ترجیح دادند
او به هنگام ورودش به دادگـاه  . دکند و او کسی جز نواب نبو زاده صحبت می رسول

یک مـو از  ، تان آسوده باشد تا یک مسلمان غیور زنده باشدخیال ،برادران عزیز: تفگ
  )84ص، همان(» .شود سر شما کم نمی

ن داد و آن. نواب راست گفته بود شـهریور   21هـا در   دادگاه حکم به برائت قات
متجاوز «: وزیر نوشت اي محرمانه به نخست فتري در نامهسرتیپ د. د شدندآزا 1329

ب و معممین و بازاري مرتکبین به قتل را پس از خـروج از   ،ها از دو هزار نفر از ط
ها استقبال و در حال تجمع  کردن چند رأس گوسفند در مسیر آن دادگستري با قربانی

جـا صـرف    شـام را در آن  ،آقاي کاشانی رفته جا به منزلو از آنبه منزل آقاي بهبهانی 
می در کاشـان  (» .نمایند می ب اسـ دو روز بعـد در کاشـان مراسـم     )14، سـند  انق

نظیـر   شاهد استقبال بی ،نگارنده که نوجوانی ده دوازده ساله بودم«: استقبال انجام شد
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تـا روسـتاي   هـا را ماننـد قهرمانـان ملـی دانسـته و       ها بودم که آن مردم کاشان از این
که تعداد زیـادي   درحالی ،ها را به کاشان وارد نموده ها رفته و آن مشکان به پیشباز آن

ها قربانی نمودند و چند روز به جشـن و شـادمانی    گاو و گوسفند در جلوي پاي آن
  )سربلوکیبا  مصاحبه(» .در مساجد پرداختند

ش ، مقتـول »کشـان  دمآ« و» غیـورمردان «نش غاز و پایان ماجرایی بود که قاتاین آ
ننگ «و » نشان اقتدار علما«و دادگاهش » انسانی مظلوم«و » عنصر صهیونیستی فاسد«

گزارش و تحلیل این ماجرا نیز تاکنون در همین سـیر  . لقب گرفتند» دادگستري ایران
: گویـد  اما اتهام سلیمان برجیس چه بـود؟ گلسـرخی مـی   . دوقطبی انجام گرفته است

تر ۀ این شخص بیشـ یهودي بود که بهایی شده بود، شاید به واسطدکتر برجیس یک «
، هایی که ضدبهایی بودند این دکتر برجیس به مسلمان. از صد مسلمان را کشته بودند

اش  هـا پرونـده   ایـن . کشت، داروخانه هم داشت ها را می داد و آن داروي اشتباهی می
ـ  )17گلسرخی، به نقل از فارس نیوز( ».هم موجود است رسـول نیـز تأکیـد کـرده      ناب

می   (» .رساند بعضی از مردم را با دادن داروي عوضی به قتل می«: است ب اسـ انقـ
او فسـاد  «: اتهام دیگر برجیس تجاوز بـه نـوامیس مسـلمانان بـود    ) 56/ 1 ،در کاشان

» .کـرد  داخلی شـدیدي داشـت و بـه عنـوان طبابـت بـه نـوامیس مـردم تعـدي مـی          
م و سوزاندن قرآن بود )گلسرخی، فارس( میـت ایـن   اه. اتهام دیگر او توهین به اس

مطلبـی هـم در   «: هللا بروجردي در نامه به فلسـفی نوشـت   ا اتهام به حدي بود که آیت
اند؛ بلکه  جا و توهیناتی که به شرع مقدس نمودهان واقع شده، طغیان بهائیه در آنکاش
جتماع یک نفر بهایی باعث شده ] این. [اند گویند قرآن را سوخته می که هشت نفر با

می در کاشان(» .اند را کشته ب اس او خیلـی  «: نویسـد  الرسول مـی  ابن) 15، سند انق
م اهانـت مـی    م و مقدسات اسـ کـرد و مسـئله را از حـد     جسور شده بود و به اس

ال که آیا پـس از  ؤقاجان شادي نیز در پاسخ به این سآ )56همان، ص(» .گذرانده بود
 ،تل برجیس، از سوي جوامع بهـایی و یهـودي کاشـان اعتراضـی صـورت گرفـت      ق

و اتهام » .ت اعتراض نداشتئکسی جر. تند قرآن را سوزانده استگف. نشد«: گوید می
گلسرخی اشاره دارد کـه بـرجیس مبلـغ رسـمی      .بود بهائیتدیگر نیز تبلیغ و طغیان 

ها قـرار   دربست در اختیار بهایی بود و کار را به جایی رسانده بود که کاشان، بهائیت
ـ ) 81ص، همـان ( .گرفته بـود  : اهللا بروجـردي بـه فلسـفی آمـده اسـت      آیـت ۀ در نام
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بیـرون آمـده و احکـامی از    ] بـرجیس [گویند از جیب آن شخص  نوشتجاتی که می«
لت دارد که طغیـان آن  ،شوقی افندي در آن بوده » .هـا بـیش از ایـن خواهـد شـد      د

  )15، سند همان(
یلـی بیـرون از کاشـان مـرتبط کـرده      ، در خاطرات خود فلسفی این قتل را به د

در یکـی از   ازجملـه . در شهرهاي مختلف دسـت بـه اقـداماتی زدنـد     بهائیان«: است
در ایـن بـاره   اهللا بروجردي  آیت. چند نفر از مسلمانان را به قتل رساندند ،دهات یزد

ن واقعه سبب شدکه مردم به فکر ای. ن محاکمه و مجازات شونداقدام کردند که قات
 ».شـده را در کاشـان کشـتند    کشتن سران بهایی بیفتند و دکتر برجیس یهودي بهـایی 

  )198خاطرات و مبارزات، ص(
این ماجرا را بـه اعمـال نفـوذ رئـیس شـهربانی وقـت کاشـان نسـبت          بهائیان اما

ر قبـال  رئیس شـهربانی شـاهرود بـود کـه د     22سرهنگ فاطمی در مرداد «: دهند می
 بهائیـان محفل ملـی  . را نادیده گرفت بهائیانکشتار سه بهایی سکوت کرد و شکایت 

او سپس به بابلسر رفـت  . اي نداشت اما نتیجه ،از او به مراجع قضایی شکایت کردند
ن اخوشنام این شهر بـه دسـت متعصـب    بهائیانیکی از ، مهندس شهیدزاده 1326و در 

تـوجهی نکـرد و    بهائیـان در اینجا نیـز بـه شـکایات    . سپس به کاشان آمد. کشته شد
اینکـه  . دست متعصبین را باز گذاشت و نتیجه این شد که دکتـر بـرجیس را کشـتند   

ن به سرعت خود را تسلیم شهربانی کردند گنـاه بـزرگ   (» .علت نبوده اسـت  بی ،قات
  )با تلخیص 18،بهایی بودن

از علمـاي   ،اهللا غـروي  فتواي قتل سلیمان برجیس به آیـت  ،تکه معروف اس چنان
ب  ( .دکن میالرسول نیز به این امر تأکید  ابن. وقت کاشان نسبت داده شده است انقـ

می در کاشان اما این وقتی جالـب خواهـد بـود کـه بـدانیم نـه فتـواي         )58ص ،اس
از این مـاجرا دو روایـت   . مکتوبی در کار بوده است و نه تصریح لفظی بر جواز قتل

آیـا   ،ها آمدند پیش آقا و گفتند با چنین شرایطی که برجیس دارد آن«: در دست است
رضـا  ۀ نشـان ها سـکوت را   قتل ایشان رواست؟ آقاي غروي تنها سکوت کردند و آن

» .آقاي غروي تنهـا در جـواب گفتنـد بایـد ببینـیم     «؛ یا )عاطفیوگو با  گفت(» گرفتند
  .و این باید ببینیم از نظرگاه روحانیت به جواز قتل تعبیر شد) سرافرازي(

اي بـه امضـاي    نخسـت نامـه  . نقش فعالی ایفا کرد ،اهللا غروي پس از قتل اما آیت
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 .کرد تا با مقامات سخن بگوید» هجرت«ه تهران علما و بزرگان شهر رساند و خود ب
اهللا  یکـی آیـت  «: گویا دو تن از علماي وقت کاشان از امضاي نامه استنکاف ورزیدند

ـ  اهللا میر سید علی یثربی نجفی بود و دیگري آیت امضانشـده را خـود بـه در    ۀ که نام
   )عاطفی(» .اهللا غروي رساند آیتۀ خان

شـده اسـت؛   » سفارشات«اشاره به  ،نواب رسانده بودزاده به  اي که رسول در نامه
هاي آن زمان دادگاه و دستگاه دادگسـتري را مقهـور    سفارشاتی که برخی از روزنامه

تـرین وکـ    که انصافاً از بزرگ«هشت وکیل  ،اهللا بروجردي به امر آیت. اند آن دانسته
می( .براي دفاع از این هشت نفر انتخاب شد ،»بودند ب اس  )85/ 1در کاشـان،   انق

م و تمـام   ـ . بـود  بهائیـت گویی نزاعی در میان تمام اس اهللا بروجـردي   آیـت ۀ در نام
البته صدمه خوردن این هشت نفر موجب ازدیاد طغیـان و علـو   «: تصریح شده است

وه بر این می ]بهائیان[ها  آن م و دیانـت     شود و این معنی ع که موجـب ضـعف اسـ
می در کاشان(» .باشد میمخالف مصالح مملکت ، است ب اس بیـان  ) 15، سـند  انق

پسـر سـلیمان بـرجیس    ] ناصـر [جـا کـه   از آن«: رساند ز همین معنا را میگلسرخی نی
یسـت بـر دسـتگاه    ، یعنـی دسـتگاه صهیون  بهائیتپزشک دربار پهلوي بود و دستگاه 

نفـر   زاده و هفـت  توطئه کرده بودند که با اعدام مرحوم رسول ،دادگستري مسلط بود
ب را در  ۀ و همچنین ریش بهائیتمخالفت با صهیونیست و ۀ از همراهانش ریش انقـ
   )82ص(» .کاشان بخشکانند

اعتراض ۀ به شاهنشاه پهلوي و نام» کانون پزشکان ایران«اعتراض  ،از سوي دیگر
انجمن تبلیغات «به مصدق راه به جایی نبرد، در این نامه » آمریکا بهائیانمحفل ملی «

می برخـی از نشـریات وقـت نیـز بـا       19.به عنوان محرك قتل عنوان شده است» اس
وه  «: فردوسی نوشتۀ مجل. کردند جدیت این ماجرا را دنبال می سلیمان برجیس عـ

ت را مجاناً پذیرفته و بـه  بضاع داراي داروخانه هم بوده و اغلب بیماران بی ،بر مطب
گویند حتـی بـه بیمـاران تنگدسـت پـول هـم        داده است، می ها داروي رایگان می آن
داده و روي همین اصل در آن شهرستان به نیکنامی معروف و مورد احترام عمـوم   می

ـ  19آتشۀ روزنام )جا همان(» .بوده است از  ،ۀ کـانون پزشـکان را منتشـر کـرده    که نام
چه زودتر به شدیدترین محرکین و عاملین این قتل هر« :سته استخوا» اعلیحضرت«

ـ » .عناصر مـاجراجو و جـانی را درس عبرتـی باشـد    ] تا [= کیفرها برسند و ۀ روزنام
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ـ  بفهماند که هیچ دسته«نیز خواستار مجازات عاملین شده تا  20نیسان ۀ اي نباید به بهان
فات موهوم مذهبی، هم و اغراض خصوصـی خـود را    میهنان خود را کشتار کند اخت

عاتۀ روزنام» .عملی سازد هاي قرون وسطایی دانسته و  نزاعۀ این قتل را نمون 21اط
دخالـت در امـور   ۀ نیز بـه مسـئل   22ملت ایرانۀ روزنام. از آن ابراز انزجار کرده است

بـودن جـرم قـاتلین، بـر اثـر تشـبثات        با وجود محـرز «: نویسد دادگاه پرداخته و می
 23جهان مـا ۀ روزنام» .شوند و تحت فشار قراردادن دادگاه، متهمین آزاد میروحانیون 

شـک   بی«: نویسد ن به تحلیل حکم دادگاه پرداخته و میایک روز پس از آزادي متهم
 ،تواند جز نفرت بـه ایـن دسـتگاه دادگسـتري     باوجدان پس از مقایسه نمیۀ هر بینند

کُـش   دم از ایـن دسـتگاه حـق    تعجبی نیست کـه هـر  ... احساس دیگري داشته باشد
وزیـر نیـز    رئیس شهربانی بـه نخسـت  ۀ در نام  ».خیزد میاي بر رسوایی تازه ،نفوذپرور

در اثر حکم دادگـاه مبنـی بـر برائـت متهمـین و      «: خورد ها به چشم می تحلیلهمین 
هیجانی در بین مردم تولید و عموماً از رأي ، ها به عمل آمده استقبال شایانی که از آن

دارند  خود بیمناك بوده و اظهار میۀ دادگاه اظهار تنفر و تعجب نموده و نسبت به آتی
هد ها زیاد خوا دیگر کسی تأمین جانی نداشته و در آتیه از این قبیل قتل ،با این وضع

ت امامی، قاتل کسروي نیز باعث قتل هژیر و جنایـا  ۀه عمل دادگاه دربارک چنان. شد
م(» .دیگر شد ب اس   )14، سند ی در کاشانانق

خـود یکـی از عوامـل جـدي ازدیـاد       ایـن قتـلْ  . به هر ترتیب ماجرا پایان یافت
فضـاي نـاامنی گسـترش یافـت و     . و حتی یهودیان از کاشـان شـد   بهائیانمهاجرت 

 . هاي دگردینی با رفت هزینه

  گیري نتیجه
یـی آنـان       ازجملهبراي یهودیان ایران،  .1 یهودیان کاشـان، دوران پهلـوي، عصـر ط

ریستی رژیم، یهودي بودن مانع ترقیـات اقتصـادي،    بوده، زیرا به دلیل رویکرد سکو
با وجود این، به علت ظهور صهیونیزم  .اجتماعی، آموزشی و سیاسی آنان نبوده است

رج و تشکیل دولت اسرائیل و حمایـت دول غربـی، شـمار زیـادي از آنـان بـه خـا       
. ماندگان نیز عمدتاً شهر تهران را بـراي اقامـت برگزیدنـد    اند و برجاي مهاجرت کرده

در کاشـان،  . ، کاسته شده اسـت ها خصوص در شهرستان هدر نتیجه از جمعیت آنان، ب
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کلیمیـان   کـه وسـعت محلـۀ    پهلوي، چنان ز سلسلۀشمار چند هزار نفري آنان در آغا
  .د انگشتان دست رسیده است، به تعدا1357، در سال دهد مینشان 
گونـه کـه در    ، آن)شـده  ریـزي  یهودسـتیزي برنامـه  (رویکردهاي آنتی سمیستی . 2

ــتی     ــت و همزیس ــته اس ــان رواج نداش ــته، در کاش ــیحی رواج داش ــورهاي مس کش
آمیز آنان با مسلمانان شهر، در این دوره و ادوار قبل موجب شده اسـت کـه    مسالمت

جویانه و غیر صهیونیسـتی داشـته و    یکردي صلحي یهودي کاشان نیز روها شخصیت
گفت یهودیان  توان میاي  گونه گذار باشند، بهالمللی نیز تأثیر ي ملی و بینها در عرصه

دکتـر   کـه  اند، چنان کاشان مدیریت سیاسی و فرهنگی یهودیان ایران را بر عهده داشته
در مجلـس شـوراي   نماینـده کلیمیـان    ،به مدت سیزده دوره ]کاشانی[ يلقمان نهورا

راب اعظم یهودیان ایران بوده و در آمریکا نیز  ]کاشانی[ ملی و حاخام یدیدیا شوفط
همچنین لـرد داوود  . ریاست افتخاري نهادهاي یهودي ایرانی را بر عهده داشته است

دار بزرگ بریتانیا که مادام العمر به عضویت مجلـس اعیـان انگلسـتان     آلیانس، سرمایه
ي رژیـم اسـرائیل   ها کند و ظاهراً با خشونت میانی بودن خود افتخار درآمده، بر کاش
  .همسویی ندارد

، نـه بـه   1328در سـال   سلیمان برجیسکه قتل  دهد میتتبع نویسندگان نشان  .3
داده اسـت و   یا ایـذاي مسـلمانان روي  دن، بلکه به دلیل تبلیغ بهائیت دلیل یهودي بو

ن پس از ارتکاب قتل اند و قات مخالفت آشکاري نکرده ،برابر این حادثه یهودیان در
  .اند مورد حمایت برخی مراجع شیعه بوده

  
 

  :ها نوشت پی
؛ 85-59ص ،»ایـران  تاریخ در کاشان یهودیان پیشینۀ ۀدربار نظریه دو تحلیل و بررسی« :ك.ر. 1

ت اجتماعی یهودیان کاشان در عصر قاجار« نیز مقالۀ   .»بررسی تحلیلی تحو
2 .http://www.kashanjewish.blogfa.com زنــدگی سیاســی روشــنفکران یهــود   «: ك.ر« ،

 .857ـ 854/ 3 ایران،در تاریخ یهود ؛ 260ص
3. Mail Order  
4. N.Brown 
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