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 *ریحسین حید

 ** علی فالحیان وادقانی
  

   چکیده
تدهری  در کاشدان، ییدی از     شاهراه کلدهه و ششد ر ییدهیرر را یادتوده و بده     نیان و عبریان، نخستین بار در ایرا

یه دیدان کاشدان   صدو ی، از   از ورود اسالم به ایران تدا دورۀ  های بشری را شغاز کردنه. زیستی ترین هم ط النی

نامۀ داخلی و گوتار سیاحان غربی، به رشده   مهد دو وقایع اما با ورود به عصر صو ی، به اطالعی در دست نیست؛

این جستار به گزارش و تحلیل حیات اجتمداعی   بریم. و پ یایی درهوری واجتماعی و اقتصادی این جامعه پی می

زمیودۀ   پدردازد و در  ایران، یعوی کاشان در دورۀ صو یه مدی  و درهوری یه دیان در ییی از مراکز اصلی تشیع در

اهمیت دارد که از نظرگاه موابع کمیاب یهد دی و داوری شندان دورۀ صدو یه     ایران، بهین سبب تاریخ اجتماعی

 ش د. ارزیابی می

شیعی  های ویژه نقش مالمحسن دیض، و دولت به این مقاله وضعیت یه دیان کاشان و تعامل شنان را با علما،

کوه. در این بخش، شمار جمعیت، ساختار محلۀ کلیمیان کاشان، رشه ادبیات دارسدیه د در   گزارش و تحلیل می

هل ی، ربی یه دا بن العازار، سعیهای سدرمه   های دیوی و ادبی یه دیان کاشان از قبیل مال مشه کاشان، شخصیت

 ش د. ابایی بن لطف معردی میب کاشانی، بویامین بن میشائیل )امیوا(، بابایی بن درهاد و

                                                           
 heydari@kashanu.ac.ir/ ، نویسندۀ مسئولدانشیار دانشگاه کاشان *

 afallahian@googlemail.com  /  دانشجوی دکتری ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران **

 (۹۱م )پپاپی نامه کاشان، شمارۀ یازده پژوهش
 ۹۲۹د۹۰۱، ص۹3۱۶ستان پاییز و زم
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تد انیم عصدر صدو ی را او      میی حی متی، شزارهادهه که با وج د برخی  این گزارش و تحلیل نشان می

؛ لذا در بهانیم کاشان، هم در ح زۀ اقتصاد و هم در ح زۀ درهوگ و مذهب                                دوران رشه و شی دایی جامعۀ یه د 

 صاص یادته است.به کاشان اخت« اورشلیم ک چک»همین عصر، عو ان 

 ان سیم، یه دیان ایران، تاریخ کاشان، صو یه، ادبیات دارسیه د. ها:کلیدواژه

 

مقدمه

تاریخ کاشان و سرگذشت و سرنوشت ساکنان آن بستگی بسیاری با مذهب این شههر داشهتا اسهت     

، بها هههور   بهود خشه  و تععهی     های متعصب سنی همواره در معرض سلسلا اگر در دوران خلفا و

اسماعیل  ولت صفوی، دردانۀ شاهان صفوی شد و با اوج رونق و آبادانی رسید  پس از استیالی شاهد

های باشکوه و چراغهانی   همراه با جشن« پایان با وجد و سرور بی»بر نواحی غربی ایران، مردم کاشان 

ن در ایهن  (  کاشها ۴7۴ هه ۴70: ۴، ج0831های عمومی از او استقعال کردند )خوانهدمیر،   بندی و آذین

ععاس کعیر، با اوج ترقی و تعالی رسید  ویژه در عصر شاه زمان، از بالد معمور و آبادان ایران بود کا با

ویژه مس،  (  در این زمان، ابنیۀ عظیمی در کاشان ساختا شد و صنایع این شهر با10: 0831)لکهارت، 

ز صنعت قالی، با اوج شکوه خهود                     بافی، ش عربافی و نی کاشی، سفال و انواع مصنوعات ابریشمی، زری

 کردند  گذاری، تفریح و استراحت انتخاب می رسیدند  برخی از شاهان صفوی، کاشان را برای تاج

کثرت نسعی آثار مربوط  بر  عالوهدر شناخت تاریخ یهودیان کاشان در عصر صفوی، خوشعختانا 

ناما از دو یههودی کاشهانی در    وقایع از این زمان، دواین خشنودی نیز وجود دارد کا  با دورۀ صفویا،

تهرین منهابع در    سازند  یکی از مه  دست داری  کا رخدادهای اواسط و اواخر این عصر را روشن می

اثهر بابهایی    نامۀ انوسی وقایع ویژه کاشان در عصر صفوی، شناخت و بررسی جوامع یهودی ایران و با

کند   ق را روایت می0173م/ 0113ق تا 0131م/ 0107های  بن لطف کاشانی است کا وقایع بین سال

لطف، بابایی بن بن است کا نوۀ بابایی  سرگذشت کاشان در باب ععری و گوئیمی ثانیدیگری کتاب 

 گیرد  ق را در بر می00۴8م/0780ق تا 0088م/0730های  فرهاد، سرایندۀ آن است و وقایع سال

فویان.وضعیتاجتماعیوفرهنگیکلیمیانکاشاندرعصرص1

.جمعیتیهودیانکاشان1.1

داده دست  با توان یافت کا تا اواخر قاجار، شمار واقعی جمعیت کاشان را  هیچ منعع مستندی نمی

قهراین تهاریخی   بها    با توجها ناچار باید با ارقام کلی برخی از سیاحان تا دوران جدید،  باشد  اما با

ها با دقهت نظهر و    آیند کا هر دوی آن ا کاشان میععاس دوم، دو سیاح ب اعتماد کرد  در دوران شاه
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مالحظها دانسهت  شهاردن      ها را قابهل  توان ارقام آن رو می ازاین اند؛ توجا با جزئیات شناختا شده

خانها و باغهها    1۴11                                                       در خود شهر و حومۀ آن کا زیعاتر از خود شهر است، مجموعا  »نویسد:  می

(  منظهور  38: 8، ج0873)شهاردن،  « زاده وجود داردامام 311باب مدرسا و  8باب مسجد و  ۴1و 

است کا در پشت دیوار جاللی قهرار داشهتا اسهت  همهنهین     « پشت مشهد»از حوما، گویا محلۀ 

 (   31: 0818تاورنیا، تاورنیا از هزار خانوار یهودی در کاشان نام برده است ) 

ان، در حهدود هفتهاد ههزار    حعیب لوی تعداد یهودیان کاشان و نواحی اطراف آن را در این زم

ً  نظهر بها    نفر برآورده کرده کا این می  هفهت                                                               تواند جمعیت کل ساکنان این منطقا باشد  یا احتمها

: 0881هزار داشتا است  بابایی بن لطف از سا هزار جمعیت یهودی نطنز نام بهرده اسهت )لهوی،    

ادرود، بهرز  و روسهتاهای   آن، شواهدی از سکونت یهودیان در آران، قمصر، ببر   عالوه ( 80۴/8

 کوهپایۀ کاشان وجود دارد   

ها را در یک عدد نسهعی رهرب    نکتا اینجاست کا شاید بتوان در شهرهای دیگر، شمار کل خانا

ههای کاشهان میزبهان                                   آسانی میسر نیست  غالعا  خانها  کرد و با میزان کل رسید؛ اما این امر در کاشان با

هها   ران پهلوی نیز چنین ورعیتی تداوم داشتا است  بقایهای خانها  چندین خانوار بوده کا تا اواخر دو

انهد    کهرده  دهد کا یهودیان کاشان نیز از سهنت مرسهوم پیهروی مهی     در محلۀ کلیمیان کاشان نشان می

کا خانۀ حشمت امکان زندگی هشت خانوار را داشتا اسهت  از بهین گزارشهگران مته خر، تنهها       چنان

 8۴1»نویسهد:   ای با مرکهز آلیهانس مهی    رستی توجا کرده است  وی در ناماد مسیو لوریا با این امر، با

)بهولتن آلیهانس،   « کنند نفر در کاشان زندگی می 3111خانا با جمعیتی بالغ بر  081خانوار یهودی در 

(؛ یعنی هر خانا پانزده نفر  جالب اینکا دربهارۀ یهودیهان   383: 8، ج0881لوی،  از  نقل  با 11: 83ش

بها  صهفوی را   در دورۀ یههودی ار افراد خانواده، اشترا  نظری وجود ندارد  لوی خهانوادۀ  نیز در شم

نتصر آن را با پنج شه    کا  در حالی(، 311: 8سنت یهودی، هشت تا دوازده نفر دانستا )جبا   توجا

ههزار   نفر کاستا است  شاید بتوان جمعیت یهودی کاشان و اطراف آن را در این زمهان، تها حهدود ده   

 فر برآورد کرد کا این در مقایسا با شهرهای دیگر، رق  چشمگیری است ن

.ساختارمحلۀکلیمیانکاشان1.2

ای مهواجهی  کها در آن، چنهدین محلهۀ      در کاشان نا با یک محلا، بلکا بها منطقها  رسد کا  نظر می با 

فهت تها ده نفهر    ها کا در حدود ه نشین وجود داشتا است  در مواقع مختلف، کدخدایان محلا یهودی

است کا از طرف « ناسی»ها هستند  ریاست کل یهودیان با شخصی با نام  گیری اند، مرکز تصمی  بوده

آوری جزیها و پرداخهت آن بها     شود  یکی از وهایف ناسی، جمهع  کدخدایان، با حکومت معرفی می
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یهودیان برای »اند   داشتا« سنهدرین»حاک  شهر است  در این ساختار، یهودیان نظر با شورای باستانی 

خواندند  شخصهیت   چنان منزلت واًیی قائل بودند کا او را ناسی یا شاهزاده می رئیس سنهدرین، آن

« کهرد    کمک مهی یس محکما، او را در انجام وهایفیا دستیار رئ دانشمند دیگری با نام آو بت دین

کها   شد نامیده می« دیان»ر ایران، (  این دستیار در مجامع محلی یهودیان د080: 3ج ،08۴1)کالپرمن، 

 سفید محلا بود  نوعی، امین و ری  معنای فقیا و قاری امور دینی است و با در ععری، با

عهده داشتند  طعقۀ دیگهری نیهز     کردند و ادارۀ امور کنیسا را با ها نیز نق  فقها را ایفا می راب

هها در   عهده داشتند؛ این آمهوزش   را باهای یهودی  ، وهیفۀ تعلی  و تدریس آموزش«مال»با عنوان 

ها، افراد دیگری نیز امور مربوط با ذبهح، ختنها،    شد  در کنار این برگزار می« مالخانا»مکانی با نام 

طور کلی، در عصر صفوی، با قطع کامهل ارتعهاط    کردند  با دستیاری راب در کنیسا و    را اجرا می

با یک خودمختاری رسیدند و ارتعاط فرهنگهی، مهذهعی    یهودیان با مرکز بغداد و اورشلی ، شهرها

گاه سیاحان یا معلغان، گفتارهایی بسیار متنهاق  دربهارۀ    رو، ازاین ها برقرار نعود؛ و سیاسی میان آن

 سطح فرهنگی یهودیان ایران دارند 

.نخستینتجربۀتغییرکیش1.3

محمهدبی  اعتمادالدولها و   دست  با ععاس دوم، همۀ امور مملکت  در دوران آغازین حکومت شاه

تهرین تصهمیمات    روحانیت شیعا زیر نظر تعلیمات معنوی محمدتقی مجلسی افتاد  یکهی از مهه   

م از شاه گرفتا شد کها بها اعتمادالدولها اختیهار     01۴1ق/ 0111این حلقا، فرمانی بود کا در سال 

(  این فرمان نقطهۀ عطفهی در   301ه303: 0831، قزوینیداد تا یهودیان را با تغییر کی  وادارد ) می

تععیر بابایی بن لطهف، انهدکی تهدیهد     ویژه کاشان بود  در اصفهان، با سرنوشت یهودیان ایران و با

(  بابایی بن لطف فراینهد سهادۀ   803: 8ج ،0881کارساز شد و برای زر، همۀ دین را بدادند )لوی، 

جا(  پهس   داند )همان حمدبی  میمسلمان شدن یهودیان اصفهان را علت محرکۀ اقدامات بعدی م

خهواه    می»سازی در اصفهان با موفقیت انجام شد، محمدبی  با شاه مژده داد کا  از آنکا مسلمان

و شاه نیز ت کید کرد کها  « حک  کن  کلیۀ یهودیان کشور، یا مسلمان شوند یا از کشور خارج شوند

 ( 808در این کار هلمی صورت نگیرد )همان: 

 ،خواست کل یهودیان را از بین بعهرد  کا می ،کند ، محمدبی  را با هامان تشعیا میبابایی بن لطف

ععهاس   (  گرچها نقه  شهاه   871)همان، « در حال مطالعۀ دفتر ایام»                           ععاس ثانی را با خشایارشاه  و شاه

سهازی کشهور از    خعر بود، این ت کیدی بر عزم جزم محمدبی  در پا  دوم بسیار فراتر از یک شاه بی

در طهول تهاریخ،    بها اینکها  »نویسهد:   ر مذاهب بود  ورا مورین در تحلیل اقدامات محمدبی  مهی دیگ
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مهداران   ترین عامل و انگیزۀ فشار برای تغییر دین از سهوی حکومهت   اخاذی و سوءاستفادۀ مالی، مه 

مسهلمانان،   گرفت  تا آنجا کها بها تهازه    اش سرچشما می بوده است، اعمال محمدبی  از تعصب دینی

 ( 78: 083۴مورین، « )کرد داد و از جزیا نیز معافشان می علغی پاداش میم

ها، وقتی از طرف یک تاجر یهودی اصهفهانی بها    خعر از این دًیل و تحلیل اما یهودیان کاشان بی

جویی را در پیشواز و رشوه و  لوحانا چاره ست فکر چاره کنید، ساده ها پیغام رسید کا تا وقت باقی آن

(  بابایی بن لطف مهاجرا را چنهین شهرح    808: 8، ج0881)لوی،  دیدند ن شراب ناب میحتی صد م

ها را خواسهت   سپهساًر[ با شهر نطنز کا سا هزار یهودی داشت وارد شد و کدخدایان آن»]دهد:  می

اینکا یا مسلمان شوند یا بدون بردن ثروت و اموال تر  وطن کنند، مطرح  بر  معنیو خواستۀ خود را 

هها گفتنهد عمهل       یهودیان نطنز در جواب گفتند کا ما تابع یهودیهان کاشهان هسهتی ، هرچها آن    کرد

ها را با خود با کاشان برد  او با لشکر بسیاری در کنار شهر اردو زد و رئهیس و   کنی   سپهساًر آن می

ای نهزد   بزرگان جامعۀ یهود کاشان را احضار کرد  مال مردخای و یهودیان فرصت خواسهتند نماینهده  

جهویی را   ها طلب بخش  کنند  سپهساًر نپذیرفت و گفهت بهانها   شاه و محمدبی  بفرستند و از آن

مح  رسیدن با کاشان، هما را مسلمان کن   مال مردخای  کنار بگذارید، من از شاه فرمان دارم کا با

آوردنهد و امهر بها     یک چنین نخواهی  کرد  پس مال العازار را گفت تا پیشوای ما مسلمان نشود، هیچ

او در نفی این عمل شروع با سخنرانی کرد و با شماتت سپهساًر پرداخت  گفتن شهادتین کردند  اما

باره سپهساًر و وزیر و شیخ و محتسب و منشی و کالنتر و بزرگان متغیر شدند و سپهسهاًر   کا یک

ای از لوتیان را  یان، دستابگفتا اشکم  را چا  سازید، سرش چون گوی در میدان نوازید  پس قورچ

بر او تاختند و چوب بسیار بر او زدند و چند بار از هوش رفت و هر بار از قعهول سهر بهاز زد  پهس     

چون آمادۀ اجرای فرمان قتل شدند، یهودیان از او خواستند تا برای نجات جان خود، اسالم را بپذیرد  

سید  یکی از بزرگان بها نهام مهال ععهدل حتهی      یک نوبت با دیگر مالیان و بزرگان ر با پس از او، یک

قعول واقع نشد  بقیۀ یهودیان آن مجلس را نیهز   حارر شد از کشور خارج شود، اما این خواستا مورد

ها توقیهف کردنهد و    مسلمان کردند و بزرگان و علما را کا در کاشان بسیار بودند، چهارشنعا در محلا

مان کردند  محمدبی  برای پایان دادن با کار، روز جمعا تها  با بیرون شهر نزد سپهساًر بردند و مسل

پای باروی شهر آمد و مابقی را کا مسلمان نشده بودنهد، بها حضهور او بردنهد  محمهدبی  امهر بها        

ها نپذیرفتند  حاک  شهر خشمگین شد و دستور داد تا هما را با چهوب بعندنهد     مسلمانی کرد، اما آن

گوی  شما تکرار کنید تا راحت شهوید  پهس کلمهات     گفت هرچا می، شیخی برخاست و بین  در این

ناچار با سهر   شهادت را گفت و گوشت و ماست را با هما خورانید  روز بعد کا شنعا بود، کاسعان با
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ها آموختند و م مورینی بهرای مراقعهت گماردنهد    عیهد      کار رفتند  بعدازآن، آداب ورو و نماز با آن

از ایهن   *اس نو داد و بعد از یک ماه با فرمان شاه با هرکهدام یهک تومهان داد    نوروز حاک  با فقرا لع

های مختلف تقسی  شدند: یکی در ههاهر مسهلمان و در بهاطن     بعد، یهودیان کاشان با گروه تاریخ با

ها را باز  یهودی، جوانان در حال شادی و پیران در مراعات روز شنعا  کسعا روزهای عید و شنعا دکان

 (  833ه803)همان: « ند و عدۀ کمی، مخفیانا با خواندن تورات مشغول بودندکرد می

زیهر نظهر حکهام و بزرگهان      کا  در حالیاز این زمان، طعق ت کید صریح بابایی بن لطف، یهودیان 

کردند  این نخستین تجربۀ فراگیر تغییهر اجعهاری دیهن     قرار داشتند، در خفا با آیین یهودیت رفتار می

میمون آشهنایی داشهتند، ایهدۀ                                                  رسد کا یهودیان کاشان کا اتفاقا  با تعالی  ابن می نظر با ود  اما در ایران ب

بها   ای بن میمون در ناما  جواز تغییر کی  هاهری برای حفظ جان را پذیرفتا بودند  موسی بر  معنیاو 

را حفهظ  های دینهی قهوم خهود     هر فرد یهودی موهف است سنت»دهد کا  یهودیان یمن توریح می

کند و اگر یک یهودی باًجعار و از ترس جان با دین دیگهری گرویهد، یهودیهت او هنهوز محفهو       

                                                                                               است و باید او را یک یهودی واقعی دانست  هنگامی کا او بخواههد علنها  بها کهی  اجهدادی خهود       

« بازگردد، خویشان و دوستان  باید بها آغهوش بهاز او را بپذیرنهد و او را سهرزن  و تهوبیخ نکننهد       

اگهر بها کسهی بگوییهد از یکهی از      »(  نیز در حکمی تلمودی آمده اسهت:  13: 8، ج08۴1)کالپرمن، 

: 0833)کههن،  « های تورات بگذر تا کشتا نشوی، او باید از آن فرمان بگهذرد تها کشهتا نشهود     فرمان

شهتا  ای در میهان یهودیهان کاشهان، رواج و گسهترش دا     ای در چنین هنگاما تردید، چنین ایده (  بی80

 رسد  می نظر با است؛ وگرنا پذیرش سا بار ارتداد و بازگشت در این جامعا، دشوار 

آوردنآزادیمذهبیدستبه.اقداماتیبرای1.3.1

ههای اولیها کهاه  یافهت و از سهوی       گیری تدریج سخت سازی یهودیان کاشان، با پس از مسلمان

شهد    تی بهرای بازگشهت بها یهودیهت انجهام      یهودیان ًری مقی  اصفهان و یهودیان کاشان، اقداما

لطف علت این اقدام را رابطۀ بن ازجملۀ این اقدامات، دیدار زنان یهودی با مادر شاه است  بابایی 

آیهد تها    کند  قاصدی از یهودیان ًر با کاشهان مهی   خوب بازرگانان یهودی ًر با مادر شاه ذکر می

شهود و یهودیهان،    تند؛ اما حهاک  کاشهان خعهردار مهی    گفتار را با حرم شاه بفرس برخی از زنان نیک

فرسهتند  امها ایهن اقهدام بها       همراه تعدادی از زنان و مردان یهودی، شعانا با اصفهان می قاصد را با

(  پی  از ایهن  88۴ه888: 8، ج0881شدن رئیس جامعۀ یهودیان اصفهان نافرجام ماند )لوی،  کشتا

ععاس، بها قتهل ایهن زن     ن، تظل  اهالی کاشان با مادر شاهتازی محمدخان ترکما نیز در دوران تر 

 ( 000: 08۴۴منجر شده بود )نراقی، 
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اتفاقی کا موجب بهعود ورعیت انوسهی  کاشهان شهد، تغییهر حهاک  کاشهان بهود  حهاک  دوران         

 ها شدت بر امور جدیداًسالم لطف، بابن گفتۀ بابایی  سازی فردی با نام میرزا شفیع بود کا با مسلمان

ها گمارده بود؛ امها پهس از فرسهتادن او بها حکومهت یهزد و                                  کرد و مفت شان بسیاری بر آن نظارت می

لطهف او را مهردی عهال ،    بهن  کرمان، فردی با نام میرزا اشرف با حکومت کاشان رسید کها بابهایی   

هها دوبهاره گشهوده شهد و      کند  جالب اینکا در زمهان او، کنیسها   طلب توصیف می خداترس و آزادی

شارها از یهودیان برداشتا شد  میرزا اشرف در پاسخ با اعتراض مسلمانان کاشان پرسشی را مطهرح  ف

اگر گوید شهی با یهک مسهلمان/ بشهو از    »کند کا در آن عصر، کمتر کسی با فکر جواب آن بود:  می

، 0881)لوی، « دین خود یکسر پشیمان/ کجا خواهید شد زین امر راری/ کاله خود کنیتان نیز قاری

دستگاه شاهی تقدی  شهد و یهودیهان     با های متوالی، (  اما اعترارات مردم در قالب عریضا8۴1: 8ج

 بار با اسالم وارد کرد   کاشان را دیگر

شدنیهودیانکاشانبرایدومینبار.مسلمان1.3.2

در ههایی چنهد    وار یهودیهان کاشهان و پدیدآمهدن گشهای      پس از گذشت سا سال از زندگی انوسی

لطهف کها در   بهن  ععاس دوم با کاشان، اوراع را متغیهر کهرد  بابهایی     ها، ورود شاه زندگی مذهعی آن

جایگاه یک جدیداًسالم در صف پیشواز شهاه حارهر اسهت، توصهیف کهاملی از شهخو شهاه و        

باخهت و او   داده است  در این سفر، شاه در میان مردم، دل با جهوانکی یههودی   دست  با همراهان او 

کرد؛ اتفاقی کا العتا ت ثیری در وقایع موجود ندارد  مردم کاشان از موقعیهت اسهتفاده    با خود همراه را 

ها شاه دیوانعگی را مسهئول تفتهی     نتیجۀ این عریضا های بسیاری با شاه رساندند  در کرده و عریضا

ر دیهن خهود بهاقی    ای با حضور دیوانعگی، اذعان داشهتند کها به    کرد  یهودیان در جلسا از این ماجرا 

هها   دلخواه یهودیان تشکیل نشده بهود  آن  اند  این جلسا اما با                               اند و از ترس  شمشیر مسلمان شده مانده

خدا چنهین  »ای را م مور کرد تا یهودیان را حارر کنند   اول از حضور امتناع کردند؛ اما دیوانعگی عده

هها را                                             دی بها زیر دسهت صهد نفهر افتهاده و آن     توز با راه افتادند و هر یههو  روزی را ندهد! ترکان کینا

چهارصهد نفهر    کشهتند   خواستند مهی  های مردم حملا بردند و هرکا را می بردند  با خانا خواری می با

پهس از جلسها نیهز بها اعتهراف       ( 8۴7: 8)همهان، ج « های یهودیان حملا بردند از مردم با خانا غیر با

 0۴1لطهف،  بهن  گفتۀ بابهایی   حملا قرار گرفت و با مورد های یهود یهودیان با خروج از اسالم، محلا

(  بار دیگر، اعهالم مسهلمانی و دخالهت حکومهت بها      8۴3: 8نویسی کردند )همان: ج نفر کشتا را نام

 ای با پایان برده است:   جا( این فصل را با مرثیا لطف )همانبن ماجرا پایان داد  بابایی 

 دلهه  از دسههت ایههن چههرر کهههن پیههر    »

 

 همههههو محعوسهههان بههها زنجیهههرگرفتههها  
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 زبههههان  نیسههههت تهههها از وی بپرسهههه   

 

 

 رسهههولی نیسهههت تههها پیشههه  فرسهههت     

 کهها ایههن گردانگههی را از کهها آموخههت     

 

 «با یک ساعت جگر سوخت  را  کا صد کس 

شدنیهودیانکاشانبرایسومینبار.ناکامیمالمحسنفیضومسلمان1.3.3 

ی از ت ثر رسیده بود کا پهای مالمحسهن فهی  را بها     در آن روزها ورعیت یهودیان با چنان حد

در بنیهان اندیشهۀ فقههی او جهایی نداشهت و او بهرخالف اکثریهت        « نجاست»ماجرا باز کرد  ایدۀ 

دانسهت  او بزرگهان یههود را احضهار کهرد و صهورت        فقهای زمان خود، اهل کتاب را نجس نمی

تا با آن بها نهزد شهاه بهرود و سهوگند       خواهند یهودی باقی بمانند، طلب کرد اسامی کسانی کا می

 در نهایهت ها ایجاد شهود  در اثهر اقهدامات برخهی از مالیهان،       خورد کا نگذارد مزاحمتی برای آن

نام کردند  بابایی بن لطف اشهاره دارد کها هرچها کردنهد ًاقهل       خانوادۀ یهودی ثعت 381رؤسای 

ن داد کها بها آیهات و احهادیثی کها در      ترسیدند  فی  با یهودیان اطمینا نصف یهودیان بیایند، می

دست دارد، شاه را متقاعد خواهد کرد و حک  آزادی مذهعی یهودیهان را از شهاه خواههد گرفهت؛     

ها نیهز   ای از راب (  عده810: 8)همان، ج« با نام دین و مذهب نعاید یهودیان را آزار داد»چا اینکا 

 شدند  اصفهانهمراه فی  روانۀ  با

حضور شاه، محمدبی  و بزرگان و رجال سیاسی و مذهعی برگزار شد، فهی    ای کا با در جلسا

خواهند با دین موسهی بهاقی بماننهد، شایسهتا نیسهت و       ها می اسامی را نشان داد و اعالم کرد کا این

هها از   چنهین نیسهت، تمهام آن   »نعاید بر این جماعت ست  کرد  محمدبی  حرف او را برید و گفهت:  

ام کها   هها پهول داده   اند و من با آن اند و از مذهب سابق خود پشیمان ن شدهروی صدق و صفا مسلما

ها تنه    تو زندگی را بر آن»(  فی  برآشفت و گفت: 813: 8)همان، ج« راحت باشند و اطاعت کنند

های خود بیرون روند و از گرسهنگی   ها روا داشتی  حک  کردی از خانا ای و جور بسیاری با آن کرده

« ای نداشهتند جهز اینکها شههادت زبهانی بدهنهد       ا دارای اطفال شیرخواره بودند و چهاره ه بمیرند  آن

 ( 818: 8)همان، ج

بهر کتهاب    سرانجام اقدامات مالمحسن نیز راهگشا نعود و کار با تفتی  ایمان یهودیان کشید  بنها 

حمهدبی  کهار   ها منجر شهد و م  ، اعالم مسلمانی یهودیان در اصفهان با کشتار و ویرانی کنیساانوسی

سپرد، با ایهن فرمهان کها اگهر مسهلمان      « دم خان افشار دم»کاشان را با یکی از فرماندهان سپاه با نام 

هها پهس بگیهرد  او پهس از ورود بها کاشهان،        های شاه را با ارافۀ جزیۀ چهارسهالا از آن  نیستند پول

دانهد کها در    خهدا مهی  »رد  کدخدایان یهود و افرادی را کا ادعای یهودیت داشتند، محعوس و تععید ک

هها را   های آنان ریختها شهد و مکهرر گلهوی آن     عصر قیصر در هیچ کشوری چنین هلمی نشد  ناخن
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تععیهدیان بها رهمانت مسهلمانی از     « ها را در کند گذاشهتند   کردن فشردند و بعد پاهای آن برای خفا

ار دیگهر مجلهس   اهالی بیدگل چند روزی توقهف کردنهد و در کاشهان، بها تهدبیر یهک روحهانی به        

ها نیهز بازگشهتا و مسهلمان     شدن برپا شد و در یک روز،هفتصد نفر تغییر دین دادند  تععیدی مسلمان

شدند و سپس کلیۀ یهودیان کاشان برای سومین بار با اسالم گرویدند  م موران شاه نیز پنج تومهان از  

 ( 87۴ه818: 8هر خانا برای مزد خدمت مسلمانی وصول کرده و بازگشتند )همان، ج

نظهر او  بنا بر کا گذشت، حتی مجتهد و فقیا نامدار آن عصر نیز نتوانست اقداماتی را کا  چنان

ععاس دوم طهی حکمهی، او    شاه ها، بر خالف قرآن و سنت بوده است، متوقف کند  در همین سال

عهی از  جم»ای معسوط، آن را نپهذیرفت    فی  در ناما ؛ امارا با امامت جمعۀ اصفهان منصوب کرد

هاشان آکنده است با امراض، در مقام مخاصهمت و منازعهت برخاسهتا،     ]صاحعان[ اغراض کا دل

ای از سرگشهتگان بها وادی مهمهات و حاجهات، در کمهین       نماینهد و طایفها   هدف تیر مالمت می

سازند  بها آن جماعهت اگهر در     آشنایی و مالقات نشستا، وسیلۀ تحصیل مطالب دینیا و دنیویا می

گهردد و ایهن    شود و اً پایمال جههال مهی   ومت و مقابلت برآید، مورث اخالق رذیلا میصدد مقا

 ( ۴1۴ه۴11: 08۴0)کالنتر ررابی، « رسد طایفا را اگر اجابت کند، با دین و دنیا ررر می

دادهای تغییر کی  یهودیان کاشان نوشهتا شهده    ق، یعنی در اوج رر0111این ناما کا با سال 

مداران و روحانیون دربار در برابر فی  چها رویکهردی    ای از سیاست کا پارهدهد  است، نشان می

ای بودند کا ایهن وقهایع را طراحهی کهرده و اقهدامات       ها اعضای همان حلقا تردید آن اند  بی داشتا

دهد کا روحانیت معتقهد بها تشهیع اعتهدالی،      ت ثیر ساختند  این ناما همهنین نشان می فی  را بی

اند  جالب ایهن اسهت کها     های قدرت دربار صفوی منزوی و طرد شده های حلقا چگونا با دسیسا

دانست کا از معدود فقهای شیعی است کا معتقد بها انتقهال    فی  در حالی یهودیان را نجس نمی

زمهان، دشهمنی بسهیاری از فقهها و      (  او ه Algar, 1999: 53ء دیگر بود ) نجاست از شیئی با شی

 (   3۴۴: 0831کوب،  دید )زرین شرعا را در پشت سر خود میفالسفا و اصولیین و مت

.آزادیمذهبی1.3.4

آغاز پنجمین سال زندگی انوسی یهودیان کاشان، مصادف با افهول محمهدبی  از قهدرت بهود      

(، 87۴: 083۴قمری ذکر کهرده اسهت )   0111ععری مصادف با  ۴۴31تاریخ آن را  بابایی بن لطف

(  با تعیین اعتمادالدولۀ جدید با نهام میرزاتقهی،   ۴۴0: 0818ریخ ت کید دارد )تاورنیا نیز بر همین تا

تحرکات یهودیان اصفهان و کاشان برای کسب آزادی مهذهعی آغهاز شهد  میرزاتقهی شخصهی را      

ها حوالها داد  حهاک  کاشهان     م مور تفحو از ورعیت یهودیان کاشان کرد و پنج تومان نیز با آن
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و  اما یهودیان این ورعیت را با میرزاتقی عریضها کردنهد   مان افزای  داد؛این معلغ را با بیست تو

                                                                             شتی  اهل کاشان، مخفیانا با اصفهان فرستادند  پاسخ وقتی با کاشهان رسهید کها    توسط جوانی زرت

همهون مار »حاک ، یهودیان را مجعور با ایفای تعهد صدتومانی کرده بود؛ اما پس از خواندن ناما 

 میرزاتقی تنها سرنوشت محمدبی  را متذکر شده بود «  با خود غلتید

اند و در پریشهانی   ها از هستی ساقط شده آن»م مور با اصفهان بازگشت و با شاه گزارش داد: 

مها جهور و بیهداد روا     بها   نسعتگویند چرا بایستی پادشاهی با این عدل و داد  برند و می سر می با

شاه پهس از ایهن   « ا و اگر مسلمانی  اطالع و کردار ما کو؟دارد  اگر ما یهودی هستی ، کو تورات م

هها جزیهۀ    گزارش، حک  سابق را لغو کرد و حک  آزادی یهودیان نوشتا شهد و مقهرر شهد تها آن    

پهس از آن، دیگهر مهردم مها را     »نویسهد:   بابایی بن لطف در پایان این فصل می سالا را بدهند  پنج

بردی   ولی نعایهد فرامهوش کهرد کها بعهد از ایهن واقعها،         سر می  کردند و در آسای  با اذیت نمی

یهودیان بخش  زیادی کرده و زر بسیاری دادند؛ اما مردم شهر از این پیشامد ناراحت شهده و بها   

 ( 830ه87۴همان: « )یهودیان قهر بودند و با خون ما تشنا

.نامورانیهودی2

.مالمشههلوی2.1

ترین علمای یهودی ایران، یعنی مال یا ربی مشا هلوی، بسهیار نهاچیز    اطالعات ما از یکی از بزرگ

آمده و در سهال پهنج  سهلطنت     دنیا  باصفوی  زارش حعیب لوی، او در اوایل دورۀگبنا بر است  

 بها (  روشن نیسهت کها   031: 8، ج0881م( درگذشتا است )لوی، 0۴13ق/ 0110ععاس اول ) شاه

لهوی از ایهن مسهئلا سهخنی نگفتها و مهتن        با اینکها اند،  خواندهاو را از مهاجران اسپانیا  سعبچا 

دیگری در رابطا با زندگی او در دست نیست  او با صفاتی همهون شاعر، عارف، حکی ، منج  و 

نیهز بها او منسهوب اسهت کها ایهن از        شئلوت أو تشهوبوت فقیا توصیف شده است  کتابی با نام 

دسهت، مجموعهۀ     این هایی از ایت دارد؛ چا اینکا کتابجایگاه رفیع او در میان یهودیان ایران حک

شهده اسهت  لهوی از     هها ارسهال مهی    هایی است کا از مناطق دوردست برای راب پاسخ با پرس 

لحها  تهاریخی    سعک در قعاً، سخن گفتا است کا بها  ارتعاط او با اسحاق لوریایی، عارف صاحب

ق در شهر صفات درگذشتا است  گرچها  131م/ 0۴73کند  اسحاق لوریایی در  مشکلی ایجاد نمی

پذیرش ارتعاط دیداری در این زمان دشوار است، آثهار لوریها خیلهی زود در همهۀ جوامهع یههود،       

 (   831ه83۴: 083۴پراکنده شده و افراد بسیاری را با خود جذب کرده است )شول ، 

نیهز بهوده، بها    ربی مشا هلوی پس از مرگ، در خانۀ خود کا گویا مکان تهدریس و تعلهی  او   
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عضو کنونی مجلس اعیهان   خا  سپرده شد  این مقعره با کمک مالی داوود آلیانس )متولد کاشان و

 ، مرمت و بازسازی شد 0831انگلستان( در سال 

.ادیبانفارسیهوددرکاشان2.2

بها  صهفوی،   تشکیالتی یهودیهان ایهران در دورۀ   با قطع پیوند یهودیان ایران با دنیای خارج، ورعیت

همجهواری  بها    بها توجها  یهودیان اصفهان »ای خودمختاری شعاهت داشت  فیشل ت کید دارد کا  گونا

شهان، رهعهری فرهنگهی و مهذهعی و نماینهدگی و       شان با حکومت مرکزی و قوت عددی جغرافیایی

دو ا به   با توجها (  اما Fischel, 1937, v. 15: 789) «دار شدند سخنگویی جامعۀ یهودیان ایران را عهده

رسد کا پس از صهفویا، ایهن نماینهدگی فرهنگهی و مهذهعی را       می نظر با  نامۀ یهودیان کاشان، وقایع

وقوع پیوسهت، بزرگهان یههود      صفویا با بودند  در سیر حوادثی کا در دورۀدار  یهودیان کاشان عهده

پرداختنهد    مهی کاشان ابتکار عمل را در دست داشتند و در مواقع مختلف، با ایفای نق  قومی خهود  

سالۀ دگرکیشی، یهودیان کاشان نیهز همههون دیگهر     رغ  تمامی فشارها و تحمل یک دورۀ هفت علی

ویهژه در ادبیهات رقه  زدنهد       ای طالیی از تاریخ فرهنگی خهود را بها   ساکنان مسلمان این شهر، دوره

ایهن فضهای پررونهق    جامانده از آن زمان، اطالع چندانی از  های خطی با مت سفانا جز برخی از نسخا

فرهنگی در دست نیست  تنها سند مکتوب غیرادبی، معماری مقعرۀ استر و مردخای در همدان اسهت  

برادران نیکدل، الیاس و شهموئیل، پسهران مرحهوم اسهماعیل     »دست  با  ق،003۴م/ 0708کا در سال 

ام دیهوان، کها   (  در همین سال، ربی یهودا برعمهر 17: 8، ج0881صورت گرفتا است )لوی، « کاشانی

آوری اعانا از یهودیان عراق و ایران را داشتا است، با شههرهای مختلهف ایهران     گویا م موریت جمع

 ( ۴01: 8سفر کرده و از یهودیان کاشان تشکر کرده است )نک: همان، ج

شهوی     در نیمۀ دوم عمر حکومت صفوی، با رشد فزایندۀ متون فارسیهود در کاشان مواجا می

ها و تفاسیر کتهاب مقهدس و    ناما، شعر و استنسار آثار مذهعی اع  از ترجما مل وقایعاین متون شا

شود  تمامی این آثار با زبهان فارسهی و خهط ععهری نگاشهتا       ناما می رمائ  منسوب با آن و لغت

 توان با خصوصیات گویشی یهودیان کاشان نیز پی برد    می ها کا در برخی از آن اند شده

                                            گهردد  نسهخ خطهی ترجمها تقریعها  همهۀ       های پهی  از آن برمهی   سیهود با سدهسابقۀ ادبیات فار

شهود   های کتاب مقدس و چند فقره از اپوکریف، خوشعختانا در کتابخانا پاریس نگهداری مهی  بخ 

هاسهت کها در    ای از یک گاهناما در میان آن اند  نسخا                                        کا عموما در قرن شانزده  میالدی کتابت شده

هها و   ها کهن و هرچند فارسهی نیسهت، حهاوی وا ه    تا شده است  زبان نسخامیالدی نوش 033سال 

حتی صوری دستوری است کا جز در زبان قدی  وجود ندارد و خصوصیات زبان پهلوی را نیز دارند 
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 پردازی   ( در زیر با برخی از نویسندگان و شعرای نیمۀ دوم عصر صفوی می311تا:  )دار مستتر، بی

بنالعازار،نویسندۀتنهااثرفلسفییهودیانایران.ربییهودا2.2.1

های یهودی ایران، ربی یههودا بهن العهازار کاشهانی معهروف بها ریعها،         ترین چهره یکی از برجستا

( یعنی فرائ  یهوداسهت  درخصهو    Hovot Yehudah) حووت یهودانویسندۀ کتاب ارزشمند 

ق 0113م/ 0131ال نگارش کتهاب او در  س فقط های او اطالعی در دست نیست؛ زندگی و فعالیت

شهده( در                                         های کاشان )یهودیهان ههاهرا  مسهلمان    تواند یکی از انوسی دهد کا وی می با ما نشان می

ععاس دوم باشد  آثار دیگری نیز در نجوم و پزشکی از او در دست است  شاکددو  وقایع زمان شاه

ای منظوم در اخالق، از او شناسهانده اسهت    سالا، رناما تمثالدر نجوم و  تقوی  یهوداهای  اثر با نام

(Shaked, Shaul, v. 11: 554«  )    ریعا همانند ابن میمون، در زمرۀ آن دستا از عالمهان دینهی اسهت

(  Nettzer, v. 11: 485« )ای عقالنهی بیهان کننهد    کننهد اصهول اعتقهادی را در زمینها     کا تالش می

وار در کاشان، بر شهیوۀ دینهداری یهودیهان،     انوسی سالۀ تردید فضای تغییر کی  و زندگی هفت بی

توانهد فهرد مه من را بها      ت ثیرات بسیاری گذاشتا است  تجربۀ یک دین جدید، حتی در هاهر، می

گیهری از   کنهد بها بههره    رو کند  یهودا بن الیعازر تالش مهی  های بسیاری در مقام مقایسا روبا س ال

ای مسهتدل و پایهدار    گونها  میمهون، فلسهفۀ یههود را بها     بنفلسفۀ یونانی و اسالمی و آثار فیلون و ا

تهوان پهذیرفت، امها     دشهواری مهی   گرچا با»ای کا  طراحی کند و قوانین و شعائر دینی را در دوره

(، با تعریفی 7۴: 083۴)مورین، « ها قوانین دینی خود را فراموش کردند گفتا شده است کا یهودی

سو عمهده مطالهب خهود را بها       سنت فلسفۀ اسالمی، از یکروشن و عقالنی بیان کند  او همانند 

روایات خلقت و ارابۀ اًهی، ماهیت خداوند، نعوت، ارادۀ آزاد انسهانی، معرفهت، مشهیت اًههی،     

ماهیت ازلی تورات، جاودانگی روح، ثواب و عقاب، دوران مسیحا و رستاخیز مردگان اختصها   

شناسی، طب، موسیقی، منطق و فنهون بالغهت    هاندهد و از جهت دیگر با ریاریات، نجوم، کی می

 ( ۴31: 00، ج0117پردازد )نک: نتصر،  می

.باباییبنلطف2.2.2

راه نیست اگر بگهویی  بهدون    دانند  بی ترین مورر تاریخ یهودیان ایران می بابایی بن لطف را بزرگ

 ویا از سهر گذراندنهد  صهف  رگی کا جوامهع یههودی ایهران در دورۀ   تنها وقایع بز وجود کتاب او نا

رفهت  او از                                                                            مان د، بلکا اساسا  وجود برخی از این جوامع نیز در هلمهت و ابههام فرومهی    مخفی می

رغه  گهروش    و تنها با این نکتا اذعهان دارد کها علهی    عاتی دربارۀ خود خودداری کردهارائۀ اطال

 ۴811ههای او در   گهاری ن هاهری با اسالم، در خفا با دین یهود وفادار مانده است  حاصهل وقهایع  
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جا مانهده اسهت  او نگهارش ایهن کتهاب را در سهال        با انوسیفصل، در کتابی با عنوان  38بیت و 

یک مثنوی تاریخی منظهوم اسهت در بحهر ههزج      کتاب انوسی»ق آغاز کرده است  0111م/ 01۴1

ح پیغمعهر  با نام خدا، مهد  ،های ایرانی و با سعک کتاب، وف با زبان فارسی ولی با خط ععریذمح

)سههی ،  « نظ  تاریخی رعایت نشده اسهت  ،ولی در متن کتاب، شود و دًیل نوشتن کتاب آغازمی

ق اشهاره و  0173م/ 0113ق تها  0133م/ 0108(  او با برخی از حهوادث مهه  از سهال    ۴۴: 0871

ری ععاس دوم تمرکز بیشتری دارد  نتصر از شهع  ععاس اول و شاه ویژه با دو حادثا در دوران شاه با

 ( Netzer, "Babai ben Lutf", 3: 15دهد ) لطف خعر میبن نیز از بابایی « ناما مناجات»با عنوان 

او بهرای حفهظ نظه      روشن است کا بابایی بن لطف از عل  عروض آگاهی چنهدانی نهدارد؛  

، هراسهی از حهذف حهروف و تعهدیل و     بهین   در اینگیرد و  میکار  با شعر، نهایت تالش خود را 

ویژگی غالهب کتهاب     ماند ها ندارد؛ گرچا در برخی از موارد در این امر نیز درمی صوتتحریف م

بنها کهرد ههورتی    »برای نمونها:   ( 0۴3ه081: 8، ج0117ای آن است )نتصر،  انوسی، سعک محاوره

پورتی با فقیران/ کا دارم مهر شاهنشاه ایران/ یکی را بود قرض و پرض بسیار/ نتانسهت رو بها ره   

                                                                       بودند پریشون و وًخون/ ب دند هر پنج تن یا گوشا پنهون/ برفت در خانۀ ناسی  یار/ همی آورد بی

 «بنشس/ بزرگان همدم  بودن کس و مس

عنهوان ابهزار    هدف اصلی بابایی بن لطف، روایت تاریخ است و در این میان، زبان شهعر را بها  

این شهیوۀ بیهان، بها روانهی و      برگزیده است  باید اذعان داشت کا او در این هدف، کامروا بوده و

گویهد، کلمهات    خوانایی متن منجر شده است  نیز آنجا کا دربارۀ موروعات دین یهود سخن مهی 

آسا،  طرزی معجزه خداوند با»گرفتا است  او بر این باور است کا کار  با ععری زیعا ولی محدودی 

 (   71: 083۴)مورین، « طور کا در کتاب استر آمده است، مردم  را نجات خواهد داد  همان

هها، سهاختار و    پژوهشگران فارسهیهود اهمیهت ایهن کتهاب را در بیهان جزئیهات یههودآزاری       

وکارهها در میهان یهودیهان     تشکیالت اجتماعی و داخلی جوامع یهودی، توزیهع مشهاغل و کسهب   

(Shaked, v. 11: 548-559اطالعات مهمی دربارۀ جمعیت ،)  یخی نگاری یهودیان و نیز وقایع تهار

 دانند  ( می0۴: 8،ج0117مرتعط با ایران )نتصر، 

.باباییبنفرهاد2.2.3

نامۀ فارسهیهود اسهت کها اطالعهاتی از      بابایی بن فرهاد، نوۀ بابایی بن لطف، صاحب دومین وقایع

ق گزارش کهرده اسهت    00۴8ه0088م/ 0780ه0730های  زندگی یهودیان کاشان را در فاصلۀ سال

فصهل   03بیهت و   0811است کا در  ت کاشان در باب ععری و گوئیمی ثانیسرگذش نام کتاب او
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بیت بها روایهت بابهایی     31تدوین شده است  یهودی کاشانی دیگری با نام ماشیح رافائل، حدود 

ها و نگرش مسلمانان  فرهاد افزوده است کا اطالعات بسیار مفیدی درخصو  نحوۀ عمل انوسی

 شود  ها در آن یافت می با آن

، دنعالۀ کتاب انوسی اسهت کها   در واقع در باب ععری و گوئیمی ثانی سرگذشت کاشاناب کت

 مقایسها   قابلگسیختۀ آن  در همان بحر و وزن سروده شده است؛ اما ابیات رعیف و ساختار ازه 

                           طور کلی، در سهعک و فهرم    با کتاب انوسی نیست  تنها اهمیت این کتاب در محتوای آن است و با

ناما حاوی جزئیات جالعی درخصهو  سهقوط صهفویا، حملهۀ      اعتنایی نیست  این وقایع  اثر قابل

هها،   ههای نادرشهاه بها آن    ها با اصفهان و کاشان، دوران متزلزل محمود و اشرف افغان، جن  افغان

تجاوز روسیا با شهمال ایهران و حملهۀ عثمهانی بها همهدان اسهت  نویسهنده بها نظهر مسهاعدی            

ویژه از میهرزا ابوالقاسه  مجتههد کاشهان، کها حکه  آزادی        وید و باگ درخصو  افاغنا سخن می

کند  مورین اطالعات او دربهارۀ حهوادث کاشهان     گیرد، بسیار ستای  می یهودیان را از نادر شاه می

(  سرگذشت کاشهان بهر حهوادثی در سهال     7۴: 083۴مورین، کند )                              را کامال  مستند و معتعر ذکر می

مدت هفت ماه شد و تحرکاتی کها   ا منجر با تغییر کی  یهودیان باق تمرکز دارد ک00۴0م/ 0731

نامها، جامعهۀ یههودی کاشهان،      ایهن وقهایع  بنا بر یهودیان کاشان برای کسب آزادی صورت دادند  

(  اوسهت کها   Netzer, "Babai ben Farhad", v. 3: 15اند ) ثروتمند و در کار تجارت ابریش  بوده

توان دریافت کا چگونها   ناما می دهد  از این وقایع صفوی خعر می از سیزده کنیسۀ کاشان در عصر

شهود   ههای پرهزینهۀ صهفویان و افاغنها و نهادر مهی       دارایی و ثروت جوامع یهودی، هزینهۀ جنه   

(shaked, v. 11: 556 )  

.بنیامینبنمیشائیل)امینا(2.2.4

ر یهودی ایران اسهت کها گویها در    ، از شعرای مشهور و پرکا«امینا»بنیامین بن میشائیل متخلو با 

میالدی/  0801میان مسلمانان و جوامع ادبی کاشان نیز ارج و قربی داشتا است  لوی وًدت او را 

اصهالح   0138م/ 0173اما تحقیقات بعدی، ایهن تهاریخ را بها     (؛013: 8، ج0881ق دانست )701

سرگذشت امینها و  ثر منظوم او با نام (  تنها اطالع ما از زندگی امینا با ا7۴: 0، ج0117)نتصر،  کرد
سهال زنهدگی    3۴گویهد و پهس از    گردد کا در آن، از هفت فرزندش سهخن مهی   بازمی همسرش

های اخیر در متهون فارسهیهود    (  پژوه Netzer, v. 2: 77مشتر  از همسرش گالیا کرده است )

انهد  شهاید    کوتهاه  هها  دهد کا امینا نزدیک با چههل اثهر منظهوم خلهق کهرده کها اکثهر آن        نشان می

، شعری است کا امینا آن را در مهدح اشهرف افغهان سهروده اسهت       کوتاهمشهورترین این قطعات 
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خههود، نمایههانگر دیههدگاه یهودیههان درخصههو  دورۀ کوتههاه حکومههت  خههودی مورههوعی کهها بهها

 ( ۴7: 0871مذهب افاغنا است )نک: سهی ،  سنی

-Tafsir Leردارنهد؛ تفسهیر ازههاروت )   ای برخو سا اثهر در میهان آثهار امینها از شههرت ویهژه      

Azhâro  ( تفسیر مگهیالی اسهتر ،)TafsirMegillât Ester  تهر از ایهن دو، تفسهیر عقیهدت      ( و مهه

دسهت   با کردن اسحاق  ( کا ماجرای حماسی و پرسوزوگداز قربانیTafsir Le-Azhârot) ییصحاق

ههای   د بیت دارد، از مجموعها (  این منظوما کا در حدود سیصshaked, v. 11: 555ابراهی  است )

هها، نهام دسهتگاه     ویژه کاشان است کها در برخهی از نسهخا    دار در میان یهودیان ایران و با پرطرف

دههد کها گویها در ایهام خاصهی، بها آواز        ( و این نشان میIbidموسیقایی آن نیز ذکر شده است )

، اسهعاط  دوازده، پهوری  ، مها احترازناشده است  آثار دیگهری نیهز بها عنهاوین      درآمده و نواختا می

(  شعری 7۴: 0، ج0117های وی هستند )نتصر،  در زمرۀ سروده دلسردشدن از زنان و ناما مناجات

قدر بوده است کها زوال افاغنها را    (  گویا عمرش آن73: 3بیت با ععری دارد )همان، ج 13نیز در 

 ق درگذشتا است 00۴۴م/ 0783چش  بعیند  وی در   با

دایسرمدکاشانی.سعی2.2.5

سعید سرمد کاشانی، متخلو با سعیدا، یکی از پرشورترین شاعران عارف ایران است کا در نیمۀ 

آمهد  ععدالشهکور    دنیها   بها ای یههودی در کاشهان    م زیستا است  او در خانواده07ق/ 00اول قرن 

و پی  از روی ا»های مشهور دانستا است   گفتا و پدرش را از راب« دیوید»حکمنام نخست او را 

آوردن با اسالم، با تحصیل علوم مذهعی و الهیات یهود پرداخت تا بها مقهام ربهی در آن مهذهب     

ههای مسهیحی را    برسد  تورات را از بر کرد و برای تکمیل معلومات خوی ، انجیل و دیگر کتاب

]صهدرا[  کا گذشت،فقا و اصول و عل  کالم و حکمت الهی اسالمی را نزد مال مطالعا کرد و چنان

(  شیمل نیز ت کید دارد کا او اسهالم و مسهیحیت   08: 0871)صالحی، « و میر]فندرسکی[ آموخت

(  او را Schimmel, "darashokoh" in.iranica.comرا مطالعهها کههرد و بهها اسههالم گرویههد )    

(  از زنهدگی او  7: 0877اند )آذر بیگدلی،  پروردۀ میر ابوالقاس  فندرسکی در حکمت دانستا دست

انهد کها پهس از     دانی ، همین قدر هست کا او را پیرو نقطویا دانسهتا  کاشان و ایران چیزی نمی در

ها، او نیز همهون دیگر شاعران این طریقا با هند مهاجرت کهرد و در دسهتگاه    سرکوب بقایای آن

 (   1۴3: 0871آورد )نک: ررازاده لنگرودی، دست  با داراشکوه، ارج و قرب بسیار 

ههای   داراشکوه، با دیگرانی برخورد کا همگی در پی افکار و اندیشها  بر  عالوه ،سعیدا در هند

جستند  لوئیز گرای با برخی از افکهار و عقایهد او اشهاره     اکعر، وحدت ادیان و مذهب صلح را می
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(  Gray & Singer, 1968: 257ها پیداسهت )  ویژه تناسخ در آن دارد کا ت ثیر باورهای هندویی و با

ای  شد کا در اثر افکار سرمد، با آمیهزه « بهی چند»ای با نام  از عمر را مجذوب هندوبهااو چندی 

                               ه                    (؛ ه  اوست کا فصول یک تها ششه  س فر پیهدای  را      Ibidاز اسالم و یهودیت معتقد شده بود )

                            ه                           المهذاهب منتشهر کهرده اسهت  ک ن م تومهاس کها در          ترجما کرده و با تصحیح سرمد، در دبستان

های کتاب مقدس با فارسی، با این قطعا اشاره کهرده اسهت، ت کیهد دارد کها      جماشناسی تر تاریخ

 :Thomas, "Bibleبهی چنهد تحهت القائهات سهرمد، از هندوئیسه  بها یهودیهت گرویهده بهود )         

Chronology of Translations" )    شیمل نیز آشنایی با بهی چند را دور تازۀ سیر و سهلو  سهرمد

 اتی بود کا در تهور و جنون مانندی نداشت   داند کا نتیجۀ آن رباعی می

هها و   شهود کها نشهانۀ قابلیهت     جامانده از او، تهور و جسارت بسیاری یافت می در رباعیات با

وار، از شکسهت در دیهن سهخن     استعداد شگرف او در در  پیام ادیهان مختلهف اسهت  او خیهام    

پوشی از زهد ریهایی   نده است  چش پرستی کشا                                            گوید کا سرانجام  او را با بت و باده و معشوق می

مسهت    ی/اریو هشه  یخداپرسهت  خواسهت  یم»و حدیم کععا و دیر، پیام شاعر مجنونی است کا 

 (   13: 0871)صالحی، « پرست  کردند کردند و بت

گرد ونیزی کا مقارن  مانوچی جهان اند؛ آوردن سرمد را هاهری دانستا اند کسانی کا اسالم بوده

                                              دین بود و از صحعت سهرمد، یههودی  خدانشهناس     دارا بی»بوده نوشتا است: این حوادث در هند 

(  فیشل نیز احوال و افکار او در اواخر عمهر  01۴: 08۴1تاراچند و نائینی،  از  نقل  با« )برد لذت می

اش  (  گویا اشاره08: 0871صالحی،  از  نقل  بادهندۀ بین  آشکار یهودی او دانستا است ) را نشان

اسهرائیل   در بنهی »المهذاهب از خهود سهرمد شهنید کها       نی سرمد است کا نویسندۀ دبسهتان با عریا

)صهالحی،  « بهود  پوشانیدن عورتین واجب نعوده است و اشعیای نعی نیز در اواخر عمر برهنها مهی  

« کهاره  نیمها »جا در شعری  شود، تنها یک ای با تغییرکی  دیده نمی (  در اشعارش، اشاره0۴: 0871

(؛ امها  0۴0)همان: « رمد با جهان بسی نکونام شدی/ از مذهب کفر سوی اسالم شدیس»گوید:  می

                                                                       واسطۀ بین  فکری او، در این بیت، قطعا  نظر با مضمونی شاعرانا داشتا است  توان گفت با می

ععهاس دوم در کاشهان    آوردن سهعیدا ارتعهاطی بها وقهایع دوران شهاه      کا دیهدی ، اسهالم   چنان 

م، یعنی ده سال پی  از آن وقایع، در حیدرآباد بوده و اینکها  01۴7ق/ 01۴7ل ندارد؛زیرا او در سا

هایی کا از مطالعۀ اسالم و مسیحیت از  آوردن او از روی اجعار و فشار بوده باشد، با گزارش اسالم

خوانی ندارد  تسلط او در مسائل مربوط با یهودیت و ترجمهۀ مهتن ععهری     او در دست است، ه 

اش داشتا باشهد  گهرای حتهی     تواند حکایت از مطالعات بسیار او و منش  یهودی ی              س فر پیدای ، م
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دههد و   نهوعی بها سهرمد ارتعهاط مهی      دهد، بها  المذاهب دربارۀ یهودیت می اطالعاتی را کا دبستان

 عرفانی او سازگار است    ه های یهودی فرض کا گذشت، هواداری از نقطویا نیز با پی  چنان

گیرینتیجه

زنهدگی   ؛ امها صفوی، از یهودیان کاشان اطالعی در دسهت نیسهت   اسالم با ایران تا دورۀرود از و

ها در یکی از مراکز اصلی تشیع در ایهران، خهالی از ته ثیر و ته ثرات نعهود  بها ورود بها عصهر          آن

نامۀ داخلی و گفتار سیاحان غربی، با رشد و پویایی فرهنگهی، اجتمهاعی    صفوی، با مدد دو وقایع

ههای   گانها، ورود راب  های سیزده هزار نفری، کنیسا بری   جمعیت ده ی این جامعا پی میو اقتصاد

هایی از این حیهات   های برجستۀ ادبی، فقهی، عرفانی، فلسفی نشانا اسپانیا و اورشلی ، وجود چهره

یافتا است  ورود سفرای غربی با دربار صفوی، با بسط افکار یهودستیزانا در کشور همهراه   توسعا

د و دو دورۀ تغییر کی  در اواسط و اواخر این عصر را بر یهودیان کاشان تحمیل کهرد  قهدرت   ش

ههای مالمحسهن فهی  از     های دربار و نهادهای روحانی چنان بود کها حمایهت   این سفرا و حلقا

ها، پدیهدۀ جدیهدها    تعع این تغییر کی  کرد  در این عصر بود کا با ت ثیر می آزادی مذهب را نیز بی

 های مهمی از زندگی یهودیان کاشان در این دوره بدل شد  انوسی  با سرفصلو 

ویژه در نزدیکی  برخالف انتظار کا باید با روی کارآمدن دولت متعصب شیعی، دگراندیشان با

توانی  عصر صهفوی را اوج   می، آزارها رغ  پایتخت، اوراع بسیار سختی را سپری کرده باشندو با

یهودیهان در صهنایع ابریشه      ،جامعۀ یهود کاشهان بهدانی   در ایهن عصهر     دوران رشد و شکوفایی

لحها    رو بها  ازایهن  ؛انهد  داری داشهتا  اًیام مجهوز دکهان   از قدی  ،آنبر  عالوهبوده و کار  با مشغول 

نحهو   های تععیدی اسپانیا بها کاشهان آمهده و بها     راب ،اند  در آغاز این عصر اقتصادی توانمند بوده

مهذهعی آنهان را     ه تقویت کرده و بین  قهومی رهن  و مذهب یهودیان این شهر را حوزۀ ف ،بارزی

دو چهرۀ مشهور فقهی و فلسفی در این زمهان   ،ارتقا دادند  مال مشا هلوی و ربی یهودا بن العازار

 با کاشان اختصا  یافتا است « اورشلی  کوچک»در همین عصر است کا عنوان هستند 

نوشت:پی

کردنهد و گمهان    کند کا فقرا برای گرفتن اعانها، بها حکومهت مراجعها مهی      طف در اداما اشاره میبابایی بن ل *

 کردند کا این از فرائ  دین است  می

منابع
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Abstract 
Persians and Jews found each other on the route of Chaldea and Assyria and 

gradually started one of the longest human coexistences in Iran. From 

Islam's arrival in Iran until Safavid era, there is no information available on 

Iranian Jews. However, at early Safavid era, the cultural, social, and 

economic development and dynamism of this society is realized thanks to 

two domestic chronicles and the western travelers' narrations.  

This essay will report and analyze the social and cultural life of the Jews 

in one of the main Shi'a centers of Iran during Safavid era. Since, in this 

survey, Safavid era is assessed from the viewpoint of scarce Jewish 

resources and their comments, it is important in study of social history of 

Iran. 

This paper reports and analyzes the status of Iranian Jews and their 

interaction with scholars —especially Mulla Mohsen Fayz— and the Shi'a 

governments. Moreover, the population of the Iranian Jewish community, 

their neighborhood structure, the growth of Judeo-Persian literature in Iran, 

and religious and literary figures of Jews of Kashan, including Mullah 

Mosheh Halevi, Rabbi Judah ben Elazar, Sa'ida Sarmad Kashani, Benjamin 

ben Michael (Amina), Babayi ben Farhad, and Babayi ben Lotf, are 

introduced. 

This report and analysis demonstrates that despite some state harassment, 

we can consider the Safavid era as the peak of the growth and prosperity of 

the Jewish community of Kashan in economy, culture, and literature 

domains so that the title "Little Jerusalem" is attributed to Kashan in this era. 

Keywords: Anusim, Iranian Jews, History of Kashan, Safavids, Judeo-

Persian Literature. 

 

 

 



 

 


