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  *علی فالحیان وادقانی

  **حسین حیدري
  

  چکیده

 و فرهنگـی  لحـاظ  بـه  تواند می آن درست شناخت که است کاشان تاریخ از جداناپذیر جزئی کاشان یهودیان تاریخ

 تاریخ از مهمی بخش کاشان یهودیان تاریخ چنینهم. بازنمایاند را منطقه این دیروز از روشنی تصویر شناختی، جامعه

 بوده پراکنده رهگذرانْ و ساکنان اذهان در و سیاحان و مورخان سطور إلي هإلب در این از پیش تا که است انایر یهود

 دوران و هـا  افغـان  حملۀ صفویان، انقراض از پس کاشان یهودیان احوال و اوضاع تحلیل و گزارش مقاله این. است

   .گیرد می در برم) 1794ـ1735ق/ 1209ـ1148( حدود شش دهه یعنی ،زندیان و افشاریان حاکمیت

در حیـات  ، در شهري مذهبی است که بـا وجـود نامإلیمـاتی چنـد    کلیمی ۀ زندگی جامع، موضوع این تحقیق

، اقتصـادي ، هاي فرهنگـی  شکوش آن گزارش و تحلیلهدف  و استایفا کرده نقش فعالی سیاسی و اجتماعی خود 

ي ها آموزش توسعۀ ویژه هاجتماعی و ب، اقتصاديۀ و توسع شکوفاییۀ نحو و همچنین اجتماعی و فرهنگی این جامعه

، نهایـت  در فکر کاشان و ن با اکثریت مسلمان و عالمان خوشتعامل آنا و »اورشلیم کوچک« عنوان بهتا رسیدن دینی 

  پایان آن است. ۀ مشاهد

  .نی نادرشاههاي دی سیاست، تاریخ یهود ایران، تاریخ اجتماعی کاشان، یهودیان کاشان ها: کلیدواژه

                                                           
 afallahian@googlemail.comدانشجوي دکتري ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اس�می واحد علوم و تحقیقات تهران/  *

 heydari@kashanu.ac.irدانشیار گروه ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان، نویسنده مسئول/  **

 184ـ165)، صفحات: 22(پیاپی 14، شماره 1398شناسی، بهار و تابستان  دو فصلنامه علمی کاشان
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  مقدمه. 1

اند. طبـق روایـات تـاریخی     پنجم مسلمانان داشته یهودیان جمعیتی معادل یک، روزگاري در کاشان

مسـلمانان بررسـی کـرد و نقـش      ۀدر برابـر جامعـ   را تعام�ت این جامعـه ۀ توان نحو خوبی می هب

دوران شـکوفایی   ،کلـی  طـور  بـه د. کرهاي مذهبی را در این میان مشاهده  ها و ناشکیبایی رواداري

ت حکومـ  ۀعباس صفوي و نیز در دو ده تیموریان تا انتهاي پادشاهی شاه یهودیان کاشان از ابتداي

  .شاه افشار بوده استنادر

زمـان هـر دو هـدف را دنبـال      تواند هم یهود کاشان می تحقیق در باب تاریخ اجتماعی جامعۀ 

، خشی از تاریخ یهودیان ایران را روشـن سـازد  ب کاشان و هم اي از تاریخ اجتماعی کند: هم گوشه

کنون مقاله یا کتـابی خـاص   تا، خصوص به زبان فارسی هب، دلیل کمیاب بودن منابع به، با وجود این

 بـارۀ نگارندگان ایـن مقالـه در   ۀشد محدود به مقا�ت چاپ در باب یهودیان کاشان تدوین نشده و

    1بوده است. قاجار ۀدر دور تبار یهودیان کاشان و نیز در باب وضعیت آنان

کتـاب سرگذشـت کاشـان در بـاب عبـري و      «نظیـر   اثـر کـم  ، منبع اصلی این گزارش تاریخی

سـروده شـده اسـت.     2بابایی بن لطف کاشـانی ۀ نو، است که به قلم بابایی بن فرهاد» گوئیمی ثانی

ادرشـاه را  هـا و دوران آغـاز حکومـت ن    شورش افغان، حوادث مربوط به پایان صفوي، این کتاب

هـاي خـود را    غالب گزارش، روایت کرده است. این کتاب با اشارات کوتاه به دیگر جوامع یهودي

ایـن جامعـه اختصـاص داده اسـت.     ۀ ماهـ  ویژه دوران تغییر کیش هفت یهود کاشان و بهۀ به جامع

ت. البتـه  هاد افزوده اسبیت به گزارش بابایی بن فر 80حدود ، یهودي دیگري به نام ماشیح رافائیل

تنها چهـار نسـخه در   ، اش بابایی بن فرهاد نامۀ بابایی بن لطف کاشانی و نوه جا که از دو وقایعاز آن

این دو کتاب به نقل از جلـد سـوم   ، وجود دارد و هنوز منتشر نشده هاي آمریکا و اسرائیل کتابخانه

تـاریخ  ، دیگـر  خـذ مهـم  أمق مورد استفاده قرار گرفته اسـت.  یدر این تحق، تاریخ یهود ایرانکتاب 

ترین تحقیق در رابطه با یهودیـان ایرانـی اسـت کـه بـه زبـان        جامع نخستین و تاکنون ،یهود ایران

یهـود بـوده و از   ۀ خـود از اعضـاي فعـال و متنفـذ جامعـ     ، فارسی نوشته شده است. حبیب لـوي 

ها را بـا   چه برخی از گزارشوي اگري در این خصوص برخوردار بوده است. لارزشمنداط�عات 

هـاي او تردیـدي وجـود نـدارد. کتـب و       در صـحت گـزارش  ، گیري تحلیـل کـرده اسـت    سمت

اي از ایـن   اند. جلد سوم این کتـاب حـاوي گنجینـه    ها را تأیید کرده این گزارش، هاي دیگر روایت

هـاي کشـورهاي منطقـه     خانهبسیاري که به جوامع یهودي و کتاباط�عات است که او در سفرهاي 

 جودائیکـا  هـاي  المعارف دایرة ها �ي متون مختلف گردآوري کرده است. افزون بر آن هاز �ب، داشته
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یهودیان ایران و کاشـان ارائـه    رۀباکه مقا�ت متنوعی در، ترین منابع این جستارند از مهم ایرانیکاو 

ـ «تنها بـه  ، اثر امنون نتصر هستند. از میان آثار فیشل، اند. غالب این مقا�ت کرده دگی سیاسـی و  زن

ــ   ــرون میان ــان در ق ــادي یهودی ــ�مۀ اقتص ــافتیم.  » اس ــت ی ــقدس ــتار  روش تحقی ــن جس ، در ای

  .استاي  کتابخانه روشو مبتنی بر  تحلیلی توصیفی

  صفویان انقراض .2

بـه دسـت او و ذلی�نـه بـر سـر       ،تاجی که محمدباقر مجلسی بر سر شاه سلطان حسـین گذاشـت  

عبـاس دوم   شـاه هـاي ایـن سـقوط را از دوران     زمینه، محققانمحمود افغان جا گرفت. بسیاري از 

زمانی که روحانیت دربار عم�ً از سرپرستی امور مذهبی خـود فـرا رفتـه و بـه      کنند؛ رهگیري می

امور از دست زبدگان خارج شد و شاه به مقـامی  ۀ کم سررشت اجتماعی وارد شد. کم فضاي سیاسی

 ،خـواب شـاهان بودنـد   ا پیش از سلطان حسین خـادم تخت ه تسرایان ک تشریفاتی تنزل کرد. خواجه

این ضعف و ظلم به اوج خـود رسـید   ، حافظ تخت و تاج آنان شدند. در زمان شاه سلطان حسین

قدرت نظامی در کشور پراکنده شـد. مظـالم گـرگین    ، شدن ارتش در زمان عباس دوم و با مت�شی

طوایف افغانی را فراهم کـرد. او در سـفر    ساي یکی ازطغیان میرویس از رؤۀ خان در قندهار زمین

: 1377 ،سـایکس ( ها بازگشـت  و اجر و ثواب کشتار آن با حکم ارتداد شیعیان، به حرمین شریفین

بـازار  ، ). وقتی قبایل افغانی در کنار هم قرار گرفتند و به طرف اصـفهان حرکـت کردنـد   315، 2ج

که هـول و  ، نامنسجم و آشفته ی و سیاسیبینی چنان داغ بود و فضاي اجتماع خرافه و کف و طالع

شهرها را یک به یک ساقط کرد. معدود سرداران ، ها پیش از ورود افغان هراس و وحشت عمومی

وفایی اختران شـدند   اي گرفتار سعایت رهبران و بی در چنین هنگامه، و سپاهیانی که سازمان یافتند

ر مردم اعتمادي و در وزیران تـدبیري بـاقی   د، در بزرگان غیرتی، در شاه حسی«و از هم پاشیدند. 

). پنجـاه هـزار ایرانـی مغلـوب پـانزده هـزار افغـانی شـدند و         44 :1382، (طباطبـایی  »نمانده بود

پایـان آن بـه زوال حکـومتی محلـی     ، اي که اوج آن یادآور شکوه ایران پیش از اس�م بـود  سلسله

همین طنز تاریخی بس که ، آن عصرۀ تکید بار و مانست. در فضاي نابخردانه و نومید و کسالت می

چندان سگ ، ها سپاه پانزده تا بیست هزار نفري افغانۀ ها در محاصر ماه، کرور جمعیت اصفهان نیم

ها منقرض شد و کارشان به خوردن گوشت مردگان رسـید امـا تـوان     و گربه خوردند که نسل آن

  خروج نداشتند.  

  ها افغانۀ کاشان در حمل. 3

ریان قتـل و غـارت و چپـاول لشـک    ۀ ن اشاره دارند که کاشان نیز طعمـ یاحان و مورخابرخی از س
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هاي تاریخی نشـان   ). اما دیگر گزارش93 :1378، (دیو�فوا اشرف شده است، محمود و کمی بعد

که شاهد ایـن ماجراهـا   ، دهد که شهر کاشان از این قتل و کشتارها مصون مانده است. گی�ننتز می

ریان خـویش در حرکـت   ردار سپاه محمود افغان) که با لشکاهللا خان (س امان«یسد: نو بوده است می

در بیرون کاشان توقف کرده بود. وزیـران [حکـام محلـی] جدیـد و قـدیم همـراه ک�نتـر و        ، بود

اهللا خـان بـا    هـاي نفـیس بیـرون آمدنـد. امـان      اهللا خان با هدیه سفیدان کاشان براي دیدار امان ریش

باید مطمئن باشید که بـا عنایـات و توجهـات    سیاري با آنان رفتار کرد و گفت: ب مهربانی و شفقت

). بابـایی بـن فرهـاد    80 :1344، (گی�ننتـز  »ما خـوب بـر شـما حکومـت خـواهیم رانـد      ، محمود

اي از یهودیـان کاشـی و شـیرازي و     که عده، عام و کشتار مردم اصفهان که به جزئیات قتل درحالی

کـرده اسـت.   پرداخته است به چنـین رویـدادي در کاشـان اشـاره ن    ، ها بودند یزدي نیز در میان آن

اهل کاشان چون چنان دیدند [سـقوط گلپایگـان   «ید همین نظر است: گزارش کروسینسکی نیز مؤ

و شهرهاي اطراف] از در اطاعت درآمدند و تسلیم شدند و ایلچی به محمود فرستادند بـه قیـد و   

برگشـت و در  ، جـا را مضـبوط کـرده   امـر آن ، صفهان بـه کاشـان رفتـه   از ا، قیود. او نیز قبول کرده

). ملکـم  74 :1363، کروسینسـکی ( »ها نمودند ها کرده و شادي سه روز و سه شب شلیک، اصفهان

  .)439 :1382، ملکم( »کاشان بدون مقاومت و منازعت به چنگ افتاد«نیز نوشته است: 

 ،3ج :1339، لـوي ( ا مسئول آن دانسته استکه بابایی بن فرهاد اشرف ر، پس از مرگ محمود

نویسـد:   ها را اخراج کردند. ملکم مـی  برخی از شهرها از جمله کاشان شورش کرده و افغان، )442

هـا نیـز در    آن، اي از کردهاي سنی و متعصب را براي تسـخیر کاشـان فرسـتاد    اشرف افغان دسته«

جدید کردند و جوانانی که قادر به حمـل  کاشان همان فجایع وحشیانه و قتل و غارت اصفهان را ت

). 444 :همان( »همگی را از دم شمشیر گذراندند، ها افتادند اسلحه و جنگیدن بودند و به چنگ آن

اشـرف بعـد از همـدان بـه فکـر تصـرف       «نویسـد:   او می، اما بابایی بن فرهاد روایت دیگري دارد

امـا نسـبت بـه    ، زده شـدند  مام مـردم وحشـت  زیادي به کاشان آمد و تۀ مازندران افتاد و با توپخان

). اشــرف بــار دیگــر وقتــی 443 :همــان( »قــم شــدۀ کاشــانیان بــا مــروت برخــورد کــرد و روانــ

بدون توقف از شـهر گذشـت و بـه کاشـانیان گفـت      «گشت  خورده از جنگ با نادر بازمی شکست

  جا).   (همان »دکشم اکنون بنشینید و منتظر آخر کار باشی چون مزاحم من نشدید شما را نمی

  یهود کاشانۀ بازسازي جامع، برآمدن محمود افغان .4

روز  ویـژه یهودیـان روزبـه    لمانان و بـه فشارها بـر غیرمسـ   ،عباس دوم تا پایان صفویه شاهاز دوران 

اي بـراي یـک    توانسـت بهانـه   جا رسید کـه حتـی نـواختن کمانچـه مـی     افزایش یافت و کار به آن
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هاي هنگفتی بـراي آزادي مـذهبی    ودیان کاشان هزینهیه ،واخر صفویهیهودآزاري گسترده شود. تا ا

تنها عامل  رو فیشل انقراض صفویه را ینااز و فشارهاي زیادي را تحمل کرده بودند.خود پرداخته 

هـاي   برآمدن افغان). 428ـ427 ،3ج :1339، (به نقل از لوي دانست حفظ یهودیان در این عصر می

اي در تن این پیکره دمید. این تنها وضعیت یهودیـان کاشـان و ایـران     همسلک بود که جان تاز سنی

دهد زردشتیان ایران نیـز در برخـی از شـهرها     هایی در دست است که نشان می بلکه گزارش ،نبود

(نـک:   ها بـه سـختی ممکـن بـود     همکاري آن آمدند و براي نمونه فتح کرمان بیها  به کمک افغان

منان مذاهبی غیر از تشیع در آن که و�یاتی که مؤ کی نیز اشاره دارد). کروسینس444 :1382، ملکم

). نادرشـاه در جـواب   40 :1363، کروسینسـکی ( تر به تصرف افغانان درآمد سکونت داشتند آسان

رؤساي ط�ب که خواستار برقراري مواجب سابق بودند اشاره دارد که ایـن طـ�ب چـرا جـواب     

). بابـایی فرهـاد   522 :1363، (باستانی پاریزي پا را ندادندسرو شش هزار افغانی و دو هزار گبر بی

کند کـه بـراي تـأمین     ها به یهودیان شیراز و همدان و اصفهان اشاره می اگرچه به ظلم و ستم افغان

هـاي او در   محتوا و لحـن بیـان گـزارش   ، ها را ضبط کردند دارایی بسیاري از آن، هاي جنگ هزینه

  د و اندکی شادمانه است.ها مساع ارتباط با افغان

قدري فراگیر و حساس شد کـه   اخت�فات میان شیعه و سنی به، در این دوران دانیم که می چنان

ۀ جوامع غیرمسلمان براي مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شدند. اشرف در یکی از احکام صـادر 

ایرانیـان شـیعه در    اي طراحی کـرده اسـت کـه    گونه ع مذهبی ایران را بهجوامۀ گانخود مراتب هفت

). دانستیم 260ـ259 :1383، (نک: �کهارت ها قرار دارند پیش از آنۀ انتهاي آن و یهودیان در مرتب

با این وقایع در قطعه شعري اشـرف را مـدح کـرده اسـت.      ،شاعر یهودي کاشانیِ معاصر ،که امینا

ن و صـریحی در خـود   پیـام روشـ  ، سرا چون امینا آمیزي از شاعري مذهبی و غزل چنین شعر مدح

ها همان اندازه که بـراي   دوران حضور افغان«دارد؛ حتی اگر محققان یهودي تأکید داشته باشند که 

 :1369، (مصـطفوي  »مسلمانان شوم بود براي ایرانیان یهودي نیز شوربختی و آزار به دنبال داشـت 

109  .(  

و خشـونت و صـرف   هـا تـوأم بـا جنـگ      گرچه آغـاز و پایـان شـورش افغـان     ،به هر ترتیب

هـا   گري در میـان آن  انوسیۀ سال ساله اهمیتی در حد هفت همین دوران هفت، هاي بسیار بود هزینه

ها سال رونق و توسعه به همراه داشته اسـت.   ها به قدر ده سال براي آن هفتتردید این  داشت. بی

هـا   افغـان ۀ پایـان دور  هـاي  نـویس سـال   شاید این را بتوان از ک�م کوتاهی از ماشیح رافائل واقعـه 

ۀ زخـم بـه جامعـ    چشـم ۀ نادرشاه را در نتیجۀ دریافت. او تغییر کیش دوباره و فشارها و اجبار اولی
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  ).455 ،3ج :1339، لوي( داند یهود کاشان می

  ورود نادر به کاشان و تغییر کیش دوباره .5

اي از آزار  کـه دور تـازه  ماهه در کاشان است  هفتماجراي تغییر کیش ۀ بابایی بن فرهاد شاهد زند

پس از صفویه بود. نادر در پی اشرف و سپاهیان افغـان بـه کاشـان    ، یهود کاشانۀ و فشار بر جامع

میرزا سـرگرم گـردآوري سـپاه و مایحتـاج آن      به همراه طهماسب، شاهدان هلنديۀ رسید و به گفت

  دهد: ). بابایی فرهاد ماجرا را ادامه می172 :1365، (فلور بود

یگر از بدبختی و ماتم ما بشنوید که در کاشان چه بـر مـا گذشـت. بسـیاري از     بار د

یهودیان و جوانان ما که امیدها در دل داشتند در اثر قحطی فـوت کردنـد... اشـرف    

شاه] نید و روز دیگر طهماسب خان [نادریک روزه خود را از کاشان به اصفهان رسا

گرفت و چون بـه   خراج فراوانی میرفت باج و  وارد کاشان شد. او به هر شهري می

بـه   القاسم فرستد که مرد هوشیاري بـود، خدا صد رحمت به میرزا ابو، کاشان رسید

هزار سپاه داشت. داود ناسی که در آن وقـت   چهلکه ، پیشواز طهماسب خان رفت

رئیس یهودیان بود نیز با جمعیت به پیشواز رفـت. نـوکران طهماسـب بـه یهودیـان      

کشـیم. از آن   نـه همـه را مـی   ف هستید و باید مسلمان شوید وگرگفتند همگی توقی

هاي یهودیان حمله کردنـد و زن و اطفـال را بـا چـوب      اي مسلح به خانه طرف عده

کردنـد و بـه عـ�وه زن     ها پول و خوراك و کـاه و یونجـه مطالبـه مـی     زدند. آن می

هـزار تومـان    ناسی قرار گذاشت چنـد ، خواستند. پول اشرف از ارزش افتاده بود می

هشت نفـر هنـدو وام گرفتنـد. یهودیـان همـه      ، تومان نیز ازهفت پانصدفراهم کند. 

دان]  هـاي [سـرمه   میلۀ ها را بیامرزد که کلی نا�ن بودند که چه کنیم؛ که خدا پدر زن

مان از دسـت رفتـه بـود.    ود جانها نب خود را [که از ط� بود] به مردها دادند. اگر این

کـه  ، هـا را بـه منـزل میـرزا ابوالقاسـم      وازده نفـر از یهودیـان پـول   ناسی به همراه د

صـد تومـان دیگـر خواسـتند.     مرتبـه   بردند. امـا یـک  ، جا مهمان بودطهماسب در آن

اي نداشـت.   چه التماس کردند که دیگر چیزي در بسـاط نـداریم فایـده   یهودیان هر

ید به داود ناسـی  اي سید را مأمور وصول کردند. چون بنیامین این وضعیت را د عده

چـه  شویم. پس گفتند ما مسـلمانیم و هر گفت بیا یهودیان را مسلمان کنیم تا آسوده 

داشتیم نثار کردیم. طهماسب جواب داد موسـی پیغمبـر بزرگـی بـوده و معجـزات      

باید موسی به دین خـود باشـد و عیسـی بـه دیـن خـود.       ، بسیاري انجام داده است
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، که پول را بدهید. بنیامین جواب داد نه فقـط مـا  آنمگر ، اي ندارد شدن فایده مسلمان

شویم. چون خـان ایـن سـخن را شـنید      یهودیان با دل و جان مسلمان میۀ بلکه کلی

باد گفت و حکم بخشش جزیه را صـادر کـرد. دو روز بعـد     خوشحال شد و مبارك

یهودیان را طلبید و کدخدایان را خواست [و به شرح مـاوقع پرداخـت].   ۀ ناسی کلی

اي به طهماسب تقدیم کنی و آن وعـده را   ماعت به ناسی گفتند بهتر است عریضهج

هـا   جهت حـرف زن  رفع کنی. پس بین جماعت اخت�ف افتاد. عبدالوهاب گفت بی

اگر نخواهید مسـلمان شـوید بایـد پـول     ، را گوش نکنید و ناسی را به کشتن ندهید

دنبال شـیوخ مسـلمان فرسـتاد.    بدهید. مردم دو دسته شده بودند. ناسی کسانی را به 

سلمان هستید؟ هرکس مسلمان نشـود بدانـد   تان مها آمدند و فریاد زدند که کدام نآ

که فردا طهماسب از اردو به شهر خواهد آمد و شما را خواهد کشت. با شنیدن ایـن  

زده دل از موسی و تورات شستند و گفتند همه مسلمانیم. مـ�   همه وحشت، مطلب

م� رحیم و فرزندش الیاهو و مـ� زبولـون   ، م� نتانائیل بن مشه، رائیلم� اس، الیاهو

پسر مـ� یعقـوب   ، اي دیگر مثل م� ربی از م�یانی بودند که اعتراف کردند. اما عده

  ).447ـ443 ،3ج :1339، لوي(و م� آبراهام یزدي مسلمان نشدند 

تـاز سـربازان او بـدل    و تاختۀ مح�ت یهودي به عرص، با ورود نادر به کاشان که دیدیم انچن

شد. این بار فشار و آزار به حدي و در فضایی صورت گرفت کـه خـود یهودیـان پیشـنهاد تغییـر      

انگـار در   گذشـت،  سـال مـی   هشـتاد دوم حدود  عباس شاهکیش دادند. درست است که از انوسیم 

ایجـاد  ، عـ�وه  بـه  عه یهودیـان را رهـا نکـرده بـود.    ها صدمات ذهنی و روانی آن واق تمام این سال

ناچار براي محافظت از جـان و ایمـان جامعـه     هایی که به گسترده و بذل و بخشش هاي محدودیت

ۀ رشـت ، ناپذیري به آن وارد کرده بـود. در ایـن واقعـه    صدمات اقتصادي جبران، صورت گرفته بود

جعه در زنـدگی  گر عمق فاشود که این نشان ن یهودي بسته میدان زنا زندگی یهودیان به میل سرمه

  یهودیان کاشان است.  

  بودن در این دوره ی نوسمصائب آ .6

توصیفی است کـه از  ، ماشیح رافائلۀ سرگذشت کاشان و افزودهاي قابل توجه در کتاب  از ویژگی

دوران انوسـی بـه دسـت    ، اصـط�ح  بـه تغییـر کـیش یـا    ۀ ماه زندگی یهودیان کاشان در دور هفت

مسلمانان کاشان با ۀ مواجهۀ ه از آن جهت قابل توجه است که ما با نحوویژ بهویژگی این  3اند. داده

یهودیان علیـه داود ناسـی   «نویسد:  شویم. بابایی بن فرهاد می رو می این یهودیان جدیدا�س�م روبه
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تسـبیح بـه دسـت مـا دادنـد و هنگـام       ، جاي نمـاز روزانـه   دانست چه کند. به ریدند و او نمیغ می

میر ابوالقاسم رفـت و  ۀ شستیم... داود ناسی به خان خواندیم و دست نمی نمی غذاخوردن دیگر دعا

یک آخوند همراه من کـن تـا بـه منـزل     ، کنی به او گفت: تو در وظایف مسلمانی خود کوتاهی می

ها یاد بدهد. قرار شد جمعیت چند خانه در یـک خانـه    یهودیان رفته و آداب نماز و روزه را به آن

هـا   هـا بیـاموزد. در ایـن مجـالس کبـاب و ماسـت هـم بـراي آن         د قرآن به آنجمع شوند تا آخون

ماشیح رافائل نیز ایـن وضـعیت    ).449ـ448 ،3ج همان:( »ها عزاداري بود آوردند. در تمام خانه می

داود ناسـی اشـتباهاتی   ، زخـم  در اثر گناهان ما و اخت�فات داخلی و چشم«دهد:  را چنین شرح می

انـوس   یهـود را در عـذاب انـداخت. مـا در آن ایـام     ۀ ستی ساقط کرد و جامعکرد که خود را از ه

خـوردیم. آبراهـام بـن اسـحاق یـزدي در       نشده را به اجبار می هاي گوسفند معاینه بودیم و گوشت

کاشان بود. در آن موقع کمر همت بست تا ما را خ�ص کند. روز و شب آرام نداشت و دائـم بـه   

رفت تا شاید بتواند آزادي مـذهبی را بـراي یهودیـان بـه دسـت       یسراغ حکومت و علماي شهر م

هـاي خـود انجـام     یهودیان مراسم نماز را در خانـه ، ها بسته بود بیاورد. در آن زمان چون درِ کنیسه

گشـت. ابـراهیم بـراي آسـایش      شد باعث مصیبت همـه مـی   دادند و اگر این موضوع شنیده می می

احادیثی براي مردم گفتنـد  مأموران دولت بدهد. با�خره علما یهودیان مجبور شد پول و شراب به 

برد و همه از سـید   آب و نان از روي ترحم به صحرا می، که حضرت پیغمبر براي یهودیانمثل این

، انتهـایی دارد  هـاي بـی   شدن گرفتـاري  و شیخ و م� شروع به تعریف از موسویان کردند... مسلمان

اي زود بر  مانان به جدیدها دارند. اگر روز شنبه دکان را لحظهمخصوصاً راجع به سوءظنی که مسل

خواسـت از او   رفتند گرفتار بودند. هر قصابی مـی  آمدند و دیر به مسجد می چیدند و یا دیر می می

شـما را خواهـد   ۀ طهماسب خواهد آمد و همـ ، گفت: نماز را خوب ادا نکردي می، گوشت بخریم

مندان و عدم انجام کامل وظـایف مـذهبی بـه    عدم ترحم ثروتۀ طواس ها به کشت. تمام این بدبختی

سر ما آمد. خداوندا! خودت گناهان ما را ببخش و از قهر نسبت به ما در گذر و حضـرت موسـی   

  ).457ـ455 :همان( »سار مفرما را سرافراز فرما و بیش از این یهودیان را شرم

  مانانبا غیرمسل اوۀ مواجهۀ شاه و نحونگرش مذهبی نادر .7

او را در دل ات متفـاوتی وجـود دارد. برخـی    یـ هـا و نظر  در ارتباط با نگرش مذهبی نادر گزارش

 بسیاري او را پیرو اهل تسنن، پارچگی کشور از ابراز آن ابا داشته استاند که براي یک شیعه دانسته

رعایـت   شـیعه بـا   برخی او را یک سنی متعصـب و ضـد  ، اند اما بر مبناي رواداري مذهبی شناخته

اند و هستند کسانی که او را در پی خلق مذهب جدیـدي   رانی در ایران شیعی دانستهالزامات حکم
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یابی بـه قـدرت تـ�ش کـرد تـا      ). نادر پـس از دسـت  17ـ14 :1376، (نک: جعفریان اند عنوان کرده

هاي مـذهبی در   مشروعیت سیاسی و مذهبی قدرت را در ایران بازتعریف کند و به حیات سازمان

نخست را ممنـوع کـرد و مـذهب    ۀ سه خلیف سب، حکومت پایان دهد. او در شوراي دشت مغان

نامید. او در شرایط صلحی که به پادشـاه  » مذهب جعفري«، شیعه را در قیاس با مذاهب اهل سنت

یکـی از   عنـوان  بـه شناخت مذهب جعفـري  ، غیر از تبادل اسراي جنگی و سفیر، عثمانی ارائه کرد

سنتی و تعیین رکنی به نام امام جعفر صادق(ع) در کعبه و انتخاب امیرالحاج ایرانـی  مذاهب اس�م 

مذهب جعفري را ت�شـی بـراي حفـظ    ، او در نامه به علماي اصفهان) . Tucker( را خواستار شد

در اذان از شـأن  » علـی ولـی اهللا  «وحدت میان شیعه و سنی عنوان کرده و گفـت ممنوعیـت قـول    

هـدف نـادر از طـرح     ،کلی طور به. )جا همان( کاهد خداوند نمیۀ محبوب ویژ نعنوا بهوا�ي علی 

اي در ایـران بـراي    بلکـه کـاهش منازعـات فرقـه    ، نه فقط وحدت شیعه و سـنی ، مذهب جعفري

اي بود. هرچه بـود او نهـاد    و خروج ایران از انزواي منطقه، سازي وي رسیدن به اهداف امپراتوري

هـا را   کـام�ً تضـعیف کـرد. موقوفـات آن    ، ها از هم پاشیده بود افغانۀ روحانیت را که در اثر حمل

، سـال  50ها را قطع کرد. نادر خطاب به علماي دینی اشاره دارد که نزدیک بـه   ضبط و مداخل آن

در راه ، هاي خـود  ها و فداکاري مملکت ما در فقر و انحطاط بود تا آن که سربازان نادر با جانبازي

افتخار این سـرزمین کوشـش کردنـد و توانسـتند اوضـاع کشـور را بـه حـال اول         دفاع از ایران و 

 :1365، (هنـوي  اوقـاف بایـد بـه آنـان داده شـود     ۀ برگردانند این سربازان علمایی هستند که هزین

گذشته از تحقق استق�ل ، ترین دستاوردهاي نادر توان گفت که یکی از مهم می ،کلی طور به). 160

بـردن   ایجاد تفاهم دینی میان مردم و از بین، مند در برابر روس و عثمانیی قدرتد دولتایران و ایجا

، ترکمانـان ، مـذهب ماننـد ازبکـان    اي در ایران و روابط با همسایگان سنی اخت�فات مذهبی و فرقه

 ها و عثمانی بود و با چنین سیاستی توانست مـذهب جعفـري را بـه جهـان تسـنن بقبو�نـد       افغان

  ).  87 ،1ج :1359، (شعبانی

ابوالقاسـم   میـر ، اخ�ق و افکار مجتهد مشهور کاشـان ۀ چنان شیفت نادر، با وجود موارد مذکور

ابوالقاسـم بـه   را احیا کرد. میر » صدرالصدور«وجود او بار دیگر مقام ۀ واسط ا�س�م شد که به شیخ

در حمایـت از   شاه و طهماسب میرزا تبدیل شد و در شوراي دشت مغـان نیـز  اي میان نادر واسطه

). هم او بود که از سوي نادر به دیـدار  376 :1369، (تهرانی نقشی تاریخی ایفا کرد، پادشاهی نادر

آور او با عثمانی را گوشزد کرد و پس از پادشـاهی   خفتۀ هاي مصالح شاه طهماسب رفت و زیان

). به افتخار او 180 :1341، (استرآبادي نادر به نمایندگی از او براي حل اخت�فات به عثمانی رفت
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: 1345، (نراقـی  کاشان نیز از تحمی�ت جنگی و اردوکشی و حتی پرداخـت مالیـات معـاف شـد    

148.(  

تا برخی بر این گمان باشند که نادر در پی خلق آیـین  از اقدامات مهمی که موجب شده یکی 

ـ کتب مقدس ادیان ۀ هم ۀترجمبر او  فرمان، جدیدي بوده است هـا از   ترجمـه ود. برخـی از ایـن   ب

به دست بابایی بن نورئیل اصفهانی به جا مانده است. نادرشـاه پـس از تغییـر     مزامیرۀ ترجم جمله

یهـودي قزوینـی را بـه    ۀ خـانواد  چهـل حـدود  ، پایتخت به مشهد و تقویت مرزهاي شرقی کشور

 ،3ج :1339، (لـوي ن تعبیـر شـده   مشهد کوچاند. این اقدام که به حسن ظن نادر نسبت به یهودیـا 

هاي  ها را به ک�ت برد تا از اموال و سنگ او برخی از آن وقتی جالب توجه است که بدانیم، )473

کلـی در دوران پادشـاهی    طـور  بـه ). 118ـ117: 1384، (پیرنظر م هند محافظت کنندیقیمتی و غنا

ـ  ؛گزارش نشده است فشار و آزاري نسبت به یهودیان ،نادر ات کـه در زمـان او آزادي تبلیغـ    انچن

وقـایع مربـوط بـه کاشـان پـیش از سـلطنت او و در        4غان مسیحی نیز باالنسبه فراهم شد.مبلّ براي

  ها روي داده است. جنگ و ستیزهاي پایان شورش افغانۀ هنگام

  االسالم و آزادي مذهبی یهودیان کاشان اقدامات میر ابوالقاسم شیخ .8

تنها اختصاص بـه  ، دوم عباس شاهخ�ف دوران این تغییر کیش بر، فرهاد گفتهآنچنان که بابایی بن 

پـول دادنـد و مسـلمان نشـدند و     ، یهودیان کاشـان داشـته اسـت. او اشـاره دارد کـه در اصـفهان      

ـ   دامـن «کند که اگـر چنـین نبـود تغییـر کـیش       خوشحالی خود را از این بابت پنهان نمی ۀ گیـر کلی

  ).  450 ،3ج :1339لوي، ( »گشت یهودیان ایران می

جـاي او مـ�    رئیس یهودیـان اسـتعفا داد و بـه   ، داود ناسی، ییر کیش یهودیان کاشانپس از تغ

میـر  ، طهماسب کاشان انتخاب شد. هنگامی که شاه یهودۀ آبراهام بن اسحاق یزدي به ریاست جامع

گریـان نـزد وي رفتـه و از او درخواسـت     ، یهودیـان کاشـان  «، ابوالقاسم را به اصفهان دعوت کرد

اي  عـده ، داود ناسی نیز که در این هنگام«پذیرفت.  نیز با وجود اندکی م�حظات او». کمک کردند

به همراه چند تن از یهودیان به دنبال میر ابوالقاسم راهـی اصـفهان شـد...    ، قصد جان او را داشتند

شـهادت   اي نداریم... ما از تـرس  جمعیتی که با داود بودند به میر گفتند: ما از حضرت موسی گله

تو امـروز بیـا   ، خواهیم به دین موسی بازگردیم ما خارج است. میۀ م و انجام مسلمانی از عهدگفتی

نادر در شـیراز  ، و خضر ما شو... میرابوالقاسم مشغول اقدام براي یهودیان بود که به او اط�ع دادند

یـانی کـه   ال کرد: آیـا یهود ؤمنتظر اوست. او هم به طرف شیراز حرکت کرد. نادر در دیدار با او س

هایی که تـو مسـلمان    هنوز به دین اس�م باقی هستند؟ میر جواب داد آن، در کاشان مسلمان شدند
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اي به مسلمانی خود باقی هستند ولی بقیه حاضر نیستند دسـت از دیـن خـود بردارنـد. مگـر       کرده

سـ�م  توانست یهودیان را مجبـور بـه پـذیرش ا    می، خواست پیغمبر اس�م اقتدار نداشت و اگر می

ي را نوشت ها را به تو بخشیدم... نادر حکم آزاد گفت: من آن، کند. نادر پس از شنیدن بیانات میر

جزیه بدهنـد... میـر در اصـفهان     عنوان بهصد تومان پول و هر سال مبلغی ها شش و قرار شد که آن

بفرسـت کـه   داود را دید و به او گفت: برو راحت باش که کار درست شد و فوراً قاصد به کاشان 

  ).454ـ452 ،3ج :همان( »ها را باز کرده و شادي کنند کنیسه

که اقدامات م� محسـن فـیض را در برابـر    » صاحبان اغراض«دیگر نشانی از آن ، در این زمان

روشن فقهی او ۀ ثمر کردند و او و اندیش ) بی361، 3ج: هماناس�م آوردن اجباري یهودیان (نک: 

نبود. نادر نیز شـباهتی بـه آن شـاهان    ، )112ـ111: 1396 ،ف�حیان و يحیدررا به حاشیه راندند (

که نهاد روحانیـت  تر این سرا نداشت. مهم انه و حرمخ خرافاتیِ مطیع رمل و اسطر�ب و بسته به می

در منتهاي ضعف قـرار گرفتـه   ، عصر صفویه که مسئولیت اموري از این دست را در دست داشت

  بود.

بار دیگر با دیدگاهی انتقادي این تغییـر کـیش را معلـول    ، وصیف وقایعماشیح رافائل پس از ت

گیـري م�هـا در امـور فرعـی      سـخت ، عدم ترحم اغنیا نسبت به فقرا«کند:  علل خاصی عنوان می

ع�قه به ازدواج با دختران زیباي مسـلمان  ، آوري ثروت حرص و آز مردم در جمع، مذهب موسی

عبـري/   5490). ماشیح تاریخ ایـن واقعـه را سـال    456 ،3ج :1339، لوي( »و به خاطر ندادن پول

  جا). کند (همان ق ذکر می1141م/ 1729

حـاکم وقـت   ، میرزا شهریار نظـام ، که حکم آزادي مذهبی یهودیان به کاشان رسیدبا وجود آن

د. وضـعیت اقتصـادي یهودیـان    ورود به کنیسه را نداده و در پی دریافت کل جزیه بوۀ کاشان اجاز

جا پرداخت کنند. تنها با ورود میرابوالقاسم به کاشان بود اي نبود که بتوانند کل آن را یک گونه به نیز

اي از فشارهاي اقتصادي در اثر این جریان را نیز بـازگو   ها باز شد. بابایی بن فرهاد گوشه که کنیسه

؛ با�خره بـا دادن پـول توانسـتیم    هفت ماه، ما یک مرتبه هفت سال مسلمان بودیم و حال«کند:  می

، خـوردن زیـاد... روز جمعـه    هـم بعـد از خـواري و چـوب     آزادي مذهب را به دست آوریـم؛ آن 

دیان آمد و مردم حتـی جنسـی بـراي فـروختن نداشـتند.      ۀ صد تومانی به خانۀ دار با حوال تحصیل

ودند با زور مجبور به پرداخت ها هم قب�ً به یغما رفته بود. یهودیان اطراف نیز که در غربت ب خانه

شده بودند. (نداشت کاشی به هیچ جانب خ�صی/ نه زر به ایشان واگذاشتند نه لباسـی) بـا�خره   

اما آن را اقساطی کـردیم. بعـد   ، جزیه آمدۀ کردن مردم فراهم شد. بعد از آن حوال این پول با عریان
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که این پول هـم  توانست بکند. پس از آنهیچ کمکی نپا  خردهۀ پنجاه تومانی آمد که طبقۀ یک حوال

  ).  459ـ457 :همان( »ها کم گردید دشمنی، توسط ک�نتر پرداخت شد

  دوران زندیه .9

ریـزي مایـل    او را به خشونت و خون، ها در داغستان شدن نبرد با لزگی سوءقصد به نادر و طو�نی

 افـزود  آمد بر این خشونت می هایی که در نواحی مختلف امپراتوري او پدید می کرد کرد و شورش

جا کشید که در سه سـال پایـانی حکومـت    ). این وضعیت به آن424ـ420 :1341، (نک: استرآبادي

خشـم و  ۀ یـک طعمـ   بـه  ریز نقش بست و اطرافیانش یک پادشاهی مستبد و خونۀ از او چهر، نادر

نیـز   دشانیعلما از عوا تیمحرومبدبینی او شدند. حامیان و طوایف هوادار او از او کناره گرفتند و 

ۀ شـیراز ، ). و چنین بود که پـس از قتـل او  442، 2ج :1354، (نک: راوندي ها دمید بر آتش آشوب

شـاه   جا رسید که عـادل رچم استق�ل برافراشت. کار به آنامور از هم گسیخت و از هر سو امیري پ

حکم ، هاي ابدالی ایت افغانهم با حم آن، خراسان و مشهدۀ جانشینان نادر تنها بر گستر، و شاهرخ

هاي جنـوب و   در بخش، راندند. ظهور کریم خان زند اگرچه نتوانست امپراتوري نادر را زنده کند

  امنیت را برقرار کرد.، از جمله کاشان، غرب و مرکز ایران

خـان ایمـن نمانـد و بـه دسـت       مرج پیش از کـریم و هاي دوران هرج نیز از قتل آشوبکاشان 

میـر  ، ). اما مقاومت و نفوذ حاکم کاشان87 :1328، (مرعشی صفوي ها غارت شد بکها و از افغان

: 1345، (نراقی داد ها را کاهش می مخاطرات آشوب، معزالدین غفاري که از حامیان کریم خان بود

). پس از او عبدالرزاق خان به حکومت کاشان رسید که از مشهورترین حکام کاشانی پـس از  152

  صفویه است.

گزارشی در ارتباط با یهودآزاري در دست نیسـت. گرچـه حبیـب لـوي بـه       ،دوران زندیاناز 

هـیچ گـزارش و   ، )520، 3: ج1339( پیشین اشـاره دارد ۀ اي به موازات دو واقع تغییرکیش گسترده

معتقد است کـه کـریم خـان بـراي بازسـازي اقتصـاد        5مستندي ارائه نکرده است. جان پريۀ قرین

کلـی دوران او   طور به. )ایرانیکا( به یهودیان و ارامنه اتکا و اعتماد داشته است فارس و ایران غربی

ویـژه بازرگـانی بـا     نادر دانست. او بار دیگر روابـط بـا اروپـا و بـه    ۀ منش روادارانۀ توان ادام را می

هاي پس از زندیه و آغـاز قاجـار نظـر داشـته      هندوستان را توسعه داده است. گویا لوي به آشوب

  هایی دیده نشده است.   ؛ که البته در آن وقایع نیز چنین گزارشاست

به فقرا کمـک   دیمندان باتد ثرواد دستور ياریخان بخت مردان یعل، خان میپس از دوران کر تنها

ماننـد  ، رنـگ  نـاهم  يا وصـله  بایـد  ریتحق مجازات و يبرا، ندنک یچیفرمان سرپ نیکنند و اگر از ا
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. صباحی بیدگلی نیـز کـه   )256ـ255 :1352، آصف( س خود بدوزندلبا يبر جلو، انیهودیۀ وصل

  آورده است:  ، اي که به پاییز اشاره دارد این عصر است در قصیدهۀ از شاعران آگاه و فرهیخت

  کرده به زرد خرقه بـدل زرد طیلسـان      گویی گرفته است چمن دین موسوي

  )119 :1365، بیدگلی صباحی( 

، با نصب وصلهمجبور بودند  انیهودی، نیز مانند عصر صفویه در این دورانرسد که  به نظر می

  .خود را از دیگران متمایز کنند

اي  وقـوع زلزلـه  ، داشت زیادياي که به ویژه در کاشان بر کاهش جمعیت یهودیان تأثیر  واقعه

وبیـد و در  هاي شهر کاشـان را ک  ابنیه و ساختمانۀ کلی«که  6بود م1778ق/ 1192به سال  دهشتناك

هـزار  هشت ابوالحسن غفاري تلفات جانی آن را در حدود  ).155: 1345، (نراقی »هم فرو ریخت

 سوي روستاهاي اطـراف فـراري شـدند    نفر صورت داده است و اشاره دارد که بسیاري از مردم به

). صباحی بیدگلی نیز به تخریب کامل بازار بزرگ شـهر اشـاره   374ـ373 :1369، غفاري گلشنی(

  ) و شاهد این رویداد بوده است:  125 :1365، صباحی( دارد

  من در این اندیشه کاین کاشان نه، دشت کرب�ست    گر اي بر کُشتۀ خود نوحه هر کسی در گوشه

   )177 :همان( 

کلیمیان و در برخـی از نقـاط از میـان ایـن محلـه      ۀ بازار کاشان از شمال محل به اینکه با امعان

عیت یهودیان کاشان در قاجاریه وجـود  هایی که از میزان جم . در نخستین گزارشعبور کرده است

شـود کـه یکـی از علـل اصـلی آن را       کاهش چشمگیري نسبت به دوران صفویه دیـده مـی  ، دارد

  کشتار این زلزله دانست.  ۀ توان در نتیج می

  یهود کاشان در دوران افشاریه و زندیهۀ وضعیت جامع .10

تـا حـدي    بسیار مطلوب دانسته است ،نادر را در دورۀ رهنگی یهودیان کاشانحبیب لوي اوضاع ف

  7کند: می به اورشلیم کوچک تشبیه کاشان آن دوره را که

تاریخ بابـایی بـن فرهـاد و    ، فرهنگ کاشان توسعه یافت، شاه به سلطنت رسیدموقعی که نادر«

، یده و در زمان سلطنت این پادشاهلیف گردأدر این عصر ت، اند که به نظم نوشته شده ماشیح رفائل

یی از اورشـلیم کـه   هـا  با ورود راب خصوصاً، وضع فرهنگی یهودیان کاشان رو به بهبودي گذارده

لوي نمودنـد و کاشـان   ها تعلیم کتب مایموتی و راشی و یهودا سمت استادي پیدا کرده و شروع به

جـدهم مـی�دي مرکـز    تداي قـرن ه در نتیجه کاشان در اب را تبدیل به یک اورشلیم کوچک کردند.

  ).  469 ،3ج :1339، لوي( »رابها و روحانیون براي کل ایران گردید
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مدارسی براي  ،یابیم که در کاشان نامه درمی همچنین ما از طریق اشعار عمرانی و این دو وقایع

). در 92، 2ج :م1998، تعلیم تورات و آموزش فرهنگ یهودي وجود داشته است (نک: یروشـلمی 

کـه  شموئیل برنیسیم و الیشاع بـن شـموئیل پیـدا شـدند     ، استادانی مانند م� رفوا کوهن، ین دورها

شـدند.   دند که سالیان دراز در ایـام اعیـاد و متبرکـه خوانـده مـی     کتب منظوم بسیاري را تألیف کر

سال ادامه داشت. ترقیاتی که یهودیـان کاشـان در   شصت تحصی�ت یهودیان کاشان مدت ۀ توسع

فرهنگی کـه از  ، بعدها پیدا کردند... در اثر دو عامل بوده [است] اول، بازرگانی و تولید ثروت امور

ۀ در نتیجـ ، شاه به کمک مربیان اورشلیمی در میان آن جمعیت توسـعه یافـت و در ثـانی   زمان نادر

 ). ایـن رشـد  471ـ470، 3ج :1339، لوي( »هاي حاصله از فشارهاي وارده بر آنان بود العمل عکس

  د:صورت جداگانه بررسی کر توان به فرهنگی و اقتصادي را می

  اوضاع اقتصادي   .1ـ10

ها وارد  فشار بسیاري به اقلیت، ها و جنگ و گریزها هاي پس از صفویه و گسترش آشوب در سال

هـا   بسـیاري بـر آن  هاي مـالی   ها شد و از سوي دیگر هزینه آمد که از یک سو موجب مهاجرت آن

اظ اقتصـادي  لحـ  یهود کاشان بـه ۀ جامع، ماهه ، پس از تغییر کیش هفتکه دیدیم نتحمیل کرد. چنا

کنـد کـه    یـان کاشـان را م�مـت مـی    گسیخته شد. گرچه ماشیح رافائـل یهود  بسیار پریشان و ازهم

زنـان  ۀ تراژیـک میـل سـرم   ۀ واقعـ ، دین خود را تغییر دادنـد ، حرص و طمع و ندادن پول سبب به

یـابیم   نامه درمـی  شده است. ما از محتواي دو وقایع اي این اقتصاد ویرانیهودي در جاي خود بازنم

که یهودیان کاشان برخ�ف دیگر شـهرها در بـازار صـاحب دکـان بـوده و در امـور بازرگـانی و        

  اند.   تجاري نیز دستی داشته

 فرآوري و تجارت ابریشم بود. حاخـام ، تهیه، وکارهاي یهودیان کاشان ترین کسب یکی از مهم

، تنها مرحـوم پـدرم   ما نهۀ در خانواد میبه شما بگو دیبا«گوید:  یدیدیا شوفط در خاطرات خود می

ـ اۀ و همـ  شو پدربزرگ بلکه پدر، بزرگ کاشان بود 8وعلما و راۀ از اجل یکیکه  هـا عـ�وه بـر     نی

ول مشـغ  شمیبه کار ابر یعنی ؛هم بودند یکسب يمشغول کارها، بودند یربان يکه مشغول کارهانیا

که با ، یکش شمیابرۀ کارخان ینکنند. حت دایپ يازیو ن اجیاحت یبه کس یلکه از نظر مانیا يبرا بودند

کـه در  ، رونها پدر حکیم، ). مردخاي نهوراي14 :2001، شوفط( »وجود داشت، شد یفراهم م لهیپ

، 3ج :1339 ،(لـوي  کشی بود هاي ابریشم نیز صاحب یکی از این کارگاه، کرد این دوران زندگی می

هـا را   بسیاري از یهودیان و هندي، والی مناطق شمالی، خان گی�نی هدایت، ). در دوران زندیه753

. 9)1 :نامـه  (گـی�ن  هـا را مـورد حمایـت قـرار داد     در امور تجاري از جمله ابریشم وارد کرد و آن
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در  نویسـد بخـش عظیمـی از ابریشـم خـام گـی�ن       م مـی 1806ق/1221کـه ژوبـر در سـال     چنان

  .)321 :1347، ژوبر( رسیده است هاي کاشان به مصرف می کارگاه

انـد   یهودیان کاشان مجال آن را یافتـه ، صفویهۀ رسد که با حذف قوانین محدودکنند به نظر می

در دیگر مشاغل و صـنایع مرسـوم کاشـان نیـز وارد شـوند.      ، که ع�وه بر تولید و تجارت ابریشم

در توصـیف   ،ر اوایل دوران قاجار بـه ایـران سـفر کـرده اسـت     سفیر فرانسه که د، کنت دوسرسی

هاي بارزي که به نظر من موجب پیشرفت کـار   یکی از نشانه«نویسد:  کاشان و صنایع این شهر می

اخیراً در آن [صـنایع  ، این است که یک دسته از یهودیان، صنعت در این شهر در آینده خواهد شد

). امضـاي  172 :1362، کنـت دوسرسـی  ( »انـد  تقر گردیـده گري] مسـ  بافی و مس پارچه، بافی زري

توانـد   گاه استر و مردخاي نیـز مـی   در تعمیر بناي آرام ،فرزندان اسماعیل کاشانی ،الیاس و شموئیل

یع مـرتبط بـا آن داشـته باشـد.     نشان از فعالیت یهودیان کاشان در امـوري ماننـد معمـاري و صـنا    

وضـعیت  ، انـد  یهـود کاشـان دیـدن کـرده    ۀ ی کـه از جامعـ  تمامی سیاحان و مبلغان، که دیدیم چنان

یهودیان کاشان در دوران صـفویه  اند. هرچند  اقتصادي آن را بهتر از دیگر جوامع یهود ایران دانسته

ناشـی از  اما صدمات اقتصـادي  ، اند وکار کاشان حضور داشته ها در فضاي کسب رغم محدودیت به

افشار و زند التیـام یافتـه و در مسـیر    ۀ در دور، یان صفويها در پا زنیها و جنگ و راه تغییر کیش

    بهبود قدم گذاشته است.

  »اورشلیم کوچک«در  وضعیت فرهنگی و اجتماعی .2ـ10

مرکـز فرهنگـی    عنـوان  بهکاشان ، بنا بر اشارات عمرانی، تر دیدیم که از اواخر دوران تیموري پیش

ۀ توسـع ۀ هاجران اسـپانیایی بـه کاشـان در نتیجـ    تردید ورود م یهودیان ایران مشهور بوده است. بی

یهودي در این شهر بوده اسـت.  سال و اصیل  کهنۀ فرهنگی و مذهبی این شهر و وجود یک جامع

، با وجود انـدك آزارهـاي مقطعـی   ، دوران نخست صفویه تا پایان عصر شاه صفی، که دیدیم چنان

دسـت یافتنـد. از ایـن     ی و مذهبی خودفرهنگۀ به اوج توسع، یهودیان کاشان به موازات مسلمانان

شـاهد نـزول فضـاي فرهنگـی و     ، دوم عبـاس  شـاه زمان به بعد است که با فشارهاي عظیم دوران 

فشـارها و  ، ها ها نشان داد که تا آغازین روزهاي شورش افغان اجتماعی این جامعه هستیم. گزارش

داشته اسـت. امـا آغـاز حکومـت     اي تداوم  صورت فزاینده ها بر جوامع یهودي ایران به ودیتمحد

گیري امنیت و وحدت و رواداري مـذهبی و تضـعیف نهـاد     شکل، ها و پس از آن ستیز افغان شیعه

فضـایی فـراهم کـرد کـه جوامـع      ، روحانیت در دوران نادر و تداوم این رواداري تا آغاز قاجاریـه 

هـا و سـاختار درونـی     ازمانها بار دیگر به بازسـازي سـ   در آن سال، ویژه کاشان و به، یهودي ایران
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لحاظ فرهنگی رشـد   به، یهود کاشانۀ چه لوي تأکید دارد که در این دوران جامعخود پرداختند. گر

دهد کـه ایـن جامعـه در     شواهد نشان میدست یافته، » اورشلیم کوچک« عنوان بهبسیاري داشته و 

اقتصـادي پیشـرفت و    لحاظ به رشد چندانی نداشته و تنها از نظر فرهنگی، مقایسه با دوران صفویه

بهبودي حاصل کرده است. و این در شرایطی است که کاشان در مقایسـه بـا دیگـر جوامـع یهـود      

هـاي مـذهبی در ایـن شـهر از رونـق گذشـته        بسیار با�تري قرار داشته و آمـوزش ۀ در رتب، ایران

  برخوردار بوده است.

ـ ا يایـ گو تواند یم، رهادبن ف ییبن لطف و بابا ییباباۀ نام عیدو وقاۀ سیمقا  یتنـزل فرهنگـ   نی

ـ  تـر  شانیپر اریبس، رافائل حیماشۀ سرگذشت کاشان و افزودباشد. کتاب  از کتـاب   تـر  سـامان  یو ب

. ندمعاصـر خـود هسـت   ۀ جامع یروح فرهنگ گر انیدو کتاب نما نیکه ا رفتیپذ دیاست؛ با یانوس

ان یـ هودی یو اجتمـاع  یسـطح فرهنگـ  د ینزول شد يایگو یبه نوع، کتاب دو نیساختار اۀ سیمقا«

 انیـ هودیبـر اوضـاع و احـوال     يشـتر یتسـلط ب ، بن لطف یی). بابا57 :1375، می(سه» ران استیا

در  فلطـ  یی. بابـا زنـد  یکاشان قلم مۀ جامع يدر فضا شتریبن فرهاد ب ییاما بابا، دارد رانیسراسر ا

و  ردیـ گ یبهـره مـ   ياریبس ینید نیاز مضام، انزواي کتاب سرگذشت کاشانو  اه گینسبت با آشفت

توان به رونق  از خ�ل این دو کتاب می ،کلی طور به. دارد يشتریانسجام و تمرکز ب، ییروا لحاظ به

  بختی معاصران بابایی فرهاد پی برد. معاصر بابایی لطف و انزوا و نگونۀ جامع

تسـلط  ، خـورد  یهودیـان رقـم  ۀ دادهاي دیگري که در این زمان در کاشان به نفع جامعـ از رخ

است که در فضاي فرهنگی و مذهبی این عصر تأثیر  این شهرفکر کاشانی در  علما و حکام خوش

معزالـدین محمـد و   ، از جملـه قاضـی عبـدالمطلب   ، مثبتی داشته است. حکومت خاندان غفـاري 

 هـاي ناشـی از زلزلـه    در رونق فضاي عمرانی و آبادانی کاشان و بازسـازي ویرانـه  ، خان اقعبدالرز

). در دوران قاجـار نیـز حکـام محلـی کـه      158ـ151: 1345، نقش مهمی داشته است (نک: نراقی

در تـداوم رواداري و ارتبـاط مناسـب     ،انـد  هاي اصیل و آزاداندیش کاشـان بـوده   عمدتاً از خانواده

ذر  چنین در این زمان م� محمد مهدي بـن ابـی  یشان تأثیر بسیاري داشته است. هممذهبی با دگرک

علمـا و حکمـاي ایـن خانـدان     ۀ ثر و متنفذ مذهبی که سرسلسـل مؤ شخصیت )ق1209 (ف ینراق

مذهبی این فضاي روادارانه را فراهم کـرد. او کـه زبـان عبـري را از علمـاي      ۀ پشتوان، بزرگ است

هـاي مـذهبی در    اي بـا رهبـران اقلیـت    مناظرات و مباحثات گسـترده ، گرفته بود یهود اصفهان فرا

  هاي علمی یهود کاشان نیز تأثیرگذار بود. صورت داد که در رشد حوزهاصفهان و کاشان 

وجو کرد. روشن است کـه در زمـان او    توان در اعتراف ماشیح رافائل جست دیگر را میۀ نمون
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محـوري مبـت� و بـر طـرد      اي فقـه  گونه به، هاي علمی شیعه مشابه با وضعیت حوزه، فضاي مذهبی

بـا علمـایی    گشت به مشاهیر یهودي کاشـانی در عصـر صـفوي   عرفان و فلسفه مصمم شد. در باز

جامع علوم مختلف زمان خود هستند و عـ�وه بـر   ، چون حکماي مسلمانشویم که هم رو می روبه

ـ    ، فقه و فلسفه برجسـته از  ۀ دستی در عرفان و شاعري نیز دارند. م� مشـه هلـوي و ریبـا دو نمون

شـویم کـه تنهـا بـه فکـر       م�یـانی مواجـه مـی    چنین علماي مولفی هستند. امـا در ایـن عصـر بـا    

) هسـتند. گویـا پـس از صـرف     456 :1339(لـوي،  » در امور فرعی مـذهب موسـی   گیري سخت«

هـا بـر اثـر مسـاعدت روحـانیون شـیعی بـه جایگـاه          آن، هاي بسیار و کسب آزادي مذهبی هزینه

آن را در زمـان  ۀ سع). فرهنگی که لوي تو455، 3ج :همانگردند(نک:  اجتماعی مناسب خود بازمی

در حقیقت بقایایی از دوران شکوه یهودیت در کاشان اسـت کـه دوران افشـار و    ، داند شاه مینادر

  تنها موهبت حفظ و نگهداري و بازسازي آن را به این جامعه عطا کرده است.، زند

  گیري جهنتی. 11

بـراي  شـلیم کوچـک   اور دوم از عنـوان  عباس شاهتوصیف وقایع دوران  گرچه بابایی بن لطف در

 تـوان  مـی  ...فرهنگی و، اقتصادي، ي مطلوب اجتماعیها با توجه به شاخص ،کند کاشان استفاده می

دلیل وجود میزان  : نخست بهشایسته اط�ق دانستتوان  را از دو جهت میک چاورشلیم کو عنوان

    ً              کـام�  یهـودي را   حالت یک شهر ، اي وسیع در این شهر که به منطقه، زیادي از یهودیان در کاشان

عـاد  مانند جلفا در اصـفهان یـا گیل  ، داده و این عنوان در پی تشریح چنین واقعیتی خلق شده است

پویـایی   اي بازنمـاي  گونـه  اینکـه ایـن عنـوان بـه    ، منظور نظـر ماسـت  در دماوند. دودیگر و آنچه 

عنـوان اسـتفاده   مذهبی در میان یهودیان این شهر است. بابایی بن لطف در جـایی از ایـن    فرهنگی

گري یهودیان کاشان است و اسـتفاده از ایـن    روزي و دوران انوسی کند که در حال تشریح سیه می

در ایـن  تعریضی قوي و جدي به روزگاري امن و پررونق در گذشـته اسـت.   ، صفت در این حال

در  کـه  مدارسی براي تعلیم تورات و آموزش فرهنگ یهودي وجود داشته است ،در کاشان ها دوره

ترین دلیـل انتخـاب    تردید مهم هایی از اورشلیم و اسپانیا بوده است. بی ادوار مختلف میزبان حاخام

هاي فرهنگ یهودي  ها وجود و استحکام مبانی و زیرساخت کاشان براي سکونت توسط این گروه

عنـوانی  » اورشـلیم کوچـک  «رسـد کـه عنـوان     در طول سالیان مختلف بوده اسـت. بـه نظـر مـی    

مـذهبی یهودیـان    زیادي را در تـاریخ و حیـات فرهنگـی   این عنوان بار معنایی ، لساعه نیستا خلق

  کند. کاشان حمل می
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  ها نوشت پی

 .1396 و 1389 ،همو ؛85ـ59: 1393 ،ف�حیان وادقانی نک: حیدري و .1

اول و دوم را  سعبا شاهآزار یهودیان در عصر  رۀبالطف کاشانی وقایع مهمی در اثر بابایی بن انوسی کتاب .2

تر به وقایع جوامع یهود اصفهان و کاشان پرداخته است و از دیگر جوامع نیز غافل بیش لفکند. مؤ روایت می

 شود.  نمی

اسـت. در  » شـدگان مجبور«و بـه معنـی   » آنـوس «بري جمـع  )، در عאנוסים(به عبري:   آنوسی یا آنوسیم .3

شود که مجبور به ترك غیر اختیـاري   ودیانی اط�ق میاي حقوقی است و به یه (ه�خا)، کلمه شریعت یهود

کنند تا در شرایط اجبار به آیین یهودي خود پایبند باشـند.   ت�ش خود را می ۀاند، ولی هم آیین یهودیت شده

تنها یهودیان جدیدا�س�م، بلکه آن دسته از یهودیان  نه شود. ) هم گفته میMarano( »مارانو«به این اشخاص 

آنوسـی زنـدگی    طـور  بـه اند نیز، در برخی موارد  به مسیحیت و یا بابیت و بهائیت تغییر کیش داده ایرانی که

  .)196ـ195: 1394کریمیان، حیدري و ( ندکرد می

روابط مـذهبی  کننده نبود، که روابط سیاسی دول اروپایی با ایران، در این عصر، چندان امیدواربا وجود این .4

رخوردار بود. شـعبانی  اي در ایران ب ر این میان از تفوق و برتري ویژهفرانسه دهمچنان ادامه داشت و کشور 

 :(نـک  خواند و بر تفوق مذهبی این کشور در عصـر افشـاریه اذعـان دارد    می» دختر بزرگ کلیسا«فرانسه را 

ک دادنـد. یـ   ت همچنان به فعالیت خود ادامـه مـی  ). در این زمان، کشیشان ژوزوئی481 ،1: ج1359 شعبانی،

ین طبقات عامی مسیحی نیز شاه نفوذ قابل توجهی یافت و در ب، در دربار نادرکشیش فرانسوي به نام پربازن

ه خود را به دروغ، پزشـک  م در ایران می زیست، نزد شا1747ـ1741هاي  ثیر داشت. وي که در سالبسیار تأ

سـمت   حدي با� رفت کـه بـه  دین مسیحیت بود. نفوذ وي تا  ۀاش اشاع که هدف اصلی حالید درمعرفی کر

  ).163: 1372 دربار رسید (حائري،» طبیب اول «

5. Perry, Jon.R, "Karim Khan Zand", in: www.iranica.com/articles/nadershah   

ویرانگـري بـا    ۀلـرز  می�دي)، زمین 1778دسامبر  15خورشیدي ( 1157آذر  24شنبه  دم سه  یش از سپیدهپ .6

کـویر روي داد.   باختري ۀدر زاگرس، پیرامون کنار  3/51Eو   34Nصات رومرکزي و مخت =Ms 2/6 یبزرگ

 Io=VIII ري، قم و اصفهان احساس شد و شدت آن شـدت رومرکـزي آن   ۀشدت در منطق لرزه به این زمین

کشته شدند. در کاشـان   هشت هزار نفرکاشان متمرکز بود که بیش از  ۀشود. ویرانی در منطق تخمین زده می

هاي اصلی و دژها و استحکامات آن زمان نیز کـام�ً ویـران شـدند.     ها ویران شد و ساختمان خانه ۀباً همتقری

درنگ بازسازي را سامان نـداده بـود،    خان زند، بی که اگر فرمانروا، کریم شدت آسیب دیده بود ان بهشهر چن

 ).http://www.iiees.ac.ir/fa( کردند جاي دیگري نقل مکان می بازماندگان به

(به  کند دوم از این عنوان براي کاشان استفاده می عباس شاهالبته بابایی بن لطف درتوصیف وقایع دوران  .7

افشاریه و زندیه حتی بهتر از ) ولی اوضاع فرهنگی یهودیان کاشان در دوران 368، 3ج: 1339 نقل از لوي،

 صفویان است. دورۀ
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و  اسـتاد مـن   شـود. رابـی بـه معنـیِ     گفته می تورات به آموزگارِ اورشلیم در )ַרּבִ  :عبري به( ربن یا رابی .8

نیـز  اسـت. رابـی گـاهی     یهودي ۀجامع ژوهشگر مرجع دینی درپ) רבנים :عبري صورت جمع ربانیم (به به

 ).https://fa.wikipedia.org( شود اط�ق می ارباب یا استاد به معنی )רב :عبري صورت راو (به به

   www.gilyar.ir/index.25به نقل از سایت گیلیار:  .9
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