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  1بررسي و تحليل دو نظريه درباره پيشينه يهوديان كاشان در تاريخ ايران

 
  2حسين حيدري

  ايرانكاشان، استاديار دانشگاه كاشان، گروه اديان و فلسفه، 
  علي فالحيان وادقاني

  ، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه اديان و عرفان، تهران، ايراندانشجوي دكتري دانشگاه آزاد اسالمي
   

  كيدهچ

يهوديـان در ايـن    .رسـد  مـي  ،پيشينه حضور يهوديان در ايران به دوره اسارت بابلي، هخامنشيان و مادها
ثيرگـذار  أاندك، در حيات سياسي، ديني، علمـي و اقتصـادي مـردم ايـران ت      غم شمارر تاريخ طوالني، بر

ايـران و   ايسه بـا ديگـر نقـاط   ايران، كاشان در چند سده مساعدترين زمينه را در مق از شهرهاي. اند بوده
يهوديان، كاشان را اورشـليم  از كه برخي  چنان، زيستي و بالندگي آنان فراهم ساخته است جهان براي هم

اين مقاله به طرح و بررسي دو نظريه دربـاره سـابقه    .اند خوانده يهود كوچك يا كهكشان عالمان و اديبان
نخسـت پيشـينه يهـود را در كاشـان بـه پـس از دوره        نظريه :شهر پرداخته است حضور يهوديان در اين

ـ   به مهاجرت آنان از اسپانيا و ديگـر شـهرهاي   ،د و نظريه دومرسان بابلي مي اسارت ويـژه بعـد از    هاروپـا، ب
شناسـي   ترين دليل نظريـه نخسـت، ميـراث باسـتان     مهم .است كاشان قائل به اعمال تفتيش عقايد اروپا

سـنت  و  )راجي ولوفتـايي ( ليميان، گويش مخصوص كليميان كاشانكاشان، قدمت محالت وگورستان ك
بـه نظريـه دوم، بـه     نقـائال . ايران باسـتان از جملـه مـادي را در بـر دارد     هاي هواژ است كه آنانشفاهي 
  .كنند مسلمان استناد مي گردان يهودي، مسيحي و روايت مورخان هاي مكتوب جهان گزارش

  
  .هود ادبيات فارسي ،تاريخ كاشان، گويش راجيوديان كاشان، يهيهوديان ايران،  :هاكليدواژه
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  مقدمه
شـد و دو   هيـ باسـتان تجز  ليمملكـت و حكومـت اسـرائ   .) م.ق 928(با درگذشت حضـرت داود  

قـوم   ياسباط به رهبـر  تن از شمال را ده. گرفت كلش نيسرزم نياشمال و جنوب  حكومت در
 زيـ ن نيدو سـرزم  نيـ اما ا. ماند يضرت داود باقاداره كردند و جنوب در دست خاندان ح مييافرا

بـزرگ آشـور و    يهـا  يسده به دست امپراتـور  كياز  شيو به فاصله ب افتندي يكسانيسرنوشت 
منـاطق تحـت    يدو قلمرو، راه نيااز ساكنان  يميعظ يها پس از آن، بخش. رفتند انيبابل از م

منـاطق، كاشـان بـود كـه      نياز ا يكي. پراكنده گشتند نيسرزم نيشدند و در ا انيرانيا  طرهيس
 يبرزك، جوشقان، اردهـال، حتـ  اسر، ينطنز، قمصر، ندگل، يشامل كاشان، آران و ب يبزرگ  هيناح

  .خود داشت يو فرهنگ ياسيس، يتمدن  حوزه رينراق را ز
اطالعات قابـل   نيبابل و فلسط انيهوديدر خصوص ، يمنابع كهن عبر يگستردگ ليدل به

 يبابل تلموددر . محدود است يمنابع اطالعات يرانيا انيهوديه است، اما درباره به جا ماند يتوجه
مـورد   نيجز چنـد ، ياما در منابع پهلو ،وجود دارد يرانيا انيهوديبه  يا اشارات ناقص و پراكنده

 نيبـه همـ  . افتيتوان دست  ينم يدست اول يخيتار يها تيبه روا، يا افسانه يها و گزارش هيرد
 نيـ هـا بـه منـاطق مختلـف ا     ورود آن قيو زمان دق رانيدر ا انيهودي يپراكندگ يگچگونل، يدل

پس از اسـالم نشـان    يخيو تار ييايمنابع جغراف. رود يبه شمار م يخياز مجهوالت تار ،نيسرزم
 زيها ن گزارش نياند، اما از خالل ا پراكنده بوده رانيا يها نيدر اغلب سرزم انيهوديدهند كه  يم

. كرد مياز اسالم را ترس شيپ يها در دوره انيهودياز ورود  يقيدق ريتوان خط س يم يبه دشوار
شود، چراكه اطالعات مـا   يم زيمانند كاشان به مراتب دشوارتر ن ييوضع در خصوص شهرها نيا

بنـا بـر    ،نيـ اوجـود  با . محدود و گاه متناقض است اريبس زياسالم ن هياول يها در سده ناز كاشا
موجـود   اتيـ توان با نقد نظر يم يشفاه يها ن موجود و گزارشيو قرا يخيتار يها تيمعدود روا

  .   افتيدست  يكل يا هيبه كاشان به نظر انيهوديدرباره زمان ورود 
  
  رانيا انيهودي يخيتار نهيشيپ

  و هخامنشيان دوره مادها
بـه   1گلت پيلئسر سومتي  قبل از ميالد با حمله 739تا  741هاي  سال  تاريخ يهود ايران در فاصله

ار آشور كرد و بخشي از اراضي شمال اين كشور را به زگ او اسرائيل را خراج. شود اسرائيل آغاز مي

                                                 
1. Tiglath-Pileser III. 
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پادشـاه  «: كتاب دوم پادشاهان، اين واقعه را چنين گزارش كرده اسـت . امپراتوري خويش افزود
شـور بـه اسـيري بـرد و     هوشع، سامره را گرفت و اسرائيل را بـه آ ] راني حكم[آشور در سال نهم 

  1.»اكن كردها را در حلح و خابور و بر نهر جوزان و در شهرهاي ماد س آن
از فرزند تيگلت پيلئسر سـوم، دولـت اسـرائيل را     2نزديك به دو دهه بعد، شلمنئسر پنجم

بـه  و قبايل ديگـري   انتقال دادو هزاران تن از ساكنان آن را به مشرق امپراتوري آشور  ميان برد
 ،شـاه آشـور   3،هـاي سـرگون   كتـاب پادشـاهان، كتيبـه    جـز . كوچانـد به آن سرزمين آنان جاي 

شاه آشور كار  ،ها طبق اين كتيبه. ترين گزارشي است كه از اين ماجرا بر جاي مانده است قديمي
اسـرائيلي را بـه    27290م يكسره كـرد و تعـداد   .ق 721تسخير مملكت اسرائيل را در تابستان 

ها ايـن تبعيدشـدگان در خـابور در شـمال عـراق       طبق برخي از گزارش 4.ردنواحي شرق آشور ب
  5.اند كنوني استقرار يافته

ساختن اورشـليم   م نوبت به يهوديه رسيد و نبوكد نصر دوم، پس از ويران.ق 586در سال 
از شـمار دقيـق   . انبوهي از يهوديان را به اسارت به بابل در همسايگي ايران برد ،و معبد سليمان

فقيران قوم را كه چيزي نداشـتند در زمـين   «طبق گزارش ارميا . ها اطالعي در دست نيست نآ
  6.»ها در آن روز به ايشان داد ها و مزرعه يهودا واگذاشت و تاكستان

م، كوروش كبير به بابل تاخـت و آن را بـه تصـرف     .ق 538در سال  ،سال بعد 50كمتر از 
پس از گشايش بابل فرماني صادر كرد كه در آن حكـم  طبق روايت كتاب عزرا، كوروش . درآورد

كتـب    گونـه كـه از آيـات پراكنـده     آن 7.آزادي يهوديان و فرمان بازسازي معبد اعالم شده اسـت 
آيد تعدادي از اسرا به همـراه كـاروان يهوديـان بابـل بـه اورشـليم        حزقيال، زكريا و نحميا برمي

درنتيجــه  8.نفـر صــورت داده اسـت   50000د عـزرا شــمار آنـان را در حــدو  . ردانـده شــدند بازگ
اوليه جوامع   توان هسته اين بازماندگان را مي. ها نيز در بابل ماندند هاي قابل توجهي از آن بخش

تدريج از بابل به شهرها و اياالت مركزي ايران از جمله اكباتـان،   دائمي يهود به شمار آورد كه به
                                                 

 .17: 2دوم پادشاهان،  .1

2. Shalmeneser V. 
3. Sargon. 
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 1500 ،نيـز در زمـان اردشـير اول    ،ل پـس از آن صد سا 1.شوش و ساير شهرها گسترش يافتند
  2.يهودي براي اتمام بناي معبد به اورشليم بازگشتند  خانواده

، حبقـوق در  )پيغمبريـه (چون دانيال در شوش، سه نبي در قزوين وجود مقابر مقدسي هم
تويسركان، استر و مردخاي در همدان و سارا بت آشر در لنجـان، شـاهدي بـر قـدمت سـكونت      

كه ساخت شهر اصـفهان را نيـز بـه اسـراي      ان در نواحي غربي و مركزي ايران است، چنانيهودي
  3.اند يهود بابل نسبت داده

  
  دوره اشكانيان و ساسانيان

يافته از اورشليم به نواحي ايران  هاي سازمان در دوران پادشاهي سلوكيان و اشكانيان، از مهاجرت
تيتوس، امپراتور روم به يهوديه و قتل و   از حملهم پس  79تنها در سال . خبري در دست نيست

اند از طريق شـوش و ايـالم وارد    غارت گسترده در آن، برخي از كساني كه جان سالم به در برده
  4.اند ايران شده و در اطراف اصفهان كنوني استقرار يافته
در . هاي مـذهبي در حاكميـت ايـران اسـت     ظهور ساسانيان، پيدايش نخستين ناشكيبايي

، موبـد متنفـذ   6گفتار كرتيـر  5.ها به دست ساسانيان آمده است گزارشي از ويراني كنيسه ،تلمود
جـا كـه از سـركوب دگردينـان و      هايي از اين دسـت اسـت، آن   زردشتي نيز مؤيد كليت گزارش

در حملـه بـه   .) م309-379: حـك (شـاپور دوم   7.كنـد  هايشان با افتخار يـاد مـي   تخريب بيغوله
ويژه اصفهان كوچاند؛ موسي خـورني   هزيادي از يهوديان آن مناطق را به ايران، ب ارشمارمنستان 

 ه بود كهاي نگذشت سدههنوز  8.برآورده كرده استخانوار  70000تعداد اين يهوديان را قريب به 
شدن دو موبد زردشتي به دست يهوديان اصـفهان،   كشته دستاويزبه .) م457-484: حك(فيروز 

سـروش آدوران    يهود اين شهر را كشت و فرزندانشان را به خدمت در آتشـكده  نيمي از جمعيت

                                                 
1. Fischel, Persia, 786. 

 .14-2: 8عزرا،  .2

  .530ابن الفقيه، : نك .3
 .26مصطفوي، . 4

 .1/19نتصر، همان، . 5

6. Kartir. 
 .44اكبرزاده، : نك .7

 .هزار نفر بوده يا به گفته نتصر در اصل گزارش مبالغه رخ داده است 70اين تعداد يا . 1/28نتصر، همان،  .8
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هـاي سـاحل    برخي از يهوديان ايران را به مقصد عربستان، بحرين، آبادي ،در اين دوره 1.فرستاد
م اورشليم به دست خسرو پرويز افتاد و او  614در سال  2.خليج فارس و هندوستان ترك كردند

بـابلي كـه در    تلمـود  3.اكن كردو در اين سرزمين س آوردجا به ايران  از آن گروهي از يهوديان را
به پراكندگي جغرافيايي يهوديـان در ايـاالت   اي  پراكنده اشارات ،ساساني تأليف شده است  دوره

شـاپور، اهـواز،    ماد، ايالم، خوزستان و شوشيانا و شهرهايي مانند حلوان، نهاوند، همـدان، گنـدي  
ظهور ساسانيان در سپهر سياسي ايـران، هرچنـد    4.خليج فارس داردسواحل  شوش و شوشتر تا
 بـراي بـه عـاملي    ن در ايران سلب كرد، اما خـود ويژه يهوديا ههاي مذهبي و ب آرامش را از اقليت

حفظ و تداوم فرهنگ قومي و مذهبي آنان بدل شد و به جوامع آنان در مناطق مختلـف ايـران،   
  . تشكل و انسجام بيشتري داد

  
  ها ها و نظريه ورود يهوديان به كاشان و بررسي گزارش

كـه گروهـي    درحـالي  5،كننـد ترين جامعه يهود ايران معرفي مـي  يهوديان كاشان خود را قديمي
تـرين منطقـه   را كهـن  7اي ري و عـده  6و كردسـتان و آذربايجـان   )جلعـاد : عبري(گيلياد دماوند

يهود ايران بر اين نكتـه اذعـان دارنـد كـه از كليـت      محققان تاريخ . دانند نشين ايران مييهودي
توان تـاريخ مشـخص و روشـني از ايجـاد      روايات تاريخي درخصوص ورود يهوديان به ايران، نمي
  .جوامع يهودي در مناطق مختلف كشور به دست داد

هـايي صـورت گرفتـه اسـت،      بينـي  هاي مختلف، پيش كه در اسكان مهاجران در دوره با آن
  .شود بندي مي كاشان نيز در اين دست مناطق دسته. د نداردقطعيتي وجو

ها به اسكان يهوديان در كاشان پـس از اسـالم اشـاره داشـته آن را      اي ديگر از گزارش پاره
. دانند ويژه مهاجران دوران تفتيش عقايد در غرب مي هاي داخلي و به محصول برخي از مهاجرت

ها به كاشـان در آغـاز    ز اخراج از اين كشور و ورود آناسنادي از حضور يهوديان اسپانيايي پس ا

                                                 
 .179حمزه اصفهاني،  .1

 .1/33نتصر، همان، . 2

 .36، همان .3

4. Fischel, persia, 785. 
 .9نراقي،  .5
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 .240-217/ 1تروعا،  .7

WWW.ATHAREBARTAR.COM



 1393 بهار و تابستان، نوزدهم، شماره دهمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 64

نوزدهم مـيالدي اشـاره دارد     مورخ ارمني سده ،هارون درهوهانيان  1.وجود دارد م16/ـه10قرن 
هموطن او كه در عصر صفوي به كوچ اجباري از ارمنستان به ايران محكوم  20000كه در ميان 

 2.انـد  كـه ايـن يهوديـان در كاشـان مسـتقر شـده       اند هبوديهودي و زردشتي نيز  شماري ،شدند
آباد به كاشان مهاجرت  تعدادي از يهوديان شيراز، يزد و سلطان ،م مچنين در آغاز قرن نوزده هم

  3.كردند
يهـود كاشـان بـه داسـتان زنـدگي        ترين گزارش مستند تاريخي درخصـوص جامعـه   قديم

سالگي به كاشان  بيستگردد كه در  مياالصل يهودي باز ، شاعر اصفهاني)ـه942-858(عمراني 
تـرين   او گرچـه در اشـعار خـود كوچـك    . بـرد  مهاجرت كرد و تا پايان عمر در اين شهر بـه سـر   

يهـود كاشـان در     اي به حوادث تاريخي نكرده است، اما رونق و شكوفايي فرهنگـي جامعـه   اشاره
  4.اشعار او بازتاب دارد
  :شود رهنمون مي كلي  دو نظريهها ما را به طرح  اين گزارش

يكي از  .ويژه از غرب تأكيد دارد هبر ورود يهوديان به كاشان، پس از اسالم ب نخست  نظريه
كاشان  كته است كه برخي از مورخان اساسادوم شده، اين ن  داليل مهمي كه موجب طرح نظريه

ته اسـت تـا   كه پيش از اسالم وجود خارجي نداشـ  5اند را شهري مستحدثه و پسااسالمي دانسته
  .ن يهود را در خود جاي دهدابتواند مهاجر

به كاشان در خط سير تبعيد آنان از اسرائيل به شهرهاي ماد و يا از را ورود يهوديان  :دوم  نظريه
يهوديه به بابل و سپس مهاجرت از طريق جنوب غرب ايران بـه طـرف شـهرهاي مركـزي و در     

كند كاشان مطرح مي نهايت .  
  .پردازيم ي نظرات فوق مياكنون به بررس

  
  )ها از غرب مهاجرت(داليل نظريه اول  .1

مهاجرت از غرب در رابطه با استقرار يهوديان در كاشان، از آن رو قوت گرفته است كه در   نظريه
هـاي تـاريخي بـه ايـن      و در گـزارش  انـد  ها قابل شناسـايي  طي صدها سال هنوز نيز فرزندان آن

                                                 
  .1017/ 3لوي، : نك .1
 .به نقل از شيراني .2

 .1017/ 3لوي،  .3

 .79يروشلمي،  .4

 .6كالنتر ضرابي،  .5
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هاي جديد درباره پيشـينه كاشـان، برخـي از    تا پيش از بررسي لبتها 1؛مهاجرت اشاره شده است
ن يعـدم وجـود شـواهد و قـرا    . دانسـتند  مورخان و سياحان، كاشـان را شـهري مسـتحدثه مـي    

كه در بسياري از متون  پيشااسالمي در شهر كاشان نيز به اين نظريات ياري رسانده است، چنان
 فقـدان  ،از سـوي ديگـر  . لرشيد ساخته شده اسـت دست همسر هارون ا تأكيد شده كه كاشان به

ـ  ،يهوديـان كاشـان پـيش از دوران تيمـوري در آثـار تـاريخي       دربارهشواهد تاريخي  ويـژه در   هب
هاي بنيامين توداليي و ربي پتاحيا موجب پيدايي اين نظريه شده است كه جامعه يهـود   گزارش

هـاي غربـي    يش از بررسـي مهـاجرت  پ. المقدس و يا اروپا استها از بيتكاشان حاصل مهاجرت
  .رسد پرداختن به اين موضوعات ضروري به نظر مي

  
  گزارش بنيامين توداليي و ربي پتاحيا

ترين منابع درخصوص جمعيت و وضـع   از مهم ،رابي بنيامين توداليي، جهانگرد يهودي  سفرنامه
ــران در دوره  ــان اي ــت   يهودي ــلجوقي اس ــاهراً در  . س ــود را ظ ــفر خ ــ554او س ــا 1159/ـه م ي

او در . م بـه پايـان بـرده اسـت    1173/ـه 568از تودال در اسپانيا آغاز كرده و در م 1167/ـه562
 يش اشاره كرده و از جمعيـت و احيانـا  به جوامع يهودي در شهرهاي مسير خو ،مسير سفر خود

رگ اندك زماني پس از او نيز ربي پتاحيا اهـل رگنزبـو   . گزارش داده است ها اتفاق خاصي در آن
. اسـت  كردهها  هاي خود اشاراتي به جوامع يهودي ايران و شمار آن در نوشته ؛ ويوارد ايران شد

جاست كه در هيچ يك از اين دو اثر نامي از يهوديان كاشان نيست و ايـن   قابل اهميت اين  نكته
بـه   17جوامع يهودي پس از قـرن    نكته باعث شده است تا برخي از محققان، كاشان را در زمره

در دست است، او   ن برخالف نظرياتي كه دربارهيمعتقد است كه بنيام امنون نتصر 2.شمار آورند
كـيش،    اطالعات خود را از فردي در اصفهان دريافت كرده و جز شوش، اصـفهان و جزيـره    كليه

هـاي   دشـواري  علـت پتاحيا نيز به  3.هاي خود در شهرهاي ديگر نبوده است شاهد عيني گزارش
 اقـوال برخـي از   البته 4ت در آن دوران، وارد ايران نشده و تنها از شوش ديدن كرده است؛مسافر

تـن و   2پتاحيـا يهوديـان شـوش را     ،بـراي نمونـه   ؛هاي بنيامين تفاوت آشـكار دارد  او با گزارش

                                                 
 .833/ 3لوي، : نك .1

2. See: Moreen, “Judeo-Persian communities: Medieval to late 18th century”, in: 
www.iranica.com Iranica. 

 .54/ 3نتصر، تاريخ يهود در ايران،  .3

 .56-55/ 3، هماننتصر،  .4

WWW.ATHAREBARTAR.COM



 1393 بهار و تابستان، نوزدهم، شماره دهمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 66

تـن شـمارش كـرده اسـت، در حـالي كـه شـوش در گـزارش          6000يهوديان موصل را بيش از 
در  و 1شده معرفييهودي  خانواده 7000مند و پرجمعيت يهودي و داراي بنيامين از مراكز ثروت

از يـازده شـهر ايـران و تعـداد جمعيـت       فقطبنيامين . است نيامدهاز يهوديان موصل خبري  آن
، از شـهرهايي ماننـد بخـارا و دماونـد كـه در آن تـاريخ       گـزارش او كه در  بردهنام  ها آن  يهودي

هـاي مسـتند    فقـدان منـابع و داده  . ، ذكري به ميان نيامده اسـت دان نشين بوده ترديد يهودي بي
عدم ذكر نام كاشان  ،با اين حساب. تاريخي امكان نقد گزارش بنيامين را غيرممكن ساخته است

  .يهوديان در اين شهر در آن زمان دانست نشان نبودتوان  ها را نمي در اين گزارش
  

  گزارش مورخان غيريهودي
مورخان عرب و ايراني پس از اسالم، به شكلي كلي به يهوديان ايـران اشـاره    در معدودي از آثار

هـاي   هايي پراكنده از آثار خود به گـروه  م در بخش9/ـه3دانان قرن  برخي از جغرافي. شده است
هـاي غيرمسـلمان ايـران آورده     مقدسي در مقايسـه اقليـت  . اند غيرمسلمان در ايران اشاره كرده

در ايالت خوزسـتان، تعـداد   ... يهوديان بسيار بيشتر از مسيحيان هستند ،در ايالت جبال«: است
در ايالـت فـارس زردشـتيان بسـيار بيشـتر از      ... مسيحيان اندك است و يهوديان زيـاد نيسـتند  

  حسـن بـن محمـد قمـي در مقدمـه      2.»تعداد كمي مسيحي وجود دارد فقطيهوديان هستند و 
در ذكر يهوديان و مجوسيان بـه قـم و   «: نويسد ميد وكتاب خدر خصوص باب نوزدهم  تاريخ قم

چه وارد شده در اين بـاب   نواحي آن و مالي چند كه بر ايشان حوالت بوده است و رسوم آن و آن
جـا بـه    كـردن در آن  سـاختن بـه قـم و منـزل     از آثار مرويه و سبب ترك كردن ترسايان و وطـن 

توان دريافـت   خوبي مي از اين چكيده به 3.»اختالف روايات و اين باب مشتمل است بر يك فصل
جوامـع    م، شهر قم و نواحي آن نيـز در زمـره  988/هـ378كه در زمان نگارش اين اثر، يعني در 

رفته اسـت، امـا در هـيچ يـك از آثـار تـاريخي نويسـندگان يهـودي و          شمار مي نشين به يهودي
از محققان، اين شهر را نيـز در   تنها از آن سخني به ميان نيامده است بلكه برخي غيريهودي، نه

ويژه گزارش  هاين چكيده ب 4.اند بندي كرده م تقسيم17نشينِ پس از قرن  شهرهاي يهودي  دسته

                                                 
 .118توداليي،  .1

2. Fischel, Ibid, 783. 
 .8قمي، . 3

4. See: Moreen, Iranica. 
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هـا   يهوديان جبال با مسيحيان، تعداد آن  جا كه او ضمن مقايسه كند، آن مقدسي را نيز تأييد مي
  .داند را بسيار بيشتر از ترسايان مي
در بررسي يهوديان كاشـان پـيش روي مـا    را قابل اهميت   ، دو نكتهدو گزارش كوتاه فوق

چون  بنيامين و گزارش پتاحيا، هم  نخست اين كه عدم ذكر نام كاشان در سفرنامه: دهد قرار مي
-كه ارتباط تـاريخي  اين ديگر قدمت يهوديان كاشان نيست؛ دو عدمدليلي بر  رونام قم، به هيچ 

 دليـل  اما به هر ،يهوديان در كاشان باشدبر سكونت  مؤيديتواند  فرهنگي كاشان و قم، خود مي
در منابع يهودي پيش از صفويه و منـابع تـاريخي و جغرافيـايي اوايـل دوران اسـالمي نـامي از       

  .يهوديان كاشان به ميان نيامده است
  

  هاي مهاجرت از اسپانيا زمينه
ها منجـر شـد    ن و سپس اخراج آنتفتيش عقايد در غرب كه به تغيير كيش يهوديان و مسلمانا

ها  اين تفتيش 2.آغاز شد 1م با قوانين ابالغي از سوي پاپ لوسيوس سوم1184/ ـه 580در سال 
در . رفتـه دامــن يهوديـان را نيـز گرفــت    ، رفتـه شــدملحـدان مسـيحي    گريبــانگيركـه نخسـت   

از يـك سـده   ؛ بـيش  م يهوديان از انگلستان اخراج شده به فرانسه مهاجرت كردند1290/ـه689
تـا پايـان    3.م با مهاجرت اجباري از فرانسه راهي آلمان و اسـپانيا شـدند  1394/ ـه797در  بعد،
ويژه در ايالت غرناطه كه در دست مسلمانان بود، نسبت بـه   م يهوديان در اسپانيا به13/ـه7قرن 

 /ـهـ  897 اما پس از فتح غرناطه در ربيـع االول  4؛داشتند تري مناسبديگر يهوديان غرب وضع 
  سازي در دستور كار فاتحان مسيحي قرار گرفت كـه در نتيجـه   م سياست مسيحي1492  ژانويه

اجبـار تـن بـه غسـل تعميـد و يـا فـرار بـه منـاطق           آن، تعداد زيادي از يهوديان و مسلمانان به
ـ «: فرمان زير را صـادر كـرد   ،ن سالادر پايان مارسِ هم 6فرديناند پنجم 5.دادند نشين ئودالف ه ب

 28[م 1492سـايرين بايـد قبـل از دوم اوت     ،استثناي يهودياني كـه غسـل تعميـد را بپذيرنـد    

                                                 
1. Lucious III. 

  .12تستا،  .2
  .138/ 3كالپرمن،  .3
 .66/ 3همان، . 4

 .110تستا،  .5

6. Ferdinand V. 

WWW.ATHAREBARTAR.COM



 1393 بهار و تابستان، نوزدهم، شماره دهمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 68

در پي اين فرمان  1.»بدون همراه داشتن طال و نقره خاك اسپانيا را ترك كنند] ـه 897رمضان 
بـه پرتغـال و كشـورهاي اطـراف مديترانـه       وخـود را تـرك    زادگـاه يهودي  160000در حدود 

، پادشاه پرتغـال يهوديـان را از   2اول م مانوئل1496/ ـه 901بعد در چهار سال . مهاجرت كردند
در همـين سـال نفـي بلـد يهوديـان پـرووانس، و لـويي         4شارل هشـتم  3.كشور خود اخراج كرد

 اين يهوديان عمـدتا  6.م اخراج يهوديان فرانسه را به اجرا گذاشتند1506/ ـه 911در  5دوازدهم
هاي تحـت   به سرزميننيز از يهوديان اسپانيا و پرتغال  و بسياري ،، هلندبه اروپاي شرقي، ايتاليا

 ها عثماني ت كرده به قلمروگروهي از همين يهوديان مهاجر 7.مهاجرت كردند ها عثماني  سيطره
  8.وارد ايران شدند و كاشان را براي سكونت خود انتخاب كردند

اصيل يهودي و شكوفايي و   جامعه كاشان جز وجود يك مهاجرت اين يهوديان بهترديد  بي
كـه   چنـان . ديگري نداشـته اسـت   سببرونق فرهنگ يهود و امنيت نسبي يهوديان در اين شهر 

سال پيش از اخـراج يهوديـان اسـپانيا     بيستتا  ه بودديديم همين داليل، عمراني را بر آن داشت
  رهنگي و ادبـي جامعـه  گيري فضاي مذهبي، ف ورود اين يهوديان به نحو چشم. وارد كاشان شود

  . يهود كاشان را تحت تأثير خود قرار داد
اي از  يافتـه  هاي فوق، پيش از اخراج يهوديان اسپانيا هيچ مهـاجرت سـازمان   بنا بر گزارش

گـذاري   اي چون يهوديان كاشان را پايـه  غرب به سمت نواحي ايران اتفاق نيفتاده است تا جامعه
انـد،   اي مشخص در ميان يهود كاشـان متمـايز بـوده    به گونه الاين گروه اسپانيايي نيز كام. دكن

مـال مـراد آقـالر از همـين نسـل در دوران      يديديا شـوفط و   9كه پس از صدها سال حاخام چنان
   .اندپهلوي قابل شناسايي بوده

  

                                                 
  .130همان،  .1

2. Manuel I. 
 .102همان، . 3

4. Charles VIII. 
5. Louis VII. 

 .76همان،  .6

  .81/ 3كالپرمن،  .7
 .1017/ 3لوي،  .8

حاخام صفتي براي پيشواي مذهبي يهوديان است كه از واژه حوخمه عبري به معنـاي حكمـت گرفتـه شـده و      .9
  .از تورات دارد يكه دانش كامل شود يگفته م ياست و به كس يدر عرب »ميحك«با  شهير هم
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  :داليل نظريه پيشينه پيشااسالمي يهود كاشان .2
  كاشان تمدني پيش از اسالم شهر  نظريات مرتبط باپيشينه

: اي باسـتاني در غـرب ايـن شـهر اسـت      قدم نخست در شناخت تاريخ كاشان، راه بردن بـه تپـه  
نخسـتين سـاكنان    1.انـد  جايي كه آن را نخستين قرارگاه انسان در فالت ايـران دانسـته   ،سيلك

شمالي ساكن شـدند و آخـرين گـروه در      در محل تپه ،سال پيش از ميالد 5500سيلك حدود 
هايي كه در  نوآوري  اين تمدن با همه. اند نخست پيش از ميالد وارد اين منطقه شده  حدود هزاره

درنهايت در  ،ويژه مس داشت هتراشي، ساخت زيورآالت و آشنايي با فلزات، ب گري، مجسمه سفال
بـه اطـراف   آن سـاكنان  سـوزي از پـاي درآمـد و     لرزه و آتش هاي متوالي بر اثر سيل، زمين دوره

  2.كوچيدند
رسد كه پس از نابودي تمـدن سـيلك، زنـدگي مـردم در      ا بر شواهد تاريخي به نظر ميبن

ر، قهرود، ابيانه و نطنز و از سوي ديگر تا آران و نواحي كويري آن اطراف اين تپه، از فين تا قمص
نياسـر،    غـار رئـيس و آتشـكده   . اي آن در جريـان بـوده اسـت    و نيز تا نياسر و مناطق كوهپايـه 

هـاي اشـك قمصـر،     هاي اشكاني در پاي كـوه  دشت، ابيانه و نطنز، كشف سكه خرم هاي آتشكده
هـاي   فين و نيز حفظ سنت  سليمانيه  كوه دندانه و چشمه  كشف بقاياي حيات انساني در حاشيه

  رسد زلزله به نظر مي. است مدعاگواه اين ... باستاني در مناطق ابيانه، اردهال، نطنز، جوشقان و 
آن را موجب كشتار بسـيار و تخريـب    م در كاشان كه ابن جوزي958/هـ347سال بسيار شديد 

كاهش رونق اين شـهر تـأثير   در در نابودي آثار پيش از اسالم در شهر كاشان و  3،دانستهعظيم 
  .بسيار داشته است

  
  هاي اوايل عصر اسالمي درباب ديرينگي تمدن كاشان گزارش

به قادسيه سرباز از اين دو شهر  25000دار قم و كاشان، بر اساس روايات تاريخي، شيرزاد استان
از حلوان به سمت كاشان  ،يزدگرد پس از شكست در نبرد جلوال ،گزارشي ديگر بنابر 4.روانه كرد

                                                 
 .6گيرشمن،  .1

  .ملك شهميرزادي؛ گيرشمن: جهت اطالعات بيشتر درباره سيلك نك. 2
 .114/ 14ابن جوزي،  .3

 .158/ 1ابن اعثم،  .4
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  در نتيجهآن ها در خصوص فتح كاشان همگي بر فتح  گزارش 1.جا فرود آمد حركت كرد و در آن
ابوموسي اشعري، احنف بن قيس را به كاشان فرسـتاد و  «: نويسد جنگ اشاره دارند، بالذري مي
و  3بـن زيـد نسـبت داده    ةابن اعـثم، فـتح كاشـان را بـه عـرو      2.»او اين شهر را به جنگ گشود

چگـونگي فـتح كاشـان      درباره 4.است شمردهفاتح كاشان را ابوالشيخ انصاري مجاشع بن مسعود 
اصلي آن، نشاني از حقيقت   اما هسته ؛يستشباهت به افسانه ن نيز رواياتي در دست است كه بي

 هايي پر از عقـرب  ابوموسي اشعري در گشودن كاشان درمانده شد، كوزه كه شنيدم وقتي«: دارد
هـاي آن، شـهر را    گرفتاري و دشـواري   انداخت كه مدافعان در نتيجه  نصيبين آورد و در شهر از

  5.»تسليم كردند
ون سوم و چهارم، روستاها و نواحي بسياري را براي دانان مسلمان در قر ن و جغرافيامورخ

اعراب   قدمت و وسعت اين شهر در هنگام حمله  تواند نشاناند كه اين خود مي كاشان ذكر كرده
در  7دهد، قمي كه نخست از قول ابن مقفع ساخت كاشان را به پسران خراسان نسبت مي 6.باشد

اي كـه او را بـه زبـان عجـم      اند به رودخانه ام نهادهو گويند كه قاسان را ن«: نويسد جاي ديگر مي
ايـن قـول در    8.»انـد  رود خوانده گويند و گويند كه قاسان دريا بوده است و آن را كاس كاسه مي

و بـر اسـاس آن، كاشـان را    اسـت  شناسي جديد مورد توجه محققان قـرار گرفتـه    تحقيقات قوم
  9.دانند مي» كاسي«قوم كهن ايراني يعني   مسكن و ساخته

رساند كه پـس از نـابودي    هاي فوق ما را به اين نتيجه مي نظرات و گزارش  بررسي مجموع
اي غيرمتمركـز سـاكن    سوزي، ساكنان آن در اطراف اين تپه بـه گونـه   تمدن سيلك بر اثر آتش

كـه بـا    چنـان  ؛رفته تمركز يافته و شكل و ساختار يك شهر را به خود گرفته است رفته واند  شده

                                                 
 .128دينوري،  .1

  .304بالذري، . 2
 .2/313ابن اعثم،  .3

 .262/ 1انصاري،  .4

 .390مقدسي،  .5

 .392؛ مقدسي، 160-157؛ انصاري، 78-77قمي، : نك .6

خوانند  يم وراسفيكه قاسان اكبر، ابن الضحاك است كه او را ب نديگو نيو چن«: نويسد و در ادامه مي. 74قمي،  .7
 .»دونستيو قاسان اصغر پسر آفر

  .75همان،  .8
 .154-123؛ اذكايي، 26-25؛ ورجاوند، 126-124درخشاني،  .9

WWW.ATHAREBARTAR.COM



 71/ خ ايرانبررسي و تحليل دو نظريه درباره پيشينه يهوديان كاشان در تاري
 

ساساني از شهرهاي   يابيم كه كاشان در اواخر دوره ن مسلمان، درمياهاي مورخ ه به گزارشتوج
  . شده است بعدها عراق عجم محسوب مي /جبال /قوهستان/كوهستان   معتبر منطقه

  
  كليميان كاشان  قدمت محله

تقريبـي   با طول ،شده در كاشان شناخته مي» كليميان  محله«اي كه با عنوان  اصلي محله  هسته
امـروزه ايـن محلـه    . بوده استجوار خود متمايز  هاي هم متر از محله 800يك كيلومتر و عرض 

، »هـا  طمغـاچي «  مركزي شهر قرار دارد و در شمال و شمال غربي به بازار و محله  در نقطه دقيقا
» نپاقپـا «، »كلهر«هاي  و در جنوب به محله» پشت مشهد«  و محله» دروازه دولت«در شرق به 

غربي اين محله،   كليميان نيز يكي در حاشيه  شده دو قبرستان شناخته. محدود است» سرپله«و 
اي حـدود يـك كيلـومتر در جنـوب شـرق       زرگرها واقع بوده و ديگري با فاصله  در پشت بازارچه

 1بابـايي بـن فرهـاد     نامـه  وقـايع چنان كـه از   آن. ، قرار داشته است)كنوني رسالتخيابان (محله 
طـور كـه    يـا آن  2كنيسه برپا بوده اسـت،  13يداست، در اين محله در آغاز عصر صفوي، حدود پ

كنيسه داشت در حالي كـه كاشـان داراي    3اصفهان حداقل  ،در زمان صفويه«: نويسد فيشل مي
كليميـان    محلهمختلف جاهاي ترديد وجود اين تعداد كنيسه كه در  بي 3.»كنيسه بوده است 10

يهوديـان در ايـن شـهر را ارائـه      حضوراندازي از دورنماي  تواند چشم است خود ميپراكنده بوده 
  .دهد

ثريا بيرشك در . تحقيقات جديد شهرشناسي نيزگوياي قدمت اين محله با همين نام است
گيري  شكل  به بررسي نحوه ،اي با تكيه بر موقعيت و ساختار عناصر شهري كهن در كاشان مقاله

دانـد كـه پـيش از     اي مـي  هاي اوليه وي محالت شهر را تكامل قلعه. ه استكاشان امروز پرداخت
 ،بر اثر توسـعه شـهر   4.اند يافته ها گسترش وجود داشته و پس از آن با همان نام شهرشدن كاشان

كليميان يكي از محالت مهـم شـهر     محله«: ستا  شده مي ييجا هتغيير و جابدچار سرحدات نيز 

                                                 
، اثر بابايي بن لطف از آثار مهم يهوديان در اواسـط دوران صـفوي اسـت كـه وقـايع مـرتبط بـا        انوسي نامه عوقاي .1

پس از او بابـايي بـن فرهـاد، در    . ويژه كاشان را در اين دوران را به نظم درآورده است هسرگذشت يهوديان ايران و ب
كتاب انوسي هنوز منتشـر نشـده   . را نوشته است ، وقايع اواخر دوران صفويه و آغاز افشاريهسرگذشت كاشانكتاب 
  ).تاريخ يهود ايرانلوي، : نك( .است

 .448/ 3لوي،  .2

3. Fischel, Persia, 789. 
 .383بيرشك،  .4
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ولي به دليـل مسـائل   قرار داشته است، در بيرون دروازه ميانچال  ]بويه آل[بوده كه در اين دوره
موقعيـت  ، بودهمرتبط كاشان   خصوصيات اجتماعي اين اقليت در شهر و منطقه اكه ب، اقتصادي

ايـن   ،بوده كه در رويش شهر در دوران بعد آنمكاني اين محله در ضلع جنوبي بازار و متصل به 
زيـادي    چنان با فاصـله  اين اقليت همبه ولي قبرستان مربوط ، است محله داخل شهر قرار گرفته

رونـق و آبـاداني خـود را از سـر       در دوران سلجوقي كه كاشـان دوره  1.»داشته استقرار از شهر 
 كليميـان   در همسـايگي محلـه  » هـا  طمغـاجي «اي از تركان سلجوقي با عنـوان   گيرد، طايفه مي

  كه بخشي از آن با نـام قلعـه   گرديددر گرداگرد شهر احداث  بارويي ،؛ در اين زمانشدندمستقر 
جديـد در درون حصـار سـلجوقي قـرار       كليميـان در توسـعه    محلـه « .جاللي هنـوز پابرجاسـت  

كه مشاهده كرديم موقعيت اين محله به عنوان يكي از مناطق قـديمي و اصـيل    چنان 2.»گرفت
نظام مديريتي آن گوياي ديرينگـي و در  كاشان، حضور عناصرتاريخي در آن، وسعت، گسترش و 

  . كنار ساير داليل، بازنماي تاريخ كهن اين جامعه در كاشان است
  

  مسجد جامع كاشان
در نقد اين نظر كه كاشان شهري پسااسالمي است و پيش از اسالم وجود خارجي نداشته اسـت  

  .دانستتوان وجود مسجد جامع را به عنوان گمانه شايسته توجه  مي
ايـن  تـرين محـالت    كهـن در يكي از است دار كاشان  ترين بناي تاريخ قديمكه مسجد، اين 

اي آجـري   مسجد جامع داراي گنبدي بزرگ و مناره. است واقع شده »ميدان كهنه«به نام  شهر
از خصوصـيات   3.رود تاريخي ايران به شمار مـي   م سومين مناره1073/ـه 466است كه با تاريخ 

تغييـر    آيـه  كتابـت كوفي آن نيز با   د، داشتن دو قبله است كه در كتيبهفرد اين مسج منحصربه
 ،المقدس بـوده  به سمت بيت كه نخست  گفته شده است قبله. به اين امر اشاره شده است 4قبله

پايگي  در بي 5.پس از تغييرجهت قبله، تخريب و محراب دوم رو به سمت مكه ساخته شده است
ا اسالم در زمـان خالفـت عمـر وارد ايـران شـده و در سـال دوم       اين روايت ترديدي نيست؛ زير

رسـد كـه    به نظر مـي . هجري، يعني سال تغيير قبله، هنوز از مرزهاي يثرب نيز خارج نشده بود
                                                 

  .384پيشين،  .1
 .388پيشين، . 2

 .55نراقي،  .3

  .به بعد 142بقره،  .4
 .43-42رياضي،  .5
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بـه  فرمـاني كـه    .چـون فرمـان متوكـل بـه شـمار آورد      توان اين مسجد را مشمول احكـامي   مي
 دشـان يمعابد جددر آن تصريح شده بود كه كرد و ممنوع  يوانيكارگرفتن اهل ذمه را در امور د

آزاد مبـدل   يكنند و اگر محل معبد وسعت داشت آن را به مسـجد و گـر نـه بـه فضـا      رانيرا و
امـا بـه لحـاظ     2پيش از اسالم، آتشـكده بـوده اسـت،   اين مسجد كه  گفته شدهاگر چه  1.سازند

بودن اين جايگاه در  توان كنيسهد ببا اين حساب، شاي .نمايد دشوار مي محيطي، پذيرش اين نظرْ
 واقـع  نخسـت، در   گفت كه قبلـه  توانشايد ب ؛بررسي بيشتري دانست  پيش از اسالم را شايسته

چون قبلـه   شده و كاركردي هم ها رو به اورشليم ساخته مي است كه در كنيسه» ديوار اورشليم«
  . در ميان مسلمانان داشته است

  
  نگويش ويژه محلي يهوديان كاشا

راب . گـويش خـاص آنهاسـت   ، ترين دليـل  مهم هم شايدو يكي از داليل قدمت يهوديان كاشان 
خواهد كه زبان خود را كنار گذاشته بـه   از يهوديان ساكن در اياالت ايران مي) م 323 د(يوسي 

تحت اجبار عرف صـادر شـده نيـز وجـود      كه ظاهرا حتي اگر اين فتوا 3؛زبان فارسي تكلم كنند
كه يهوديان پس از سكونت در مناطق مختلف ايران، بـه دليـل    اين قابل درك است داشت، مين

به همـين  . ندشاب تعامالت اقتصادي و اجتماعي، زبان پيرامون خود را آموخته و بدان تكلم كرده
هـاي عبـري و    دليل، يهوديان گويش رايج در محل سكونت خود را پذيرفتنـد و مـوادي از زبـان   

اكثر جوامع در مناطق شـمال و غـرب ايـران تـا اصـفهان در      . ايراني افزودند آرامي را بر آن زبان
 كاشان نيز از آن دست مناطقي بـود كـه فرهنـگ مـاد    . اند گفته مركز به گويش مادي سخن مي

اي كه به تعبير گيرشمن جزء الينفك فرهنـگ و تمـدن مـادي     در آن رواج داشت، منطقه كامال
 ،امنشي، زبان خاستگاه اين سلسله، يعني جنـوب غـرب ايـران   هخ  اما پس از ظهور سلسله 4.بود
زباني كه امروزه با  ،ششم تا سوم پيش از ميالد بر زبان مادي غلبه يافت  سده  تدريج در فاصله به

كم ايرانيان مناطق مـاد، زبـان مـادي را بـه نفـع زبـان        كم 5.شود نام پارسي باستان شناخته مي
با ظهور ساسانيان، عالوه بر تثبيت مذهب زردشـت در كشـور،   پس از آن . پارسي كنار گذاشتند

                                                 
 .8/172طبري،  .1

 .43پيشين،  .2
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از حـدود قـرن نهـم    . به عنوان معيـار تـرويج شـد    ،كه امروزه به پارسي ميانه شهرت داردزباني 
تدريج شكل منسجم  زبان و فرهنگ تازي به  ميالدي نيز فارسي نو با ورود اعراب به ايران و غلبه

  1.و نوين خود را پيدا كرد
در آغاز عصر حاضر كه زبان فارسـي مـورد توجـه محققـان قـرار گرفـت،       . اجيگويش ر 

اي بـا انـواع مختلـف زبـان فارسـي       هـاي عمـده   شناسان با گويشي برخورد كردند كه تفاوت زبان
  لهجـه «هـاي زبـاني، در حـد     پـيش از آن، نويسـندگان محلـي كاشـان بـه ايـن تفـاوت       . داشت

ژوكوفسـكي، اسـكارمان، ارانسـكي،    . ه كرده بودنـد اشار 3»استعمال لغات پهلوي«و  2»مخصوص
كه در اطراف كاشان و در ميان يهوديان ايـن شـهر،    4تون و يارشاطربهرن آلن، ادوارد براون، لم

به اين نتيجه رسيدند كه اين گويش با نام  ،اين گويش را از نزديك مورد بررسي قرار داده بودند
نام پايتخـت مـاد   » راگا«را برگرفته از » راجي«  اسكارمان، واژه. زبان مادي است  دنباله» راجي«

برابر بـا   ،هاي مادي در آن وجود دارد كه گويش را سن نيز مناطقي كريستن 5.دانست باستان مي
  6.است دانستههاي كشور ماد باستان  سرزمين
ساسانيان و كاهش آزادي جوامع يهودي، حفظ زبـان كهـن بـه      رسد با سيطره نظر مي به

يهودي بايد از همسـايگان خـود،   «: آمده است تلموددر . ها بوده است استقالل آن  يي نشانه گونه
او حتـي در اعمـال   ... زندگي خاص متمايز باشـد   خاطر يك شيوه نه تنها به سبب ايمان، بلكه به

بودن او را بـه وي يـادآور    خود بايد ظواهر متمايزي داشته باشد كه پيوسته يهودي  عادي روزانه
مذهبي پيدا كرد، هـم نشـاني از     هاي ايراني غيرفارسي، هم جنبه بنابراين، حفظ گويش 7.»شود

انزواي بيشتري بود كه در عصر ساسـاني بـر ايـن     حاصلاستقالل و هويت اين قوم داشت و هم 
فارسي -متون عبري  مطالعه«: نويسد ارانسكي در اهميت اين رويداد مي. بوده جامعه تحميل شد
زيـرا   ؛باشـد  العاده مـي  ز اهميت فوقئخصوص تاريخ زبان پارسي حا ايراني و به  از لحاظ فقه اللغه

زبان متون مزبور، بسياري از اشكال و اصطالحات مهجـور را كـه گـاه بـا اشـكال و اصـطالحات       
                                                 

 .45پيشين، . 1

 .345كالنتر ضرابي،  .2

 .11ملك المورخين، . 3

4. Valentin Zhukovski, Oscar Mann, Iosif Mikhai lovich Oranskii, Hern Alen, 
Edward Brown, Ann Katharine Swynford Lambton, Ehsan Yarshater. 
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در برخـي مـوارد نيـز متـون مزبـور      . باشـد حفـظ كـرده اسـت     ميانه مـي  مربوط به زبان پارسي
  1.»كند شود منعكس مي اي را كه در منابع ديگر ديده نمي هاي لهجه ويژگي

هايي عبري و آرامي  گويش يهوديان كاشان، عالوه بر ساختار و شكل گويش راجي، از واژه
چنـين   هـم . يز كـرده اسـت  هـاي محلـي كاشـان متمـا     آكنده است كه اين گـويش را از گـويش  

بـا گـويش   ... هاي آشكاري در تلفظ افعـال، بـه كـاربردن ضـماير و پيشـوندهاي فعلـي و        تفاوت
تفاوت اين گويش با گويش  2.يهوديان اصفهان و همدان به عنوان دو گويش مشخص مادي دارد

-از زبـان  در همين جاست كه اگرچه گويشي تأثيرگرفتـه نيز  ،مانند يهوديان يزد ،يهوديان ديگر

توان گفت كه  ترتيب مي بدين 3.هاي ايراني است اما با گويش ساير يهوديان ايران متفاوت است
-بـوم و هويـت قـومي    هاست كه از زيست گويش يهوديان كاشان، گويشي خاص و منحصر به آن

هـاي محلـي و گـويش     شده است و به داليل بنيادي با گويش ايجادها تأثير گرفته و  مذهبي آن
  . كيشان متفاوت است هم ساير

داشتند كـه بـه    يهوديان كاشان عالوه بر زبان راجي، گويش ديگري نيز. ييگويش لوفتا
لوترائي، گويشي رمزي است كه توسط جوامع يهودي ايـران و افغانسـتان   . مشهور است 4لوترائي

ند افـراد  خواست رفت كه يهوديان نمي به كار گرفته شده است، اين گويش در شرايطي به كار مي
سهيم بر اين باور است كـه زمـان پيـدايش ايـن     . غير يهودي از محتواي سخنانشان باخبر شوند

هاي عبري كه در قالـب اشـكال    در اين گويش، واژه 5.رسد قبل از ميالد مي 600تا  630زبان به 
ايـن گـويش در ميـان     6.شـدند  ، جايگزين زبان فارسي معيار مـي رفتند كار مي بهمنسوخ فارسي 

اي است كه در ساخت عبـارات   لوفتائي زبان پيچيده. تلفظ شده است 7يهوديان كاشاني، لوفتائي
هـاي   و مانند زبـان  8ي از حروف، سامي استا كارگيري ادات، ايراني و در اغلب واژگان و پاره و به

هـاي   كـه ريشـه   در حـالي «: سهيم نيز تأكيد دارد. كرده است محلي مثل زرگري عمل ميرمزي 
اضافه و  ها، ضماير، حروف هاي آرامي يا عبري هستند، پيشوندها، پسوندها، شناسه به زبان ،فعلي
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ي كاشـان  يكـه در لـوترا   اي شخصـي  يهـا يـا ضـماير    يعني شناسه. باشد غيره به زبان محلي مي
كه  اين زبان نيز چنان 1.»هاي فعلي گويش يهوديان كاشان است شوند، همان شناسه استفاده مي
ي را يهاي محلي جاي لـوترا  گيرشدن فارسي، زبان رفته با همه اريخ كهني دارد و رفتهپيداست، ت
  2.گرفتند زبان سرّيبه عنوان 

قدمت گويش خاص يهوديان كاشان،  دليل بهكه گذشت،  چنان. گويش بارهنظر غالب در
همـين  بنـا بـر   . توان سكونت اين يهوديان را در كاشان به پيش از دوران ساساني نسبت داد مي

زيرا  ؛ي و يا حتي داخلي دانستهاي غرب ود كاشان را محصول مهاجرتيه  توان جامعه نمي ،دليل
آيـد كـه    اگر ورود يهوديان را به كاشان محصول مهاجرت از غرب بدانيم، اين پرسش پـيش مـي  

در شهري كه از آن گويش هيچ نشـاني بـر    ،اند ها چگونه با اين نوع گويش باستاني آشنا شده آن
گونه بايد پرسـيد   هاي داخلي بدانيم همين ا نمانده بود؛ و اگر اين سكونت را محصول مهاجرتج

ها چگونه گويش محل نخست خود را كنار گذاشته و اين گويش باستاني را يافته و به آن  كه آن
يهوديان كاشان، همـين محتـوا را مـورد تأكيـد قـرار        نتصر نيز در بررسي جامعه. اند سخن گفته

هـا نشـان قـدمت     آغاز استقرار يهوديان در كاشـان، ناشـناخته اسـت، امـا گـويش آن     «: هدد مي
  3.»هاست آن
  

  هاي داخلي نبود بستر مهاجرت
به طور كلي تا ظهور صفويه، كاشان نه به لحاظ اجتماعي و اقتصادي، مهاجرپذير مناسبي بود و 

» شـتي بـددين  م«حاكمـان،   كه ساكنان آن در نظر شهري. نه از نظر موقعيت اقليمي و زيستي
ي از تركـان  ا تواند پناهگاه پناهجوياني با مـذهبي متفـاوت باشـد؟ حتـي عـده      باشند چگونه مي

ي براي خود بنـا كردنـد نيـز ديـري     ا ماوراءالنهر كه در عصر سلجوقي وارد كاشان شدند و محله
ه ايـن اسـت كـه    نيـز گـوا  دستي قوميتي كاشان امـروز   يك. نپاييدند و به زادگاه خود بازگشتند

اطالعـات نسـل بـه نسـل يهوديـان      . قابليت و استعداد مهاجرپذيري نداشته اسـت  كاشان اصوال
تعـدادي از يهوديـان شـيراز و يـزد      نوزدهمكاشان نيز حاكي از آن است كه فقط از ابتداي قرن 

پـس از صـفويه امـا بـا ظهـور       4.انـد  وجوي موقعيت بهتر اقتصادي به كاشـان آمـده   براي جست
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د، تهران، اورشليم، رايها، يهوديان كاشان در مقاطع مختلف، اين شهر را به مقصد گيل كيباييناش
  .اند اراك و گيالن ترك كرده

  
  گزارش بابايي بن لطف و بابايي بن فرهاد

آثار خود را در  اصوالاين دو . اند نكردهيهوديان كاشان   اي به پيشينه هيچ اشاره گارن اين دو وقايع
  فراگير در زمان خود تأليف كرده و به هيچ عنوان به مباحث مرتبط بـا جامعـه    اقعهتوصيف دو و

توانـد   شود كه خود مي ، عناصري بازشناخته ميآنانهاي  اما در ميان گزارش ؛اند خود وارد نشده
  :بازنماي ديرينگي سكونت اين جامعه در كاشان باشد

نامـه،   اني در ايـن دو وقـايع  كاشـ يهوديـان    چهره. تعلقات سرزميني و تشابهات بومي 
بابـايي  . ها ها و دلبستگي ها، دغدغه هايي با مذهبي متفاوت است، با همان نگرش كاشاني مشخصا

اي كـه برخـي از    در زمانه :گويد دليل نگارش اين اثر مي بيانخود در   نامه بن لطف در آغاز وقايع
دل از كاشان و كاشيان بكنم و تـرك  توانم  كنند من چگونه مي يهوديان به عثماني مهاجرت مي

ترديدي نيست كه در زمان و روزگـاري كـه ايـن دو شـاعر در آن زنـدگي       1.خانه و كاشانه كنم
شهريان اكثريت نيز تا چه حـد   مسلكان و هم د مفاهيمي از اين دست حتي در ميان همردنك مي

ز تعلـق را ايجـاد كنـد؟    تواند چنـين حسـي ا   آيا چيزي جز زمان مي. ستا  ناآشنا و مهجور بوده
  بابـايي بـن لطـف نحـوه    . اند مناسبات عمومي و اجتماعي حضور داشته  يهوديان كاشاني در كليه

  2.گذاري و استقبال از شاهان صفوي توصيف كرده است هاي تاج ها را در جشن حضور آن
، مشـرب  خـوش  ،گـرم  كار مشهورند، به يهودياني خون يهوديان كاشان به يهودياني محافظه

. بـوم كـويري اسـت    ايـن زيسـت    خصوصياتي كه پيش از هر چيز زاييـده  ،شاعرپيشه و متفلسف
ن ااگـر بـدانيم در همـ    نيسـت تعجبـي   جاييهوديان كاشان در يك محله سيزده كنيسه دارند، 

مثـل   ،انـد  انواع و اقسام سوگندها را ساخته و يهوديان 3امامزاده در كاشان بوده است 200زمان 
شود، وقفيـات و   با شربت گالب شيرين مي خوانيتوراتكام طفل در گام اول  4.هراكثريت اين ش
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سابقه در  اگر يهوديان كاشان در اقدامي بي 1.ها بسيار بوده است المنفعه نيز در ميان آن امور عام
خواندند تا توانايي تشخيص مسيحا را در هنگام ظهور كسب  شان نماز مي ها بام خانه  بربت روز س
توانست يادآور خروج شيعيان از كاشان براي استقبال امام زمـان در روزهـاي جمعـه     مي 2،دكنن

االيـام بـه دليـل اخـتالف مـذهب، بـا اهـل         شهر كه از قديم  شيعه  ها نيز مانند جامعه آن 3.باشد
سابقه بـا يهوديـان اصـفهان     اند، در رويكردي بي طعن و هجو بودهسرگرم اصفهان در كشاكش و 

بـراي  «برخالف يهوديان اصفهان و قم كه به تعبير بابايي بن لطـف   4.داشتندي لجوجانه ا مراوده
پس از فشارهاي زياد و ، يهوديان كاشان تعصب ديني بسياري داشتند و »زر همه دين را بدادند

. دادنـد  شكنجه و تبعيد و قتل اسالم آوردند و در آن حال شعائر يهـودي را مخفيانـه انجـام مـي    
ا تعصب زردشتيان كاشان در هنگام ورود اسالم و شيعيان كاشـاني در دوران خلفـا   كه ب تعصبي

  اكثريت، تعامل شـهروندانه اسـت، جـز در هنگامـه      ها با جامعه نوع تعامل آن. قابل مقايسه است
  . ها كارايي بيشتري دارند وبغض فشارها و اجبارها كه حب
د يك حركت تدريجي و بطئـي و  توسعه در انواع مصاديق خو. مذهبي-پويايي فرهنگي

ويژه اثبات اين سخن در عوالم فرهنگي و معنوي  هب ؛ها آزمون و خطا و نوآوري است حاصل سال
شـكوفايي فرهنگـي حاصـل    . دشـو  نمـي  حاصـل شـبه   اي يـك  هيچ رونق و توسعه. تر است آسان

شـان  يهوديـان كا   و اين سخن درخصوص جامعه. هاي تدريجي در بستري تاريخي است شكفتن
يهـودي كاشـان مـورد توجـه قـرار        غالب پژوهشگران اين خصيصه را در جامعه. نيز صادق است

 5.توصـيف كـرده اسـت   » كهكشاني از علما، شعرا و دانشمندان يهودي«فيشل كاشان را . اند داده
ها  نآگاهي ما از آ كه ، چناناند نويسان ايراني اين علما و شعرا و دانشمندان را ناديده گرفته تاريخ

جامانده از يهوديان ايـران بـه    شود كه پس از صفويه در آثار به تنها در سطوري كوتاه خالصه مي
ديده م 16/هـ10اواخر قرنترديد رونقي كه در البالي اشعار عمراني در  بي. دست داده شده است

 تـر  هـا پـيش   هايي دراز است كه يهوديان كاشان سنگ بنـاي آن را مـدت   شود محصول سال مي
  .مذكور نيز اين پويايي مورد توجه است  نامه در دو وقايع .ندبود اشتهگذ
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تعبيـر  وصـف وقـايع دوران شـاه عبـاس دوم از      بابـايي بـن لطـف در   . اورشليم كوچك
ـ  مـي  علـت دو  گـذاري  اين عنوان 1.كند براي كاشان استفاده مي »اورشليم كوچك« داشـته   دتوان

در ايـن شـهر،   اي وسـيع   در كاشان كه به منطقـه وجود ميزان زيادي از يهوديان  ،نخست: باشد
، بـود يهودي را داده و اين عنوان در پي تشريح چنين واقعيتي خلق شـده   حالت يك شهر كامال

كـه ايـن عنـوان بـه      ايـن  -چه منظور نظر ماسـت  آن-دوديگر  يارد؛مانند جلفا در اصفهان يا گيل
بابـايي بـن لطـف در    . ن اين شهر اسـت مذهبي در ميان يهوديا-اي بازنماي پويايي فرهنگي گونه

گـري يهوديـان    روزي و دوران انوسي كند كه در حال تشريح سيه جايي از اين عنوان استفاده مي
كاشان است و استفاده از اين صفت در اين حال، تعريضـي قـوي و جـدي بـه روزگـاري امـن و       

يابيم كه در كاشـان   ه درمينام ما از طريق اشعار عمراني و اين دو وقايع. پررونق در گذشته است
كه در ادوار مختلـف ميزبـان    2و آموزش فرهنگ يهودي وجود داشته توراتمدارسي براي تعليم 

تـرين دليـل انتخـاب كاشـان بـراي       ترديـد مهـم   بي. هايي از اورشليم و اسپانيا بوده است حاخام
ودي در طـول  هاي فرهنـگ يهـ   وجود و استحكام مباني و زيرساخت ،ها سكونت توسط اين گروه

السـاعه   عنـواني خلـق  » اورشليم كوچك«رسد كه عنوان  به نظر مي. مختلف بوده است هاي سال
مذهبي يهوديان كاشان حمل -، اين عنوان بار معنايي زيادي را در تاريخ و حيات فرهنگينباشد
  .كند مي

  
  كثرت جمعيت يهوديان در كاشان

بـه چشـم    تاورنيـه   سفرنامهكاشان است، در اولين گزارشي كه حاكي از تعداد جمعيت يهوديان 
و خـانوار   600، در حالي كه يهوديان اصفهان را كاشاناو در وصف كوتاهي از يهوديان . خورد مي

خانوار گـزارش   1000كند، تعداد يهوديان كاشان را در حدود  خانوار ذكر مي 10يهوديان قم را 
شاردن نيز در . كند طف، وقايع آن را ثبت ميدر زماني است كه بابايي بن ل و اين دقيقا 3دهد مي

اين تعداد جمعيت عالوه بر اين كه  4.كند خانه توصيف مي 6500ها، كاشان را داراي  همين سال
اهميت براي اعتماد به نفس و قدرت ايـن جامعـه در كاشـان و در ميـان يهوديـان      پري ا پشتوانه
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 سرگذشـت كاشـان   نيـز  و انوسـي   كتـاب  .تواند گواه تاريخي طوالني باشـد  ايران است، خود مي
تعداد يهوديان نطنز  مناسبت ي به تعداد جمعيت يهوديان كاشان ندارند؛ بابايي بن لطف بها  اشاره

هايي كه از ميـزان جمعيـت يهوديـان داده     هم او در معدود گزارش. كند نفر عنوان مي 3000را 
نهايت موفق شـدند   در«: نويسد ند، ميند يهودي بمانا است، در گزارش ثبت نام افرادي كه مايل

 نويسي كنند و هرچه كردند كـه اقـال   هاي يهود كاشان را اسم نفر از خانواده 230رؤساي  اسامي
كردن يهوديان كاشان اشاره  مسلمان  سومين دفعه بارهيا در 1.»ترسيدند نصف يهوديان بيايند، مي

د نظـر  يـ بـه نحـوي مؤ   هـا  زارشايـن گـ   2.مرد را مسلمان كردند 700اشاره دارد كه در يك روز 
معقول در تحليـل ايـن جمعيـت عظـيم در اواسـط        رسد كه تنها گزينه به نظر مي. تاورنيه است

  3.ها و شايد هزارسال پيش از آن باشد آن به سده  اوليه  گيري هسته صفويه، ارجاع شكل
  

  تاريخ شفاهي ديرينگي يهود كاشان
آليـانس    مسيو لوريـا، نماينـده  . جامعه تأكيد دارد سنن شفاهي يهوديان كاشان بر ديرينگي اين

نوشته به كاشان آمد، در ابتداي گزارش خود م 1907/ـه1325ايسرائيليت در ايران، كه در سال 
اطالعات نسل به نسل كاشان حاكي است كه يهوديان كاشان قبل از ورود اعراب به ايـن  «: است

  4.»اند شهر، در اينجا ساكن بوده
 :نويسـد  سياسي يهوديان كاشـان مـي  -دق در گزارشي از وضعيت تاريخيسليمان كهن ص

گوينـد در   مـي . باشـند  ترين جامعه ايران مـي  قديمي اعضاي ها يهوديان كاشان معتقدند كه آن«
 بـر هجري پس از جنگ نهاوند كه ايرانيان قديم مسلمان شـدند، يهوديـان كاشـان     بيستمسنه 

  5.»ها نشد ف اعراب به آنمذهب خود باقي ماندند و تجاوزي از طر
به ايران سـفر كـرده و از    م1943/ ش1321آژانس يهود كه در سال   مشه يشاي، نماينده

 نزديك با جوامع يهود ايران ديدار داشته است، در خاطرات خود تأكيد دارد كه يهوديـان ايـران  

                                                 
  .3/373لوي،  .1
 .جاهمان .2

  .123-121حيدري و فالحيان، : هاي صفويه و قاجار، نك در خصوص دگرگوني جمعيت يهوديان كاشان در دوره .3
 .832/ 3به نقل از لوي،  .4

 .1017-1016/ 3لوي،  .5
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هـا   تلـف آن هاي بسياري دارند؛ وي سپس به ذكر خصوصيات مخ رسوم و عقايد و زبان تفاوتدر 
   1.است تهنسداها  يهوديان كاشان را قدمت و اصالت آن  و مشخصه اختهپرد 

هاي پيش از اسـالم   از دوره«: بدون ذكر منبع آورده است تاريخ اجتماعي كاشاننراقي در 
ها بستگي  اند كه افزايش و كاهش جمعيت آن تاكنون يك اقليت يهودي در كاشان سكني داشته

رسـد كـه    بـه نظـر مـي    2.»بـه عوامـل اقتصـادي داشـته     و سياسي، خصوصااعي به اوضاع اجتم
مطالـب  در در كتاب خـود  او ؛ چرا كه اخذ شده باشد تاريخ يهود ايرانكتاب  ازهاي فوق  گزارش

گرچه بعيد نيست كه براي ايـن نظـر مسـتنداتي در دسـت      ؛ديگري نيز به آن ارجاع داده است
نامـه نيـز    او بـه اصـل دو وقـايع   . اشان استفاده كرده باشـد داشته و يا از منابع و قول يهوديان ك

  .دسترس داشته است
توان گفت كه يهوديان در سير مهاجرت خود به مناطق مركزي فـالت ايـران    بنابر اين مي

 ،كاشان وجود داشت سكونتگاهي براي خود ايجاد كردند  در كنار ديگر حصارهايي كه در منطقه
در قمي  3.محله چندين رشته قنات قديمي نيز شناسايي شده است كه در اطراف اين ويژه اين هب

آباد، آران  يحيي :هايي عبري اشاره دارد از مناطق و روستاهاي كاشان به نام سخندر قرن چهارم 
هـا   اگرچه اين نام 4.آباد، وادي اسحق آباد، سليمان آباد، موسي آباد، ابراهيم ، داودآباد، يسع]هارون[

هاي روستاهايي ديده  ها در كنار نام ، اما در كاشان اين نامهمسلمان نيز بود  امعهج  مورد استفاده
ها در قم، يسـع نـام    نيز درست است كه يكي از اعقاب اشعري. فارسي هستند شود كه عمدتا مي

هاي اين خاندان را از روستا و مسجد تا چشمه و منبر برشمرده و بـه   دارد، اما قمي تمامي سازه
اشـاره  ) يوشـع (نامي كه به يكي از قهرمانـان عبـري    ،اي نكرده است در كاشان اشاره اين روستا

 5.انــديهوديــان در قــم ســكونت داشــته ،قمــي، در ايــن قــرن  دانــيم كــه طبــق گفتــه مــي. دارد
زيـرا   ؛شايد بناي آران را يهوديان نهاده باشند«: نويسد المورخين نيز با اشاره به نام آران مي ملك

  .اند البته ديگر مورخان متذكر اين نامگذاري نشده 6.»است "دشت هارون" كه اصل اسمش

                                                 
 .283/ 2يشاي، . 1

 .10نراقي، . 2

 .97-94كالنتر ضرابي، : نك. 3

  .138قمي، . 4
  .18همان،  .5
 .24ملك المورخين،  .6
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در خصوص سرنوشت يهوديان كاشان پس از اسالم، در سنن شفاهي يهوديان كاشان آمده 
پس از جنگ نهاوند كه ايرانيـان قـديم مسـلمان شـدند،     ] م641[هجري  20  در سنه«است كه 

چنـان كـه    1.»هـا نشـد   اوزي از طرف اعـراب بـه آن  يهوديان كاشان به مذهب خود ماندند و تج
آل بويه بيـرون از حصـار شـهر قـرار داشـته و گويـا در        هكليميان تا دور  تر دانستيم، محله پيش

 سپاهيان اسالم معموال«: نويسد ميچوكسي . باشدحصاركشي دوران سلجوقي وارد دژ شهر شده 
اور آن را بـه منظـور غـارت و سـكونت     دادند و مناطق مسكوني مجـ  دژها را هدف حمله قرار مي

رسد كه بتوان به گزارش سـنتي يهوديـان كاشـان اعتمـاد كـرد و       به نظر مي 2.»كردند حفظ مي
يهوديان اين شهر از وقـايع بعـدي در امـان     فقطاحتمال داد كه در ماجراي فتح كاشان،  چنين

  . را تكرار كرده باشندها نيز رفتار يهوديان اصفهان  مانده باشند، گرچه بعيد نيست كه آن
بـاره سرگذشـت   در ،ايم درگير حدسيات و جزئيات شـويم  جا كه نخواسته با اين حال از آن

يهوديان كاشان در كنيم كه  پيش از اسالم به كلياتي از اين دست بسنده مي يهوديان كاشان در
 ز شمال غرب وها يا از خط سير جنوب، پس از گذشتن از اصفهان و نطنز، و يا ا يكي از مهاجرت

 و انـد  گاهي بـراي خـود ايجـاد كـرده     پس از گذشتن از ري و قم وارد اين منطقه شده و سكونت
اين امكان نيز وجود دارد . ندا هيك محله در شهر شد صاحبكم با تمركز جمعيت در منطقه،  كم

  .هاي بعدي يهوديان به ايران گسترش يافته باشد اين جامعه با مهاجرت  اوليه  كه هسته
  
  نتيجه

ها و نظريات مختلفي كه در رابطه با پيشينه و قدمت يهوديان كاشـان در   پس از بررسي گزارش
تـرين،   ها قديمي آن  توان به اين نتيجه رسيد كه يهوديان كاشان، اگر نه به گفته دست است، مي

مقـدس   اند كه پيش از اسالم و در مسير مهـاجرت از ارض  از جوامع مذهبي كهنسال ايران بوده
شود كه  ها مدرك مكتوبي از اين جامعه ديده نمي در اين گزارش. ندبود به اين منطقه پا گذاشته

د؛ اما شناسايي عناصر مختلف فرهنگـي  به پيش از دوران تيموري بازرسان ها را آن  بتواند پيشينه
كند كه تا  اهم ميقرائن جغرافيايي و تاريخي، اين امكان را فر  ويژه زباني، و مشاهده هو محلي و ب

  .بند باشيم سندي صريح و متقن بر انكار اين نظر، به آن پاي  ارائه

                                                 
  .1016/ 3لوي،  .1
 .31چوكسي، . 2
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نظرياتي كه در خصوص گويش يهوديان كاشان مرور شد نشان داد كـه ايـن يهوديـان بـا     

موسوم شـده  » مادي«و اخيرا » زبان غربي«زباني كه به . اند گفته زباني پيشاهخامنشي سخن مي
ها را به اولين شكست  چار بايد نظر يهوديان كاشان را پذيرفت و تاريخ آندر اين صورت نا. است

  قبل از ميالد به عقب كشيد و شـهرهاي مـاد را نـه بـه منطقـه      739سياسي دولت اسرائيل در 
دهه پيش چنين نظري بيشتر بـه   3تا حدود . حكومت مادها تفسير كرد  سكونت، كه به گستره

سرانجام  و .توان آن را محتاج بررسي بيشتر دانست مي هامروزمانست اما  يك شوخي تاريخي مي
كه هسته اقامت يهوديان كاشان پيش از اسالم در كاشان تشكيل شده و  اينبر نظريه سوم مبني 

  .پس از اسالم گسترش يافته است نيز قابل انكار نيست و جامع دو ديدگاه مذكور است
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