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این مقاله در پی . ها، با تحوالت مهمی در زندگی کلیمیان ایران موافقت کرد یهودي
ق چگونه شرایط زندگی 1324تا  1264هاي  بررسی این پرسش است که در سال

فرضیه مقاله این است که کلیمیان با . اجتماعی و اقتصادي کلیمیان ایران متحول شد
ها و کشورهاي قدرتمند اروپایی، حکومت المللی هوادار یهودي کمک نهادهاي بین

هاي بیشتري در جهت بهبود حیات اجتماعی و قاجار را ترغیب کردند تا فرصت
  . هاي مختلف واگذاردشان در زمینهاقتصادي

  .هاي مسیونريهاي اروپایی، فعالیتقاجارها، کلیمیان، آلیانس، قدرت: هاکلید وازه
  مقدمه.1

ق به 1324تا  1264هاي  اوضاع اجتماعی و اقتصادي کلیمیان در دوره قاجار و بین سال
به رغم شرح ضد و نقیض . هاي پیش تغییر و تحوالت مهمی به خود دید نسبت دوره

و مقامات محلی در این دوره براي تحول در زیست اجتماعی و ها، دولت ایران  گزارش
هاي بزرگ اروپایی هاي سیاسی قدرتنمایندگی: اقتصادي کلیمیان از دو سو زیر فشار بودند

هاي جهانی یهود که مدام وضعیت اجتماعی و اقتصادي کلیمیان را  در ایران و سازمان
گذاشتند؛ و دیگر، د اوضاع زیر فشار میدادند و دولت ایران براي بهبونامناسب نشان می

توانستند عامه مردم را براي انجام هر  هاي بانفوذ داخلی که میمذهبیون متعصب و گروه
در . طبعاً گروه اخیر مانع اصالحات و تحوالت تازه بود. گونه عملی با خود همراه کنند

دست هیچ یک از این کرد تا بهانه به نتیجه، دولت همواره جانب احتیاط را رعایت می
مسلماً اقدام در این زمینه، نیاز به بررسی جوانب مختلف داشت و همین، . ها ندهد گروه

  .نمودپیشرفت کار را کند می
ها را مرتب در مطبوعات و  هاي اروپایی در دوره قاجار، مسائل و اوضاع یهوديقدرت

هنگامی که . کردند مینشریات خود را انعکاس داده و براي بهبود اوضاع آنها تالش 
م به اروپا سفر کرد، مراکز مختلف 1873/ق1290شاه براي نخستین بار در سال  ناصرالدین

یهودي در پاریس، لندن، آمستردام، برلین، استانبول و شهرهاي دیگر، در نشریات و 
با وجود تقاضاي پی در . دادندمطبوعات خود اوضاع کلیمیان ایران را نامساعد گزارش می
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تر، معلوم بود که تغییر  هاي دائم دولت براي ایجاد اوضاع مناسب کلیمیان ایران و وعده پی
شاه در سفر خود به اروپا از اتحادیه جهانی آلیانس در پاریس دیدن . چندانی رخ نداده است

م با اعضاي مرکزي آن در یکی از 1873ژوئیه  12/ق1290االول  جمادي 28کرد و در 
، رئیس جهانی )AdolpheCrémieux(آدولف کرمیو . گفتگو پرداخت هاي این شهر به هتل

آلیانس، در این دیدار از اوضاع نابسامان کلیمیان ایران اظهار نارضایتی کرد و از شاه 
پس از . خواست زمینه بهبود اوضاع فرهنگی، اجتماعی و آموزشی کلیمیان فراهم نماید

خان سپهساالر  گرفت، میرزا حسینصورت میخان  گفتگوهاي زیاد که با مداخله میرزا ملکم
شاه دستور . از سوي شاه مأمور شد تا با بررسی اوضاع، شرایط بهتري براي آنها فراهم کند

، اما این مدارس )Bickerman and Fischel, 2007: 790(تأسیس مدارس آلیانس را صادر کرد 
حال، کمیته مرکزي آلیانس در با این . هاي مذهبی هنوز احداث نشده بودندبه دلیل مخالفت

  ). 224: 1377شاه،  ناصرالدین. (تهران و شیراز تشکیل شد
هاي کشورهاي اروپایی در ایران، دولت را  اتحادیه جهانی یهود با همکاري سفارتخانه

. تحت فشار قرار داد تا نسبت به تغییر اوضاع اجتماعی و آموزشی کلیمیان اقدام نماید
م براي بهبود شرایط زندگی کلیمیان، فرمانی صادر 1880/ق1297 شاه در سال ناصرالدین

با این فرمان، مدارس آلیانس . کرد و از تمامی حکام ایاالت خواست تا آن را رعایت کنند
هاي آنها، موقعیت آموزشی کلیمیان در مناطق  در ایران تأسیس شدند و با گسترش فعالیت

ته به یکی از مراکز مهم آموزشی تبدیل شدند این مدارس رفته رف. مختلف ایران متحول شد
در . کشیدنددادند و نظام آموزش سنتی کشور را به چالش میکه دانش نوین را نشر می

شاه با پیروزي جنبش مشروطه و گسترش فعالیت مدارس آلیانس، اوضاع  دوره مظفرالدین
  .بل مقایسه نبودآموزشی کلیمیان چنان پیشرفتی نمود که به هیچ روي با پیش از آن قا

هاي حیات تغییرات و تحوالت این دوره تنها در حوزه آموزش نبود و بقیه عرصه
مقاله . شوداجتماعی و اقتصادي کلیمیان را نیز در برگرفت که در مقاله به آنها پرداخته می

ق چگونه شرایط 1324تا  1264هاي  حاضر در پی بررسی این پرسش است که در سال
فرضیه مقاله این است که کلیمیان با . و اقتصادي کلیمیان ایران متحول شدزندگی اجتماعی 
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ها و کشورهاي قدرتمند اروپایی، حکومت قاجار را المللی هوادار یهودي کمک نهادهاي بین
شان در هاي بیشتري در جهت بهبود حیات اجتماعی و اقتصاديترغیب کردند تا فرصت

هاي رفاهی، مالی، کسب و کار، بهداشت، در زمینه هااین فرصت. هاي مختلف واگذاردزمینه
 .شودجمعیت و مهاجرت، و روابط با حکومت بررسی می

  وضعیت رفاهی.2
. هاي جداگانه شهر اقامت داشتند هاي پیشین، در محله کلیمیان در دوره قاجار همانند دوره

آئینی داشتند که از هایی از بابت اشتغال، لباس، آداب و رسوم  آنها از گذشته محدودیت
). 1/648: 1380کرزن، (کرد  هاي جامعه متمایزشان می لحاظ اجتماعی از دیگر گروه

؛ )Loeb, 1996: 139(کردند هاي اجتماعی ایجاد می هایی در زمینه ها نیز محدودیتحکومت
دیوار مثالً در اصفهان مجاز نبودند کاله بر سر بگذارند یا در بازار مغازه داشته باشند و یا 

). 1/648-649: 1380کرزن، (خانه خود را با ارتفاعی بیش از همسایه خود بسازند 
آقانجفی، روحانی بزرگ این شهر، از مردم خواسته بود تا با کلیمیان معامله نکنند و این کار، 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت (شان شده بود باعث کسادي بازار کلیمیان و اعتراض
شناسی  لورنس لوب، دانشیار انسان).3و  1: 1315، 3، پرونده 31ه، کارتن امور خارج

دانشگاه یوتا، ضمن برشمردن برخی از این رفتارهاي تحقیرآمیز نسبت به کلیمیان در دوره 
کند و  دار توصیف می هاي پیش از آن، خنده ها را نسبت به سده قاجار، این محدودیت

بیل رفتارها را تا دهه چهل در دوره پهلوي در نویسد که به همراه همسرش این ق می
  ).Loeb, 1996: 249-50(بروجرد، همدان و یزد شاهد بوده است 

/ ق1307در سال . در تهران و کاشان که تعدادشان زیادتر بود، روزگار بهتري داشتند
تعداد این . کنیسه داشتند 14تا  10کرد و بین  م، چهار هزار کلیمی در تهران زندگی می1890

تا اواسط سده بیستم، کلیمیان ایران هیچ انجمن . کنیسه رسید 19م به 1918/ ق1336تا سال 
در تهران و ). Cohen, 1986: 16(دادند  ها این وظایف را انجام می یا مجمعی نداشتند و کنیسه

). 1/648-649: 1380کرزن، (بوشهر رفاه بیشتري داشتند و از زحمت و آزار به دور بودند 
تر بود و از گذاشتن کاله ایرانی منع شدند  شان از شهرهاي دیگر آشفتهشیراز اوضاع در
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: ق1323، 1/4، پرونده 22مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، کارتن (
هاي قنبرشاه مشهد و ایاالت دیگر، براي پیدا کردن طال و نقره کار  کلیمیان در تپه). 1/87

ها و مرکز اسناد  سازمان کتابخانه، موزه(، طال و نقره در دست آنان بود کردند و در واقع می
رسد، در  به نظر می) Loeb, 1996: 250-51؛ 1: 54986آستان قدس رضوي، سند شماره 

ها و مرکز اسناد  سازمان کتابخانه، موزه(مشهد حاکم خراسان بر کار آنها نظارت داشته است 
جامعه کلیمیان در آذربایجان نیز سازمان ). 1-2: 54992آستان قدس رضوي، سند شماره 

شناختند که به نفع خود از  آنها به عنوان رئیس، یک خاخام بزرگ را می. خاصی نداشت
گذر ساالنه خاخام یهودي به . گرفت عوارض می) غذاي پاك در آیین یهود(گوشت کاشر 

به موجب . داد هاي جهان پیوند می اي بود که کلیمیان ایران را با بقیه یهودي ایران، تنها حلقه
اي که این خاخام از اورشلیم گرفته بود، در ایران به اختالفات آنها رسیدگی  نامه اعتبار

  ).91- 92: 1362اوبن، (دادند  قران به او می 15تا  2کرد و با توجه به استطاعت مالی از  می
احتیاطی شرایط ند، اما گاه بیکرد کلیمیان در میان مردم ایران همواره با احتیاط رفتار می

توان به دعواهایی همچون دعواي  هاي آن می از نمونه. آورد بدي را برایشان به وجود می
شدند و با ارجاع  حیدري و نعمتی میان کلیمیان اشاره کرد که معموالً تعدادي مجروح می

). 220: 1362 سیرجانی،(شد  هاي سنگینی بر آنها تحمیل می این دعواها به حکومت، جریمه
هاي مذهبی و به تبع آن،  توان به این نتیجه رسید که تعصب ها، می از مجموع گزارش
شد، در  تر و در محیط اصفهان و شیراز وارد می هاي جنوبی ها در قسمت فشاري که بر اقلیت

از لحاظ دینی، کلیمیان معموالً کنیسه داشتند، اما در برخی . تهران و نواحی دیگر کمتر بود
شان کمتر بود، از یک اتاق معمولی براي روستاهاي شرق ایران و کردستان که جمعیت

  ).Cohen, 1986: 15(بردند  عبادت بهره می
از فعاالن فرهنگی یهودي که چند باري از سوي آلیانس ) Albert Confino(آلبر کُفینو 

در ایران «: نویسد مرکزي فرانسه به ایران سفر کرد، در مورد اوضاع اجتماعی کلیمیان می
محله . ها وجود نداشت تر از محله یهودي تر و کثیف آورتر، ناسالم چیزي ترحم

تنگ و تاریکی بود که هاي شیراز طول و عرض زیادي نداشت و در واقع گتوي  یهودي
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کردند، در  ها به صورت فشرده زندگی می خانواده در این خانه 1000. خانه داشت 220
. . . ها بیشتر از یک متر پهنا نداشتند کوچه. خانواده بود 150حالی که فقط جاي زندگی 

در سال . . . . ها روي هم انباشته شده بود انواع کثافات و آشغال توي کوچه. 
: 1996نتصر، (» بچه از بیماري تیفوس، دیفتري و آبله فوت شدند 400م، 1902/ق1320

2/239.(  
هایی که براي کلیمیان ایجاد شد، وضعیت آنها  در نتیجه این وضعیت و محدودیت

ها به وسیله نمایندگان سیاسی  دوباره در مطبوعات اروپا منعکس گردید و آلیانس یهودي
را ) Joseph Cazès(هایی برداشت و جوزف کازس  ی گامکشورهاي بزرگ به نفع اقلیت کلیم

اقدامات کازس و گفتگوهاي وي با رجال سیاسی و . براي حمایت کلیمیان به تهران فرستاد
چیدن زلف موقوف شد و به جاي وصله کردن، . مذهبی در بهبود وضع کلیمیان مؤثر افتاد

: 1339لوي، (د نصب کردند کلیمیان یک عالمت فلزي که نشانه اتحاد بود، بر سینه خو
هاي کشورهاي خارجی همواره از حقوق اقلیت   گري اگرچه سفارت و کنسول). 3/776

کردند، اما باید توجه داشت که برخی از کلیمیان از اتباع همین  ایرانی دفاع می  کلیمی
، 1/4، پرونده 22مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، کارتن (کشورها بودند 

  ).4: 1317، 19، پرونده 24؛ کارتن 1/87: 1323
کردند شاهان قاجار را راضی کنند تا  عالوه بر این، همواره افرادي نیز بودند که سعی می

م، یک یهودي به نام 1862/ق1279در سال . اقدامات مثبتی در رابطه با کلیمیان انجام دهند
شاه نوشت و در آن ضمن تعریف و  ناي به ناصرالدی بارنت، نامهفیوره  مونتهسر موسی 

ها در تمجید از عبدالحمید، سلطان عثمانی، به خاطر ایجاد شرایط مناسب براي یهودي
مرکز اسناد و تاریخ (عثمانی، از شاه ایران هم خواست مانند وي با کلیمیان برخورد کند 

د، پس از یک دهه بع). 1: 1279، 18، پرونده 10دیپلماسی وزارت امور خارجه، کارتن 
هاي خارجی که همواره  ها و سفارتخانه شاه از اروپا، اتحادیه یهودي مراجعه ناصرالدین

شاه در  مراقب اوضاع بودند، دولت را تحت فشار قرار دادند تا اینکه ناصرالدین
: 1339لوي، (م فرمانی در حمایت از کلیمیان صادر کرد 1880می /ق1297اآلخر  جمادي
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شاه براي رعایت حقوق شهروندان کلیمی، فقط یکی از موارد  اصرالدیناما فرمان ن). 3/735
به این معنی، شاه پس از بازگشت به ایران و بررسی . هاي انگلیس بود نامه انجمن یهودي

اوضاع و شرایط، شاید از روي زیرکی و ذکاوت، موردي را انتخاب کرد که در آن محدوده 
توانستند با تکیه بر  بر این، جامعه و روحانیون نمیعالوه . نمود زمانی بیشتر جلب توجه می

دید که درخواست  شاه با این فرمان، دیگر لزومی نمی . قوانین اسالم مانع اجراي آن شوند
به همه این احوال، فرهاد میرزا، حاکم شیراز، این . امضا شده در پاریس را هم اجرا کند

مرکز اسناد و (هایی شد  عث بروز اعتراضفرمان را در حق کلیمیان آن شهر صادر کرد که با
  ).4: 1296، 15، پرونده 16تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، کارتن 

خواهان به کلیمیان وعده دادند که پس از  شاه، مشروطهدر دهه دوم حکومت مظفرالدین
). 9/544: 1382راوندي، (استقرار مشروطیت، حقوق مدنی آنها را ملحوظ خواهند نمود 

نامه انجمن، آنها حضور پیروان چهار مذهب پذیرفتند که از آن جمله  ی در ماده دوم نظامحت
خود ). 210-208/ 1: 1384کرمانی، (االصل باشند  کلیمیان بودند؛ البته، به شرطی که ایرانی

ها هم انجمن یهودیان را تشکیل دادند تا حقوقی را در این زمینه پیگیري کنند  کلیمی
الدین واعظ نیز در زمان انقالب، در محله کلیمیان تهران  جمال). 111: 1389آبراهامیان، (

در نتیجه این انقالب، «: حضور یافت و در کنیسه هاداش نطقی تاریخی نمود و گفت
کلیمیان حتی ). 3/830: 1339لوي، (» ...ها نیز از مزایاي آزادي برخوردار خواهند شد یهودي

هان براي شهداي آذربایجان مجلسی برگزار شده بود، در فراتر از این، موقعی که در اصف
ها را باالي دست گرفته از بچه هفت ساله تا پیرمرد هفتاد ساله شرکت کرده  حالی که تورات

آنها همچنین براي اولین سالگرد تأسیس مجلس، جشن ). 388: 1383کسروي، (بودند 
  ).2/135: 1371آبادي،  دولت(مفصلی برپا کردند 

اند، رابطه کلیمیان و  این است که محققان یهودي و اروپایی همواره سعی کردهواقعیت 
دهد که این دو رابطه  ها نشان می مسلمانان را خصمانه نشان دهند، اما گزارش

علیه کلیمیان   ها در آغاز مشروطه که بسیاري از ناآرامی. اند آمیزي با یکدیگر داشته مسالمت
شان و سلمان تالش زیادي در نجات جان همسایگان کلیمیبود، در کرمانشاه شهروندان م
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، کنسول بریتانیا )Haworth(کاپیتان هاورث . آمیز انجام دادند حفظ آنها از اقدامات خشونت
در کرمانشاه، از احساس همدردي مسلمانان در ارسال غذا و پوشاك براي کلیمیان، بسیار 

ان خود را مدیون مسلمانانی بودند که در گوید که بسیاري از کلیمیان ج وي می. متعجب شد
هاي  برخی موارد عمالً مسلحانه در جلوي دوستان خود ایستادند تا توانستند آنها را به خانه

  ).277: 1383کسروي، (خود ببرند 

  پرداخت مالیات.3
مالیات . مالیات همواره عامل مهم درگیري و اختالف کلیمیان با حکام و مأموران دولتی بود

- اي مخصوص ثبت می اي با توجه به جمعیت آنها در دفترچه ها در هر محل و ناحیه اقلیت

به عنوان نمونه، در همدان غالب . شداما این میزان بر حسب شرایط کم یا زیاد می. شد
دادند که به واسطه حرفه زرگري، مالیات بیشتري از  صنف زرگران را کلیمیان تشکیل می

حرفه بعدها دچار تغییر و تحول شد و مسلمانان برتري یافتند، اما  این. شد آنها گرفته می
مرکز اسناد و تاریخ (گرفت  حکومت همان مقدار مالیات را از زرگران مسلمان نیز می

تجارت نیز امري ). 192و  143: 1324، 5، پرونده 26دیپلماسی وزارت امور خارجه، کارتن 
ممنوعیت کاال، گاه با پرداخت مالیات بیشتري به  تاجران کلیمی به واسطه. مورد اختالف بود

توانستند آن کاال را صادر یا وارد کنند و به فروش برسانند، اما اختالف  حکومت محلی، می
بین حکومت، کارگزاري و گمرك، ممکن بود منجر به توقیف کاال و گرفتار شدن تاجر 

اي است که همواره  ك مسألههمچنین، تعدي مأموران گمر). 138و  135: همان(کلیمی شود 
  ).261: همان(مورد شکایت کلیمیان بود 

توانستند ثروت زیادي ذخیره کنند،  دهد که کلیمیان نمیهاي تند نشان میبرخی گزارش
گرفتند و بیشتر آن را در تهران مستقیماً به  زیرا مأموران دولتی آن را به عنوان مالیات می

ی که فقیر بودند و توانایی پرداخت مالیات نداشتند، به کسان. کردند خزانه دولت واریز می
به طور کلی، قدرت مأمور . گرفتند کار واداشته شده و دستمزدشان را در عوض مالیات می

ها را براي اخذ مالیات به فروش  توانست حتی لباس یهودي گیر نامحدود بود و می مالیات
، تاجر )Israel Joseph Benjamin(امین اسرائیل جوزف بنی). 952: 1335دالمانی، (برساند 
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م طی سفري طوالنی از طریق کشور عراق وارد ایران شد، 1850/ق1267یهودي که در سال 
هاي ایرانی کسانی هستند که بسیار ثروتمندند و این ثروت، منبع  در میان یهودي«: نویسد می

» شدند انند جنایت میبسیاري از خطرات است که آنها مجبور به پنهان کردن گنجینه خود م
)Yerosushalmi, 2009: 12 .(توان منکر این مسأله شد که دولت مرکزي همواره  اگرچه نمی

دادن به وضعیت کلیمیان بود و به حاکمان و مأموران محلی دستوراتی مبنی بر  در پی سامان
مان عمل کرد، اما حکام چند سالی به آن فر قطع اضافه مالیات مقرره از کلیمیان صادر می

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، (کردند  کرده و سپس آن را رها می
 ).3: 1286، 30، پرونده 13کارتن 

  امنیت اموال .4
هاي آنهاست که فراوان گزارش  التجاره ها و مال از دیگر مشکالت کلیمیان، دزدي از خانه

ان بود و حاکمان محلی، کارگزاران، شده است؛ اگرچه این تقریباً امري عمومی در ایر
مرکز (وزارت امور خارجه و دیگر عوامل دولتی همواره در پی رفع این مشکالت بودند 

در این ). 96: 1286، 30، پرونده 13اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، کارتن 
ي نظمیه و دولت شد، اما حبس افراد مظنون، برا موارد، معموالً اداره نظمیه وارد عمل می

مسئولیت داشت، زیرا ترس آن بود که به واسطه محل نامناسب بازداشتگاه و یا بیماري، 
صورت   اگر دزدي از مقبره یا کنیسه). 67: همان(پیش از اثبات اتهام، شخص تلف شود 

کشید، مظنونین توسط کارگزاري به تهران  فایده طول می گرفت و جلسات رسیدگی بی می
؛ 78و  69: همان(شد  دند و جلسات تحقیق در وزارت امور خارجه برگزار میش منتقل می

در صورتی که کارگزاري به هر دلیلی به شکایات ). 1/65: 1323، 1/4، پرونده 22کارتن 
کرد، شاکی دادخواستش را به تهران و یا به والیت مجاور، مثالً از کردستان به  توجهی می بی

، 5، پرونده 26اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، کارتن مرکز (برد  کرمانشاه می
  ).73و  72: 1323، 1/4، پرونده 22؛ کارتن 265: 1324

گرفت، علما و دیگر  گاه اگر سرقت از سوي کدخدا و یا یکی از اهالی محل صورت می
، گونه موارد شدند، در این اهالی براي اثبات حرف شخص کلیمی، حاضر به شهادت می
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). 91: همان(گیري اموال شخص وارد عمل شود  توانست براي بازپس کارگزاري زودتر می
و حتی وزارت امور خارجه، به طور مستقیم به فرد متضرر نامه نوشته و قول پیگیري مشکل 

  ).33: 1319، 16، پرونده 16؛ کارتن 93: همان(داد  تا رسیدن به نتیجه را می
آمدهاي بد جلوگیري کند، اما در این  کرد از پیش میدر نتیجه، دولت همواره سعی 

شدن  داد و به کشته گاه اگر نزاعی بین کلیمیان و مسلمانان روي می. راستا همیشه موفق نبود
شد تا نزاع  شد، دولت حتی حاضر به پرداخت دیه آنها می چند نفر از مسلمانان منجر می

، 5، پرونده 26ی وزارت امور خارجه، کارتن مرکز اسناد و تاریخ دیپلماس(زودتر پایان یابد 
هاي متبوعه  به مقامات دولتی و سفارتخانه  ، زیرا شکایت علما و رؤساي کلیمی)22: 1324

هاي خارجی داده تا به بهانه حمایت از این افراد، در  خود ممکن بود بهانه به دست دولت
کرد مسأله را  ع، دولت سعی میدر این مواق). 11و  4: همان(امور داخلی کشور دخالت کنند 

در همان ابتدا حل و فصل کند، زیرا در صورت پیچیده شدن اوضاع و دخالت عامه مردم و 
گران و یا عامالن اصلی  توانست اخالل هاي کلیمیان، دیگر نمی احتماالً ورود آنها به محله

ز سوي دولت در صورت تأخیر، بالفاصله ا. تحریک و شورش را دستگیر و تنبیه کند
روحانیون و عامه به حمایت از کلیمیان و سپس با دخالت سفراي کشورهاي اروپایی، به 

عالوه بر این، گاه اگر مسأله مهمی در مورد . شد گرایی و سرپیچی از اسالم متهم می غرب
دیدند که شاه را هم در جریان آن  افتاد، مسئوالن دولتی، صالح می یک نفر کلیمی اتفاق می

  ).3: 296- 4266سازمان اسناد و کتابخانه ملی، شماره بازیابی (د قرار بدهن
ها  رفتارهاي نابخردانه عوامل حکومتی، گاه باعث تحریک احساسات مردم علیه کلیمی

م که اموال برخی کلیمیان به غارت رفت، آنها در 1900دسامبر /ق1318در رمضان . شد می
الدوله وزیر مالیه و  غتشاش، معاوندر این ا. ارگ شاه به توپ مروارید پناه بردند
الدوله، رئیس کلیمیان تهران  در پی این، معین. مختارالسلطنه رئیس نظمیه دست داشتند

). 548/ 1: 1386سپهر، (الملک مستوفی بر عهده گرفت  معزول شد و این کار را مصباح
تبعید کرد سرانجام، دولت عامل اصلی اغتشاش یعنی شیخ ابراهیم را دستگیر و به کالت 

باید در نظر داشت که شاه براي سفرهاي اروپایی نیاز به پول و اخذ آن از ). 1/553: همان(
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توجهی به مسأله کلیمیان چندان خوشایند این  دانست که بی هاي اروپایی داشت و می دولت
  .ها نیست دولت

ه با بروز گا. توانست اعمال فشار کند ها در مقابل مردم، بیشتر می حکومت در شهرستان
رفت که با تلگراف به تهران و فرستادن  اي، محله کلیمیان تا آستانه غارت پیش می واقعه

آمدي در صفر نمونه چنین پیش. شد سربازان از سوي حاکم شهر، اغتشاش سرکوب می
سازمان اسناد و کتابخانه ملی، شماره بازیابی (م در شیراز روي داد 1877مارس /ق1294
داد که حتی اگر روحانیون خواستند  گاه دولت به سربازان دستور می). 1-5: 280- 352

البته در این میان، نباید از نقش ). 2/217: 1996نتصر، (اغتشاش کنند آنها را سرکوب کنند 
تر این گونه  کردن هر چه سریع هاي غربی مانند انگلیس در برطرف هاي دولت  سفارتخانه

م تنها مداخله 1892/ق1309در سال ). 3/574: 1362افی، السلطنه م نظام(ها غافل شد  غائله
دولت مرکزي و سفارت انگلیس توانست به درگیري مسلمانان با کلیمیان پایان دهد 

)Netzer, “Hamadan”, 2007: 292.(  
  کسب و کار.5

شود که پذیرفتن یکی یا  به طور معمول، درباره مشاغل کلیمیان ایران سه دیدگاه مطرح می
برخی محققان به صراحت، تمامی . شود باعث عدم درك مناسب این بحث می رد دیگري

گروهی دیگر فقط . دهندهایی که براي مسلمانان مناسب نبود را به کلیمیان نسبت می شغل
کنند که کلیمیان در این دوره، از  به تجارت و طبابت اشاره دارند و این تصور را ایجاد می

گروه سوم کسانی مثل کرزن هستند که . مناسبی داشتند لحاظ اجتماعی و اقتصادي وضعیت
  .کنیمها را در زیر بررسی میاین دیدگاه. دهند هاي متفاوتی را ارائه می گزارش

فروشی و  در این دوره، عده بسیاري از کلیمیان ایران به کار تجارت، داللی، شراب
، 24خارجه، کارتن  مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور(پزشکی مشغول بودند 

، اما در رشته بازرگانی به ندرت مقام شامخی )1/440: 1380؛ کرزن، 31: 1317، 20پرونده 
هاي خاص خود شرابی  کلیمیان از انگور ناحیه خالر شیراز با روش. آوردند به دست می

/ ق1282در سال ). 2/1292: 1382فسایی، (نمودند که شهرت جهانی داشت تولید می
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البته ). Loeb, 1996: 251(انزده درصد از مردم شیراز در کار تولید مشروب بودند م، پ1903
شد، دچار مؤاخذه  اگر در خفا به مسلمانان و آشکارا به غیرمسلمانان شرابی فروخته می

: 1371آبادي،  دولت(شد  شدند و بهانه براي حمله به محله آنها فراهم می حکومت می
گرفت، پیامدهاي بدتري به دنبال  ل در ماه رمضان صورت میهمچنین، اگر این عم). 3/236

: 1321، 5، پرونده 28مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، کارتن (داشت می
بردند، همین جرم  اي براي جریمه اهالی مسلمان بهره می حکام محلی نیز که از هر بهانه). 1

کردند  پنهانی مسلمانان در خانه آنها شناسایی میرا در حق اقلیت کلیمی به بهانه شرب خمر 
و  202: 1324، 5، پرونده 26مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، کارتن (

222.(  
شماري از کلیمیان شیراز به نواختن موسیقی، خوانندگی و رقاصی مشغول بودند 

)Yerosushalmi, 2009: 19 (ند که گاه عدم حضور آنان و به حدي در این کار مهارت داشت
به عنوان نمونه، در اواخر سال . شد در مجلس از بزرگان و تاجران باعث اغتشاش می

السلطان، صاحب منصب فوج زرند، دعوت  م، مالآقا یهودي، از سوي بهاء1900/ق1318
السلطان نشد و همین  وي ضمن حضور در مهمانی حاضر به رفتن به مهمانی انتظام. شد

؛ مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی 222-221/ 2: 1996نتصر، (شهر پدید آورد آشوبی در 
اي در موسیقی  کلیمیان به اندازه). 26: 1323، 4/1، پرونده 22وزارت امور خارجه، کارتن 
: 1362اوبن (گروه موسیقی دربار، کلیمی بودند  12گروه از  4استعداد داشتند که در تهران 

248.(  
آنها فرش را به اروپا صادر . تجارت فرش نقش مهمی داشتندکلیمیان همچنین در 

وري مشغول بودند  و در مناطقی مانند مازندران هم به پیله) 985: 1335دالمانی، (کردند  می
). 181: 1324، 5، پرونده 26مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، کارتن (

کاشتند و در کار تولید ابریشم بودند، اما  یاك میالبته در فارس نیز تا اوایل سده نوزدهم تر
 :Loeb, 1996(توانستند، مشغول به کار شوند  پس از آن، حتی در خیاطی و نانوایی نیز نمی

شدند  شغل دیگر کلیمیان زرگري و صرافی بود؛ البته اگر موفق به کسب آن می). 250
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، 26ی وزارت امور خارجه، کارتن ؛ مرکز اسناد و تاریخ دیپلماس3/236: 1371آبادي،  دولت(
کمندي، (چی بودند  در کردستان نیز برخی از کلیمیان قهوه). 192و  143: 1324، 5پرونده 
در یزد، به همراه زرتشتیان کلیه امور دهقانی و بازرگانی شهر را اداره ). 172: 1393

، از )بابل(وش در ناحیه بارفر). Yerosushalmi, 2009: 19؛ 118: 1347کرزن، (کردند  می
اي چون برنج، پنبه و نیشکر  مراکز مهم بازرگانی ایران و روسیه، که محصوالت عمده

در واقع، آنها کشت و ). 201: 1347کرزن، (داشت، بیشتر بازرگانی در دست کلیمیان بود 
مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت (کردند، فقط نقش دالل را بر عهده داشتند  زرع نمی

گردي از  ؛ همچنین بزازي، خیاطی و دوره)4: 1317، 19، پرونده 24ارجه، کارتن امور خ
زنان کلیمی نیز در کار قابلگی ). 5، 20؛ پرونده 8و  4: همان(دیگر مشاغل کلیمیان بود 

  ).Loeb, 1996: 251(بودند 
بسته به . هاي گوناگونی داشتند توان گفت که کلیمیان در جامعه شغلاز این رو، می

مثالً ثروتمندان کلیمی در . گرفتند هاي مختلفی به عهده می و شهر محل سکونت، شغل  حیهنا
خارج از ایران تجارت جواهرات، فلزات و اشیاي عتیقه را به   اصفهان مانند بیشتر شهرهاي
بضاعت با انجام خدمات امرار معاش  در مقابل، افراد بی. خود اختصاص داده بودند

 ,Yerosushalmi(کلیمیان در شهرهایی مانند همدان ). 950-949: 1335دالمانی، (کردند  می

کننده کمتر بود، در بازار شهر  ، ارومیه، کرمانشاه، اراك و کاشان که عوامل تحریک)20 :2009
پذیرفته شده و به تجارت اشتغال داشتند، اما در شهرهایی چون اصفهان و شیراز، 

تر مشغول بودند  هاي پایین شد و بیشتر به شغل ار میهاي شدید مانع ورود آنها به باز تعصب
  ). 309: 1362اوبن، (

  رابطه با حکومت.6
در اوایل حکومت قاجار که روابط با کشورهاي اروپایی گسترده نبود، برخی منابع گزارش 

از سوي . دهند که کلیمیان از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي اوضاع مناسبی نداشتندمی
برخی ). 128: 1380ناطق، (شد  دستورهایی مبنی بر محدودیت براي آنها صادر میحکومت 

دهند که حاکمان مناطق مختلف، محدودیتی براي فعالیت مذهبی  از منابع گزارش می



  1398پاییز و زمستان، دوم، شمارة نهمسال  ،تحقیقات تاریخ اجتماعی   168
  

هاي کشورهاي قدرتمند  سفارتخانه ).Netzer “Hamadan,” 2007: 292( شدند کلیمیان قائل می
الخصوص یهودیان را  ها، علی آوردند که حقوق اقلیت می اروپایی در ایران به حکومت فشار

  ).Yerosushalmi, 2009: 305( رعایت کند
از آن جمله در . کرد کلیمیان هر شهر معموالً ضابطی داشتند که به کار آنها رسیدگی می

که ضابط آنها معموالً داروغه شهر بودـــ و یا در اصفهان که در سال شیراز ـــ
: 1362سیرجانی، (رزاعلی اصفهانی از جانب میرزاباقر، عامل کلیمیان بود م می1878/ق1295

الحکما عامل آنها شد  الدوله و سپس آصف اي منتخب و همچنین در همدان که در دوره) 73
؛ 188: 1324، 5، پرونده 26مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، کارتن (

توانستند در آن  یکی از مواردي که کلیمیان می). 15-14: 1317، 13، پرونده 24کارتن 
به طوري که اگر متوجه . بود  اعمال نفوذ داشته باشند، نقش آنها در عزل و نصب ضابط

کند و یا به بهانه فشار دولت، به نفع خود باج و  شدند که ضابط به وظایفش عمل نمی می
البته اگر ضابط . کردند ب میگیرد، او را عزل و یکی دیگر را به جاي وي منصو خراج می

). 24و  12: همان(همزمان کارگزار شهر نیز بود، اثبات گناهکاري وي چندان آسان نبود 
کلیمیان تنها در مقابل وزارت امور خارجه پاسخگو بود و حکومت   ضابط و سرپرست

ه، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارج(محلی حق دخالت در کار او را نداشت 
هاي  ها حاکی از آن است که حکومتبا این حال، گزارش). 13: 1312، 24، پرونده 8کارتن 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور (کردند ها دخالت می محلی معموالً در کار اقلیت
  ).12: 1319، 13، پرونده 16خارجه، ، کارتن 

  بیماري و قحطی.7
داد، از عوامل  هاي مهلکی که در پی آن رخ می مرضهاي دوره قاجار و  بدون شک، قحطی

م 1871/ق1288از جمله، قحطی بزرگ سال . مهم تغییرات جمعیتی کلیمیان دوره قاجار بود
هاي  البته شرایط سخت، زندگی کلیمیان را در معرض بیماري. تمام ایران را دربرگرفت

ان، دولت را در مقابله با از سوي دیگر، گاه اعتقادات مذهبی کلیمی. داد مسري قرار می
م که 1903-1904/ق1321-1322هاي  براي نمونه، در سال. داد ها در تنگنا قرار می بیماري
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شدگان را دفن  وبا در کرمانشاه شیوع پیدا کرد، کلیمیان حاضر نبودند در روز شنبه، فوت
). 30: 1392ن، اتحادیه و دیگرا(شد  در حالی که این کار باعث شیوع بیشتر بیماري می. کنند

در هنگام شیوع بیماري، براي دولت مسلمان با کلیمی فرقی نداشت و در این گونه مواقع، 
ها و  ، اما شیوع بیماري)100 :همان(رفتند  پزشکان براي مداواي کلیمیان به محله آنها می

هاي اروپا تقاضاي  م باعث شد کلیمیان ایران از یهودي1872/ق1289فشار قحطی در سال 
نامی از ساکنان کلیمی ) Asher(حبیب لوي، اشر ). 705- 3/702: 1339لوي، (ک کنند کم

نویسد در آستانه عید فصح،  م می1871/ق1288کاشان در خاطرات خود از قحطی سال 
فیوره  کلیمیان حتی توانایی خرید نان را هم نداشتند که در این زمان جوزف میر مونته

)Joseph Mayer Montefiore (کلیمیانتومان براي  5000فراد خانواده ثروتمند روچیلد، از ا 
ها بیش از پیش شرایط  در واقع، این اتفاق).Yerosushalmi, 2009: 240-41(فرستد  کاشان می

شاه  را براي اعمال نفوذ و مداخله اتحادیه آلیانس یهود در ایران فراهم کرد و سفر ناصرالدین
ه براي کلیمیان ایران از سوي اتحادیه آلیانس، در به اروپا و گرفتن اجازه تأسیس مدرس

 .هر چند در این دوره موفق به اجراي آن نشدند. نظیر براي آنها بود حقیقت یک موفقیت کم

م با شیوع 1893/ق1311شاه یعنی حوالی سال  هاي پایانی حکومت ناصرالدین در سال 
روز بستند و حتی عبادت در  28هاي خود را به مدت  بیماري وبا در مشهد، کلیمیان مغازه

ها به حالت تعلیق درآمد و آنها براي فرار از بیماري و مرگ ناشی از آن به سوي  کنیسه
بر . هاي خود را ترك کردند حتی پزشکان کلیمی محله. اصفهان و دماوند روي آوردند

  ).Ibid, 251-52(کلیمی بر اثر ابتال به وبا جان باختند  225اساس برخی از منابع در این زمان 

  جمعیت و مهاجرت.8
آمارهاي موجود حتی در مورد . دهد جامعه کلیمیان ایران آماري از جمعیت ارائه نمی

تواند  که یکی از مراکز اصلی آنها بودـــ نمیجمعیت آنها در شهر کوچکی مانند کاشان ـــ
به نظر . دهند ارائه میهاي متفاوتی  گویاي واقعیت باشد و منابع معموالً در این باره، داده

هاي تاریخی متفاوت و شرایط اجتماعی محل سکونت کلیمیان،  رسد با تکیه بر داده می
  .توان دلیل این آمارهاي متفاوت را دریافت می
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. کردند کلیمی در ایران زندگی می 30000رسد حدود  در اوایل سده نوزدهم به نظر می
: 1384سرشار، (نفر کلیمی بودند 50000ان، میلیونی ایر 9تا اواخر این سده از جمعیت 

آن طور که یک خاخام فاضل کلیمی به «: نویسد می) Jacob Pollock(یاکوب پوالك ). 137
پوالك، (» ...محدود است 2000من اطمینان داد، تعداد کل خانوارهاي کلیمی در ایران به 

در گزارشی از ) Jewish Chronicle(با وجود این، روزنامه جیوش کرونیکل ) 26: 1361
 ,Yerosushalmi(کند  نفر ذکر می 40000م تعداد آنها را 1873/ق1290کلیمیان ایران در سال 

که بیشتر در شهرهاي بزرگ مثل تهران، اصفهان، شیراز، همدان، یزد و ارومیه ) 18-19 :2009
جمعیت . ندبارفروش هم ساکن بود  البته آنها در شمال و در ناحیه). Ibid: 77(ساکن بودند 
بودند   خانوار بوده که داراي پرستشگاه و کتابخانه 50م حدود 1860/ق1277آنها در سال 

م به همت عبدالغفار 1868/ق1284در زمستان ). 157: 1363ملکونوف و عزالدوله، (
هاي کلیمی مقیم تهران  الدوله، نفوس دارالخالفه تهران سرشماري شده و تعداد خانواده نجم
م کمیته مرکزي 1872/ق1289در سال ). 5/361: 1378راوندي، (برآورد شد  خانواده 160

  ).128: 1380ناطق، (نفر اعالم کرد  40000آلیانس هم جمعیت کلیمیان را 
کردند  خانواده کلیمی زندگی می 222م، در شیراز 1884/ق1301طبق سرشماري سال 

کرزن درباره نفوس کلیمیان  ).2/1134: 1382فسایی، (زن بودند  1040مرد و  930که شامل 
نفر  19000هاي ایران را  عده یهودي) م1885/ق1303(چند سال پیش «: نویسد در ایران می
به من جدولی تسلیم شد که . اند، ولی به نظر من عده ایشان بیشتر از این است تخمین زده

مراکز عمده . آمیز باشد کنم اغراق دهد که گمان می نفر نشان می 65000آمار کامل آنها را 
، ارومیه، مشهد، 3000، شیراز 3700، اصفهان 2000، همدان 4000ها، تهران  اقامت کلیمی

نفر  2000، همچنین در یزد )1/647: 1380کرزن، (» کاشان، ساوه، کرمانشاه و بوشهر است
م عده جمعیت کلیمیان همدان در 1891/ق1308در سال ). 293 :همان(کلیمی ساکن بودند 

  ).1/376: 1374السلطنه،  عین(خانوار برآورد شده است  300حدود 
از این . اند کرور برآورد کرده 30تا  22شاه، جمعیت ایران را از  در دوره مظفرالدین

اوژن اوبه ). 52-51: 1368المؤرخین،  ملک(اند  نفر را کلیمی خوانده 100000تعداد، بیش از 
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)Eugene Aubin (ان سفیر فرانسه به ایران آمد، پس از که مقارن حوادث مشروطه به عنو
نفر در  5100ها مجموعاً  در ایران از یهودي«: گوید طرح مباحثی درباره کلیمیان ایران می

و ). 309: 1362اوبن، (» کنند می  نفر در شیراز زندگی 5000نفر در همدان و  5300تهران، 
در سده ) BnjamnTvdla(تودال که بنجامن  با این  ).197: همان(هزار نفرند  50000مجموعاً 

کند، هانري رونه دالمانی  نفر ذکر می 15000ساکن اصفهان را  کلیمیانقمري جمعیت  دهم 
)Henry Rhone Dalmany (هزار  5000م آنها را 1907/ق1325اش در حدود سال  در سفرنامه

  ).949: 1335دالمانی، (داند  نفر می
. هاي مقابله کلیمیان با فشارهاي داخلی بود راهدر دوره قاجار، مهاجرت همواره یکی از 

میالدي کلیمیان شروع به  19ها در آغاز تنها داخلی بود، اما در ربع آخر سده  این مهاجرت
با استقرار دولت قاجار و انتخاب تهران به پایتختی، . مهاجرت به خارج از کشور کردند

 946، 3/525: 1339 ،لوي(ت کردند تعدادي از کلیمیان کاشان چندین نوبت به تهران مهاجر
مندي از  سکونت در پایتخت، هم به جهت استفاده از مزایاي اقتصادي و هم بهره). 1017و 

امنیت نسبی در مرکز کشور، راهگشا بود؛ زیرا در حکومت قاجار، جز در دوران 
یان حیدري و فالح(شاه، تسلط و نفوذ کمتري بر مناطق دیگر وجود داشته است  ناصرالدین
  ).124: 1389وادقانی، 

اوژن . هاي دیگري از کاشان به اراك، قزوین و گیالن روي داد در دوره قاجار، مهاجرت
). 278: 1362اوبن، (کاشان در قم و اراك خبر داده است  کلیمیاناوبه از سکونت برخی از 

مهاجرت  گویا در اوایلسده بیستم میالدي هم تعدادي از کلیمیان شیراز و اراك به کاشان
خانواده کلیمی در  11م 1976/ق1293همچنین، در سال  ).3/833: 1339لوي، (کردند 

 ,Netzer(قزوین سکونت داشتند که از کاشان و همدان به این شهر نقل مکان کرده بودند 

“Kazvin”  2007: 46.(  
گیري جوامع و مراکزي جدید  نظر تاریخی، شکل مهاجرت به خارج از کشور از نقطه

گذارند، در  اطالعاتی که منابع در این باره در اختیار می. ي مهاجران را در پی داشتبرا
دهد که روند مهاجرت کلیمیان در این دوره، ادامه روند  بسیاري از جهات نشان می
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هاي  رسد، اولین گروه به نظر می. هاي قبلی بوده است هاي این اقلیت در دوره مهاجرت
المقدس و  میالدي شروع به مهاجرت به بیت 19از ربع آخر سده ایران  کلیمیانپراکنده از 

تمایل به ترك ایران همواره در ). Yerosushalmi, 2009: 306-7(اقامت در آنجا کردند 
هاي یهودي اروپا و  هاي کلیمیان نواحی و شهرهاي گوناگون ایران، که براي سازمان نامه

ها بیشتر  مقصد این مهاجرت. خورد نوشتند، به چشم می سران اتحادیه در پاریس می
هاي ایران چون افغانستان، ترکستان، بخارا در شمال شرق و بغداد و بصره در  مجاورت مرز

خانواده کلیمی به واسطه  60م بیش از 1879/ق1296به عنوان نمونه در سال . غرب بود
یخ دیپلماسی مرکز اسناد و تار(فشار مالیات از ساوجبالغ به ممالک عثمانی کوچ کردند 

همچنین، شهرهاي صفد از توابع ). 1: 1296، 8، پرونده 16وزارت امور خارجه، کارتن 
که در کنترل انگلیس المقدس در فلسطین و بمبئی و کلکته از هند ـــ شهرستان جلیل، بیت

 ,Yerosushalmi(بودـــ از دیگر نواحی اسکان کلیمیان مهاجر از ایران در این دوره بودند

2009: 311-13.(  

  گیرينتیجه. 9
گیري از  هاي پیشین با بهره ق نسبت به دوره1324تا  1264هاي کلیمیان ایران در سال

هاي قدرتمند اروپایی در ایران  هاي دولت المللی هوادار یهودیان و سفارتخانه نهادهاي بین
که براي شاه  ناصرالدین. حیات اجتماعی و اقتصادي خود را تا حد زیادي متحول کردند

هاي اروپایی داشت، در سفر به اروپا زیر فشار این سفر به اروپا نیاز به پشتیبانی مالی قدرت
او با تبلیغات گسترده . گرفتها قرار میها و نهادهاي قدرتمند یهود و هوادار یهوديقدرت

روبرو اتحادیه جهانی آلیانس در مطبوعات و نشریات درباره اوضاع نابسامان کلیمیان ایران 
شد و در دیدار با رئیس این اتحادیه فرمانی مبنی بر تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی و 

پس از آن با تأسیس مدارس آلیانس و تشکیل انجمن آلیانس، . آموزشی کلیمیان صادر کرد
المللی به وجود آمد و اوضاع آنها متحول شد  ارتباط نزدیکی بین کلیمیان ایران و مجامع بین

. دوره با تغییر شرایط اجتماعی، شاهد تحول مهمی در حیات اجتماعی خود شدند و در این
این ارتباط، بر تحول موقعیت کلیمیان ایران بسیار تأثیرگذار بود که ما این را هم در زمینه 
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تحصیل در . بینیم و هم در زمینه اشتغال و تحصیالتمهاجرت کلیمیان به خارج از ایران می
هت محتواي آموزشی و تدریس زبان فرانسوي و آموزش به سبک مدارس آلیانس به ج

با این حال، سخن این . جدید، نسبت به سایر مراکز آموزشی از اهمیت باالیی برخوردار بود
این بهبودي قدري تدریجی بود . مقاله این نیست که وضع کلیمیان به یکباره بهبود پیدا کرد

 .براي این بهبودي گذاشته شدهاي مهمی و موضوع مهم دیگر اینکه بنیان

  کتابنامه
تاریخ : تهران. وباي عالمگیر). 1392(اتحایه، منصوره، اسماعیل شمس و اعظم غفوري 

  .ایران
  .زوار: تهران. اصغر سعیدي ترجمه علی. النهرین ایران و بین). 1362(اوبن، اوژن 

هاي  اقلیتبررسی وضعیت و مسائل آموزشی «). 1391(اخجسته، جمیل و مظهر ادواي 
پیام ). ها ها و یهودي ها، زردشتی ارمنی) (ق1324 - 1314(دینی در دوره مظفرالدین شاه 

  .686- 665صص . 17شماره . 5سال . 2دفتر . بهارستان
  .خوارزمی: تهران. ترجمه کیکاوس جهانداري .سفرنامه). 1361(پوالك، یاکوب 

اجتماعی یهودیان کاشان در  تحوالت«). 1389(حیدري، حسن و علی فالحیان وادقانی 
صص . 4/85شماره پیاپی . 42سال . مطالعات اسالمی، تاریخ و فرهنگ. »عصر قاجار

119 –148.  
. وشی ترجمه محمدعلی فره. سفرنامه از خراسان تا بختیاري). 1335(دالمانی، هانري رونه 

  .امیرکبیر: تهران
  .عطار: تهران. 4ج. حیات یحیی). 1371(دولت آبادي، یحیی 

  .نگاه: تهران. 9و  5جلد . تاریخ اجتماعی ایران). 1382(راوندي، مرتضی 
مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی حدیث : تهران. وامداران ناسپاس). 1384(رستمی، علی اکبر 

  .عشق
  .61شماره . 2ج. روزنامه تربیت. »انجمن زردشتیان یزد«). 1315(فروغی، محمدعلی 
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- 352شماره بازیابی ؛. 2برگ : 297 - 9745ی؛ شماره بازیابی سازمان اسناد و کتابخانه مل
  .3برگ : 296 - 4266شماره بازیابی ؛  .5 - 1، برگ 280

و  1، برگ 23837ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي؛ سند شماره  سازمان کتابخانه، موزه
  .2 - 1، برگ 54992سند شماره ؛.1، برگ 54986سند شماره ؛. 3

. محقق و مصحح عبدالحسین نوایی. مرآت الوقایع مظفري). 1386(ن خان سپهر، عبدالحسی
  .میراث مکتوب: تهران. 2ج

  .کارنگ: تهران. ترجمه مهرناز نصیریه .فرزندان استر). 1348(سرشار، هومن 
هاي آموزشی فرانسه در ایران، از اوایل دوره قاجار  کارکرد نهاد«) 1389(سلطانیان، ابوطالب 

- 58صص . 1شماره . 43سال . پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی. »ولتا جنگ جهانی ا
80.  

نویسان  هاي خفیه وقایع اتفاقیه، مجموعه گزارش). 1362(اکبر  سعیدي سیرجانی، علی
  .نوین: تهران. انگلیس

محقق و مصحح . السلطنه روزنامه خاطرات عین). 1374(السلطنه، قهرمان میرزا سالور  عین
  .اساطیر: تهران. ج افشارمسعود سالور و ایر

محقق و مصحح منصور . فارسنامه ناصري). 1382(فسایی، حاج میرزا حسن حسینی 
  .امیرکبیر: تهران. چاپ سوم. 2جلد . رستگار فسایی

. 1جلد . علی وحید مازندرانی ترجمه غالم. ایران و قضیه ایران). 1380(کرزن، جرج ناتانیل 
  .علمی و فرهنگی: تهران. 5چاپ 

  .ابن سینا: تهران. ترجمه علی جواهر کالم. ایران و مسأله ایران). 1347(کرزن، جرج ناتانیل 
  .امیرکبیر: تهران. 20چاپ . تاریخ مشروطه ایران). 1383(کسروي، احمد 
  .کالج: سنندج .هاي سنندج کوچه پس). 1393(کمندي، عباس 
جستاري در روابط ایران و اسرائیل در عصر ( دیپلماسی پنهان). 1381(قانون، مرتضی 

  .طبرستان: تهران). پهلوي با مروري بر پیشینه تاریخی یهودیان ایران
  .کتابفروشی یهودا بروخیم: تهران. 3ج .تاریخ یهود ایران.). ع5721./ش1339(لوي، حبیب 
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، 8کارتن  ؛ق1328، 5، پرونده 5مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه؛ کارتن 
، 30و  6، پرونده 13کارتن ؛ .ق1279، 18، پرونده 10کارتن ؛.ق1312، 24پرونده 

کارتن ؛ . ق1319ق و 1296، 16و  15و  13و  8، پرونده 16کارتن ؛ .ق1286ق و 1320
، 26کارتن ؛ .ق1317، 20و  19و  13، پرونده 24کارتن ؛ .ق1323، 1/4، پرونده 22

، 3، پرونده 31کارتن ؛.ق1321، 5، پرونده 28کارتن ؛.1324ق و 1318، 21و  5پرونده 
  ؛.ق1315

. تصحیح عبدالحسین نوایی .الوقایع مظفري مرآت). 1368(خان  المؤرخین، عبدالحسین ملک
  .میراث مکتوب: تهران. 1جلد 

محقق و مصحح محمد گلبن و . سفرنامه ایران و روسیه). 1363(ملکونوف و عزالدوله 
  .دنیاي کتاب: تهران. فرامرز طالبی

  .امیرکبیر: تهران. 1جلد . تاریخ بیداري ایرانیان). 1384(االسالم  کرمانی، ناظم
خاطرات و اسناد حسین قلی خان ). 1362(خان  نه مافی، حسین قلیطالسل حیات

تاریخ : تهران. 3جلد. محقق و مصحح معصومه مافی و دیگران. نه مافیطالسل حیات
  .ایران

  .خاوران: پاریس. ارنامه فرهنگی فرنگی در ایرانک). 1375(ناطق، هما 
به کوشش  .شاه در سفر اول فرنگستان روزنامه خاطرات ناصرالدین). 1377(شاه  ناصرالدین

  .سازمان اسناد ملی ایران پژوهشکده اسناد: تهران. فاطمه قاضیها
دانشگاه . »شیرازبخشی از وقایع اتفاقیه درباره یهود «. 2ج . پادیاوند.).م1996(نتصر، آمنون 

  .مزدا: عبري اورشلیم، لس آنجلس
آلبر کُفینو، دانشگاه عبري اورشلیم، لس . خاطرات سفر شیراز.). م1996(نتصر، آمنون 

  .مزدا: آنجلس
: تهران .ایران و مسأله فلسطین بر اساس اسناد وزارت امور خارجه). 1374(اکبر  والیتی، علی

  .دفتر نشر فرهنگ اسالمی
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 ).ش1330 - 1300(اسناد مهاجرت یهودیان ایران به فلسطین ). 1374(یزدانی، مرضیه 
  .سازمان اسناد ملی ایران: تهران
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