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 چکیده

مدان از ديرباز میزبان اقوام و پیروان اديان مختلف بوده است، که يهوديان يکی از آنان به شمار ه

النهرين، سبب  ازرگانی بینروند. موقعیت جغرافیايی و اقتصادی همدان و قرار گرفتن آن بر سر راه ب می

تصادی خود در غرب ايران قرار های اق ی قاجار اين شهر را مرکز فعالیت گرديد که يهوديان در دوره

ی قاجار باعث گرديد که آنان در  تراکم جمعیت و آزادی نسبی يهوديان در همدان در دوره د.دهن

های قابل  فروشی، به پیشرفت کی و عتیقهپزش النهرين،  های اقتصادی، مانند بازرگانی با بین فعالیت

مسلمان و  اکثريت   روابطشان با  ها پیوسته تحت تأثیر چگونگی توجهی دست يابند؛ گرچه اين فعالیت

 .داشت المللی، مانند جنگ جهانی اول، قرار وقايع بین

اند ضمن  کوشیدهها و اسناد،  تاريخی و با تکیه بر منابع کالسیك، سفرنامه با رويکردی  نگارندگان، 

های اقتصادی آنان در  بررسی اجمالی اوضاع اجتماعی يهوديان در همدان، به طور خاص، به فعالیت

های تاريخی  شان بپردازند. اين پژوهش بر اساس تحلیل داده ی قاجار و تأثیر آن بر جايگاه اجتماعی دوره

 .انجام شده است
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 مقدمه

به دلیل  ،ترين پايتخت ايران سال کهن ،همدان

رويدادها  در غرب ايران، اش موقعیت جغرافیايی

يهوديان و حوادث بسیاری را تجربه کرده است. 

ی به دورهدر همدان نان آقدمت حضور  نیز، که

های گوناگون  ، در دورهگردد هخامنشی بازمی

ز اين موقعیت بهره جستند. در تاريخی ا

روابط يهوديان با مسلمانان  در باب اسالمی،ةدور

تا  .وجود داشته استهمواره حساسیت خاصی 

از لحاظ  ،يهوديان قاجار، بیشتر ةپیش از دور

به  طبقات پايین جامعه ازاجتماعی و اقتصادی، 

به همین دلیل، آنان بسیار . رفتند شمار می

وانند خود را از اين موقعیت دادند تا بت  کوشیدند

در دوران قاجار باالخره يهوديان  خارج کنند.

اقتصادی های اجتماعی و  پیشرفت توانستند به

يهوديان همدان نیز از اين . مهمی دست يابند

 ةتشکیل مدرسها مستثنی نبودند. آنان با  پیشرفت

و به دست گرفتن بازرگانی همدان و  لیانسآ

النهرين در اين باره  ینشاهراه غرب ايران به ب

 نقش مهمی ايفا کردند.

نگارندگان در اين مقاله، با رويکردی تاريخی     

ها، به روش  و تکیه بر منابع کالسیك و سفرنامه

تحلیلی، ضمن بررسی مختصر جايگاه اجتماعی 

يهوديان در همدان، به طور خاص، به عملکرد 

ا اند؛ زير قاجار پرداخته ةاقتصادی آنان در دور

به رکن مهم اقتصادی  يهوديان همدان توانستند

  غرب کشور تبديل شوند.

نگارندگان اين است که يهوديان برای  ةفرضی    

ارتقای موقعیت اجتماعی خود در همدان در 

های  قاجار بسیار کوشیدند و فعالیت ةدور

 بوده است. سواقتصادی آنان کوششی در اين 

ان اين است اصلی نگارندگ بنابراين، پرسش    

های اقتصادی،  آيا يهوديان توانستند با فعالیت که

؟ جايگاه اجتماعی خود را در همدان تثبیت کنند

البته نگارندگان، به هی  وجه، ادعا ندارند که به 

باشند. لذا   تمام زوايای اين مباحث پرداخته

تواند درآمدی باشد  توان گفت که اين مقاله می می

تر در اين باره؛ زيرا هر  های وسیع برای پژوهش

های زندگی يهوديان در  کدام از ديگر جنبه

 تواند مورد بررسی جداگانه قرار گیرد. همدان می

 

 بررسی منابع

ويـژه در   يهوديـان، بـه  کمتر بـه  تون تاريخی در م

اسـت؛ همـین امـر پـژوهش      پرداخته شده همدان،

 ،خوشـبختانه  ،امـا  کنـد.  آنان را دشوار مـی ة دربار

تا حـدود زيـادی    ی اروپايیان در ايرانها سفرنامه

 ة. مطالعـ انـد  نقص منابع تاريخی را برطرف کـرده 

بسیار جالب در اين باره شرح و توصیف سیاحان 

مانند ديـدار از نمايشـگاهی متنـوع و    زيرا  ؛است

بايندر،  های سفرنامه ،در اين میان رنگارنگ است.

ــه،   ــودواليی، جکســن، چريکــف، گروت ــن، ت اوب

 شارد و ولز اهمیت بیشتری دارند.  موريه، وي

در میان منابع داخلی، خاطرات حاکمان محلی     

ــار ــان درب ــان داده ةو درباري هــای درخــور  يهودي

ظهیرالدولـه، کـه    خاطرات، از آنهاتوجهی دارند. 

 خـاطرات ة روزنامـ مدتی حـاکم همـدان بـود، و    

ــاره  ــات را درب ــترين اطالع ی  اعتمادالســلطنه بیش

ارند. البته اين منـابع عمـدتاً بـه    يهوديان همدان د
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ــیو  ــت و ش ــاعی، جمعی ــاع اجتم ــت  ةاوض معیش

هـای   تر بـه فعالیـت   يهوديان همدان پرداخته و کم

ايـن منـابع   ة اند. ايراد عمـد   اقتصادی آنان پرداخته

فاقــد تحلیـل و حتــی گـاه حــاوی   آن اسـت کـه   

اطالعات متضاد با يکديگرنـد. ازيـن رو، مـورخ    

ــ  ی مــورد بررســی  ات دورهبايـد آنهــا را بــا واقعی

منطبق سـازد تـا بتوانـد مـوارد غیرتـاريخی را از      

  موارد تاريخی تشخیص دهد.

يهوديان نیز بسیار  ةجا مانده دربار اسناد به    

 پساقاجار است.  ةاندك و عمدتاً مربوط به دور

 

 اجتماعیاوضاع 

های اقتصادی  پیش از پرداختن به فعالیت ،درآغاز

عصر قاجار، الزم است يهوديان همدان در 

موقعیت اجتماعی و فرهنگی و جمعیت آنان به 

 . شوداختصار بررسی 

ملل »های دينی يا  ضاع اجتماعی اقلیتاو    

قاجار با فراز و  ةويژه يهوديان، در دور ، به«متنوعه

يهوديان، از لحاظ است.  فرودهايی روبرو بوده

منزلت اجتماعی و اقتصادی، با مسلمانان تمايز 

زندگی يهوديان به رفتار و سلوك ة شیواشتند. د

اگر حاکم به طور کلی، دينی حاکمان وابسته بود. 

توانستند  تر می اهل تسامح بود، طبعاً آنان آزادانه

، نسبت به دوران عهد قاجار زندگی نمايند.

باری برای آنان بود. دوران محنت ،1گذشته

                                                           

در روزگار شاه عباس دوم، بسـیاری از يهوديـان مجبـور بـه      . 1

ــدند    ــیار شـ ــکالت بسـ ــار مشـ ــد و دچـ ــین بودنـ ــر آيـ تغییـ

(. بعدها، در دوران نادر شـاه و کـريم خـان    005:1884)سیوری،

 زند، با آنان مساعدت شد.

 

. های عصر قاجار بودهای مذهبی از ويژگی تنش

دوران حکم يهودآزاری از سوی  در اينگرچه 

صادر نشد؛ اما  ،قاجار، همانند عصر صفويه

های به دستور برخی از شخصیت يهودآزاری

، ملی ايران محلی رواج داشت )سازمان اسناد

 (.058/01581سند

يهوديـان بـه تابعیـت     شـد ب بها سمحدوديت    

آينـد؛ تـا    روسیه، انگلسـتان يـا حتـی عثمـانی در    

های احتمـالی از جانـب    انند در برابر خشونتبتو

حکومت مرکزی يا محلی حـامی قـوی خـارجی    

(. 140-148: 1845داشته باشند )زارعی مهرورز، 

ــت   ــهورترين مزاحم ــی از مش ــرای   در يک ــا ب ه

يهوديان، آنان بر اساس حکم يك روحانی به نـام  

(، مجبـور  هجـری  1825خ بروجـردی ) عبـدا مال 

ة وصـل خسـتین اسـالمی،   هـای ن  شدند، مانند سده

 )اعتمادالسلطنه، مخصوصی بر لباس خود بدوزند

آن به وقوع  ة. در آشوبی که در نتیج(585: 1805

پیوســت، تعــدادی از يهوديــان اســالم آوردنــد و 

ــوی،  ــد )ل -008: 1888بســیاری مهــاجرت کردن

شدت  های خارجی به (. اما در نهايت، قدرت004

پشـتیبانی   به حکومت اعتراض کردند. اين امر بـه 

حکومت از يهوديان و انزوای مال عبداخ انجامیـد  

ــناد  ــازمان اسـ ــران  )سـ ــی ايـ ، 058/01581، ملـ

  رسـد ايـن کشـمکش   به نظر مـی   (.058/01504

کـرد.   های دينی، همبستگی يهوديان را تقويت می

-های اجتماعی، يهوديان تـرجیح مـی   بر اثر ناامنی

کیشـان خـود زنـدگی     در يك محله بـا هـم   دادند

کنند، تا به هنگام ضـرورت بتواننـد از هـم دفـاع     

جداگانـه   ةو هوگو بـه ايـن محلـ   چريکف کنند. 
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، گروتــه؛ 40 :1854، )چريکــفانــد  اشــاره کــرده

هـا   . اما آسايش يهوديان در اين محله(150 :1885

مـردم، بـر اثـر    ة گـاه عامـ  معموالً پردوام نبـود و  

های سیاسی، دينی و اجتماعی، به آنـان   سوءتفاهم

کردند. در اين موارد، شايد هدف اصلی  مله میح

  1غارت اموال آنان بود.

يهوديان به اوج رسد هرگاه اوضاع میبه نظر     

ای، اوضاع را به نفع آنان  واقعه  رسید،تیرگی می

کرد. انقالب مشروطه در اين باره يك  تمام می

مشروطه،  ةرود. در نتیج عطف به شمار می ةنقط

کرد رسمی از يهوديان حمايت حکومت به طور 

کم به حاشیه ی ايران کم و يهودآزاری در جامعه

و آنان  (402 /8: 1885، )لویکشانده شد 

توانستند، بدون محدوديت، مراسم و اعیاد دينی 

برگزار   های ديگر و مهمانی 0مانند جشن پوريم

پس از  8نمايند و حتی مسلمانان را دعوت نمايند.

 ةهای عمد همدان از گروه مسلمانان، يهوديان

 و استر رفتند. وجود آرامگاه جمعیت به شمار می

در  تراکم جمعیت يهود علل مهم مردخای از

 ؛080 :1882 )بايندر، رود همدان به شمار می

اما آمارها در اين باره  (.42: 1888هالینگبری، 

 022متفاوت و گاه متضاد بوده و آنان را بین 
                                                           

از ، يکی هجری 1050در سال  ،لدولهدر زمان حکمرانی عزا.  1
ی از يهوديان، او را آتش يک اختالف با وندان همدان بر اثرشهر

 زد که منجر به عزل حاکم، توسط ناصرالدين شاه گرديد
( در 0584 /8: 1884السلطنه)عین .(158: 1850، )فريدالملك

اصرالدين شاه از ن»بیان اين حادثه در خاطرات خود نوشت: 
  .«دکن يهود طرفداری می

ی در دربار به دورة استر و عمويش مردخاجشن پوريم  . 0
گردد، که استر توانست عمويش را از خشم  خشايارشا  بازمی
 (.514: 1805، )هاکس وزير شاه برهاند

 هايی از يك مهمانی بر اساس عکس . 51/855 سازمان اسناد، .  8
ــدان ــی  در هم ــتند، م ــرکت جس ــان در آن ش ــه يهودي ــوان  ، ک ت
ــانواده ــان  خ ــايی از آن ــری و    -ه ــد، حري ــی، فرهمن ــد رکن مانن

را از نخستین افراد در همدان دانست که در کشف  -زاده قوبيع
 حجاب مشارکت داشتند )همان(.

 ،در اين باره) اند ورد کردهنفر برآ 8222خانوار تا 

 ؛151 :1800 فالندن، ؛82 :1848 موريه، :نك

 ؛828: 1888بروگش،  ؛40 :1854 چريکف،

، لوی ؛102 :1888، ويشارد ؛802:1: 1805کرزن، 

 ؛585 :1805 اعتمادالسلطنه، ؛028: 1888

 ؛825 :1880 اوبن، ؛44: 1851ظهیرالدوله، 

 ؛181 :1885 جکسن، ؛148 :1885 گروته،

Sarshar, , 2003; Netzer, 2008  نینچهم؛، 

 پیوست. نك نمودار

های سیاحان و جهانگردان  در برخی گزارش    

يهوديان آمده   ةمحل ةعصر قاجار اطالعاتی دربار

 نوشته است (40: 1854)چريکف است. چريکف

اند.  ای داشته جداگانه ةيهوديان همدان محل که

 و استر رةپوالك و گروته نواحی اطراف مقب

، اند )پوالك يهوديان دانستهة مردخای را محل

(. با توجه به 150: 1885 ،گروته ؛05: 1884

زندگی نسبتاً مجزای يهوديان، زندگی در اين 

بخشی و  گونه محالت مجزا، عالوه بر هويت

تر، امنیت الزم را نیز  زندگی اجتماعی مناسب

 کرده است. برای آنان فراهم می

هايی تقسیم شده  ان به محلهدر گذشته همد    

خاصی داشتند.  ةبود، که هريك از آنها وجه تسمی

ها و محالت برگرفته از  اری برخی از کوچهذگ نام

جوالن، که  ةمشاغل ساکنانش بود؛ مانند محل

ها در آن سکونت داشتند. بعضی محالت  بافنده

ای که از ديگر به دلیل سکونت قوم و طايفه

ان کرده بودند، به نام آن مناطق به آنجا نقل مک

ها. ی بختیاری شدند؛ مانند محله طايفه مشهور می

ها هم وجود  هايی برای سکونت اقلیت محله

ها، که بیشتر ساکنان  ی فرنگی داشت؛ مانند کوچه
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ها بودند. اما يهوديان در  ها و آشوری آن ارمنی

کردند و بیشتر در  ای خاص زندگی نمی محله

زيستند.  ز يك محله میچند کوچه يا بخشی ا

ی جهودا )جودا(، در بخش شمال و  مانند کوچه

ها، در شمال شرق از مرکز و  خیابان کلیمی

 تراشان در بخش غربی شهر ی قاشق محله
(Sarshar, “Hamadan viii. Jewish 

community”, 2003)  که بیشتر ساکنان آن

 يهودی بودند. 

يجاد و ا سبب زندگی نسبتاً مجزای يهوديان،    

شد، که خودشان نیز ای  فرهنگ ويژه حفظ خرده

ترين فعالیت  مهم در حفظ آن اصرار داشتند.

فرهنگی يهوديان در همدان، در اواخر عهد 

(، به معنی 1814آلیانس ) ةقاجار، تأسیس مدرس

ه، که سراين مد(. 824 :1880 ن،باواتحاد است )

آن در همدان تأسیس  ةپس از تهران دومین شعب

يد، در بهبود اوضاع اجتماعی و فرهنگی گرد

گیری داشت، معلمان  يهوديان همدان نقش چشم

و زبان  (058 :1888 )لوی،آن فرانسوی بودند 

آموزشی آن نیز فرانسه بود؛ به همین دلیل، اسناد 

فرانسه موجود است؛  آن در ايران و ةزيادی دربار

زيرا مرکز اصلی در آنجا مستقر بود. البته امکان 

 تأسیسپیش از  وزش يهوديان در همدانآم

 ای  مدرسهپیش از آن،  فراهم بود.نیز آلیانس 

 تشکیل گرديد توسط انجمن لندن در همدان

ترويج مسیحیت بین  آن که هدف (،1828)

سطح  یارتقا(. 085 :1885 مبتون،ليهوديان بود )

فرهنگی يهوديان و کاهش يهودستیزی از اهداف 

هدف ديگر  د. ضمناً، شايدگذاران آلیانس بو بنیان

 بود. مبلر مسیحیت مدارسفعالیت واکنش به آن 

تدريج، فرزندان مسلمانان نیز به اين مدرسه راه  به

 )انه،آسا بود  يافتند، که به قول يك سیاح، معجزه

(. ظهیرالدوله، حاکم وقت همدان، از 008 :1884

اين مدرسه ديدار و در آن سخنرانی کرد 

(. همچنین، حدود صد 828: 1851)ظهیرالدوله، 

، در کنار هایيمريکاا ةدر مدرسهمدانی، يهودی 

 ،عیسوی) .آموزی مشغول بودند به علممسلمانان، 

  (051: 1888ويشارد،  ؛50 :1885

جمعیت »های آموزشی،  عالوه بر اين فعالیت    

 تاسیس 1804به سال « زنان يهود در همدان

 .  (Netzer, 2008)شد

گفت آلیانس به تعامالت اجتماعی توان  می    

تأسیس  .کرديهوديان و مسلمانان کمك بسیار 

آلیانس در همدان باعث رواج و تسريع  ةمدرس

 .شدخواهی  روند تجددخواهی و مشروطه

 

 های اقتصادی فعالیت

شهر همدان به  ،موقعیت جغرافیايیاز لحاظ 

غرب و مرکز  ،های شرقای است که راه گونه

 يك سوکند. اين شهر از  متصل می همه ايران را ب

بر سر راه حمل کاال از طريق تبريز به طرابوزان و 

بصره و بغداد قرار  ،از سوی ديگر ،دريای سیاه و

است. هر کاال يا کاروانی که قصد حرکت  گرفته

در اين شهر اقامت  ،اين مسیرها را داشت از

به اين  بازرگانیهای کاروان رفت و آمدکرد.  می

که جکسن در  ه قدری رايج بودبشهر 

ياد « انبار ايران»از همدان به عنوان اش،  سفرنامه

جان ويشارد (. 181 :1885 )جکسن، است کرده
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همدان  بازرگانینیز در مورد موقعیت اقتصادی و 

 : گفته استچنین 

مرکز  ؛شهری پردادوستد و تجاری است    

های کردستان است، که توزيع کاال به تمام قسمت

 ،همچنین .ر جهت غربی جنوب آن قرار داردد

است برای قبايل مختلف  بازار عمده و مهمی

 . (185 :1888 )ويشارد، لرستان

اکنون پرسش اين است که با توجه به     

 موقعیت اقتصادی همدان، وضعیت اقتصادی

و  بازرگانیدر  و نقش آنان يهوديان چگونه بوده

طبق  ؟است اقتصاد همدان تا چه میزان بوده

 زرتشتی بايد يهودی و، های ارمنی خانواده ،قانون

پرداختند  به دولت میجزيه به عنوان  مبلغی را

. به طور مسلم، (128: 1880، )کنت دوسرسی

سطح معیشت و شايد میزان  اين امر بر

های اقتصادی آنان تأثیرگذار بود. افزون بر  فعالیت

 اين، از لحاظ روانی هم اثرات سويی بر آنان

داشت. زيرا فقط به دلیل تفاوت در دين، فشار 

کردند. اما  اقتصادی  و روانی زيادی را تحمل می

با تحوالت تاريخی و پیروزی مشروطه،  يهوديان 

: 1880از پرداخت جزيه معاف شدند )اوبن، 

812.) 

های  محدوديت سبباجتماعی  های محدوديت    

جیمـز  شـد. در ايـن بـاره    اقتصادی يهوديـان مـی  

ماننـد سراسـر    ،در اينجـا نیـز  »: نويسـد  میوريه م

رونـد و بـا    شمار میه يهوديان نژاد پست ب ،ايران

ــذران    ــاچیز گ ــای ن ــه کاره ــرداختن ب ــدگی پ زن

ــی ــد م ــه،  « )کنن ــان (. 828 /0؛1848موري يهودي

پـايین   منزلـت اجتمـاعی  با هايی  شغل اب درآمد کم

وری را از اين  گردی و پیله دوره ند.کرد گذران می

(. ايـن  158: 1885انـد )گروتـه،    هـا شـمرده   لشغ

ترين سـطح بـازار قـرار داشـتند و      گروه در پايین

يهود نیز از طبقـات   ةگذشته از اين، در بین جامع

مشـاغل   که اما بايد گفت رفتند. پايین به شمار می

اسـت. ويلـز در ايـن بـاره      داشـته يهوديان تنـوع  

 :  نويسد می

 ،جواهرفروشی نوازندگی،رقاصی، آوازخوانی،    

ــره فروشــی و  ســازی، شــراب و عــرق طــال و نق

کـه مسـلمانان از دسـت زدن     ]را[، کارهای ديگر

« گذارنـد  يهوديان می  به عهده..، ابا دارند ..]آنها[به

 .  (110 :1884 )ويلز،

هـای اقتصـادی   فعالیـت بنابراين، يهوديان بـه      

پرداختند که بـرای آنـان منعـی ايجـاد      میخاصی 

 پرداختند.تر می کمنیز به آنها مسلمانان  و کرد نمی

ـ    از شـغل  همچنین،  ةهـای خـاص يهوديـان، حرف

بـه  (. 825 :1880 طبابت و پزشـکی بـود )اوبـن،   

درمـان و پزشـکی    ةتوان گفت حرف طوری که می

پــس از اســت.  يهوديــان بـوده  اختیــارهمـدان در  

امريکايی در همـدان، از مجمـوع    ةتأسیس مدرس

 ةتعـدادی بـه حرفـ    ی آن،يهود ةآموخت صد دانش

 .(051: 1888ويشــارد، ) يافتنــداشــتغال  پزشــکی

پزشکی نوعی امنیت خاطر  ةشايد يهوديان با حرف

کردنـد؛ زيـرا    و احترام اجتماعی نیـز کسـب مـی   

بیماران مسلمان نیز به آنهـا نیـاز داشـتند. ضـمناً،     

نرخ خدماتشان بودند و  ةکنند پزشکان خود تعیین

هــا را پذيرفتــه و  آن هزينــهمعمــوالً بیمــاران نیــز 

 پرداختند. می

هايی بود  حرفهديگر جات از فروختن عتیقه    

 ن مشغول بودند. به طوریآبه همدان يهوديان   که

ارض موعود »که سیاحی از اين شهر به عنوان 



 045    0313(، پاییز و زمستان 5های محلی ایران، سال دوم، شماره سوم)پیاپی دوفصلنامه پژوهشنامه تاریخ 

 

ت
الی
 فع
یی
اری
ی ت
رس
بر

ار
اج
ر ق
گا
وز
ر ر
ن د
دا
هم
ن 
دیا
هو
ی ی
صاد

 قت
ی ا
ها

 

 )درو کند ياد می« ها فروش ها و عتیقه چی عتیقه

 اقداماتبا  ،يهودياناما برخی  .(14: 1884، شوار

ثار باستانی و ملی  آانتقال  سبب ،خود ةنسنجید

از ياداشت سیاح  به خارج از کشور شدند.

 يهوديان به تنهايی در  شود که ديگری برداشت می

لر ببلکه با پرداختن م ،قاچاق عتیقه نبودند کار

کاوش  ةی رشوه به کارگزاران حکومتی اجازنکال

و   های غیرعلمیشبانه به کاوش آنانيافتند.  می

قاچاق . (110 :1884 پرداختند )ويلز، میز غیرمجا

عتیقه سود کالنی نصیب عوامل حکومتی و 

  های ديگری کهاز جمله شغل د.کريهوديان می

 جعل ،ورزيدنديهوديان بدان مبادرت می

اين  نايو باستانی بود. مشتر  های قديمی سکه

که به همدان سفر  بودند اروپايیانی ها سکه

 :1888 بروگش، ؛151: 1800، الندنکردند )ف می

 کائی به نقل از گزارش رستم خارگات،ذا ؛815

1842 :088). 

يهوديان  ،ها نويس بر گزارش سفرنامه بنا    

بر خالف  و شايد مناطق غرب ايران، همدان

در بازار  ايران، مناطق بسیاری ديگر ازيهوديان 

پذيرفته شده و به کسب و کار مشغول بودند 

بازار با نام  ی ا راسته . ايجاد(825 :1880 )اوبن،

نقش پررنگ آنان در بازار  ةدهند نشان ،يهوديان

البته اين وضعیت در بازارهای . همدان بود

کرمانشاه و کردستان نیز وجود داشت. در جريان 

 شورش ساالرالدوله علیه دولت مشروطه و در

عالوه بر او،  قشون توسطبازار همدان غارت 

و  منیانار های حجره به ،سلمانانهای م مغازه

 .(101 :1881 آسیب وارد شد )الهی،نیز  يهوديان

مدت يهوديان برای  طوالنی کوششتوان گفت  می

ارتقای موقعیت و حضور در بازار و بازرگانی، 

منجر به تعامالت اجتماعی بسیار بهتر آنان با 

توان گفت، بر خالف  . البته میشدمسلمانان 

 باالی جامعه با ةطبق و متنفذ قشر ةرابطعوام، 

بر اين اساس، با آنان  ،و يهوديان مطلوب بود

 سببمبادالت متعدد اقتصادی داشتند. داد و ستد 

ای از روابط اجتماعی شد،  آمدن زنجیره وجود  به

که در نهايت منجر به بهبود روابط با آنان گشت. 

و مسلمانان،  آمد که يهوديان مواردی پیش می

يکديگر ن به هدف مشترك با رسید برای

در قحطی مصنوعی از جمله . کردند همکاری می

که بر اثر احتکار گندم توسط مالکین ، 1800سال 

 آنان، ،شهر دچار کمبود نان شده بود خوانین، و

تحصن  همدان ةخان چند بار در تلگراف ،اتفاق به

اين همکاری و . (188: 1851، الدولهر)ظهی دکردن

ابر بردر شدن مردم  پیروز از داليلاتحاد 

 .محتکران بود

موقعیت خود را  ،به مرور ،يهوديان توانستند    

از کشاورزی و زندگی روستايی به داد و ستد در 

شهر ارتقا دهند. شايد بدان دلیل که در شهر بهتر 

توانستند از خودشان مراقبت کنند و امکان هر  می

 (Brauerروز رفتن به کنیسه نیز وجود داشت 

(1993: 206, 212.  
بـا کشـور    در بازرگانیهمدان ی تاجران يهود    

ــانی  ــد عثم ــهیم بودن ــه، س (. 148 :1885 )گروت

ـ   سهم عمـده همچنین،   ةای در داد و سـتد و مبادل

گـزارش  بنـابر   عهده داشتند.ر النهرين ب کاال با بین

کرمانشـاه  ] درصد تجارت هشتاد»، سفیر انگلستان
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 عیسـوی، بود )« دیدر دست تجار يهو[ و همدان

از ديرباز روابـط  : »گروته ة(. بنابر نوشت50 :1885

ـ   ین يهوديـان همـدان و   خويشاوندی و تجـاری ب

 :1885 )گروتـه ،  «وجـود داشـت  يهوديان بغـداد  

، النهـرين  بین ةمنطق درهمین دين مشترك،  (.148

ــت  ــا مرکزي ــدادب ــد اقتصــادی و   ،بغ ــبب پیون س

بـا  يـران  روابط بازرگانی يهوديان غرب ا گسترش

بنابراين، شايد بتوان  .بودشده النهرين  يهوديان بین

اقتصاد يهوديان همـدان،   ةادعا کرد که محور عمد

اسـت. بازرگانـان يهـودی سـهمی      بازرگانی بـوده 

عمــده در تجــارت خــارجی ايــران را در دســت 

داشتند. همچنین آنان، با توجه به حجم باالی داد 

دسـت   و ستد، به سود سرشـار و ثـروت زيـادی   

 يافتند. می

قشر مرفه و متوسط  يان همدان،يهودمیان در     

، که از نظر منزلت جود داشتو ضعیف و

اجتماعی و ثروت، با يکديگر تفاوت بسیار 

فروش  و خرده متوسط ةطبقدر اين میان،  داشتند.

 ای ازعدهرفتند.  ستون فقرات بازار به شمار می

-احتشامه ک به قدری مرفه بودند يهودی بازاريان

 ةستراز خوانین  ،الملك الدوله فرزند حسام

 کرد دريافت میالی ماز آنان کمك  قراگوزلو،

 ی ها . بنابراين، نوشته(488/ 8 :1885)لوی، 

بار بودن  مبنی بر نکبت اروپايی، از سیاحان برخی

خیلی کلی بوده و با توجه به  ،يهوديانزندگی 

رسد. میمطالب پیشین، دور از واقعیت به نظر 

شايد برخی از يهوديان تظاهر به  گذشته از اين،

 تری بپردازند. کم ةکردند تا مالیات يا جزي فقر می

در هی  يك از منابع از حضور يهوديان در     

بافی، که از صنايع مهم  سازی و قالی صنعت چرم

همدان در عصر قاجار بود، مطلبی ذکر 

توان گفت به دلیل سخت و  است. می نشده

فرسا بودن اين مشاغل، يهوديان رغبتی  اقتط

زيرا آنان به دنبال  ؛آنها نداشتند دادن برای انجام

 مشاغل راحت و پردرآمد بودند.

با وقوع انقالب مشروطه، يهوديان انتظار     

های اقتصادی خويش از آزادی  داشتند در فعالیت

باشند. اتفاقاً، در نخستین  داشتهعمل بیشتری 

اسی مشروطه هم به اين موضوع طرح قانون اس

آنهايی که در ايران خارج از دين  اشاره شد:

هستند، از قبیل مسیحیان و يهوديان و گبرها و  

ساير مذاهب مختلفه، يا رعايای خود ايران باشند 

يا آنها که به طور کسب و تجارت به ايران 

اند، علی ای حال، بايد آسوده و محترم باشند  آمده

)آدمیت: حدی به آنها نبايد برسد و دست مزاحم ا

154.) 

اما با ايجاد شرايط جديد پس از مشروطه،     

کم برای  توان گفت که اين امیدواری، دست می

 مورد بود. سالیانی چند، بی

 

 گیری ونتیجه بحث

در  يان ساکن همدانيهود ،بندی کلیجمع در

 ةگوناگون محدود کنند عواملا قاجار ب ةدور

به دلیل ادی در مبارزه بودند. اجتماعی و اقتص

مردم نسبت به يهوديان، ة ذهنیت رايج عام

 اقتصادی هایفعالیت برای هايیمحدوديت

های  دشواریاز يهوديان  اما يهوديان پیش آمد.

کردند. البته برداری  بهره دخو شان به سود زندگی

پس از انقالب مشروطه، وضعیت آنان دگرگون 

شد و از آن پس  شد؛ يهودآزاری بسیار اندك
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جودی بود، نه پرداخت  ةديگر نه خبری از وصل

اجتماعی و قانونی  ةمالیات سرانه. اين امر زمین

مناسبی را فراهم آورد تا يهوديان همدان 

های اقتصادی خود را افزايش دهند. البته  فعالیت

 ةها در دور با وجود برخی از اين محدوديت

يرفته شده همدان پذ بازار يهوديان درقاجار، 

کار و کسب و راحتی به  توانستند به بودند و می

صادرات و ای از بپردازند. سهم عمده بازرگانی

 ةبا کشور عثمانی و ناحی واردات همدان

اما شايد يهود بود.  بازرگانان دست النهرين در بین

نب  دلیل اينکه بازرگانان يهودی توانستند 

 ، همانابگیرنددست  اقتصادی و بازرگانی را در

پیشین بود، که آنان را های اجتماعی  محدوديت

هايی بپردازند که هم  وادار کرد به فعالیت

کرد و هم  تری در جامعه ايجاد می حساسیت کم

کرد؛ ضمناً، مسلمانان  سود بیشتری نصیبشان می

تری نسبت به اين مشاغل داشتند و  رغبت کم

ن، ی همدا آنان با توجه به اين خأل و نیاز جامعه

توانستند با امنیت خاطر به اين مشاغل بپردازند و 

های قابل توجهی دست يابند.  در آنها به پیشرفت

از اين رو، جز بازرگانی، به مشاغلی مانند 

پزشکی و داللی هم روی آوردند. با اين اقدام هم 

توانستند جايگاه اجتماعی خود را در همدان ارتقا 

مدان و کیشان خود در ه بخشند و هم با هم

النهرين نوعی اتحاد برقرار کردند. موقعیت  بین

جغرافیايی همدان و قرار گرفتن آن بر سر راه 

النهرين و عتبات، در اين راه نقش  بازرگانی بین

 داد جزيیاتاز کلیدی داشت؛ به ويژه آنکه آنان 

 رسد به نظر می ستد به خوبی مطلع بودند. و

ان يهود از بازرگان ةبازرگانان مسلمان به انداز

اوضاع اقتصادی مطلع نبودند و حتی در برخی 

  کردند. روی می موارد از آنان دنباله

ــت      ــان در فعالی ــد يهودي ــادی   رش ــای اقتص ه

تدريجی، تاريخی و بلندمدت بود؛ اين امر نه تنها 

در همدان، بلکه در تمام ايران به همین روال بود. 

ــتاها    ــور، از روس ــدين منظ ــان ب ــیاری از آن و بس

ــد و   ــه شــهرها روی آوردن ــدگی کشــاورزی ب زن

های پرسودی مانند بازرگانی، صرافی، داللی  شغل

 کوشــشو پزشــکی را در دســت گرفتنــد. تمــام 

اما همین هدف بود.  برایيهوديان در دورة قاجار 

وقوع جنگ جهانی اول در اواخـر عصـر قاجـار،    

های اقتصادی يهوديـان را بـرهم زد و    تمام معادله

توان گفت آنـان را در تنگنـای کامـل     یبه نوعی م

فعالیـت   ةتـرين شـاخ   قرار داد. اين جنگ بر مهـم 

اقتصــادی يهوديــان همــدان، يعنــی بازرگــانی بــا 

يکی از نتـايج  النهرين، آسیب جدی وارد کرد.  بین

مهم جنگ، بـر هـم خـوردن روابـط يهوديـان و      

ی اسالمی پیرامون بود؛ بنـابراين، يهوديـان    جامعه

دف بلندمدت خود، يعنـی ارتقـای   ناچار شدند ه

های اقتصـادی را   موقعیت اجتماعی از راه فعالیت

عالوه بـر آن، جنـگ سـبب افـزايش     رها سازند. 

تعصبات دينی در منطقه گرديد؛ که اين امر تـأثیر  

مستقیمی بر روحیات يهوديان و تمايـل آنـان بـه    

مهاجرت گذارد. به همین دلیل، جمعیت آنـان در  

آنها از ايـران   بیشتريافت و طی چند سال کاهش 

چنـان کـه    مهاجرت کردند. هم ويژه همدان، و، به

خـود،   ة، کاهش جمعیت، به نوبـ شدتر ذکر  پیش

جايگـاه ممتــاز اقتصـادی يهوديــان همــدان را در   



  0313(، پاییز و زمستان 5های محلی ایران، سال دوم، شماره سوم )پیاپی دوفصلنامه پژوهشنامه تاریخ  047

فی
شری
ال 
 لی
ز/
ور
هر
ی م
رع
 زا
س
عبا

 

 شدت متزلزل کرد.  عصر قاجار به

گاه  در واقع، پس از جنگ يهوديان همدان هی 

ست آورند. نتوانستند جايگاه پیشین خود را به د

اما جنگ تنها يکی از عوامل تضعیف جايگاه 

يهوديان همدان بود. عامل مهم ديگر، تبلیغات 

تأسیس يهودی، مستقر در  های تازه جهانی  آژانس

اروپا، در تشويق يهوديان به مهاجرت و متمرکز 

شدن در سرزمین فلسطین و اعطای تسهیالت به 

ان شك در کاهش جمعیت يهودي آنان بود؛ که بی

 در همدان نقش بسیار مؤثری داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار تغییرات جمعیتی يهوديان ساکن

 همدان در عهد قاجار بر اساس خانوار و سال  

 

 

 



 

 نمودار توضیح

ة توان به نتیج اين آمارهای متناق  نمی گرچه از

در يك نگاه کلی به آمارهای  ،قطعی دست يافت

توان گفت که دو  یارائه شده در منابع گوناگون، م

های کامالً متناق  درين باره وجود  دسته داده

هفتم از ة دارند: يك دسته، تعداد آنها را تا ده

ة خانوار؛ و دست 822تا  022حدود ، 18 ةسد

جمعیت آنان را حدود  ،18 ةديگر، در طول سد

اند. اما صرف  خانوار برآورد کرده 822تا  522

آمارها در عصر  ةنظر از آمار ظهیرالدوله، عمد

افزايش دو برابری جمعیت ة دهند مشروطه نشان

يابی به  يهوديان همدان است. البته برای دست

های  توان از برخی داده يك آمار نسبی، می

پوشی کرد.  زمانی چشمة متناق  در يك دور

 با آمار ظهیرالدوله )دو هزار نفر( با آنکه متناق 

عصر  روند افزايش جمعیت يهوديان همدان در

مشروطه است، قابل اعتناست؛ زيرا او حاکم 

نويسی شهره  همدان بود و، همچنین، به درست

توان گفت که منظور او فقط يهوديان  است. می

آمار يهوديان ة شهر همدان بوده و دربر گیرند

گری و  تبلیر بابی روستاهای اطراف نبوده است.

(، 842 :1888 يهوديان )لوی، میان در بهايیت

در دو نوبت  سراسری و  قحطی عمومیوقوع 

پیامدهای ترين  ، که مهم1052و  1080تا 1088

 میر مرگ وافزايش  و گیرواهای شیوع بیماری آن

بود؛ يا تشويق يهوديان برای گرويدن به آيین 

مريکايی امذهبی  های تئهیمسیحیت توسط 

روند رشد جمعیت  بر، طبعاً (148 :1880 )سرنا،

ة اما شايد پديد. شتگذا می يهوديان تاثیر منفی

 به  مهاجرت يهوديان از ساير مناطق غربی ايران

همدان و تمرکز آنان در اين ايالت، به دلیل 

شرايط مساعدتر زندگی و وجود مقبرة استر و 

مردخای، يا بنابر نوشتة گروته، مهاجرت آنان در 

ی افزايش جمعیت و کاهش مشاغل  نتیجه

اقع شدن همدان بر ( و نیز و158: 1888)گروته، 

النهرين، عامل دو برابر شدن  سر راه تجاری بین

شان در عصر مشروطه باشد. بنابر اين و  جمعیت

توان گفت که  های مذکور، می با توجه به داده

 522جمعیت يهود همدان در عهد قاجار از 

 خانوار افزايش يافته است. 522خانوار به حدود 
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