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  چکیده

ـان دهنـده فرهنـگ عمـومی      ـ الگوهاي رفتاري اجتماعی و سبک زندگی مردم ایران که نش

 تـرین ایـن    اجتماعی بسیار حـائز اهمیـت اسـت.یکی از مهـم     نگاري  باشد،در تاریخ  ها می  آن

تـاریخی دوره  باشد. متون   پدیدة ترس و رفتارهاي ناشی از آن می وجود فرهنگی، الگوهاي

قاجار یکی از خصوصیات رفتاري مهم مردم کاشان را ترسویی و جبونی آنان دانسـته و بـه   

ـان نسـبت داده مـی     هـا بـه     شـود و کاشـانی    همین دلیل، امروزه صفت ترس به اهـالی کاش

تحلیلی و اسـتفاده   ـ ترسویی شهرت دارند. مسئلۀ اساسی این پژوهش که با روش توصیفی

ـاي   یابی زمینـه   شود، بررسی تاریخی و ریشه  اي به آن پرداخته می  انهاز منابع کتابخ ـتهار   ه اش

 و بررسی صحت اعتبار این ویژگی و سبک زندگی و رفتـار فرهنگـی   مردم کاشان ترسویی

دهد اشتهار مردم کاشان بـه    هاي پژوهش نشان می است. یافته ها در برخورد با ترس  کاشانی

فته و به این موضوع در منابع پیش از این اشاره نشـده اسـت.   ترس از دوره قاجار شکل گر

ها در ایـن خصـوص، سـیاحانی     هاي منابع دوره قاجار به ویژه سفرنامه  حتی با وجود اشاره

ـابقه تـاریخی    که پیش از این به ایران سفر کرده اند، به ترس کاشانیان نپرداخته اند و هیچ س

هــا در منــابع پــیش از قاجــار   ا تــرس کاشــانیقابــل اســتناد و ادلــه محکمــی در ارتبــاط بــ
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  . مقدمه1

شناسی ارتباط نزدیکی با هم دارند. این علم از یک طرف، شـواهدي تـاریخی     تاریخ و جامعه

آوري از گذشـته اسـت     دیگر پیام دهد و از طرفی  پیرامون مسائل اجتماعی موجود را ارائه می

اند و نیز عوامـل مـوثر     ها پدید آمده  تواند حوادث و تغییراتی را که در آن  شناسی می  که جامعه

ـین دلیـل الگوهـاي     1380:259(امزیـان،   ها استقراء کنـد   هاي آن  ها را، از داده  در آن ). بـه هم

ناختی یـک ملـت دارد. در ایـران، از    شـ   رفتاري مردم، نقش موثري در شناسایی مبانی جامعـه 

ـاي خاصـی از    آنجا که هر یک از مردم مناطق مختلف ممکن است در مقطعی از زمان،رفتاره

ـته، منجـر بـه          خود نشان دهند؛ این احتمال مـی  ـار و کـردار سـاکنانش در گذش رود کـه رفت

امـه، آن  و شاخص اجتماعی براي آنان محسوب شود و در اد گیري الگویی از آنان شده شکل

ـاي فرهنگـی و     شـده اسـت.به واقـع بسـیاري از ویژگـی      الگوها به جامعۀ امـروزي منتقـل   ه

الگوهاي رفتـاري مـردم شـهرهاي ایـران را بایـد در تـاریخ اجتمـاعی آنـان جسـت و جـو           

کرد.امروزه براي بسیاري از اقوام و مردم شـهرهاي ایـران هماننـد قـزوین، اصـفهان، تبریـز،       

ـا    تاري و الگوهاي خاصی شهرت یافته است که شاید برخی از آنشیراز و...خصوصیات رف ه

باشـد. در هـر صـورت بایـد       از یک سابقۀ تاریخی بر آمده و بعضی دیگر در حد یک شایعه 

متوجه این نکته بود که این الگوهاي رفتاري با توجه به پراکندگی و تنوع قومی و اقلیمـی در  

تـوان یـک     هایی با هم دارنـد و نمـی    هاي مختلف، تفاوت  ها و مکان  ایران و با عنایت به زمان

  ها در ایران یکسان دید.    الگوي رفتاري را براي همه دوران و تمام مکان

مردم کاشان نیز به مانند دیگر شهرها که به الگویی اجتماعی و رفتاري خاص مشـهورند،  

داننـد.    تاریخی بلند مدت مـی  اي  الگو را برگرفته از سابقه به ترسویی شهرت دارند.برخی این

ها و نیز علت اشتهار مـردم کاشـان     ترس کاشانی یابی تاریخی، صحت و سقم  بررسی و ریشه

ها را بررسـی نمایـد.     آن نماید  ترین اهدافی است که این مقاله تالش می  به ترس و جبن، مهم

پدیدة تـرس مـورد واکـاوي    شناسی   شناسی و جامعه  هاي روان  همچنین تالش شده تا دیدگاه

ها از منظر تاریخی بررسـی    قرار گیرد.با وجود این، در این پژوهش مسئله ترسو بودن کاشانی

شناسی موضوع با عنایت به رویکرد تاریخی مقالـه، کمتـر     اي روانی و جامعه ه شود و منظر  می

  باشد.  مورد نظر می

 -بر آن است تا به روش توصـیفی با توجه به دالیل فوق و اهمیت موضوع، این پژوهش 

  هاي زیر پاسخ دهد:  هاي تاریخی به پرسش  استفاده از یافته تحلیلی و با

  هاي اشتهار ترس براي مردم کاشان در دوره قاجار شامل چیست؟  زمینهـ



87   جعفري اکبر علیو مقدم  عادل شعبانی

  حقیقت واقعی انتساب پدیدة ترس به مردم کاشان بر گرفته از چیست؟ ـ

بـراي ترسـو بـودن مـردم کاشـان       چه مـدارك و ادلـۀ محکـم و قابـل اعتمـادي     ـ

  دارد؟ وجود

ـتقل و مطلـوبی   پـژوهش  یابی آن تـاکنون   درزمینۀترس مردم کاشان و ریشه  صـورت  مس

ـاقص و پراکنـده     نگرفته ـات ن ـات جدیـد یافـت       است و تنهـا اطالع اي در مقـاالت و تحقیق

هـاي   یادداشـت »کاشان در گذار سیاحان و ایران شناسـان « در اثرخودتحتعنوانساطع شود.   می

را  کاشـان ایـران و  هـاي متفـاوت سـیاحان بـه       و نگـاه  کاشان ةنویسان خارجی دربار سفرنامه

، جعفـري و  گلکار، عاطفی). 576-1: 1389گردآوري و مورد بررسی قرار داده است(ساطع، 

ـاب   اي از   انـد تاگزیــده   کـرده  تـالش » فـراز و فـرود کاشـان بـه روایـت دیگـران      « نیـز در کت

شـناس، هنرمنـد و... بـه      مـدار، باسـتان    ي شصت و سه جهانگرد، بازرگان، سیاستها  گزارش

). 1-604: 1391همراه آلبوم تصاویري از کاشان را ارائه نماینـد(عاطفی، گلکـار و جعفـري،    

هاي سیاحان در مـورد تـرس مـردم کاشـان بیـان شـده؛ امـا بـه           اگرچه در این دو اثر، اشاره

ـاي جهـانگردان     ین موضوع پرداخته نشده و تنها به ذکر گزارشیابی و بررسی عمیق ا  ریشه ه

بـه بررسـی و    این پـژوهش بـه صـورت مسـتقل     و مورخان اکتفا شده است. برهمین اساس

  پردازد. می  ها یابی شهرتترس کاشانی  ریشه

  

  شناسی  شناسی و جامعه  روان . پدیدة ترس از منظر2

ـیت ان   پدیدة ترس در شکل سـان و روابـط اجتمـاعی وي، از عوامـل     گیري و توضیح شخص

شناسی و روانکاوي و همچنـین    شود که درست سنجیدن نقش آن در روان  موثر محسوب می

ـا     ). زندگی بسیاري از انسان198: 1393شناسی اهمیت فراوان دارد(کافی،   در جامعه ها تـوأم ب

هـاي    وجـود تـرس  هـا بـه علـت و حتـی       ترس است، این در حالی است که شاید اغلب آن

ـاهر          خویش واقف نیستند. در علم روان شناسی، تـرس بـر اسـاس منشـأ، شـدت و نـوع تظ

ـار،     تـرس  -2هاي منطقـی،    ترس -1بیرونی آن به سه نوع تقسیم شده است:  ـاي نابهنج  -3ه

ـین در محـیط     ). ترس1: 1372رخشان،   (راه هاي اخالقی  ترس هاي منطقی، عللی روشن و مع

اي مستقیم با شی و یا عامـل    ها، رابطه  سان دارند و شدت و ضعف این گونه ترسپیرامونی ان

شـود انسـان     زاي محیط انسان دارد. به واقع ترس منطقی، هشداري است که باعث مـی   ترس

هـاي    هاي منطقی، علل و منشأ ترس  در محیط خطرزا بیشتر مراقب خود باشد. برخالف ترس
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هاي نابهنجار، زادة به خطر افتـادن    ت و از آن آگاهی ندارد.ترسنابهنجار براي فرد روشن نیس

شوند که از ضمیر ناخود آگـاه انسـان     هاي غریزي انسان هستند و ندایی محسوب می  محرك

گونـه    هاي اخالقی و یا وجـدانی منشـأ کـامالً اجتمـاعی دارنـد. ایـن        آیند؛ اما ترس  بیرون می

بر اجزاء دیگر ساختمان روانـی انسـان اسـت. هـر     » اخودفر«ها زادة تسلط سرکوبگرانۀ   ترس

هایی که یک جامعه بر اساس سـاختارهاي اخالقـی و عـرف و عـادات       چه دامنۀ محدودیت

ـارض     تر باشـد و هـر چـه ایـن محـدودیت       کند، وسیع  اجتماعی بر فرد تحمیل می هـا در تع

هـاي    دامنـۀ شـروع تـرس    تري با غرایز جسمی و ذهنی انسان قرار بگیرنـد، بـه مراتـب     بیش

).بـر ایـن اسـاس    2: 1372رخشـان،    تر اسـت(راه   هاي آن اجتماع وسیع  اخالقی در بین انسان

ـازد، تـرس     شناسی پدیدة ترس را به یکدیگر متصـل مـی    شناسی و جامعه  آنچه مبانی روان س

  اخالقی یا وجدانی است که ریشه در اجتماع دارد.  

دهد وقایع و رخدادهاي تـاریخی، نقـش     عی ایران نشان میمطالعه و تأمل در تاریخ اجتما

موثري در پدید آمدن ترسوجدانی و اخالقی در میان مردم یک منطقه داشته است.در نـواحی  

ها، بر اثر فشار حکومت و بروز حوادث ناگهانی و نیـز اعمـال       مختلف و در بسیاري از زمان

هـاي    هـاي مختلـف، زمینـه     و پادشاهان به بهانـه مردان     هاي فراوان از جانب دولت  محدودیت

گرفـت.در حقیقـت، آن مهمـی کـه منجـر بـه         اجتماعی ترس مردم یـک منطقـه شـکل مـی    

شد، از بین رفتن امنیت اجتماعی بود؛ چرا کـه امنیـت اجتمـاعی،      گیري ترس جامعه می  شکل

جـان، مـال،   چیزي جز حالتی از آسودگی مردم از ترس، تهدید، اضـطراب و مصـون مانـدن    

(صـدیق   ناموس، هویت و اعتقادات آنـان از هـر گونـه تهدیـد و تعـرض مفـروض نیسـت       

ـاي سـنتی زبـان،         4: 1384سروسانی،  ). از آنجا کـه امنیـت اجتمـاعی، قابلیـت حفـظ الگوه

)، تـرس از نـاامنی   Buzan, 2000: 34فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی را فراهم می سازد(

اعتمـادي، احسـاس یگـانگی، انـزوا و       اي چون اضطراب، بی  ستردهتواند تأثیرات روانی گ  می

 هــایی کــه دچــارترس  انســان اســت ممکــن عـدم رضــایت از زنــدگی ایجــاد کنــد.همچنین 

ـاري،  ازقربانی اجتناب و خود ترس با مقابله هستند،براي ـاي   مکـان  از بزه ک ـین  ه  افـراد  و مع

 باتهیـه  اینکـه  یا شود محدود ها  آن اجتماعیهاي   دوري کنند. در نتیجه، فعالیت بیگانه و غریبه

در  خـود  ایـن،  کنندکه ایجاد دیگران با خود اجتماعی روابط در امنیتی ایمنی،حائلی تجهیزات

نـاامنی   و افزایش خشـونت  دارد و منجر به گري ها،نتیجۀمعکوس  ها و پرخاش  زمان اعتراض

). بدین ترتیب، وقایع تاریخی نقـش مهـم   Clemente& Kleiman, 1997: 10شود(  اجتماعی می

و تأثیري مشهود در برهم زدن امنیت اجتماعی و در ادامه، ظهور پدیدة ترس در میـان مـردم   
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ـایپی در پـی و ویرانگرانـۀ      هــ.ق، یـورش   616دارد. در تاریخ ایران، حملۀ مغوالن در سال  ه

 -1135لـت صـفوي(  تیمور به شهرها و مناطق مختلف و یا محاصـرة اصـفهان و سـقوط دو   

ـ.ق) تنها بخشی از مهم 1134 ترین وقایع تاریخی است که بـر اثـر نـابودي امنیـت، پدیـدة        ه

ـافی اسـت بـه اوضـاع       ترس در فضاي عمومی ایرانشکل گرفته است.براي درك این نکتـه ک

جامعۀ ایران در عهد ایلخانان، پس از روي کار آمدن هالکو و اباقا، در دوره تیموریان، هنگـام  

ـالۀ افغـان   ی هـا، در دوران    ورش تیمور به شهرها، در زمان محاصرة اصفهان و تسلط هفـت س

هـاي ایـران و روسـیه      افشاریه با شروع نیمۀ دوم حکومت نادر، در عهد قاجار با آغاز جنـگ 

گیري ترس اجتماعی و اخالقی در میان مردم ایـران بـه     و... توجه شود تا عدم امنیت و شکل

هـاي تـرس عمـومی در تـاریخ ایـران و        با وجود پیدایش دائمـی زمینـه   وضوح آشکار شود.

توضیح عوامل به وجود آورنده پدیدة ترس و جبن، اما این مردم کاشان هستند کـه بـه طـور    

انــد؛   خـاص در منـابع تـاریخی و در اذهـان عمـومی بـه ترسـویی و جبـونی شـهرت یافتـه          

ه است. بررسی این موضوع از منظـر تـاریخی   اي که تا به امروز همراه آنان باقی ماند  مشخصه

ـاقی     هاي روانی و جامعه شناختی مستند به منـابع و گـزارش    و با در نظر داشتن زمینه هـاي ب

هاي مختلف این پدیده اجتمـاعی در کاشـان اسـت کـه در       مانده از آن زمان نشان دهنده الیه

  پذیرد.  ادامه صورت می

  

  قاجار ةن دور. پیدایش ترس مردم کاشان در متو3

موضوع ترس اجتماعی در کاشان براي نخستین بار در منابع اولیه دوره قاجار و بـه صـورت   

ـاریوس(        مشخص در سفرنامه ) AdamOleariusهـاي خارجیـان مطـرح شـده اسـت. آدام اولئ

ـاناز عقـرب را      جهانگرد آلمانی در دوره صفوي در سفرنامۀ خود، موضوع تـرس اهـالی کاش

ـین نمـی       کاشـانی «کند:   عنوان میمطرح کرده و  خوابنـد، بلکـه     هـا از تـرس عقـرب روي زم

گوینـد، گسـترده و       هـا چهـار پایـه مـی      هاي چوبی کـه بـه آن    رختخواب خود را روي تخت

).قاعدتاً این ترس، منطقی اسـت و ضـرورت حفـظ    2/532: ج1369اولئاریوس، »(خوابند  می

ود. به روشنی قابل فهم است که ترس از عقـرب و  ش  جان و تداوم بقا، عامل آن محسوب می

هـادر منـابع دوره قاجـار از لحـاظ       ها به آن با موضوع ترس و جبونی کاشانی  واکنش کاشانی

هـا در    بندي انواع ترس، کامالً متفاوت است. بـه واقـع شـهرت تـرس کاشـانی       شکل و طبقه

ـاي دوره   در عمـوم سـفرنامه   یباًگیرد. تقر  جامعۀ امروزي، از متون دوره قاجار سرچشمه می ه

ـاره شـده    کاشـانی  و جبونی قاجاري و پس از آن، به موضوع ترس براي نمونـه  اسـت.  هـا اش
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هنگام معرفی کاشان، این گونـه سـخن خـود را     یکسال در میان ایرانیانادوارد براوندر کتاب 

  کند:    آغاز می

ـایش، دوم عقـرب    کاشان به خاطر سه چیز شهرت دارد. اول برنج (فز) کاري« ـایش و    ه ه

  ).  203: 1381براون، »(سوم بزدلی و ترسو بودن شدید اهالی شهر

هاي خارجی به اینکـه کاشـانیان     شاه و در سفرنامه  بر این اساس اولین بار از زمان فتحعلی

ـار و     مردمانی ترسو هستند اشاره شده است. براي آگاهی از نظرات دیگـر مـولفین دوره قاج

ـات جهـانگردان و     1دول شماره پس از آن، ج قابل توجه است. این جدول شـامل همـۀ روای

انـد کـه ترتیـب      مولفان دوره قاجار و پس از آن است که به ترس اهالی کاشـان اشـاره کـرده   

  باشد.  اسامی در آن، بر مبناي زمان حضور مولف در ایران و یا زمان نگارش اثر می

  ز آندر مورد ترس مردم کاشان: اشارات منابع دوره قاجار و پس ا1جدول

  مولف  ردیف
زمان حضور مولف 

  در ایران/نگارش اثر
  منبع  اشاره

  ق1222م/JamesMorier(  1808جیمز موریه (  1

مردم اصفهان و کاشان که از رفتن به 

جنگ منع شدند و تا امروز به بزدلی 

  زبانزدند.

: 1386موریه، 

155  

2  
  لیدي مري شیل

)LadyMarySheil(  
  ق1265م/1849

که  -ها  در میان مردم ایران، کاشی

شهرت  -سکنه شهر کاشان هستند

دل و   تري از نظر ترسویی و بی  بیش

  جرأتی دارند.

  193: 1368شیل، 

3  
  یاکوب ادوارد پوالك

)JakobEduardPolak(  
  ق1267م/1851

هاست که از سرباز   ها مدت  کاشانی

اند؛ زیرا به جبن و   دادن معاف شده

  اند.  دلی شهرهبز

  39: 1368پوالك، 

4  
  آرتور دوگوبینو

)Arthurde Gobineau(  
  ق1271م/1855

هنگ کاشی در شب وقتی تنها بماند 

  شود.  دچار ترس می

: 1383دوگوبینو، 

187  

5  
  هینریش بروگش

)Heinrich Brugsch(  
  ق1275م/1859

مردم دو شهر کاشان و گیالن به 

  بزدلی و ترس شهرت دارند.

: 1367 بروگش،

  1/131ج

6  
  بارون دوبد

)BaronDeBode(  
  ق1282م/1866

گرند و   ساکنان این شهر بسیار صنعت

اي جبران فقدان شجاعت را   تا اندازه

کند؛ زیرا کاشی مترادف   در آنان می

  با ترسویی است.

  28: 1371دوبد، 

7  
  ژولیندوروششوار

)Jullen de Rochechouar(  
  ق1291م/1875

ها به   همۀ ایرانیمردم کاشان نزد 

ترسو بودن نام آوردند؛ تا جایی که از 

  اند.   خدمت سربازي معاف شده

دوروششوار، 

1378 :48  

  م1877ق/1294  محمدعلی سیاح  8
بیشتر اهل کاشان به جبن و بددلی 

  مشهورند.
  56: 2536سیاح، 

  ق1299م/1882  ارنست اورسل  9
از همه بیشتر  -اهالی بعضی از شهرها

اند. به   به ترسویی شهره شده -کاشان
: 1382اورسل، 
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)ErnestOrsolle(   نحوي که از دادن سرباز به قشون

  اند.  معاف شده

316  

  ق1304م/Edward Browne(  1887ادوارد براون (  10

کاشان به خاطر سه چیز شهرت دارد. 

هایش، دوم   اول برنج (فز) کاري

هایش و سوم بزدلی و ترسو   عقرب

  شهر. بودن شدید اهالی

  203: 1381براون، 

11  
  هانري رنه دالمانی

)Henry-René D'allemagne(  
  ق1307م/1890

با اینکه مردمان کاشان از حیث 

تجارت و صنعت در درجه اول قرار 

نفس   دلی و ضعف  اند به کم  گرفته

  اند.  مشهور و ضرب المثل شده

: 1335دالمانی، 

  2/871ج

12  
  جورج ناتانیل کرزن

)George Nathaniel Curzon(  
  ق1309م/1892

ها   ها بر سر زبان  ترس و بددلی کاشی

ها از این بابت     افتاده و شهرت آن

  المثل شده است.  ضرب

: 1380کرزن، 

  2/17ج

13  
  سر پرسی سایکس

)Sir PercySykes(  
  ق1319م/1902

هاي جرار و   هواي ناسالم و عقرب

مردم جبون و ترسو اختصاص به این 

  شهر دارد.

: 1336سایکس، 

188  

14  
  آبراهام والنتاین جکسن

)AbrahamValentineJackson(  
  ق1320م/1903

صفت ترسو را اهالی دیگر شهرها به 

  دهند.  کاشانیان نسبت می

: 1387جکسن، 

464  

15  
  کلود انه

)Claude Anet(  
  ق1326م/1909

ها به ترسوترین مردم ایران   کاشانی

ین شهرت دارند و هزاران لطیفه شیر

  گویند.  و مضحک در حقشان می

  181: 1368انه، 

16  
  والتر هینتس

)WaltherHinz(  
  ق1354م/1936

اند که کاشیان از  المثل آورده ضربر د

  شجاعت برخوردارنیستند.

: 1392هینتس، 

432  

  

هـاي دوره    شـود؛ تـرس کاشـانیان در سـفرنامه      گونه که در جدول فوق مشاهده می  همان

گیرنـد. منـابع تـاریخ      و اظهار نظرهاي بعدي از این منابع سرچشـمه مـی  قاجار مشهود است 

ـار بـه     چـه در سـفرنامه   آناند. امـا    محلی کاشان از ذکر این مسئله پرهیز کرده هـاي دوره قاج

، موضوع دیگري است که باید بدان توجه کـرد. بسـیاري    عنوان مستند ترس آنان مطرح شده

هـا در    ا را مسئلۀ سـربازگیري و عـدم اطمینـان بـه کاشـانی     ه  از این منابع، علت ترس کاشانی

کنند. به عنوان مثال آرتور دوگوبینوبـه هنگـام بیـان      هاي مختلف تاریخ ایران قلمداد می  جنگ

  گوید:  علت ترس مردم کاشان می

ها در بـه کـار بـردن اسـلحه رواج دارد.       استعدادي کاشانی  هاي متعددي دربارة بی  داستان

کنـد یـک هنـگ      ند هرگز یک جنگجو از این شهر برنخاسته و دولت جرات نمیگوی  می

کاشی تشکیل بدهد. در زمان صلح هم مجبور است همیشه عده اي را به محافظت آنـان  

ــرس مــی    ــد دچــار ت ــگ کاشــی در شــب وقتــی تنهــا بمان ــه هن  شــود  بگمــارد و گرن

  ).  187: 1383  (دوگوبینو،
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  اند که  ها بیان نموده در اشاره به جبن کاشییز بروگش و ژولین دوروششوارنهینریش 

معروف بـه   آنجامردم  آنکهها به علت  اي از شهرستان از طرف دولت سربازگیري از پاره

ـان،         ،جرأتی و ترسو بودن هسـتند  کم ـنعتی کاش ـیالن و شـهر ص منـع شـده اسـت. از گ

 ترس شهرت دارنـد شوند، زیرا مردم این دو شهر به بزدلی و  سربازان داوطلب قبول نمی

  ).  48: 1378؛ دوروششوار، 1/131: ج1367(بروگش، 

از نتایج نفرستادن سرباز از مناطقی همچون کاشان و یزد در ایـن دوره، افـزایش مالیـات    

ـتوفی،   تـاریخ  ) در RobertWatson). رابـرت واتسـن(  1/70: ج1384نقدي این شهرها بود(مس

ي را عامل بازگردانـدن اهـل کاشـان بـه دیـار      استعدادي کاشانیان در خدمت سرباز  بیقاجار،

). واتسن که گویا اعتقاد محکمی بـه  92: 1340(واتسن،  داند  خود از طرف دولت مرکزي می

خـان    حسـینقلی  -شـاه   ترس و بزدلی کاشانیان پیدا کرده بود، در قضیۀ شورش برادر فتحعلـی 

رسـید بـرادر شـاه(حاکم      به نظر مـی دارد که با اتکا به مردم کاشان خیلی بعید   بیان می -قاجار

).اشتهارترسـویی و جبـونی   92: 1340کاشان) براي تصاحب تاج و تخت تالش کند(واتسن، 

اي از سـربازان کاشـانی هنگـام      اهل کاشان به حدي بود که در زمـان ناصـرالدین شـاه، عـده    

ـالم بـه     مقصـد   مراجعت به شهر خود از شاه درخواست تعدادي نگهبان کردند تـا آنـان را س

  ).193: 1368برسانند(شیل، 

تـر    از طرف دیگر،منابع دوره قاجار به منظور مستند کردن ترس اهل کاشان،به زمان عقب

انـد. ایـن       ها ارائه داده  هاي مختلفی از کاشانی  و روایت  و حتی دوران صفویه و افشاریهبازگشته

پیشینه(؟) اشاره نمایند. آنگـاه کـه   مسئله موجب شده حتی برخی از همین سیاحان نیز به این 

  نویسد:  می گونه  دوروششوار در مورد ترس و جبونی مردم کاشان این

ـا     در روزگار سالطین صفوي، زمانی فرا رسید که سرباز براي گسیل داشتن بـه جنـگ ب

ـاره کننـد. پـس در کاشـان      دشمن کم داشتند و ناگزیر شدند که کمبود را به هر تدبیر چ

دند و فوجی فراهم آوردند.... مدت زمانی سپري شـد و در جبهـه جنـگ    سربازگیري کر

ـا    سربازهاي کاشی را کسی ندید. از اصفهان کسی فرستادند تا کشف کند چه بر سر آن ه

آمده است. مأمور کاشان به دروازه کاشان که رسید، فوج سربازهاي کاشی را دیـد کـه از   

ـاده  ها س  اند. از فرمانده آن  جاي خود نجنبیده بب را پرسش کرد و او جواب داد: خیلی س

ـار مانـدیم کـه         است. شنیدیم که در چند فرسنگی این جا دزد دیـده شـده، پـس در انتظ

  ).  49: 1378(دوروششوار،  سلطان چند سوار تفنگدار بفرستد تا ما را همراهی کنند
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هـا وجـود     انیها در میان متون دوره قاجار براي مستند کردن ترس کاش  امثال این حکایت

). 2/17: ج1380؛ کـرزن،  203: 1381؛ بـراون،  187: 1383دارد(براي نمونه ر.ك: دوگوبینـو،  

  نزدیک به همین مطلب در دوره افشاریه و زمان نادر به وقوع پیوسته و گفته شده است که

ـاتح دهلـی بـه ایـران      سی هزار نفر کاشانی و اصفهانی در قشون نادر بودند. موقعی که ف

ـا از تـرس،     ها اجازه داد که به اوطان خود مراجعت نمایند؛ ولی آن  کرد، به آن مهاجرت ه

ـا    در رفتن تعلل نمودند و از شاه درخواست کردند کـه یکصـد نفـر سـرباز همـراه آن      ه

؛ 2/871: ج1335(دالمـانی،   بفرستد تـا بـه سـالمت بـه اوطـان خـود بازگشـت نماینـد        

  ).188: 1336سایکس، 

ها و اشارات در خصوص ترس کاشانیان در منـابع    شود روایت  حظه میگونه که مال  همان

اي نمایـان شـده اسـت؛ امـا صـحت و سـقم ایـن          دوره قاجار و پس از آن به شکل برجسته

بایسـت بـه صـورت      اي است که می  ها و موشکافی موضوع ترس مردم کاشان، مسئله  روایت

  د.یابی قرار گیر  تري مورد بازبینی و ریشه  دقیق

  

  نقد و بررسی ۀها در بوت  . ترس کاشانی4

هاي فراوان منابع دوره قاجار و نیز بر شمردن سابقۀ تاریخی در مـورد تـرس     با وجود روایت

هاي دیگـري    هاي این پژوهش، حکایت  کاشانیان؛ اما طبق بررسی هاي صورت گرفته و یافته

روایـات و مطابقـت دادن بـا دیگـر     از این مسئله نمایان شده است. ریز بینی و دقت در ایـن  

هـا و کـردار     شواهد و مدارك تاریخی، مطالب دیگري را در خصوص الگوي رفتاري کاشانی

توان در خصوص شهرت ترس مـردم کاشـان     کشد. عوامل متعددي که می  آنان به تصویر می

  مورد نقد و تجدید نظر قرار داد، شامل موارد زیر است.  

  

  به ترسو بودن کاشانیان لفانؤعدم اعتقاد م 1.4

ـا    اند که کاشانی گرچه سیاحان این دوره اشاره کردها جـز  ها به جبن و ترس شهرت دارنـد، ام

خالف آن موضوع باور ندارند. حتی بسیاري از آنـان،  کدامشان به این هیچ در مواردي معدود،

ا اهالی دیگـر  اند. جکسن، معتقد است که صفت ترسو ر  و در خاطرات خود بیان کرده  رادیده

ـا     «گوید:   دهند و در ادامه می  شهرها به کاشانیان نسبت می خوشبختانه در مـدتی کـه مـن آنج

در ایـن میـان   ).464: 1387جکسـن،  »(هـا باشـد    اي رخ نداد که دال بر جـبن آن   بودم، حادثه
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). 203: 1381(براون، ادوارد براونبر آن است که در ترسو بـودن کاشـیان اغـراق شـده اسـت     

بـه نـاحق در   معتقـد اسـت کـه    به کاشـان آمـده،   ش 1315چنین والترهینتس که در سال هم

ـتند   ها  کاشانیاند که المثل آورده ضرب نکتـه  ). 432: 1392(هینتس، از شـجاعت برخوردارنیس

 تنهـا  جبن در ایـران ترس و اشاره شدهکه  ،ها تعدادي از این سفرنامهدر جالب این است که 

ـانی      ؛زیرا از لحاظ معناي مطلق کالم، تمام ایرانیارداختصاص ند ها  کاشانیبه  ها کمابیش کاش

توان چنین نتیجه گرفت کـه بسـیاري     ).لذا می2/17: ج1380؛ کرزن، 28: 1371هستند(دوبد، 

ـته    انـد؛ هـر چنـد نقـل       از مولفین و جهانگردان دوره قاجار اعتقادي به تـرس کاشـانیان نداش

  اند.  مشهور را در اثر خود آورده

  

  هاي خرافی و متناقض منابع  روایت 2.4

ـار بـه عنـوان      چـه در سـفرنامه   آننقد دیگر در موضوع ترس اهل کاشان، بـه   هـاي دوره قاج

گردد. بسیاري از روایات منابع، محل نقد جـدي اسـت و     شده بر میمستند ترس آنان مطرح 

ـاقض و     حکایـت  هـا و     داسـتان باید به طور احتیاط آمیـزي مـورد قبـول واقـع شود.     هـاي متن

و عدم دریافت سـرباز از ایـن شـهر، خـود      لشکریان کاشان نزد پادشاه راز حضوگونه   افسانه

 هـا،     ایـن داسـتان   یکـی از  براسـاس باشد.  گواه دیگري مبنی بر ساختگی بودن این روایات می

نفر مـأمور  به خدمت پادشاه رسیده بودند، از شاه درخواست کردند تا چند  کاشانوقتی فوج 

د. بـه واقـع طبـق    در امـان باشـن   اهزنانها همراه کند، تا از ر را در راه بازگشت به کاشان با آن

ـاف کـرده       همین سابقه از کاشانیان بود که از آن پس، دولـت، کاشـانیان را از دادن سـرباز مع

) معتقـد اسـت کـه عـدم ارسـال      Lambton( ). با وجود این، لمبتـون 39: 1368است(پوالك، 

باز به دولت مرکزي در مقاطعی از سوي شهرهایی نظیر یـزد و کاشـان بـه علـت کمبـود      سر

هاي دوره قاجاري، ایـن   در اکثر سفرنامه). 109: 1375سرباز در آن مناطق بوده است(لمبتون، 

. عـالوه بـر اینکـه،    هاي مختلف آمده استو هیچ مصداق و مورد عینـی نـدارد   داستان به گونه

)، در بعضـی دوره  187: 1383ن در برخی منابع،دوره صفوي(دوگوبینو، زمان وقوع این داستا

هـا دوره    ) و در تعـدادي از آن 188: 1336؛ سایکس، 2/871: ج1335نادرشاه افشار(دالمانی، 

گونه نتیجه گرفـت کـه اغلـب ایـن       توان این  ).پس می181: 1368ناصري بیان شده است(انه، 

) کـه حتـی بسـیاري از    193: 1368گوییاست(شـیل،    افسانه پردازي و  ها، صرفاً داستان  روایت

مولفینهمچون براون، انه، دالمانی، پوالك، کـرزن، جکسـن و دیگـران بـه مضـحک بـودن و       

  اند.  ها اذعان کرده  خیالی بودن این داستان
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  قاجار ةها در منابع پیش از دور  ثبت نشدن ترس کاشانی 3.4

ـیچ نکتۀ تأمل برانگیز تر آن است که در  ـاب   ه ـای   یـک از کت ـاي جغرافی و حتـی   تـاریخی یو ه

ـبن  قاجار که به وصف کاشان پرداختهدوره از هاي قبل   سفرنامه مردمـان   و ترسـویی  اند، به ج

در نظـر   هـا   و ترسو بودنکاشانی توان مبناي تاریخی بر جبن . پس نمیاند  اشارهنکردهاین شهر 

ـیچ اشـاره  نزهت القلـوب هللا مستوفی، مورخ قرن هشتم هجري در حمدا گرفت. ـارة    ه اي درب

ـا شـیعه    «کنـد:    ترسو بودن مردم کاشان نکرده و در هنگام معرفی کاشان اظهار مـی  مـردم آنج

عشري اند... حکیم وضع و لطیف طبع. در آنجا جهال و بطّال کمتر باشـد و از حشـرات     اثنی

ـتناد مبنـی    74: 1381وفی قزوینی، مست»(در آنجا عقرب بسیار بود ).لذا سابقۀ تاریخی قابـل اس

  بر ترس کاشانیان که به قبل از دوره قاجار منتهی شود، وجود ندارد.

موضـوع  ، میان خود مردم کاشاندر اي حائز اهمیت است و آن، اینکه  در اینجا یک مسئله

تان قـدیمی کـه در افـواه    شود.ماجرا به یـک داسـ    می اي از دوران مغول مربوط واقعهبه ترس 

ها بـه ایـران،    گردد. داستان بدین قرار است که هنگام حملۀ مغول عامه رواج یافته است، برمی

ـنگر مـی    رسند، همه کاشانی وقتی به کاشان می گیرنـد و بـا تولیـد صـداهاي      ها در جـایی س

ار ترسـند و فـر   ها از صداي مـورد نظـر مـی    سازند. مغول خاصی، فضاي عجیب و غریبی می

ها نه تنها از روي ترس نبـوده، بلکهیـک تاکتیـک      اند که این عمل آن  ها معتقد  کنند. کاشانی می

العاده هوشمندانهبه جاي جنگ مستقیم، که ممکن بوده تلفـات زیـادي بـه جـاي      جنگی فوق

بگذارد، بوده است.آنان باور دارند که این حرکـت آنـان در دوره مغـول باعـث فـراري دادن      

: نشـریات جـام   1393شده و از جنگ و خونریزي جلوگیري شده اسـت(محمدپور،  ها   مغول

ـلی      ها معتقد  جم). امروزه بسیاري از کاشانی تـرین    اند که اقدام اجداد آنان در دوره مغـول، اص

ـا    عامل در منتسب کردن مردم کاشان به ترسویی بوده است. با وجود این اعتقاد کاشانی ها، ام

در توان در مورد تـرس مـردم کاشـان پـذیرفت. اوالً       نیز به چندین علت نمیاین موضوع را 

 اي بـه تـرس     ، اشارهپس از دوره مغولهاي جغرافیاي تاریخی  ها و کتاب کدام از سفرنامه هیچ

ت. دوم اینکـه موضـوع ایجـاد صـداهاي عجیـب و غریـب از       اسها از مغوالن نشده   کاشانی

ها که منجـر بـه جلـوگیري از      ندانۀ آنان در برخورد با مغولسوي کاشانیان و نیز تدبیر هوشم

حملۀ آنان به کاشان شده است، با آنچه در منـابع دوره مغـول و ایلخـانی در ایـن خصـوص      

آمده، مطابقت ندارد. این مطلب حتی در منابع وجود خارجی ندارد و آنچه در متون تـاریخی  

طبق شواهد و مدارك تاریخی، کاشـان در ایـن   کند.     ذکر شده، خالف این موضوع را بیان می

دوره مورد هجوم سخت مغوالن قرار گرفت. آنجا کـه عطـاء الملـک جـوینی بـر آن صـحه       
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بعضی از لشکریان به محاصره کاشان مشغول شـدند و بـه سـه روز    «دارد:   گذاشته و بیان می

ـا بـه ري رفتنـد         : 1370ینی، جـو »(بگرفتند و قتـل و غـارت و نهـب بسـیار کردنـد و از آنج

هـاي عامیانـه     ترین منابع دوره مغـول، خـالف گفتـه     شود که یکی مهم  ). مالحظه می2/169ج

رسد که ساختن و رواج ایـن داسـتان در میـان عامـۀ       کند. به نظر می    مردم کاشان را اثبات می

ـ       کاشانی وده ها، صرفاً به دلیل از بین بردن موضوع ترسو بودن اهـل کاشـان در میـان عمـوم ب

ـته  ـا تـرس خـود را بـر        است. از طرفی شایداهالی کاشان با رواج این داستان، قصد داش انـد ت

ـبت دادن مردمـان شـهرهاي دیگـر بـه        مبناي منطقی و تاریخی جلوه دهند تا به نـوعی از نس

تـوان از    ترسویی و جبونی جلوگیري نمایند؛ اما طبق آنچه بیان شد، به دالیـل مختلـف نمـی   

  عنوان مبناي قابل استناد استفاده کرد. این داستان به

  

  ها نبودن مبناي منطقی و تاریخی شهرت ترس کاشانی 4.4

ترین دلیل براي نقد موضوع ترس اهالی کاشان، عدم اثبـات آن در تـاریخ و سـابقۀ ایـن       مهم

ـ  سفرنامه شهر است؛همچنان که واقعـی وحقیقـی    ۀهاي دوره قاجاري و پس از آن هیچ نمون

ــر جــب ــداده هــا  آنن مبنــی ب ــد، بلکــه حتــی از غیرواقعــی بــودن آن ســخن   بــه دســت ن ان

شـانگر عـدم تـرس و    نتاریخ،نـه تنهـا   در الگوهاي رفتاري اهل کاشاناز  هایی  گزارشاند.  گفته

ـازد.در بسـیاري از     هـا را نمایـان مـی     باشد، بلکه شجاعت و باهوشی کاشـانی   جبن آنان می س

هاي گوناگون قرار گرفتـه و مقاومـت     حملۀ اقوام و حکومتهاي تاریخی، کاشان مورد   دوره

اي بـه ثبـت رسـیده اسـت.       و شجاعت آنان در مقابل این حمالت بدون هیچ ترس و واهمه

قابل ردیابی است. هجوم گروهی از قبایل تـرکمن در   الصفا  روضهنمونۀ بارز این مقاومت در 

ـالی       هـ .ق، از راه ساوه و قم به کاشان پس از 857سال  پایـداري سـخت و دفـاع خـونین اه

: 1339کاشـان، عاقبــت منجـر بــه گشــوده شـدن شــهر و قتـل و غــارت گردید(میرخوانــد،     

).حدود دو قرن بعد از این واقعهو در زمان شـاه عبـاس اول، گردنکشـی و ظلـم و     6/786ج

ستم محمدخان ترکمان حاکم کاشان، سبب ایستادگی هر چه بیشـتر اهـالی کاشـان در برابـر     

خواهی او شد؛ تا جایی که در یکی از پیکارهاي محلی که سیصد تن از مردم کاشان بـه    یادهز

ـارت     ها همۀ اسیران را گـردن زده و امـوال کاشـانی     چنگ حاکم شهر افتادند، ترکمن هـا را غ

هـا بـه ایـران،      ). همچنـین در زمـان حملـۀ افغـان    193-191: 1373، اى نطنزى افوشتهکردند(

ـاب  ایراندر  حاضرکه از ارمنیان اواخر دوره صفوي )Gilanentzنتز(گیالن سـقوط  است، در کت

کند، وقتی امان اهللا خان در مسیر حرکـت بـه سـمت قـزوین، بیـرون شـهر         تأکید میاصفهان
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سـفیدان کاشـان،   جدید و قدیم، همراه کالنتر و ریش ]حاکمان[وزیران «کاشان توقف نموده؛ 

هـاي    هـا و پارچـه    هاي نفیس بیرون شدند...، کاشانیان، قـالی   یهبراي دیدار امان اهللا خان با هد

ـا  79: 1371گیالننتز، »(زري (زر پاي انداز) به افتخار و احترام این امان اهللا گسترده بودند )؛ ام

ـا ششصـد تـن افـراد خـویش در عقـب       «همین نویسنده بعداً می نویسد:  وقتی که امان اهللا ب

ـتند و از راه     انیان دروازهنشینی خود به کاشان رسـید، کاشـ   ـاي شـهر را بربس دادن وي سـر    ه

).ایسـتادگی  85: 1371گیالننتـز،  »(پیچیدند. آتش بر وي بگشادند و با وي به جنگ درآمدنـد 

ها را در هـم ریخـت و جلـوي      کاشان تا بدانجا پیش رفت که محمود افغان، کاشان و کاشانی

). پــس از 277: 1362؛ اوبــن، 74: 1363پیشــرفت و شــکوفایی آن را گرفت(کروسینســکی، 

هـ .ق و در زمان شاهرخ نیـز سـپاهیان پراکنـدة ازبـک و افغـان بـه       1160مرگ نادر در سال 

ور شـدند. سـپس بـر اثـر       شاه از راه ساوه و قم به کاشان حمله  سرکردگی الهیارخان و ابراهیم

بلـدة  « التـواریخ   عمجمـ پایداري و مقاومت مردم کاشان در برابر هجوم دشمن و طبق روایـت  

ـارت نمودنـد      نمونـه  ).87: 1328مرعشـی صـفوي،   »(کاشان را با بعضـی قراحـی نـواحی غ

در  هـا سـخن گفتـه،     که خود از ترس و جبن کاشـانی  قاجار دوبددر عصربارون  ،اینکهدیگر

گـر در   هـاي غـارت   بلـوچ  ةهوالناك سرهاي نصب شدة از منظر سفرنامه لرستان و خوزستان

  ).165-164: 1371(دوبد، گوید رنگ در مسیر باغ فین سخن می  هرمی از مالط سفید

را نقـض   اهـالی کاشـان  تواند ترس ذاتی  از دالیلی که می دیگر یکیعالوه بر این موارد، 

و دیگر افراد کاشانی است که در آغاز مشـروطیت  کند، شهامت و جسارت نایب حسین کاشی

در نقاط مرکزي ایران پرداخته و با حاکمان و نظامیان مختلـف   راهزنی و خودسريبه ها  مدت

نـابودي ایـن   سامانی مملکت در حدود پانزده سـال      و نابه دولتند که به دلیل ناتوانی جنگید

جسارت نایب حسین آن چنان بـود کـه بـه     .)472: 1341(ضرابی،  به درازا کشیدتشکیالت 

سواالت الزمه راجع به پول و اسلحه کـه  «الدوله، در جواب   لت وثوقهنگامگرفتار شدندر دو

گـري مـن، چیـزي دسـتگیر       گوید بعد از بیست سال یـاغی   خندد و باالخره می  دفن شده، می

).افزون بـر ایـن، وجـود    486-1/485: ج1342اعظام قدسی، »(شما و بزرگتراتان نخواهد شد

بوده و حتی در زمان ناصـرالدین شـاه، کاشـانیانی    افرادي نظیر نایب حسین در کاشان فراوان 

جـانی،    میـرزا، علـی    پرداختند. افـرادي نظیـر شـاه     بودند که به راهزنی و غارت اهل کاشان می

ها در زمان ناصـرالدین شـاه سـرکوب      کاظم حاجی بابا، آقا کریم، آقا ابراهیم و... که بیشتر آن

و دیگـر   درستی و یا نادرستی اعمال نایبیـان  مسئله). در اینجا 27: 1378کاشانی،   (مدنی شدند

هایی علیه دولت مرکـزي در   کشی ولی مسلم است که منشأ چنین گردن ؛نیستاشرار کاشان 
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و ترس آنان را تصدیق کند. بـه عبـارت دیگـر، از محلـی بـا آن       تواند جبن ، نمیزمان قاجار

ـار رفتارهـاي      دتاً نمـی ها، قاع  توصیفات شدید و غلیظ از ترسویی و جبون بودن آن تـوان انتظ

ـا نمونـه    -هنجار یا نابهنجار -متهورانه و جسورانه  هـایی از الگوهـاي     داشت. این مـوارد تنه

  رفتاري مردم کاشان در طول تاریخ بوده که تناسبی با ترس و جبن آنان ندارد.

ـا و      یتتوان به عدم ترسو بودن اهالی کاشان رسید،وجود شخص  دلیل دیگري که از آنمی ه

است. این افراد در زمـان   هاي تاریخی دوره اکثردر مقامات سیاسی و فرهنگی از شهر کاشان 

ـاري     هایی قرار گرفته  ها و جایگاه  حیات خود در مسئولیت اند که به رغم حاشیه امنیتـی و اعتب

براي نمونـه،  که داشته، اما همواره احتمال جان بر سر این مسئولیت گذاشتن نیز داشته است. 

ـتگاه خالفـت عباسـی و دولـت       در اواخر دوره سلجوقیان با گسترش و نفوذ شـیعیان در دس

ها توانستند بـه مقامـات بـاالي سیاسـی همچـون نهـاد وزارت         سلجوقی، چند نفر از کاشانی

ـین  الملـک   ). افـرادي هماننـد مخـتص   494: 1358دست پیدا کننـد(قزوینی رازي،   الـدین   مع

ـ.ق) وزیـر سـلطان سـنجر، شـرف      521-518(انی یکـم ابونصر احمد کاش الـدین ابونصـر    هـ

انوشیروان بن خالـد بـن محمـد فینـی کاشـانی وزیـر محمـود دوم سـلجوقی و المسترشـد          

ـاهر    530-529هـ.ق) و نیز وزیـر مسـعود سـلجوقی(    522-521عباسی( هــ.ق)،فخرالدین ط

ـ.ق) عهــده 562 -560کاشــانی( ــن  شــاه ســلجوقی،  دار صــدارت ارســالن  هــ ــدین ب عزیزال

هـ.ق)و سرانجام دیگر وزیـر کاشـانی طغـرل     585وزیر طغرل سوم( الدین اسعد کاشی رضی

ـ.ق)(قمی،   590(الدین ابونصر احمد کاشـانی دوم  معینسوم، )، از جملـه  225-224: 1363هـ

کاشانیانی بودند که در این دوره به نهاد وزارت راه یافتند. پس از آن نیـز بـه تـواتر، نخبگـان     

بـدیلی در    ان در مناصب حکومتی اعم از کشوري و لشکري حضور داشـته و نقـش بـی   کاش

ـارج از اهـداف ایـن        دوره هاي مختلف تاریخی ایفا کردند که تحلیل و بررسـی بیشـتر آن خ

شـهرهاي ایـران در کارهـاي     بسـیاري از بـیش از  ها نسبتاً   پژوهش است. در مجموع،کاشانی

ـار گر    ند. آن چنـان کـه حـاج سـیاح معتقـد      شـد  فتـه مـی  صدارت و وزارت سـالطین بـه ک

کاشانیان بسیار باهوش هستند و اهالی آن ادبا و نویسـنده و اهـل فضـل و امـرا دربـار      «است:

). نقـش کاشـانیان و   56: 2536سـیاح،  »(دولت نسبت به خود بیشتر از سایر بالد ایران اسـت 

هـاي سیاسـی و     شخصیت ورود آنان به نهادهایی همچون وزارت و اقدامات دیگر مقامات و

دهد که اوالً اگر موضوع ترس و جبونی ذاتـی مـردم     فرهنگی کاشان در طول تاریخ نشان می

ـیچ زمـان کارهـاي      در دوران  آن هـم  خطیـر کشـورداري  کاشان در تاریخ صحت داشـت، ه

شـد.دوم اینکـه معمـوالً        سـپرده نمـی  جبـون وبـزدل    کـارگزاري خشونت معمول حاکمانبـه  
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انـد. بـه طـور طبیعـی اگـر        ترین خطر جانی و مالی بوده  کومتی در معرض بیشکارگزاران ح

ها مسبوق به این پیشینۀ رایج بوده باشد، قابل توجیه نیسـت کـه یـک کـارگزار       ترس کاشانی

ـته کـه مـی    دانسـته احتمـال خطـر، مـرگ و... در آن       ترسو، ریسک پذیرفتن مسئولیتی را داش

  است. زیاد

  

س به مردم کاشان. حقیقت انتساب تر5

ـین بـرآورد نیـز       آنچه که به عنوان ترس کاشانی ها در منابع دوره قاجار بیان شده و طبـق هم

تواند دالیل و حقایق دیگـري در خـود     شود، می  هاصفت ترس به کار برده می    امروزه براي آن

که بـه   رفتهایی  امههمان سفرن   به سراغتوان   حقایقمیبردن به این  براي پینهفته داشته باشد. 

در سـفرنامه   )FredRichardsز(فرد ریچاردبه عنواننمونه، اند. اشاره کرده ها  ترسکاشانی شهرت

این لقـب بـراي   انتساب عدم  شیراز و یزد و، همدان، خود تحسین جرأت مردم قزوین، تبریز

داند که مردم پـنج شـهر اول از جملـه شـهرهایی      اهالی قم، کاشان و اصفهانرا بدین علت می

ـارز   جنگجـو اي از نوادگـان قبایـل    بودند که مورد هجوم مهاجمان واقع شده و تا اندازه و مب

هستند، در حالی که اجداد مردم شهرهاي اخیر براي مدت چندین قـرن بـه مشـاغل شـهري     

  ).309: 1379اردز، (ریچاند اشتغال داشته

کاشان از دیرباز به ویژه در دوره صفوي و با حمایت شاه عبـاس اول بـه یکـی از مراکـز     

ـافی، حریربـافی،     هـاي مخمـل    مهم صنعت نساجی و حریربافی تبدیل شده و انـواع کارگـاه   ب

). اگرچه روند این صـنایع  141: 1370بافی و مسگري در کاشان احداث گردید(دالواله،   فرش

کاشان همواره با نوسانات شدیدي همراه بود؛ اما تجارت و کسـب و کـار در زمینـۀ ایـن      در

در دوره قاجـار  صنایعدر کاشان حتی تا عصر قاجار و به ویژه در زمان امیرکبیر ادامـه یافـت.  

هاي ابریشمی گلدار، اطلس، به ویژه زرهایی کـه    به واسطۀ سابقۀ نساجی و حریربافی، پارچه

ـتند تهیـه مـی     هم محکـم و هـم    ). همچنـین  107: 1324شـد(فالندن،    ظرافـت خاصـی داش

ـار، ایـن       تاریخ کاشانعبدالرحیم ضرابی مولف کتاب  در مـورد صـنایع کاشـان در دوره قاج

  آورد:    چنین می

آیـد، از اطلـس     بندان ماهر به ظهور می  در عمل نساجی و شعربافی استادان کامل و نقش

هاي الوان و مشجر و محرمات و مخمـل یـک رنـگ و      و صوف و قناویز و خارا و زري

آیـد و کـذالک سـایر      الوان و قطنی و دارایی و قدك در کمال خوبی و امتیاز به عمل می

  ).227: 1341(ضرابی،  صنایع
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بـافی،    در زمینۀ فـرش   گرانی ماهر و با سابقه  این مسئله باعث شد تا مردم کاشان به صنعت

ایـران و  رج کرزن نیز در وجوند. شاید به همین دلیل است که حریربافی و مسگري تبدیل ش

بـه  کاشان پرداختن مردم  ۀبه واسط ویی رابه ترس ها  کاشانیعلت شهرت ترین   مهمقضیه ایران

داند و معتقد اسـت تـرس کاشـانیان در حـد یـک       کسب و تجارت در طی قرون متمادي می

همچنان که بـارون دوبـد نیـز بـر ایـن       ).2/17: ج1380شایعه، نه واقعیت بوده است(کرزن، 

: 1371دوبـد،  »(ساکنان شهر کاشان بسیار صـنعت گرنـد  «کند که     مطلب تأکید کرده و بیان می

دهد. وي معتقد است که تعبیـر ضـجه مویـه در      ). اما عبداهللا مستوفی نظر دیگري ارائه می28

ـتو    ـته باشد(مس ـته داش ). 3/349: ج1384فی، کاشان ممکن است داللت بر ترس آنان در گذش

زبان به کار برده شـده و در مـواردي اسـتعمال      این تعبیر در کاشان بیش از سایر نقاط فارسی

رسـد روحیـه    به نظر می). 3/349: ج1384شود که تصنع زیادتر از حقیقت باشد(مستوفی،   می

اعـث شـده   همراه با چاشـنی زیرکـی ب   ها  کاشانیکاري برخی از  کاسب احیاناًکاري و  محافظه

. از طرفـی سـعی   )10: 1365دهنـد(نراقی،  است که خود را کمتـر در معـرض آسـیب قـرار     

دور باشند. ایـن امـر بـراي زنـدگی در      ،اما سود ناچیز دارد ،که هزینه زیاد مسائلیکنند از  می

ـارت انـواع و      دائماًمرکزي ایران بوده و  اصلی وشهري که در مسیر  در معـرض تهـاجم و غ

مردم ایـن سـامان بـه    ،شاید نماید. به بیان دیگر اند، ضروري می ریز بوده اي خونه اقسام گروه

پایین است. بـر ایـن    پذیري آنان ضریب ریسک کهاندازه کافی از عقل معاش برخوردار بوده 

ترین دالیلی که موجب شده تا اهالی کاشان به ترسـویی و جبـون بـودن مشـهور       اساس، مهم

  توان خالصه نمود.  یم 2شوند را در جدول شماره 

  علل اشتهار کاشانیان به ترس .2جدول

  منبع  ها  علت شهرت ترس کاشانی

  2/532: ج1369اولئاریوس،   وجود عقرب و حشرات موزي

  39: 1368پوالك،   فرار از سرباز گیري

  : نشریات جام جم1393محمدپور،   ها براي مقابله با مغوالن  تدبیر کاشانی

181: 1368انه،   شهرتهمت به مردم این 

  10: 1365نراقی،   میانه روي و عاقبت اندیشی

  56: 2536سیاح،   اشتغال به مشاغلی که امنیت شرط آن است

  309: 1379ریچاردز،   تجارت پیشگی مردم کاشان

  2/17: ج1380کرزن،   روحیه کاسب کاري آنان 

  3/349: ج1384مستوفی،   واژه ضجه مویه در کاشان
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گیري  . نتیجه6

اي   بر اساس آنچه در این پژوهش بیان شد، اشتهار ترس مردم کاشان از نظـر تـاریخی سـابقه   

شناسی در ردیف ترس اخالقـی و    شناسی و روان  پیش از دوره قاجار ندارد؛ اما از نظر جامعه

ـاي دور   ها براي نخستین بار در منابع و سفرنامه  گیرد. مسئلۀ ترس کاشانی  وجدانی قرار می ه ه

شود. به واقع آن شهرتی که امروزه در جامعه ایرانی از ترسویی و جـبن مـردم     قاجار دیده می

هـا و    شود، مربوط به روایات سـفرنامه   مانده و از سابقۀ تاریخی آن سخن گفته می  کاشان باقی

ـان برطبـق           برخی منابع ـالی کاش عصر قاجـاري اسـت. اگرچـه بـه ظاهر،موضـوع تـرس اه

ریزي شده است، اما بنا به دالیلی صحت آن محـل تردیـد و     منابع قاجاري پایههاییدر   روایت

نقد جدي است. عدم اعتقاد خود مولفان دوره قاجار به ترسو بودن کاشانیان و اذعان نکـردن  

وار منابع عصر قاجار در مورد علـت    هاي خرافی و متناقض و افسانه  ها و داستان  ها، روایت  آن

هـا در منـابع پـیش از دوره قاجـار و سـرانجام        ثبت نشدن ترس کاشـانی  ترس مردم کاشان،

تـوان بـه ترسـو      نبودن مبناي منطقی و تاریخی ترس در کاشان از جمله عللی هستند که مـی 

بودن ذاتی اهالی کاشانرا به نقد کشید. طبق برآورد این مقاله، هیچ یک از منـابع قبـل از دوره   

اند. ایـن    ت ترس اهالی کاشان به عنوان یک صفت بارز نکردهاي به موضوع شهر  قاجار اشاره

ـتند و قابـل           خود به وضوح نشان می دهد که موضوع تـرس در کاشـان، مبنـاي تـاریخی مس

تر آنکه شواهد و اسناد تـاریخی داللـت بـر ایسـتادگی و       ذکري در گذشته نداشته است. مهم

ه اسـت. وجـود افـرادي هماننـد نایـب      هاي مختلف تاریخی داشت  شجاعت کاشانیان در دوره

ـاري   حسین کاشی و زورآزمایی او در برابر دولت مرکزي خالف آنچه در متون تاریخی قاج

تـرین    تـرین و منطقـی    کند.طبق گفتۀ برخی از نویسـندگانعهد قاجار،نزدیـک    آمده را اثبات می

دي و روحیۀ کسـب  بودن شهر کاشان در قرون متما  علت انتساب کاشانیان به ترسویی،صنعتی

رسـد روي    و کار و اشتغال به تجارت در میان مردم کاشان بوده است. همچنین بـه نظـر مـی   

اندیشی در طول زمان منجر بـه شـهرت یـافتن الگـوي       روي و عاقبت  ها به میانه  آوردنکاشانی

در اجتماعی و رفتاري ترسویی و بزدلی براي مردم کاشان شده است؛ الگویی که تا به امـروز  

تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه         جامعه ایران همراه کاشانیان باقی مانده است. در نهایت مـی 

هـاي صـورت گرفتـه در ایـن مقالـه، فاقـد         موضوع ترس مردم کاشان طبق بررسی و بازبینی

  مبناي تاریخی و منطقی صحیحی بوده و از آن باید در حد یک شایعه رواج یافته یاد کرد.
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  نامه کتاب

، تهـران:  1، ج خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صـد سـاله  ). 1342ام قدسی(اعظام الوزاره)، حسن (اعظ

  چاپخانه حیدري.  

، بـه اهتمـام   نقاوه اآلثار فی ذکر االخیار در تاریخ صفویه). 1373، محمود بن هدایت اهللا (اى نطنزى افوشته

  احسان اشراقی، چاپ دوم، تهران: علمی و فرهنگی.   

، ترجمـه عبـدالقادر   گرایی تا هنجارگرایی  روش تحقیق در علوم اجتماعی از اثبات). 1380امزیان، محمد (

  سواري، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

، ترجمـه ایـرج پروشـانی،    اوراق ایرانی، خاطرات سفر کلـود انـه در آغـاز مشـروطیت    ). 1368انه، کلود (

  تهران: معین.

  اصغر سعیدي، تهران: کتابفروشی زوار.  ، ترجمه علین امروزایرا). 1362اوبن، اوژن (

اصـغر سـعیدي، تهـران: پژوهشـگاه علـوم        ، ترجمـه علـی  سفرنامه قفقاز و ایران). 1382اورسل، ارنست (

  انسانی و مطالعات فرهنگی.

ـ  2، ترجمه مهندس حسین کرد بچـه، ج  سفرنامه آدام اولئاریوس). 1369اولئاریوس، آدام ( اب ، تهـران: کت

  براي همه.

  ریز.    عالمه،تهران:نشرماه  صالحی مانی ،ترجمهایرانیان درمیان سال یک). 1381براون،ادواردگرانویل (

، 1، ترجمه مهنـدس حسـین کـرد بچـه، ج     سفري به دربار سلطان صاحبقران). 1367بروگش، هینریش (

  تهران: اطالعات.

،ترجمه کیکاووس جهانداري، چـاپ دوم،  سفرنامه پوالك(ایران و ایرانیان) ).1368پوالك، یاکوب ادوارد (

  تهران: خوارزمی.

ـال    ). 1387جکسن، آبراهام والنتاین ویلیامز ( ، ترجمـه منـوچهر   سفرنامه جکسـن: ایـران در گذشـته و ح

  اي، چاپ پنجم، تهران: علمی و فرهنگی.  امیري و فریدون بدره

، چـاپ  2، تصحیح محمد قزوینـی، ج  تاریخ جهانگشاي جوینی). 1370جوینی، عالء الدین عطا الملک (

  چهارم، تهران: ارغون.

ـا بختیـاري    ). 1335دالمانی، هانري رنه ( ـان ت علـی فـره وشـی،      ، ترجمـه محمـد  2، ج سـفرنامه از خراس

  امیرکبیر.  تهران:

ــرو ( ــه، پیت ــه ). 1370دالوال ــرو دالوال ــفرنامه پیت ــجاع  ،س ــۀ ش ــران:     ترجم ــاپ دوم، ته ــفا، چ ــدین ش ال

  فرهنگی. و  علمی

  ، ترجمه مهران توکلی، تهران: نشر نی.خاطرات سفر ایران). 1378دو روششوار، ژولین (

  ، ترجمه محمدحسین آریا، تهران: علمی و فرهنگی.سفرنامه لرستان و خوزستان). 1371دوبد، بارون (

ـنگ مهـدوي،   آسیا: سفرنامه آرتور دوگوبینو سه سال در). 1383دوگوبینو، آرتور ( ، ترجمه عبدالرضا هوش

  تهران: قطره.
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گیـري شخصـیت فـردي و      ترس از دیدگاه روانکاوي و نقـش آن در شـکل  ). «1372رخشان، محمد (  راه

  .25-1، صص دانلود الکترونیکی کتاب سبز، هامبورگ: »اجتماعی انسان

  صبا، تهران: علمی و فرهنگی.  ، ترجمه مهین دختریچاردزسفرنامه فرد ). 1379ریچاردز، فرد (
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