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  تاريخيي تاريخ فرهنگ، مستلزم شناخت اوضاعيابي به نگرشي كلي در حوزهدست: چكيده

رغم  ي بقاياي پيروان آييني باستاني، عليمثابه زردشتيان به. هاي جوامع است اجتماعي اقليت  و 

» زردشتي«آنان را در ايران . كنند  مي تحوالت تاريخي، هنوز در ايران و هند و ديگر كشورها زيست

شناخت . كي با يكديگرندهاي فرهنگي مشتر اقليت داراي ريشه اين دو . نامند مي» پارسي«و در هند 

ميان، توجه  اين  در .  حال، مستلزم تتبعات تاريخي است  و و اجتماعي آنان در گذشته اوضاع فرهنگي

ويژه در زمان  ي قاجار، بهدر دوره. به آراي سياحان و مأموران اعزامي به ايران جايگاهي خاص دارد

ي مسائل گو درباره و ياحان و مأموران، ضمن گفت بسياري از اين س،ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه

فرهنگي و اجتماعي ايران، بسته به رويكردهاي مختلف خود، به بيان نظر راجع به زردشتيان 

نويسان خارجي عصر ناصري و مظفري  نوشتار به آراء و رويكردهاي سفرنامه  اين  در. پرداختند

 بررسي قرار   مثبت مورد  رويكردهاي غالباً  اين للهمچنين، ع. شود مي خصوص زردشتيان پرداخته  در
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Abstract: Zoroastrians as the followers of an ancient religion are still living in Iran, India 

and other countries despite historical changes. They are called Zoroastrian in Iran and Parsi 

in India.Recognizing their cultural and social status at present and past requires historical 

studies and researches. To do this, views of travellers and officials commissioned in Iran are 

of great importance. In the Qajar period especially under Nasir ud Din Shah and Muzaffar ud 

Din Shah, most of these travellers and officials while speaking about cultural and social 

maters in Iran, have expressed their own ideas about Zoroastrians. In this article these ideas as 

well as the causes of often positive approaches to the Zoroastrians have been studied. 
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  مقدمه

آمدند، توانستند با   حساب ه بهذم زردشتيان كه از سوي آنان اهل اعراب به ايران،  ورود  از  پس

هند   آنان به اسالمي گروهي از هاي نخست  سدهدر. خود را حفظ كنندپرداخت جزيه هويت 

 در ،ردشتياندسته از ز  اين. كرد مبدأ دقيق آن را تعيين  و  نتوان زمان  كردند كه شايد مهاجرت

 توانستند ،ر ايرانكيشان خود د  تداوم ارتباط با همطريق ازآنان . يافتند  هند به پارسيان شهرت

 بسته به شرايط ،دوار مختلفطي ا دركيش  اقليت هم  اين دو.هند حفظ كنندهويت خود را در 

  . رسانيدند    به يكديگر مدد،اجتماعي  و  تاريخي

باره  اين در.  دقيق منابع استيستلزم مطالعهاعي زردشتيان مشناخت تاريخ فرهنگي و اجتم

 ، قاجاري دوره  در. آورد دست توان اطالعاتي ارزنده به يسان مينو سفرنامههاي  از ميان نوشته

. يافت  كردند افزايش ن و مأموراني كه به ايران مسافرت تعداد سياحا،المللي علت شرايط بين به

 ،كشور خود  و  موقعيت  و  مقامو فراخور علت و زمان مسافرت   به ،مسافران  يك از اين هر

 .ه استيافت  ن بازتابهاي آنا  داشتند كه در نوشتهي زردشتيان رويكردهاي متفاوتيدرباره

 يا ،نما يافته و فرهنگي نشو كشور يا فضاي فكري و  چه سياح در  كه يك  اين، مزبوري دوره در

 خصوص درهاي او داشته يا خير، در داوري ود در گذشته آگاهيثار همانندان خنسبت به آ

  . است  نموده  زردشتيان نقشي بسزا ايفا

 شاه الدين مظفر  و  شاه ناصرالدين يدوره اهم آثار سياحان و مأموران خارجي در ،نوشتاردر اين 

 ، ذكرهدشتيان داشتاندك به زر  اي اشارهاگر    حتي،كدام  هر ديدگاه وهگرفت  قرار  بررسي  مورد

 دومورگان،  چريكوف، ژاكهايسفرنامه نظير ، بسياريهايباكتاست   گفتني .شده است 

  مورد  موضوع خصوص در مطلبي اما ،گرفت مطالعه قرار   مورد،اساكوفسكي، رابينو و ديگرانك

نويسندگان ه ملّيت ب  توجه  باشده   بررسي  له، آثارئمنظور تبيين مس  به. نشد  ها يافتآن  بحث در

  . دگردي  بندي آنان طبقه

  :پرسش اصلي اين مقاله به قرار زير است

ي ياد شده چگونه بوده و  رويكرد سياحان كشورهاي مختلف در باب زردشتيان دوره- 

  اي در اين رويكرد نقش داشته است؟كنندهچه علل و عوامل تعيين

  : نداعبارتاين پژوهش فرضيات 

آنان به  نوع نگرش يكننده سياحان تعيين  فرهنگي حاكم بر كشورهاي اينري وفضاي فك .1

  .ه استزردشتيان بود
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  . ه استع نگرش آنان به زردشتيان بود نويكننده  تعيين،سفر سياحان به ايرانعلل  .2

  .ه است بود مورد نظريلهئ نگاه آنان به مسينندهك آنان با زردشتيان تعيين تعامل ينحوه .3

 له توجهئيك به بخشي از مس  و هر استاز تنوع برخوردار نويسان  ر اين سفرنامهآثا 

  . پردازيم  ميآراي آناناالمكان به بررسي  جا حتياين در. اند كرده

 از ، به زردشتيان رويكردهاي سياحانيكننده عوامل تعيينمنظور شناخت  به نوشتار  ايندر

   .است  هشد  تفسيري استفاده از روش ،اي آنانمنظور كشف آر  و به،تعليلي - روش تبييني

   تحقيقيپيشينه

، گاه به فراخور حال اشاراتي به آمده ان به عملزردشتي يدر مطالعات و تحقيقاتي كه درباره

 كساني چون مري بويس، محمد جواد مشكور، ،براي نمونه.  قاجار شده استيزردشتيان دوره

اشاراتي به زردشتيان اين اند،   اديان تحقيق كردهوص خصكه درجان ناس، هاشم رضي و غيره 

 فصل يا فصولي به اين موضوع يا موضوعات پيراموني آن اشاره ، در برخي تحقيقات.دوره دارند

  :پردازيم دارد كه در ذيل به ذكر برخي مي

 با وجود اشكاالتي كه بر آن ، كتاب مزبور شيدري؛ جهانگير ا ازيخ پهلوي و زردشتيانتار  - 

 يكي از معدود آثاري است كه مستقالً بخشي از تاريخ معاصر زردشتيان ايران ،ارد استو

  . را در بر دارد

 ؛ رشيد شهمردانهر دو از ؛تاريخ زردشتيان، فرزانگان زردشتي و تاريخ زردشتيان پس از ساسانيان  - 

اي  هرو دومي تذك زردشتيان در ايران پرداخته است ختر به تاريبيشدر كتاب نخست كه 

ح زندگي هاي پارسيان هند براي ارتقاي سط  از فرزانگان زردشتي كه راجع به فعاليتاست

 .داردمطالبي دربر مزبور يزردشتيان در دوره

جا كه حاوي اسناد مربوط از تورج اميني؛ اين كتاب از آن اسنادي از زردشتيان معاصر ايران  - 

 به شمار  و در نوع خود منحصر به فرد اثري معتبر، معاصر استيبه زردشتيان در دوره

 . آيدمي

كتايون مزداپور؛ در شش ي نوشته، ؟دانم ايران چه ميهاي ازجزو سلسله كتاب، زردشتيان  - 

زردشتيان  سوم و چهارم كتاب مطالبي محققانه در خصوص هايلفصل كه به ويژه در فص

 . شده استفراهم  مزبوريدوره

 رغم اشاراتي كه به روابط اين كتاب علي ؛ كتايون نميرانيان تأليف،  مزردشتيان ايران پس از اسال  - 
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 . به تاريخ زردشتيان ايران پرداخته است، فقط غالباً ، هند و زردشتيان ايران داردن پارسيانبي

 رستمي؛ اين كتاب حاوي فرامرز پوراز ، ، يك سده تالش و خدمتانجمن زردشتيان تهران  - 

 مشروطه و پس از يهاي مدني زردشتيان در دوره خصوص فعاليت در اي اطالعات ارزنده

  .استآن 

توان موارد  از آن جمله مي. وجود دارد در دسترس هايه در نشريهاييهمقالعالوه بر اين آثار، 

 : ذيل را برشمرد

 حسين ميرزايي و ديگران، تأليف ،»هاي خارجي فرهنگ و شخصيت ايرانيان در سفرنامه«  .1

 .1387 سوم، ي، سال اول، شماره تحقيقات فرهنگيينامهفصل

  مسلمانان، زردشتياني تطبيقي خانه در محلهيمقايسه: گيري خانه تأثير فرهنگ ديني بر شكل«  .2

 ي، دورههنگي تحقيقات فرينامه فصلحسين معماريان و ديگران،  ، غالم»و يهوديان كرمان

 .1389 دوم، يسوم، شماره

 ينامه فصلجليل نائبيان و ديگران،  تأليف  ،» قاجارياي زردشتيان در دورهه خانه تجارت«  .3

 .1389، چهارم ي، سال دوم، شمارههاي تاريخي پژوهش

 جليل نائبيان و ديگران، ينوشته، » زردشتيان ايران عصر قاجاريليمجي و جامعه مانكجي«  .4

 .1389 اول، ي شماره، سال اول، ايران بعد از اسالمينامه  تاريخينامه فصل

 فارسي، برخي كتب و مقاالت انگليسي نيز حاوي مطالبي در هايه و مقالهاباعالوه بر كت

 :ند ازها عبارتاهم آن. ندهستخصوص زردشتيان اين دوره 
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5. Boyce, M. (1970), “On the Calendar of the Zoroastrian Feasts”, Bulletin of the School of 

Oriental and African Studies‚ 33.  

6. Dhalla, M. (1938), History of Zoroastrianism, New York: Oxford University Press. 

7. Karaka, D. F. (1884), History of the Parsis: Including Their Manners, Customs, Religion, 

and Present Position, 1, London: Macmillan and Co. 
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 دارندمطالبي ارزنده دربر مزبور درخصوص زردشتيان اين دوره هايه و مقالهاباهرچند كت

نويسان اين  اند، اثر مستقلي كه به رويكرد سفرنامه گرفته  نويسان بهره  از آثار سفرنامهغالباًو 

  . است  پديد نيامده،باشد  دوره به زردشتيان ايران پرداخته

   قاجار يعي زردشتيان در دورهاوضاع اجتما اجمالي بررسي .1

نويسان  پيش از ورود به بحث، به منظور مقايسه و دريافت صحت و سقم آراي سفرنامه

جا به اجمال اوضاع اجتماعي زردشتيان اين دوره از خالل متون  در اين، زردشتيانيدرباره

  . گيرد  مزبور مورد بررسي قرار مييتاريخي و اسناد دوره

 ،ودندحال پيشرفت ب كه پارسيان در حالي  در،م و نوزدهم ميالدي هجدهيهادر سده

قرار كاست، تحت فشار  مي ن فرواثر عوامل مختلف تعدادشا ها كه دركيشان ايراني آن هم

هاي  ها و كشمكش بود و بدترين اوقات براي آنان زمان جنگ  ندگي آنان دشوارز. داشتند

آماري . شدحاكم ديگر محسوب مينشستن خت ت  حاكم و به ن مرگ يكبيمحلّي يا فاصله 

دوره   اين   گوياي كاهش جمعيت زردشتيان در،دهكر  ميرزا در كتاب خود ارائه كه كيوجي

  :آمده به آنان است  راثر وقايع واردب

  . شواهدي براي تعيين جمعيت وجود ندارد ، م15- 7 هايدر سده  - 

 . نفر500,000 م،17 - 16 هايدر طي سده  - 

 .نفر48,000 م،18 يسدهدر   - 

. نفر12,000 م،19 يدر سده  - 
1

 

. د كرتعييندقيق   طور  بهن تعداد زردشتيان ايران را توا نميدوره   خالل منابع تاريخي اين از

هنگام فتح كرمان . زيستند شهرهاي يزد و كرمان مي اتفاق آنان در  به  چند تقريباً اكثر قريب هر

ساروي .  ديدند ساكنان شهر بودند بسيار آسيبون نيز كه جز زردشتيا، آقامحمدخانبه دست

داهيه از بيم مسلمانان تخم جهود  گبران در آن« :نويسد ميچنين اين باره   درتاريخ محمديدر 

.»كشتند
2

 تحت فشار ايبه اندازهزمان   اين  باشد كه زردشتيان درگر آن بيانعبارت او  شايد اين 

 مĤثر السلطانيهنيز در كتاب دنبلي  عبدالرزاق. كردند مي  دي معرفيگرفتند كه خود را يهو قرار

_____________________________________________________________________ 

1  Dastur Kayoji Mirza Hormazdyar(1987)‚ Outlines of Parsi History, Bombay: The K.R. Cama Oriental 

Institute, p.224. 

: مجد، تهران، به اهتمام غالمرضا طباطبايي )يخاحسن التوار( محمديتاريخ، )1371( ساروي محمدتقي بن اهللا فتح محمد   2

 .254انتشارات اميركبير،ص
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از  ، را كه پس از فتح كرمان بر مردم شهركند، صدماتي نمي   از زردشتيان ذكر چند مستقيماً هر

.شمارد مي ، برگرديد  وارد ،جمله زردشتيان
1

  ها قحطي رخ ها و شورش  جنگبر اثرنيز گاه  

در سال   نمونه، براي. شدند مي  سختي  جامعه دچار  افراد  مچون ديگره زردشتيان نيز وداد  مي

  زردشتيانوداد    در كرمان قحطي رخ، محمدخان افغاندليل شورش  به،شاه هشتم سلطنت فتحعلي

.ديدند   آسيبسخت شهر از آن   انكنانيز همچون ديگر س
2

 ،شاه  فتحعلييخر دورهاوا در ،مچنين ه

كه زردشتيان نيز در آن داد    رخشديدي در يزد قحطي ،ادگان قاجارزشاهين بدليل كشمكش  به

.گرديدند دچار عسرت
3

 ،نداشت  اي وجود يافته  قدرت محلّي رسميتكه اين، هنگامي بر  عالوه 

رگ نمونه، پس از م براي. كردند مي   بدرفتاريهاگاه اوباش يا متعصبان با آندر يزد و كرمان گه

شد كه طي آن   هايي يزد دستخوش ناآراميشاه در تهران،  استقرار ناصرالدين زمانمحمدشاه تا 

 باره  اين سپهر در الملك لسان. آمد  و اقتصادي بر زردشتيان نيز واردبرخي فشارهاي اجتماعي

تومان زر مسكوك  300مبلغ  ، به نام محمد،دوره  اين  يكي از سركردگان اشرار در ،نويسد مي

.كرد ين جماعت اشرار تقسيمب  زور اخذ و در   به)زردشتي(= مجوس از تاجري
4

  

   در امور آنان مداخله،غيرمسلمانانپذيري يكي از   اسالميعرف به بهانه گاه حكام شرع و

. كردند مي  دوره فراهم  اين  را در، خاصه زردشتيان،غيرمسلمانانكردند و موجبات آزار  مي

گرفت رسيدگي به  شاه تصميم  ناصرالدينيومت در دوره حك،هلئمس  اين  منظور جلوگيري از به

 يخانهو ديوانشان را به دارالخالفه   ارتباط آنان با بستگاني و نحوهسالمجديداالافراد امور 

.دهد  بزرگ پادشاهي اختصاص
5

 خاصه ، غيرمسلمانانشد مي  ها باعث شورش   حتي برخي گاه 

ا كه به ج آن،خاطرات يروزنامهالسلطنه در كتاب  اعتماد. سندبر  قتل  بهببينند يا    آزار،زردشتيان

ها   را با گبرها و يهوديگويند در يزد علما مي« :نويسد پردازد، مي  ميق. ه 1311وقايع شوال سال 

.»است كرده، شورشي برخاسته  پيچيدگي
6

  يادآوريالقعده   ذي11 پرداختن به وقايع زمان او 

ر چند نفر از تجار معتبر گبر كه در زي. اند زد هم فتنه برانگيزاندهي  گويند اهل مي«: كند مي

_____________________________________________________________________ 
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.»اند حمايت انگليس هستند كشته
1

 افرادي  پيروزي انقالب مشروطه نيز گاه يهحتي در آستان

. انگيزند را بر، به ويژه زردشتيان،توانستند با تحريك عوام دشمني عليه افراد غيرمسلمان مي

ق . ه1323جا كه به وقايع كرمان در سال  آن،ايرانيان بيداري تاريخاني در كرم ، ناظم االسالممثالً

 هندوها و زردشتيان گاهي از كهشد   بريني ظاهر  شيخ شمشيرينام  فردي به ،نويسد  مي،دارد اشاره

ر ب .دانست مي شان را مباح ل و خون مالشان را حال.خواند  حربي مي ها را كافرت و آنگف مي  بد

.شدند  دورش جمععوام زيادي از  يكات او عده تحراثر
2

  

  دوره به  اين نيز در شناخت جايگاه زردشتيان درتاريخي   اسناد  تاريخي، برخي متون بر  عالوه

  خصوصاين زردشتيان ايران و اقداماتي كه در ي لغو جزيهيدرباره. كنند مي  ما كمك

 كتاب اميني حاوي 18 تا 13 ي اسناد شمارهامر محقق شد،  نهايت اين كه درا اينگرفت ت صورت

سند  .سازد مي له را براي ما روشنئ مسي ناشناختهاست كه برخي زواياي  ارزنده  مطالبي بسيار

 هند كه از آن، اين السطان از سوي انجمن اكابر پارسيان  به ظلاي است احتماالً  نامه13 يشماره

  :گردد مي  موارد مستفاد

 گيرد، از رجال دولتي بوده مي  قرار خطاب   مورد» زاده شهنشاه«مه كه با لفظ نا، مخاطباوالً

  زردشتيانيجزيه ارسيان هند براي گرفتن فرمان لغوهاي پ بيش در جريان كوشش  و  كه كم

  . است  داشته  ايران نقش

فقره ظلم  آن رفع هشت راند كه د بوده  اي به شاه نوشته تر عريضه مه پيشناثانياً، فرستندگان

ي گزاري از دولت ايران برا  ضمن سپاس،نويسندگان نامه. بودند  شده   زردشتيان را خواستاراز

كه مربوط به شخص شاه كردن اخذ جزيه را   نخست موقوف،هفت فقره آن ممانعت از

  . اند كرده ، طلب استشده مي

دهند، نبايد جزيه از آنان  مي زردشتيان ماليات ديواني چون ،شده  نامه استدالل  اين ثالثاً، در

  آن استفادههاي اسالمي براي اثبات  آموزهجاي نامه از شواهد تاريخي و  ر جاي و د،شود  گرفته

.است  شده
3

رسد نويسندگان نامه از  مي  نظر   بهها،استدالل سقم اين و سواي پرداختن به صحت 

ن را به  دولت و رجال دولتي ايرا،ميهاي اسال استفاده از آموزه ودند باطرح اين ادلّه درصدد ب

خواهند براي  نامه ميدر پايان نويسندگان از مخاطب. نمايند   زردشتيان ترغيبيلغو جزيه
_____________________________________________________________________ 
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  .كند وساطتنزد شاه  زردشتيان ين فرمان لغو جزيهگرفت

اي است از همان انجمن به ميرزا سعيدخان، وزير خارجه،   نامه، كتاب14 يسند شماره

 ميرزا با گونه كه عباس شود همان مي  از او خواسته ، اهميت و نقش وزرا در درباركه ضمن ذكر

 شاه الدين  او نيز در دربار ناصر،ن را بخشيد آذربايجاي ارامنهيمقام جزيه قائم عيسي وساطت ميرزا 

.نمايد  طتزردشتيان وسا خصوصبراي تحقق اين امر در
1

  

 انجمن مذكور ينخستين فرستاده( هاتريا جي ليم نكجياي است از ما كه نامه 15 يسند شماره

 دهد كه مانكجي مي  ار، و مالرستم، پسر مهربان، نشان به دستور شهريار، پسر دستور نامد،)به ايران

.است  كرده مي   زردشتيان ايران را پرداختيه جزيهتا تاريخ نگارش نام
2

تاريخ نگارش اين  

  . ها معلوم نيست نامه

هندوستان است   پارسي  صاحبان  اكابر  و انجمن شامل دو نامه از مانكجي ،16يسند شماره

صاحب  نكجيشده كه ما له اشارهئنامه به اين مس در اين دو. ق.  ه 1299به رجال دولتي در تاريخ 

يان ايران را  زردشتي سال جزيه22استفاده از وقفيات انجمن به مدت   از طرف انجمن مذكور با

.است پرداخته به دولت مي
3

  

ي است كه مانكجي براي دعوت زردشتيان به جشن ا نامه  دعوت18 و 17 ي شمارهداسنا

 لهئاين مسبه  نخست مجدداً ،نامه در دعوت. است  زاري به مناسبت الغاي جزيه نوشتهگ شكر

و د  در هرمانكجي  و ه شد ، اشارهگرديده كه در اين زمان الغاكه جزيه مالياتي اضافه بوده 

به يمن اين واقعه زردشتيان در جشن، مراسم ق . ه1299در هفتم صفر  ياد كرده استنامه  دعوت

.آورد  جاي خواهند بهديني شكرگزاري 
4

  

ها، به رغم ضعف نداشتن تاريخ نگارش در اغلب آن  علي،شده  اسناد يافت،گفت اجماالً بايد

در فهم جزئيات وقايع مربوط به اخذ جزيه منابع   تر از ديگر ما را بيش،ري كه دارندعلّت اعتبا

 اكابر  زبور انجمندر اسناد م. كنند مي  الغاي آن از سوي دولت ايران يارياز زردشتيان ايران و 

عريضه به شاهنشاه ايران و بيان   تباط با رجال دولت ايران و نوشتنايجاد ار  هند با  پارسيان 

نهايت  ند و درمدآ مي رصدد گرفتن فرمان لغو جزيه بر د،نبراي مسلمانامورد تأييد  هايلاستدال

 االمكان مطالب جا حتيدر اين. ندماين  ران را در رسيدن به اين هدف ياريد زردشتيان ايشدنموفق 
_____________________________________________________________________ 
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احان و  با آراي سيهاآن يگرديد تا با مقايسه تون و اسناد تاريخي اين دوره ذكرموجود در م

  . يابد  سقم آراي مذكور امكان بررسي و  شد، صحت  خواهد  مأموراني كه در ذيل آورده

  به زردشتياننسبت نويسان فرانسوي  سفرنامهمأموران و  رويكرد .2

 .نويسان فرانسوي بودند  سفرنامه، مزبور به ايران آمدندينويساني كه در دوره ترين سفرنامهاز مهم

شدند،   يا تجاري وارد ايران مي وي يا فعاليت مطالعات،آنان كه اغلب به علت مأموريت سياسي

  . نگريستند  مي، ازجمله زردشتيان،غالباً با رويكردي فرهنگي به مسائل مربوط به ايران

 ، استدر ايران حضور داشته ميالدي1858  سال تا1855  سالكه از »دوگوبينو كنت«

  اشاره هند  و ورود او ازسپس به ظهور پشوتن   او؛نداقلب زردشتيان مردمي خوش :نويسد مي

گويند  اي مي پاره ؛بودد نخواهاروپايي  پشوتناين باورند كه سپاه  زردشتيان بر :گويد كند و مي مي

.گويند روسي مياي  ه  و عد انگليسي
1

  

اوضاع  همچنينالمللي،  بايست زمان و شرايط بين ي م،باورهاي زردشتيان  ايندر تحليل 

بتوان باور    شايدعالوه،به. گرفت نظر  درداشتند،  فوذنسياسي ايران را كه در آن روس و انگليس 

  . داد  نسبتهاي پارسيان در ايران  به ظهور پشوتن از هند را به افزايش فعاليت

 زماندر  ،نويسد  كه در زمان ناصرالدين شاه به ايران آمد، مي»ششواركنت ژولين دو رو«

 تحملهاي روزگار را  ، سختيبودند  رسته خان   كه از كشتار آقامحمدي كرمانيان،شاه فتحعلي

 كانون كينه ،شود  كرمان بازسازي ترسيد اگر ميپادشاه  اين. بمانند   تا در جاي خود استواركردند

 زردشتي بودند و ناخوشنودي يانتر كرمان به ويژه كه بيش؛بازماندگان مقتوالن گرددو آشوب 

.افزود شان به قاجار مي از اسالم بر كينه
2

  

لحاظ جمعيتي در كرمان  از دوره   اين  زردشتيان در. است خطا رفته به جا نويسنده  ايندر

ديگر   او در جايي .است  نيافته رغم سفر به كرمان آن را در اند و نويسنده علي اكثريت نداشته

و ند ارانتوجهي از مردم اي ها بخش درخور ها و زردشتي  يهوديها، ها، كلداني ارمني :نويسد مي

 ي دولت وصول ماليات را كه كار بغرنجنيزدر كرمان . زيند ميها در صلح  همه جا با مسلمان

.ها سپرده است  به زردشتيآيدبه شمار مي
3

انگاري نسبت به  جا با سادهسخن نويسنده در اين 
_____________________________________________________________________ 
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سخن ها و مسلمانان  ن اقليتبياز سازش   پيشين خود،يرغم گفته وي علي.  استها همراه اقليت

.دده نمينشان هاي مذهبي توجهي  درگيرياز به بسياري نسبت  و ؛آورده ميان ميب
1

او  

ويژه   به،كه گردآوري ماليات حالي در ،دانسته  ي مهميلهئرا مسهاي مالياتي زردشتيان  مأموريت

.است  متداول بودهاقليت در ايران   هر توسط بزرگان،جزيه
2

  

نقش در  ،نويسد مي ،به ايران آمد) م 1881سال(شاه  ين در زمان ناصرالدكه »مادام ديوالفوآ«

ه ملبس به رئيس خانواد. آنان تقاضاي مالقات كرده از  و را ديدهزردشتيان از ي كاروانرستم

 يمسلمانان با اين وصلهدهد كه  بعد از آن توضيح مي.  استبوده دار وصلهلباس معمولي ايراني 

به  خواستنداو اشخاص نجيب از  اينگويد  والفوآ ميدي. دهند  را تشخيص مي زردشتيانناجور

 يكه لهجهخورد  سپس افسوس مي.  استپذيرفتههم  بروند و او جمشيد هاي تخت خرابه

 كرده  ميصحبتها فنگچيان با آن و توسط يكي از تفهميده ها را خوب نميمحلي يزدي آن

گر شرايط يان بها گفته اين .ه استنگريست ميزردشتيان ه اما تفنگچي با نظر حقارت باست، 

هاي اجتماعي اشاره   تبعيضاو به برخي. دوره است  اين  فرهنگي زردشتيان ايران در - اجتماعي

گويد اين جمعيت  نويسد و مي  نفر مي8000 آن را ي تعداد زردشتيان يزد و حومهكند و مي

 در تأسيس مدارس يزنشان  مذهبان هندوستانيكنند و هم  آيين قديمي زردشت عمل ميبنابر

،ددهن  ميشانياري
3

جي هاتريا به نمايندگي   ارسال مانكجي ليم،احتماالً منظور ديوالفوآكه  

بوده  ناصرالدين شاه يپارسيان هند به ايران و اقدامات او در تأسيس مدارس زردشتي در دوره

 امانت و ديانت دليلبه . ارآمد و پاك هستندك ي،مردمانزردشتيان  ،ديوالفوآي به عقيده. است

اند در  صفات توانستهاين  يدر نتيجه. احترامي دارندشان  وطنان نزد هم ،و صداقت در تجارت

 آنانم از  رسوم مايلمن «: افزايدوي مي.  دهندختصاصجنوب شرقي ايران تجارت را به خود ا

.»ها اطالعات عميق و كافي از مذهب خود ندارند ايناما يابم  آگاهي
4

هاي ديوالفوآ   گفتهاين 

هاي فرهنگي و  برخي كاستيكه از  ضمن آن، استزردشتيانبه وي  مثبت  نگرشيدهنده نشان

   . است  نوشتهشان  دين به نسبت هاي آنان  ناآگاهي

در ايران حضور  )م1892 - 1889هايسال(ناصرالدين شاه كه در زمان  »دكتر فووريه«
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 رسمي كه از ياو درباره. آورد مي  ميان شتيان سخن بهدجا در كتاب خود از زر داشته، تنها يك

خانه  نقارهتهران در   در،نويسد  ميداند، منظر خودش آن را برگرفته از فرهنگ زردشتي مي

 شايد ،گويد سپس مي. كنند مي  طرب و رقاص طلوع و غروب را اعالمصبح وعصر يك عده م

 محتمل است اشعاري ياين زردشتي باقي مانده اين يكي از آداب پرستندگان آفتاب باشد كه از آي

 از نسلي به نسلي منتقل شده خيلي قديمي و خوانند و آالت طرب ايشان كه اين جماعت مي

.باشد
1

  . داند اي از زردشتيان مي  را فرقهمهرپرستانفووريه به اشتباه  

 به شود غالب سياحان فرانسوي ذكر شده، نگرشي فرهنگي و عمدتاً مثبت مالحظه مي

كه در آن توان فضاي فكري و فرهنگي آن زمان فرانسه  علت آن را مي. اند  زردشتيان داشته

  .دانست،  استگرايي رجحان داشته گرايي و باستان ملي

  نويسان انگليسي به زردشتيان  رويكرد مأموران و سفرنامه.3

مأموريت گرفتن نجام  امنظورنويسان انگليسي اين دوره نيز كه غالباً به  مأموران و سفرنامه

 ، ازجمله زردشتيان،آمدند، به فراخور حال و بنا به تعامالتي كه با مردم ايران سياسي به ايران مي

  . اند داشتند، بعضاً به آنان پرداخته

 اكثريت زردشتيان :ويسدن الدين شاه، مي ير انگليس در ايران در زمان ناصر، همسر سف»شيل مري«

را اين دانسته كه امر   دليل ايني و.آيند ميبهار به باغ سفارت انگليس  و در ندادر  يزد ساكن

هاي  مردم با پارسي اينگويد  سپس مي. ندديد مي  جا از تعرض مردم مصوندر آن خود را آنان

  رغبت بيشتريها انگليسيمعاشرت با به است كه  دليل  همين  يم بمبئي ارتباط دارند و شايد بهمق

.دهند يم نشان
2

 ها ها ناشي از اميد آنان به حمايت انگليسي ين رغبت زردشتيان ايران به انگليسي ا

 ممانعت از برخي تعديات عليه زردشتيان عمل به منظوراي  توانسته به عنوان وزنه كه ميبوده 

  ايجاد نگرش مثبت زردشتيان ايران به آزادي مذهبي پارسيان در هند باعث،نينهمچ. كند

كند  ان ايران مي ميان پارسيان بمبئي و زردشتيياي به رابطه نويسنده اشاره. ستبوده اها  انگليسي

ها به علّت حسن  انگليسي .گويد نمي  رابطه سخن  ثيرات اينأچون و ت و اما در خصوص چند

 . داشتند به ارتقاي سطح اقتصادي و فرهنگي پارسيان مدد رسانده بودند،ارتباطي كه با پارسيان هند
_____________________________________________________________________ 

ي عباس اقبال ، ترجمهي ناصرالدين شاه قاجارسه سال در دربار ايران، خاطرات دكتر فووريه پزشك ويژه، )1368(ژوانس فوريه   1

  .195- 194انتشارات دنياي كتاب، صص : آشتياني، تهران

ي حسين ابوترابيان،  ترجمه ،) اوايل سلطنت ناصرالدين شاههمسر وزير مختار انگليس در(خاطرات ليدي شيل ، )1362(  مري شيل   2

  .80- 78نشر نو، صص  : تهران
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.له آگاهي داشتندئايران از اين مسزردشتيان 
1

  

 ، استكرده از ايران ديدن ) م 1888- 1887( كه در زمان ناصرالدين شاه»ادوارد براون«

ها نسبت به انگلستان كه در هندوستان مدافع تمام مذاهب و از آن جمله  زردشتي :نويسد مي

اندازند  به كار نميسف هستند كه چرا نفوذ خود را أنظر خوب دارند و متاست، ها  زردشتي

 اگر انگلستان از ما حمايت :گويد براون از قول آنان مي .ها در ايران دچار آزار نشوند كه زردشتي

 بشود، در صورتي كه اكنون اگر اغتشاش.  در موقع اغتشاش ما حامي خوبي خواهيم داشت،كند

 دولت ،انگلستان به پس از مراجعت او :نويسد براون مي. است معرض خطر جان و مال ما در

ها از   زردشتي.مود سياسي خود انتخاب نيهاي يزد را به سمت نماينده انگلستان يكي از زردشتي

 نخواهد  ها را تهديدخطري آن ها اغتشاش در ستندندا  زيرا مي،وع خيلي خوشحال شدنداين موض

.كرد 
2

  

ها  يان هند و انگليسي، زردشتيان از حسن ارتباط ميان پارسكه اوالًآيد  از اين سخن برمي

 در گذشته شانثانيا، به علت تجربيات. ها بودند و خواهان حمايت انگليسيآگاهي داشتند 

 ربا حضو. در خارج از مرزها بودند به دنبال يك حامي ،لذا.  خود بودندامنيتنگران حفظ 

 از رفاه  خودهاي فرهنگي و تجاري  كوششيها در هند، پارسيان توانستند در سايه انگليسي

.دنسبي برخوردار گردن
3

 ،هاي اقتصاديها در عرصه  پارسيان هند توانستند با حمايت انگليسي

.العاده داشته باشندرشدي فوق ،ويژه در تجارت به
4

توان نگرش مثبت زردشتيان ايران نسبت  مي 

  .داد  را از اين زاويه مورد توجه قرارها به انگليسي

نزد  ،استامان مانده  دررا كه شان  هاي قديمي  تمام كتابريباَها تق يزردشت :گويد ميبراون 

.اند فرستادههاي هندوستان  پارسي
5

  زردشتيان ايران و پارسيانبينهاي متبادله  گونه كه از نامههمان 

.هند پيداست
6

 گويي به نيازهاي ديني پارسيان مذهبي در ابتدا پاسخهاي باكنندگان كتهدف ارسال 

_____________________________________________________________________ 

1  Kayoji Mirza( 1999), Dastur Dr. Hormazdyar (1999), “Outlines of Parsi history, Zoroastrian Religion& 

ancient Iranian art”, Bombay: The K.R. cama Oriental Institute, pp. 96-100؛  Zenobia E. Shroff E(2001), The 

Contribution of Parsis to education in Bombay city (1820-1920), Bombay: Himalaya Publishing House, 

pp.14-36. 

 .350- 349كانون معرفت، صص  : اهللا منصوري، تهران ي ذبيح، ترجمهسال در ميان ايرانيان يك، )1357(براون ادوارد    2

3  Balsare(1963 ,)   High lights of Parsi History, Bombay:V.Varadarajan, p.86. 

4  Eckehard Kulke (1974)‚ The Parsees in India, New Delhi: Vikas publishing house Pvt Ltd, pp. 120-123. 

  .352بروان، همان، ص     5

6  Edvard Bamanji Nusserwanji Dhabhar (1999)‚ The Persian Revayats of Hormazyar Faramarz and others, 

Bombay: The K.R. Cama Oriental Institute, pp. 563-590. 
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 ، وقايع ناگواري كه در طول زمانعلّتاما به . هابا تا حفظ اين كت،آنان بوده استهند و تعليم 

پنداشتند كه در  دوره چنين مي اين در، راون براي زردشتيان رخ داد صفوي تا زمان بياز دوره

 را به ها، آن مذهبييهابامنظور جلوگيري از نابودي كت  بهگذشته نيز زردشتيان ايران صرفاً

 نظير دانست ايعيوق علّت پيدايش چنين نظراتي در نزد زردشتيان را شايد بتوان. فرستادند هند مي

 و نامه جاماسبرا براي دادن  زردشتيان شاه ،آنطي  كه در ،اول رخ داد عباس آنچه در زمان شاه

ن كشته شدند و ايشاتعدادي از  نيز به دنبال آن .گذاشت مذهبي تحت فشار هايباتك ديگر

. مذهبي آنان از ميان رفتهايبا كتبرخي از
1

 ايندار زردشتيان ايران محصول وقايع تاريخياين پ 

ثير عميق نهاده و ارتباط چنداني با علت واقعي ها تأان صفويان تا اين زمان بر آناست كه از زم

  .است  در گذشته به هند نداشتههابارسال كتا

زردشتي » ارباب فريدون«به قتل ، ت ايرانانقالب مشروطي به نام  در كتاب ديگر خودبراون

از هاي شاه   او به علت حمايتكه قاتالنكند و اين شاه اشاره مي صراف در زمان محمدعلي

.نشدند مجازاتايشان 
2

 خواهان قاتالن فريدون زردشتي قصاص پس از پيروزي مجدد مشروطه اما 

.ندگرديد
3

  

»جورج ناتانيل كرزن«
4

در  :نويسد  مياو در كتاب خود. ايران آمدبه  يالديم1889 در سال 

 يحومه و  يزدهاآن. تر در يزد مورد توجه باشندچيزي بيشطايفه از هر ها شايد اين نظر انگليسي

 در .اند مند ساخته  اخالقي خويش بهرهناپذير و فضايل آن را از بركات صنعت و كار خستگي

 .ندادچار محروميتگاني روزانه و امور تجارتي در زند ،باشند حالي كه مورد حمايت و عنايتي نمي

.  نيستنددوراند و هنوز هم از خطر  با وجود ثروت و سرافرازي همواره دچار صدمه شدهآنان 

 ،عالوه بر اين .كند  اشاره ميها  جانيو عدم مجازات هاي نامي  يكي از زردشتيپس به قتل س

 يداري، اجازه سواري يا دكان هر حق اسبرنگ بپوشند، در ش هاي كم  جامهزردشتيان مجبورند

ها  تر از مسلمان ناچارند بيش،كنند هاي عالي ندارند و هنگامي كه استمالك مي تصاحب خانه

 ،آميز از بيم اقدامات خصومت. تن وسايل كار و زندگي خويش مجبورند و به پنهان داشبپردازندبها 

گاه از امكان عبور از كوچه و خيابان هيچدارند و در حين  كارهاي تجارتي خود را مكتوم مي

_____________________________________________________________________ 

  .139- 138، صص 2انتشارات اميركبير، چ : ، تهران2ي محمد عباسي، ج ، ترجمهي شاردننامه سياحت، )1349(ژان شاردن   1

2  Dhabhar ,Ibid, pp. 563-590. 

ي انقالب ي تزاري دربارهي روسيههاي سياسي وزارت امور خارجهگزارش(كتاب نارنجي ، )1363)(ويراستار(احمدبشيري   3

 .213- 212، تهران، انتشارات نور، صص1ي حسين قاسميان، ج، ترجمه)مشروطه ايران

4  Gorge Natanil Kerzun.  
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 كيشان ايشان از بمبئي انجمني براي هاي اخير هم در سال. حرمتي در امان نيستند حمله و بي

.اند ها ترتيب دادهحمايت از وضع و منافع آن
1

   

پردازد كه شايد   زردشتيان مييتر به بيان برخي مطالب كلي دربارهجا كرزن بيشدر اين

ها از  هاي اجتماعي اقليت هر چند وجود بسياري محروميت.  ذهنيت اروپايي او باشدناشي از

جاست كه حال پرسش اين ها نيز مورد تأييد است با اين جمله زردشتيان از سوي ديگر سفرنامه

اند در چنين  اند، چگونه توانسته داري در اين دوره نداشته اگر زردشتيان حتي حق دكان

 ، از سوي ديگر. كند اي كه خود كرزن نيز بدان اشاره مي لهئمس. دست يابنداي به ثروت  جامعه

تر اشاره  گونه كه پيش حامي نبودند چرا كه همان زردشتيان در يزد در اين دوره چندان هم بي

 سياسي از اي ها به منظور حمايت از زردشتيان نماينده  انگليسي، بنا به قول ادوارد براون،شد

ها حمايت كند و خود كرزن نيز در سوي خود در يزد قرار داده بودند تا در مواقع لزوم از آن

ها به زردشتيان در يزد   خاص انگليسيي به توجه،جا آورديمابتداي نقل قولي كه از او در اين

 از نحوه يا كند و نيز  كرزن نام زردشتي مقتول را ذكر نمي،در اين نقل قول. اشاره كرده است

 شايد بتوان ،در نهايت. آورد هدف ياري پارسيان هند به زردشتيان ايران سخني به ميان نمي

گفت كرزن در بيان كلي مسائل و مشكالت زردشتيان تحت تأثير زردشتياني بوده است كه با 

  .اند او مراوده داشته

 او. ايران آمد و در زمان ناصرالدين شاه به يالديم1893در سال  »سرپرسي سايكس«

چون يزد يكي از نقاط دوردست است و نزديك هيچ يك از سرحدات ايران واقع  :ديسنو مي

گاه پيروان دو در گذشته پناه  يزد و كرمان هر.جا اتفاق نيفتاده و جدالي در آن جنگ،نشده

-  چهاردهم و جوزافايسدهسيزدهم و ادريك در يسدهماركوپولو در .  بوده استزردشتيان

 اند و سومي شرح مبسوطي راجع به منسوجاتنموده   پانزدهم از اين شهر عبوريسده در رباروبا

.است  كشيده تحرير يرشته   خود بهيامهابريشمي يزد در سفرن
2

 درستي به دوري يزد  سايكس به 

 د،گاه و مأمني براي زردشتيان محسوب شو به عنوان پناه   توانسته در طول زمان  و كرمان كه مي

 زردشتيان يهاي پيشين را درباره هاي او مبين آن است كه سايكس سفرنامه گفته. كند اشاره مي

  : نويسد او در جايي ديگر مي. داده است مورد مداقّه قرار 

_____________________________________________________________________ 

انتشارات علمي و فرهنگي، : ، تهران2علي وحيد مازندراني، ج  ي غالم، ترجمهي ايرانايران و قضيه) 1380(جرج ناتانيل كرزن   1

 .294 - 293صص 

- بي[ي حسين سعادت نوري، ، ترجمهي ژنرال سرپرسي سايكس يا ده هزار ميل در ايرانسفرنامه، )1363(سرپرسي سايكس    2

 .415- 414ي آسمان، صص چاپخانه]: جا
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 اند كه در ورود اينجانب سه نفر از محترمين  قدري تغيير روش داده اين روزها مردم يزد به«

اوضاع يزد از هر جهت رو به ترقي و پيشرفت است و . دندروحانيون محل از من ديدن نمو

ها و باغات بهتري به اسلوب جديد بنا  اند ساختمان تجار يزدي كه از بمبئي مراجعت كرده

.»اند كرده و به آبادي شهر كمك شاياني نموده
1

 سايكس به رشد اجتماعي و اقتصادي يزد كه به 

عالوه . كندمي   اشاره استتهگرف رسيان هند صورتردشتيان يزد با پادنبال ارتباطات تجاري ز

 تري نسبت ارتباطات تجاري با پارسيان هند از رفاه بيشيكه تجار زردشتي يزد به واسطهبر اين

كيشان  أثير همتاند، به لحاظ ايجاد برخي ابنيه در يزد نيز تحت بوده  شده به ديگران برخوردار

  . سايكس به آن اشاره كرده استتنها، اي كه   ارزندهيكتهن. بودند  گرفته خود در بمبئي قرار

شود مأموران و سياحان انگليسي مذكور نيز نگرشي مثبت به زردشتيان  مالحظه مي

ها و پارسيان در هند   ميان انگليسيي را ناشي از روابط حسنهاين نگرششايد بتوان . اند داشته

 با احساس ،در ايرانخود با توجه به نفوذ  ها در اين دوره انگليسي از سوي ديگر، .دانست

  . آمدند برميدلي نسبت  به زردشتيان در صدد حمايت از آنان  هم

  نويسان آمريكايي نسبت به زردشتيان  رويكرد مأموران و سفرنامه.4

 مطالعات و تحقيقات تاريخي و  رساندنانجامبه نويسان آمريكايي كه عمدتاً براي  سفرنامه

آنان از سر . نگريستند له ميئآمدند، غالباً با رويكردي علمي به مس  ايران ميشناسي به جمعيت

كردند تا از باورها و آداب ديني   ارتباط برقرار مي، از جمله زردشتيان،كنجكاوي با مردم ايران

  . و اجتماعي آنان آگاهي يابند

 از زمان دييال م1910 تا 1891سال از تاريخ  20 كه به مدت »جان ويشارد آمريكايي«

 زردشتيان ايران ي درباره، در كتاب خود استاه در ايران مشغول طبابت بودناصرالدين ش

مخصوصاً در يزد و برخي  ،عليه آنان. مسلمانان نسبت به آنان چندان نفرتي نداشتند :نويسد مي

  اما مبناي مذهبي نداشته، بلكه از جانبوجود آمده هايي نيز به رگيريدجوار،  نقاط هم

  زردشتيان در تهران، اصفهان،گويد  سپس مي. اند اي چپاول و غارت شده الهويه هاي مجهوال گروه

.پرست ناميده شوند  ت ندارند آتش دوسكنند و رمان و ساير نقاط زندگي ميكاشان، يزد، ك
2

 

هاي   نسبت به برخي ريشههمچنين .آورد نويسنده از تعداد زردشتيان ذكري به ميان نمي

_____________________________________________________________________ 

 .418- 417همان، صص    1

 .181ي انتشارات نوين، ص  مؤسسه: ي علي پيرنيا، تهران، ترجمهت سال در ايرانبيس، )1363( جان ويشارد   2
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جا به آشپز بودن  هماناو در . ت مذهبي ميان مسلمانان و زردشتيان غفلت ورزيده استاختالفا

، اشتغال به كسب و تجارت اكثرشان، تبحر و اشتغال تعدادي به باغباني زردشتياناز تعداد كمي 

.كند و نيز عدم كشيدن قليان و چپق اشاره مي
1

  

جي، به انجمن زردشتيان يزد مانكاي كه بهرام پسر رستم، يكي از شاگردان  بر اساس نامه

تا پيش از آمدن مانكجي كشيدن چپق و قليان در ميان زردشتيان رواج داشت و  نوشته،

. زردشتيان ايران را از اين كار نهي كرد مانكجي
2

ادامه برخي صفات زردشتيان را  در ويشارد 

 ترين ان باستان، آزادانديشگوترين قوم از مردم ايرانديش، راست  مردمي نيك:شمارد چنين برمي اين

.ها در آسيا انسان
3

از برخي او در ادامه  .گر نگرش مثبت او به زردشتيان است عبارات بيان اين 

 كند از طريق انجمن پارسيان بمبئي در تهران ياد ميهاي پارسيان هند از زردشتيان ايران  حمايت

همه ابع حكومت انگلستان است چون تكند و  زردشتيان ايران فعاليت ميكه براي بهبود وضع 

. آنان ساخته استيزردشتيان از عهدهنوع حمايت 
4

  

 ،كرد در زمان مظفرالدين شاه از ايران بازديد يالديم1903در سال كه  »پرفسور جكسون«

 وجوي منزل كالنتر دينيار بهرام،  بالفاصله بعد از رسيدن به يزد در جستتقريباً :نويسد مي

 نفر است، 8500 تا 8000بين ان شهر، كه تعدادشان در شهر و حومه  زردشتييرئيس جامعه

جا سخن به ميان ازتعداد جمعيت زردشتيان يزد و اعضاي انجمن زردشتيان آناو  .برآمده

 وظايف او توسط تيرانداز گرفتن به رفتن دستور نامدار به هندوستان و انجام،همچنين. آورد مي

.كند اند، اشاره مي تهتر بدان پرداخ كه ديگر منابع كم
5

 ،نويسد  نسخ متون زردشتي مييه درباراو 

 يها و نسخي بودند كه در آن موقع وجود داشتند، و مطلعين گفتند كه همه نويس ها تمام دستينا

 اعضاي .اند  به هند فرستاده، يا براي استفاده،كه سالم بمانداهميت خود را براي آن هاي با كتاب

.اند دانسته  اسالم مييبعد از غلبهتر ناشي از تعقيب فقدان متون را بيششدن و  گم،انجمن
6

 

تر زردشتياني كه در يشب :نويسد دشتيان يزد در اين دوره مي وضع عمومي زرياو دربارههمچنين 

  آن دسته از زردشتيانو ،د، به باغباني و زراعتردنك  تفت زندگي مييبيرون شهر، خاصه در قصبه

_____________________________________________________________________ 

 .181همان، ص    1

 .391انتشارات فروهر، ص : ، تهرانتاريخ زردشتيان، فرزانگان زردشتي، )1363(رشيد شهمردان   2

 .182ويشارد، همان، ص     3

 .182همان، ص     4

انتشارات : اي، تهران ي منوچهر اميري و فريدون بدره، ترجمهي جكسونسفرنامه، )1352 (آبراهام والنتاين ويليامز جكسون   5

 .409- 407خوارزمي، صص 

  .411- 410همان، صص    6



 1391 بهار ،12ي  م، شمارهچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  102

  سال پيش امتياز كسب و كار50ولي تا حدود . نداشتغال داشت به تجارت ،بودندساكن كه در شهر 

  اجازه نداشتندمثالً. اند اشتههايي د  محدوديتزمان نويسنده، و آنان حتي در هها داده نشده بودبدان

.ددانستن ا را كافر و در نتيجه نجس ميهدر بازارها اغذيه بفروشند، زيرا مسلمانان آن
1

  

 ،هاي اجتماعي عليه زردشتيان جا به فشارهاي ناشي از جزيه و ديگر مزاحمت در هماناو 

سازي، تعيين نوع و رنگ پوشاك، سواره تردد كردن، چتر به دست  نظير محدوديت در خانه

ناصرالدين شاه در توسط كند و از صدور فرمان لغو جزيه   اشاره مي،گرفتن، عينك زدن و غيره

در سال  :نويسد سپس در جايي ديگر مي .كند به نيكي ياد ميميالدي  1882 سپتامبر 27تاريخ 

 اين فرمان،. سازد  زردشتيان را بهتر مظفرالدين شاه بر آن شد با صدور فرماني وضع يالديم1898

وجود . كرد ه بهبود وضع زردشتيان كمككه به طور كامل رعايت نشد، از لحاظ روحي ببا آن

ها  اينيتر از همه اما مهم. دي داشت و به بهبود اوضاع كمك كرداروپاييان هم تأثير مفي

 را ياري كرد زردشتيان آن ياقدامات انجمن رفاه زردشتيان ايران در بمبئي بود كه صندوق اعانه

.اضافه شد تعداد آنان پس از آنو 
2

جكسون به درستي افزايش تعداد زردشتيان ايران در زمان  

  :داند ميبه قرار زيرل خود را ناشي از چهار عام

   ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاهيتوجه  .1

 برخي تمايالت اجتماعي در ايران براي كاهش ميزان تعصبات   .2

 وجود اروپاييان  .3

 اقدامات سودمند اجتماعي پارسيان هند در ايران   .4

تربيت  م وتعليكند كه  ارسيان در ايران چنين ياد مي از برخي اقدامات تعليمي پ،همچنين

 پيش وضع تعليم و يسدهتا نيم . آنچه بايد باشد، بسيار ناچيز استجوان زردشتي، در مقايسه با 

 ي ايرانيان به مراتب بدتر بود، زيرا يا مدرسه نداشتند، يا اجازهيتربيت زردشتيان از بقيه

من رفاه  مبلغي از صندوق انجيالديم 1857در سال . شد ها داده نميآنهتأسيس مدرسه ب

 عامل. اختصاص يافت يزد و كرمان يزردشتيان به تأسيس و مراقبت از مدارس پارسي در ناحيه

.بود پارسيان هند يخواهانه ترقيهاي  آن كوشش
3

 در نهايت خصوصيات زردشتيان جكسون 

  :شمارد ايران را چنين برمي

_____________________________________________________________________ 

  .424- 423همان، صص    1

 .425همان، ص    2
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ا تبعيت جويي و عقل معاش همراه ب از اختصاصات زردشتيان يزد همين حس صرفه«

بر روي هم اثري كه از آنان در ذهن من باقي ماند، با توجه به . باشد مصرانه از كيش نياكان مي

 ها در ايران در مقياس با آزادي و محيط مساعد زندگي همكيشانمقتضيات و شرايط زندگي آن

ند از توان بسيار چيزها هست كه زردشتيان ايران مي. ها در هند، بسيار خوب و مطلوب بودآن

 يهاي مختلف مادي و معنوي بياموزند، ولي در عوض حتي در زمينه پارسيان هند در زمينه

شان، چيزي ندارند كه بدانها  آداب و مناسك ديني يا كتب قديمي مربوط به دين مشترك

.»بدهند
1

   

متأسفانه او در . كند تر به شرايط اجتماعي زردشتيان در زمان خود توجه ميجكسون بيش

هاي ديني پارسيان  گويي به پرسش نظير پاسخ(هاي زردشتيان در گذشته  جا از شرح كوششاين

هند، تعليم و تربيت آنان در طول زمان و اعزام برخي دستوران و آموزگاران زردشتي از ايران 

.ورزد غفلت مي) به هند
2

  كه موجب شد پارسيان هند بتوانند در طول زمان هويتهايي كوشش 

رهنگي و اجتماعي خود در ي خود را حفظ نمايند و در اين دوره با اقدامات فديني و فرهنگ

  .برآيندآن صدد جبران  ايران در

آنان نيز با نگرشي اما مأموران و سياحان آمريكايي نسبت به ديگران ديرتر به ايران آمدند، 

ار بوده تري برخوردهاي آنان از عمق بيش اند و گفته مثبت نسبت به زردشتيان سخن گفته

شايد بتوان اين نگرش را در مطالعه و آگاهي آنان نسبت به اوضاع زردشتيان ايران . است

  .دانست

  نويسان ديگر كشورها به زردشتيان  رويكرد مأموران و سفرنامه.5

نويسان مذكور، برخي سياحان از ديگر كشورها در اين دوره به ايران آمدند  عالوه بر سفرنامه

آنان نيز غالباً با رويكردي مثبت به . عدادشان ذيل يك عنوان قرار داده شدندكه به علّت قلّت ت

  . اند زردشتيان اين دوره پرداخته

 ها زردشتي :نويسد  مي،بوده در ايران ). م1882 - 1855(ناصرالدين شاه كه در زمان، »پوالك«

 ،ر دست نداشتند فرمان آزادي از حضرت علي داگر. به تعداد كم در يزد و كرمان سكني دارند

_____________________________________________________________________ 

 .466همان، ص    1

2  Kamerkar, Mani, Dhunjisha,Soonu (2002),“From the Iranian Plateau to the Shores of Gujarat”, Mumbai: 

The K.R. cama Oriental Institute”, pp. 144-148. 
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فرستند تا باج الزم را   مي پولپارسيان هند هر سال براي زردشتيان ايران.  شده بودندنابود

 :نويسد  مي،همچنين.  بمانندشان در سرزمين مادري كيشان عالقمندند كه هم زيرا آنان ،بپردازند

ن از هندوستان هاي ايرا  زردشتيكه مالياتاي از طرف پارسيان به تهران گسيل شد  نماينده

 هااينهر دو اما دولت با . تأسيس گرددشان  اي براي تربيت كودكان  مدرسه وه شودپرداخت

.كرد مخالفت
1

 ي چرا كه در دوره است؛اطالع درستي نداشتهباره  ر اينرسد پوالك د به نظر مي 

هاي  تخفيف هم مؤسساتي براي زردشتيان ايجاد شد و هم ،هاي مانكجي شاه با كوشش ناصرالدين

 زردشتيان ايران ملغي يها و پارسيان هند جزيه  نهايت با حمايت انگليسيتا در ،داده شدمالياتي 

.دگردي
2

    

 در ايران بوده.)  م1878 - 1877(در زمان ناصرالدين شاه  كه »ايتالياييمادام كارالسرناي «

رد گاهي مو . است نفر8000 يا 7000 در حدود شانتعداد :نويسد مي زردشتيان ي، دربارهاست

جا از سوي  و در آننمايند مي تعداد زيادي از آنان به هند مهاجرت لذا،. شوند بدرفتاري واقع مي

 يآنان هم به اندازه. تر آنان ساكن يزدندبيش .شوند  ميحمايتمند پارسي بازرگانان ثروت

.مسلمانان، خرافاتي هستند بعضي از
3

.  اروپايي نويسنده را يافتتوان ذهنيت ها مي در اين گفته 

تر راجع به گورستان گبرها مطالبي  يشبكند،  ارائه مينسبتاً صحيحي كه علي رغم اطالعات 

 از گورستان گبرها ديدن نموده گويد مياو . زردشتيان است ياظهار نموده كه مغاير با باورها

هاي ري، ميان  ههنگام دور شدن از محل خراب« :كند گونه توصيف مي جا را اينآن. است

 ...هاي مجاور، ديواري را ديديم كه بر دور محوطه گودي كشيده بودند و در ورودي نداشت بلندي

 در اين آرامگاه ابدي رها  ها را با لباس، روند  و جنازه برها از طريق نردبان از ديوار باال مي مرده

.»كنند مي
4

 يشده هاي رها بودن استخوان  باقيجا وبودن آن ودن مكان، متعفنب انگيز غم بر  عالوه 

كه  اين.كند مي  اشاره» رسمي عجيب«اند، به  شده  خوردهمردگاني كه توسط پرندگان شكاري 

 ،كند مي نويسنده اظهار. خورند  مردگان ميآورند و در پاي برج مي  جمعي با خود غذا مردم دسته

. بخورد  غذا  ت اس نتوانسته در آن محيطوقتي براي صرف نهار دعوت شده، 
5

  

_____________________________________________________________________ 

انتشارات خوارزمي، : داري، تهران ي كيكاووس جهان ترجمه،)ايران و ايرانيان(ي پوالكسفرنامه، )1361(ياكوب ادوارد پوالك   1
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 ها استخوان توسط پرندگان، شانردشتيان پس از خورده شدن مردگاناوالً، بنا برآداب تدفين، ز

.دادند مي را در دخمه قرار
1

   

 برها داشته و مرده   كه گرداگرد گورستان ديواري قراركرده انياً، نويسنده در خود متن اظهارث

  امكان ورود،توصيف  اين  با. دادند مي  جا قرارآن گان را درن از ديوار گذشته و مردبا از طريق نرده

   است؟ پذير بوده ها چگونه امكان انبه گودال و صرف غذا بر روي بقاياي استخو

 خاموشان را برج  ورود به  ديگري حق برها كس  جز مرده،طبق باورهاي زردشتي برثالثاً، 

.ستا نداشته
2

   

 اعم از زردشتي و ،هاي مردگان از سوي ايرانيان ستخوان طعام بر ايگستردن سفرهرابعاً،

  . رسد  بعيد به نظر مي،غيرزردشتي

 كشورها نيز نگرشي مثبت نسبت به زردشتيان  سياحان ديگر،شود مي  كه مالحظه گونه همان

 به. قيقت استدهند، غالباً نزديك به ح  آنان به ما مييداشته، آگاهي و اطالعاتي كه درباره

 أمورانرغم تعدد م  علي،است  شايان ذكر.اي مطالب او راجع به گورستان گبرها ي سرنا و پارهاستثنا 

آنان   به مربوط  يان و مسائلها به زردشتكدام از آن دوره، هيچ  اين  و سياحان روس در ايران در

  .اند نكرده  توجهي

  گيري نتيجه

 نسبت به زردشتيان رويكردي مثبت ، هر يك به علّتي يادشده غالب سياحانگردد مالحظه مي

گري  عصر روشندر . است  بوده آنان هاي فرض  عمدتاً ناشي از پيش،نگرشاين . اند  داشتهايران

 اي باستاني ايران از جايگاه ويژهيگذشته ،آن زماندر فضاي فكري و فرهنگي و اروپا 

  .داشتندگرشي مثبت نآيين زردشت پيروان  غالباً به لذا، سياحان مزبور .برخوردار بود

 يها موجب شده بود اروپاييان به اقليتازاين،  پيشها  درگيري با عثمانيهاي صليبي و  جنگ

نبايد از نظر دور .  زردشتيان به چشم افرادي تحت ظلم در جوامع اسالمي بنگرندمثل مذهبي

ن يك اقليت در ايران به عنوانيز كيشان آنان  هم كه مسيحي بودنداين سياحان داشت كه اكثر 

دلي   هم در ايران از جمله زردشتيانها  ديگر اقليتبا آنان ،لذا. هايي مواجه بودند با محروميت

_____________________________________________________________________ 

   .482ي،  صانتشارات علمي و فرهنگ: ي علي اصغر حكمت، تهران، ترجمهتاريخ جامع اديان، )1375( ناسجان بي    1

2  Bharucha, Edvard Sheriarji Dadabhai (1928), Zoroastrian Religion and Customs, Bombay:D.B.Taraporevala 

Sons & Co, pp.179-180. 
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  .است  بوده يكي ديگر از علل نگرش مثبت آنان به زردشتيان ،اين داشتند و

ها، رويكردي  اند، به ويژه انگليسي دهكرميشد  و  اغلب اروپايياني كه به هند آمد،نهمچني

 هاي  همكارييبود در سايه ال در هند توانستهه اين اقليت فعچرا ك. ندا ه به پارسيان هند داشتمثبت

گردد و در اذهان اروپاييان تأثيري خاص برجاي  ها از رفاه نسبي برخوردار نگليسيتجاري با ا

ر ايران شان د كيشان كردند تا از هم مي  به كرّات درخواستها  پارسيان هند از انگليسي. بگذارد

اين . زدند ميتأمين منافع زردشتيان دست به اقدام  و خود نيز در ايران به منظور كنند حمايت

   زردشتيان ايران نيز مشاهدهيربارهنگرش مثبت به پارسيان هند از سوي بسياري از سياحان د

  يران احساسشتيان اهماني ميان پارسيان هند و زرد  سياحان اين دوره نوعي اين،واقع در. شود مي

  .نمودند مي  كردند و آن را در آثار خود منعكس مي

تر با رويكردي فرهنگي به زردشتيان نويسان فرانسوي بيش  سفرنامه،گفت بايددر نهايت 

تر ناشي از فضاي فكري و فرهنگي رويكرد مثبت سياحان فرانسوي بيش. اند ايران پرداخته

  . آن زمان بوده استيفرانسه

شان در ايران و هند تعامل   به علت موقعيت خاص  انگليسيسياحاناست كه اين درحالي 

 اي اجتماعي زردشتيانه واقع بيان خواست هاي آنان در  گفته ازعضيب. داشتندتري با زردشتيان بيش

توان ناشي از  تر مي در حقيقت، رويكرد مثبت سياحان انگليسي را بيش.شود مي  ايران محسوب

نويسان آمريكايي نيز كه  سفرنامه.  با پارسيان هند و زردشتيان ايران دانستتعامل نزديك آنان

  مطالعاتگرفتنجا كه در اين دوره براي انجاماند، از آن غالباً رويكردي مثبت به زردشتيان داشته

شناسانه به زردشتيان ايران و مسائل مربوط به آنان   با نگاهي مردم، بودند تاريخي به ايران آمده

 تر بيش آنان.اند كردي مثبت به زردشتيان داشته روينيز ديگر كشورها  نويسان سفرنامه. اند داختهپر

 هايي كه در اثر تعامل با زردشتيان اين دوره كسب تحت تأثير مطالعات خود در گذشته و آگاهي

  زردشتيان بهينويسان روس اين در حالي است كه هيچ يك از سفرنامه. اند ، قرار داشتهبودند  كرده

كه  - شمال ايران -  نفوذ روسيه يشايد بتوان علّت آن را در حوزه. اند اين دوره نپرداخته

  . اند، بازجست زردشتيان در آن حضور نداشته
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  و مأخذمنابع 

  به زبان فارسي. الف

: ن، با مقدمه و فهارس ايرج افشار، تهرا خاطراتيروزنامه، )1345(خان اعتمادالسلطنه، محمد حسن  - 

  .اميركبيرانتشارات 

  .دنياي كتاب: ، تهران3 ج تصحيح محمد اسماعيل رضواني، ،تاريخ منتظم ناصري  ،)1367  ( -----   - 

  .سازمان اسناد ملّي ايران: ، تهران)ش1258- 1338(اسنادي از زرتشتيان معاصر ايران، )1380(اميني، تورج  - 

  .كانون معرفت: اهللا منصوري، تهران  ذبيحي ترجمه،سال در ميان ايرانيان يك ،) 1357(ادوارد براون،  - 

  .1،چانتشارات كوير:  مهري قزويني، تهراني، ترجمهانقالب مشروطيت ايران ،)1376( -----   - 

 تزاري ي روسيهيهاي سياسي وزارت امور خارجه گزارش(كتاب نارنجي ،)1363()ويراستار(بشيري، احمد  - 

  .نور: تهران ،1ج حسين قاسميان، يترجمه، ) ايراني انقالب مشروطهيدرباره

  .1، چفروهرانتشارات : تهران ، انجمن زرتشتيان تهران، يك سده تالش و خدمت ،)1387(پوررستمي، فرامرز  - 

: داري، تهران  كيكاووس جهاني، ترجمه)ايران و ايرانيان( پوالكيسفرنامه ،)1361(پوالك، ياكوب ادوارد  - 

  .خوارزميانتشارات 

اي،   منوچهر اميري و فريدون بدرهي، ترجمه جكسونيسفرنامه، )1352(آبراهام والنتاين ويليامز ن، جكسو  - 

  . خوارزميانتشارات : تهران

 به سعي و  ،)ق. ه1267 تا 1240 قاجار از سال يشامل حوادث دوره( تاريخ نو  ،)1384 (جهانگيرميرزا  - 

 .نشر علمي: ، تهراناهتمام عباس اقبال

 . نشر ني:  مهران توكلي، تهراني، ترجمهخاطرات سفر ايران، )1378(وار، كنت ژوليندوروشش  - 

 ي، ترجمه)1858- 1855 كنت دوگوبينو يسفرنامه(سه سال در آسيا، )1367()كنت(دوگوبينو، ژوزف آرتور  - 

  . كتابسرا انتشارات : عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهران

: به كوشش فيروز منصوري، تهران ،) بريتانياي موزهياز روي نسخه (يهمĤثر سلطان  ،)1383(دنبلي، عبدالرزاق  - 

 . انتشارات اطالعات

كتابفروشي : ، تهران)همايون سابق(وشي  فرهي ترجمه،)ايران و كلده( مادام ديوالفوآيسفرنامه، )1361(ديوالفوآ  - 

  . خيام

، به اهتمام غالمرضا طباطبايي  )لتواريخاحسن ا(تاريخ محمدي  ،)1371(محمدتقيبناهللا ساروي، محمدفتح  - 

 .اميركبيرانتشارات : مجد، تهران

 حسين ي، ترجمه ژنرال سرپرسي سايكس يا ده هزار ميل در ايرانيسفرنامه، )1363(سايكس، سرپرسي  - 

  .  آسمانيچاپخانه]:جابي[سعادت نوري، 

 .انتشارات اساطير: فر، تهران جمشيد كيان به اهتمامالتواريخ، ناسخ ،) 1377(الملك سپهر، محمدتقي لسان  - 

:  علي اصغر سعيدي، تهراني ترجمه،) كارالسرنايسفرنامه( ها در ايرانآدم ها و آيين، )1362(سرنا، كارل  - 

  .زوارانتشارات 

 .2، چ اميركبيرانتشارات : ، تهران2 محمد عباسي، ج ي، ترجمه شاردنينامه سياحت ،)1349(شاردن، ژان  - 
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، به كوشش  پيشين مجلس شوراي ملييهاي كيخسرو شاهرخ نماينده يادداشت ،)2535(اهرخ، كيخسروش  - 

 .پرچمانتشارات : جهانگير اشيدري، تهران

 . فروهرانتشارات : ، تهرانتاريخ زردشتيان، فرزانگان زردشتي  ،)1363(شهمردان، رشيد  - 

 ي ترجمه ،)انگليس در اوايل سلطنت ناصرالدين شاههمسر وزير مختار (خاطرات ليدي شيل ، )1362(، مري شيل  - 

  .نشر نو: حسين ابوترابيان، تهران

 ، ناصرالدين شاه قاجاريسه سال در دربار ايران، خاطرات دكتر فووريه پزشك ويژه ،)1368(، ژوانسفوريه  - 

 . دنياي كتابانتشارات :  عباس اقبال آشتياني، تهرانيترجمه

: تهران ،2ج علي وحيد مازندراني،   غالمي، ترجمه ايرانيايران و قضيه، )1380(كرزن، جرج ناتانيل  - 

  . انتشارات علمي و فرهنگي

  .انتشارات علمي و فرهنگي:  علي اصغر حكمت، تهراني، ترجمهتاريخ جامع اديان ،)1375(ناس، جان بي  - 

: اكبر سعيدي سيرجاني، تهران تمام علي، به اهتاريخ بيداري ايرانيان  ،)1361(االسالم كرماني، محمدعلي ناظم  - 

 . انتشارات آگاه

  . انتشارات نوينيمؤسسه: ، تهران علي پيرنياي، ترجمهسال در ايرانبيست ، )1363(ويشارد، جان  - 
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