
 
 

  
  فاجعه زرتشتيان

  
  

  پس از هزارو چهارسدسال
  دکتر شجاع الدين شفا

 ۴۵٣برگ 
  

دستنوشته  کهنی » هزار مرد« در دهکده ای بنام   در نيمه دوم قرن گذشته، در کاوشهای باستان شناسی سليمانيه عراق،
نرا سروده ای کهن از دوران حمله بدست آمد که بر آن چامه ای به دو زبان پهلوی و کردی نوشته شده بود، و کارشناسان آ

متان آن که درينجا آنرا . چون اين سورده با کلمه هرمزگان آغاز ميشود آنرا چامه هرزمگان ناميده اند. تازيان به ايران دانستند
  :از کتاب نهضتهای ملی ايرانيان نوشته رفيع حقيقت، محقق ايرانی، نقل ميکنم چنين است

  
تازيان ستمکار روستاهای پيرامون شهر ار با خود شهر با خاک . آتشها به خاموش گراييدند.  ويران شدنداپرستشگاهه« 

بی پناه ماند و ) زرتشتی(کيش بهی. زنان و دختران را به اسيری گرفتند و آزادمردان در خون خود غلتيدند. يکسان کردند
  )١ (». اهورامزدا به هيچکس مهر نورزيد

  
نشاهی ساسانی، بخش بزرگی از زرتشتيان ايران ترک وطن کردند و نخست به جزيره هرمز  شاهدر صد ساله پس از فروريزی

. ، وقايع نامه ای از آنزمان شرح داده شده است» قصه سنجان« و سپس به سنجان هندوستان رفتند که ماجرای آن در 
در آنجا بطور ثابت مسکن گزيدند و » سيانپار« به سورات در نزدکی بمبئی کنونی رفتند و بنام آوراگان ايرانی بعدا از سنجان

ولی در همين سالها، وضع زرتشتيانی که در خود . تدريجا بصورت اقليتی سرشناس و محترم در کشور تازه خود جا افتادند
 ايران مانده و حاضر به ترک آيين خود  نشده بودند بصورتی پيگير به دشواری گراييد، که وصفی کلی از آنرا از زبان شاپور

جاماسب شهريار بخت آفرين موبد بزرگ زرتشتيان ايران در پاسخ هوشنگ نريمان فرستاده پارسيان هند در سده نهم هجری 
 روزگاری بر ما ميگذرد «: چنين ميتوان خواند) خود نقل کرده است » ايران شاه«بدانصورت که شادروان استاد پورداود در (

طبق . »ده است، نه از دور ضحاک تازی و افراسياب تورانی و نه از اسکندر يونانیکه کيومرث تا به امروز سخت تر از آن نبو
اين روايت در اواخر سده پانزدهم ميالدی يکی از دولتمندان پارسی هند مردی از دانشمندان پارسی بنام هوشنگ نريمان را 

ايرانی شاپور جاماسب شهريار بخت آفرين در برای دريافت پاسخ به پرسشهای متعدد جامعه پارسيان به ايران فرستاده و موبد 
 يزدگردی به اين پرسشها پاسخ داده و در ضمن متذکر شده است که اصوال او و ديگر ٨۴٧خورشيد روز آبانماه سال 

  .)٢(زرتشتيان ايران از وجود چنين همکيشانی در يک گوشه ديگر دنيا بی خبر بوده اند 
  

 را در ارتباط با وارثان کسانی که هزار و سيصد سال پيش از آن بحکم شمشير آنانرا وصف تازه تری از فاجعه همين زرتشتيان
» رساله کنسطيطوسيون« در سرزمين هزاران ساله خود بگانه کردند، در قرن گذشته در رساله ميرزا ملکم خان بنام 

بمبئی شده اند در خود ايران سببی  پراکندگی همان زرتشتيانی که امروز سبب آبادی «: ميتوان خواند) بمناسبت مظروطيت(
آخر اين حکايت نجس و پرهيز را يک مشت شيعيان ايران از کجا آورده . ندارد مگر بی انصافی و بيرحمی علمای گرام ايران

ه خدا روزی که خير و اند؟ اينکه خونبهای غير مسلمان قيمت يک خر مصری است، رای کدام بی انصاف است؟ پناه بايد برد ب
  )٣(  ».شر مملکت اينطور بدست علمای بيخبر از روگار بيفتد

  
اين واقعيت را نيز نبايد فراموش کرد که زرتشتيان ايرانی در برابر مسلمانان مهاجم از شرايطی که فی المثل به مسيحيان 

چهارصد ساله حکومت ترکان اجازه داد که تن اسپانيا در دوران هشتصد ساله حکومت اعراب يا به مسيحيان يونان در دوران 
به ترک آيين خود ندهند برخوادر نبودند، زيرا که اين مسيحيان پشت جبهه نيرومندی را بصورت اروپای مسيحی پشتوانه خود  

ين داشتند، درصورتيکه زرتشتيان ايران با شکست نظامی کشورشان ديگر از هيچ تکيه گاه برونمرزی برخودار نبودند، و هم
آنها را وادار کرد که سرانجام راه مبارزه ای از درون، يعنی شکل دادن آيين تشيع بر الگويی ماقبل اسالمی را برای مبارزه با 

واقعيت مربوط به مسوات ادعايی ارمغان شده اعراب به ايرانيان را در اين نوشته پژوهشگر ايرانی . استيالگران عرب برگزينند
بر خالف نظر بعضی از اسالم شناسان چون دکتر علی شريعتی که معتقدند مردم ايران در « : د که بروشنی منعکس ميتوان دي

حمله اعراب و نفوذ اسالم فروريختن ديوارهای تسخيرناپذير طبقاتی، آزادی تعليم و تربيت برای عموم، رهايی از استبداد 
 اجتماعی دوره – معادله های طبقاتی و حاکميت اقتصادی روحانی و اشرافی را يافته بودند، حمله اعراب به ايران نه تنها

ساسانی را بنفع توده های مردم تغيير نداد، بلکه با اسالم آوردن اشراف و فئودال های ايران، مالکيت اراضی و امتيازات 
راف ايران به تشديد طبقاتی آنها مثل گذشته تثبيت و تحکيم گرديد و حکومت های  اسالمی با ائتالف و تبانی زمينداران و اش



روستاييان ايرانی ستم دوگانه بدين ترتيب پس از حمله اعراب به ايران، . بهره کشی از توده های شهری و روستايی پرداختند
  )۴(» .ای را تحمل کردند؛ از يکطرف ظلم اربابان و بهره کشان محلی و از سوی ديگر ستم فاتحان عرب

  
نتيجه فتح اسالمی برده بردن و بنده «  استاد و مورخ عرب را نقل ميکند که ز احمد امينت اظهار نظری ابنويسنده بهمين مناس

نگهداشتن بوده، و انترناسيوناليسم اسالمی در واقع چيزی جز توجيه  مذهبی امپرياليسم خشنی که اشراف عرب و غالمان 
   » .ترک ساخته بودند نبوده است

  
  
  

  :بن مايه ها
  
  ۴٠١ برگزمين، نوشته دکتر مزدا تهرانی، نقل از کتاب ايران ) ١(
  
  ١٠۵نوشته کوهيار، ص » بررسی عقالنی حق، قانون و عدالت در اسالم« نقل از کتاب ) ٢(
  
  ١١٧همانجا، ص ) ٣(
 
 ٨۶ و ٨۵اسالم شناسی ص : علی ميرفطروس در ) ۴(
 
 
 

 
  :گردآورنده

  شاهين کاويانی
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