
 
 
 

 دين زرتشت پس از اسالم
 
 

با سقوط دولت ساسانی و هجوم اعراب مسلمان به ايران، دين رسمی ايرانيان نيز مورد هجوم آيين نو پای اسالم قرار 
گرفت. به خاطر شکست نظامی ايرانيان از اعراب، زرتشتيان نيز مجبور به حفظ مواضع دفاعی شدند. می توان تصور 

رانيان نو مسلمان، بويژه ناراضيان سياسی به دستگاه روحانيت زرتشتی وارد آمد و کرد که چه فشاری توسط اي
چگونه پيروان اشوزرتشت زير بار اهانتها و تحقير اعراب و نو مسلمانان قار گرفتند. مورخ مسلمان آقای دکتر 

 اتی می داند که: « حسينعلی ممتحن در اثر خود « نهضت شعوبيه» از جمله عوامل مسلمان شدن ايرانيان را مقرر
درباره ذميها معمول و مقرر شده بود، و با برخی اهانتها که در مورد آنان بعمل می آمد، ترجيح می دادند برای رهايی 

از خواری و مذلت، دست از کيش خود بردارند و مسلمان شوند، (عامل ديگر) وضع ماليات، خراج و جزيه بود و 
 )١(»  يکه  قبول اسالم می کردند از پرداخت اين ماليات معاف بودند.چون مطابق مقررات دين اسالم، کسان

 
اين فشار ها از توهين و دشنام و جزای نقدی تا تازيانه و داغ و شمشير را دربر می گرفت: « حجاج بن يوسف ثقفی، 

 )٢(دستهای موالی را داغ می کرد و عالمت می گذاشت تا اين طبقه از ساير طبقات شناخته شوند. » 
 

اين فشارها فقط منحصر به زمان حکومت اعراب در ايران نبود بلکه تا زمان قاجار اين روشهای غير انسانی ادامه  
داشت و جماعت زرتشتی بطور سيستماتيک زير فشار قرار داشت و فقط در زمانهای مختلف اين فشارها شدت و 

  ضعف پيدا می کرد ولی هيچگاه از بين نمی رفت.
  

يان که تاب اين فشارها را نياورده و ضمنا نخواستند دل از دين پدران خود برکنند، به ناچار راهی ديار برخی از زرتشت
هند شدند که البته در آنجا هم با مشکالت زيادی دست و پنجه نرم کردند. آنان همواره رابطه خود را با هم کيشان خود 

ه اين رابطه به اجبار برای مدتی طوالنی قطع شد. سرانجام در ايران حفظ کردند  مگر در دوره هجوم مغول به ايران ک
در آغاز قرن هيجده ميالدی دوباره اين ارتباط برقرار شد و پارسيان هند جهت حل مشکالت مذهبی خود، رو به 

  همکيشان مقيم ايران آوردند.
  

ر جاماسب در هند متوجه شد از طرف زرتشتيان ايران « دستور جاماسب واليتی» از کرمان به هند رهسپار شد. دستو
که در اثر جنگ و گريزهای بيشماری که پارسيان در هند با آن روبرو بودند از بسياری از نکات دينی بی خبر مانده 
اند به همين جهت پس از انتخاب سه موبد زاده با هوش از ميان موبد زادگان و آموزش و تربيت های دينی دادن به 

  ان بازگشت.آنها با خيال آسوده به اير
  

اين خدمت ارزنده ای  بود به کليه زرتشتيان، زيرا از ان پس چنان زرتشتيان ايران زير فشار قرار گرفتند که به 
سرعت جمعيت آنان رو به کاهش نهاد و اين بار اين زرتشتيان هند بودند که به ياری زرتشتيان ايران شتافتند. اگر 

  ت زرتشتی در ايران نابود می شد.پارسيان هند نبودند يقينا بطور کل جمعي
  

گرفتن ماليان متشرع، فشار، توهين و آزار چنان شدت گرفت پس از روی کار آمدن سلسله صفويه در ايران و قدرت 
و  ) ٣( نفر تقليل يافت ٧٧١١که جمعيت زرتشتيان ايران از قرن هيجده تا اواخر قرن نوزده از يک ميليون نفر به 

مانکجی پور ليمجی هاتريا» نبود، امروز نشانی از جماعت زرتشتی در ايران باقی نمانده  اگر تالشهای روانشاد «
  بود.

  
بهتر است گوشه ای از ظلم و جوری را که به زرتشتيان ايران اعنال می شد از قلم يک کشيش مسيحی بنام «ناپير 

  ملکم» که پنج سال در يزد مقيم بوده است بخوانيم:
  
زرتشتيان ايران  می رفت مانند جزيه، پوشيدن لباس کهنه و نپوشيدن لباس نو و سوار ظلمهای فاحشی که به « 

نشدن بر چارپايان خود و نساختن خانه هاييکه بلندتر از منازل مسلمانان باشد، بواسطه فعاليت و کوشش های 
او منقول و يا غير مانکجی صاحب از بين رفت و نيز ظلمی که اگر يک نفر زرتشتی وفات می يافت کليه متروکات 

منقول حق جديداالسالمی که از خويشاوندان او بود  ميشد و به فرزندان زرتشتی ارثی نمی رسيد و حتی خانه 
 )۴(» مسکونی او را نيز می بردند. بوسيله کوشش خستگی ناپذير و هوش و فطانت مانکجی صاحب بر طرف شد. 

 



رار داشت، از طرفی توهين ها و تحقير هايی بود که اعمال می روش کاستن از تعداد زرتشتيان بر اساس ساده ای ق 
شد و از طرف ديگر تشويق ها و امتيازات مادی که برقرار می گرديد. چنانچه يک زرتشتی مسلمان می شد اموال  

اد فرزانه مانکجی در  يکی از مجالس کليه اقوام زرتشتی خود را پس از درگذشت ايشان تصاحب می کرد. است
  ميالدی در حضور بزرگان پارسی از جمله چنين اظهار داشت: ١٨۶٣سخنرانی خويش در بمبئی در سال 

هرگاه ده يک اينگونه تعديات و بی حسابی ها و ظلم و ستمی که درباره زرتشتيان ايرانی می شود، درباره هر « 
ناچار فرار اختيار می کردن يا دست از دين و آيين آباء و اجداد خود برداشته مذهب و ملت ديگر می شد، تاب نياورده 

 )۵(»  يا اينکه خود را هالک می نمودند.
  

ظلم و تعدی به جماعت زرتشتی ايران چندان بود که اگر کسی بخواهد قسمتی از آنرا به شرح در بياورد خود کتابی 
  به طور  اختصار اشاره می کنيم.قطور خواهد شد. ما در اينجا فقط به دو نمونه 

  
« ايزد يار کرمانی، راد مرد غيور زرتشتی برای حفظ ناموس با تغيير لباس از کرمان به يزد پناهنده شد و در اين 

ساله او که « گلستان» نام داشت، مورد طمع و شهوت مسلمانان واقع گشت و چون نقشه ربودن او  ٩شهر هم دختر 
شبانه نور ديده خود را برداشته، با هم با تغيير لباس و تحمل زحمت و مرارت، چون را به  را  می کشيدند به ناچار
  )۶(خورشيدی) وارد بمبئی شدند. »  ١١۵۶يزدگردی( ١١۴۶جايی نداشتند، در حدود 

  
  و
  

ساله بود و در پزد می زيست، روزی بيرون شهر بر  ١۴زدگردی رادمرد غيور «بامس» که جوانی ي ١١٩٩« در 
غ خويش سواره می رفت. جوانی مسلمان به برخورد بر او حمله کرده و از االغ بر زمين انداخت که چرا در برابر اال

او سواره می رود. (زرتشتيان اجازه سوار شدن بر چارپايان خود را نداشتند. بويژه در مقابل مسلمانان). بامس 
سلمان را که با حمله ناجوانمردانه، او را بر زمين جوانی بود با شهامت و نيرومند، محل را خلوت می بيند آن م

انداخته و فحش و ناسزا می داد گرفته، با مشت و لگد احوالش را  می پرسد و بی حالش ساخته فرار می کند و از 
  )٧(ترس اقدام ستمکارانه مسلمانان و صدور فرمان قتلش بوسيله حکام شرع شبانه بسوی هند رهسپار می گردد. » 

  
  

شريعتمداران و مردم نادان پيرو آنان، بايد به جزيه کمر شکن که هستی  خره بر اين مجموع ظلم و ستم از ناحيه و باال
  مالی باقيمانده جماعت زرتشتی را به تاراج می داد اشاره کنيم.

  
از مذاکرات مفصل « مانکجی هاتريا» در تهران با ناصرالدين شاه از يک طرف و کمک سفرای فرانسه و انگليس 

  طرف ديگر سرانجام ناصرالدين شاه را وادار کرد که با لغو جزيه موافقت نمايد.
  

آنچه بر زرتشتيان در طول اين هزار و چهارسد سال گذشته است، جماعت زرتشتی را وادار به اتخاذ حالت دفاعی 
قرن نوزدهم) حدود يک  سال(از اوايل قرن هيجدهم تا اواخر 150نموده است. برای پيروان دينی که در فاصله فقط 

ميليون از همکيشان خود را از دست دادند و هميشه در محاصره افرادی بوده اند که گوشه ديگری از پيکر آنانرا جدا 
  کرده و نابود سازند، تصور اينکه دين آنها می تواند توسط خود آنها تبليغ شود باور کردنی نبود.

  
رار می گرفت اجتناب از آسيب دشمنان بود و به خاطر نگهداری و حفظ سال در اولويت ق  ١۴٠٠آنچه برای زرتشتيان 

خود مجبور بودند به نقاط دور افتاده رو کنند و در دل کوير ويا در ميان کوهستانها، آتش مقدس را از گزند دشمنان 
  حفظ کنند.

  
ی کرده اند و آسيبی به برای مردم بی آزاری که در تمام عمرشان با راستی و درستی، صداقت و پاکدامنی، زندگ

موجودی نرسانده اند، چطور اماکن داشت بگويند: ای فريب خوردگانی که به آزار ما برخاسته ايد « راه يکی است و 
  آنهم راستی! »

  
  

 کانون زرتشتيان
  
  
  

  بن مايه ها:



 
 ١٠٩و  ١٠٨نهضت شعوبيه، حسينعلی ممتحن ص   )١(
 
  ١۴٩همانجا ص  )٢(
 
  ١٢ان زرتشتی» نوشته رشيد شهمردان ص از کتاب « فرزانگ )٣(
 
  ۶٢٨فرزانگان زرتشتی، رشيد شهمردان، ص  )۴(

کشيش ناپير ملکم در مورد قانون ارث اشتباه ميکند زيرا کوشش های مانکجی فقط منجر به برداشتن جزيه شد و  * 
ها با آغاز سلطنت رضا شاه بود فشارهای ديگر از جمله قانون ارث تا پايان حکومت قاجاريه در ايران ادامه داشت. تن

 که کليه فشارهای ضد انسانی از روی زرتشتيان برداشته شد.
 
 ۶٣٠همانجا ص  )۵(
  
  ۴٩۵همانجا ص  )۶(
  
  ۴٩٧) همانجا ص ٧(
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