
  
  رفتار مسلمانان با زرتشتيان يزد در زمان قاجار 

 
  

 :پادشاهان قاجار و سلطنت آنها
  )١٧٩٧-١٧٨١آقا محمد خان قاجار (

 )١٨٣۴-١٧٩٧فتحعلی شاه قاجار (
 )١٨۴٨-١٨٣۴محمد شاه قاجار (

 )١٨٩۶-١٨۴٨ناصر الدين شاه قاجار (
 )١٩٠٧- ١٨٩۶مظفرالدين شاه قاجار (
  )١٩٠٩- ١٩٠٧محمد علی شاه قاجار (

  )۵ ١٩٢-١٩٠٩احمد شاه قاجار (
 

کرده است در مورد مشاهدات خود پيرامون وضعيت  يکی از ميشيونر های مسيحی بعد از اينکه پنج سال در ايران زندگی
 :زرتشتيان در ايران چنين نوشته است

  
نها نميتوانستند در داخل آکه من در يزد بودم  هيچ پارسی (زرتشتی) حق نداشت چتر حمل کند. حتی زمانی ١٨٩۵تا سال 

ممنوعيت شديدی برای استفاده از عينک و عدسی های چشمی وجود داشت، تا سال  ١٨٩۵شهر چتری حمل کنند. تا سال 
خالص بود، اما بعد از  اجازه نداشتند که حلقه ای به خود بياويزند، کمربند های آنان ساخته شده از کرباس آنها ١٨٨۵
  .ودبهر چيز سفيدی مجاز  ١٨٨۵

 
تنها ميتوانستند قبا يا لباس  ١٨٩٨ميزدند. تا سال  پارسی ها بايد عمامه های خود را بجای تا کردن، گره ١٨٩۶تا سال 

   .اما بعد از آن پوشيدن تمام رنگ ها به غير از آبی و سياه، قرمز روشن و سبز جايز بود قهوه ای، خاکستری و زرد بپوشند،
  

آنها  ١٨٨۵ميگرفت ميپوشيدند. تا  يد کفشهايی به شدت بد ريخت را که تا مچ پايشان را فرااپارسی ها ب ١٨٨٠تا حدود سال 
شلوارهای گشاد کوتاهى که نزديک زانو جمع شده باشد را  آنها بايد ١٨٨٠بايد کاله پاره ای را به سر ميکردند. تا سال 

زرتشتيان بايد فقط در شهر ها راه ميرفتند (حق  ١٨٩١بجای شلوارهايی که تا قوزک پا را ميپوشانند ميپوشيدند. تا سال 
استفاده از درشکه و حيوانات را نداشتند) و حتی اگر در بيابان مسلمان پياده با هر مقامی را ميديدند بايد از مرکب خود پياده 

مرکب بشوند، آنها  رشده و آنرا به شخص مسلمان ميدادند. در زمانی که من در يزد بودم آنها حق داشتند که در بيابان سوا
تنها مجبور بودند وقتی مسلمان باال رتبه ای را در بيابان ميبينند مرکب خود را به او بدهند. محدوديت های متعدد ديگری در 

  لباس پوشيدن برای آنها وجود داشت که ياد آوری آنها تکان دهنده است.
 

ميشد بايد آنقدر کوتاه ميبود که مسلمانان بتوانند با دراز  شيدهکبعد خانه پارسی ها و يهوديان، با ديوارهايی که اطراف خانه 
کنند. تا حدود  خانه دست بزنند، اما آنها اجازه داشتند خانه شان را با کندن زمين در زير زمين درست کردن دستانشان به بام

های خانه هايشان خود را در کمدها و صندوقچه  پارسی ها نميتوانستند به تجارت بپردازند. آنها بايد مالهای ١٨۶٠سال 
ندارند  ميفروختند. آنها اکنون ميتوانند در کاروانسرا ها و مسافرخانه ها تجارت کنند اما حق پنهان ميکردند، و در خفا آنها را

دانشان مدرسه و آنها حق نداشتند برای فرزن ١٨٧٠در بازار باشند، همچنين حق ندارند کتان و يا پارچه بفروشند. تا سال 
  .مکتبی داشته باشند

 
بود، اما هيچگاه کمتر از دو تومان (ده هزار دينار)  مقدار ماليت جزيه برای هر يک از کفار، با توجه به ثروتشان متفاوت

شيلينگ و هشت پنس است، اما در گذشته بيش از اينها بود. حتی االن که پول اينقدر  نبود. يک تومان در حال حاضر سه
بايد در آن واحد و  خود را از دست داده است، اين پول يک کارگر است که ده روز کارمزد يک کارگر است. پول شارز

بود که در هنگام گرفتن ماليات هرکاری دلش ميخواهد  بالفاصله بعد از اينکه فراش ميرسيد به او پرداخت ميشد. فراش آزاد
کتک  برود تا پول را بياورد، بلکه تا هنگامی که پول را بياورد او رانداشت به خانه اش  انجام دهد. مرد پارسی حتی حق

 .ضربتی بر هر کدام وارد آورد يک فراش که ميخواست ماليات را بگيرد مردی را به سگی بست و ١٨۶۵ميزدند. در حدود 
هر پوشيده بود.او در يکی از ميادين عمومی ش يک مجتهد تاجری زرتشتی را يافت که جورابی سفيد را ١٨٩١حدود سال 

 مردی هفتاد ساله در حالی که شلواری از ١٨۶٠جورابهايش را در بياورند. در حدود  دستور داد که مرد را کتک بزنند و
آوردند و او را در حالی که  رفت، آنها او را به شدت کتک زدند، شلوارش را در  کرباسی سفيد به تن داشت به بازار



فرستادند، برخی از پارسی ها مجبور بودند روی يک پايشان در  ر کردند که به خانه اششلوارش را زير بغل داشت مجبو
  .اينکه مجتهد قبول کند که آنها را محکوم به پرداخت مقدار قابل توجهی پول بکند منزل مجتهد بايستند تا

 
 ,Politically incorrect guide to Islam, by Robert Spencer, Regnery Publishing, Inc, 2٠٠۵ نقل شده از کتاب
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