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 ده ی چک 
  وسههته ی پ   وقههو    بههه   ان ی ران ی ا   ی زندگ   ی ها حوزه   اغلب   در   ی مهم   رات یی تغ   ، ی ناصر   ر ص ع  در 
  زد یهه شهههر    ژه ی و ب   و   ران ی ا   ان ی زرتشت   ی جمع   ست ی در عرصه ز   د ی را با   رات یی تغ   ن ی . کانون ا است 

  شههام    بلکههه   گرفههت ی بههر مهه   در   را   آنها   ی زندگ   ی ماد عرصه    فقط   نه  رات یی تغ  ن ی ا  را ی ز . افت ی 
  ی شناسهه جامعههه کههه بهها رو     ق یهه تحق   ن یهه ا   ی . مساله اصههل د ش ی م   ز ی ن   آنان   ی جمع   ست ی ز   سپهر 
هنههد    ان ی بههر نقههش پارسهه   د یهه تأک   بهها   رات یی تغ   ن ی ا   ح ی توض   و   ف ی توص  است  شده  انجام  ی خ ی تار 

  کههه   شههدند   دا یهه پ   چنههد  ی نخبگان  هند،  ان ی پارس  دل  از  دهدکه ی م  نشان  ق ی تحق  ی ها افته ی . است 
بودند. آنها    نظرشان   مد   رات ی ی تغ   شبرد ی پ   و   کشور   ی زرتشت   جامعه   دادن  قرار  ر ی ث تحت تأ  دنبال ب 

  عرصههه   در   قههدرت   سهها ت )توجههه بههه    ههها ی سهه ی : استمداد از انگل ر ی نظ   گوناگون   ی ها از رو  
  در   قههدرت   سهها تار   بههه )توجههه    وقههت   حاکمان   د ی تهد  و  ی چاپلوس  رشوه،  ع، ی تطم ( ی الملل ن ی ب 

و    ی اجتمههاع   اصههاحات   بههه   قاجههار   شههاهان   محههدود   توجههه   از   ی بههردار بهههره   ، ( کشههور   دا هه  
  عرصههه   ههها ت یهه پنجا  س ی سهه ابتدا بهها تأ  نخبگان  ن ی ا استفاده کردند.  ش ی  و  ی ت شخص ابتکارا 

  اصههاحات   توانسههتند   رهگهه ر   ن یهه ا   از کردنههد و    گههون را دگر   زد یهه   ان ی زرتشههت   ی جمع   ست ی ز 
  ی شخصهه   ی ههها ت ی محههدود   ، ی آموزشهه   ، ی فرهنگهه   ، ی اجتمههاع   ی ههها حههوزه   در   را   ی ا گسههترده 
 . کنند   جاد ی ا   ی ن ی د   مناسک   ی ا ی اح   و  ان ی زرتشت 
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 مقدمه
ها گ شت تا جریانی از شد، مدت عصر قاجاریه عموما عصر عقب افتادگی و سکون تلقی می 

عقب  عصر  صرفا  نه  را  قاجاری  پیشامشروطه  عصر  و  شوند  پیدا  پژوهشگران  و  نویسندگان 

فقر   استبداد،  فساد،  موزاییک افتادگی،  جامعه  درآن  بلکه  کنند  تلقی  فاکت  پیچیده، و  و  گونه 

تغییرات ژرف اجتماعی را در اغلب حوزه  ببینند و از آن نقاط آغاز و عائمی از  به جای ها  رو 

، آن را شایسته تحقیق و آور تاریخی تلقی کنند آنکه آن دوران را صرفا دوران واپسمانده و شرم 

)آبراهامیان،   بدانند  و 14:  1377بررسی  تحقیق  از  پس  پژوهشگران  همین  که  این  مهم  نکته   .)

به عموم عرضه کرده  را  آن  و  یافته  نیز  را  نکات در شانی  که عصر بررسی،  است  اند. درست 

زب  به  جامعه قاجاریه  عناصری ان  از  متشک   که  است  سنتی  پاتریمونیالیزم  گفتمان  شناسی؛ عصر 

و  با  دا  آن  مستقیم  رابطه  و  قداست دولت  پدرساالری سیاسی،  مطلقه،  اطاعت  و  اقتدار  چون 

رفته رفته   ( 5:  1381باشد )بشیریه،  سا تار قدرت عمودی یکجانبه و غیرمشارکتی و غیررقابتی می 

وذ تجدد غربی که در قالب جنبش اصاحات دوران قاجاریه رخ نمود و این ف به دلی  فشارها و ن

ها و عناصری هایی ایجاد شد که همان ر نه گفتمان تسلط  ود را از دست داد و درون آن ر نه 

های شود. یکی از کانون دیگر سرآغاز تغییراتی شد که امروزه بر ی از آنها بدیهی انگاشته می 

باشد. تغییرات در اجتماعی و سیاسی زرتشتیان ایران به مرکزیت یزد می   ت تغییر همانا عرصه زیس 

وضعیت زیست اجتماعی و سیاسی زرتشتیان یزد، چشمگیر و در مواردی  یره کننده است. از 

عهده این  تحقیق  این  جامعه رو  در  شده  انجام  اصاحات  و  تغییرات  توضیح  و  توصیف  دار 

در  یزد  شهر  بویژه  و  ایران  این   زرتشتیان  در  هند  پارسیان  نقش  داشتن  نظر  در  با  ناصری  عصر 

باشد. گستر  مناسبات دو جامعه پارسیان هند و زرتشتیان یزد که به لحاظ وضعیت تغییرات می 

تفاوت  یزد اجتماعی  بهدینان  جامعه  در  اصاحات  و  تغییر  عمده  اسباب  از  داشتند  اساسی  های 

های مهمی در وردهای مدرن غربی گام آ ا   ره   اآید. در شرایطی که پارسیان هند ب بحساب می 

ها و تدوین قوانین، تحولی زمینه اقتصادی، فناوری، آموز  و غیره برداشته و با تشکی  پنچایت 

اساسی در جهت اداره جامعه  ود ایجاد کرده بودند، اجتما  بهدینان یزد درُکلیت  ود همچنان 

پارسسنتی می  نمایندگان  اقدام  و ی نمود. نخستین  احیا  انجام اصاحات مهمی چون  برای  هند  ان 

انجمن  تشکی   فرهنگی،  و  اجتماعی  و  آموزشی  اصاحات  دینی،  بود اصاح  مباحثی چون ها   .
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نگرفته پنچایت  قرار  محققان  اهتمام  مورد  شاید  و  باید  چنانکه  ناصری  انجمن  وکارکردهای  ها 

اساس  این  بر  می است.  پژوهش  این  پرسش ،  با طرح  کارکردهای  اساسهای  کوشد  زمینه  در  ی 

ها در دوره مورد بحث، مسئله تحقیق را ها و انجمن سیاسی، اجتماعی، قضایی و حقوقی پنچایت 

 روشن سازد. 

 

 چهارچوب نظری
عاقمند هستند بر تعادل میان   « تغییر و تحول اجتماعی» کارکردگرایان که به تحلی  پدیده و  

ای ورزند. از نظر آنان که دستگاه فکری گسترده می تاکید    « محیط اجتماعی» و    « هاارز  » زه  حو

(. سیستم اجتماعی 52:  1372اند )بشیریه،  برای تبیین نظم، تعادل و تحول اجتماعی عرضه کرده 

نظر   ناپ یر است، ازها اجتناب اساسًا می  به ثبات و تعادل دارد با این حال تغییرات در همه سیستم 

گیرد و یا از دا   و حوزه حولی در جامعه یا از  ارج نشأت می تعدادی از آنها هر نو  تغییر و ت

این  ها است و یا محیط اجتما . به عبارت دیگر منشأ و منبع تغییر درتغییرات نیز یا بر روی ارز  

 چارچوب فکری از این قرار است: 

های  ارجی به درون جامعه ها مانند ورود عقاید و ایدئولوژی  ارجی تغییر در ارز    منابع  * 

 متعادل؛

 ها مانند پیدایش عقاید جدید و یا مصلحین درون نظام؛* منابع دا لی تغییر در ارز  

صنعتی بر جوامع گوناگون گ اشته * منابع  ارجی تغییر در محیط مانند تاثیری که انقاب  

 است؛ 

 های جدید.* منابع دا لی تغییر در محیط مانند رشد جمعیت و یا پیدایش گروه 

ورزند که سیستم سیاسی باید از طریق اعطای امتیازات و یا پ یر  تحوالت، آنان تأکید می 

افتد دیتش به  طر می  ود را با شرایط جدید تطبیق دهد و ِاال مشروعیت، ثبات و احتمااًل موجو

  (. 52:  1372)بشیریه،  

افتد بلکه به کارگزاران و خ داد تغییرات به  ودی  ود اتفاق نمی هنگامی که شرایط تغییر ُر

دولت  دارد.  نیاز  نعامانی  هستند.  تغییر  کارگزاران  مهمترین  شمار  در  نخبگان  و  به ها  خبگان 

ه در جامعه به عهده دارند اعضای ممتاز جامعه به جه به نقشی ک شود که با توکسانی اطاق می 
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می  است شمار  آنان  یا شخصیت  و  استعداد  قدرت،  عموما محصول  بودنشان  ممتاز  این  و  روند 

 (.116:  1394)روشه،  

حوزه  اغلب  در  تغییر  عصر  ایران  قاجاری  فرآورد عصر  از  ترکیبی  است.  نظری ه ها  های 

نخبه  و  تا  گرایا کارکردگرایان  کننده ن  قانع  می حد  و ای  اقتصادی  اجتماعی،  تغییرات  تواند 

که  کشور  مقیم  زرتشتی  اقلیت  در  را  تغییرات  این  بویژه  و  بطورکلی  را  عصر  آن  در  فرهنگی 

گروه  شمار  در  زرتشتیان  دهد،  توضیح  را  است  پژوهش  این  در موضو   که  بودند  اقلیتی  های 

(. در بازه 45:  1389کردند )آبراهامیان،  زندگی می هایی چون یزد، کرمان، تهران و اصفهان  شهر

زمانی مورد بحث ما با توجه به اطاعات موجود، شاهد کاهش چشمگیری در نفرات آنها نسبت 

آغاز سده   در  اگر  هستیم،  زمان صفوی  نفر   18به  میلیون  یک  را حدود  اقلیت  این  جمعیت  م 

ر نفر کاهش یافته که حدود دو هزار  انوا ، در دوران فتحعلی شاه به پنجاه هزار  زدند تخمین می 

پایین 579:  1348در یزد بودند )شیروانی،   افراد  آنها اغلب در شمار  (. از نظر وضعیت عمومی، 

های فراوانی نظیر محرومیت از  جامعه بودند و دارای مشاغ  پست اجتما . زرتشتیان با محدودیت 

ب ها و معابرشان، بازسازی و تعمیر  انه حق بازرگانی  ا لباس  اص، سوار شدن بر ، رفت و آمد 

هم  اما  بودند.  روبرو   ... و  به مرکب  دالیلی  به  بعد  به  میانه  قرون  از  و  پیشتر  که  آنان  کیشان 

این  یادآوری  بودند.  بر وردار  بهتری  از وضعیت  یلی  بودند  بمبئی رفته  به  بیشتر  و  هندوستان 

ضروری   مسنکته  بحث،  مورد  زمان  در  هندوستان  که  این است  از  و  بود  انگلیس  به تعمره  رو 

پیدایش  سبب  وضعیت  این  است.  بوده  متأثر  غرب  تمدن  و  فرهنگ  از  توجهی  قاب   صورت 

فرهنگ و سبک زندگی مدرن در آنان گشته و پارسیان هند را از جهات گوناگون با زرتشتیان 

می  متمایز  یزد  و  جملهایران  از  بود   کرد.  توانسته  هند  زرتشتیان  جامعه  درون  ویش   آنکه  در 

 پرور  دهد.نخبگان و ُمصلحانی چند  

یکی   نخبگان،  و  ُمصلحان  این  مشهورترین  و  مهمترین   خسروی ک ،  ا ی هاتر   ی مجی ل  ی مانکجاز 
اجتماعی   پورتر یر   ر ی اردشو     انصاحب   ی ج  پایگاه  بطور همزمان هم دارای  نخبگان  این  بودند. 

ه و  بودند  جهت سنتی  این م  از  و  داشتند  مدرن  فکری  )زرتشتی گیری  دینداری  با رو  را  گری( 

بودند.  کرده  جمع  یکدیگر  با  مدرنیسم  مظاهر  از  از  ارج  بسیاری  تغییر  منابع  عنوان  به  آنان 

ها و مراسم آن بپردازند و هم تغییرات عمده گری و آیین کوشیدند تا هم به احیای دین زرتشتی 
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زرتشتیان یزد و در مواردی در   قتصادی معطوف به دنیای جدید را در بین اجتماعی، فرهنگی و ا 

شهر   د ک   با  نخبگان  این  کنند.  ایجاد  وضعیت   رک یزد  قاجاری،  عصر  ایران  سیاسی  سا تار 

بین  نظام  در  س قدرت  ایران،  در  انگلیس  نفوذ  و  اصاحات عصر المل   به  معطوف  فکری  ا تار 

نوان کارگزار آن تغییر در یزد بویژه زرتشتیان ی و ابتکارات شخصی  ویش توانستند به ع ناصر 

 آن ظاهر شوند.

به کار بردند از این  اینان برای ایجاد تغییرات در جامعه هدف  ود  ابزارهایی که  مهمترین 

 قرار است:

سا تار   کمان )راه تقرب به رأس قدرت و نفوذ در * تشویق، تطمیع، رشوه و چاپلوسی حا 

 سیاسی پاتریمونیال(. 

انگلیسی  از  استمداد  مانکجی و *  نظر  اهداف مد  ناصرالدین شاه در جهت  بر  فشار  برای  ها 

 المل (.کیخسروجی )درک رابطه قدرت در روابط بین 

یزد )سا تار فکری برداری از توجه شاهان قاجاریه به اصاحات اجتماعی و زرتشتیان  * بهره 

در اصاحات  به  )آدمیت،    معطوف  ناصری(  باال437:  1361عصر  و  پاره (  ابتکارات  ره  از  ای 

کمک  و  و  یریه  مدرن  مراکز  تأسیس  نظیر  نو  شخصی  ود  به های  بشردوستانه  و  دوستانه 

 زرتشتیان یزد و ک  مردم.

این نخبگ  تغ ان در حوزه حوزه تغییرات:  اثر و  ییرات شدند که مهمترین های گوناگون منشأ 

قرار است: آنه  این  از  اجتماعی زرتشتیان؛ ب   -الف ا  در سا تار  اقتصادی،   -اصاح  اصاحات 

 احیای مناسک دینی.  -اجتماعی، فرهنگی و  پ
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 نخبگان به مثابه کارگزاران تغییر در جامعه 
 ان یزرتشت   یجمع   ستی ز   عرصه  در   ریی تغ   -الف 

گانی چند از پارسیان هند قرار گرفت و پایه  ض تا  نخب ای که معرو نخستین و مهمترین حوزه 

و اساس تغییرات بعدی شد همانا تغییر در عرصه زیست جمعی یا سا تار اجتماعی زرتشتیان بود.  

عه  ها که با اراده و نفوذ مانکجی در جام ها عملی شد و پنجایت این مهم از طریق تأسیس پنجایت 

اثرات فراوانی    اوانی بر وردار است چرا که  ود موجبات زرتشتیان یزد تأسیس شد از اهمیت فر 

عرصه  پنچایت در  تأسیس  شد.  گوناگون  جوامع  های  در  هند  پارسیان  از  الگوگیری  با  ها 

نشین چون یزد، کرمان و تهران را باید در شمار نخستین اقدامات مانکجی به حساب آورد.  زرتشتی 

دستوران و بهدینان با نفوذ بودند که مقرر  موبدان،  سفیدان،  ها که در واقع مجمعی از ریش پنچایت 

در جلسه  به صورت طرح  امور زرتشتیان را  پنجایت و گفتگو ح   عمومی  ای بود  ها )هیئت  کنند. 

م در بمبئی  1698های نوینی بود که تأسیس آن به همت  انواده زرتشتی حدود  پنج نفره(، انجمن 

آقا محمد ان به همراه   زمان  در  مصائب  دنبال  به   انواده  این  (. 282:  1380أسیس گردید )امینی،  ت 

پس از مدتی پدر  انواده   و  ( 425:  1364د تر  ود گلستان بانو به یزد مهاجرت نمودند )بویس،  

ک    2535عازم بمبئی شدند )اشیدری،    م 1795به همراه د تر  گلستان بانو در    کیخسرو یزدیان 

(. طی این هجرت، گلستان بانو با یکی از پارسیان ثروتمند به نام فرامجی بیکاجی ازدواج  422-424

(. پسران گلستان بانو  13:  1331د تر بود )شهمردان،   چهار  و  نمود و حاص  این ازدواج پنج پسر 

جورج  مهمتر )پور  مهروانجی(  و  جی  پشوتن  فرامجی،  نقش ی  انجمن  ین  تأسیس  های  یریه  در 

ایران  285:  1361داشتند )شهمردان،   بهبود زرتشتیان  ( و در حمایت از زرتشتیان مهاجر، صندوق 

 ایجاد کردند. 

بر  پنچایت ضمن  جلسه  نخستین  در  حضور  با  مانکجی  لزوم  تاکید  و  بهدینان  حقوق  رعایت 

است تا به اعضای پنچایت احترام بگ ارند. در ادامه و  آنها، از بهدینان نیز می  ی به امور رسیدگ 

افراد با صاحیت  با انتخاب پنج نفر از  هفت نفر از دستوران و بهدینان متنف  را انتخاب کرد تا 

 دیگر، پنجایت را به آنها واگ ار کنند.

تصمیم  پنچایت،  ضوابط  اساس  در بر  به  گیری  بر امور  باید  جمعی  دینان  مشورت  اساس 

ا صورت   نهایت پس  پنچایت دارای یک بگیرد و در  اکثریت، الزم االجرا شود.  ز کسب رأی 
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برعهده  ثبت جلسات را  وظیفه  بود که  منشی  نیز یک  و  مالی  امور  به  برای رسیدگی  تحویلدار 

ها و دیگر  مه گیری در مورد سا ت و تعمیر د داشت. پنچایت وظایف متنوعی از جمله تصمیم 

بر   نظارت  بر هزین اماکن م هبی،  نظارت  مراسم م هبی،  عام ه اجرای  و المنفعه، مکتبخانه های  ها 

از  یکی  عنوان  به  مانکجی  نظر  مورد  تغییرات  اجرای  ک   در  و  بهدینان  دعاوی  به  رسیدگی 

اد ماه  کارگزاران تغییر را برعهده داشت )گزار  اجاس پنچایت فرخ دی به آذر ایزد از  ورد 

 شاهنشاهی یزدگردی(.  1235قدیم،  

پنچایت  تعاون و ایجاد انسجام هدف مانکجی از تأسیس  برانگیختن حس  ها ایجاد همدلی، 

درونی زرتشتیان و ح  مشکات آنها از طریق نظام شورایی کارآمد و پایان بخشیدن به سیطرة 

ای  طاب به زرتشتیان کرمان نامه  گروهی از دستوران و اربابان بر جامعه زرتشتیان یزد بود. او در 

»می و ن می  ریش یسد:  است  رسم  ملتی  هر  در  که  بابی  می دانید  بزرگتری  و  که سفیدی  باشد 

امر به جهت  ودپسندی آن شخص باشد بلکه  دمت   سرپرستی طایفه  ود را بنماید نه آنکه

انجام  دمت   جماعت مح   ود است، اعضای پنجایت باید اول این فکر را بکنند و اگر قوت 

(. 257-256:  2535و پای در عم  گ ارند )اشیدری،    نچایت گردندبینند عضو پ را در  ود می 

چنانچه به روایت او از سوءاستفاده موبدان زرتشتی از قدرت  ویش توجه کنیم معنای سخن او 

می  روشن  جامعبیشتر  بر  موبدان  و  دستوران  از  گروهی  سلطه  از  سیاحتنامه  ود  در  او  ه شود. 

ی از طرف جامعه  ود در برابر حکام و مسئولین کند که به سبب نمایندگزرتشتیان یزد بحث می 

بود. این قشر کوچک که از طرق مختلف از جمله زد و   محلی نوعی اقتدار و رهبری پیدا کرده

بود   شده  زیادی  امتیازات  و  ثروت  دارای  حکومتی  مأمورین  با  سرنوشت بند  به  نسبت  تنها  نه 

تود  بار  بی ه مصیبت  زرتشتی  به های  که  اصاحی  حرکت  نو   هر  مقاب   در  بلکه  بود،  تفاوت 

 (.3-  82ق:    1280کرد )مانوکجی، زیانش بود، با تمام توان ایستادگی می 

به  توجه  اصی  قاجار  شاهان  گفت  باید  قاجار  حکومت  با  یزد  موبدان  ارتباط  زمینه  در 

زمینه   ین زمینه فرمانی از محمد شاه قاجار در و البته رؤسای دینی آنها داشتند. در ا زرتشتیان یزد  

برقراری مستمری برای دستور بهمن بن دستور کیخسرو در دست است که به نایب الحکومه یزد 

می  بن دستور  بهمن  دستور  در حق  یزد  ساکن  گبر  طایفه  جزیه  بابت  از  تومان  »مبلغ سی  دهد: 

یه طایفه مزبوره دریافت نموده صرف رقرار فرمودیم که همه ساله از بابت جز دستور مرحمت و ب 
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   ود سازد و بدعاگویی دوام دولت قاهره اشتغال نماید« )فرمان همایون حضرت شهنشاه معا 

محمد گیتی  فی  پناه  حرر  کیخسرو،  دستور  بهمن  دستور  مستمری  درباره  غازی  شهر   24شاه 

 ه.ق(.  1257صفرالمظفر  

مستم ناصرالدی  برقراری  برای  مشابه  فرمانی  شاه  مادینیار  یر ن  یزد  زرتشتیان  کانتر   جهت 

و  نامدار  دستور  برای  مستمری  برقراری  منظور  به  نیز  کبیر  امیر  تقی  ان  میرزا  کرد،  برقرار 

زبده  حق  در  مقرری  اعلی  دیوان  »از  نوشت:  یزد  الحکومه  نایب  علی  ان  شیخ  به  مابهرام، 

ه السنه آنها موافق فرمان همایون   وو مابهرام برقرار شده، مقرری ماضیه    االقران موبد موبدان 

د و نقد در وجه او کارسازی نمایید که به فراغت بال و آسایش حال مشغول و به دعاگویی زو 

مراقبت حالش کمال  به و  نسبت  البته در محبت  و  از زوال گردد  ابد مدت مصون  دوام دولت 

 ان وزیر  طاب به شیخعلی   و فرو گ اشت ننمایید« )نامه میرزا تقی اهتمام بعم  آورده کوتاهی 

نایب ال نامدار و ما  ان  الثانی حکومه یزد در باب مستمری دستور  بهرام حرر فی شهر جمادی 

1266 .) 

با    سرشناس  موبدان  و  دستوران  پیوند  از  نشان  آنکه  از  گ شته  اسناد،  از  دسته  این  مطالعه 

ارسیان هند، شاهان قاجار پ   و   ر این نکته نیز هست که فارغ از مانکجی حکومت قاجار دارد بیانگ 

اهتمام ویژه دست  فتحعلیشاه  از  یزد داشته کم  بهدینان  به  از چشم ای  است که  اند و همین توجه 

این  از  توانستند  آنها  و  نماند  دور  ریپورتر  اردشیر  و  مانکجی، کیخسرو صاحب  نخبگانی چون 

 ل استفاده را ببرند. ما ک   زیست جمعی زرتشتیان کشور و بویژه یزد   توجه برای تغییر در وضعیت

پنچایت  تأسیس  با  زمینه مانکجی  در  دستوران  و  موبدان  سنتی  کارکرد  بود  صدد  در  ها، 

موقوفات، انجام مراسم دینی و گردآوری جزیه و غیره را  تحت نظارت درآورد و به همین دلی  

ذی  طیف  شدید  مخالفت  مواجبا  سنتی  بنفوذ  مهم  این  گردید.  میراثی  طرنا ه  ای بر ک  عنوان 

 بجا ماند.  انجمن ناصری

 
 قاجار   حکومت  و  ناصری  انجمن  -ب 

ناشی  فترت  نتیجه    جانشینش   و  فرزند  فوت   از  بعد   اندکی   و  مانکجی   مرگ   از   در 

پنچایت و   مانکجی  اصاحات  جی،  هرمزد  فروپا  ها بخصوص  آستانه  بود در  گروهی  شی     از  و 
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اعاده سیطرة  ود بر بهدینان بودند. در چنین شرایطی نماینده   و  احیای نظم سنتی دستوران درصدد  

های ناصری  جدید انجمن اکابر پارسیان هند، کیخسرو جی صاحب، برای تداوم اصاحات، انجمن 

 ها نمود. نشین جایگزین پنچایت را در جوامع زرتشتی 

کرده است و کوشش   استه هند بر  پارسیان  از  که  ای است ب، دومین نخبه کیخسروجی صاح 

صاحبان  به  نزدیکی  نظیر  آن  در  امور  پیشبرد  مکانیسم  و  سلطانی  حکومت  سا تار  درک  با  تا 

قدرت، رشوه، چاپلوسی و استفاده حداکثری از فضای مثبت ایجاد شده از سوی حاکمان قاجار 

نماید. در تغییراتی را در وضعیت زیست ج  بود   نین سیاستیای چراست  معی زرتشتیان یزد ایجاد 

کمک افرادی چون ظ  السلطان و پسر  جال الدین میرزا، اقدامات مهمی چون تأسیس  که به 

و  گزید  سکونت  تهران  در  او  رسانید.  انجام  به  را  یزد  زرتشتیان  ناصری  احترام  انجمن  توانست 

روسای  و  درباریان  میان  توجهی  او  در ور  السلطان  امین  چنانکه  نماید،  لقب   امورکسب  به  را 

گزار  انجمن درباره نقش کیخسرو صاحب بسیار   ، ( 41:  1360هریاری،  ی مفتخر کرد )ش  ان

 گویا است:

های افرادی چون امین السلطان و ظ  السلطان »در هیچ عصری در نتیجه اقدامات او و حمایت 

اف مورد  پایه  باین  ایران  بهدینان  عهدی  نشده و  ملوکانه}واقع{  وعنایت  )تخار   ریپورتاند« 

 ، سواد عریضه کیخسرو جی  انصاحب به مقرب الخاقان(.13011-1309انجمن 

در  هند  پارسیان  اکابر  انجمن  نماینده  سومین  ریپورتر  اردشیر  کیخسرو  انصاحب،  از  پس 

از  انواده ایران می  ایدلجی  پور  اردشیر جی  ایرانی باشد.  زرتشتی  مای  او تبار  است.  بمبئی  تولد 

دانشگاهی    رشته  تحصیات  در  را  سی ود  علوم  و  ان حقوق  در  از اسی  پس  و  گ راند  گلستان 

اوای    در  هندوستان 1893بازگشت  السلطنه  نائب  دفتر  در  سیاسی  منصب  صاحب  عنوان  به  م 

مشغول به کار شد و پس از مدت کوتاهی در این مقام، با درگ شت کیخسرو جی  انصاحب از 

ن ناصری ه او انجم(. در دور 557:  1363)شهمردان،  انجمن اکابر پارسیان به ایران عازم شد  طرف  

کرد و عملکرد  ود را گستر  داد، متعاقب باال نه تنها تثبیت شد بلکه فعاالنه انجام وظیفه می 

تر مث  توهین به کیش زرتشتی هم گرفتن نفوذ اردشیر ریپورتر، انجمن ناصری بر مسائ  جزئی 

جلیله نظمیه یزد دامت عظمته عارض   ه ر نیع ریاست اداای به »مقام مکز کرد. از جمله طی نامه تمر 

باب حساب و شد که   پارسی در  تاجر  اردشیر کیخسرو  با  نامی  اسمعی   پیش حاجی  چند روز 
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آمیز نسبت به کتاب تجارت گفتگو داشتند چون: »حرف بر سر »قسم رسیده بعض کلمات توهین 

مزبور را دعا آنکه حاجی  االت هستند است ه زبان رانده، چند نفر محترمین شاهد مق آیین زرتشتی ب

حاضر و مجازات کنید که دیگر کسی به آیین کسی وارد نیاورد...« و در نهایت در واست ا   

می  اردشیر  برای  م کور  حاجی  از  حرمت  هتک  نظمیه دیه  جلیله  ریاست  به  انجمن  )نامه  کند 

 (. 1329شهر رجب    24یزد، 

ن انجمن  ریپورتر رویکرد  ی در دورة زعامت  به حکام  از تواضع و  اصری  صرف، فروتنِی  زد 

ای به معاضد السلطنه حاکم گاه به توصیه و گزار  علیه آنها منجر شد. برای مثال انجمن در نامه 

کند در مقام جسارت برآمده و عرضه  واهی اقتضا می یزد  اطرنشان سا ت که »چون دولت 

اسداریم  می  از  یکی  نظام  غیر  اشخاص  از  اسلحه  والی  لع  امنیت  است باب  و   ت 

جنحه  در  شفاعت  و  وساطت  پ یرفتن  فتنه  بروز  مورث   قصاص و  جنایت  و  موقع   فساد   و    اقسام 

االکرام باالتمام اطا  داریم از فرط مرحمت مراحم که مسلم ذات  جسته صفات است    است.  

گستا  این  از  یزد«  پوز   ناصری  انجمن  پ یرفت.  را  واهند  نا ی  انجمن  به )نامه  صری 

 ه.ق(.   1332شهر ربیع الثانی  11ران یزد ومضافات ،  سلطنه حکم معاضدال 

می  تلقی  ضعیف  را حکمرانی  معاضدالسلطنه  که  انجمن  نهایت  نوشت: در  ریپورتر  به  کرد 

ار و کفایت الزمه ندارد و  باشد ولی اقتد »حاکم یزد معاضدالسلطنه شخص رئوف و مهربانی می 

المزاج  »هردم  ی   متلون  می است:  مردی الی  که  را  کاشی  السلطان  صارم  میزند.  رایی  و  کند 

ابدا شایسته این کار نیست ...   ضعیف النفس است به ریاست عدلیه منصوب نموده که این مرد 

کار آزموده   روسا و نواب محات شهر از شرور و الواط نامی و سردسته اشرار هستند و شخص 

ین کار نیست« )نامه انجمن طان مرد ا کنند صارم السلدست از پا  طا  الزم است که نگ ارد اینها  

 (.  1914مارچ     6ناصری به اردشیر ریپورتر،  

در   بتدریج انجمن ناصری  واب راحت را از چشمان حکام و مأموران حکومتی یزد که     

مله بود. از ج سا تند، ر باب آرامش آنها را فراهم نمی آمدند یا  اس صدد تعدی به زرتشتیان بر می 

که محمد کریمخان نایب حکومت در منطقه رستاق یزد متهم به تنبیه یک زرتشتی و   نگامیه 

وی به مبلغ شش تومان شد در پی گزار  انجمن ناصری، از تهران به حاکم یزد  ا   جریمه از 

کور را مسترد و نامبرده را برکنار و تلگراف شد که تحقیق کند و در صورت صحت، وجه م  
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من ناصری، تلگراف یوسف بختیاری از طهران به گزار  انج گزین او سازد ) د دیگری را جای فر 

 (. 332یزد، نمره تلگراف  

موبدان  تضعیف  منزله  به  یزد  زرتشتیان  جامعه  دا لی  عرصه  در  ناصری  انجمن  تشکی  

امور  و  همه  انجمن  این  که   چرا  بود  بر د  دستوران  نظارت  چون  زرتشتیان  اجتماعی  و  ینی 

ها( و پاسخگویی به مسائ  شرعی را برعهده گرفت و این ها )د مه ها، دادگاه تگاه ها، زیاروقوفه م 

از  پیش  که  است  شده  اشاره  بمبئی  به  انجمن  نامه  در  داد.  دست  از  را  نفوذ  ود  بتدریج  قشر 

م  دستوران  طایفه،  کارهای  از  »اکثری  در  انجمن  و  واهش تشکی   رأی  وفق  بر  نموده  دا له 

اطاعی نبود«. همچنین، در مراسم مختلف  کسی  ناحق  و  حق  د و بر نیدن گ را ر پرده می  ویش د 

کردند و ها و غیره »بدون ماحظه ناتوانی بهدینان« مبالغی را دریافت می از جمله ازدواج و جشن 

به انجمن باشد« آن را بر اف منافع اکنون که »باید امورات شرعی و عرفی طایفه کا رجو   

، عریضه به 13011-1309اند )ریپورت انجمن ناصری پردا ته  خالفت با انجمن دانسته و به م  ود

 انجمن بمبئی(. 

ها که دارای ها داشت اما بر اف پنجایت انجمن ناصری هر چند عملکردی مشابه پنجایت 

ریش  و  شیخو یت  بر  مبتنی  نظام  بود،  نوعی  ضمانت سپیدی  البته  و  اداری  تشکیات  دارای 

نسبتًا  وباجر  بود. ایی  امور  در  طریق همچنین،    ی  از  و  انتخابی  سیستم  اساس  بر  آن  اعضای 

شد. در نهایت باید نظیر محسوب می ای بی شدند که در نو   ود نمونه صندوق رأی برگزیده می 

ره جامعه زرتشیان را تغییر داد آرام سا تار سنتی اداگفت تشکیات انجمن گ شته از آنکه آرام 

به وجود آورد که  ود پایه تغییرات گسترده جام امور  کارآمد برای ان مدیریت شورایی  و نوعی  

 دیگری شد.

انگلیسی  حمایت  به  اتکا  با  او  که  مهمتر  همه  از  ریپورتر  اردشیر  مسائ  کان درباره  در  ها 

ب  و  مساوات  چون  آن  اصول  که  مشروطه  انقاب  نظیر  ج ابیت کشور  زرتشتیان  برای  رابری 

رده بود که در سیر تحوالت بعدی حتی نچنان گست افت، نفوذ او آ فعاالنه حضور ی  اصی داشت  

انگلیسی  به  پیشنهاد داده است )موسسه مطالعات و ادعا شده که او رضا ان را برای سلطنت  ها 

 (. 298و 293:   1/   1378های سیاسی،  پژوهش 
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 فرهنگی اصالحات اقتصادی، اجتماعی و  
 هیجز   لغو  -الف 

یران، زرتشتیان از موقعیت نا وشایندی از نظر وضعیت ا   حضور مانکجی در با آن که مقارن    

از رو   استفاده  با  نامبرده توانست  بودند،  بر وردار  از اجتماعی  به یکی  ابزارهای موجود  و  ها 

اساسی این است مهمترین اصاحات اجتماعی و اقتصادی برای جامعه زرتشتی نائ  آید: سوال  

موانع م هبی و نگر  نسبتا با وجود    دی از این قبی  غو جزیه و موار که او چگونه توانست به ل

 آمیز جامعه سنتی یزد نائ  آید. تعصب 

فرمان ناصرالدین شاه در زمینه  از  اندکی قب   آید نظر می  به   ای از او در دست است که نامه   

محتوای   آگاهی از   بتوان با   شاید   آید و نظیر بحساب می کم   لغو جزیه نگاشته شده و سندی مهم و 

قربان  اکپای  شانه.  تعالی  »هواهلل  عنوان:  با  که  نامه  این  در  داد.  پاسخ  م کور  پرسش  به  آن 

شود مانکجی به عریضه انجمن اکابر نماید« آغاز می آسای مبارکت شوم عرضه داشت می جواهر 

اینکه: » ای آنها اشاره می هپارسیان هند و پیشکش  یضه بعدد ین عر دو سال قب  از ا کند مبنی بر 

اقدس  اعلیحضرت  اسم  به  منقش  نقره  لوله  در  ورق}؟{نویسانیده  بر  نفر  سیصد  قریب  صحیح 

فرستادند.  بجهت   شهریاری  مشکوم کثیر  معنی  در  و  قلی   که ظاهرا  پیشکش  مع  را  عریضه  آن 

به موجب  اقدس شهریاری است  مبارک  با تفضی : شمشیر مع کمربند زرین که همیش  وجود  ه 

ه ساعت طا مع دو زنجیر طا که انشااهلل ساعت به ساعت  یک قبضهم قرین باشد.   فتح و نصرت 

ساز  یکدستگاه  گلوله،  هزار  چند  مع  دورزن  تفنگ  صندوق  سه  شود.  افزوده  دولت  عمر  بر 

جی به ناصرالدین  شاه، بی ساز باشید« )عریضه مانکآواز که همیشه در عیش و طرب دم  و  

 تا(.

صر الدین شاه بنا به چند دلی  در اجابت  واسته اکابر تعل  است که نام به ذکر  ته الز این نک

روایات می  و  قرآن  به  متکی  و  فقهی  امری  را  جزیه  گرفتن  که  علما  از  نگرانی  یکی  کرد: 

ه.ق که به تحریک   1300دانستند. چنانکه از عوام  اصلی شور  گسترده مردم یزد در سال  می 

یزد  منجر    متولیان دینی  داد و  تع به کشته و ز می  رخ  لغو شدن  دادی زرتشتیان گردید، همین 

طایفه  این  از  جزیه  »چون  شد:  اشاره  مانکجی  به  یزد  زرتشتیان  نامه  در  مهم  این  به  بود.  جزیه 

اذیتشان باشند صدد   باشند و  ون و ناموسشان مباح است در برداشته شده است کافر حربی می 
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ون سواری و لباس پوشیدن هنوز مینی چ وجودیکه در فرا   تلف نمایند. با   بلکه طایفه ده را بالک  

ننموده ا ذره  تجاوز  حد  ود  از  مانوکچی،  ی  به  یزد  زرتشتیان  )نامه  هجری 1300شوال    29اند« 

 قمری(. 

تخفیف   زمینه  در  شاه  فرامین  آنکه  دیگر  تعصبات نکته  از  گ شته  جزیه  لغو  حتی  و  جزیه 

و   یزد  در  ع م هبی  مخالفت  و  بنفوذ  به لما،  بنا  و  قاجار  حکومت  متمرکز  غیر  سا تار  سبب  ه 

و سلسله  دیوانساالران  و  نارضایتی حکام  اقتدار حکام،  عدم  در دالیلی چون  هریک  مراتبی که 

مشک  با  داشت  منافعی  جزیه  ا    می   روند  نامه مواجه  در  مجوس شد.  »جماعه  عنوان  با  ای 

ن شاه مبنی بر تخفیف جزیه »میرزا سید علی م فرامی شاره شده که برغد« به صدراعظم ادارالعباد یز

گیرند و رکنابادی مدا له در فر  جزیه فدویان نموده و بدین جهت مبلغ زیادی از کمترینان می 

 ه.ق(.  1268ه صدراعظم، ذی حجه  رسد« )نامه جماعت مجوس دارالعباد یزد ب ای ا و اذیت بما می 

های واهی و توجه به مشکات شاه، دربار قاجار را به تعل  و پاسخ مانکجی بی   ینها، رغم ا به 

می تملق  متهم  اکابر هند  به  واسته  نسبت  چنین می آمیز  و  بحال سازد  تا  را  استدعا  »این  نویسد: 

چهار سال است که در این  صوص موافق حق و انصاف، امنای دولت قاهره دادرسی ننمودند ... 

رود« و بجایی نرسید البد شد بتملق راه می نموده  زار تومان مخارجه متجاوز از دوه زحمت کشید 

 شاه، بی تا(.  )عریضه مانوکچی به ناصرالدین 

مانکجی و پارسیان هند که ابتدا بر اساس یک سیاست منظم، پیشکشی و پول فراوانی به شاه   

ب داده  درباریان  می و  تهدید  هوشمندی  با  ناگهان  که:  ود  ع   »اکابران کند  را ریضه  و جواب  د 

مطالبه نموده که گزار  حال را مع صاحب ا راجات در اظهارنامه مستعمره چاپ نموده باشند 

بنابراین استدعا آنست که حکم محکم به دستخط مبارک که بر طبق استدعای اکابران معروض 

 ن کنین یزد و کرماکه رفع ظلم از سا  ایشان را مرقوم سازند منشیان عطارد نشان جواب عریضه  

شده نیکنامی و دادگستری شاهنشاه ایران در اطراف عالم آشکار و زیادتی عمر و دولت و دعای 

 یر بجهه سامتی مبارک باعث معاودت فراریان  واهد بود در نهایت با زیرکی  ود را تبرئه 

ضه داشت نمود که حکم حکم همایون است« )عری  کند که »چون واجب شد جسارت بعرضه می 

  بی تا(.  اصرالدین  شاه،  مانوکچی به ن 

( کوشید بیش 269: 1363مانکجی گ شته از حمایت پارسیان و صرف پول فراوان )بنجامین،  
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کند ها را در مسائ  زرتشتیان جلب نماید. او  ود به این مسئله اشاره می از پیش حمایت اتگلیسی 

مسا  بر ی  ایرانکه  حکومت  توسط  هند  پارسیان  را  ود  می   ئ   ا   دادندانجام  »بدست یا  ینکه: 

پژوه مستر های هندوستان و لندن با آگاهی ایلچیان بزرگ پادشاهی بویژه دستور دانش فرمانروایی 

ایران«  امور  ارجه  وزیر  طریق  از  اقباله  دام  قویشوکتین  دولتین  صاحب  یر واه  طامس 

 (. 85-84ه.ق،   1280)مانوکچی، 

ربش که آگاهیش از تاریخ ش م کمک شخصیت  و  گ شته از موارد ذکر شده مانکجی به  

می  ج ابیتش  بر  باستانی  با ایران  عمیقی  دوستی  قاجار،  سا تار حکومت  در  نفوذ  افزود، ضمن 

افراد ذینفوذی چون ظ  السلطان و فرزند  جال الدوله برقرار کرد. اهمیت این مناسبات را در 

زرتشتی   قمری یک  1301می که در سال توان دید. برای مثال، هنگا سخت بخوبی می های  بزنگاه 

ها که »مگر پول من سکه عمر دارد« با قصاب محله بگو مگو کرد که با گفتن عبارت رایج یزدی 

او نمی  به  به چرا گوشت  وب  بنام گ   ورشید که  پیرزنی زرتشتی  باال گرفتن دعوا،  با  دهد. 

دا  کیش  هم  از  لو حمایت  یک  اثرگلوله  بر  ناگهان  کرد  بیداد  و  قت د  به  مسلمان  رسید. طی    

یزد زرتشتیا  میان  ن  در  السلطان  ظ   با  را  موضو   نیز  او  و  گزار  کردند  مانکجی  به  را  ماوقع 

ابراهیم  لی   ان، دستور قصاص داد و  نایب الحکومه  ود در یزد،  به  السلطان  گ اشت. ظ  

 (.63تا،  به دار آویخته شد )اردشیر زار ، بی لوطی مزبور  

آنجایی   قوا از  طبق  نداشت که  وجود  ذمی  قت   بخاطر  مسلمان  قصاص  امکان  شرعی  نین 

ها تعطی  شد و مردم یزد در  انه علما جمع شدند. علما حکم قت  همه زرتشتیان را صادر مغازه 

گروه  و  کرده  محله پیشاپیش  سمت  به  مردم  زرتشتی های  چنین های  در  کردند.  حرکت  نشین 

 زد چنین بود:  شرایطی پیام تلگرافی بازدارنده ظل  السلطان به مردم ی 

 هو

»ای  لق یزِد دماغ  شک، شما}؟{دیدید غضب مراندید. بنا بود}{سرباز با پنج عراده نوف 

نمایم،   یزد  معمور  عام  پانصد  این و  بضاعت  یزد  که  نمود  التماس  اصفهان  االسام  حجت 

دارد رعیت قبله عالم ها ندارد. بنا به  واطر ایشان و نواب رضوی موقوف شد. مرقوم می گفتگو 

نماید  ون  مقتول  سو  یک  که  طایفه  هر  ندارند.  تفاوت  زرتشتی  و  نسارا  و  مسلمان  و  یهودی 

می  هرگروهی  است  ب عوض  ون  نفر  باشد چند  اسباب  واهد  ناحاجی  نفر  با چند  یزد  زرگان 
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بیچاره  اید اگر یک مو از سر طایفه زرتشتی کم بشود نوف سرباز عام کرده ها کوک  بجهت 

نمایم الواط یزد فرستم ک  یزد را  راب کنند چند نفر میرقصب با سارم الدوله معمور یزد می می 

 (.ق . ه   1301یزد،    لق  به   السلطان  ظ   تلگرام   سواد)   1را سر ببرند« 

زار تغییر از بیرون مرزهای ایران آمده در سایة چنین نفوذی بود که مانکجی  به عنوان کارگ 

سابقه بود عاوه بر لغو بود توانست اقداماتی انجام دهد که در طول تاریخ ایران بعد از اسام بی 

بر   جزیه که گ شت او توانست بر ی از مهمترین مشکات زرتشتیان یزد چون منع سوار شدن

محدودیت  انجا حیوانات،  موانع  تجارت،  به  پردا تن  بنای های  دشوار  شرایط  م هبی،  مراسم  م 

و  پردا ته  آوردن،  اسام  بهانه  به  ارث  ادعای  نیز  و  زرتشتی  د تران  و  زنان  با  ازدواج   انه، 

 (. 85-84:  1280برطرف سازد )مانوکچی،  
 

 یآموزش   اصالحات  -ب 

ن    انجمن  به ترکیب اعضای  نگاهی  ناصری: با  انجمن  یزد )ریپورت  توان دو ( می 2-1اصری 

عم  اصاح جریان  و  نوگرا  محافظه ده  و جریان  نمود. طلب  تفکیک  یکدیگر  از  را  سنتی  و  کار 

دگراندیش  آشنایی   طیف  اثر  در  آنکه  بیشتر  توضیح  داشت.  هند  پارسیان  با  ارتباط  در  ریشه 

رهاورد با  هند  سرمایه پارسیان  قشر  پیدایش  و  غربی  جریان های  یک  تحصیلکرده  و   دار 

رویکردی اصاح  روشنگری  اروپای عصر  تاثیر  تحت  که  نوزدهم شک  گرفت  سده  در  طلب 

ها و نیز عقانی به دین داشت. این طیف نوگرا ضمن مخالفت با تبعیت کورکورانه از دستورنامه 

مراسم و  آداب  از  باید  بود  معتقد  موبدان،  کار،    سلطة  )بای  کاست  دینی  کننده  : 1348 سته 

145  .) 

یر اقدامات مانکجی و نیز کیخسرو جی صاحب که دارای درجه لیسانس و به طیف تحت تأث  

( این جریان در میان 41:  1360شهریاری،  )طلب پارسیان هند تعلق داشت  تحصیلکرده و اصاح 

به ماستر  دابخش با درجه فوق   توان بهدینان یزد شک  گرفت. از افراد سرشناس این طیف می 

فارغ التحصی  دانشگاه هند، استاد جوانمرد شیرمرد که با حمایت و   لیسانس، کیومرث وفاداری 

کار تشویق مانکجی در دبیرستان تهران درس  وانده بود، اشاره کرد. جریان دیگر طیف محافظه 

که  واستار  بود  متعصبی  بهدینان  و  دستوران  موبدان،  شام   سنتی  در   و  موجود  وضع  حفظ 
 
 . . اغاط امایی از  ود متن است1
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اجتماعی بود. نکته مهم آنکه به شکلی هوشمندانه   سا تار  ابتکارات  ویش،  و  کیخسروجی  با 

شده  وارد شنا ته  آنها  مخالفت  از  جلوگیری  برای  را  کار  محافظه  طیف  نمایندگان  ترین 

قرار   ( هر چند با مبنا 2-1کرد )لب و  اصه ریپورت انجمن ناصری زرتشتیان یزد: صص انجمن 

 د. اثر کر دادن رای اکثریت عما دیدگاه آنها را بی 

های بین ورود این طیف نوگرا به جامعه زرتشتیان یزد بسان غالب ادیان سبب ایجاد چالش      

ها و اصاحات گرا و نوگرا گردید. پیش از این مانکجی در جریان تشکی  پنچایت جریان سنت 

شده  مواجه  موبدان  قاطع  مخالفت  با  ا تاف    ود  مح   شدیدًا  که  موضوعاتی  جمله  از  بود. 

ود امر آموز  کودکان بود. به همین دلی  نامدار، دستور بزرگ زرتشتیان یزد پیشنهاد طرفین ب

د کرد و قاطعانه نظر داد که مانکجی مبنی بر اعزام کودکان زرتشتی جهت تحصی  به بمبئی را ر 

برای را  پسر  ود  می   »هرکس  جوانش  فرزند  گمارد  بینش  و  دانش  آوردن  دست  « میردبه 

 (.   218:  1360)شهمردان،  

ای توسط مانکجی به ناصرالدین شاه، توانست مالیات هنگامی که یک زرتشتی با ارسال نامه    

ها تقسیم کند متولیان مسلمان ناراحت شده و بی زیبا را بین مسلمانان و زرتشتی اماک  الصه بی 

ه شاه گوشمالی دهند. وقتی ارباب ها را بابت نگار  نامه ب کنند که زرتشتی ها اشاره می به لوطی

کند رود او با ناراحتی اذعان می رستم زرتشتی برای ح  و فص  مسئله،  دمت متولی مسلمان می 

می  جواب  در  رستم  ارباب  که  نوشته  نامه  شاه  به  کسی  چه  کاربافی که  فقیر  آدم  »بچه  گوید: 

آق می است«.  مگر در جلسه ا در جواب  با دستور شهریار گوید  که  نشد زرتشتی   ای  قرار  ها بود 

فقط یک مکتب برای فرزندان دستوران و موبدان داشته باشند که اوستا و متون دینی یاد بگیرند 

های اربابان و تجار در حد یادگیری حساب و کتاب و حاال چه و یک مکتب کوچک برای بچه 

کند تازه احتی اضافه می نویسند. در ادامه با نار وانند و نامه می وام درس می های عشده که بچه 

دهید اند شما اربابان و دستوران نیز که جزیه نمی اند برای شاه و جزیه را هم برداشته عریضه نوشته 

کنید. ارباب رستم آید هم ضرر می و تازه در جریان ا   جزیه یک چیزی هم گیر  ودتان می 

ام درس بخوانند چرا که های عوگوید: »من و دستورها هم راضی نیستیم که بچه می در جواب  

های ما را  واهند گرفت و حتی ماحظه من و دستوران واربابان را نکنند« جلوی پیشرفت بچه 

 (.61  : )اردشیر زار ، بی تا 
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مقاب  طیف محافظه  ایستادگی در  بی این  این گرو کار  احساس  طر  نبود چنانچه  از هزینه  ه 

را   کیخسرو   ایطی توطئه   مخالفان انجمن   ای بود که باعث شدتداوم اصاحات از عوام  عمده 

)امینی،   قت   به   و   سا ته   مسموم  همچنین ازجمله کسانی که توسط جناح .  ( 284:  1380رساندند 

انجمن محافظه  نام  به  بعدها  انجمن که  اجتماعی ظ  گویحق   کار  اهر شد مورد هدف در عرصه 

ورت زیارتگاه کوچکی ص قرار گرفت و ترور شد، ماستر  دابخش بود )مح  قت  او اینک به  

راه  در  بمبئی  دانشگاه  تحصیلکرده  عنوان  به  او  است(.  درآمده  یزد  زرتشتیان  محله  اندازی در 

زد مدارس زرتشتیان و نیز در تأسیس انجمن نقش موثری داشت و چند دوره در انجمن ناصری ی 

انجم ریپورت  و  اصه  )لب  داشت  برعهده  را  بهی«  »مستشارالقوانین  مهم  ناصری   ن مسئولیت 

ماستر  دابخش 2یزد:   این،  بر  عاوه  طرفدار  (.  صورت   قدرت   محدودّیت   که  به  بود  موبدان 

 یزدگردی(.1321داد )ماستر  دابخش ) های دینی بهدینان پاسخ می ای به پرسش گسترده 

دیگر از اصاحاتی که در جامعه زرتشتی کشور انجام شد استقال معامات و بر ی یکی  

برای  رید، ح ا  بود که زرتشتیان  این  بر  از محاکم شرعی مسلمانان است. رسم  واالت شخصیه 

می  ارث  به  مربوط  مسائ   یا  می بایست  فرو   مراجعه  مسلمانان  شرعی  محاکم  در به  کردند. 

از توصیفی از معبود که همه مخلوقات اعم از مسلمان، ترسا، یهود و  اینگونه محاکم اسامی پس 

ز به او دارند با ذکر صلوات و نعت حضرت رسول و امامان شیعه پس از شرحی ا نصاری روی نی 

درباره موضو  سند با عبارت »حاضر شد بدار الشر  مقدس مطیع االسام« فان زرتشتی سند بنام 

تا  این نخبگان مقرر گردید این امور به انجمن واگ ار گردد. از شد. اما پس از  او تنظیم می 

ظایف انجمن انجام امور حقوقی چون ارث، ثبت معامات، تنظیم وقف نامه و این پس یکی از  

ها و غیره بود. این اقدام انجمن، گ شته از آنکه منجر به استقال جامعه زرتشتیان یزد در امور 

به محاکم معامات و سایر احواالت شخص با رجو   فراوانی که  از مشکات  آنها را  یه گردید 

 د، رهایی بخشید.    م آ شرعی اسامی پیش می 
 

 یشخص   و  یاجتماع   ی هات ی محدود   از   ی اپاره   رفع   -پ 

 حیوانات  بر  شدن   سوار 

های شخصی نیز بر وردار بودند ای از محدودیت زرتشتیان ایران در عصر مورد نظر با پاره 

های قاب  توجهی برای آنها حاص  شد و زیست جمعی گان مورد نظر گشایش که به کوشش نخب 
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های زرتشتیان یزد در دوره مورد بحث، نحوه تردد ون سا ت. از جمله محدودیت رگ آنان را دگ 

اسب که  بر  ذمه، حق سوار شدن  اه   فقهی  قوانین  بود. طبق  عمومی  محاف   و  آنها در شوار  

شد را نداشتند، اما ظاهرا فراتر از قوانین فقهی بهدینان یزد حق باعث برتری آنان بر مسلمانان می 

 های عمومی نداشتند.غ و قاطر را نیز در راه اال سوار شدن بر  

ای از ه.ق )چند کلمه ح ف شد( دستور شهریار از دستوران بزرگ طی نامه 1300سال    در 

ذی  روحانی  بتو صدرالعلما  بیماری  دلی   به  که  کرد  در واست  یزد  سواره نفوذ  شهر  در  اند 

اید و عم  بهر شهرایط ذمهه وده ب   االسامحرکت کند. صدرالعلما با بیان آنکه شما همیشه »مطیع 

می نمهوده  و  گرفتههار اید  شهما  کهه  اسهت  سهال  چندین  هم  پا  درد  نا وشی  باب  در  نمایید. 

نمی مهی  و  شوید باشهید  سوار  البته  شوید.  حاضر  و  بروید  جایی  پیاده  شما توانید  بها  را  کسهی   ،

 (.  1300مضان  ر   صدرالعلما فی شهر)نامه دستور شهریار به  کاری نخواهد بود« 

با این همه، وضعیت برای عموم زرتشتیان چندان آسان هم نبود برای مثال، جوانی زرتشتی 

زرتشتی  پرجمعیت  محات  از  یکی  که  آباد(  )مریم  ُمریاباد  به اه   االغ  بر  سوار  بود  یزد  نشین 

ه ک   ی محله آب شور در حرکت بود. از بخت بد  با چند تن از بزرگان »واجب االحترام« سو 

رغم آنکه ع ر واهی او که »قاصر از راه رفتن« بود، پ یرفته شد سواره بودند بر ورد کرد. به 

هنوز چند قدمی دور نشده بود که پسر یکی از افراد م کور برگشت و از او باز واست کرد که 

 قی ای به شیخ محمدتغ پیاده نشد و او را مورد ضرب وشتم قرار داد. انجمن طی نامه چرا از اال 

اند گویا فرزند ارجمند کامکار بندگان مجتهد بزرگ شهر نوشت: »از قراریکه مردمان آنجا گفته 

سر کار شریعتمدار عالی بوده در اینصورت الزم دانسته از راه  لوص نیت عرض مطلب را به 

تطاب شریعتمدار عالی معروض داشتیم امید است تا تجدید مرحمتی در حق محکمه جناب مس 

 18میدوار بفرمایید زیاده جسارت است« )عریضه انجمن ناصری به شیخ محمد تقی،  ا   این طایفه

 هجری قمری(.   1309شهر شعبان المعظم،  

گزار   با  پیگیری مطابق  اثر  در  تاریخی  کردهای  حرکت  سواره  زمینه  در  انجمن  ن های 

نستند سوار وا تای حاص  شد. زرتشتیان می های عمده ه.ق، پیشرفت 1300زرتشتیان نسبت به سال  

دور  که  قدمی  چند  و  شوند  پیاده  باید  مسلمان  بزرگان  با  بر ورد  هنگام  به  ولی  شوند  االغ 

 سواره به راه  ود ادامه دهند.شدند دوباره می 
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 زرتشتیان  پوشش 

متمایز کننده زرتشتیان از مسلمانان، تفاوت در نحوة لباس از نظر فقهی یکی دیگر از وجوه  

اول برای  بود.  در ی پوشیدن  ملی،  شورای  مجلس  در  زرتشتیان  نماینده  شاهرخ  کیخسرو  بار،  ن 

همسان  به  اقدام  دانش کرمان  لباس  محض سازی  به  یزد  انجمن  اعضای  نمود.  زرتشتی  آموزان 

های ی نگار در معرض  طر دیدند و با نامه   دریافت این  بر، مضطرب شده و جامعه زرتشتی را 

دام منع نمودند. انجمن کرمان با دبیری کیخسرو شاهرخ در اق تند به انجمن کرمان، آنها را از این  

شاهرخ،  )کیخسرو  گردیدند  دلهره  واهان  و  ترس  بدون  را  زرتشتی  جامعه  پیشرفت  جواب، 

ی که کیخسرو شاهرخ در مجلس از دنبال طرح چنین پیشنهادی و نیز حمایت   . (   54  –  55:  1382

ه اقدام زده و به این ترتیب در طول تاریخ پس ب جهان در یزد دستاین اقدام بروز داد، رستم شاه 

سایر  با  همرنگ  لباس  کودکانشان  البته  یزد  زرتشتیان  بار  اولین  برای  اسام  جامعه   از  آحاد 

اعی یزد به تشنج گرایید و طی آن به یکباره فضای اجتم   پوشیدند. به هرروی، متعاقب این اقدام 

و   تهران  علمای  به  و  بستند  دکاکین  )کیخسرو اص»مسلمانان  کردند«  تلگراف  جا  هر  و  فهان 

مخالفت به   .( 74  : 1382شاهرخ،   لباس رغم  پرتوی  در  توانستند  یزد  زرتشتیان  گسترده،  های 

 مدارس چون سایر مردم ایران لباس بپوشند.   

انجمن ناصری به آرامی امتیازاتی از شاهان قاجار گرفت که نه در تداوم سیاست مانکجی،  

های بسیار وسیعی را در بر شد بلکه حوزه ر االغ و شیوه پوشش آنها می ب   فقط شام  سوار شدن 

نمود. به رسمیت شنا تن انجام امور عرفی سابقه می گرفت که در طول تاریخ زرتشتیان یزد بی می 

توسط   زرتشتیان  جامعه  م هبی  دیوانی، و  حقوق  در  مسلمانان  با  آنها  بودن  مساوی  انجمن، 

ممنوعیت  سنت برداشتن  االغ، ی  های  و  اشتر  و  اسب  نو، سواری  لباس  پوشیدن  مواردی چون  در 

قلبیه« است، منع ارث   بنای عمارات عالیه، منع اسام اجباری؛ بر این اساس که »م هب از امور 

ازدواج با د تران زرتشتی به بهانه اسام آوردن از  و ها، منع ربودن  گرفتن مسلمانان از زرتشتی 

 (.45-44انجمن ناصری، سال چهارم، سواد فرامین مظفرالدین شاه،   رت اهم این موارد بود )ریپو 

 

 احیای دستورات و مناسک دینی                                                  
   ارث  -الف 

رابطه نسبی و سببی از  ویشان غیرمسلمان و مسلمان  ود   بر اساس فقه شیعه، مسلمان در اثر   



 ( 65)پیاپی  99 زمستان، 35شماره  ، نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 156
 

بهره ل برد، ولی غیر مس ارث می  اگر یهودی، ای از ارث مسلمان نمی مان هیچ  این اساس  بر  برد. 

پسر  به  او  میراث  باشد، ک   داشته  غیرمسلمان  پسر  و یک  مسلمان  پسر  نصرانی، مجوسی، یک 

رسد. در پسری کافر داشته باشد، ارث به برادر  می رسد و نیز اگر برادری مسلمان و  مسلمان می 

یب در هر یک از طبقه اول، دوم و سوم وراث؛ فرد مسلمانی یافت تتر اگر به تر اندازی کلی چشم 

گیرد. قوانین فقهی که با هدف تشویق گرایش به اسام ایجاد شده شود ارث به دیگران تعلق نمی 

بر ی آوردن  اسام  زمینه  اینکه  سوای  فراهم   بود  بیشتر  ارث  به  دستیابی  انگیزه  با  را  زرتشتیان 

های شا ادعاهای درست یا نادرست مبنی بر  ویشاوندی با  انواده ن کم در یزد مآورد، دست می 

زرتشتی و در واست ارث از آنان گردید. از جمله هنگامی که سیدی از موبدی زرتشتی ادعای 

سا  نود  سید  جد  شد  مشخص  تفحص  از  پس  نمود  دوره ارث  یعنی  تاریخ  آن  از  قب   آقا  ل 

و بود  کرده  ازدواج  زرتشتی  د تری  با  زرتشتی   محمد ان  آن  انواده  وارث ک   ادعا  این  با 

 (.216و    215:  1380گردید )عریضه وکای انجمن پارسیان به ناصرالدین شاه، ایران نامه  

سر مسئله ارث بردن ه.ق، نخستین ا تافات بر    1309سال  متعاقب تشکی  انجمن ناصری به    

ن  انجمن  صری، مسلمانی در محکمه ا مسلمان از زرتشتی پدید آمد. هنگامی که پس از تشکی  

ای مخالفت قاطعانه یکی از متولیان دینی یزد ادعای ارث از فردی زرتشتی نمود، انجمن طی نامه 

از   ادعای ارث گرفتن  نیز  و  با طرح مسائ  زرتشتیان در محکمه مسلمانان  را  را  ود  زرتشتیان 

سا ت بدین  مطرح  امج   :گونه  ارفع  اشرف  حضرت  بندگان  محکم  الحکم  الدوله د »حسب 

شاهزاده واالنهاد جال الدوله ارواحنا الفداه اداره موسوم به انجمن ناصری زرتشتیان یزد بتوسط 

«تشکی  شده جناب جالت  میستر کیخسرو صاحب  الخاقان  مآب مجدت نجدت همراه مقرب 

زرتشتی کام  و  ردمند است که در آن »امورات دینی و دنیوی  28جمن متشک  از است. این ان

افراد وضیع و شریف زرتشتیان بشرایط چند که شاید وقتی بسمع مبارک برسد رسیدگی و   دآحا 

شود. حتی اگر از اه  اسام هم بر زرتشتیان ادعا و گفتگویی داشته باشد رجو  فیصله داده می 

(. در ادامه با طرح 1309رجب    23امه انجمن به جناب مستطاب مجدالعلما،  بدین انجمن است« )ن

ارث می   قضیه  زرتشتی  اطرنشان  از  مسلمان  است گرفتن  واضح  جنابعالی  بر  »یقین  که:  سازد 

بمراتب عدیده این ادعا باط  است استدعا آنکه، جنابعالی مشارالیه را بدین ادعای بیجا ممانعت 

و  فرمایید«  ساکت  می   فرموده  تهدید  را  العلما  سلطان  زمینه سرانجام  این  در  چنانکه  که  کند 
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آید »الزمه این انجمن است که بعرض حضور مبارک بندگان  به زرتشتیان وارد   سارت و اذیتی 

به شکلی  نهایت  نماییم«، در  داد واهی  فداه رسانیده  ارواحنا  نا وانا{  امجد}کلمه  ارفع  اشرف 

یسد: »البته یقین است  ود سرکار شریعتمدار عالی اینگونه اشخاص نو آمیز می زیرکانه و احتیاط 

و از  یاالت  زیاده ا را  نشود  دشمنی  و  گفتگو  باعث  که  نمود  و ساکت  واهند  منع  پیشینه  هیه 

 (. 1309رجب    23عرضی نیست امرکم مطا « )نامه انجمن به جناب مستطاب مجدالعلما،  

ناصری تا حدودی تحت تأثیر ثبات سیاسی در   های انجمن ناگفته نماند که اجرای  واسته    

ثبات  که  میزانی  به  بود   نیز  کشور  می   ک   پایاتر  و  باالتر  بهتر سیاسی  و  زودتر  انجمن  بود 

توانست اهداف  ود را عملی سازد. چنانچه در عهد حکومت عمادالدوله بر یزد نه فقط از می 

شد بری حمایت می ن در  صوص ارث های ناروای بر ی از مسلمانا زرتشتیان در مقاب   واسته 

ج 1388رضوی،  )  که  179:  1،  نیز  لوطیان  با  بلکه  فراهم (  را  زرتشتیان  ناامنی  اسباب  گاهی 

مقابله می می  )براون،  کردند  این 391:  1388شد  از  ثباتی و هرج و مرج، های بی رو در دوران (. 

ه کمتری بگیرد مثا در دوران الزم بود انجمن برای رسیدن به اهدافش تا  بیشتری کند و نتیج

با برکناری مح  بر یزد که مصادف  مدعلی شاه توسط مجاهدین بود بدلی  حاکمیت مدبرالدوله 

(. در چنین شرایطی 487:  1388عدم ثبات سیاسی در مرکز، یزد نیز دچار آشفتگی شد )رضوی،  

اکم م کور آمده باز ادعای میراث از زرتشتیان مطرح گردید؛ از جمله در عریضه انجمن به ح 

ین قناد مکرر متعرض او شود اسفندیار قاسم آبادی متظلم است که حساست: »احتراما عرض می 

کند به کرات جواب مکفی به وی داده شده باز در  شده با ادعای ارث اسباب زحمت فراهم می 

ید دیگر ایام معدلت مهد تجدید ادعا نموده مزاحم اوست استدعا داریم مشارالیه را ساکت فرمای

مرحمت.  و  مساعدت  ب ل  ومستدعی  منتظر  نباشد  او  و سارت  زحمت  ناصری انجمن    اسباب 

 (. 1332زرتشتیان یزد« )نامه انجمن ناصری به مدبرالدوله، محرم الحرام  

یکی دیگر از ا تافات شایع که با مقولة ارث هم ارتباط داشت مسلمان شدن زنان و د تران 

بر اساس فقه اسا  با مرد غیر آورد نمی م، وقتی زنی غیرمسلمان اسام می زرتشتی بود.  توانست 

د یا به زندگی مشترک  ود ادامه دهد. با مطالعه اسناد و منابع این دوره، گاه مسلمان ازدواج کن 

شدند د تران و زنان زرتشتی در  انه متولیان دینی و حتی سایر مسلمانان به اسام در آورده می 

آمدند. از دید زرتشتیان، قضیه متفاوت بود و معتقد بودند که ی در می و سپس به همسری مسلمان 
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 پ یرد. ا به زور و اکراه انجام می اسام آنه

در یک مورد، زنی زرتشتی در  انه یکی از متولیان دینی مسلمان اسام آورد که این امر    

الدول ضیغم  به  ناصری  انجمن  توسط  موضو   و  شد  واقع  زرتشتیان  اعتراض  یزد مورد  حاکم  ه 

چند تن از دستوران را گزار  شد. در پی اعتراض زرتشتیان، متولی مسلمان از آنها  واست که  

بخانه او بفرستند تا از صحت و سقم اسام آوردن آن زن اطا  حاص  نمایند. پاسخ زرتشتیان 

می  او  آنکه  به  معترض  نمایند  مرحمت  بپوشاند  اسام  لباس  را  آنکه وی  از  »قب   اقارب بایست 

و  مانع  بدون  باشد  داشته  و مصاحبه  مراوده  با وی  داده شود که  اجازت  کدورت  اطر   د تره 

بسیار  بنماید  اسام  قبول  از روی صداقت  واست  اگر  بفهمند  اسام  قبول  به  او را  می   جهات 

کنند آن د تر را در جای بیطرفی چون ارگ حکومتی یا نظمیه یا  وب« در ادامه پیشنهاد می 

ع تحقیق عدلیه در اتاقی مستقر کنند چند زن مسلمان و نزدیکان او بدون کار اضافی و تطمی مرکز 

کنند که آیا به رضا و رغبت اسام آورده یا نه؟ اگر هم اسام آورده مقرر شود »آنچه از  انه 

قبول  د تره  چون  که  نداریم  گمان  بختش  دنبال  برود  و  نماید  مسترد  برده  پدر   و  شوهر  

و پدر  مبالغی مال ایشان را بدون رضایت  نماید حکم این باشد که در حیات شوهر اسام می 

 1329شهر ربیع الثانی،    21آنها ببرد و بخورد« )عریضه به ضیغم الدوله حکمران یزد و مضافات،  

 هجری(. 

بود    مانکجی کرده  از  بهدینان  از  یکی  بود که  استفتایی  با  مطابق  این در واست زرتشتیان 

ه و قانون د کابین  ود از شوهر بگیرد یا نه »حقیقت این را بقاع   تواند مهر واینکه او می   ر مبنی ب 

مزدیسنی بیان فرمایید که عند الی بحث حجت بوده باشد ...« مانکجی قاطعانه پاسخ داد زنی که 

بی اذن شوهر از  انه شوهر بیرون رود »بهیچ وجه من الوجود از مهریه، اسباب، ر وت و لباس 

 یزدگردی(.  1230هجری،   1282د حقی و بهره ندارد« )نامه بهدین به مانوکچی  و 

انگلیسی    با تا  از  استمداد  ابزارهایی چون  بر  تکیه  با  و  ایران  پارسیان هند در  ها، نخبگان 

ابتکارات شخصی و به  صوص تغییر در نو  ساماندهی امور  نزدیک شدن به رأس حکومت،  

زرتشت  پنجایت عمومی  ایجاد  طریق  از  تغییرات یان  رسوم،  این  در  ناصری  انجمن  سپس  و  ها 

 به نفع زرتشتیان ک  کشور و بویژه در یزد رخ داد.   ی ا عمده 
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 انیزرتشت  بناهای   -ب 

  های کانون   از  ک بیو  کوچه   ، آباد مریم  ، اهرستان  ، دستوران  محله  چون  محاتی  قاجار  عصر   در 

   شد. می  محسوب  یزد  شهر   زرتشتیان  سکونت  اصلی 

مسلمانان بیشتر نباشد    ابنیه  از  هایشان سا تمان  ارتفا   بودند  مکلف   ذمه   اه    فقهی،  قوانین  نظر    از 

زرتشتیان   دلی   همین  دیوارهای  انه   یهودیان   و به  باید  یزد  کوتاه  ساکن  حدی  تا  را  های  ود 

 دست مسلمان به آن برسد.   ه سا تند ک می 

 قدغن   باال انه و  بیشتر  و  پنجره  سه  با  هایی اتاق  سا ت  ، دولنگه  درهای  از  استفاده  همچنین 

)مالکوم،   ا7:  1394بود  این  از  پیش  چنانچه  علت (.  از  یکی  شد  در شاره  یزد  مردم  بلوای  های 

دستو1300سال  متعاقب  که  بود  این  اردشیر ه.ق  بنام  فردی  لغو جزیه،  بر  مبنی  شاه  ناصرالدین  ر 

باال  از  انه   دینیار،  بلندتر  که  سا ت  )مالکوم،   ای  بود  مجاز  این   . ( 72:  1394حد  همه   با 

های  انه های انجمن و حمایت حکام و صرف مبالغی، زرتشتیان توانستند نه تنها بتدریج  ی پیگیر 

تری بسازند حتی مجوز سا ت بادگیر هم بدست آوردند و اینها حاص  نشد مگر از طریق مرتفع 

 هایی که ذکر  رفت.های جدید از بیرون )هند( و با توس  به ابزارها و رو  وارد شدن ارز  

 

 برج خاموشان(دخمه )   -پ 

نگفت برای تعمیر د مه یزد نخستین نمود فعالیت انجمن اکابر پارسیان در یزد، ارسال مبلغ ه

)امینی،   در  صوص 3:  1380بود  پارسیان  اکابر  انجمن  به  مانکجی  گزار   به  توجه  با   .)

یزد می د مه  دو د مه در  احداث  برای  مبالغی  به ا    یزد، وی موفق  به ویران   گرددهای رو 

 (. 148)اسناد و گزارشات مانکجی هاتریا،  

د را  تداوم جامعه زرتشتی  که  می مانکجی  دینی  اماکن  احیای  آبان  ر  در   6ی/ 1225دانست 

: 2535ماه به طول انجامید )اشیدری،    9ق کار سا ت د مه جدید یزد را آغاز و  1272رمضان 

م 1856هجری/ 1272ی/  1225آباد طبق لوح آن روز فروردین از ماه سپند  ( و د مه شریف 272

 (. 91:  1383به انجام رسید )اشیدری،  
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 گیرینتیجه 

مر  می هسته  تشکی   ایده  این  را  پژوهش  این  شیوه کزی  در  اصاحات  و  تغییرات  که  دهد 

زیست جمعی جامعه زرتشتی کشور و بویژه زرتشتیان شهر یزد در عصر ناصری آنچنان گسترده، 

می توان آن را کانون تغییرات معطوف به نوگرایی در آن عمیق و پایدار بوده است که به راستی  

 عصر دانست.

دار توصیف و ترسیم تغییرات و اصاحات انجام شده در جامعه زرتشتی قط عهده مقاله نه ف 

گرایی به گیری از چهارچوب نظری کارکردگرایی و نخبه کشور به  وانندگان است بلکه با بهره 

قو  این تغییرات نیز پردا ته است. گفته شد که پارسیان هند توضییح و تبیین یا همان چرایی و 

دیگ  محیطی  در  می چون  زندگی  دچار ر  بودند  مدرنیسم  معرض  در  جمله  از  و  کردند 

های جدید، های گوناگون شده بودند. از جمله اینکه بر اثر آموز  های مهمی از جنبه دگرگونی 

م  بودند؛  بر آن  پیدا شد که  آنها  بین  نمود. ی نخبگانی در  برقرار  پیوند  بین سنت و مدرنیته  توان 

بود و هم از دستاوردهای دنیای جدید استفاده نمود. این نخبگان   توان هم دیندار بویژه آنکه می 

ایران و یزد آمدند و کوشیدند تا از فرصت  المللی های دا لی و بین به مثابه کارگزاران تغییر به 

به  یزد  زرتشتیان  بر  تأثیرگ اری  بیرون برای  از  تغییر  منشأ  عنوان  به  آنها  قرار،  این  از  ببرند.  ره 

ت و تغییرات پایداری را بر زرتشتیان کشور داشته و ایجاد نمایند. این تغییرات و توانستند تأثیرا

تأثیرات بیشتر  ود را در چهار حوزه سا تار اجتماعی زرتشتیان، وضعیت اجتماعی و فرهنگی 

های موجود و مناسک دینی و باال ره رفع بسیاری از محدودیت زندگی آنها، احیای دستورات  

نشان داد. در این میان اصاح سا تار دا لی زرتشتیان یا همان شیوه ساماندهی در میان زرتشتیان  

پنجایت  ایران شده بود و سپس زیست جمعی آنان از طریق تشکی   ها که مستقیما از هند وارد 

آن بیشتر در  ور توجه است زیرا این اصاح دگرگونی   جایگزین شدن انجمن ناصری به جای

 های دیگر هم شد. گرگونی سا تار  ود پایه و سبب د 

تغ متنف   افراد   و   یدان سف ریش   از   ک  ها، مجمعی متش پنچایت  با  بود که    ییراتی   در جوامع هندو 

  ایران،   نشین ی شت زرت   جوامع   در   مانکجی   یعنی   آنها   نماینده   توسط   و   شد   پ یرفته   هند   پارسیان   بوسیله 

امور   در   اعضا   مشورت   بر   تأکید   از   گ شته  ته شد. بر اساس اسناد بجای مانده گرف   کار   به   یزد   جمله   از 

  بر   نظارت   منطقه،   هر   ینان ا تافات بهد   ح    اکثریت،   ی موضوعات بر اساس رأ   یب مختلف و تصو 
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  نظام   چند ها بود. هر پنچایت ف  اجتماعی از اهم وظای   و   یریه ها، امور  ها مکتبخانه زیارتگاه   و   معابد 

ر   شیخو یت   نوعی   بر   ها یت ا پنچ  اما    نداشت   چندانی   اجرایی   و ضمانت   بود   استوار   سفیدی یش و 

با کنار    ی ن ناصر انجم .  سا تند   یا مه   در یزد   جمله   از   ی های ناصر انجمن   گیری شک    ی را برا   ینه زم 

سا ت سنتی   حاکم   سا تار   گ شتن  فراهم  را  امور  کردن  شورایی  زمینه  روند    ،  تداوم  با  و 

انجمن    که   رسید   جایی   به   کار   د. کوشی   ینان د به   شرایط   بهبود   برای   قاجار   شاهان   از   یازگیری امت 

ح عمل   از   هایی گزار    ارائه   با   یزد   ی ناصر    آنها   گان نمایند   هند،   پارسیان به    یزد   محلی   کام کرد 

بر  و   ایران  در  را  تن   حکومت مرکزی عرصه  یزد  وادا  و   سا ت   گ حکام  را  به رسید آنها    به   گی ر 

  شرعی   محاکم   به   مراجعه   از   را   فقط زرتشتیان   نه   یی و قضا   ی شکات بهدینان کرد. از نظر حقوق م 

ین امورات را از دست موبدان و دستوران زرتشتی نیز گرفت، امری  ا   که ، بل سا ت  نیاز ی مسلمانان ب 

بین زرتشتیان    آمیز آنان بر جامعه زرتشتی کشور شد و تحرکی را در که سبب کاهش سلطه فساد 

زمینه اصاحات دینی    ، ده کر تحصیل ر  قش   توسط  دینی  امور  گرفتن بدست  با  نهایت  در   ایجاد کرد و 

 را نیز بوجود آورد.     
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 منابع 
      -   ( یراوند،  و انقاب   دو   ن ی ب  ران ی ا (،  1377آبراهامیان،  محمدی  گ   احمد  ترجمه   ،

 محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.

) آبر     - یراوند،  چاپ مدرن   رانی ا   خ یتار (،  1389اهامیان،  فتاحی،  محمدابراهیم  ترجمه   ،

 چهارم، تهران: نشر نی.

 نگهداری در کتابخانه یگانگی تهران.، دستنویس،   اطرات  کتاب تا(،  اردشیر زار ، )بی   -

 ، تهران: انتشارات  وارزمی.ران ی ا  و   ر ی رکب ی ام(،  1361آدمیت، فریدون، )    -

 ، تهران: انتشارات ماهنامه هو ت.زرتشتیان  و   پهلوی  تاریخ (،  2535، جهانگیر، ) اشیدری   -

-   ( تورج،  انتشارات ( 1338-1258)   معاصر  زرتشتیان  از  اسنادی (،  1380امینی،  تهران:   ،

 سازمان اسناد ملی ایران.

بویس،   مری   آسموسن،  با،   کای  از   مقاله  سه  مجموعه  ؛ زرتشتی  دیانت(،  1348بای، کار، )   -

 ایران.  فرهنگ   وهمن، تهران: انتشارات بنیاد   فریدون  ترجمه 

ادوارد   - ) براون،  تهران: ان ی رانی ا   انی م   در  سال   ک ی ،  ( 1381،  عامه،  صالحی  مانی  ترجمه   ،

 انتشارات ماه ریز.

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.ی اسی س  جی بس  و   انقاب (، 1372حسین، ) بشیریه،    -

، ی اسام   ی جمهور  دوره  ران ی ا   ی اسی س   ی شناسجامعه   بر   یا ه باچی د (،  1380بشیریه، حسین، )    -
 معاصر.  ارات  نگاهتهران: انتش 

-   ( حسین شاه ناصرالدین   درعصر   وایرانیان  ایران (،  1363بنجامین، س.ج.و،  محمد  ترجمه   ،

 کردبچه، تهران: انتشارات جاویدان. 

، 64، اسفند  چیستارضی،  (، »مانکجی هاترایا در ایران«، ترجمه هاشم  1364بویس، مری، )   -

 . 26شماره  

پرویز،    - نام پارسیا )   نامهرسی پا» (،  1360) شهریاری،  هند ن  بلندآوازه  و  بی ( آور   هررَوَفنا،  «، 
 .5شماره   ، 10دوره  

، ترجمه منصور وثوقی، چاپ بیست و پنجم، تهران: ی اجتماع  رات یی تغ(، 1394روشه،گی، )  -

 نشر نی. 
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، به 1، ج ( ی رضو  رزامحمدنوابی م )   هی التول     ی ک و   اطرات (،  1388رضوی، میرزا محمد، )   -

 ران: انتشارات سخن.اکبر تشکری بافقی، ته کوشش علی 

، هو ت (، »موفقیت د تر  ردسال زرتشتی ایران در دیار بیگانه«، 1331شهمردان، رشید، )  -

 .1دوره سوم، شماره 

 تشارات راستی.، تهران: ان ازساسانیان پس   زرتشتیان   تاریخ (،  1360شهمردان، رشید، )  -

 ازمان انتشارات فروهر.، تهران: سفرزانگان   و  شتیان زرت   تاریخ (،  1363شهمردان، رشید، )  -

-   ( اسکندر،  بن  العابدین  زین  دانشگاه اح ی الس  حائق (،  1348شیروانی،  انتشارات  تهران:   ،

 تهران.

داشنا ایتر، ، به اهتمام شاهرخ  شاهرخ   کیخسرو  ارباب    اطرات (،  1382کیخسر، شاهرخ، )    -

 مازیار.ترجمه غامحسین میرزا صالح، تهران: نشر  

، چاپ سنگی، نگهداری یزد  زرتشتیان ناصری انجمن  ریپورت    اصه  و لب   بی نا، بی تا،   -

 در مخزن کتابخانه آستان قدس رضوی.

 ، بمبئی: نشر سازمان جوانان زرتشتی.نامه  ن ید یزدگردی(،  1321ماستر  دابخش، )    -

 مبئی: بی نا.، ب ایران   در   سیاحت  اظهار ق(،  1280جی لیمجی، هاترایا، ) مانک   -

و   - مطالعات  ) موسسه  سیاسی،  ، 2و 1ج   پهلوی  سلطنت   سقوط   و   ظهور (،  1378پژوهشهای 
 تهران: انتشارات اطاعات. 

 

 هااسناد و نامه 

 ، سواد عریضه کیخسرو جی  انصاحب به مقرب الخاقان.1311-1309ریپورت انجمن،    -

 ، عریضه به انجمن بمبئی. 1322-1309ریپورت انجمن،    -

 ه ق.1301د،  سواد تلگرام ظ  السلطان به  لق یز   -

 هجری قمری.1309شهر شعبان المعظم،   18عریضه انجمن ناصری به شیخ محمد تقی،    -

 هجری. 1329شهر ربیع الثانی،    21عریضه به ضیغم الدوله حکمران یزد و مضافات،    -

  2و    1سال دوازدهم شماره    امه، عریضه وکای انجمن پارسیان به ناصرالدین شاه، ایران ن     -

 . 1380بهار   1379زمستان  



 ( 65)پیاپی  99 زمستان، 35شماره  ، نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 164
 

 عریضه مانکجی به ناصرالدین  شاه، بی تا.  -

پناه محمد شاه غازی در   - بهمن فرمان همایون حضرت شهنشاه گیتی  باره مستمری دستور 

 ه.ق.  1257رالمظفر  شهر صف   24دستور کیخسرو، حرر فی  

 شاهنشاهی یزدگردی.  1235از  ورداد ماه قدیم    گزار   اجاس فرخ دی به آذر ایزد   -

 . 332گزار  انجمن ناصری، تلگراف یوسف بختیاری از طهران به یزد، نمره تلگراف     -

 .1332نامه  انجمن ناصری به مدبرالدوله، محرم الحرام    -

 .1309رجب   23مجدالعلما،    نامه انجمن به جناب مستطاب    -

 . 1329شهر رجب   24ه نظمیه یزد،  نامه انجمن به ریاست جلیل    -

 . 1914مارچ   6ی به اردشیر ریپورتر،  نامه انجمن ناصر     -

ومضافات،    - یزد  حکمران  معاضدالسلطنه  به  ناصری  انجمن  الثانی  11نامه  ربیع    1332شهر 

 ه.ق. 

 یزد گردی.  1230هجری   1282نامه بهدین به مانوکچی     -

 ه.ق.  1268اعظم، ذی حجه    نامه جماعت مجوس دارالعباد یزد به صدر     -

 .1300علما، فی شهر رمضان  صدرال نامه دستور شهریار به     -

 هجری قمری.1300شوال     29نامه زرتشتیان یزد به مانوکچی،      -

در   - یزد  الحکومه  نایب  شیخعلی  ان  به  وزیر  طاب  تقی  ان  میرزا  مستمری   نامه  باب 

 . 1266الثانی  دستور نامدار و مابهرام حرر فی شهر جمادی 

 

 

 

 

 

 


