
  
  
  
  

  آئين زرتشت از ديدگاه ما
  

  

  

  

  

  :تأليف

  مصطفي حسيني طباطبائي



    

 

    
  

 

 

        ��2   آئين زرتشت از ديدگاه ما

 

  فهرست مطالب

  صفحه  موضوع  ش

  4  اسالم و آئين مجوس1

  6  انصاف اسالم2

  8  آميز آئين شرك3

  10  احكام و رسوم خرافي4

  13   زرتشتيشبهات مبلغان5

  



    

 

    
  

 

 

        ��3   آئين زرتشت از ديدگاه ما

 

  بنام خداي بخشندة مهربان

بويژه بر واپسين آنان همة پيامبرانش   برم ويستاي خداي يكتا را از دل و جان مي       
  .ميفرست  درود فراوان مي�محمد مصطفي 

 اسـالم را  مـĤب   زرتـشتي مدتي است كه گروهـي از نويـسندگان و گوينـدگان          
ين تحريكات در بعضي از مناطق كشور رو  ا اخيراًدهند، مورد تاخت و تاز قرار مي

آوردن    و روي  ه ترك آئين خـود    را ب  وگروه مزبور مسلمانان     ، است هنهادبه فزوني   
از سـتاني بـا نگرانـي و شـتاب          خوانند، يكي از دوسـتان شهر      فرا مي تشتيگري  به زر 

گاه محققـان اسـالمي را در بـارة         تا نظر اسالم وديـد    صاحب اين قلم خواسته است      
 و برخـي    ،اي از انحرافات اين آئين اشاره كنم        دهم و به پاره    آئين زرتشتي توضيح  

رعايـت ادب و   بـا   ام   اينجانـب سـعي كـرده     . خ گـويم  ان آن را پاسـ    از شبهات مبلغـ   
 واسـت خدر اين بـاب بنويـسيم تـا آن در        اي به ايجاز و اختصار       چند كلمه ،  انصاف

ي ديگـر پـيش آيـد و در ايـن زمينـه      وارم فرصـت  اميد. مشروع را اجابت كرده باشم    

�	������  و ،م بسط مقال دههايم اشتگيري از يادد و با بهرهسخن را به تفصيل برم �� ��

��� ��.  
  

  .ش.  هـ 1384 زمستان –تهران 
  مصطفي حسيني طباطبائي
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  وسمجاسالم و آئين 

تـوانيم بـه     هرگز نمي  نظر كنيم،   ما اگر از داليت قرآن و روايت پيامبران صرف        
 شـرح   تـشت و   زمـان ظهـور زر      زيـرا كـه اوال     ،و آئين او پي ببريم    حقانيت زرشت   

د فزوني  ، از گزن  و منسوب شده  ستا كه بد  ا كتاب او   و ثاني  ،نيستاقدامات او روشن    
توان شناخت   ه پيامبر اين آئين را به خوبي مي       پس ن . و كاستي محفوظ نمانده است    

تشت معلـوم  زر حتي زمان ظهور توان يافت،  ه كتاب و پيام وي را به درستي مي        و ن 
  زيسته است؟ نيست كه وي در كدام عصر مي

، دانند تيان وي را سرآمد اوستاشناسان اخير مي      شتكه عموم زر  ر داود   ابراهيم پو 
در ايـن  «: نويـسند   نگاشـته، در بـارة زمـان زرتـشت مـي     )1(كه برگاتها اي   در ديباچه 
سازشـي ميـان آنهـا     صـلح و  كـه ابـداً  اي مختلف اسـت    روايات به اندازه خصوص

   .)2(»توان داده نمي
  :نويسد باز مي

، چرا؟ كي بود دگاني زرتشت كجا و   زنت و زمان    الددانيم محل و    نمي اًتحقيق«
براي آنكه زرتشت متعلق به يك زمان بسيار قديم است كه دست تاريخ به آسـتان      

  .)3(»سد ر  نميبلند آن
 كتاب اوستا را كه در ر مقدونياي زرتشتيان تصريح شده كه اسكنده در كتاب

بخـشي از   ايـن دژ  آتش كـشيد و از بـين بـرد، و       بهشد    نگاهداري مي  »شتكپدژ ن «
 زمان   هيربد چنانكه تنسر . آنجا بود » دفترخانه«تي تحت جمشيد و بمنزلة      قصد سلطن 

  : نوشتتان جسنفشاهر و هفتصد سال پيش به پادشاه طبرساردشير بابكان در هزا
 بـسوخت بـه     تاب دين مـا دوازده هـزار پوسـت گـاو          داني كه اسكندر از ك     مي«

  .)4(»استخر

                                                 
  .آيد گاتها كهنترين بخش اوستا به شمار مي -)1(
  . از ديباچه28، صفحه گاتها، ترجمة پور داود -)2(
  . از ديباچه21گاتها، صفحة  -)3(
  . نگاه كنيد11به نامه تنسر با تصحيح مجتبا مينوي، صفحة  -)4(
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رود كـه ابـن    يمي ايران عصر ساساني بـه شـمار مـي   ر قد بسيانامه تنسر از مĤخذ     
تــاريخ «يار در  ســپس ابــن اســفند و،را از پهلــوي بــه عربــي برگردانــده مقفــع آن
  .را از عربي به فارسي ترجمه كرده است آن» طبرستان

  :شته استوخوانيم كه ن مي» رافنامهارداوي« ضمن كتاب در تأييد اين نامه
اسكندر رومـي را برخيزانـد و    كردن مردم به دينقاداعت اي بي تياره بر يمن پ اهر«

 ماننـد  ، و ايـن ديـن    به غارت و ويراني ايران شهر فرستاد تا بزرگـان ايـران بكـشت             
شـته انـدر اسـتخر    پوست گاو پيراسته و به آب زرين نو  بر)1(و زند ) اوستا(اپستاك  

ــد و  ــتاهــريمن پآن  در گــنج نپــشت نهــاده بودن  در رومــي رااره گجــسته، اســكني
  .)2(»انگيخت كه بسوختبر

 ولي  ،ها گردآوري كردند    بار آن را از روي حافظه     پس از نابودشدن اوستا چند    
شـد نيـز از تغيـر و تبـديل و       آوري   تمام آن دست نيافتنـد و آنچـه گـرد          هيچگاه به 
  . مصون نبوداختالف

  :نويسد پور داود در ديباچه گاتها مي
جزو مختصري از آن ها بـه مـا          فقط    دست نداريم،   را در  شتتتمام سخنان زر  «
  .)3(»رسيد

  :نويسد ر بارة پريشاني و تحريف اوستا ميو د
 ، اگر سـخن    مصائب فراوان وارد آمد    گارانبه نامة مقدس ايرانيان در طي روز      «
  .)4(!»گار گله نمود، نه از سرايندهشان بنظر رسيد بايد از كشاكش روزپري

  :نويسد باز مي
 كاري ندارد، پابند  ابدا در امور ديني مرمت)1()تشتيز كتب زريكي ا(دينكرد «

گويـد اوسـتايي كـه در دسـت داريـم، آن كتـاب               تعصب هم نيست، صـراحتاً مـي      
  .)2(!»ستمقدس قديم ني

                                                 
  .زند، تفسير اوستا است، و پازند توضيح و تفسير زند را گويند -)1(
  . نگاه كنيد1ترجمة رشيد ياسمي، صفحة » اردوايرافنامه«به كتاب  -)2(
  . از ديباچه36 پور داود، صحفة گاتها، ترجمة -)3(
  .  از ديباچه15گاتها، ترجمة پورد داود، صفحة  -)4(
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 شده باشد و تاريخ زنـدگاني  ت آئيني كه كتاب وحياني آن تحريف   واضحسپر
پيـروي  گـاري در خـور      اگر بپذيريم كـه روز    پيامبرش هم به درستي معلوم نباشد،       

  .امروز ديگر دورانش سپري شده و قابل تبعيت نيستبوده است، 
  

  :انصاف اسالم

سـخن مـروي از پيـامبر     همه ما مسلمانان به پيـروي از يـك آيـة قـرآن و         با اين 
شـماريم،   دانيم و زرتشت را محترم مـي  مان، زرتشتيان را از أهل كتاب مي     بزرگوار

  !دنچند زرتشتيان متعصب قدر اسالم را نشناسهر
 ، و اين  تعبير شده  »وسمج«رآن مجيد از پيروان زرتشت به       دانست كه در ق   بايد  

 چنانكـه در    ،آمـده » )Mages(مـگ   «اي است كه در اوستا به صـورت          همان كلمه 
 7 بند 52 و يسناي 16 و 11 بند 51و يسناي 14 بند  46 و يسناي    11 بند   29 )3(يسناي

نيز به كـار رفتـه كـه بـا     ) وسغ يا مجا ممعادل ب(تا واژة موغو   در اوس . شود ديده مي 
  :فرمايد به هرصورت، قرآن كريم مي. در سانسكريت پيواند دارد» مگهه«لغت 

�¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u tÏ% ©!$# uρ (#ρßŠ$yδ tÏ↔ Î7≈ ¢Á9 $#uρ 3“ t�≈ |Á̈Ψ9$# uρ }̈ θàfyϑ ø9 $# uρ tÏ% ©!$# uρ 

(# þθà2u
 õ° r& ¨βÎ) ©! $# ã≅ ÅÁø� tƒ óΟ ßγoΨ ÷� t/ tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# 4 ¨βÎ) ©! $# 4’n?tã Èe≅ ä. & ó x« î‰‹Íκ y− ∩⊇∠∪� 

]��� :��.[  
اند و كساني كه يهودي و      ايمان آورده   ) آئين اسالم (همانا كسي كه به     «: يعني

انـد، خـدا در روز   ده يـ و كـساني كـه بـه شـرك گراي        و مجوسي شده اند،      يانرنص
  .»بر هرچيز گواه استشان داوري خواهد كرد، همانا خدا  رستخيز ميان

در اين آيـة شـريفه واژة مجـوس بـا واو عطـف بـه يهـود و صـابئين و نـصاري                
 در حـالي كـه مـشركان        ،معطوف شده و در رديف اهل كتاب قـرار گرفتـه اسـت            

دهـد   ، و اين خود نشان مي     از اهل كتاب جدا شده اند     ) الذين(بوسيله اسم موصول    

                                                                                                               
دينكرد، كتابي در آداب و رسوم آئين زرتشتي است كه به دست دو تن از موبدان  -)1(

  .گردآوري شده است) خليفه عباسي(برجسته در عصر مأمون 
  . از ديباچه51گاتها، ترجمة پور داود، صفحة  -)2(
  .آيد يسنا، بخشي از اوستا است و به معناي نيايش مي -)3(
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 ندارنـد، همـسان      كتـابي  شـريعت و  بـت پرسـتاني كـه         مغـان را بـا     كـريم كه قرآن   
  .شمارد نمي

اثر مالـك بـن أنـس و        » الموطا«ترين آثار سنت اسالمي مانند كتاب        يقديم در
خوانيم كه چون از پيامبر بزرگ اسالم  اثر قاضي أبو يوسف نيز مي» الخراج«كتاب 

  :وس پرسيدند، فرمود بارة رفتار حقوقي با مجدر �
»�
���� � �!�� "#$��� �%�&"' �(�)�*+,�«)1(.  

  .»با آنان به روش اهل كتاب رفتار كنيد«: يعني
تاب چگونه است كه در حفظ دين       دانند كه رفتار اسالم با اهل ك       و محققان مي  

 بـا آنـان بـه شـرط آنكـه سـرجنگ بـا             » الممتحنـه « سورة   8آزادند و بنابر آية      خود
 سـورة   5ة  بر آيـ  و بنـا  گري و نيكـي رفتـار كـرد         مانان نداشته باشند، بايد به داد     مسل
  و بـا ، آنها را پذيرفت توانند آنان را به ميهماني دعوت كرد و ميهماني         مي» المائده«

  ...شان ازدواج كرد و زنان
   : آورده اند كه فرمود� گرامي اسالم در منابع شيعي از قول پيامبر

»            -.� /  0)*�  !�12  &�' 3
456' ()78 3
9)�	 :2  ; <7 =
>� <�   5?@A 
B
. C9D E,'«)2(.  

را آتـش    كـشته و كتـابي بـود كـه آن          ي بـود كـه او را      مجوس را پيامبر  «: ييعن
را كه در دوازده هزار قطعه از پوست گاو نوشته شـد،             زدند، پيامبرشان كتاب آنان   

  .)3(»براي ايشان آورد

                                                 
اثر قاضيِ عصر هارون (» الخراج« و كتاب 27، ص 1جزء، ) اثر امام اهل سنت(به الموطأ  -)1(

  . نگاه كنيد140ص ) الرشيد
  . نگاه كنيد96، ص 11اثر حر عاملي، ج » لشيعةوسائل ا« به كتاب -)2(
ارا اند اما مجوسيها از اهل كتـاب نيـستند بلكـه در مـورد اخـذ      يهود و نصاهل كتاب همانا   -)3(

 اما در موارد ديگر مانند به نكاح درآوردن زنان و .گردند جزيه همانند اهل كتاب معامله مي

باشند اما سخن رسول اهللا صـلي اهللا         ذبايح شان با اهل كتاب يكسان نمي      حالل دانستن   

.  اسـت  جزيـه اخـذ تـاب روش نماييـد در مـورد    سلم كه با آنها همانند اهل ك   آله و عليه و 
 امـا  .ها در اين مورد بنابر شبهه داشتن كتاب آسماني اسـت   واين روش نبوي با مجوسي    

گويند كه مجوسيها بايد ماننـد اهـل كتـاب در همـه مـوارد يكـسان معاملـه                    اينكه برخي مي  
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» تنـسر «نامـة    و گـزارش  » قتل زرتشت «شتي در بارة    و اين حديث با روايات زرت     
و مـا بـه    ، همخوان استبر دوازده هزار قطعه از پوست گاوينة نگارش اوستا  در زم 

و  داشـته و زرتـشتيان را از اهـل كتـاب     را معـزز  زرتشت  استناد همين آثار اسالمي   
كـه   دانـيم چـرا     حال آئين زرتشتي را سپري شده مـي         و در عين   ،ريمشم محترم مي 

بركنار طر كاستي و تحريف كتاب و پيام آسماني زرتشت به سالمت نمانده و از خ
رسـيدن نـو بـت آئـين تـازه و      ن خود نشانة انقراض يك دين و فرا    و اي  ،نشده است 

  .كتاب استوار جديد است
  

  :آميز آئين شرك

 اوسـتايي كـه امـروز در        بر ديني توحيـدي بـوده، بنـا       آئين زرتشت كه در اصل    
 »ادونديـد  «در. شـود  آميـز شـمرده مـي      دست است، آئينـي كـامال ثنـوي و شـرك          

                                                                                                               

. ورزنـد  بـه اسـتدالل مـي     در اين زمينه بـه آثـاري نقـل شـده از برخـي از صـحا                 گردند و 
 مـثال اثـر علـي رضـي اهللا عنـه كـه در       ،اوال اين آثار نقل شده ثابـت نيـست  گوييم كه   مي

 .سندش سعيد بن المرزبان است كه به گفته ابن القطان رحمه اهللا روايت از وي جايز نيـست     
 ايـن  ،شود كه حذيفـه رضـي اهللا عنـه بـا زنـي مجوسـي ازدواج كـرد                  يا اينكه گفته مي    و

  از سوي ديگر حديثي را كه مالك رحمه اهللا  در موطا و     .اج بيرون است  روايت نيز از احتج   
كننـد كـه بـا      روايـت مـي  شـافعي رحمـه اهللا    عبـدالرزاق و ،ديگران مانند ابن ابـي شـيبه      

 ايـن حـديث نمـاينگر ايـن         ،ها در ستانيدن جزيه چـون اهـل كتـاب روش نماييـد             مجوسي

 اگر اهل كتاب    ب يكسان نيستند و   حقيقت است كه اين گروه در ديگر موارد با اهل كتا          
  .ها  درنگ نمي كرد بودند عمر رضي اهللا عنه در ستانيدن جزيه از آن مي


	 ������� « :بن قدامه رحمه اهللا  در اثر فقهـي گرانبهـايش مـي نويـسد               اابو محمد   ���

����� ���� �� ������ �� �� ����ها را كتـابي نيـست و نـه ذبـايح شـان             مجوسي »

  .نه ازدواج با زنان شان   وحالل اند
ها مانند اهـل كتـاب      با اينكه برخي فقها مانند ابوثور رحمه اهللا بر اين راي است كه مجوسي             

بايد در همه موارد يكسان معامله گردند اما ايـن راي مخـالف اجمـاع انعقـاد يافتـه از عهـد                      
  )مصحح.  (صحابه رضي اهللا عنهم  است
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ش را به يكي از آن دو اهورامزدا و اهريمن تقسيم نموده، و هر بخآفرينش را ميان 
  :نويسد  مثالً مي!دده نسبت مي

است كه اقوام سغد در      دشتي   هت كه آفريدم  مزاد دومين كشور با نز    من اهورا «
  .)1(» آفت ملخ پديد آوردآنمرگ بر ضد سكونت دارند، اهريمن پر

  :نويسد مي يا
مزاد آفريدم بلخ زيبا بـا پـرچم افراشـته          را اهو  من كشور با نزهت كه   مين  چهار«

  .)2(»ضد آن مورچه پديد آورد مرگ براست، اهريمن پر
هـاي     را در سـرزمين    )انگـر (نزاع اهورامزدا با اهريمن      به همين ترتيب و نديداد    

بخـش را بـه نـاتواني در برابـر رقابـت              دهـد، و خداونـد هـستي        گوناگون نشان مـي   
  . سازد متهم مي اهريمن

 كـه مـورد افتخـار       ترويج شده، در گاتها   » ت در خالقيت  شرك«اگر در ونديداد    
 و بهمــراه اهــورامزدا! شــود ســفارش مــي» شــرك در عبــادت« اســت بــه زرتــشتيان

 چنانكـه در قطعـات ذيـل        !رندگي شاسپندان نيز مورد پرستش قرار مي     فرشتگان يا ام  
  :كنيد مالحظه مي

مثل من تقديم    نمازي كه از  » اشا«و اي » و هومن «اي  زند   آنچه از من سر مي    [
آنهـا را راسـت و      سرايم،   يشتان مي شود و سخناني كه براي نيا      مانند شما كساني مي   

  ). 45پور داود، صفحة گاتها، ترجمة ( ...]درست بشمريد
، هـومن و، اي  اشـا  و اي آرامتياي  و مزدا اهورااياي تواناتر از همه،     [
 كه بخشايش فردوس در دست شماست به من گوش دهيد    كسانياي   ،خشترااي  
  ).47ص گاتها، ( ]رسد يك فراه من رحم آوريد روزي كه حساب و جزاي هرو ب

                                                 
مقايسه شود با ونديداد، ترجمة  [59ر موسي جوان، صفحة ونديداد اوستا، ترجمة دكت -)1(

  ].آورده است» مگس چارپايان» «ملخ« كه به جاي 194، ص 1آقاي هاشم رضي، ج 
مقايسه شود با وندايداد، ترجمة  [61ونديداد اوستا، ترجمة دكتر موسي جوان، صفحة  -)2(

ترجمه » آور اي زيان حشرهزنبور يا «، »مورچه« كه به جاي 194، ص 1آقاي هاشم رضي، ج 
  ].نموده است
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  اشـا اي  ووهـومن ، اي   مـزاد توانايي، اي   شما راست سلطنت، شما راست      [
گاتها، ص  (]گان و بيچارگان را دست گيريد   اندم اين است كه در     از شما  خواهشم

53.(  
ــ  ــالم ب ــاناس ــه ارم راي همگ ــاب را ب ــد ن ــت و   توحي ــدار ثنوي ــان آورده و پن غ

  :فرمايد قرآن مي. ستي را محكوم نموده استپر فرشته

�Ÿω (#ÿρä‹ Ï‚−G s? È ÷yγ≈ s9 Î) È÷uΖ øO$# ( $yϑ ¯Ρ Î) uθèδ ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ� ]%F�,� :G�.[  

  .» معبود مگيريد جز اين نيست كه او خدايي يگانه استدو«: يعني 
  :فرمايد ي قرآن مو

�Ÿωuρ öΝä. t� ãΒ ù'tƒ βr& (#ρä‹ Ï‚−G s? sπs3Í× ¯≈ n= pR ùQ$# z↵Íh‹ Î;̈Ζ9$# uρ $¹/$t/ ö‘ r& 3 Νä. ã�ãΒ ù' tƒr& Ì� ø� ä3ø9$$Î/ y‰ ÷èt/ øŒ Î) 

Λ äΡ r& tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩∇⊃∪� ]<�5HA IJ :KL.[  

 )و خـدايگاني  (شما را فرمان ندهد كه فرشتگان و پيامبران را به اربـابي             «: يعني
  .»ما را به كفر فرمان دهد؟ ش مسلمانياز پسِ آيا ،ديبگير

  خالص قرآن را واگذارند و بـه شـرك    توحيد براستي آيا رواست كه مسلمانان    
  !روي آورند؟) در خالقيت و عبادت(اوستايي 

�$yϑ sù ö/ ä3s9 y# ø‹x. šχθßϑ ä3øtrB ∩⊂∈∪�.  

  .»كنيد؟  را چه شده؟ چگونه داوري ميشما«
ـ ا گِدمززرتشت از اهوراشود كه   گاهي ديده مي   در گاتها  كنـد كـه چـرا     ه مـي لِ

  :خوانيم چنانكه مي! او نداده استگاو و گوسفند بيشتري به 
ام  توانيم برد، براي آنكه گله و رمهدانم اي مزاد كه چرا كاري از پيش ن من مي[

گاتهـا، ترجمـة پـور    ...] (منـدي اي اهـورا   اندك و كارگرانم كم است نزد تو گلـه       
   .)87داود، ص 

كاستي گله و رمـه از خـداي      ما دعاهاي عالي اسالم را فرو گذاريم و براي           آيا
  ! مند شويم؟ آيا اينست معناي توحيد اوستايي؟ پاك گله

 نيـاز بـه     آيـا دانـش مطلـق     ! كند مي» مشورت« با فرشتگان    امزددر گاتها، اهورا  
  :در گاتها آمده است! يزني با آفريدگان خود دارد؟را
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بخـش    كـسي كـه جهـان شـادماني        خـرد، اي  دس ايـن     تويي پـدر مقـ     اداي مز [
 پاك به توسط آرمتي به آن صلح و مسالمت          )1(ورت با منش  آفريدي و پس از مش    

  ).101گاتها، ترجمة پور داود، ص ] (دادي
كه زرتـشت از مـزاد       چرااهورا مورد ترديد قرار گرفته است،        در گاتها قدرت  

  :پرسد مي
مرا از آن آگاه فرمـا آيـا تـو را قـدرت آن            به راستي    ،پرسم اي اهورا   از تو مي  [

گاتهـا،   (] دسـتياري راسـتي از مـن دور داري؟         بـه  )دشمن را (خواهد بود كه او را      
  ).77ترجمة پور داود، ص 
  كند، يكسان است؟ خدايي با خدايي كه قرآن معرفي ميو آيا چنين معبود 

  
  : و رسوم خرافياحكام

 ما اگـر بخـواهيم   ديني نيامده است،هيچ ديني بدون شريعت يا احكام و قوانين     
 آنجـا   توانيم به گاتها بسنده كنيم كه در       نمياز مقررات آئين زرتشت آگاه شويم،       

ه بخشهاي ديگر از اوستا،      بايد ب  ، بلكه ش آمده است  مقداري نيايش و سرود و پرس     
 احكـام عجيـب و      دايددر وند ! به تماشا بنشينيم  بنگريم و در آنجا     نديداد  همچون و 

چـاره   ولـي    ، آمـده كـه قطعـا مـورد پـذيرش روشـنفكران زرتـشتي نيـست                غريبي
 پس ناگزير بايد دوران ايـن ديـن را          ،آيد قانون و شريعت نمي    چيست؟ دين كه بي   

 چند از ايـن احكـام شـگفت    هايي در اينجا به آوردن نمونه! بدانيم »به آخر رسيده «
  . سپاريم  و داوري را به زرتشتيان منصف ميكنيم بسنده مي

  :در ونديداد تكلف زني را كه كودكي مرده بزايد چنين تعيين كرده است
اين آفرينندة جهان جـسماني و اي مقـدس، بگـو بـدانم، نخـستين خـوراك و              [

ايـن زن بايـد يـك        :گفـت  مزدا پاسـخ داد و    غذاي اين زن چه خواهد بود؟ اهـورا       

                                                 
است كه جا داشت، در اينجا مانند جاهاي ديگر، » وهومن«منش پاك، ترجمة نام فرشته  -)1(

  .آورد را مي) نه ترجمة آن(مترجم نام فرشته 
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 لقمـه ميـل     نـه  مقدار خاكستر آميخته باشاش گاو به اندازة سه لقمه، شش لقمـه يـا             
   .)1(]كند
وي جـسد مـرده، يـك نـخ بيافكنـد چنـين              ر در ونديداد سرانجام كسي كه بر      

  :تعيين شده است
ارزش ولو به قدر آنچه از    پرست روي جسد مرده يك شيء كم       مزاد اگر يك [

زنده اسـت پارسـا    بيدازد تاريسي يك دختر جوان باقي مانده،         و نخ  جواليي دوك
   .)2(] بهشت جاي نخواهد داشترگ درشود و پس از م شمرده نمي

  : شده اند چنين آمده استدر ونديداد نسبت به زناني كه حائض
هم در خون حيض باشد چنين معلوم خواهـد         اين زن هرگاه پس از نه شب باز       [

 به اين زن نازل ساخته  آفت خود رابزرگداشت خودشانشد كه ديوها در جشن و 
كه از درخت و گيـاه خـالي        )گذرگاه(يك معبر   در اين موقع بايد     پرستان  ادمز. اند

ا  اول بـ  زمـين بكننـد و زن را در دو سـوراخ     باشد انتخاب نمايند و سـه سـوراخ در        
 البتـه ايـن شستـشو و يـژة زن           .)3(]ش گاو و در سوراخ سوم با آب شستشو دهند         اش

زرتـشت شـهرت    در آئـين    ! رار گاو  وضوء با گميز يا گومز يعني اد       ،حائض نيست 
رسيده كه گفتـه  ) شاعر عرب ( معري العالء ظاهرا خبر همين قانون به أبي و )4(دارد
  :است

  

  در شـــگفتم از خـــسرو و پيـــروانش  
  !شويند  شاش گاو ميها را با كه چهره

  

.  گويند، احكام غريبـي دارد »زن دشتان«زني كه حيض بيند كه اصطالحا او را      
  :خوانيم جمله آن كه در ونديداد مياز 

                                                 
براي اطالع بيشتر به جلد دوم ونديداد، با  [128ونديداد، ترجمة دكتر موسي جوان، ص  -)1(

  ]. نيز بنگريد652م رضي، ص پژوهش آقاي هاش
  .140ونديداد، ترجمة دكتر موسي جوان، ص  -)2(
  .240ونديداد، ترجمة دكتر موسي جوان، ص  -)3(
  . با پژوهش آقاي هاشم رضي نگاه كنيد725، ص 3براي ديدن اين حكم به ونديداد، ج  -)4(
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اي مقدس، بگو بدانم مردي كـه بـراي ايـن زن             ن جسماني و  اي آفرينندة جها  [
زني كه نشان حـيض ديـده و يـا در قاعـدگي زنانـه         –غذا و خوراك همراه آورد      

   بايد از وي در چه فاصله باشد؟ –باشد 
همـراه  غـذا و خـوراك       ايـن زن     مردي كه بـراي   : مزدا پاسخ داد و گفت    اهورا

 بايـد از وي سـه گـام    – قاعـدگي باشـد    و يا در  زني كه نشان حيض ديده       –آورد  
  .فاصله داشته باشد

جـو  در كدام ظرف بايد نان براي وي همراه آورد، در كـدام ظـرف بايـد آب                
  براي وي همراه آورد؟

  . در يك ظرف آهني يا سربي و يا هر ظرف فلزي معمولي
    بايد همراه آورد؟چه مقدار نان و چه مقدار آب جو

 يـا   –دو قطعه نان خشك و يك مقـدار آب جـو            :  پاسخ داد و گفت    امزداهورا
  .  و از خوراك كم ممكن است ناتوان و ضعيف شود–شربت جو 

 سـپس تـن كـودك شستـشو          و ها هرگاه وي را كودك لمس نمايد بايد دست       
  .)1(]شود

در آئـين زرتـشتي نيـك       ) مانند خـواهر و غيـره     (خويتودس يا ازدواج با ارحام      
  ! غيب گشته اندشمرده شده و زرتشتيان بدان تر

  :  زرتشتي شده، پرسيده اندهايي كه از هيربدان در ضمن يكي از استفتاء
دار شـدن آنهـا      ر يا خواهري باشد كه اميـد بـه بچـه          اگر ازدواج با محرم با ماد     [

شـود و اصـوال حكـم بـر      كامل محسوب مي» ازدواج با محرم «نيست، آيا اين يك   
دواج با محرم يكسان اسـت يـا   ب هر ازچگونه خواهد بود؟ آيا ثواچنين ازدواجي   

  .]هايي از آن داراي مزيت بيشتري خواهند بود؟ بخش
  :پاسخ هيربد زرتشتي چنين است

نظـر از سـن،   قطـع  ) مـادر، خـواهر، دختـر    (يـك از سـه      ازدواج با محرم، با هر    [
شود به اين جهت اگر هم فرزندي به وجود نيابد، ثواب  ازدواج كامل محسوب مي

  .)1(]پذيرد اهش نمياين ازدواج ك

                                                 
  .239ونديداد، ترجمة دكتر موسي جوان، ص  -)1(
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 تو خود حديث مفصل كي از احكام و شرايع زرتشتي است،    هاي اند  نمونهاينها  
  !بخوان از اين مجمل

  
بلغان زرتشتيشبهات م:  

گويند كه قرآن به زبـان عربـي و بـراي عربهـا آمـده اسـت نـه بـراي            گاهي مي 
  ! فهمند زبانان كه زبان قرآن را نمي سيپار

فهمند كه به  نان امروز زبان اوستايي را هم نميزبا ارسيپ:  اوالپاسخ اينست كه
گوييم از زمين تا   با فارسي دري كه ما بدان سخن مي و،سانسكريت نزديك است

 هم به زرتشتيگري و زبانان امروز را پس شما بايد فارسي. ن فاصله داردآسما
د به زبان عربي چنقرآن هر: ثانيا! اريددكتاب اوستا فرا نخوانيد و دست از تبليغ بر

'yγ•ƒr$� :نازل شده ولي خطابش ¯≈ tƒ ß≈ |¡ΡM} pκ$� و �#$ š‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ψ9 �û و �#$ Í_t6≈ tƒ tΠyŠ# u� 

 �,5M)« :مودهاست و نفر!N' N« ! براي جهانيان آمده بلكه تصريح فرموده كه

�βÎ) uθèδ �ωÎ) Ö÷�: فرمايد ، چنانكه مياست ø.ÏŒ tÏΗ s>≈ yèù= Ïj9 ∩⊄∠∪� ]
O),�N5 :P�[ يعني :

tΒ$!�:  و در بارة پيامبر اسالم فرموده»قرآن جز پندي براي جهانيان نيست« uρ 

š�≈ oΨ ù= y™ö‘ r& �ωÎ) ZπtΗ ôqy‘ šÏϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪� ]Q�12�R :�L�[ جز رحمت تو را«: يعني 

  .»براي جهانيان نفرستاديم

'�ö≅è% $yγ•ƒr: فرمايد باز مي ¯≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™u‘ «! $# öΝ à6 ö‹s9 Î) $·èŠ ÏΗ sd� 

]S�5AQ�: �GK[فرستادة خدا به سوي همة شما هستماي مردم من : بگو«:  يعني« 
 چنانكه صهيب ، افراد رومي و فارسي و حبشي بودند�اصحاب پيامبر و در ميان 
 به �اسالم   وجود داشتند و پيامبرپارسي) هروزبِ(ل حبشي و سلمان رومي و بال

به آئين   و!داريدت ندارم و دست از مسلماني بازشما رسالآنها نفرمود كه من بر 
و ) خسرو پرويز( براي شاه ايران � پيامبرپدران خود برگرديد، بلكه برعكس 

                                                                                                               
 كه به وسيلة خانم دكتر نزهت 182 و 181صفحة » ميد اَشَوهيشتاناِ«به كتاب روايت  -)1(

 ونديداد، با 2صفاي اصفهاني از متن پهلوي به فارسي ترجمه شده نگاه كنيد، ضمناً به جلد 
  . به بعد هم بنگريد925پژوهش آقاي هاشم رضي، ص 
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نامه نوشت و آنها را به دين اسالم ) هرقل(و امپراتور روم ) نجاشي(پادشاه حبشه 
 را � رسول اكرم هايي ، و متن نامه معتبر آمده استنانكه در تواريخ چ،فرا خواند

قرار گيرند  حقايق به زباني بيان شوند، الزمست مورد پذيرش :ثالثا. نقل نموده اند
 دانشمندان غرب  امروزكند،  تفاوت نمي...و انگليسي و روسي وو عربي و پارسي 

 ،نويسند و علوم غالبا به زبان انگليسي ميثار خود را در پزشكي و تاريخ و فلسفه آ
 چون به زبان ،پذيريم ادعا كنيم آراء علمي آنها را نميشود كه ما  يآيا اين دليل م

  !انگليسي نگاشته شده و زبان مادري ما پارسي است؟
جواب اين است  !اسالم به زور شمشير به ما تحميل شده است: گويند گاهي مي

توانستند مانند شما آئين  ديگران هم مي! ي هستيد نه مسلمانكه اوال شما زرتشت
 فرمود كه با � اسالم پيامبر :ثانيا. ن خود را حفظ كنند ولي مسلمان شدندپدرا

ين خود آزادند و از صدر  در د و اهل كتابشما به روش اهل كتاب رفتار شود
كنيسه و كليسا كنند و  و نصاري در ميان مسلمين زندگي ميكنون يهود اسالم تا

داشته و داريد و مراسم ديني  آزاد بوده و هستيد و آتشكده  هم چنانكه شما،دارند
گرد جنگ هم كه به ايران آمدند با ارتش يزدمسلمانان . كنيد  را اجرا ميخود

 ارتش ساساني از عصر خسرو پرويز در. داشتند، نه با مردم ايران و دين زرتشت
 عرب بر ضد حكومت كرد و از قبائل آشوبگر مخالفت با مسلمين كوتاهي نمي

ند و جنگ  متعرض آنان شد بود كه مسلماناندين دليلبنمود،  مركزي حمايت مي

#Iω oν+: شعار قرآن  و گرنه)1(به داخل ايران كشيده شد t�ø. Î) ’ Îû ÈÏe$!$#_ ]T5�1,� :

PGU[م را هرگز به دينداران  و ما اسال»هيچ اجباري در دين نيست«:  يعني، است
  .)2(  چه مسيحي باشند يا زرتشتي يا غير ايشان،كنيم تحميل نمي

                                                 
  . به بعد ببينيد24ة اثر همين قلم از صفح» ستيزي نافرجام دين« تفصيل موضوع را در كتاب -)1(
 اين تعليل نويسنده كه گويا سبب نبرد عليه يزدگرد و لشكركشي مسلمين همانا برانگيختن          -)2(

برخي قبايل عربي عليه نظام اسالمي در جزيره عرب بود تعليل بعيد از طبيعت راستين اسالم        
 بر اين انگيزه خط بطالن  هاي مسليمن با رستم فرمانده سپاه گفتگوهاي هيئت  بلكه  است،

 جهاد در اسالم بخاطر اعـالي كلمـه اهللا و برافراشـتن درفـش توحيـد در ايـن كـره         كشد مي
گذراند توحيـد حـاكم بـر جامعـه بـشري            شوند و نمي   خاكي است تا آنانيكه حايل واقع مي      
هـا و اعـتالي كلمـه اهللا     نمايند هدف از جهاد ازالـه ايـن    باشد و در اين راستا موانع ايجاد مي       
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كنند، و گسترش دامنه    كه در حاكميت قرآن نهفته است نه آن چنانكه برخي زعم مي            است

نماينـد كـه اصـال بـا اسـالم           فتوحات در عهد خلفاي راشـدين رضـي اهللا عـنهم تعليلـي مـي              
  .شكن سازگار نيست بت

علت اصلي اين فتوحات همانا كلمه زيباي ربعي بن عامر رضـي اهللا عنـه بـه رسـتم فرمانـده                   
) اهللا( را از بنـدگانش كـه        ي كرده اسـت كـه كـس       رونياهللا ما را ب   : ان است كه گفت   سپاه اير 

 اهللا و از جـور اديـان بـه سـوي عـدل اسـالم و از                   عبادت يبخواهد از عبادت بندگان به سو     
 ايـن گفتگـو بازتـاب كننـده علـت      .»تنگناي دنيا به سوي فراخنـاي آخـرت خـارج نمـاييم        

  .لشكركشي مسلمين است
 در اين جا موردي ندارد اگر به شـان نـزول            »ال إكراه في الدين   «ه آيه مباركه    اما استدالل ب  

هاي مغلـوطي   ها برداشت نمايد بلكه به ده اين آيه بنگريم اين استدالل را از اساس منهدم مي  
  .كشد  ميبطالن خط مي نويسندها آن را در نوشتارهاي شان  را از اين آيه كه برخي

هـاي عجيبـي را    پندارند و برداشـت  دارد نه آن چنانكه برخي مي     اين آيه مورد ويژه خود را       
از حكم  روند و نمايند كه يكسره با رهنمودهاي قرآن منافات دارند بلكه برخي فراتر مي           مي

چسپند گويا اين ها بعد از قرنها توانستند ايـن   ورزند و به همين آيه مي     كشتن مرتد انكار مي   
  .ئه نمايندحكم را بيابند و همه فقها را تخط

نماييم تا باشد غبار هاي كه مفهوم حقيقـي          گونه فشرده به مفهوم اصلي اين آيه اشاره مي        به  
  .اين آيه را پوشانيده است زدوده باشيم

  :در شان نزول اين آيه مختصراً چنين مي يابيم
 ا يـ   و يهـود ينمودنـد كـه      يمـ   را نـذر   شي كـودك خـو    نهيها در مد    از خانواده  يبرخ -1

 هنگامي كه مدينه با نور تابان اسالم روشن گرديد خواستند اوالدهاي شان نند بگرداينصران
  .را كه بزرگ شده بودند به اسالم جبرا گرويده بسازند درچنين حالتي اين آيه نازل گرديد

شـود، و ايـن آيـه افـاده      اين آيه در مورد كساني است كه از آنهـا جزيـه سـتانيده مـي            -2
 به دادن جزيه گردن نهادند جنـگ شـود تـا گرويـده اسـالم      نمايد كه نبايد با كساني كه      مي

قتـال آنهـا سـاقط      ، شـود بـا دادن جزيـه       گردند زيرا كساني كـه از آنهـا جزيـه سـتانيده مـي             
 . گردد مي

كند تا آن ها را جبـرا        شوند منع مي   پس اين آيه از قتال با كساني كه به دادن جزيه آماده مي            
اه گويند و اگر به شان نزول اولي نيز بنگـريم تفـاوتي بـا            به اسالم داخل نمايند و اين را اكر       

. پندارند مورد دوم ندارد، اين است معناي شرعي اكراه در اين آيه نه آن چنان كه برخي مي
  )مصحح(
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اسالم را سلمان پارسـي اختـراع نمـوده و بـه محمـد آموختـه             : گويند اهي مي گ
 � در مدينـه بـه حـضور پيـامبر           كه سلمان به گـزارش تـواريخ       پاسخ آنست ! است

ب گذشـت و قريـ     و در آن هنگام سيزده سال از دعوت پيامبر مي         ! رسيد نه در مكه   
كـه   سپس او. سلمان نبود  در اين مدت خبري از         سوره از قرآن نازل شده بود،       80
آزاد گشت و به شـرف اسـالم نائـل آمـده و تـابع        مسلمانانرده شده بود به دست      ب 

  !  و مريد بود نه مراد،بودند نه متبوع
» تيـسفون «مسلمانان هم زمانيكـه بـر ايـران دسـت يافتنـد، او را بـه فرمـانروايي                   

 پارسايي حكومت و سلمان نيز با كمال زهد و!) نه يك مسلمان عرب را   (گماشتند  
 بهـره   )بافيحـصير ( بلكـه از دسـترنج خـود         ،كرد و از بيت المـال حقـوق نگرفـت         

ــرد مــي ــه نيرنــگ ،ب ــازي   و نــشان داد كــه مــسلماني باايمــان و پرهيزكــار اســت ن ب
  .!فروش دين

پندار نيك و   « چون بر    ،آئين زرتشت برتر از ساير اديان است      : گويند گاهي مي 
كه همة اديان سـفارش نمـوده         پاسخ آنست   دارد، تكيه» فتار نيك و كردار نيك    گ

سـت كـه   سـر آن ا  اختالف بـر . اند كه بايد انديشه و سخن و عمل پسنديده داشت      
كنيـد كـه انديـشة       مـي   كدامـست؟ آيـا شـما گمـان        پندار و گفتار و كـردار نيـك       

 از ش فرشـتگان و شستـشوي بـا ادرار گـاو و ازدواج بـا محـارم              آميز و پرست   شرك
  ! و كردار نيك اند؟ها جملة پندار

، ولـي آئـين   كنـد  اسالم با دشمنان و مخالفان خود سـتيزه مـي         : گويند گاهي مي 
  .! دين آشتي و نرمي استزرتشت

اهي شـما از آئـين خودتـان نـاقص اسـت، در      متأسـفانه آگـ  : پاسخ آن است كه  
جاي فساد  « :نويسند ترين بخش اوستا شمرده شده مي      ترين و مطمئن   گاتها كه كهن  

 ايـــن  گرويـــده اســـت،)1( از آن كـــسي اســـت كـــه بـــه ديـــن دروغـــين و زوال
آنند كه دينداران را پست نمايند و تن آنان به گناه           ارشمرندگان آئين مقدس بر   خو

  و زنـدگي  آنـان را از      ، تـا  كجا است نگهبان آئين آن سرور دادگـر        آلوده است، 
  ).147گاتها، ترجمة ابراهيم پور داود، صفحة (» بهره سازد بي آزادي

                                                 
  .مقصود دين غير زرتشتي است -)1(
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اختـصار از ذكـر آنهـا       شبهات ديگري نيز در ميـان آورده انـد كـه بـه رعايـت                
ة روز رستخيز سـفارش     بسه را به تقواي الهي و بيم از محا        كنيم و هم   خودداري مي 

  .نماييم مي
  

  مصطفي حسيني طباطبائي
  دعوتگر اسالمي

  


