
سؤال:
قرآن در ســورة توبه مي فرمايد: »كفار را هر جا يافتيد، 
بكشــيد.« با همين توجيه اعراب در زمــان فتح ايران آن 
همه قتل عام، غارت و تجاوز را انجام دادند، در حالي كه 
آيين زرتشت، آيين يكتاپرستي بود، نه كفر و بت پرستي. 
ايرانيان آن زمان به خداي يكتا، معاد، پل صراط و... اعتقاد 
داشتند. به ســبك خودشان نماز و وضو و... داشتند و در 
نماز مي گفتند: به نام خداوند بخشندة بخشايشگر مهربان. 

آيا اين رفتار يك رفتار دينی است؟

پاسخ:
در پاسخ به اين سؤال، ذكر چند نكته ضروری است: 

1. خداوند متعال در سوره توبه می فرمايد: فَإَِذا انَسلََخ 
الْشُهُر الُحُرُم فَاقْتُلُواْ الُْمْشرِكِيَن َحيُْث َوَجدتُُّموُهْم َو ُخُذوُهْم َو 
لَوَة  اْحُصُروُهْم َو اقُْعُدواْ لَُهْم ُكلَّ مَْرَصدٍ فَإِن تَابُواْ َو أَقَاُمواْ الصَّ
َو َءاتَُواْ الزََّكوةَ فََخلُّواْ َســِبيلَُهْم  إِنَّ اهللَ َغُفوٌر رَِّحيٌم )1)؛ »و 
چون ماه های حرام به پايان رســيد، هر جا كه مشركان را 
يافتيد، بكشــيد و بگيريد و به حبس افكنيد و در همه جا 
به كمينشان نشينيد؛ اما اگر توبه كردند و نماز خواندند و 
زكات دادند، از آنها دســت برداريد؛ زيرا خدا آمرزنده و 

مهربان است.« 
اگر به آيات پيشــين )3 و 4) در ســورة توبه بنگريم، 
درخواهيم يافت كه منظور از مشركين در اين آيه، كسانی 
هستند كه پيمان شكنی كرده، عليه اسالم و جامعة اسالمی 
دست به فتنه گری زدند. در سورة ممتحنه می خوانيم: لَّ 
يِن َو لَْم يْخرُِجوكُم مِّن  َّذِيَن لَْم يَُقاتِلُوُكْم فِى الدِّ يَنَْهئكُم اهللُ َعِن ال
دِيَارُِكْم أَن تَبَرّوُهْم َو تُْقِسُطواْ إِلَيهِْم إِنَّ اهللَ يِحبُّ الُْمْقِسِطيَن)))؛ 
»خدا شما را از نيكی كردن و عدالت ورزيدن با آنان كه با 

1 . توبه/ 5.
2 . ممتحنه/ 8.

شما در دين نجنگيده اند و از سرزمينتان بيرون نرانده اند، 
باز نمی دارد. خدا كسانی را كه به عدالت رفتار می كنند، 
دوست دارد.« بر اساس اين آيه، مسلمانان تشويق می شوند 
كه در مقابل كافرانی كه پيمان شكنی نكرده و از در جنگ 

در نيامده اند، نيكی كنند و به عدالت رفتار نمايند. 
پس همانطور كه از سياق آيه برمی آيد، حكم قتل كفار، 
مربوط به دشمنان و فتنه گران و كينه توزان است، نه همة 

غير مسلمانان.
). بنا بر فقه اسالمی، مجوسيان )ايرانياِن زرتشتی) جزء 
اهل كتاب )و الاقل ملحق به اهل كتاب) شمرده می شوند 
كه بنا بر قرآن و ســنت، كشتن اهل كتاب )پيروان اديان 
آســمانی) ممنوع است و بايد به حكومت اسالمی جزيه 
)ماليات) بدهند تا در مقابل، حكومت در حفظ جان و مال 
و ناموسشان بكوشد.)3) اميرالمؤمنين علی در نامه ای به 
فرماندار آذربايجان كه در آن عصر بســياری از مردم آن 
ديار زرتشتی بودند، وی را به پرهيز از استبداد و ستمگری 
فراخوانده، به رعايت عدل و مهربانی دستور می دهد.)4) 
همين فحوا در نامة حضرت به فرماندار اصفهان )اسپاهان) 
نيز موجود است.))) در آن نامه، امام حاكمان را به رعايت 
حقوق انسانی و دادگری در حق مردم امر فرموده است. 

پس در اسالم آزار رساندن به زرتشتيانی كه سر جنگ با 
مسلمانان ندارند، امری مقبول نيست، به همين جهت، اگر 
كسانی از مسلمين، بدون دليل موجه شرعی به زرتشتيان 
آزاری برسانند، رفتاری خالف قرآن و سنت از خود بروز 
داده اند و در دادگاه عدل الهی محكوم اند. بر همين اساس 
3. توبه/ 29؛ المقنعة، شیخ مفید، كتاب الزكاة و الخمس و الجزية، باب 29، 

ص 269؛ وسائل الشیعة، ج 15، باب 49، ص126.
4. نهج البالغه، سید رضی، ص 366، نامه 5؛ نهج البالغه با ترجمه محمد 
دشتی، ص 345؛ شرح نهج البالغة، ابن ابی الحديد معتزلی، ج 14، ص 33.

5. نهج البالغه با ترجمه محمد دشتی، ص 361؛ دعائم اإلسالم، نعمان بن 
محمد تمیمی مغربی، ج 1، ص 252؛ االستیعاب فی معرفة األصحاب، ابن 
عبدالبر، ج  4، ص 146۷؛ الغارات و شرح حال اعالم آن، ابراهیم بن محمد 

ثقفی كوفی، ص562.

مالكيت خود درآوردند.)1)) 
اين جنايات ريشــه در اوســتا دارد. در ونديداد اوستا، 
فرگرد 16، بند 16 آمده است: كسانی كه قانون اهورامزدا 
را ناديده می انگارند، سزاوار مرگ اند.)))) حتی در گاتهای 
اوستا نيز آمده اســت كه نابود كردن دشمن، رواست.)3)) 
همچنين، روگردانی از كسانی كه به آموزه های اهورامزدا 
توجه نمی كنند و ســتيز با آنان يكی از تعاليم زرتشــت 

است.)4)) 
در »شــاهنامه« آمده است كه اسفنديار، مؤمن زرتشتی، 

می گويد:
نخستين كمر بستم از بهر دين

تهى كردم از بت  پرستان زمين    
كس از جنگجويان گيتى نديد

كه از كشتگان خاك شد ناپديد   

يعنــی به خاطر گســترش دين زرتشــتی، زمين را از 
بت پرســتان خالی كردم و آنقدر انسانها را كشتم كه زمين 

از اجساد و خون آدميان پر شد. سپس در ادامه می گويد:
هر آن كس كه برگشت از راه دين

بكشتم به ميدان توران و چين   

در ادامه نيز می گويد كه زرتشتيان، نواميس غير زرتشتيان 
را غارت كردند:

عمارى بسي چيد و ديبا جليل
كنيـزك ببـردنـد چيـنى دو خيـل   

ز پوشيده رويان ارجاسپ پنج
ببـردنـد بـا مويـه و درد و رنــج    

دو خواهر دو دختر يكى مادرش
پر از درد و با سوك و خسته برش   

21. اوستا، ترجمه دكتر ج. دوستخواه، ج 1، صص 35۰ - 351؛ متون پهلوی، 
جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا، صص 56 - 62.

22. ونديداد، جیمز دارمستتر، ص 241.
23. گاتها، ترجمه موبد شهزادی، هات 32، بند 15.

24. همان، هات 43، بند 14.



نمی توان رفتار برخی »صحابه نمايان منافق« را به پای اسالم 
راستين نوشت.

3. چنين نبود كه زرتشتيان بر دين و طريقت الهی بوده 
باشند؛ بلكه آيين آنان دستخوش تحريف شد و به تعاليم 
نادرست آلوده گشتند. دكتر عبدالحسين زرينكوب در اين 
زمينه می گويــد: »پيام تازه ای كه محمد خود را حامل 
آن می دانســت، همة جهان را به برابری و نيكی و برادری 
می خواند و از شــرک و نفاق و جور و بيداد نهی می كرد. 
نه همان اعراب كه زندگی شــان يكسره در جور و تطاول 
و شرک و فساد می گذشت؛ بلكه ايران و روم نيز كه رسم 
و آيين ديرينشان دستخوش اختالف و تعصب روحانيون 
گشــته بود، در آن روزگاران به چنين پيام دلنشــينی نياز 

داشتند و آن را مژدة رهايی و نجات تلقی می كردند.«)6) 
هنگامی كه منطقی برتر ظهور می كند، جايی برای ديگر 
عقايد و باورهای منسوخ باقی نمی ماند. قرآن می فرمايد: 
يِن  َّذي أَْرَسَل َرُسولَُه بِالُْهدى َو ديِن الَْحقِّ لِيُْظهَِرهُ َعلَى الدِّ ُهَو ال
ُكلِّهِ َو َكفى  بِاهللِ َشــهيداً )))؛ »اوست )خدايی) كه پيغمبر 
خود را به هدايت و با آيين درســت روانه ســاخت تا آن 
را بر تمام اديان غالب گرداند و همين كه خدا گواه  باشد، 

كفايت می كند.« 
دكتــر زرينكوب می گويد: »در همان هنگام كه اهريمن 
نفاق و شــقاق كشور ساسانيان را به ورطة مرگ و نيستی 
می كشانيد، سروش خدايی، بيابان نوردان عرب را از جادة 

كفر و نفاق به راه هدايت و نجات می خواند.«))) 
دكتر جمشــيد  گرشاسب چوكسی )اســتاد دانشگاه 
اينديانای اياالت متحده آمريكا و سرپرســت برنامه های 
مطالعاتی خاورميانه در اين دانشــگاه) در كتاب »ستيز و 
سازش« می گويد: »اكثر ايرانيان هنگامی كه ديدند اصول و 

6. دو قرن سکوت، عبدالحسین زرينکوب، ص 59.
۷ . فتح/ 28.

8. دو قرن سکوت، ص 59.

مبانی زرتشتی ديگر كارآيی ندارد، از روی اختيار مسلمان 
شدند.«))) 

4. پيرامــون فتح ايران و كشــتارها و غارتهايی كه ادعا 
می شــود، بزرگ نماييهای بســياری صورت گرفته است. 
»ريچارد نلسون فرای«، اســتاد اسبق دانشگاه هاروارد در 
رشــتة ايران شناسی، نوشته اســت: »اكثر ايرانيان در برابر 
اسالم مخالفتی نكردند.« وی در ادامه می گويد: »تصور كهن 
ريختن عربان از بيابان با يك دست به قرآن و دست ديگر 
شمشير، اينك كاماًل منسوخ شده است. اين چنين پديده ای 

نبوده است و امروزه واقعيات آشكارتر شده اند.«)11) 
با مرور تاريخ در می يابيم كه بسياری از نواحی سرزمين 
ايران، بدون جنگ و كشتار، به دست مسلمين فتح شد. از 
جمله شهرهايی چون مدائن،)11) جنديشاپور،))1) قومس 
)سمنان و غرب خراسان)،)13) آذربايجان،)14) اصفهان،))1) 
و... كه مردم از رژيم متزلزل ساسانی خسته و دلگير بودند 

و حاضر به دفاع از حكومت ساسانی نشدند.
امروزه روشن شده است كه بسياری از اخبار فتوحات، 

9. ستیز و سازش، جمشید گرشاسب چوكسی، ص 1۰4.
1۰. عصر زرين فرهنگ ايران، ريچارد نلسون فرای، صص 9۰-89.

11. تاريخ طبری، ج 5 ، صص 181۰ – 182۷؛ تاريخ كامل ابن اثیر، ج  8، 
صص 325 - 33۷؛ تاريخ بلعمی، ج 3، صص 464 – 468؛ تجارب االمم، 

ابن مسکويه، ج 1، صص 321 - 323 و...
12. تاريخ طبری، ج  5، ص 19۰9؛ تاريخ ابن اثیر، ج  8، ص 394؛ تاريخ 
اإلسالم و وفیات المشاهیر و األعالم، شمس الدين ذهبی، ج 3، ص 169؛ 

تجارب االمم، ج  1، ص 342.
13. تاريخ طبری، ج  5، ص 19۷۷؛ تاريخ ابن اثیر، ج  9، ص 35؛ تاريخ بلعمی، 
ج  3، ص 526 ؛ البداية و النهاية، ابن كثیر دمشقی، ج ۷، ص 138؛ تاريِخ ابن 

خلدون، ج 2، ص 119.
14. تاريخ طبری، ج  5، صص 19۷9 - 1981؛ تاريخ بلعمی، ج  3، صص 
529 - 53۰ ؛ تاريخ ابن اثیر، ج  9، صص 39-4۰؛ البداية و النهاية، ج ۷، ص 
138؛ تاريخ ابن خلدون، ج 2، ص 119؛ معجم البلدان، ياقوت حموی، ج 1، 

صص 129-13۰.
15. تاريخ بلعمی، ج 3، صص 51۷ - 52۰ ؛ تاريخ ابن اثیر، ج 9، صص 

24 - 25؛ معجم البلدان، ج 1، ص 2۰9.

صحيح نيســتند. برخــی روايات تاريخی كه نشــانگر 
خشــونتهای عجيب و حيرت آور است، حقيقت ندارد. 
در واقع عرب بر اســاس روحية خاص خود كه دوست 
می دارد خود را قدرتمندتر از آنچه هست، نشان دهد، در 
تعريف روايات كشتارها اغراق و گزافه گويی می كرد. اين 
مسئله را دكتر زرينكوب تأكيد نموده، می نويسد: »دربارة 
اخبار فتوح تازيان در ايران مبالغه ها و خطاهای بســيار 
رفته اســت. روايات عرب از گزاف و خودستايی آكنده 
اســت، چنانكه اخبار خداينامه های ايران نيز از نفرت و 

بهانه تراشی خالی نيست.«)16)
). زرتشتيان در زمانی كه قدرت داشتند، پيروان ديگر 
اديان را مورد قتل عام و كشــتار و تجــاوز قرار داده اند، 
به گونه ای كه تاريخ از بيان آن شــرم دارد. اينان چگونه 
می توانند بر رفتارهای خشن و غير انسانی خود سرپوش 
بگذارند و دين رحمانی اســالم را خشن جلوه دهند؟ به 

نمونه های ذيل توجه كنيد:
الف) شــاپور ساســانی )قرن 3 ميالدی)، دو اسقف 
مســيحی را به جرم پرســتش نكردن خدای زرتشتيان، 
اعدام كرد. در اين عصر بسياری از مسيحيان كشته شده، 

خونهای بسياری بر زمين ريخته شد.))1) 
ب) بهرام پنجم )پادشــاه ساســانی) به درخواســت 
مهرشاپور موبد، به قبرستانهای مسيحيان حمله می كرد و 
قبرها را می شكافت و جنازه های مسيحيان را از قبر بيرون 
كشيده، روی زمين رها می كرد و اين رفتار زشت تا سالها 

ادامه داشت.))1) 
ج) يزدگرد دوم، دو راهبة مســيحی را مصلوب كرده، 
سپس سنگســار كرد. همچنين، چند تن از مسيحيان را 

16. مقاله »اسالم در ايران«، عبدالحسین زرينکوب، نشريه معارف اسالمی 
سازمان اوقاف، شماره ۷، ص 36.

1۷. زرتشتیان، باورها و آداب دينی آنها، مری بويس، صص 149 – 15۰ 
و 1۷1.

18. همان، ص 152.

زنده  درون ديوار قرار دادند. ســاييدن تِن مجرمين زير 
پای فيل نيز مجازاتی رايج بود. در كتاب »اعمال شهيدان« 
كه سرنوشــت شهدای عيســوی در آن ثبت شده است، 
انواع و اقســام زجرها و شــكنجه  های وحشــتناكی كه 
عليه مسيحيان صورت گرفته است، بيان گرديده. گاهی 
زندانيــان را واژگون و گاهی با يك پا ســرنگون بر دار 
می  كردند و با تازيانه  بر آنان مي زدند و بر زخمها ســركه 
و نمك می ريختند. انــدام آن بی  نوايان را يك يك قطع 
می  كردند و پوست سرشــان را می  كندند. گاهی پوست 
چهره را از پيشــانی تا چانه برمی  داشتند و گاهی پوست 
دست و پشت آنها را می  بريدند و سرب گداخته در گوش 
و چشمشان می ريختند و زبانشان را می  كندند. حتی گردن 
يكی از شهدای عيسوی را سوراخ كردند و زبان او را از 
آن سوراخ بيرون كشيدند. ســوزن در چشم و در ديگر 
نقاط بدن افراد فرو می  كردند و شكنجه ها را آنقدر ادامه 
می دادند تا مرگ او فرا رسد. يكی ديگر از ادوات شكنجه، 
شانة آهنين بود كه گوشت تن محكوم را با آن می  كندند. 
گاهی زندانيان عيســوی را وادار به اعدام هم كيشان خود 

می  كردند.))1) 
كتيبه های به جا مانده از عصر ساسانيان نيز اين مسئله 
را تأييد می كند. از جمله كرتير )موبد بزرگ زرتشتی) در 
كتيبة سرمشهد، سطر )) - 31 می گويد يهوديان، صابئين 
)مغتسله) و مسيحياِن ايران )در كنار هندوها و بوداييها) به 

شدت توسط موبدان قتل عام و كشتار شدند.)1)) 
حتی در اوستا و متون پهلوی )متون روايی زرتشتی) 
آمده است كه در آغاز ظهور زرتشت، و در جنگی كه 
به تحريك زرتشــت ميان ايرانيان و خيونان صورت 
گرفت، ايرانيان زرتشــتی ميليونها نفر از مردم آسيای 
ميانــه را قتل عام كردند و زنــان و دختران آنان را به 
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