(((2

مالکیت خود درآوردند.
این جنایات ریشــه در اوســتا دارد .در وندیداد اوستا،
فرگرد  ،16بند  16آمده است :کسانی که قانون اهورامزدا
را نادیده میانگارند ،سزاوار مرگاند ((2(.حتی در گاتهای
(((2
اوستا نیز آمده اســت که نابود کردن دشمن ،رواست.
همچنین ،روگردانی از کسانی که به آموزههای اهورامزدا
توجه نمیکنند و ســتیز با آنان یکی از تعالیم زرتشــت
(((2
است.
در «شــاهنامه» آمده است که اسفندیار ،مؤمن زرتشتی،
میگوید:
نخستين كمر بستم از بهر دين

		

ن
تهى كردم از بتپرستان زمي 

		

كه از كشتگان خاك شد ناپديد

كس از جنگجويان گيتى نديد

یعنــی به خاطر گســترش دین زرتشــتی ،زمین را از
بتپرســتان خالی کردم و آنقدر انسانها را کشتم که زمین
از اجساد و خون آدمیان پر شد .سپس در ادامه میگوید:
هر آن كس كه برگشت از راه دين

		

بكشتم به ميدان توران و چين

در ادامه نیز میگوید که زرتشتیان ،نوامیس غیر زرتشتیان
را غارت کردند:
عمارى بسي چيد و ديبا جليل

		

كنيـزك ببـردنـد چيـنى دو خيـل

		

ج
ببـردنـد بـا مويـه و درد و رنــ 

		

پر از درد و با سوك و خسته برش

ز پوشيدهرويان ارجاسپ پنج

دو خواهر دو دختر يكى مادرش

 .21اوستا ،ترجمه دکتر ج .دوستخواه ،ج  ،۱صص ۳۵۱ - ۳۵۰؛ متون پهلوی،
جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا ،صص .62 - 56
 .22وندیداد ،جیمز دارمستتر ،ص .۲۴۱
 .23گاتها ،ترجمه موبد شهزادی ،هات  ،۳۲بند .۱۵
 .24همان ،هات  ،۴۳بند .۱۴

سؤال:
قرآن در ســورة توبه ميفرماید« :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 کفر و بتپرستي.
ايرانيان آن زمان به خداي يكتا ،معاد ،پل صراط و ...اعتقاد
داشتند .به ســبك خودشان نماز و وضو و ...داشتند و در
نماز ميگفتند :به نام خداوند بخشندة بخشايشگر مهربان.
آیا این رفتار یک رفتار دینی است؟
پاسخ:
در پاسخ به این سؤال ،ذکر چند نکته ضروری است:
انسل ََخ
 .1خداوند متعال در سوره توبه میفرماید :فَإِذَا َ
ث َو َجدت ُُّمو ُه ْم َو ُخ ُذو ُه ْم َو
ين َحي ْ ُ
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الح ُر ُم فَاقْتُلُوا ْ ال ْ ُم ْشرِكِ َ
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ص ُرو ُه ْم َو اق ُْع ُدوا ْ ل َ ُه ْم ك َّ
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يم ؛ «و
َو َءات َ ُوا ْ ال َّزكَو َة ف ََخلوا ْ َســبيل َُه ْم إن اهلل َغف ٌ
ُور َّرح ٌ

چون ماههاى 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 آیات پیشــین ( 3و  )4در ســورة توبه بنگریم،
درخواهیم یافت که منظور از مشرکین در این آیه ،کسانی
هستند که پیمانشکنی کرده ،علیه اسالم و جامعة اسالمی
دست به فتنهگری زدند .در سورة ممتحنه میخوانیمَّ  :ل
ى الدِّي ِ
ين ل َ ْم يُقَاتِلُوك ُْم ف ِ
ئكم اهلل ُ َع ِ
وكم مِّن
ن َو ل َ ْم ْ
ن ال َّ ِذ َ
يخرِ ُج ُ
يَن ْ َه ُ
(((
ب الْمق ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ين ؛
ْس ِط َ
برو ُه ْم َو تُقْس ُطوا ْ إِلَيه ِ ْم إ ِ َّن اهلل َ يح ُّ ُ
ديَارِك ُْم أن ت َ َّ

«خدا شما را از نيكى كردن و عدالتورزيدن با آنان كه با
 . 1توبه.5 /
 . 2ممتحنه.8 /

شما در دين نجنگيدهاند و از سرزمينتان بيرون نراندهاند،
باز نمىدارد .خدا كسانى را كه به عدالت رفتار مىكنند،
دوست دارد ».بر اساس این آیه ،مسلمانان تشویق میشوند
که در مقابل کافرانی که پیمانشکنی نکرده و از در جنگ
در نیامدهاند ،نیکی کنند و به عدالت رفتار نمایند.
پس همانطور که از سیاق آیه برمیآید ،حکم قتل کفار،
مربوط به دشمنان و فتنهگران و کینهتوزان است ،نه همة
غیر مسلمانان.
 .2بنا بر فقه اسالمی ،مجوسیان (ایرانیا ِن زرتشتی) جزء
اهل کتاب (و الاقل ملحق به اهل کتاب) شمرده میشوند
که بنا بر قرآن و ســنت ،کشتن اهل کتاب (پیروان ادیان
آســمانی) ممنوع است و باید به حکومت اسالمی جزیه
(مالیات) بدهند تا در مقابل ،حکومت در حفظ جان و مال
و ناموسشان بکوشد (((.امیرالمؤمنین علی در نامهای به
فرماندار آذربایجان که در آن عصر بســیاری از مردم آن
دیار زرتشتی بودند ،وی را به پرهیز از استبداد و ستمگری
(((
فراخوانده ،به رعایت عدل و مهربانی دستور میدهد.
همین فحوا در نامة حضرت به فرماندار اصفهان (اسپاهان)
نیز موجود است (((.در آن نامه ،امام حاکمان را به رعایت
حقوق انسانی و دادگری در حق مردم امر فرموده است.
پس در اسالم آزار رساندن به زرتشتیانی که سر جنگ با
مسلمانان ندارند ،امری مقبول نیست ،به همین جهت ،اگر
کسانی از مسلمین ،بدون دلیل موجه شرعی به زرتشتیان
آزاری برسانند ،رفتاری خالف قرآن و سنت از خود بروز
دادهاند و در دادگاه عدل الهی محکوماند .بر همین اساس
 .3توبه29 /؛ المقنعة ،شیخ مفید ،كتاب الزكاة و الخمس و الجزية ،باب ،29
ص 269؛ وسائل الشيعة ،ج  ،15باب  ،49ص.126
 .4نهج البالغه ،سید رضی ،ص  ،۳۶۶نامه ۵؛ نهج البالغه با ترجمه محمد
دشتی ،ص ۳۴۵؛ شرح نهج البالغة ،ابن ابى الحديد معتزلى ،ج  ،۱۴ص .۳۳
 .5نهج البالغه با ترجمه محمد دشتی ،ص ۳۶۱؛ دعائم اإلسالم ،نعمان بن
محمد تميمى مغربى ،ج  ،۱ص ۲۵۲؛ االستيعاب فى معرفة األصحاب ،ابن
عبدالبر ،ج ،۴ص ۱۴۶۷؛ الغارات و شرح حال اعالم آن ،ابراهيم بن محمد
ثقفى كوفى ،ص.۵۶۲

نمیتوان رفتار برخی «صحابهنمایان منافق» را به پای اسالم
راستین نوشت.
 .3چنین نبود که زرتشتیان بر دین و طریقت الهی بوده
باشند؛ بلکه آیین آنان دستخوش تحریف شد و به تعالیم
نادرست آلوده گشتند .دکتر عبدالحسین زرینکوب در این
زمینه میگویــد« :پیام تازهای که محمد خود را حامل
آن میدانســت ،همة جهان را به برابری و نیکی و برادری
میخواند و از شــرک و نفاق و جور و بیداد نهی میکرد.
نه همان اعراب که زندگیشــان یکسره در جور و تطاول
و شرک و فساد میگذشت؛ بلکه ایران و روم نیز که رسم
و آیین دیرینشان دستخوش اختالف و تعصب روحانیون
گشــته بود ،در آن روزگاران به چنین پیام دلنشــینی نیاز
(((
داشتند و آن را مژدة رهایی و نجات تلقی میکردند».
هنگامی که منطقی برتر ظهور میکند ،جایی برای دیگر
عقاید و باورهای منسوخ باقی نمیماند .قرآن میفرماید:
ن ال ْ َحقِّ لِيُ ْظه ِ َر ُه َعلَى الدِّي ِ
ُ ه َو الَّذي أ َ ْر َسلَ َر ُسول َ ُه بِال ْ ُهدى َو دي ِ
ن
ى بِاهلل ِ َشــهيداً((( ؛ «اوست (خدایی) كه پيغمبر
ُكلِّهِ َو كَف 
خود را به هدايت و با آيين درســت روانه ســاخت تا آن
را بر تمام اديان غالب گرداند و همین که خدا گواه باشد،
كفايت مىكند».
دکتــر زرینکوب میگوید« :در همان هنگام که اهریمن
نفاق و شــقاق کشور ساسانیان را به ورطة مرگ و نیستی
میکشانید ،سروش خدایی ،بیاباننوردان عرب را از جادة
(((
کفر و نفاق به راه هدایت و نجات میخواند».
دکتر جمشــید گرشاسب چوکسی (اســتاد دانشگاه
ایندیانای ایاالت متحده آمریکا و سرپرســت برنامههای
مطالعاتی خاورمیانه در این دانشــگاه) در کتاب «ستیز و
سازش» میگوید« :اکثر ایرانیان هنگامی که دیدند اصول و
 .6دو قرن سکوت ،عبدالحسین زرینکوب ،ص .59
 . 7فتح.28 /
 .8دو قرن سکوت ،ص .59

مبانی زرتشتی دیگر کارآیی ندارد ،از روی اختیار مسلمان
(((
شدند».
 .4پیرامــون فتح ایران و کشــتارها و غارتهایی که ادعا
میشــود ،بزرگنماییهای بســیاری صورت گرفته است.
«ریچارد نلسون فرای» ،اســتاد اسبق دانشگاه هاروارد در
رشــتة ایرانشناسی ،نوشته اســت« :اکثر ایرانیان در برابر
اسالم مخالفتی نکردند ».وی در ادامه میگوید« :تصور کهن
ریختن عربان از بیابان با یک دست به قرآن و دست دیگر
شمشیر ،اینک کام ً
ال منسوخ شده است .این چنین پدیدهای
(((1
نبوده است و امروزه واقعیات آشکارتر شدهاند».
با مرور تاریخ درمییابیم که بسیاری از نواحی سرزمین
ایران ،بدون جنگ و کشتار ،به دست مسلمین فتح شد .از
جمله شهرهایی چون مدائن ((1(،جندیشاپور ((1(،قومس
(((1
(سمنان و غرب خراسان) ((1(،آذربایجان ((1(،اصفهان،
و ...که مردم از رژیم متزلزل ساسانی خسته و دلگیر بودند
و حاضر به دفاع از حکومت ساسانی نشدند.
امروزه روشن شده است که بسیاری از اخبار فتوحات،
 .9ستیز و سازش ،جمشید گرشاسب چوکسی ،ص .۱۰۴
 .10عصر زرین فرهنگ ایران ،ریچارد نلسون فرای ،صص .۹۰-۸۹
 .11تاریخ طبری ،ج  ، ۵صص ۱۸۲۷ – ۱۸۱۰؛ تاريخ كامل ابن اثیر ،ج ،۸
صص ۳۳۷ - ۳۲۵؛ تاریخ بلعمی ،ج  ،۳صص ۴۶۸ – ۴۶۴؛ تجارب االمم،
ابن مسكويه ،ج  ،۱صص  ۳۲۳ - ۳۲۱و...
 .12تاريخ طبری ،ج ،۵ص ۱۹۰۹؛ تاریخ ابن اثير ،ج ،۸ص ۳۹۴؛ تاريخ
اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم ،شمس الدين ذهبی ،ج  ،۳ص ۱۶۹؛
تجارب االمم ،ج ،۱ص .۳۴۲
 .13تاريخ طبری ،ج  ،۵ص ۱۹۷۷؛ تاریخ ابن اثير ،ج  ،۹ص ۳۵؛ تاریخ بلعمی،
تاریخ ابن
ج ،۳ص  ۵۲۶؛ البدایة و النهایة ،ابن کثیر دمشقی ،ج  ،۷ص ۱۳۸؛ ِ
خلدون ،ج  ،۲ص .۱۱۹
 .14تاريخ طبری ،ج  ،۵صص ۱۹۸۱ - ۱۹۷۹؛ تاریخ بلعمی ،ج ،۳صص
 ۵۳۰ - ۵۲۹؛ تاريخ ابن اثير ،ج  ،۹صص ۴۰-۳۹؛ البدایة و النهایة ،ج  ،۷ص
۱۳۸؛ تاريخ ابن خلدون ،ج  ،۲ص ۱۱۹؛ معجم البلدان ،یاقوت حموی ،ج ،۱
صص .۱۲۹-۱۳۰
 .15تاریخ بلعمی ،ج  ،۳صص  ۵۲۰ - ۵۱۷؛ تاریخ ابن اثير ،ج  ،۹صص
۲۵ - ۲۴؛ معجم البلدان ،ج  ،۱ص .۲۰۹

صحیح نیســتند .برخــی روایات تاریخی که نشــانگر
خشــونتهای عجیب و حیرتآور است ،حقیقت ندارد.
در واقع عرب بر اســاس روحیة خاص خود که دوست
میدارد خود را قدرتمندتر از آنچه هست ،نشان دهد ،در
تعریف روایات کشتارها اغراق و گزافهگویی میکرد .این
مسئله را دکتر زرینکوب تأکید نموده ،مینویسد« :دربارة
اخبار فتوح تازیان در ایران مبالغهها و خطاهای بســیار
رفته اســت .روایات عرب از گزاف و خودستایی آکنده
اســت ،چنانکه اخبار خداینامههای ایران نیز از نفرت و
(((1
بهانهتراشی خالی نیست».
 .5زرتشتیان در زمانی که قدرت داشتند ،پیروان دیگر
ادیان را مورد قتلعام و کشــتار و تجــاوز قرار دادهاند،
به گونهای که تاریخ از بیان آن شــرم دارد .اینان چگونه
میتوانند بر رفتارهای خشن و غیر انسانی خود سرپوش
بگذارند و دین رحمانی اســام را خشن جلوه دهند؟ به
نمونههای ذیل توجه کنید:
الف) شــاپور ساســانی (قرن  3میالدی) ،دو اسقف
مســیحی را به جرم پرســتش نکردن خدای زرتشتیان،
اعدام کرد .در این عصر بسیاری از مسیحیان کشته شده،
(((1
خونهای بسیاری بر زمین ریخته شد.
ب) بهرام پنجم (پادشــاه ساســانی) به درخواســت
مهرشاپور موبد ،به قبرستانهای مسیحیان حمله میکرد و
قبرها را میشکافت و جنازههای مسیحیان را از قبر بیرون
کشیده ،روی زمین رها میکرد و این رفتار زشت تا سالها
(((1
ادامه داشت.
ج) يزدگرد دوم ،دو راهبة مســيحى را مصلوب كرده،
سپس سنگســار کرد .همچنین ،چند تن از مسیحیان را
 .16مقاله «اسالم در ایران» ،عبدالحسین زرینکوب ،نشریه معارف اسالمی
سازمان اوقاف ،شماره  ،۷ص .۳۶
 .17زرتشتیان ،باورها و آداب دینی آنها ،مری بویس ،صص ۱۵۰ – ۱۴۹
و .۱۷۱
 .18همان ،ص .۱۵۲

زنده درون دیوار قرار دادند .ســاییدن تنِ مجرمین زیر
پای فیل نیز مجازاتی رایج بود .در کتاب «اعمال شهیدان»
که سرنوشــت شهدای عيســوى در آن ثبت شده است،
انواع و اقســام زجرها و شــكنجههاى وحشــتناكى كه
علیه مسیحیان صورت گرفته است ،بیان گردیده .گاهی
زندانيــان را واژگون و گاهى با يک پا ســرنگون بر دار
مىكردند و با تازيان ه بر آنان ميزدند و بر زخمها ســركه
و نمک میریختند .انــدام آن بىنوايان را يک يک قطع
مىكردند و پوست سرشــان را مىكندند .گاهى پوست
چهره را از پيشــانى تا چانه برمىداشتند و گاهى پوست
دست و پشت آنها را مىبريدند و سرب گداخته در گوش
و چشمشان میريختند و زبانشان را مىكندند .حتی گردن
يكى از شهداى عيسوى را سوراخ كردند و زبان او را از
آن سوراخ بيرون كشيدند .ســوزن در چشم و در دیگر
نقاط بدن افراد فرو مىكردند و شکنجهها را آنقدر ادامه
میدادند تا مرگ او فرا رسد .يكى دیگر از ادوات شکنجه،
شانة آهنين بود كه گوشت تن محكوم را با آن مىكندند.
گاهى زندانیان عيســوى را وادار به اعدام همكيشان خود
(((1
مىكردند.
کتیبههای به جا مانده از عصر ساسانیان نیز این مسئله
را تأیید میکند .از جمله کرتیر (موبد بزرگ زرتشتی) در
کتیبة سرمشهد ،سطر  ۳۰ - ۲۹میگوید یهودیان ،صابئین
(مغتسله) و مسیحیا ِن ایران (در کنار هندوها و بوداییها) به
(((2
شدت توسط موبدان قتلعام و کشتار شدند.
حتی در اوستا و متون پهلوی (متون روایی زرتشتی)
آمده است که در آغاز ظهور زرتشت ،و در جنگی که
به تحریک زرتشــت میان ایرانیان و خیونان صورت
گرفت ،ایرانیان زرتشــتی میلیونها نفر از مردم آسیای
میانــه را قتلعام کردند و زنــان و دختران آنان را به
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