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 مقدمه

خداوند انسان را با فطرتی خدايی و روحی الهی  خلق کرده و 

گانه و قلب داده تا با به کار گیری به او عقل و حواس پنج

آنها مسیر پر فراز و نشیب کمال را طی کند، اما لطف سرشار 

رضايت نداده و برای اتمام حجت  صد و  الهی به اين مقدار

(نیز فرستاده تا بیست و چهار هزار پیامبر و دوازده امام )

 انسان را در يافتن مسیر صحیح زندگی کمک و ياری کنند.

اسالم دين کاملی است که پذيرش آن با عقل است و حجیت عقل 

نیز در آن را پذيرفته شده است، و تمام محتوای آن عقلی و 

عقلیات مقبول اوست، همه اديان قبلی مقدمه آن بوده و تمام 

با آمدن اين دين که در واقع آخرين و جامع ترين ورژن دين 

تمام اديان قبلی باطل شده و مورد پذيرش خداوند  است،

-نخواهد بود، با اين که در زمان خودشان خوب و مقبول بوده

 .   1اند

های ی نفس و وسوسهبا وجود اين بعضی افراد بشر به خاطر هوا 

شیاطین انسی و جنی  مسیر کمال را به کناری نهاده و مسیر 

کنند، قرآن کريم گمراهی و ضاللت را برای خود اختیار می

کند که دوست دارد،  چیزی در انسان را اين گونه معرفی می

و اين مانع حتی اگر  2مقابل هواهای نفسانی او مانع نشود،

                                                           

 (.58عمران ، )آل و من يبتغ غير االسالم دينا فلن يقبل منه و هو في االخرة من الخاسرين. -1 

 (.8بل يريد االنسان ليفجر امامه)قيامت، -2 
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وی راه برداشته شود، اين افراد دين هم باشد، بايد از جل

برای فرار از مقیدات دينی و پايبندی به احکام نورانی اسالم 

ديد بعضی کارها يزيد نیز وقتی می 1گرايند،به آيینی ديگر می

سرود که اگر با و خوردن شراب با دين اسالم سازگار نیست، می

ح  توان شراب خورد، من آن را بنابر دين مسی( نمیدين محمد)

 2خورم.می

ها، ها، حبس، رنجهاها، زحمتانقالب اسالمی ايران نتیجه تالش

هايی است که برائمه)ع( ،علما، شهدا، ها و شهادتاسارت

متدينین و ديگران تحمیل شد، انقالب نوپای اسالمی مورد تهاجم 

نظامی، تبلیغاتی، روانی، فرهنگی و نیز تحريم علمی، 

ل جهان استکبار قرار گرفت، و علی رغم تکنولوژی و اقتصادی ک

ها و مشکالت، در صعود به قله پیشرفت وجود برخی کارشکنی

توفیقات کالنی داشته است، و  در تحت رهبری پیامبر گونه 

حضرت امام )ره( و مديريت داهیانه مقام معظم رهبری به چنان 

های همطراز خود است و جايگاهی رسیده که مورد غبطه کشور

چشم انداز بیست ساله با شتاب زيادی به سوی اول شدن  مطابق

 رود. در منطقه پیش می

امروزه در جامعه ما نیز برخی افراد برای ارضای نفس و فرار 

ها، اديان از انجام فرامین شرعی، دست به دامن بعضی فرقه

شوند. و بعضی ديگر مباالتی به دين میتحريف شده و يا دچار بی

کران اند و از دريای بیاسالم ورقی نخوانده که از دفتر بزرگ

-اند و قرآن را از رو نیز نمیای ننوشیدهمعرفت اسالمی جرعه

اند، د بخوانند و در مديريت زندگی خود درماندهنتوان

های منافقانه ندای خروج از دين داده و مبلغ گرايش

اند. اين افراد که در دوران ارتدادآمیز و ضد انقالب شده

مقدس همراه انقالب و جهادی نبوده اند االن پرچمدار  دفاع

 اند.فساد و ضاللت گشته

ای زرتشتیان توسط همچنین با بازگويی وسیع تبلیغات ماهواره

جمله  ها ازساکنان ديگر استانمعدودی از افراد بومی و 

هويتی به اين افراد به خاطر خودباختگی و بی کرماناستان 

بزرگ رفته و با دلسپردگی به مظاهر ی شیطان دنبال وسوسه

طلبان همراهی پرطمطراق و متجمالنه غرب، با منافقان و سلطنت

و با انگیزه انتقام جوئی از اسالم، انقالب، امام و  3کرده 

                                                           

نشانه آن هم اين است که آيين زرتشت روزانه پنج نوبت نماز دارد، ولی اين افراد مقيد به ياد گيری و انجام دادن آن  -1 

 (.4124،ص  1و ونديداد، ج  47،  85، 58، بندهش 12شايست ناشايست  نيستند.)
 شد.دين الهی بدون تحريفی شراب حالل نيست، ولی مسيحيت تحريف شده مانع آن نمی البته در هيچ-2

ها توسط معتادان و هايی که تريلر تريلر از شرق و غرب کشور با سوبسيد آمريکايیاين اعمال تحت تاثير ماهواره -3 

 گيرد.  است، انجام میقاچاقچيان وارد اين مرز و بوم )که آزادی آن مرهون خون هزاران شهيد است(  شده



 
 

4 

، دهند و به نظام اسالمی نسبت می1شهدا،  ناکارآمدی خود را

-یگشايی به دشمنی با اسالم وتخريب و تخطئه نظام مبرای عقده

 پردازند. 

ای غرب و پیاده نظام ی غول رسانههاها و شبیخوناين هجمه

مزدور آن،  با سوء استفاده از سرزمین بکر فکر نوجوانان 

های  افکار شود بوستانگیرد، که باعث میونوباوگان، صورت می

 2مجوسیت دالن کم باور به آتشهای ايمان بعضی سادهو گلستان

با تکیه بر ینه چاکان مزدور غرب گرفتار شود. و اين س

گرايی و ناسیونالیسم افراطی در پی مسخ شعارهای واهی بومی

افکار عمومی و منحرف کردن آن از مسیر متعالی اسالم و دور 

کردن مردم از راه و کالم درخشان خمینی کبیر)ره( و شهدا 

 هستند.

ت البته بايد اعتراف کرد که تاکنون کسی دلسوزانه متصدی کاش

بذرهای زيبای معرفت شیعی در خانه ذهن افراد جامعه نبوده 

است. و نیز باغبانی نبوده که وظیفه هرس اعتقادات باطل و 

های فکری و رفتاری خرافی و حذف و از بین بردن علف هرزه

دوران پر آشوب نوجوانی و جوانی همگان را برعهده بگیرد، تا 

مان تبديل به میوه  بذر معرفت شکوفه ايمان بدهد و شکوفه اي

 عمل صالح شود. 

(، امید که با نهادينه شدن فرهنگ عظیم و معنوی علوی)

فاطمی)س( و مهدوی)عج( دامان بلند فساد، اعتیاد، نکبت، 

 پذيری جمع شود. خرافه پرستی، ضاللت و ذّلت

اما با توجه به اين که اين ادعاهای مطرح شده در جامعه، 

ای را به خود مشغول کرده به خالصهذهن بعضی از افراد جامعه 

پرداخته و ضمن تبیین وظیفه، به عواقب از نظرات زرتشتیان 

با اينکه  گرايی که نوعی ارتداد است، اشاره می کنیم.زرتشتی

بیان بعضی الفاظ و مسائل به دور از اخالق و ادب است، و 

طلبیم، ولی به اقتضای ضرورت تا پیشاپیش از بیان آن پوزش می

باشد که اين  ،شوندد ممکن مسايل به صورت شفاف مطرح میح

تری مقدار کفايت کند و الزم نیايد که مسائل مفتضح و سخیف

 تبیین شود.

 شتتزرمعنای 

يعنى دارنده شتران زرد، ولی يونانیان  زرتشتر يا»زوراست»

  ستاره شناس. ديوژن نامیدند؛ يعنىمى»زروآستر» زرتشت را

                                                           

 که حاصل عدم پايبندی به دين جامع و کامل اسالم است. -1 

 گرايی.زرتشتی -2 
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 زرتشت» گرفت است. تاريخ تولد ستاره پرست زرتشت را به معناى

قبل از میالد مسیح، تا  سال 055 تاسال قبل از میالد  513از  »

 از حمله اسكندر گفته سال پیش 0555سال ق .م . و حتى  0555

. محل تولد او نیز  به صورت قطعی معلوم نیست، ولى شده است

ق ايران معلوم وى در غرب ايران زائیده شده و در شر از قرار

پرداخته است، در باب تحصیالت زرتشت نیز  به كار دعوت خود

كرده يونان و برخى ديگر اختالف بسیار است، برخى او را تحصیل

هفتاد يا  دانند، زرتشت در سنشاگرد مكتبهاى فلسفى هند مى

 .يك سرباز تورانى كشته شد وسیلهه هفتاد و هفت سالگى، ب

 پرسش: آیا زرتشت پیغمبر بود ؟

قطعی نیست، برخی او را فیلسوف و برخی هم با احتمال  پاسخ:

فیلسوفان يونانی و سپس  از  اند، ولی برخیپیامبر دانسته

امروزه زرتشتیان اند، رومي خود را شاگرد زرتشت معرفي کرده

روند. زرتشتیان، يک اقلیت دينی در کشور به شمار می

 ت.پرستان  يک چیز اسزردشتیان، مجوسیان و آتش

 آَمنَ فرض کنیم زرتشت پیامبری واقعی است و مطابق قرآن )

ْنِزلَ  ِبما الرَّسُولُ 
ُ
 وَ  ِباللَّهِ  آَمنَ  ُكل   اْلُمْؤِمُنونَ  وَ  َربِّهِ  ِمنْ  ِإَلْیهِ  أ

َحد   َبْینَ  ُنَفرِّقُ  ال ُرسُِلهِ  وَ  ُكُتِبهِ  وَ  َمالِئَكِتهِ 
َ
 قاُلوا وَ  ُرسُِلهِ  ِمنْ  أ

َطْعنا وَ  سَِمْعنا
َ
مورد پذيرش  1(اْلَمصیرُ  ِإَلْیكَ  وَ  َربَّنا ُغْفراَنكَ  أ

ماست، ولی دستوراتی که ما بايد عمل کنیم، دستورات پیامبر 

خودمان و دين کامل ايشان است، چون دين اسالم ناسخ ديگر 

اديان است يعنی با آمدن پیامبر اسالم ديگر اديان مورد قبول 

خداوند نیستند. و اگر ما خدای نکرده بخواهیم از ايشان 

بهتر و بزرگتر که اولوالعزم عدول کنیم بايد بر پیامبران 

  هستند، مراجعه کنیم نه به... .

 اوستا 

شود کتاب مقدس زرتشتیان اوستا نام داشته است، گفته می

كتاب اوستايی را که طالكارى شده و بر دوازده  اسكندر مقدونى

به  نوشته شده بود، بسوزانید و از اين زمان هزار پوست گاو

 میان رفت. اندازه سه پنجم آن به كلى از

كتاب بود كه مشتمل  12هخامنشیان  گويد: اوستاىمىا الشعرملك

آورى  فصل مى شده است. در عهد ساسانیان كه به جمع 528بر 

                                                           
ها پيامبر، به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده، ايمان آورده است. و همه مؤمنان، به خدا و فرشتگان او و كتاب -1

  (158گذاريم، و به همه ايمان داريند )بقره، از پيامبران او، فرق نمىاند؛ ما در ميان هيچ يك و فرستادگانش، ايمان آورده
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فصل از آن به دست آمد  575اوستاى پراكنده پرداختند، فقط 

 تقسیم كردند. نسك 12كه آن را به 

 ندیدادو

است  و در آن  اوستا ونديداد يكى از بخشهاى مهم پنجگانه

هاى دنیوى و اخروى مذهبى و احكام و مجازات آداب و رسوم

تبهكاران و  ى كه علیهيوجود دارد. و بیشتر قوانین جزا

گناهكاران پیش بینى شده مانند تازيانه زدن، محو حشرات 

در اين كتاب آمده است، اين كتاب  ،كارهاى نیك موذى و انجام

نمت .باشدمى فركرد)فصل( 11حاوى  شرق وغرب معتقدند  1فکري

که به  باشدشفاهی اهورا مزدا و زرتشت می گفتار ونديداد

 است. پرسش و پاسخ صورت

 :2بعضي فصول وندیداد محتوای

آتش فرزند اهورامزد است . مرد گناهكار نزد موبد  :فصل پنجم

او را بريزد. اگر كسى در میان جمع  او، ثلث گناه ،توبه كند

و اگر كسى  باشندبمیرد، بقیه افراد نجس مىخوابیده باشد و 

در میان گروهى از گله گوسفند و... بمیرد، تا هشت گوسفند 

مى  ساير سگان باشند، افراد كمترى را نجس  نجس است و اگر

  .كنند

را سى قدم از آب و آتش و  زنى كه بچه مرده بزايد، محل او

 اس و خوراكو مذهبى سه گام دور نموده و لب از مردان مقدس 

جداگانه براى او فراهم نمايند. و مقدارى ادرار گاو نر، و 

خاكستر در رحم او بريزند و آنگاه با شاش گاو او  مقدار كمى

با لباس زن بچه مرده  را ضرا بشويند تا پاك شود. زن حائ

 .زائیده، بپوشانند

زند، بايد استخوان ،  فصل ششم ؛ كشاورزى كه زمین را شخم مى

و ادرار آدم و سگ و خون را از آن زمین دور  ، خوننمو، ناخ

 گرنه با تازيانه مجازات مى شود.  و ،سازد

 در اين فصل آمده است:

 اول چه خوراك بخورد؟ ،اى دادار، آن زن كه بچۀ مرده زايیده

شاش گاو و خاكستر سه قطره يا شش قطره  :پس اهورامزدا گفت

ريخته  ،يا نـُه قطره در رحم زنى كه بچۀ مرده زايیده است

هرآينه پس از آن )كه دوا در رحم آن زن ريخته شد( شیر  شود

به او خورانده  تازه دوشیدۀ ماديان يا گاو يا میش يا بز

                                                           

 باشند.مری بويس می -۳؛ فاروق صفی زاده -۲جيمس دارمستر؛ -۱از جمله اين افراد: -1 
؛ مترجم: سيّد محمدعلى حسنى، پرفسور سابق كالج نظام هندوستان؛ چاپ سنگى، يزد، اوستا  ، بخش سوم كتابونديداد - 2

2514.  
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 آب )يعنىكنده و خورش گوشت بىمیوه با پوست يا پوست سپسشود 

آب )پخته( و كرده يا كباب( و خوراك آرد غله بىگوشت سرخ

  به او داده شود.آبشراب بى

و كثافات مرده  فصل هفتم ؛ ادرار گاو نر از مطهرات است

مانند بول و منى و ساير اشیاء را پاك مى كند. كسى كه مرده 

نزديك آتش ببرد، براى همیشه نجس باشد. پزشكان  حیوانى را

نابتدا عملى ر نمايند و  آزمايش  1ا درباره ديوپرستا

را معالجه كنند. آنگاه حق العالج را نوشته و  2مزداپرستان

بیمار سرپرست و رئیس خانه باشد كه او را درمان كنند،  اگر

 ...پزشك دريافت كند يك خر ماده يا معادل آن را

روند آيا براى آموختن پزشكى مىو اينان كه مزداپرستند ●

 نخست در مزداپرستان آزمايش كنند يا در ِدَو پرستان؟ 

  پس اهورامزدا گفت پیش از مزداپرستان در ِدَو پرستان

آزمايش كنند. نخست يك ِدَوپرست را جراحى كنند؛ اگر او 

بمیرد ِدَوپرست دوم را جراحى كند. اگر او هم بمیرد، 

ند. اگر او هم بمیرد آن )كه ِدَوپرست سوم را جراحى ك

 خواهد پزشك شود( ابداآلباد ناقابل ِ كار پزشكى است.مى

 بزرگِ خانه را براى ارزش  :مزد درمان پزشك اين است

مزدش بايد  درمان كند )يعنى )چهار پا(كوچكترين ستور

كوچكترين ستور يا معادل قیمت آن باشد(، رئیس محله 

تور معتدل است را براى )مزدى كه معادل قیمت( س

رئیس شهر را براى )مزدى كه معادل قیمت(  درمان كند. 

حاكم واليت را )براى  بزرگترين ستور است درمان كند. 

چهار حیوانِ  )گاری( مزدى كه معادل قیمت( يك عرادۀ

 بسته است درمان كند. 

 را درمان  رئیس خانه كسى كه )يعنى پزشكى كه( زن اول

زن رئیس محله  ك خر ماده است. كند )مزدش معادل( قیمت ي

زن  را درمان كند )مزدش معادل قیمت( يك گاو ماده است. 

رئیس ده را درمان كند )مزدش معادل( قیمت يك ماديان 

زن رئیس شهر را درمان كند )مزدش معادل( قیمت يك  است. 

 شتر ماده است.

  

اى مقدس دادار گیتى و اى اهورمزدا، آيا طشت )ظرف( غذا 

نزديك سگ مرده يا انسان مرده برده شده چطور تطهیر كه 

بار طور كه اگر از طالست يكاين :شود؟پس اهورامزدا گفتمى

                                                           

 غير زرتشتيان -1 

 زرتشتيان -2 
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مالى كنند و يك بار با شاش گاو نر بشويند و يك بار خاك

اى است شوند. و اگر ظرف نقرهبا آب بشويند آن وقت پاك مى

كنند و مالى دوبار با شاش گاو نر بشويند و دوبار خاك

اگر ظرف آهنى است سه بار با شاش  ودوبار با آب بشويند.

بار با آب مالى كنند و سهبار خاكگاو نر بشويند سه

اگر ظرف مس است چهاربار با شاش گاو  شود. بشويند پاك مى

مالى كنند و چهاربار با آب نر بشويند چهار بار خاك

اگر ظرف سنگى است شش بار با شاش  شوند. بشويند پاك مى

بار با آب مالى كنند و ششگاو نر بشويند و شش بار خاك

و اگر ظرف گلى )يا( چوبى )يا(  شوند. بشويند پاك مى

 شود.لعابى است )مثل كاشى و چینى( هرگز پاك نمى

فصل هشتم ؛ كسى كه نزديك مرده آدم و سگ برود، بايد بدن 

 ...آب طاهر بشويد را با ادرار گاو نر و خود

اى مقدس دادار گیتى و اى اهورمزدا، مردى كه نزديك سگ مرده 

 شود؟يا انسان مرده برود چطور پاك مى

 اين طور كه اگر مرده را سگ  :پس اهورامزدا گفت

پاره كرده باشند مردارخوار يا پرنده مردارخوار پاره

 شود.پاك مىبشويد، پس تن خود را با شاش گاو نر و آب 

 ى دادار، اگر در راه آن شخص )يعنى از جايى كه مرده ا

افتاده بود تا جايى كه طاهر شده( آب باشد و مجازات 

آب بر او وارد آيد )يعنى دست به آب زده يا از آن 

عبور كرده يا باران بر او باريده باشد( سزاى گناه او 

رانى و اسب چوبچیست؟پس اهورامزدا گفت چهارصد ضرب با 

 برى )تازيانه( به او زده شود.با آلت فرمان چارصد ضرب

آن و دورى از آب و  فصل نهم: درباره مس میت و چگونگى طهارت

 . آتش و حیوان و همسر و... و غسل كردن و تشريفات آن

براى جلوگیرى از حمله ديوان بايد گاتها را  فصل دهم :

 . خواند و بحث از طهارت وجدان

آتش ، آب ، درخت ، مرد پركار، يازدهم: مطالبى در مورد  فصل

مخلوقات خوب و خواندن دعاى  زن ، زرتشتى ، آفتاب و ساير

 . تطهیر بیان گرديده است

نزديكان ، مانند پدر، مادر،  فصل دوازدهم: درباره مرگ

 برادر، خواهر، زن ، عمو، عمه ، دائى ، خاله و... مطالبى

بايد دست ذكر گرديده است كه براى انجام هر كدام چند روز 

 .از كار كشید

هرآينه اگر پدر بمیرد يا مادر بمیرد پسر چه مدت توقف كند  

)يعنى عزادار باشد( و دختر چه مدت براى مادر توقف كند 
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كار و چه مدت براى میت گناهكار. پس براى میت ثواب

كار و شصت روز براى اهورامزدا گفت سى روز براى ثواب

 گناهكار.

انه بمیرد يا زن رئیس خانه بمیرد ... هرآينه اگر رئیس خ  

كار و دوازده ماه ماه براى میت ثوابپس اهورامزدا گفت شش

 براى میت گناهكار دختر و پسر ايشان عزادار بمانند.

فصل سیزدهم: جوجه تیغى روزى هزار ضربه بر اهريمن زند. در 

اهورامزدا وارد مى كند.  مقابل ، موش صحرايى هزار ضربه بر

 اولى را بايد هزار تا زيانه زد و كشتن دومى كفارهكشنده 

 گناهان است . 

دارد. كسى كه ارزش سگ خشكى  برابرفصل چهاردهم: سگ آبى هزار

بايد ده هزار پشه و هزار مگس  او را زخمى نمايد يا بكشد،

به  را بكشد و اسلحه يك لشكر را بدهد و يا يك دختر باكره

حیوان كوچك بدهد،  27عتى و مرد مقدس اهداء نمايد. زمین زرا

 .دهد توله سگ پرورش 27و 

فصل پانزدهم: گناهان بزرگ عبارتند از: كافر شدن، سگ 

زدن و يا استخوان او را شكستن، سگ  پاسبان يا گله را داغ

افتد. با زن  حامله را زدن يا ترساندن به طورى كه در گودال

ى كه زخمى حائض نزديكى كردن ، با زن حامله وطى كردن به طور

با دختر باكره نزديكى كند، بايد خرج او و  شود. كسى كه

 ...مادرش را بدهد و

وظايف زن حائض و دورى او از عناصر و افراد  فصل شانزدهم:

 . مقدس و تطهیر او با ادرار گاو نر و آب

برد بايد خوراك مى حائض پس اهورامزدا گفت كسى كه براى زن

ال: خوراك زن حايض را در چه سه گام از او دور بايستد. سؤ

 بها مثل )ظرف( آهن يا سرب.ظرفى ببرد؟ جواب: در يك فلز كم

در حالتى كه زن هم با  با زن حائض نزديکی کندكسى كه  سئوال

 چه کفاره ای دارد:هوش و حواس و عاِلم به حیض خود باشد

يك هزار حیوان متوسط جّثه )مثل گوسفند( بكشد و   جواب

با پرهیزگارى نذر براى آتش ببرد، بازوها را هاى آن را تكه

يك هزار دسته هیزم پاك درست  و نذر براى آب مقدس ببرد

بازديد شده از چوب سخت با پرهیزگارى خوب براى آتش )نذر( 

دو هزار مار  و رونده را بكشديك هزار مار برشكم و بیاورد

دو هزار  وكننده در خشكى( كش )زندگىيك هزار وزغ نفس وديگر 

كش را و دو هزار مور ديگر يك هزار دانه مور دانه ووزغ آبى 

طور پل( روى آب جارى )براى سى شاه تیر چوبى )به  و را بكشد
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رانى و يك اسب چوبعبور مردم( بگذارد و يك هزار ضرب با 

 هزار ضرب با آلت فرمانبرى )يعنى تازيانه( به او زده شود. 

ن را در گودالى دور از آب و آتش فصل هفدم ؛ بايد مو و ناخ

و بايد آنها را چال كنند؛ زيرا روى  بريزند، و مرد مقدس 

 .زمین را نجس مى كند

اشتباها براى دعا در برابر آتش دستمال  فصل هجدهم ؛ كسى كه

بهترين  . جلو دهان بگیرد، مورد نكوهش قرار گرفته است

 .استپرهیزكارى عبارت از گفتار نیك و كردار نیك 

  طهارت و پاکیزگی در آیین زرتشتی

است، احکامی  غیر قابل قبول يکی از ويژگیهای اين دين احکام 

از جمله  که حتی انسان از بیان کردن آن نیز کراهت دارد.

 اين مسائل، احکام مربوط به طهارت است !

مراسمی  بهترين راهها برای طهارت در آيین زرتشتی يکی از  

  و مراحل آن چنین است : موبدان اجرا می شوداست که توسط 

 خواندن اوستا  - ۱  

)ادرار «  نیرنگ » طهارت و پاکی درون با آشامیدن  - ۲ 

 با کمی از خاکستر آتش مقدس.  تقديس شده گاو (

ادرار «  ) گمیز» و طهارت و پاکی بیرون که با سه عامل  - ۳

 شود. تقديس نشده گاو(، سنگ و آب انجام می

 طهارت برای دعا و نماز  

فرد پاک دين بايد پیش از هر نماز و دعا و نیايش  وضو    

در بامداد وقتی از خواب بر می خیزد ابتدا » )پادياب(کند : 

بايد با گومیز دست و روی و چشم و گوش و پای را بشويد: دست 

از بیخ گوش تا زير  صورتاز ساعد تا سر دست سه بار ، 

 1« زنخدان ، سه بار پای تا سر ساق 

 طهارت مرده کشها    

افرادی که مرده ای را به دخمه برده اند ناپاکند بايد در 

ی چند گام دورتر از مرده بنشینند تا همانجا به فاصله

مزداپرستان برايشان ادرار بیاورند که سر و تن خود را 

 بشويند  .

 ،ده عبارتند از ادرار چهارپايان کوچکادرارهای پاک کنن 

زنی که خیتودت کرده باشد و ادرار  ادرار ستوران ، ادرار

  2مردی که خیتودت کرده باشد.

                                                           
 .4124،ص  1و ونديداد، ج  47،  85، 58، بندهش 12شايست ناشايست  - 1
 . 504،ص  1ونديداد، ج  - 2
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  کیفر دزدی

  اگر کسی دزدی کند اگر يک درم باشد از او دو درم می

برند!! و ده ضربه با چوب بر گیرند و نرمه گوش او را می

  کنند.زندانی میاو زده و او را يک ساعت 

 عالوه بر کارهای فوق اصل گوش او  ،اگر دو بار دزدی کند

  نمايند.بريده!! و بیست ضربه چوب و دو ساعت زندان می را

 نمايند.اگر سه بار دزدی نمايد دست او را قطع می  

  نمايند.درم بدزدد او را خفه!! می ۰۵۵اگر 

  1مجازاتهای مالی و بدنی

تاريخی، در دوران دينی و تاريخی کهن که دين طبق گزارشهای   

حاکمیت مطلق داشته و حکومت دينی برقرار بوده رعايای دينی 

مقامات روحانی بوده اند و در  به شدت مرعوب دين و مقهور

 انجام فرايض زير نظر قرار داشته اند.

کیفر گناهان بزرگ و کوچک متفاوت بود، برخی گناهکاران را  

سر می بريدند، يا بند از بند قطع می کردند  ويژه ایبه شیوه

و زنده پوست می کندند، يا که  کشیدنديا که به چهار میخ می

  .استخوانهايش را می شکستند يا  ...

 مجازاتهای بسیار طاقت فرسا  در متون زرتشتی 

 اعدام به خاطر شرکت نکردن در جشنها:    

نهای فصلی که طبق تعالیم زرتشتی شرکت در گاهنبارها ) جش 

شود(  واجب يا پايان هر فصل سال برگزار می در آغاز، نیمه

 2منجربه اعدام می شود! است و ترک آن در مواردی

 در احکام گهنبارها آمده است :

نذری  )در نخستین گهنبار شرکت نکرد و میزد  3اگر بهدينی 

را نداد، در میان   (نان و گوشت و میوه غیر مايع خوردنی ،

در دومین گهنبار شرکت  نان در خور بندگی نباشد و اگرمزديس

نباشد و  نکرد و میزد را نداد در میان مزديسنان پیمان شناس

با او داد و ستد نبايد کرد. اگر در سومین گهنبار شرکت 

نکرد و میزدرا نداد در محاکم قضايی ادعای او پذيرفته 

 نیست.

                                                           

 .175برگرفته از ايران، آيين و فرهنگ، محمود رضا افتخار زاده، ص  -1 

 281و ويسپرد  25 – 4/  171 – 172،  155در خرده اوستا  -2 

 يعنی زرتشتی.بهدين  -3 
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ا نداد به اتالف اگر در چهارمین گهنبار شرکت نکرد و میزد ر 

محکوم است يعنی گاو و استر و شتر او بايد  ستور برگزيده

شرکت نکرد و میزد را  کشته شود و اگر در پنجمین گهنبار

اموال او  یی جهانی محکوم است يعنی همهنداد، به اتالف بهره

 هدر است.

اگر در ششمین گهنبار شرکت نکرد و میزد را نداد از دين 

اينکه گناهی باشد بايد بر او خروشید و  بیرون است و بدون

محکوم به اعدام است و  او را راند و بدون اينکه گناهی باشد

 بايد او را کشت.

    کیفر آلوده کردن زمین کشاورزی

يکی از گناهان بزرگ در آيین زرتشتی، آلوده کردن زمین   

کشاورزی است و برای اين گناه، کیفرهای سخت و طاقت فرسايی 

 شده است .تعیین 

 : آمدهکتاب اوستا  در

کسی که زمین کشاورزی را آلوده کند گناهکار است و کیفرش 

دويست تازيانه با  اسب رانی و ی محکم با شالقدويست تازيانه

   1شالق چرمین می باشد.

ی ی مويی باشد گناهکار سی ضربهاگر آلودگی زمین به اندازه

  .ی چرمین کیفر داردی تازيانهتازيانه اسب رانی و سی ضربه

ی اگر آلودگی، استخوان سگ و يا انسانی باشد و به اندازه

ی اسب بند انگشت میانی هم باشد کیفر گناهکار پنجاه تازيانه

اگر آلودگی به اندازه دو  ی چرمین استرانی و پنجاه تازيانه

اگر به اندازه ی يک  انگشت باشد دويست تازيانه از هر کدام

ی اگر به اندازه ار صد تازيانه از هر کدامبازو باشد چه

اگر جسد مرده   تازيانه از هر کدام باشد ششصد جمجمه يک مرده

   .سگ و يا انسان را رها کند هزار تازيانه از هر کدام

  دفن کردن جسد انسان یا حیوان

يکی ديگر از گناهان بزرگ در دين زرتشتی دفن کردن جسد  

است و چنانچه پیشتر اشاره کردم انسان يا حیوان در زمین 

ن است که جسد را در دخمه قرار دهند آی شرعی زرتشتیان وظیفه

 ی حیوانات شود.تا طعمه

اگر کسی بر خالف اين دستور عمل کند بايد به سختی مجازات 

شده برای اين گناه چنین است  شود. مجازات در نظر گرفته

مین که نیمی از های مرده در زهای مرده و آدم کیفر دفن سگ

ی اسب رانی و ی محکم تازيانهپانصد ضربه ،سال در زمین باشد

ی چرمین، کیفر دفن سگهای مرده و مردهای مرده پانصد تازيانه

                                                           

 . 681، ص  1ونديداد، ج - 1 
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ی اسب رانی و که يکسال در زمین مانده باشد هزار تازيانه

  1ی چرمین. هزار تازيانه

 کیفر پارچه کشیدن روی مرده 

جسد مرده نیز از گناهان بزرگ به شمار پارچه کشیدن بر روی  

 می رود و کیفر آن چنین تعیین شده است :

ای روی مرده اندازند هرچند که ناچیز باشد که فقط اگر پارچه

ی اسب پايی را بپوشاند آن گناهکار سزاوار چهارصد تازيانه

ی رانی و چهارصد تازيانه ی چرمین است، اگر پارچه به اندازه

ی ی اسب رانی و ششصد تازيانهششصد تازيانه يک شلوار باشد

ی اسب ی جامه باشد هزار ضربهچرمین، اگر پارچه به اندازه

  2.ی چرمینرانی و هزار تازيانه

  مجازات حمل مرده به تنهایی

اين احکام را بر   ی حمل کنديای را به تنهااگر مردی مرده

 نمايند:او جاری و ساری می

 شود که از آب وگیاه خالی داری میآن مرد در جايی نگه

 باشد!!

 !خوراک وپوشاک حقیر برايش فراهم آورند 

  !!در حصاری او را تا زمان پیری حبس کنند 

  در زمان پیری مردی تنومند او را به باالی کوهی ببرد

 تنش جدا کند!!  وسر از

   در آخر جنازه او را خوراک درندگان الشخور و کرکسها

 نمايند!!

 سگ

از حیواناتیست که در دين زرتشتی از ارزش و  )سپن(سگ 

های نمادين بسیاری ای برخوردار بوده و جنبهجايگاه ويژه

ی پرورش کورش نوشته يافته است. هرودت در کتاب خود درباره

است که او را به گاوبانی سپردند که زنی بنام سَپکو داشت. 

و مادر کورش از سپکو شیر خورد و بزرگ شد و چون نزد پدر 

خود بازگشت از سپکو ياد کرد و مهر او را بیاد می آورد. 

ی سپکو به معنای سگ را از زبان او میچون نزديکانش واژه

                                                           

 .54و50، صص5و ج505، ص  2ونديداد، ج  -1 

 23 – 22/  2/  272/  2ونديداد  -2 
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شنیدند، به مردم گفتند: کورش به خاست ايزدان در بیابان 

 .از سگی شیر خورد

در دين زرتشتی سگ محافظ )پشوپانه( گذرگاه میان دنیا و 

وپانه اينست که ارواح پاک را از ی پشآخرت است. وظیفه

ی گذشتن از پل آسیب اهريمن برهاند و به ارواح پلید اجازه

را ندهد. در باور زرتشتیان، سگ از جمله جانورانیست که 

ی کیومرث به وجود آمده و به همین دلیل گوشت آن از نطفه

 .خوردنی نیست

  يمه خدای مرگ، دو سگ داشته که همواره او را همراهی

اند و کار اصلی آنها ترساندن اهريمنان و کردهمی

مراقبت از ارواح بوده است. گفته می شود ارواح 

درگذشتگان از يمه)جمشید( خواستند که سگها را برای 

 .راهنمايی و نگاهبانی آنها به سرزمین مردگان بفرستد

گويند: حوا و آدم هنگامی که زندگی يافتند آتش آنها می

دی را که هرمزد به آنان داده بود ذبح روشن کردند و گوسپن

ای از آن را درون آتش انداختند که در کردند و آنگاه تکه

ای ديگر را ديدگاه ايشان عنصری بسیار مقدس بود و قطعه

بسوی آسمان افکندند. سگی که همراه آنان بود دويد و گوشت 

و چه بسا که يکی از داليل تقدس سگ در  را ربود و خورد.

تیان همین باشد يعنی تغذيه از گوشت مقدس)گوشت نزد زرتش

ای از گوشت را در آتش گو+سپند(. در گفتاری ديگر آنها تکه

ی افکنند و تکهای را به عنوان سهم ايزدان در آتش میو تکه

برين پايه می توان فرض گرفت که  دهند.ديگر را به سگ می

شمرده آتش و ايزدان و سگ هرسه از ديرباز سپندينه)مقدس( 

اند، آنها حتی معتقدند که سگ از دنیای ماوراء خبر می شده

 داشته و میانجی دنیا و آخرت است. 

  در دين زرتشتی سگ با انسان هم رتبه است و احکام و

-های انسانويژگیهايی که به آن نسبت داده شده با ويژگی

ای از جانوران کند. گويی اين حیوان آمیزهها برابری می

است. در ونديداد هشت ويژگی به سگ نسبت داده و مردمان 

شده که هر ويژگی با يک طبقه از مردم برابرست: نخست: 

چون يک موبد، ديم: چون يک نظامی، سیم: چون يک شبان، 

چارم: چون يک نوکر، پنجم: چون يک دزد، ششم: چون يک 

شکارچی شبرو، هفتم: چون يک بدکاره، هشتم: چون يک 

 .کودک

موبد راضی، بردبار و اندک خواهش و سالک  سگ همانند يک

همانند يک نظامی و يک شبان، نگاهبان گله است و  است.

دشمن را میراند. مانند يک نوکر خانه، خوراکش ناچیز 
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است و فرمان صاحب خود را می برد. مانند يک دزد و 

دارد و چون خوراکی شکارگر شبرو، تاريکی را دوست می

شیار است. چون يک بدکاره خانه ببیند در می ربايد و هو

کند. مانند يک کودک پر و خوراکش ناچیز بوده، فرياد می

 خواب و نوازش خواه است. 

  سگ دشمِن اهريمن است و چون پارس می کند درد و رنج و

برد. در بند هشت آمده آزار و نافرمانی را از بین می

-است: از آفريدگان مادی، سگ، نگاهبان و از میان برنده

 .بردها را از میان میی ناپاکیی درد است و با چشم همه

 مراسم سَگدید 

 شد چون در ديدگاه زرتشتیان، زمانی که جان از بدن خارج می

يازد و آنرا پلید نسوش،که ديويست که بر اجساد دست   می

کند، بر وی هجوم می برد، سگ آن جنازه را می بیند و می

ها، سگ گله ، سگ میان سگشود. از نسوش از آن رانده می

ای برخوردار بوده خانه و سگ آبی و خارپشت از قداست ويژه

توانند ديو جسد را بگريزانند، سگ گله درين کار بر و می

در عمل سگديد اگر سن سگ از چهار  .ديگر سگان برتری دارد

 تواند عمل سگديد را انجام دهد. ماه کمتر باشد،  نمی

 نین بود که سگی نر، و بزرگتر رسم سگديد کردن مرده چ

از چهار ماه ، ترجیحًا چهار چشم باشد) يعنی باالی هر 

چشمش لکه ای باشد،( بدن زرد و دوگوش سپید يا بدن 

-سپید و گوش زرد داشته باشد را بر بالین مرده می

دادند. سودمندی آيین آوردند و جسد را به سگ نشان می

تواناست و توانا  سگديد دراين است که سگ در شناخت مرگ

 .به شناخت زندگان از بیهوشان و مرده گان است

 رفت، در مراسمی جسدش را هنگامی که انسانی از دنیا می

بردند. آنگاه بدنش را با به دخمه)برج خاموشان( می

شستند کردند و آنگاه با آب میادرار گاونر ضدعفونی می

بند پوشاندند و کمرو در آخر به لباس کتان سپیدی می

مقدس را به او می بستند. سپس دو تن در کنارش می نشست 

خواند، و تا وقتی نفر سیم دعای ويژه را باالی سرش می

تماس خود را با او حفظ می کردند و آنگاه خويشان و 

-نمودند و میياران برای آخرين بار با او وداع می

ماند. رفتند و ديگر کسی نزد جسد نمیبوسیدندش و می

ی سپیدی به نام پیوند، به هم و نفر که با پارچهتنها د

-مرتبط بودند جسد را حمل می کردند و روی صحن می

ها(خورده گذاشتند تا توسط حیوانات ) سگ، گرگ،کرکس
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ی اين مراحل سگ نیز حضور می يافت. شود. و در همه

ها را در چاهی که از آهک پر شده بود می آنگاه استخوان

 .دريختند تا نابود شو

البته اين رسم از زادگاه اصلی ايرانیان؛ که سرزمینی 

سرد و يخبندان و در بیشتر ماههای سال سرد بود 

 برخاسته است. 

  زرتشت از اهورا مزدا می پرسد: آنکه بگذشت و بمرد و

سگ و پرنده تن او را از هم متالشی کرد و گرگ و کرکس 

 ببرد، چگونه دوباره بهم رسند؟

 ..اين آفريدگان را آنگاه که نبودند  :اهورا مزدا گفت

توانستم آفريدن، و اکنون که بودند اما متالشی شدند 

  :ترست. زيرا مرا پنج انباردارستدوباره ساختن آسان

 ی گوشت و استخان و پی يکم: زمین، که نگهدارنده

  .مردمست

 دويم: آب، که نگاهدار خون است.  

 سیم: گیاه، که نگهدار موی تن و سر است.  

 ی آتش استچهارم: روشنی، که پذيرنده.  

  پنجم: باد، که جان آفريدگان را هنگام رستاخیز باز

 .دهد

توان چنین با نگاه به آنچه آمد اجرای آيین سگديد را می

 : بر شمرد که

 .فهمدسگ زنده يا مرده بودن انسان را می - 1

 .تواند اهريمن را از تن دور کندسگ می  -1

ظت و نگاهبانی است پس ارواح پلید را از سگ نماد محاف  -5

 .جسد دور می کند

به پاس وفاداری و خدمات ارزشمندش در اين آيین حضور  -7

 .دارد

نماد نابود ساختن احساسات غیر اخالقی و سمبل اخالق   -8

 .است

 .نماد مادر زمین است -0

 حقوق سگ در وندیداد

  بخشی از امروز به بخش ديگری از احکام در ونديداد که

اوستاست اشاره می نمايیم و هنوز اين سئوال باقی است 

 که آيا تحريف در دين زرتشت صورت گرفته يا نه !؟
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  تازيانه ۲۵۵کسی که غذای بد به سگ گله بدهد کیفر او

 باشد .می 2ضربه تازيانه سروشه۲۵۵و 1اسپاهه

  ضربه  ۰۵کسی که به سگ خانه غذای بد دهد کیفر او

 باشد!!ضربه تازيانه سروشه می۰۵وتازيانه اسپاهه 

  کسی که به سگ شکاری غذا بد دهد همانند کسی است که به

 کودک نوزاد پدر ومادر پرهیز کار خوراک بد دهد !!! 

  اگر کسی به سگ نگاهبان ده و گله خوراک بد بدهد

ساالر خوراک بد همانند آنست که به صاحب خانه و خان

ی غذای بد برساند داده باشد. اگر کسی به سگ ولگرد

 همانند آنست که به سالکی غذای بد رسانده باشد.

  اگر به توله سگی خوراک بد بدهد همانند آنست که به

کودکی خوراک بد رسانده باشد و چنین شخص يا اشخاصی 

 .سزاوار مجازاتند

  هرکسی که در دنیا از سگ نگاهداری کند و به آن غذا

 خی باشد زرين گوش)داده، حیوان را نیازارد، اگرچه دوز

همان سگی که نگاهبان پل میان دنیا و آخرت (، آوايی 

دست  اودهد چنانکه ديوان از عذاب کردن سهمگین در می

دارند؛ اما اگر کسی در دنیا سگ را آزار دهد، بر می

 .دهدزرين گوش اجازه گذر از پل را به او نمی

 وی گوش راست  ،اگر سگی انسان يا گوسفندی را زخمی کند

 بريده شود. 

  اگر برای بار دوم اين کار را کند گوش چپش بريده شود

 و..!!!

زند البته نبايد هر کسی را که در سخنانش مثال به سگ می

متهم به گرايش به اين خرافات کرد، ولی در مورد کسانی که 

 دانیم.در تالشند، سگ را تطهیر کنند ما نمی

 

 آتش در نگاه زرتشتیان

اورمزد پرسید: جهان بهتر است یا آتش بهرام؟ زرتشت از 

-اورمزد گفت: آتش بهرام، چون اگر آتش بهرام نبود جهان بی

  3ماند.سامان می

و از آن با نام پسر ای دارد آتش در آیین زرتشت تقدس ویژه

در دیدگاه  1اهورا مزدا و یکی از ایزدان بزرگ یاد شده است.

                                                           
 زدند.چوبی که با آن اسب را می - 1
 تازيانه چرمی. - 2

 .2255، صفحه 5ونديداد،جلد دوم ، فرگرد -3 
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اماتی دارد، این زرتشتیان آتش مراتب، تقسیمات و مق

در هر یک از آثار زرتشتیان متفاوت از دیگری نقل  2تقسیمات

شده است، که اختالف میان آنها بسیار زیاد است، آنها برای 

ای دارند که پر از پاس داشتن هر نوع آتش، آداب و رسوم ویژه

 خرافات و غیر قابل ذکر است.  

نمی توان به در آیین آنان دو چیز است که قیمت و ارج آن را 

جای آورد و از آن دو یکی مرد اشو )موبد( و دیگری آتش 

بهرام . در باور آنان کسی که آتش بهرام را خاموش کند 

مستحق مرگ است که این دستور برای آنان که در افروختن آن 

 3هم شرایط را رعایت نکنند، صادق است 

 احکام مربوط به آتش:

تر در خشک باشد نهادن چوبنهیم، باید چوبی که در آتش می  -1

 باشد؛ می -که پسر اهورا مزداست -آتش اهانت به آتش

وختن آتش در آفتاب و یا قرار دادن آن در برابر نور افر -2 

 خورشید یا تاباندن نور خورشید از روزنی بر آن ، گناه است؛ 

گذاردن آب در کنار آتش گناه است، چرا که در این صورت  -2

 4آورند؛رسند و زیان به بار میبه هم می دیو آب و دیو آتش

 دست زدن به آتش گناه است؛ -4

 با دهان دمیدن )فوت کردن(به آتش، گناه است؛  -5

اگر از ظرف روی آتش آب یا چیز دیگری بر آتش بریزد،  -6

 گناهی نابخشودنی است؛ 

آتش را نباید تنها گذاشت تا خاموش شود، و هر کس این  -7

 کار را انجام دهد، دوزخی است. 

 5حرمتی کند:هرکس به آتش بی 

 شود؛ دعا نیاز و حاجت او بر آورده نمی -1 

 شود؛اش هرگز پذیرفته نمیتوبه -2

 کند؛در بازرگانی سود نمی -2 

 شود.صاحب پسر نمی  -4

کده هايی شوند، دارای آتشهم نامیده میپرست که آتش زرتشتیان

و تشکده مقدس آسه دارند که  هايیآتشکده در ايرانهستند که 

 :عبارتند از ترمعروف

                                                                                                                                                                                         

 .087، صفحه  8ونديداد، جلد دوم ، فرگرد  -1 

 )آتش بهرام، آتش آتشکده، حرارت غريزی درون حيوانات و انسان، آتش گياهان، آتش ابرها، آتش افزونی(. -2 

 ، تشريفات نشاندن آتش بهرام. 5ونديداد، فرگرد -3 

 .2535، صفحه 5ونديداد، جلد دوم ، فرگرد -4 

 .2252و2535، صفحه 5ونديداد، جلد دوم ، فرگرد -5 
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 آتشکده آذر گشنسب در آذربايجان غربی؛ -1

در شهر  1آتشکده آذرمهرمعروف به آتشکده آذر برزين مهر  -2

 ؛نیشابور يا ابرشهر خراسان

آن آتشکده آذرفرنبغ يا آذر نام ديگر که آتشکده کاريان  -3

خورداد است که در شهر فیروز آباد در صد و بیست 

 .کیلومتری جنوب شیراز است

آتشکده آذرنوش، آتشکده  نام برخی ديگر آتشکده آذر شب،

 است. آتشکده آذرباد يا آذربادگان و آناهیتا

 درآئین زرتشت زن

در امپراطوري  2:نويسدكريستیان بارتلمه خاورشناس آلماني مي

بنابر قوانین متداول از قديم زن شخصیت حقوقي نداشت  ساساني

گرديد. وي از پنداشته مي شيء شد بلكهيعني زن شخص فرض نمي

 هر لحاظ در تحت سرپرستي و قیومیت رئیس خانواده كه كتك

شد، قرار داشت. اين رئیس خانواده ختاي )كدخدا( نامیده مي

صورت مرگ آنها جانشین آنها  يا درممكن بود پدر يا شوهر و 

نداشت.  باشد. اختیارات اين قّیم يا رئیس خانوار محدوديتي

شد و يا تمام هدايايي كه احیانًا به زن يا به كودكي داده مي

كردند، عینا كار و غیرآن تحصیل مي آنچه كه آنها براثر

رئیس  مانند درآمدهاي اكتسابي بردگان همه متعلق به اين

 .بودخانوار 

و  زن نیايش ندارد مگر اينکه روزی سه بار نزد شوهر خود رود

 رضايت او را بطلبد که اين همان عبادت اوست!!

 !خریداري زن

خريد زن در دوره ساساني  3يکی ديگر مستشرقین مي نويسد: 

وجود داشت، بنابراين رسم خواستگار مبلغي معین پول يا 

داد لیكن اگر پس از كااليي معادل آن مبلغ، به والدين زن مي

بايست نازا است، اين پول مي گرديد كه زن ازدواج معلوم مي

 !4به شوهر پس داده شود

                                                           

 دهخدا هم ذکر شده است.نامه اين مطلب در لغت -1 
 الزماني.حقوق ساساني، ترجمه دكتر ناصرالدين صاحب زن در-  2
 وتمدن ايراني. كلمان هوار خاورشناس فرانسوي در كتاب ايران - 3
 دينكرد. بنابر كتاب - 4
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 تعدد زوجات و ازدواج با محارم

رفت، و در خانواده به شمار مي اس تشكیلاصل تعدد زوجات اس

 توانست داشته باشد به نسبتعمل عده زناني كه مرد مي

  1 .استطاعت او بود

 

 !مصیبت زن و فرزندان كسي كه برخالف پیمان رفتار كند

ونديداد آمده است: اي آفريننده جهان جسماني و اي  دركتاب

تخلف نمايد چه شفاهي  مقدس بگو بدانم كسي كه از عهد وپیمان

 اشخاصي را گرفتار گناه خود مي سازد؟ اهورا مزدا پاسخ داد

د سال صوگفت: دراين صورت اقرباي نزديك متخلف در مدت سی

واسالم زنان ايراني را از  ..!!بود گرفتار گناه وي خواهند

 !بخشید چنین رسوم و آئیني خرافي رهائي

 2احکام زن حائض

  ،آفتاب، آب روان، آتش و زن حايض حق ندارد به آسمان

 !!  ستارگان بنگرد

  زن حايض حق ندارد با مرد نامحرم سخن گويد ! و

 درآفتاب بنشیند!!

  تطهیر زن حائض : بايد سه گودال بکنند،  در دو گودال

با ادرار گاو او را شستشو دهند و در گودال سوم با آب 

 در کتاب ونديداد می گويد : 3او را بشويند .

   برای اين زن غذا وخوراک به همراه آورد بايد مردی که

خشک ويک  سه گام از او فاصله بگیرد و دو قطعه نان

 ای که ضعیف نشود !!مقدار آب جو به اندازه

  هر گاه کودک او را لمس کند بايد دستها وسپس او را

 شستشو دهند.!!!!

   هر گاه او بیش از نه روز حیض ببیند  سه سوراخ در

با ادرار گاو  را در دو سوراخ اول  زمین بکنند وزن

 !!ودر سوراخ سوم با آب بشويند!!

  هنگامی که زن در خانه مزدا پرست نشان حیض ببیند بايد

در خانه که از گیاه و درخت خالی باشد انتخاب  يک معبر

                                                           
 .دانماركي در كتاب ايران در زمان ساسانيان پرفسور كريستين سن خاور شناس - 1
 و کتاب مغان ونديداد نوشته هاشم رضی. نوشته موبدان زمان ساسانی ۵۱ونديداد فرگرد  - 2
 .12و  16، صص  2ونديداد، ج  - 3
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وآن را از  نمايد و زمین آن را سنگ ريزه نرم بپاشد

خانه جدا نصف، از سه يک، از چهار يک يا از پنج يک 

ديد زن به آتش افتد و فاصله او از  کند و اال ممکن است

 گام باشد و فرد55آب، شاخه برسم و مرد پارسا  آتش،

گام  5معینی که برای او غذا وخوراک میبرد نبايد از حد 

بايد در يک ظرف آهنی يا  به وی نزديک شود و غذای او را

  .سربی و يا هر ظرف فلزی معمولی باشد

 از سه شب و روز بگذرد و همچنان حائض  حیض او اگر مدت

شب  بماند بايد تا پايان شب چهارم و اگر پاک نشد تا

ششم واگر پاک نشد تا شب هشتم و تا شب نهم اگر پاک 

اين زن هر گاه بعد شب نهم  .نشود در جايگاه خود بماند

او  باز در خون حیض باشد، معلوم می دارد که ديو ها به

و او را در حالت دشتان باقی نگاه  مستولی شده اند

خودشان آفت خود را به  اند و در جشن و بزرگداشتداشته

می  در اين صورت جايی را انتخاب اين زن نازل ساخته اند.

پس  کنند که از گیاه و درخت هیچ پوششی نداشته باشد.

کنند و زن در دو گودال  سه گودال و سوراخ در زمین می

ار گاو غسل می دهند و در گودال نخست با گومیز يا ادر

آب شستشو می دهند. اگر در فصل تابستان باشد  سوم با

زمستان دويست  بايد دويست مورچه دزد دانه غله و در

  .خرفسترحشره که مخلوق اهريمن هستند از هر نوع بکشد

 مرد مزداپرست حالت قاعدگی را از زنی که نشانه  اگر يک

انجام داده و  پشوتناو گناه  حیض ديده زايل سازد،

تازيانه سروشه بايد بر او زده 155دويست ضربه اسپاهه و 

  شود.

 آمده است كه:  در فصل شانزدهم از كتاب ونديداد چنین

اي دور اگر زن زرتشتي حائض شود بايد در اتاق جداگانه

برد و شوهر به هنگام غذا آوردن براي او  از شوهر به سر

از  پس از پاك شدن آن زنسه گام از وي فاصله بگیرد و 

حیض بايد سه سوراخ در زمین حفر كنند و زن را در 

سوراخ سوم با آب غسل  سوراخ اول ودوم با ادرار گاو ودر

دهند! در ونديداد نوشته است : اين زن پس از نه شب 

خون باشد، چنین معلوم خواهد شد كه  اگر باز هم در

زن  ا به اينديوها در جشن و بزرگداشت خودشان آفت خود ر

 !!نازل نموده اند

 ،نزديکی و  مردی که با زن در حالت قاعدگی و حايض

تر از مکروه تر و مخوف مقاربت کند مانند عملی است
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اينکه جسد پسر خود را که به بیماری نايزه گرفتار شده 

آتش طبخ نمايد و چربی و روغن از آن روی آتش  را در

  .افتد

حد شرعی مرگ می شده است اين موجب  از گناهانی که ارتکابش

  .بوده که مرد با زن دشتان و حايض نزديکی کند

 !احكام عجیب وخرافي درباره زن

 

اي آمده است زني كه كودك مرده بنابرآنچه در كتاب ونديداد

 را بزايد بايد ادرارگاو را با خاكستر به هم آمیخته

بخورد!! در ونديداد مي خوانیم: اين زن بايد يك مقدار 

اندازه سه لقمه شش لقمه يا  خاكستر آمیخته به شاش گاو به

 نه لقمه میل كند!... 

  1ازدواج با محارم  

زرتشتي و نويسندگان معاصر عهد  اسناد معتبري در منابع  

دهد، كوششي كه بعضي از پارسیان ساساني هست که نشان می

اساس كنند، بيبراي انكار جواز وصلت با اقارب مي جديد

 .سرانه استوسبك

نويسد:ازدواج بارتلمه درمورد ازدواج زنان ايراني می

خواهر و برادر در عصر ساساني به ويژه درمیان بزرگان 

 رفته است.به شمار مي  كشور يك امر شايع

گزارشهای تاريخی حکايت از اين دارد که اين سنت در میان 

 ايرانیان باستان بسیار مرسوم بوده است:

ها رسم آمده است: در میان مادها و پارس در گزارش کستیاس

بر اين بود که پسر و يا دختر و يا داماد قانونی به 

پادشاهی می رسید از اين رو شاهان غالبا با خواهران خود 

 3می کردند. 2ختودت

                                                           
و روايات  350،  358،  357،  340،  355،  351،  313 ،صص1برای اطالع بيشتر از اين سنت رک : ونديداد، ج - 1

، ختودت  331 – 318و  012و  314و  310. همچنين سنت ختودت در ونديداد در  545،  151،صص 2داراب هرمزدج 

/  2در روايات داراب هرمزد    388و 387و  375، ميان پدر و دختر  344و  388و  375ميان برادر و خواهر ونديداد 

ثواب و احکام و  05و  25 – 7داستان ختودت جمشيد و خواهرش نقل شده است ، در کتاب روايات پهلوی  183 – 105

 ان شده است .فلسفه ی ختودت بي

 
 ازدواج. - 2
 .  535،ص  4دياکونف،  ج - 3
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کورش دوم با مادرش دختر استیاک آخرين پادشاه ماد ختودت 

وش دوم با کرد، کمبوجیه با خواهرش اتوسا ختودت کرد، داري

  1دو دخترش اتوسا و امسترتیدا ختودت کرد.

اردشیر دوم با دختر خويش و اردشیر سوم با مادرش ختودت 

 2به جای آوردند.

ی اشکانی اين سنت آريايی معمول بوده و داستان در دوره 

 3ويس و رامین نشان از ختودت میان خواهر و برادر دارد.

ذرناهید ختودت آخترش ی ساسانی شاپور اول با ددر دوره  

کرد و بهرام با دخترش دختک ختودت نمود ، دختر شاپور اول 

 4با برادرش نرسی سنت مقدس ختودت را بجای آورد.

ی دربار هرمزد چهارم مهران ُگنشَسپ از مقامات برجسته

قباد ساسانی با دختر يا  5ساسانی با خواهرش ختودت نمود.

 .6ودت نمود خواهرش سامبیکه و خواهر زاده اش خت

ترين موبد دوران تاريخی روزگار نخست موبد کرتیر برجسته 

ی کرتیر معروف ساسانی در منشور جاودان خود که به کتیبه

 است می نويسد :

برقرار کردم و  )ازدواج بین محارم( بسیاری پیوند همخون

 7مردم بسیاری که بی ايمان بودند به ايمان آمدند.

ای اند که ازدواج با محارم مسالهبرخی بر اين عقیده    

يین آداشته و ربطی به  به پادشاهان ساسانی اختصاص بوده که

 . زرتشت و کتاب مقدس ندارد اما حقیقت چیز ديگريست

مادر و خواهر  در آيین زرتشتی ثواب   ،ازدواج با محارم 

بسیار زيادی دارد و در متون اصلی اين دين بر آن بسیار 

تاکید شده است : در نماز شبانگاه  اوسیروتريمگاه آمده 

است : جوان سخنگوی پاک و سرور پاکی را می ستايیم ، پاک 

 8دينی که ختودت به جای آورد. 

ج با محارم آمده است در جای ديگر در تاکید بر سنت ازدوا 

: از آنجا که اين سنت فايدتی بس بزرگ و مهم دارد که 

طهارت خون و نژاد و نسل را شامل میشود از اين رو ثوابی 

 بی حساب دارد.

                                                           
 .  752،  755،  022، صص 4دياکونف، ج   - 1
 .341،ص  1ونديداد ، ج - 2
 .  344، ص 1ونديداد، ج - 3
 .  342 – 345،صص  1ونديداد، ج - 4
 .355 ،ص1ونديداد، ج - 5
 .351،ص1ونديداد، ج - 6
 .351،ص1ونديداد، ج - 7
  5/  205خرده اوستا  - 8
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درتقدس اين ازدواج همین بس که در ونديداد  برای طهارت   

مرده دستور شستشوی او را با ادرار مخصوص می دهد که يکی 

ها بول زن و مردی است که ختودت کرده از اين ادرار

 1باشند.

ختودت   گفته:نرسی برزمهر نقل شده کهدر شايست ناشايست  

 2گناه مرگ ارزان را نابود کند .

موبدان موبد ويراف پارسای بزرگ ساسانی که به معراج   

شتافت و برزخ و دوزخ و بهشت بديد با هفت خواهرش ختودت 

نمود چرا که در ارداويرافنامه آمده است : ويراف را هفت 

خواهر بود و هر هفت خواهر ويراف را چون زن بودند ..... 

ين چه ما هفت خواهريم و اين يک برادر و هر هفت خواهر ا

 3برادر را چون زن هستیم.

خشم به پیش اهريمن دويد و گفت من در گیتی نروم چه   

هرمز خدای در گیتی سه چیز آفريده است که من در برابر 

آنها هیچ کاری نمی توانم کرد ، اهريمن گفت که بگوی که 

که گاهنبار و میزد و  آن سه چیز چه است ؟ خشم گفت :

ی را رها کن چه من چاره ودتخیت، اهريمن گفت ...  خیتودت

از  ،آن ندانم که هر کس که زن را چهار بار نزديک شد

 4خويشی هرمزد و امشاسپندان جدا نشود.

ی مقدس که در احیای فرهنگ دينی سرآمد همه آذر پاد مهر  

گويد : زن از پیوند خويش موبدان تاريخ باستان است، می

و آشوب و زيانی کنید که پیوندتان دورتر نرود، چه تباهی 

از اين بیشتر و بزرگتر که : دخت خويش بدهند و پسر خويش 

   5.را دخت کسان به زنی خواهند تا دوده تباه شود

و در آخر برای اطمینان بیشتر از اين مطلب، اين متن را  

از روايات داراب و هرمزد نقل می کنم تا جايی برای حرف و 

ان کافران زندگی می حديث نباشد: چون زمانه عوض شده و می

کنیم رسم ازدواج با محارم منسوخ شده است و مردم بهدين 

 .7...6از اجرای آن بیم دارند

بوده  يك نوع خاص ديگري از ازدواج در عصر ساساني معمول 

است كه ازدواج عاريتي يا ازدواج استقراضي است، يعني 

                                                           
 . 504ص  1ونديداد، ج  - 1
 71/  252شايست ناشايست  - 2
 .5،  2/  1/  17ارداويرافنامه  - 3
 . 2 – 3/  5/  7و روايت پهلوی  2/  25/  157 – 155شايست ناشايست  - 4
 .352، ص 1ونديداد، ج  - 5
 .553 – 554،صص 2روايات داراب هرمزد، ج  - 6
 به بعد.  155: ايران ، آيين و فرهنگ / دکتر محمود رضا افتخار زاده ، پاورقی ص  برای اطالع بيشتر مراجعه کنيد - 7
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زني به همسري كه در قید ازدواج شوهر ديگري  اختیار موقت

توانست حتي مي است. در مورد ازدواج استقراضي شوهر اصلي

  !اين عمل را بدون جلب رضايت زن خود انجام دهد

 

خواهران و مادران عزيز توجه داشته باشند که همراهی فعلی 

گری دارند شايد آسان باشد، و اين با کسانی که ادعای زرتشتی

ذيرفتنی رويم شايد پتوجیه که ما که دنبال اين مسائل نمی

باشد. ولی در آينده هیچ اعتمادی به خانواده زرتشتی خويش 

توانند داشته باشند. چون از کسی که به خداوند بزرگ، نمی

( و (، امام زمان)(، امام حسین)(، ائمه)پیامبر اعظم )

پوشد و در حق آنها ( به اين راحتی چشم میحضرت عباس)

به اهل خانواده خیانت  کند، هیچ اعتمادی نیست کهنامردی می

نورزد و با آنان رفتاری مطابق نظر زرتشتیان و يا غربیان 

نکند، لذا خیانت را از سرچشمه بايد خشکاند، وبا نصیحت و 

راهنمايی و يا دخالت دادن بزرگان و يا معرفی به مسئولین، 

جامعه را از باليای گرايش به اين سنت باطل و خرافی در امان 

 نگه داشت. 

 

 

 شتیانتمناظره امام رضا)ع( با زر

 

مون بزرگ زردشتیان 
ً
 به گفتگوى با امام دعوت شد . در مجلس مأ

از او پرسید : دلیل تو بر نبّوت زردشت  امام علیه السالم

 چیست ؟ 

بزرگ زردشتیان : او چیزهايى براى ما آورده كه پیش از او 

ما به كسى نیاورده بود. ما او را نديده ايم؛ ولى از پدران 

ما رسیده كه او چیزهايى را براى ما حالل كرده كه ديگران 

 اند. از اين جهت ، ما پیرو او شديم . نكرده

امام علیه السالم :آيا از راه اخبار پیشینیان ، نبّوت او 

 براى شما ثابت شده است ؟ 

 بزرگ زردشتیان : آرى . 

ان] امام علیه السالم :اين اخبار ، در مورد نبّوت پیامبر

ديگر[ و موسى و عیسى و محّمد هم هست. پس چرا به نبّوت اينها 

 اعتراف نمى كنید ؟ 

بزرگ زردشتیان ، ديگر نتوانست چیزى بگويد . اّبهت خاصى 

 مجلس را فرا گرفته بود و ديگر كسى چیزى نمى گفت. 
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 ارتداد چیست و مرتد کیست؟ 

در فرهنگ دينى، بازگشت از اسالم به كفر، ارتداد نامیده  

شود، و هر مسلمانى كه منكر دين اسالم گردد، مرتد نام مى

شود، و به خاطر اين گیرد و مجازاتى سخت بر او تحمیل مىمى

شود، چون  و مجازات مى شودمیکه از دين برگشته، مرتد خوانده 

  1دين حقیقى نزد خدا اسالم است.

كس خداى متعال يا وحدانیت وى، يا معاد، يا شريعت  هر

( را باور نداشته باشد، كافر اسالمى، يا نبوت حضرت محمد )

شود. البته جوهره همه اديان الهى واحد است گرچه قلمداد مى

يابند به مقتضاى تفاوت شرايط اجتماعى، شرايع نیز تفاوت مى

ير شرايع، به در هر عصرى، تنها يك شريعت بر حق است و سا

 شود. دلیل تفاوت شرايط قبلى يا وقوع تحريف، نسخ مى

هاى پیش، مانند يهوديت و احترام اسالم براى پیروان شريعت

مسیحیت، به خاطر حقانیت و اصالت آنها نیست، بلکه صرفًا به 

دلیل تحمل و بردبارى و تسامح عملى و تأيید همزيستى 

و اصالت كنونى آنها. پس، آمیز است، نه پذيرش حقانیت مسالمت

 فرمايد: چنان كه شهید مطهرى مى

كافى نیست كه انسان يك دينى داشته باشد و حداكثر اين »

باشد كه آن دين، منتسب به يكى از پیامبران آسمانى باشد، 

با اين استدالل كه همه اديان آسمانى از لحاظ اعتبار، در 

انى يكى بیش همه وقت يكسان هستند، بلكه دين حق در هر زم

نیست و بر همه كس الزم است كه در هر زمان، پیغمبر صاحب 

شريعت از سوى خدا در آن عصر را اطاعت كنند تا آنكه نوبت 

( رسیده است. در اين زمان، اگر كسى به حضرت خاتم االنبیا )

بخواهد به سوى خدا راهى را بجويد، بايد از دستورهاى دين 

صريح قرآن، دينى جز اسالم  او راهنمايى بجويد و به حكم

. و حتى اگر مراد از اسالم، خصوص دين ما  2پذيرفته نیست

نباشد بلكه منظور )معناى لغوى آن يعنى( تسلیم خدا شدن 

باشد، بايد دانست كه حقیقت تسلیم در هر زمانى شكلى داشته 

( است و قهرًا و در اين زمان، شكل آن همان شريعت محمدى )

گردد و بس چه اينكه اين شريعت، منطبق مى كلمه اسالم بر آن

آخرين دستور الهى است و همواره بايد از آخرين دستورها 

تبعیت كرد. البته بايد توجه داشت كه میان پیامبران اختالف 

و نزاعى وجود ندارد، لكن انسان بايد همه پیامبران را قبول 

د و بداند كه پیامبران سابق، مبشر پیامبران  3داشته باش

                                                           
 .32آل عمران، آيه  - 1
 .85آل عمران، آيه  - 2
 .851بقره، آيه  - 3
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اند و پیامبران الحق، الحق، خصوصًا خاتم و افضل آنها، بوده

.مصدق پیامبران سابق بوده پس الزمه ايمان به همه  1اند

ت ،پیامبران اين است كه در هر   2كه مورد تأكید قرآن اس

  3«.زمانى تسلیم شريعت همان پیامبرى باشیم كه دوره او است

 عوامل ارتداد 

  4شوند، عبارتند از:مسلمان مىامورى كه سبب ارتداد 

 . انكار اصل دين: 2 

مانند انكار وجود خدا، وحدانیت وى، رسالت حضرت ختمى مرتبت 

( .يا معاد و حیات پس از مرگ ) 

 . انكار يكى از احكام ضرورى و بديهى دين اسالم:1

مانند انكار وجوب نماز يا روزه ياخمس يا زکات يا جهاد يا 

ی از منکر، ممكن است كسى منكر اصل دين امر به معروف و نه

اسالم نشود، ولى به دلیل انكار يكى از احكام ضرورى اسالم 

  .گرددكافر گشته، حكم ارتداد بر وى جارى می

 5. انكار يكى از احكام قطعى ولى غیر ضرورى اسالم:5 

هر گاه كسى به طور مشخص بداند مثال روزه در عید فطر حرام 

مسافر باطل است و يا پوشش اسالمى بانوان واجب است يا روزه 

شود، چون اين است، ولى با وجود اين منكر آن گردد، مرتد مى

 انجامد. ( يا تكذيب آن حضرت مىامر به انكار رسول خدا )

البته الزم نیست انكار دين يا احكام شريعت مقدس حتمًا با 

رى كه سبب گفتار صريح و آشكار باشد، بلکه هر گفتار يا كردا

گذارى و ناقص شمردن، تمسخر و استهزاى تكذيب، انكار، عیب

دين اسالم يا اهانت به مقدسات و كوچك شمردن و دست برداشتن 

شود مانند افكندن از آن گردد، موجب تحقق كفر و ارتداد مى

 قرآن در كثافات يا پاره يا تیرباران كردن آن. 

 انواع مرتد  

وع است و هر يك احكامى جداگانه در فقه اسالمى مرتد دو ن

 دارد: 

الف. مرتد فطرى: كسى است كه پدر يا مادر يا والدينش هنگام 

انعقاد نطفه وى مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آيین اسالم را 

پذيرفته و سپس به كفر روى آورده است مانند سلمان رشدى كه 

 پدرش مسلمان است. 

                                                           
 .72؛ بقره، آيه  0صف،  آيه  - 1
 شده باشد(.. )البته کسانی که پيامبربودن آنها ثابت 052بقره، آيه  - 2
 .31تا50مطهرى، مرتضى، عدال الهى، ص  - 3
 شرايع االسالم و تحرير الوسيله. - 4
 .37، ص 0نجفی، محمدحسن، جواهر الكالم، ج  - 5
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هنگام انعقاد نطفه  ب. مرتد ملى: كسى است كه پدر و مادرش

اند بعد از بلوغ، اظهار كفر كرده، سپس مسلمان وى كافر بوده

  1شده و بعد از آن به كفر باز گشته است.

 مجازات ارتداد 

مرتد ملى شود، نخست وى را به توبه و بازگشت به اگر مردی 

برخى از فقها مانند شیخ طوسى  ،كنند و سه روزاسالم دعوت مى

دهند، اگر در اين مدت به او مهلت مى، اند به قدر الزمگفته

 گردد. شود و گرنه به اعدام محكوم مىتوبه كرد، آزاد مى

 اگر مردی مرتد فطرى شود:

 شود؛عقد ازدواجش خود به خود باطل می -2

 جدايى همسر از او نیازی به طالق ندارد؛ -1

ارتداد با اين که زنده است اموالش به محض  ثابت شدن  -5

 شود؛ بین ورثه تقسیم می

 نجس است؛)بنابر فتوای بسیاری از علما( -7

-اش از جهت ظاهرى قبول نیست و به اعدام محكوم میتوبه  -8

شود، يعنى اگر با اعتقاد و باور قلبى توبه كند، خداى 

پذيرد و نماز و عبادتش صحیح است، اما بر متعال مى

 عدامش تأثیر ندارد. جريان حكم ا

شود، بلکه او زن چه مرتد فطری و چه مرتد ملی شود، كشته نمى

كنند خوانند، چنانچه توبه كرد، آزادش مىرا به توبه فرا مى

خورد ماند، هنگام نماز تازيانه مىو گرنه در زندان باقى مى

  2گیرد تا توبه كند.و در تنگناى معیشتى قرار مى

فرمايند: اگر زني بداند كه شوهر ید میهمه مراجع معظم تقل

شود و بايد از او جدا شود و عده مرتد شده، عقد باطل مى

 3وفات نگه دارد.

همه مراجع: تا ارتداد کسی احراز نشود، رابطه زوجیت باقى  

است و صرف ترك واجبات يا ارتكاب محرمات شرعى، موجب ارتداد 

 4و خروج از دين نیست.

ر حقوقى اش در شريعت و فقه اسالم به موضوع ارتداد و آثا

ترين اى روشن و بديهى است كه درباره اصل حكم كماندازه

 5اند.ترديدى وجود ندارد و همه مذاهب فقهى آن را پذيرفته

                                                           
 .337، ص 2امام خمينى، تحريرالوسيله، ج  - 1
 .020 -850، ص 72نجفى، محمدحسن، جواهر الكالم، ج  017، ص 1امام خمينى، تحريرالوسيله، ج   -2
آيت الله صافى، هداية  258و  255اى، استفتاء، س آيت الله خامنه 0و  8الكفر، م  1امام خمينى، تحرير الوسيله، ج  - 3

آيت الله سيستانى،  2153و  2155آيت الله وحيد و آيت الله تبريزى، منهاج الصالحين، م  0و  8، الكفر، م 1العباد، ج 

 تر: آيات عظام فاضل، نورى، بهجت و مكارم.و دف 125، م 5منهاج الصالحين، ج 
 .1775توضيح المسائل مراجع، م  258و  255اى، استفتاء، س آيت الله خامنه - 4
 .550موسوى اردبيلى، فقه الحدود و التعزيرات، ص   - 5
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های ديگر و نیز در آيین زرتشتیان هم ارتداد و هم در دين

ترين بخش ترين و اصلیحکم آن وجود دارد. در گاتها که کهن

جای فساد و زوال از آن کسی است که به » اوستا است آمده که

گرويده است . کجاست نگهبان آيین آن سرور  1دين دروغین

 2«.بهره سازد؟دادگر تا آنان را از زندگی و آزادی بی

 

 فلسفه مجازات مرتد    

در فرهنگ اسالمى، انسان موجودى دو ُبعدى )مادى و معنوى( است 

تأمین منافع مادى )دنیوى( و اخروى حكومت بايد در جهت 

اى براى )معنوى( مردم تالش كند و منافع مادى بايد مقدمه

تأمین منافع اخروى و معنوى به شمار آيد. از اين رو، هنگام 

تزاحم و تعارض، مصالح معنوى مقدم است. خداى متعال به 

مقتضاى لطف و حكمتش براى تأمین مصالح دنیوى و اخروى، 

نى به بشر ارزانى داشته است. در اين زمان، شريعتى آسما

پذيرش عقايد اسالمى و اجرا كردن قوانین آن تنها راه نیل به 

 شود. آن مصالح شمرده مى

هاى اصلى ساختار فكرى خود را بر پايه دين مقدس اسالم بنیان

گیرى از ها را به بهرهخردمندى بشر نهاده، همواره انسان

ه و جدال فكرى صحیح سفارش كرده فروغ عقل و تعالِى انديش

ترين خیانت به بشر آن است كه با فتنه است. از اين رو، بزرگ

انگیزى فضاى فكرى جامعه را آلوده ساخت و اذهان عمومى را 

در تشخیص حق و باطل مشوش كرد. اعدام و مجازات مرتد در 

برابر جنگ روانى و تبلیغاتى علیه اسالم و مسلمانان، سّدى 

آيد. دولت اسالمى، همان گونه كه موظف است ه شمار مىمستحكم ب

در صورت مسموم شدن آب شهر آفت زدايى كند و آب سالم براى 

مردم فراهم آورد، وظیفه دارد در صورت مسمومیت يا آلودگى 

فضاى فكرى جامعه و شیوع عقايد گمراه كننده در جهت سالم 

 سازى آن بكوشد،

ايسته و بازدارنده است تا بنابراين، مجازات مرتد اقدامى ش

هاى جامعه را ناديده بگیرند توانند ارزشديگران دريابند نمى

 و هر روز به دينى جديد روى آورند. 

مجازات ارتداد براى استفاده بهینه از آزادى مذهبى و ايجاد 

بردارى شايسته از آن است نه محدود فضاى سالم براى بهره

روان خود پیروى كوركورانه و ساختن آزادى مذهبى. اسالم از پی

پذيرد. هر گاه كسى تحت تأثیر پدر و مادر و دلیل را نمىبى

                                                           

 ها غير زرتشت.همه دين -1 
 .274گاتها، ترجمه ابراهيم پورداود، صفحه   -2
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محیط و عوامل ديگر به اسالم گردن نهد با توبیخ اين آيین 

شود، چون در نگاه دينی فهم مسائل اساسی و اصول رو مىروبه

توان دين بايد با تحقیق و تدبر باشد، گرچه در فروع دين می

 الشرايط بهره برد.د از مرجع   جامعاز تقلی

  

 ارتداد در قرآن  

نهاى ارتداد را در تالشقرآن كريم زمینه و اهل  1هاى مشركی

آيند و نیز به شمار مى 3كه جبهه خارجى علیه مسلمین 2كتاب

هاى داخلى )يعنى هواى نفس و وساوس شیطانى( ذكر زمینه

كند. قرآن، روش اهل كتاب را براى به ارتداد كشاندن مى

ْهِل مسلمین را نیز چنین بیان مى
َ
كند: َو قاَلْت طاِئَفٌة ِمْن أ

ْنِزَل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجهَ 
ُ
النَّهاِر َو  اْلِكتاِب آِمُنوا ِبالَِّذى أ

د4اْكُفُروا آخَِرُه َلَعلَُّهْم َيْرجُِعوَن  :  5و جمعى از اهل كتاب گفتن

برويد و ظاهرًا به آنچه بر مؤمنان نازل شده در آغاز روز 

ايمان بیاوريد و در پايان روز كافر شويد، شايد آنها از 

آيین خود باز گردند، زيرا شما را اهل كتاب و آگاه از 

دانند و اين توطئه كافى است كه پیشین مى بشارات آسمانى

تواند در اى يقینًا مى، چنین توطئه«آنان را متزلزل كند

هاى ضعیف النفس تأثیر كند و ايمان آنان را متزلزل انسان

هاى حكم جزايى مرتد خنثى كردن اين گونه يكى از فلسفه6سازد،

تداد، ها است. و در هشدار به مسلمانان در پرهیز از ارتوطئه

ارتداد و مرگ در حال كفر را باعث حبط اعمال و خلود در آتش 

كسى كه پس از اسالم و مشاهده آيات  7جهنم بیان كرده است،

الهى مرتد شود مستوجب لعنت خدا و مالئكه و مردم است. َكْیَف 

نَّ الرَّسُوَل حَ 
َ
ق  َو َيْهِدى اللَُّه َقْومًا َكَفُروا َبْعَد ِإيماِنِهْم َو شَِهُدوا أ

ولِئكَ َجزاُؤُهْم 
ُ
جاَءُهُم اْلَبّیِناُت َو اللَُّه ال َيْهِدى اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن أ

ْجَمِعیَن خاِلِديَن ِفیها 
َ
نَّ َعَلْیِهْم َلْعَنَة اللَِّه َو اْلَمالِئَكِة َو النَّاسِ أ

َ
أ

نَ  از  جمعیتى که بعد 8ال ُيخَفَُّف َعْنُهُم اْلَعذاُب َو ال ُهْم ُيْنَظُرو

هاى روشن براى ايمان و گواهى به حقانیت رسول و آمدن نشانه

                                                           
 . 282تا 273ن، ؛ آل عمرا124بقره،  - 1
 .253بقره،  - 2
-های اينترنتی انجام میای و سايتهای ماهوارهها با شبکهاين نقش را امروزه رسانه های غربی خصوصاً آمريکايی - 3

 دهند.
 .41آل عمران،  - 4
-اين نقش امروزه با حمايت کشورهای خارجی توسط برخی افراد صاحب نفوذ انجام می شود اين افراد در جمع افرادکم - 5

که مشکل اصلی خود آنها کم سوادی  کنند در حالیآموزان  بر حقايق دينی تاخته و آن را تضعيف میسواد و نيز دانش

 ند و نورانی اسالم است.نفهمی و عدم علم و معرفت عميق نسبت به معارف بل
 .700، ص 1تفسير نمونه، ج  - 6
 .124بقره،  - 7
 .03تا 26آل عمران،  - 8
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آنها كافر شدند، ...، كیفر آنها اين است كه لعن و طرد 

خداوند و فرشتگان و مردم همگى بر آنها است. آنها همواره 

يابد و به آنها مانند، مجازات آنها تخفیف نمىدر اين لعن مى

 شود. مهلت داده نمى

جاى ديگرى نیز توبه برخى از مرتدان را  قرآن كريم در

نپذيرفته است ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا 

ُثمَّ اْزداُدوا ُكْفرًا َلْم َيُكنِ اللَُّه ِلَیْغِفَر َلُهْم َو ال ِلَیْهِدَيُهْم سَِبیال. 

نَّ َلُهْم َعذاباً 
َ
ِلیماً  َبشِِّر اْلُمناِفِقیَن ِبأ

َ
 1أ

هم در اين آيه و هم آيه قبل آمده است كه خداوند توبه برخى 

پذيرد. اين بدين معنا است كه اينان از اهل ارتداد را نمى

شوند به دلیل عدم استقرار ايمان در دلهايشان عمالً هدايت نمى

كنند. بله اگر توبه حقیقى كردند قطعًا و توبه حقیقى نمى

پذيرد، كه خود اين وعده را داده مىخداوند توبه آنها را 

 2است.

بايد توجه داشت که عدم پذيرش توبه مرد مرتد فطرى در ظاهر 

و از ديدگاه مجازات دنیوى جرم او است در حالى كه پذيرش 

توبه او نزد خداوند مربوط به شخص خود او است و ارتباطى به 

را مجازات دنیوى او ندارد. يعنى ممكن است خداوند توبه او 

 بپذيرد در عین حال مجازات جرم او اعدام باشد. 

 وظیفه ما چیست؟

دين اسالم دارای دو بخش اصول و فروع است که مطلوب دين تخصص 

ها در اصول و فروع است ، اما با توجه به اينکه فروع انسان

دين بسیار گسترده است و همه افراد نمی توانند مجتهد شوند، 

او  مرجع تقلید است و ما بايد ازمسئولیت سنگین آن بر دوش 

تقلید کنیم اما در اصول دين ما وظیفه داريم که خودمان 

تحقیق کنیم تا به درستی اصول دينمان علم پیدا کنیم، اگر 

ايم، بايد با باال تاکنون به اعتماد ديگران مسلمان بوده

بردن مطالعات دينی خود به تحقیق در اصول دين بپردازيم، 

و عالوه بر 3توان از دانشمندان  پرسید هم می برای اين کار

اين کتابها خوانده  برای تعمیق معرفتشود، آن پیشنهاد می

 شود:

ها صد و هشتاد پرسش و پاسخ، پرسشآيت الله مكارم شیرازى: يك

 هاى مذهبى جوانان، دوره برگزيده تفسیر نمونه.و پاسخ
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ث، شرح حديث حضرت امام خمینی)ره(: تفسیر سوره حمد، چهل حدي

 جنود عقل و جهل.

 شهید مطهری: مجموعه آثار جلد يک و دو و نوزدهم .

ها، ادب فنای ها و پاسخاستاد جوادى آملى. توصیه ها، پرسش

 مقربان، انسان کامل در قرآن.

 شهید دستغیب: معاد، استعاذه، ايمان.

ها و پاسخ ها، آموزش عقايد، الله مصباح يزدی: پرسشآيت

 شناسی، اخالق در قرآن.فه، انسانآموزش فلس

آيت الله سید رضى شیرازى: نقد و طرح انديشه ها در مبانى 

 اعتقادى.

 عالمه تهرانی: الله شناسی، امام شناسی، معاد شناسی.

اثبات وجود خدا به قلم چهل تن از دانشمندان معاصر، ترجمه 

 احمد آرام. 

 حقیقت.آيت الله جعفر سبحانى: آيین وهابیت، راهنمای 

 محمد تیجانى سماوى: آنگاه شیعه شدم، اهل سنت واقعی.

 عالمه سید شرف الدين عاملی: اجتهاد در مقابل نص.

 رضا برنجكار: آشنايى با مذاهب اسالمى. 

 اكبر اسد علیزاده: در ساحل انديشه. 

های شود به سخنرانیعالوه بر افزايش میزان مطالعه پیشنهاد می

اما  ،ی و ارتباط با علما بها داده شودهای دينعلمی، گفتمان

،همان مسئول  1گونه که قرآن فرموده ما عالوه بر خودمان

ديگران و الاقل خانواده خودمان هم هستیم،  ما عالوه بر 

حساسیت به رشد جسمانی بايد به رشد فکری و عقالنی فرزندمان 

-حساس  باشیم و در حالی که فضای جامعه ما به انواع ويروس

دينی آلوده است، فرزندمان را از افراط و تفريط و بیهای 

های آلوده دور نگه داريم و نسبت وسايل ارتباط جمعی و محیط

هايی که از محیط اجتماعی يا آموزشی در رابطه با به گزارش

های دو پهلو، مزخرف، خالف واقع و خالف دين شنیده شدن حرفگفته

ثاًل اينکه فرزندان ما شود، واکنش الزم را نشان دهیم، ممی

ای درباره شخصیت ذوالقرنین که تنها سه تحقیق ثابت هر ساله

بار در قرآن ذکر شده داشته باشند، ولی در مورد ذات مقدس 

( و حضرات پیامبران الهی: 2470ربوبی)فقط با اسم جالله الله 

(، 57(، عیسی)258(، موسی)55( نوح)85(، ابراهیم)55آدم)

(، 20(، سلیمان)15(، يحیی)7، شعیب)(5(، هود)10يوسف)

(،  7(، ايوب)20(، اسحاق)0(، زکريا)21(، اسماعیل)20داود)

در مورد سیمای پیامبر در قرآن تحقیق نکنند، صفات مثال ولی 
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حضرت ابراهیم در قرآن را ندانند و آيات مرتبط با امام 

ای که در مورد حضرت علی)ع( است را آيه 555عصر)عج( و 

های تربیت، معنای کمال و ند، انسان کامل، راهواکاوی نکن

پیشرفت، و روش احترام به والدين و معلم ، واجب بودن امرو 

های پیشرفت انسان، آزادی، نهی، جهاد، واليت فقیه، راه

معنويت، بهداشت جسم و روان در قرآن ، شفاعت، و ارتداد و 

رند، هزاران موضوع کاربردی و به روز ديگر را به تحقیق نگذا

 جای تأمل است.

اگر کسانی حاضر به چشم پوشی از اين مسايل از باب امر به 

معروف و نهی از منکر باشند، و بگويند که اين مسأله امر 

گويیم تا شخصی است )صد البته که چنین نیست( در جواب می

وقتی که صرف اعتقاد باشد، شخصی است، اما اگر به مرحله عمل 

فتضاحاتی که به آن اشاره شد، پیش برسد و خدای ناکرده، ا

بیايد سالمت جامعه ما را تهديد کند و باعث بدنامی برای 

شوند، لذا از باب عالج واقعه قبل خود، خانواده و جامعه می

 از وقوع، برخورد با اين مسأله همچنان ضروری است.

اند و نماد اين افراد حتی در معرفی نماد خويش شرمگین

آويزند يا بر ت تغییر يافته بر گردن میاصلیشان را به صور

چون نماد اصلیشان به صورت ترکیبی  . کنندوسايل خويش حک می

از صورت اهورا و اهريمن است که آنها تصوير اهريمن را حذف 

 )نماد ساختگی(.کرده اند

بد نیست بدانید که اهورامزدای مورد ادعای آنها موجود 

اوند عالم قادر رحمان دموهومی بیش نیست و هیچ ربطی به خ

رحیم و لطیف ما ندارد چون ما خداوند را قادر برهمه چیز می 

دانیم و شیطان هم مخلوقی از مخلوقات خدا و يکی از افراد 

 جن است، که البته به خاطر غرور و تکبر 

کند، راه انحراف در پیش گرفته و ديگران را نیز منحرف می

 اند. کنندهف و منحرفها که منحرهمانند بسیاری از انسان

اما اهريمن زرتشتیان مخلوق اهورا نیست و در مقابل او خالق 

ای به کتاب عدل الهی شهید ها است اگر مراجعهشرها و بدی

مطهری کنید خیلی روشن خواهید دانست که شّر عدمی و نبود خیر 

مثل سايه که نبود  ،خواهدنمی        لذا خالقی هم  ،است

 نور است.

( و مملکت کمال وقاحت است که کسی در خانه امام رضا)اين 

حضرت ولّی عصر )عج( خیانت به انقالب و اسالم کرده و مروج و 

مبلغ اين خرافات شود و لذا کسانی که نماد خیانت به گردن 

و  اکنند، قانونآويخته و يا بر ماشین و موتور خود حک می

وان امر به مسئولین به عن شرعا مجرم بوده و همه مردم و
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دينی و حفظ مبارزه با التقاط و بی معروف و نهی از منکر و

نظام مقدس جمهوری اسالمی وظیفه دارند با اين مفاسد آشکار، 

 برخورد قاطع نمايند.

 


