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 ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۵، شمارۀ سومهای حدیثی، سال آموزه

 واکاوی ادعای نبوت زرتشت 

 در آیینه قرآن و حدیث

 ١زیدی سّید ابوالقاسم حسینی  
 ٢حمد محّمدیانا      

 
 چکیده

الهــی بــودن دیـن مجــوس قطعــی اسـت و رفتــار ائمــه  ،نظـر قــرآن و روایـاتاز م 
و مسلمین از صدر اسالم با پیروان دین مجـوس ماننـد برخـورد بـا اهـل راطها

جنـاب زرتشـت پیـامبر صـاحب شـریعت دیـن  ،کتاب بوده است؛ اّما در روایات
مجوس نیست و وی به عنوان مدعی نبوت معرفی شده است. دو روایت اصلی و 

با هربذ اکبر و منـاظره امـام  حضرت رضا ۀمهم در باب جناب زرتشت، مناظر 
با شخصی زندیق است که در روایت اّول امام با کلمه زعم و گمان بـه  صادق

احتمـال کـذب در آن  اسـت کـه دارد و زعم گمانی رتشت اشاره نبوت جناب ز 
هـور در عـدم تر است و در قرآن زعم به معنای کذب به کار رفتـه اسـت و ظ قوی

شـود و  مـدعی نبـوت معرفـی میت حقیقت دارد. در روایت دّوم هم جناب زرتش
کـذب اسـت.  خود اسـت و ایـن طلـب اعـم از صـدق و طلب چیزی برای، ادعا

                                                 
  ۲۳/۰۵/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۲۶/۱۰/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 hoseini.zeydi@razavi.ac.irاستادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهد مقدس . ١
 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهد مقدس. ٢

 Mohamadian313@gmail.com 
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روایات در مورد نبوت او ساکت  است کهزرتشت این  ن نکته در رد نبوتتری مهم
بـرده شـده  انبیاء الهیکه ائمه در مناظراتشان هر کجا نامی از  هستند حال آن

ــه نبــوت ایشــان تصــریح کرده ــر اســاس مطالعــات  اســت ب انــد. روش پــژوهش ب
 باشد.  ای و تحلیل محتوا می کتابخانه

 زرتشت، مجوس، نبوت، قرآن، روایات.  :کلیدی  گانواژ

 تاریخ ۀن چهر تری زرتشت اختالفی: مقدمه
یمی از این پیروان در ایـران یکی از ادیانی که امروز در دنیا پیروانی دارد و طیف عظ

در تـاریخ باشـد.  ها مرتبط هستند دین زرتشت می وجود دارند و مسلمانان در ایران با آن
ناب زرتشت مورد نقض و ابرام واقع نشده است و به حـق جـزء کس مانند ج ادیان هیچ
قـدر  اشد و شخصیت واقعی و حقیقی او آنب ها در میان ادیان الهی می ترین چهره رازآلود

باشـد  تشـت میتـاریخ زر  ۀترین چهـر  توان گفت: اختالفی تاریک و مبهم است که می
ی او اختالفات کثیـر و و زندگحیات ان والدت جناب زرتشت و در مکان چراکه در زم

 . ها اصًال قابل جمع نیستند فراوان وجود دارد که برخی از آن  اقوال ضد و نقیض

هـا و اقـوال متفـاوت و متضـادی  اسـتاندر باب شخصیت وی مباحث پیچیـده و د 
به همین جهت گروهی از محققان . شود وجود دارد که گاه به اسطوره و اوهام شبیه می

شک و تردید دارند و شخصـیت او را نیـز  یخی بودن شخصیت وی ن در تار و نویسندگا
لـب ولـی غا انـد ای دانسـته مانند جمعـی از بزرگـان و قهرمانـان ادوار باسـتانی و افسـانه

محققان و دانشمندان معتقدند که جناب زرتشت وجود تاریخی داشته و مولود افسانه یا 
 ١.(دائرة المعارف اسالمی، سایت طهور) های ادوار ساسانی نیست زائیده داستان

داننـد، در خصوصـیات  که او را یـک شخصـیت تـاریخی و واقعـی می البته کسانی
اند وحـدت  با تمام سعی و کوشش نتوانسـتهاند و  زندگی او دچار اشکاالت زیادی شده

نظری حاصل نمایند و خصوصیات زندگی او را با دالیل تـاریخی ثابـت و ایـن معمـا و 
، و روایـات ءشـت، اخـتالف آراتزمـان زر  ۀبرای نمونه دربار  نندمشکل بزرگ را حل ک

 ۶۰۰ها نیسـت. ایـن اقـوال از  هیچ قدر جامعی بین آن است کهبه قدری شدید  تاریخی
                                                 

1. http: //tahoor. com/fa/article/view/113480. 
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 .)۱۶ :۱۳۷۵آموزگار، ( زند پیش از میالد دور می ۶۰۰۰مسیح تا  قبل از میالد

را جمـع ها  توان آن اّما در باب دین مجوس این اختالف کمتر است به طوری که می
کرد و به یک نتیجه جامع رسید و لذا بر آن شـدیم الهـی بـودن مجـوس و پیـامبر بـودن 

 . زرتشت را در روایات بررسی نماییم

 های این پژوهش عبارتند از:  ترین پرسش مهم

 باشد؟ . از منظر قرآن و احادیث آیا دین مجوس جزء ادیان توحیدی و الهی می۱

 باشد؟ ر صاحب شریعت دین مجوس جناب زرتشت می. از دیدگاه روایات آیا پیامب۲

 باشد؟ . آیا جناب زرتشت پیامبر می۳

 . کلیات۱

 زمان زندگی زرتشت ۱ـ۱
های دانشمندان قدیم و جدید، هنوز هم  پژوهش ۀناب زرتشت با همزمان والدت ج

قدر تحقیق و بحث و گفتگو شده  زمان زندگانی زرتشت آن ۀدربار  ،ابهام است ۀدر پرد
آموزگار و تفضلی، (کند  است که حتی اشاره به رئوس آن مطالب، کتاب بزرگی را فراهم می

 شود:  اشاره میها  اّما به اجمال به برخی از آن ،)۱۶ :۱۳۷۵

هـزار  ۶: یونانیان کهن، زمان ظهور زرتشت را به هزاران سال قبـل و عمـدتًا نظر اّول
ــون برگردانده ــیش از افالط ــال پ ــد  س چنانچــه "اودوکســوس  ،)۱۲ـ  ۷ :۱۳۹۴بنونیســت،(ان

سال قبـل از  ۶۰۰۰زمان با افالطون بوده است، زمان ظهور زرتشت را  کنیدوسی" که هم
 .)۴ :۱۳۷۰رضی، (د دان افالطون می

هـای یونانیـان در خـور  اصرار برخی از زرتشتیان معاصر برای درست نشان دادن روایت
ــاترا ــاووس جــی ک ــید ک ــر" و "جمش ــق اســت. "فرهنــگ مه ــن تعم ــه از ای ک" دو نمون

هـای  همان روایتاند با اتکا به  اینان در یک رویکرد قابل درک، تالش کرده ،اند زرتشتیان
زمان زرتشت را بـه هـزاران سـال  ،تاریخی بخشیدن به سرگذشت اساطیر ۀیونانی و نیز جنب

که هنوز آریاییان تا مهـاجرت بـه سـرزمین  دوران نوسنگی، و هنگامی پیش از میالد، یعنی
 .)۲۳ـ  ۱۹ :۱۳۷۷جی کاتراک، (برسانند  اند ان، زمان درازی در پیش داشتهایر 
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پ. م ۱۷۶۸فروردین و در سـال  ۶را زرتشتیان ایران زادروز زرتشت  ۀ: جامعنظر دّوم
 .)۲۷و  ۱۷ :۱۳۷۶خورشـیدیان، (پ. م تعیین کرده اسـت  ۱۶۹۱دی  ۵و تاریخ درگذشت او 

این باور که به تازگی متداول شده و فاقد منبع تاریخی است یعنـی در کتـب تـاریخی و 
ذکـر را  منابع سایر کشورها به آن اشاره نشده است حداقل در کتب قدیمی زرتشتیان آن

 اند.  نکرده

د و نکن اسکندر ذکر می ۀسال پیش از حمل ۳۰۰ای بعثت زرتشت را  : عدهنظر سّوم
پ. م به ایران حمله کرده اسـت، تـاریخ تولـد زرتشـت در  ۳۳۰بنابراین، چون اسکندر 

 .)۵۷ :۱۳۸۶توفیقی، (پ. م خواهد شد و نظر مشهور مورخین همین است  ۶۶۰حدود 

ان دیگر از شباهت اسمی استفاده کرده، پـدر داریـوش : برخی از محققنظر چهارم
حدود  را در نتیجه زمان زرتشت اند ی یکی دانستهگشتاسپ شاه کیان هخامنشی را با کی

 .)۶۹و  ۶۸ :۱۳۷۵کابلی زاده، (اند  سده پ. م در نظر گرفته ۵

اسـت : برخی دیگر معتقدند که زرتشت متعلق به یک زمان بسـیار قـدیم نظر پنجم
 .)۲۹ :۱۳۵۶پورداوود، ( رسد ت تاریخ باستان به آن نمیدس که 

سال پ. م  ۱۲۰۰تا  ۱۰۰۰: امروزه بیشتر دانشمندان بر آنند که زرتشت بین نظر ششم
 .)۱۴ :۱۳۶۸هیلتز، ( زیسته است می

د که قـدر مشـترکی ند این اقوال با هم تضادهای فراوانی دار یکن چه مشاهده مینچنا
تر اسـت اّمـا دلیـل  ی از لحاظ اعتبـار از سـایر نظـرات قـویها نیست هر چند برخ در آن

هـا  این اختالف ۀو با هم گری متأسفانه در دست نیستمستحکمی بر ترجیح یکی بر دی
 . پیش از میالد است ۶۶۰نظر مشهور 

 مکان زندگی زرتشت ۲ـ۱
در  ،سال تولـدش محـل بحـث و اخـتالف اسـت محل زندگی جناب زرتشت مانند

اوستا از جایگاه او به نـام ایرانـویج یـاد شـده کـه برخـی آن را  ،تیانکتاب مقدس زرتش
آذربایجان و برخی دیگر آسیای مرکزی و ناحیه ای میان هندوکش و هامون و هیرمند تا 

های نخستین  طبری مورخ مشهور سده ،)۱۶و  ۱۵ :۱۳۷۷مزداپور، (اند  زرنگ و رخج دانسته
ولـی عمـوم مورخـان  ،)۱/۵۴ :۱۳۸۷طبـری، (ند دا اسالمی زرتشت را از اهالی فلسطین می
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مانند خود زرتشتیان معتقدند او ایرانی و اهل آذربایجان بوده است و محل برانگیختن او 
 .)۵۷ :۱۳۸۶توفیقی، ( دانند هی نزدیک دریاچه اورمیه میرا کو 

به هر تقدیر «شناسی و جغرافیای تاریخی قصص قرآن آمده است:  در کتاب باستان
ها نبـوده اسـت زیـرا او  دهد زرتشت بومی ایـن سـرزمین د دارد که نشان میسندی وجو 

برد  میکه در موطنش مورد آزار و اذیت واقع شده است، شکایت  خود به خداوند از این
یت او در جوار ویشناسـب شـاه در نها» به کدامین سرزمین بگریزم؟: «پرسد و از او می

 .)۴۰۲ :۱۳۸۰زی، بی آزار شیرا(» خوارزم پناه گرفت ۀسرکرد

یابـد، ری اسـت کـه احتمـال بسـیار  ای در اوستا که به زرتشت ارتباط می تنها منطقه
 :۱۳۷۴زنـر، (یخته است به خوارزم گر  دارد که زرتشت اهل ری در ماد بوده باشد که بعداً 

 .)۳۸و  ۳۷

احتمـاًال  اسـت کـهای  منطقـهچه که اکنون به طور عام بر روی آن توافـق دارنـد، آن
بـی آزار شـیرازی، (باشد  ل خراسان امروزی، غرب افغانستان و جمهوری ترکمنستان میشام

۱۳۸۰: ۴۰۳(. 

 . الهی بودن دین مجوس۲
باشـد در حـال حاضـر میـان مسـلمانان  در اینکه آیا مجوس دینی الهـی یـا ثنـوی می

دانست زیـرا  توان قرآن و روایات اهل بیت را می باشد و دلیل آن اختالف نظری نمی
شود که قبل از اسالم مجوس جزء  کنیم چنین استنباط می که به روایات رجوع می مانیز

 .)۳/۵۶۸ :۱۴۰۷کلینی، (ادیان ثنوی بوده است 

بودن دین مجوس از راه تاریخ مسیر ناهموار و صعب اسـت کـه در اثبات توحیدی  
، اّمـا بـودپی بردن به الهی بودن این دین قطعًا بسیار سخت و حتی نزدیک محال خواهد 

 باشد.  در قرآن و روایات حقیقت این مطلب قابل درک می

 مجوس در قرآن  ۱ـ۲
مبارکـه حـج در کنـار سـایر ادیـان آسـمانی از دیـن  ۀسـور  ۱۷ ۀخداوند متعال در آی

َصـاَری َو ﴿زرتشت نـام بـرده اسـت:  ـاِبِئیَن َو النَّ ـِذیَن َهـاُدوا َو الصَّ ـِذیَن آَمُنـوا َو الَّ ِإنَّ الَّ



 

 

وزه
آم

 
ی/ 

دیث
ي ح

ها
تان

ابس
و ت

ار 
به

 
13

98
 

رة 
شما

 /
٥ 

۳۸ 

َه َعَلی ُکلِّ َشـْی اْلَم  ِذیَن أْشَرُکوا ِإنَّ الّلَه َیْفِصُل َبْیَنُهْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإنَّ اللَّ  ﴾ٍء َشـِهیٌد  ُجوَس َو الَّ
 .)۱۷حج، (

. ۳. اهل کتاب: یهود، نصـاری، صـائبان و مجوسـان ۲. مؤمنان ۱مبارکه  ۀدر این آی
اند ولـی چهـار گـروه اهـل  دهمشرکان، این سه فرقه با ذکر اسم موصول از هـم جـدا شـ

خداوند تبارک و تعالی تقسیم خویش نسبت بـه  ،اند تاب با حرف وصل به هم پیوستهک
ادیـان الهـی کـه خـود  ۀو مجوس را در زمـر  بیان کرده است های مختلف مردم را گروه

و دارای کتاب آسمانی معروف  دارای پیامبر مشخص و قطعی مانند موسی و عیسی
 یف قرار داده است. هستند در یک رد 

در تفاسیر فخـر رازی، طبـری، نیشـابوری، زمخشـری و جرجـانی در تفسـیر گـازر 
در تفسـیر  ،)۱۷۱ :۱۳۸۱عظـیم زاده، (تصریح به صاحب کتاب بودن مجـوس نشـده اسـت 

 .)۱۶ /۶ :تا حقی بروسوی، بی( داند اهل کتاب خارج می ۀها را از زمر  روح البیان صراحتًا آن

انـد امـا در  وم طبرسی هـر چنـد در ذیـل ایـن آیـه سـکوت کردهشیخ طوسی و مرح
به اهـل کتـاب بـودن مجـوس  ،)۳۴/ ۵ :۱۳۷۲؛ طبرسـی، ۲۰۲/ ۵ :۱۳۷۶تبیان، (جاهایی دیگر 

 .)۱۷۱ :۱۳۸۱عظیم زاده، (تصریح یا اشاره دارند 

دانند برخـی دیگـر  در مقابل گروه اّول که در ذیل این آیه مجوس را اهل کتاب نمی
از جملـه  اند جوس را دینی الهی معرفی کردهن در ذیل شرح و توضیح این آیه ماز مفسرا

 ۹ :۱۴۱۷طباطبـایی، (دانـد  عالمه طباطبـایی در تفسـیر المیـزان مجـوس را دینـی الهـی می
بیـان  "اوسـتا"ها را  در تفسیر نمونه هم مجوس را اهل کتاب و کتاب مقدس آن ،)۲۳۸/

تـوان مجـوس را از  به منابع مختلف می هتوجه و مراجعبا  ،)۲۸۹/ ۱ :۱۳۷۴مکارم، (کند  می
 ادیان الهی به حساب آورد. 

ار رفتـه همان طور که بیان شد لفظ مجوس یک بار به طـور صـریح در قـرآن بـه کـ
آیـد اشـاره بـه مجـوس  چنان که از تفاسیر به دسـت می مائده هم ۀسور ۱۰۴ ۀاّما آی است

 دارد. 

 مجوس در روایات ۲ـ۲
در من الیحضره  ،ی وجود دارد که مجوس را اهل کتاب شمرده استروایات متعدد
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ولید را به سوی بحـرین فرسـتاد، خالد بن  کند پیامبر الفقیه به سند صحیح نقل می
نوشت  ی به پیامبر در نامه ،اش آمد د و مسیحی و مجوس بر عهدهبرخی از یهو  ۀدی
انی از طـرف شـما بـه مـن پیمـیهود و مسیحیان را پرداختم و نسبت به دماء مجوس  ۀدی

باشد  یهود و نصاری می ۀدیمجوس مانند  ۀدر پاسخ نوشت دی پیامبر ،نرسیده است
دهد مانند اهل کتاب با  دستور می یت پیامبردر این روا ،)۱۲۱/ ۴ :۱۳۷۸صدوق، (شیخ 

 . مجوس برخورد شود

بـا  مجـرای عمـل است کههمین مطلب نقل شده  در روایتی موثق از امام صادق
 .)۲۷۰/ ۴ :۱۳۹۰شـیخ طوسـی، ( باشـد مجوس ماننـد یهـود و نصـارا در حـدود و دیـات می

هـا جزیـه گرفتـه  مجوس اهل کتـاب بودنـد... و از آن«کند  روایت دیگری تصریح می
در باب دین مجـوس چنـین روایـت  منینؤاز امیرالم ،)۳۸۰/ ۱ :۱۳۸۵مغربی، (» شود می

میِر الُمؤ«شده است: 
َ
لِحُقوا ِبالَیُهوِد َو الَنَصـاَری  ِمنِینُرِوَی َعن أ

َ
ما أ ُه َقاَل الَمُجوَس ِإنَّ نَّ

َ
أ

ُه َقد َکاَن َلُهم ِفیَما َمَضی ِکَتاب نَّ
َ
فرمایـد:  می منینؤامیرالمـ  ،»ِفی الِجزَیِة َو الِدَیاِت ِأل

هـا در گذشـته دارای  در جزیه و دیات مجوس را ملحق به یهود و نصاری کنید زیـرا آن
 .)۲۷۰ :۱۴۱۳شیخ مفید، (بودند  کتاب

و  چه از رفتار رسـول خـدا ها اشاره شد و آن که در باال به آن با توجه به روایاتی
در برخورد با مجوس گزارش شـده اسـت، مـا را بـه ایـن نکتـه رهنمـون  ائمه اطهار

له در جریان ئل با اهل کتاب بوده است و این مسسازد که تعامل با مجوس مانند تعام می
بنابراین با استناد به قرآن و روایات  ،ن مسلمانان بسیار مشاهده شده استدریافت جزیه بی

 . دتوان گفت: مجوسیان اهل کتاب بودند و پیامبر داشتن می

 اند: شود که آورده در پایان این بحث به نظر شهید مطهری اشاره می 
 ۀریخی است و از زاویـتا ۀن زرتشت تنها از جنبتردید ما در بحث توحیدی بودن آیی« 

 کهـای خـاص اسـالمی کـه جنبـه تعبـدی دارد و بـرای یـ کفقه و حدیث و بـا مال
مسلمان با ایمان معتبر است از این زاویه و از این نظـر، هـیچ مـانعی نیسـت کـه آیـین 

بـوده و  آیین توحیدی بنامیم یعنی آیینی که در اصل و ریشه توحیـدی کزرتشتی را ی
مطهـری، (»  اند ود کـه بعـدها بـه آن الحـاق شـدهی تلقی شـهای ها و بدعت شرك ۀهم

۱۳۸۸: ۱ /۲۱۱(. 
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 . نبوت جناب زرتشت از منظر روایات ۳
باشـد یـا خیـر؟ در تـاریخ  آیا جناب زرتشت پیامبر دیـن زرتشـت می اینکهدر بحث 

نظرات متفاوت و گوناگونی بیـان شـده اسـت: برخـی زرتشـت را پیـامبر دیـن مجـوس 
و برخــی منکــر نبــوت جنــاب  ،)۱۲۶/ ۱ :۱۳۷۸، شــیخ صــدوق،۴۹ :۱۳۷۱دینــوری،(داننــد  می

الهـامی، ( نامنـد کنـد می ه ادعـای پیـامبری میکـ کسی ؛»متنبی«اند و او را  زرتشت شده
۱۳۷۸: ۶۵(. 

مطلـوب  ۀشود تا به نتیج ع میبرای روشن شدن به روایات و احادیث ائمه اطهار رجو 
در قرآن و روایات به ضرورت بعثت پیـامبر شود که  برسیم لذا به عنوان مقدمه عرض می

کید شده است ْنَت ُمْنـِذٌر ﴿عالمه طباطبایی در تفسیر آیه شریفه  ،برای تمام اقوام تأ
َ
ِإنَّما أ

آید که زمین هیچ وقـت  شریفه بر می ۀاز این آی«نویسند:  می ،)۷رعـد، (  ﴾َو ِلُکلِّ َقْوٍم هادٍ 
شود یا باید پیغمبری باشد  کند خالی نمی از هدایتگری که مردم را به سوی حق هدایت
  .)۳۰۵/ ۱۱ :۱۴۱۷طباطبایی، (» یا هادی دیگری که به امر خدا هدایت کند

مون بسیار تکرار شده اسـت و از مسـلمات دیـن اسـالم در سایر روایات هم این مض
آنان شریعت مقّرر کردی و  ۀبرای هم«برای نمونه در دعای ندبه آمده است:  ،باشد می
را روشن و واضح ساختی و جانشینانی اختیار کردی، نگهبـانی پـس از نگهبـان، از  راه

 ۹۹ :۱۴۰۳مجلسـی، (» انتزمانی تا زمانی دیگر، برای برپا داشتن دینت، و حّجتی بر بندگ
شود در این دعا به طور واضح به بعثت انبیـاء در میـان تمـام  چه مشاهده میچنان ،)۱۰۴/

 دلیل آن هم اتمام حجت بر کلیه بندگان خداوند است. کند و  اقوام بشر تصریح می

اشاره پیامبری جناب زرتشت  ۀها به مسئل به احادیثی که در آن بعد از بیان این مقدمه
 پردازیم.  میرند دا

 با علمای ادیان امام رضا ۀمناظر  ۱ـ۳
دهـد و بزرگـان و علمـای ادیـان و متکلمـین  مناظره تشکیل می ۀمون عباسی جلسأم
ها و کشورهای مختلف بـرای بحـث علمـی بـا حضـرت علـی بـن  ور را از سرزمینمشه

حضـرت را از ایـن دعـوت مطلـع کنـد  اینکـه کنـد بـدون  دعـوت می موسی الرضا
در ایـن  ،شود و او به اهداف پلید خود برسدغافلگیر  وامیدوار بود حضرت امام رضا
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هربذ و  عمران صابئین، از علمای مسیحیا جاثلیقبزرگ یهودیان،  رأس جالوتجلسه 
کنـد و  جالوت مناظره می ابتدا حضرت با جاثلیق بعد با رأس ،اهل فارس حضور داشتند

  ١های خودشان متحیر و مبهوت نمود. ها را با استدالل بر کتاب آن

به من از زرتشت «فرماید:  بزرگ مجوس اشاره و به او می ،به هربذ حضرت رضا
ی او پیامبر است دلیل تو بر نبوت او چیست؟ گفت: کن خبر بده آن کس که گمان می

یم او برای ما معجزاتی آورد که قبل از او کسی نیاورده بود و ما آن را مشاهده نکرده بود 
نکرده  او برای ما چیزهایی را حالل کرد که غیر او حالل ،اما از طریق اخبار به ما رسید
پیروی کردیـد؟ وصول اخبار از او  فرمود: به صرف امام ،بود پس او را پیروی کردیم

 یفرمود: سایر امم گذشته هم این چنین بودند که خبرهـای امام هربذ جواب داد: بله
و  عیسـی از معجـزات موسـی یها رسیده است خبرهای از معجزات پیامبران به آن

ها چیست اگر به  پس عذر شما برای عدم اقرار به آن ،رسیده است حضرت محمد
هربذ سـکوت کـرد و  ؟خبار نسبت به معجزات زرتشت به او اقرار کردیدصرف وصول ا

 .)۱۵۶/ ۱ :۱۳۷۸؛ ۴۱۸ :۱۳۹۸شیخ صدوق، (» در مکان خود قرار گرفت

 شود:  به دو فقره از این روایت استدالل می

کنـی کـه او پیـامبر  ان میفرمایـد: "گمـ به موبـد بـزرگ می : امام رضافقره اّول 
بـرای روشـن  ،کنـد ال میؤ زرتشت با لفظ "تـزعم" سـاب حضرت از نبوت جن توست؟"

 کنیم.  میاین کلمه را بررسی  ت،شدن مقصود حضر 

غـه پیرامـون در مقاییس اللّ  ،در معنای "زعم" بین اهل لغت تضاد فراوانی وجود ندارد
از آن دو سخن  یزاء و عین و میم بر دو اصل داللت دارند یک«معنای زعم آمده است: 

باشد معنای اّول به صورت  ون یقین و دیگری بر عهده گرفتن چیزی میغیر صحیح و بد
ْعم ْعم  "الزَّ کند و این معنا مشـهورتر  یر صحیح میرود و داللت بر قول غ " به کار می و الزُّ
زعـم «در اساس البالغه حـول ایـن معنـا آمـده اسـت  ،)۱۰/ ۳ :۱۴۰۴ابن فـارس، ( باشد می

                                                 
متن واضح و روشن که بیان آن از غیر معصوم بعید است و ، الزم به ذکر است به دلیل شهرت این مناظره. ١

حتوای مناظره با قرآن و ناقل روایت که جناب شیخ صدوق در "عیون اخبارالرضا" و "التوحیـد" موافقت م
 .شود باشند و عدم مخالفت بزرگان حدیث با این روایت بحث سندی این مناظره مطرح نمی می
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ه حـق اسـت یـا باطـل و بیشـتر در معنـای باطـل لئکنی آن مس زمانی است که شک می
 .)۲۷۱ :۱۹۷۹زمخشری، (» شود استعمال می

حکایت قولی است که در مظن کذب زعم «شود:  در مفردات به این نکته توجه می
راغـب (» قـائالن بـه آن اسـت باشد و برای همین در قرآن هر جـا آمـده بـه معنـای ذِم  می

ازدی، ( باشـد اند که معنای زعم کـذب می کردهبرخی هم تصریح  ،)۳۸۰ :۱۴۱۲اصـفهانی، 
در  اینکـه توان قول غیر ثقه را دانسـت و  می، نکته مشترک تمام تعاریف ،)۵۸۲/ ۲ :۱۳۷۸

 . کذب به کار رفته است ایقرآن به معن

در قرآن "زعـم" بـه معنـای کـذب  اینکه آید و  چه از لغت به دست می با توجه به آن
با به  حضرت امام رضا ،است قرآن کالم معصومینترین کالم به  است و نزدیک

 کار بردن لفظ زعم به نبوت او خدشه وارد کرده است. 

باشد این اسـت کـه حضـرت  فقره دّوم: نکته دیگر که حائز اهمیت و دقت نظر می
در مناظره با یهود ونصاری نسبت به پیامبری و نبوت حضـرت  علی ابن موسی الرضا

 ۀدربـار  چه که حضرت امام رضـا کند مانند آن اشاره می صراحتاً  یموسی و عیس
من مقـر هسـتم بـه نبـوت و کتـاب «فرماید:  در مناظره با جاثلیق می حضرت عیسی

 .»چه او به امت خود بشارت داد و حواریون به آن اقرار داشتند و آن عیسی

ُی َفَذِلَك َوْحـ«... فرماید:  هم می حضرت در باب نبوت و وحی حضرت موسی
ْنَزَلُه َعَلی ُموسی... 

َ
ِذی أ ِه َتَباَرَك َو َتَعاَلی الَّ  نوری که بـه موسـی ۀحضرت در بار  ،»اللَّ

جـواب عـاجز  ۀپرسد، و او از ارائـ نازل شده و در تورات به آن اشاره شده از جاثلیق می
وحی خداوند بود  ،آن نور دهم ماید: من خود آن را توضیح میفر شود و حضرت می می
که شاهدیم حضرت با بیان این کلمات تصریح به نبوت  چنان ،نازل شد به موسیکه 

 کند.  می حضرت عیسی و موسی

نبوت جناب زرتشت را قبول داشت نسـبت بـه  سزاوار بود اگر حضرت امام رضا
ال ؤ کرد لکن این عدم تصریح حضرت و سـ نبوت او صراحت یا حداقل به آن اشاره می

ا لفظ "تزعم" دست کم سبب ایجاد شـک در امـر نبـوت جنـاب ایشان از هربذ بزرگ ب
 نماید اگر قائل نشویم حضرت با این رفتار منکر نبوت جناب زرتشت شدند.  زرتشت می
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 با یک ملحدامام صادق  ۀمناظر  ۲ـ۳
باشد.  با یک زندیق می حدیث دّوم در مورد استدالل مناظره حضرت امام صادق

شود، که در یک بخـش بـه  ضوعات گوناگونی را شامل مینسبتًا طوالنی مو  ۀاین مناظر 
شـود کـه نسـبت حـدیث رضـوی  ال میؤ طور صریح نسبت به نبوت جناب زرتشت سـ

روایـت سـبب گردیـده کـه  ِی ارسـال سـند ،ور از صراحت بیشتری برخوردار استمذک
اسـتناد بـه مطالـب موجـود در آن را  ،نسبت به صحت حدیث تشکیک شـود و بـه تبـع

 جا ضروری است.  قی کنند و لذا بررسی روایت از حیث سند در ایناساس تل بی

 بررسی سند روایت ۱ـ  ۲ـ  ۳
" مرحـوم طبرسـی بـه االحتجاج علی اهل اللجـاجاین روایت در جلد دّوم کتاب " 

منکـر اسـتدالل بـه ایـن  ،برخی با استناد به ارسال سندی حدیث ،مرسل نقل شده است
توان قـوت سـند را  ها می توجه به آن باائنی وجود دارد که اند اّما شواهد و قر  روایت شده
 : دشو  ها اشاره می در ذیل به آن ،اثبات کرد

ه و بـدون هـیچ بـه آن اعتمـاد داشـت ءعلما است کهکتاب احتجاج از کتب معتبری . ۱
البته تنها اشـکالی کـه متوجـه روایـات کتـاب  ،کنند را نقل می ای روایات آن دغدغه
هـا یافـت  ی آنر روایات آن مرسله است و هیچ سندی در کتـاب بـراکه اکثاینشده، 
 اینکه لف کتاب در مقدمه مبنی بر ؤ ه یادآوری ماشکال نیز با توجه ب که این شود نمی

ام  بقیه روایات کتـاب را بـدون سـند آورده من به جز روایات تفسیر امام عسکری
اند یا در کتب مخالف و موافـق مشـهورند  ها هست یا موافق عقل بر آن اجماعزیرا یا 

مـورد توجـه علمـاء قـرار  انبر این اساس کتاب احتجـاج چنـ ).۱۴/ ۱ :۱۴۰۳طبرسـی، (
ترجمـه و شـرح آن روی  در دسترس همه قـرار گیـرد بارهـا بـه اینکهگرفت که برای 

 آوردند. 

ه جابر ضعف شهرت عملی ،مطلبی با این مضمون وجود دارد ،. در علم اصول و رجال۲
شود  سند است و عدم عمل مشهور به خبر صحیح السند موجب عدم حجّیت آن می

 . )۳۵ :۱۳۹۳سبحانی، (

ه بـه شود ولی در ذیل شواهد و کتبی کـ ارسال این روایت هر چند سبب وهن آن می
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فوق وهن نسبت به سند روایـت  ۀشود تا با استفاده از قاعد کر میاند ذ  آن استدالل کرده
های تفسیری، روایـی و فقهـی مختلفـی ذکـر شـده  این روایت در کتاب ،شود بر طرف
  .است

 ۳۹ از کتاب روایی مجموعًا بـیش ۱۲های انجام شده در  : طبق بررسیکتب حدیثی
طور مقطوع نقل شده است البته دلیل تقطیـع روایـت کثـرت مرتبه قطعات این روایت به 

اإلحتجاج" طبرسـی، (باشد که در ابواب مختلف آمده است. سه کتاب " مباحث آن می
ــوار" مجلســی، () و "۳۳۶، ص ۲، ج۱۴۰۳ ــوالم () و "۱۶۵، ص۱۰، ج۱۴۰۳بحــار االن ع

د و سـایر انـ ) روایت را به طـور کامـل نقـل کرده۵۳۸، ص۲۰، ج۱۴۱۳العلوم" بحرانی، 
ــدارانی،  شــرح الکــافی(کتــب ماننــد:   وســائل الشــیعه()،۳۹۲، ص۳ق، ج۱۳۸۲مازن
، ۱ق، ج۱۴۱۸الفصــــول المهمــــةحرعاملی، ()، ۳۸۷، ص۶ق، ج۱۴۰۹حرعــــاملی، 

ــاملی، ،()۱۵۲ص ــة شــیخ حرع ــة االم ــث ()، ۱۶۸، ص۱ق، ج۱۴۱۴هدای جــامع االحادی
)، ۱۶۶، ص۲محــدث نــوری، ج مســتدرک الوســائل()، ۴۷۲، ص ۲۲بروجــردی، ج

و... بـه صـورت  ،)۳۳ق، ص۱۴۰۴جزائـری،  نور المبین()، ۲۴۹التوحید صدوق، ص(
 مقطوع. 

کتاب تفسیر قرآن بنابر همـاهنگی  ۱۳مرتبه حداقل در  ۲۰ از : بیشکتب تفسیری -
العروسـی  نـور الثقلـین(ماننـد:  یهـای کتـاب .موضوعات مورد استناد قرار گرفتـه اسـت

)، ۴۳۷، ص۵؛ ج۵۲۷، ص۴؛ ج۵۲۷ص ،۳؛ ج۱۱۴، ص۱ق، ج۱۴۱۵الحـــــــــویزی، 
ــدقائق( ــهدی،  کنزال ؛ ۴۰۲، ص۱۱؛ ج۴۷۵، ص ۱۰؛ ج۱۱۱، ص۲ش، ج۱۳۶۸قمــی مش
، ۴؛ ج۲۱۵، ص ۴؛ ج۱۷۱، ص۱ق، ج۱۴۱۵فــیض کاشــانی،  الصــافی()،۴۷۸، ص۱۳ج

ق، ۱۴۱۰فیض کاشـانی،  تفسیر المعین()، ۵۲۴، ص ۱ش، ج۱۳۷۴البرهان ()، ۳۴۷ص 
، ۵ق، ج۱۴۰۷شبر،  الجوهر الثمین()، ۱۶۲۲، ص ۳؛ ج۱۵۷۸، ص۳؛ ج۱۵۷۳، ص ۳ج

الفرقـان فـی ()، ۳۵۴، ص۱ق، ج۱۴۰۹موسوی سبزواری،  مواهب الرحمان()، ۳۵۶ص 
 المیـــزان()، ۴۷۶، ص۲۵؛ ج۲۹۸، ص ۳ش، ج۱۳۶۵صـــادقی تهرانـــی،  تفســـیرالقرآن

، ص ۲۰ش، ج۱۳۷۴مکارم شیرازی،  تفسیر نمونه()، ۱۹۹، ص ۲ق، ج۱۴۱۷طباطبایی، 
الجدید فی ()، ۳۰۲، ص ۱۴ق، ج۱۴۲۱مکارم شیرازی،  سیر القرآناالمثل فی تف()، ۱۵۲
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و... در مـوارد  ،)۲۳۶، ص ۶؛ ج۴۶۹، ص ۵ق، ج۱۴۰۶سبزواری نجفی،  تفسیر القرآن
 اند.  مختلف از این حدیث در تفسیر آیات استفاده کرده

 ۳۰باشد که قریب به  : بیشترین استفاده از این روایت در کتب فقهی میکتب فقهی
اند و شمارش دفعات تکرار به دلیل کثرت اسـتفاده  به این حدیث استدالل کردهکتاب 

کـه بـه ایـن حـدیث اسـتناد  یهـای صعب و بعید است اّما به طور اجمال برخی از کتاب
جـواهر ()، ۳۵، ص۲ق، ج۱۴۱۵المکاسـب شـیخ انصـاری، (گـردد:  اند ذکـر می کرده

خوانسـاری،  جـامع المـدارک()، ۴۶، ص۱ق، ج۱۴۲۱الکالم فی ثوبه الجدیدجواهری، 
ــانی، ()، ۲۴، ص۳ق، ج۱۴۰۵ ــه روح ــاج الفقاه ــاج ()، ۱۴۹، ص ۲ق، ج۱۴۲۹منه منه

، ۳ق، ج۱۴۲۰ماوراء الفقه شهید صدر، ()، ۳۰۳، ص ۳ق، ج۱۴۱۷سیستانی،  لصالحینا
 کتـاب الـوثقی ةسند العرو ()، ۲۳۵، ص ۲ق، ج۱۴۱۳هدایة العبادگلپایگانی، ()، ۸۱ص 

طباطبـایی قمـی،  مبـانی منهـاج الصـالحین()، ۴۷۹، ص ۱ق، ج۱۴۱۵الطهارة بحرانـی، 
لنکرانی،  التحریر الوسیلۀ المکاسب تفصیل الشریعۀ فی شرح()، ۲۷۱، ص ۷ق، ج۱۴۲۶
 ةالزبـــد()،۳۲۴، ص ۲ق، ج۱۴۲۴قزوینـــی،  ینـــابیع االحکـــام()، ۲۱۵ق، ص ۱۴۲۷

ــۀعاملی،  ــاظره()، ۳۱۰، ص ۴ق، ج۱۴۲۷الفقهی ــدائق الن ــی،  الح ، ۱۸ق، ج۱۴۰۵بحران
، ۲تحریــر الوســیلةج()، ۷۳۴ق، ص۱۴۱۷بهبهــانی،  حاشــیة مجمــع الفائــده()، ۱۷۴ص
 مصابیح االحکام()، ۱۹۰، ص ۲ق، ج۱۴۰۶مرعشی نجفی،  نینمؤمنهاج الم()، ۱۶۵ص

) ۱۹۵، ص ۲ق، ج۱۴۱۵الرسائل االربع سـبحانی، ، ()۲۹۴، ص ۲ق، ج۱۴۲۷بحرالعلوم، 
وسـیلة النجاةاصـفهانی، ( ،)۴۹۹ق، ص۱۴۲۴المواهب فی تحریـر االحکـام سـبحانی، (

مســائل ، ()۱۶۶، ص ۲۳ق، ج۱۴۱۳مهــذب االحکــام ســبزواری، ،()۶۲۴ق، ص ۱۴۲۲
، ۲فقه حدود و تعزیرات موسوی اردبیلی، ج، ()۱۳۹، ص ۲ق، ج۱۴۱۴الواضحة اراکی، 

ید اسـتفاده شـده ؤ این روایت یا به عنوان دلیل یا مو... در تمام کتب مذکور  ،)۵۱۱ص 
 است. 

بـرای هـر امـر «چنین آمـده اسـت:  از قول پیامبر دیثی از امام صادق. در ح۳
را موافـق قـرآن   چـه پـس آن ،حّقی حقیقتی است و برای هر امر درستی نوری اسـت

 .)۶۹/ ۳: ۱۳۷۶رازی،(» را مخـالف قـرآن اسـت، تـرک کنیـد  چه است، اخذ کنید و آن
ایـن حـدیث بـا ت، طبق این روایت روش تشخیص احادیث صحیح ارائه به قرآن اسـ
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خـوانی اسـتفاده از ایـن حـدیث در  خوانی دارد و شاهد ایـن هـم موضوعات قرآن هم
 باشد.  در بحث استنباط احکام می ءتفسیر آیات قرآن و به کارگیری آن توسط علما

ایـن حـدیث بـا فقـرات  اسـت کـهاد ایـن توان مورد توجه قرار د . نکته دیگری که می۴
 ١خوانی دارد. ر کامًال همدیگ ۀاحادیث صحیحه و موثق

 اند:  . برخی از فقها با عبارتی خاص این حدیث را تأیید کرده۵

را کلینـی و  رچند مرسـل اسـت ولـی اکثـر اجـزای آناین خبر ه: «عالمه مجلسی 
اند و سیاق این روایـت  صدوق به صورت مجزا در مواضع مناسب آن اجزاء روایت کرده

 .)۱۸۹ / ۱۰ :۱۴۰۳مجلسی، (» باشد شاهد بر صدق این روایت می

این روایت هرچند مرسل است اما صدور ایـن روایـت از غیـر : «محقق خوانساری 
 .)۲۵/ ۳ :۱۴۰۵خوانساری، (» باشد معصوم جدًا بعید می

 ۲ :۱۴۲۲نراقـی، (کنـد  مرحوم نراقی با این حدیث بر منکرین نظر خود طعـن وارد می 
/۶۳(. 

تـوان بـا ایـن  یث سند دچار اشکال نیست و میبنابر توضیحات فوق این روایت از ح
تـوان حکـم بـه  حدیث در مسائل مختلف اسـتدالل کـرد و از مجمـوع ایـن شـواهد می

 صحت حدیث نمود. 

 بررسی داللت روایت  ۲ـ  ۲ـ  ۳
باشد مثل: اصـل  حث مختلفی میاطور که اشاره شد روایت احتجاج شامل مب همان

در قسمت میانی که بحث  ،حکام و علل آن و...توحید، نبوت و ضرورت بعثت انبیاء، ا
باشـد و شـخص زنـدیق بـه  از عقاید باطل برخی از مذاهب اسالمی و غیـر اسـالمی می

 شود:  کند که به آن اشاره می ال میؤ ناسب از دین مجوس و جناب زرتشت ست

آیا خداوند پیامبری به سوی مجـوس فرسـتاده اسـت؟ «پرسد:  زندیق از حضرت می
ها یافتم که اقرار بـه ثـواب و  ایی محکم، مواعظی بلیغ و امثالی شافی نزد آنه من کتاب

                                                 
کنـد و بـا صـحیحه  به طور مثال در قسمتی از این روایت که در باب وضو اسـت حکمـی را مطـرح مـی. ١

در قسمت مربوط به کهانـت ، )۴ح، ۲۲۸ / ۲۲ :۱۴۰۹،وسائل( یکی است رحمان از امام صادقعبدال
 ...و مطابقت دارد)،  ۳۶۳ / ۴ :۱۳۷۸،من الیحضره الفقیه(صحیح  با روایت
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هـیچ امتـی امام فرمود:  ،»کنند عتی هستند که به آن عمل میعقاب دارند و دارای شری
هـا مبعـوث شـده اسـت و بـر قـوم  از طرف خداوند منـذری بـرای آن اینکهنیست مگر 

مانی فرسـتاده شـده اسـت منتهـی مجوس هم از طرف خداوند پیـامبری بـا کتـاب آسـ
سپس زنـدیق پرسـید: پیغمبـر  ،ب کردند و کتابش را انکار نمودندمجوسیان او را تکذی

خالـد : اند "خالد بن سنان" است؟ حضـرت فرمـود ها گمان کرده ها کیست؟ بعضی آن
اطـالع  مـردم بـی اسـت کـهیـامبر نبـوده و ایـن سـخنی پیک نفر عرب بـدوی بـوده و 

شـت در تزر فرمـود:  آیا پیامبر مجوس زرتشت است؟ امـام: پرسید زندیق ،گویند می
ای دعـوتش را  میان مجوس سر و صدایی به راه انداخت و ادعای پیغمبری کـرد، عـده

ون نمودند و در بیابـان طعمـه ای دیگر او را تکذیب کردند و از شهر بیر پذیرفتند و عده
 درندگان شد. 

 « باشـد: محل بحث ایـن عبـارت حضـرت می
َ
أَتـاُهْم   َفَزْرُدْشـُت؟ َقـاَل ِإنَّ َزْرُدْشـَت  أ

ةَ  ُبوَّ َعی النُّ  پردازیم.  جا ابتدا به لغت شناسی این روایت می در این ،»ِبَزْمَزَمٍة َو ادَّ

باشد به معنای طلب اما  : از ریشه دعو میاستمحل بحث "ادعی"  ۀ: کلماّول ۀفقر 
در مجمع البحـرین در  ،)۲۷۹/ ۲ :۱۴۰۴ ابن فارس،(باشد و ادعی مزید است  دعو مجرد می

 ۱ :۱۳۷۵طریحـی، (» یعنی چیزی را برای خـود طلـب کـرد«گوید:  توضیح این کلمه می
 ان تـّدعی«گویـد:  در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن در شرح این کلمه می ،)۱۴۴/

 .)۳۱۶/ ۳ :۱۳۶۸مصطفوی، (» حقًا لک أو لغیرک

شود که شخصی چیزی را به عنوان  اشت میچه که ذکر شد چنین برد از مجموع آن
کنـد حـق  چـه او طلـب می آن است کهب کند و این ادعا اعم از این حق برای خود طل

جـا  در این ،اهی این ادعـاء حـق اسـت و گـاهی کـذبحقیقی او باشد یا خیر، یعنی گ
که وقتی از حضـرت آدم، نـوح،  ت جناب زرتشت وجود ندارد در حالیتصریحی به نبو 

 چـه سـرّی  ،کند نبی الله یاد می کند ایشان را با عنوان یاد می عیسی و ارمیا موسی و
 جا حضرت تصریحی ندارد؟! در این است که 

جا زمزمه است: در معنای "زمزمه" دو ادعـا وارد شـده  دیگر در این ۀ: کلمدّوم ۀفقر 
ننـد کـه دا را کتاب زرتشت نامیدند و آن را همـان اوسـتا می برخی از مورخان آن ،است

بـه جـز  ،)۲۲۴/ ۱ :۱۴۰۹؛ مسعودی، ۱۹۰/ ۲ :۱۴۰۸ابن خلدون، (گویند  عوام به آن "زمزمه" می
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این دو مورخ فرد دیگری قائل به این نظر نشده است و البته این دو مورخ هم بر ادعـای 
 کنند.  خود دلیل یا سندی ارائه نمی

وی آن مـه را معنــای لغــپذیرنـد و منظــور از زمز را نمی ای دیگـر ایــن در مقابـل عــده
 ۲ :۱۳۸۲عمیـد، (انـد  را به سخن گفتن زیر لب ترجمه کرده دانند که در کتب لغت آن می

مزمـة   أصـل«و همین مفهوم در عربی با مقداری تفاوت بیـان شـده اسـت:  ،)۱۱۱۳/ الزَّ
 هدچه زرتشـت آور  البته به این دلیل به آن ،)۱/۲۰۱ :۱۹۸۸ابن درید، (» الکالم ألذی ال ُیفهم

در هنگـام تنـاول غـذا خوانـده اسـت کـه گویند که دعاهای زیر لب مبهمی  زمزمه می
 .)۲۱۶/ ۱ :تا ؛ یعقوبی، بی۵۷۳/ ۲ :۱۳۷۴؛ مقدسی، ۲۱۵۳و  ۲۱۴۶/ ۵ :۱۳۸۷طبری، (شده است  می

اگر در کلمه اّول قبول کنیم کـه ادعـای نبـوت بـه معنـی نبـوت حقیقـی اسـت در 
ات مشخص است که چیزی را حـق خـود دانسـتند صورتی که ادعای نبوت از معنی لغ

اّما در معنای زمزمه چون دلیل روشـنی بـر  ،حاال آن چیز حقیقتًا حق او باشد بعید است
مقدسـی، (داننـد  آن ارائه نشده و اکثر مورخان و مفسران کتاب دین مجـوس را اوسـتا می

ابـن اثیـر، ( ،)۳۱۱ / ۲ :۱۳۶۳، ؛ سـراج۱۶۰ :۱۳۶۳؛ گردیزی، ۱۹۵ :۱۴۱۶ابن الفقیه، ( ،)۴۶ / ۱ :۱۳۷۴
 ۀجا یعنی چیزی غیر واضح و آشکار یا زمزم زمزمه در این ۀاّما اگر کلم ،)۱۰۶/ ۳ :۱۳۸۵

در نظر بگیریم این معنا با روش تمام انبیاء متفاوت اسـت زیـرا  را مبهم وقت تناول طعام
ْنَزْلنا ِإَلْیَك ﴿فرماید:  می خداوند رحمان به پیامبر

َ
نـات َو َلَقْد أ  .)۹۹بقـره، ( ﴾آیـاٍت َبیِّ

خدا یک پیامبر را با آیات بینات خـود بـه سـوی خلـق بفرسـتد و است که حال چگونه 
های نامفهوم به سوی مـردم مبعـوث گردانـد، ایـن بـا عـدل خـدا  پیامبر دیگر را با نشانه

های روشن کننده نـازل کنـد و بـرای دیگـری  برای یک رسول نشانه است کهناسازگار 
حال چطور ممکن است خدا به یک پیامبر آیه و نشانه روشـن کننـده و هـدایت خیر؟! 

رود بـا زمزمـه و  که به سوی مردم بـرای هـدایت مـی ننده بفرستد ولی آن پیامبر زمانیک
 ها را دعوت کند؟ کلماتی نامعلوم بخواهد آن

م نسبت به رفتار مـرد : در این روایات که محل استشهاد است بیان امامسّوم ۀفقر 
َقْد ُبِعَث ِإَلْیِهْم َنِبیٌّ ِبِکَتاٍب «باشد:  ها با جناب زرتشت می با پیامبر دین مجوس و رفتار آن

ْنَکُروهُ 
َ
ِه َفأ ها پیامبری مبعـوث کـرد و  فرماید: خداوند برای آن حضرت می ،»ِمْن ِعْنِد اللَّ

سـت و بیـان حضـرت از رفتـار مـردم بـه طـور مطلـق بیـان شـده ا ،ها منکر او شدند آن
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َة َفـآَمَن «فرمایـد:  جناب زرتشت می ۀرساند اما در بار  عمومیت انکار را می ُبـوَّ َعـی النُّ ادَّ
ای به او ایمان آوردند لکن در عبـارت گذشـته بحثـی از  عده ،»ِمْنُهْم َقْوٌم َو َجَحَدُه َقْوٌم 

تشـت جناب زر  اینکه باشد و این شاهد دیگری است بر  ایمان به پیامبر دین مجوس نمی
 و پیامبر دین زرتشت دو نفر بودند. 

 : دیگر نکته که بر عدم اتحاد شخصیتی پیامبر دیـن زرتشـت و زرتشـتچهارم ۀفقر 
ـَباُع «فرمایـد:  نسبت به زرتشت می ،باشد فرجام امر آن دو شخص می است َکَلْتـُه السِّ

َ
َفأ

ْرض
َ
ٍة ِمَن األ یَّ کند ولـی در  را مطرح نمی اّما نسبت به پیامبر دین مجوس عاقبتی ،»ِفی َبرِّ

از «ایـد: فرم در باب دیـن مجـوس و پیـامبر آنـان چنـین می روایتی دیگر امام صادق
 ،آنان همانند اهل کتـاب رفتـار کنیـدزیرا پیامبر فرمود: با  ،شود مجوس جزیه گرفته می

در حـدیث ، )۵۶۸ / ۳ :۱۴۰۷کلینـی،(» آنان پیامبری داشتند که او را بـه قتـل رسـاندند... 
انـد و در  آمده که شخص زرتشـت را درنـدگان بیابـان دریده احتجاج از امام صادق

اند و این روایت دّوم دلیل دیگـری بـر  گوید: مجوس پیامبر خود را کشته روایت دّوم می
 انـد ت دو شخصیت کامًال مجزا بودهاین مدعاست که پیامبر دین مجوس و جناب زرتش

 .)۳۲۴ / ۳  :۱۳۶۶ر ک: بروجردی، (

 گیری نتیجه
مجـوس و جنـاب زرتشـت در قـرآن کـریم و روایـات اهـل  ۀچه دربـار  از بررسی آن

یابیم که مجوس دینی الهی و در ابتدا از ادیان توحیدی و مجوسیان  است در می بیت
اّمـا  ،اند و روایات تصریح به تحریف آن کتاب دارند دارای پیامبر و کتاب آسمانی بوده

ین مجوس به طور حتم و با صریح روایات جناب زرتشت در خصوص زرتشت، پیامبر د 
 باشد.  نمی

دهند،  نسبت پیامبری به جناب زرتشت می ،البته در بعضی از کتب با استناد به تاریخ
اند کـه قابـل جمـع  آن چنان اقوال متناقضی بیان کرده ،ها در تاریخ تولد اّما همان کتاب

 ای از ابهام است.  در پردهای او  نیست و وجود شخصیت حقیقی یا اسطوره

ت اصلی و در دو روای ،اّما در روایات تصریحی نسبت به نبوت جناب زرتشت نیست
از دلیل گمان و زعـم هربـذ اکبـر بـه  در باب جناب زرتشت حضرت امام رضامهم 
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تر  احتمـال کـذب در آن قـوی است کـهگمانی  »زعم«پرسد.  نبوت جناب زرتشت می
 عنای کذب به کار رفته است و ظهور در عدم حقیقت دارد. است و در قرآن زعم به م

طلـب  ،کنـد و ادعـا در روایات احتجاج جناب زرتشت را مدعی نبـوت معرفـی می
بوت حتی ادعای عدم ن ،و این طلب اعم از صدق و کذب است چیزی برای خود است

 چه در روایـات احتجـاج طبرسـی او را مـدعی نبـوت جناب زرتشت بعید نیست و چنان
به انضمام سایر روایات مطرح  از روایت احتجاج و مناظرات حضرت امام رضا ،است

 شود که زرتشت پیامبر نبوده است.  شده به این نکته منتهی می

کـه است که روایات امام صادق و امام رضاترین نکته رد نبوت زرتشت این  مهم
مـورد نبـوت او سـاکت  ها نامی از جناب زرتشت به میان آمده است در در مناظرات آن
چه اشاره شده هر کجا نـامی  که این دو امام بزرگوار در مناظراتشان چنان هستند حال آن
 اند.  تصریح کرده آنهابرده شده است به نبوت  از انبیاء الهی

 نامه کتاب
 . قرآن کریم .۱
 . ۱۳۷۵، تهران، چشمه و آویشن، اسطوره زندگی زرتشتآموزگار، ژاله، تفضلی، احمد،  .۲
 . ۱۳۸۵، بیروت، دار صادر، الکامل ابن اثیر، ابوالحسن، .۳
 . ۱۴۱۶اّول، بیروت، عالم الکتب، چاپ الهادی، یوسف،  ،، محققالبلدانابن الفقیه الهمذانی،  .۴
 ،دّومچاپ غفاری، علی اکبر،  ،، محققمن ال یحضره الفقیه، محّمد بن علی، »شیخ صدوق«ابن بابویه  .۵

 . ۱۳۷۸عه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، دفتر انتشارات اسالمی جام
 ۀاّول، قم، دفتر انتشارات اسالمی جامعـۀ مدرسـین حـوز  چاپحسینی، هاشم، ،، محققالتوحید، ـــــــ .۶

 . ۱۳۹۸علمیه قم، 
 . ۱۳۷۸اّول، نشر جهان، چاپ الجوردی، مهدی،  ،محقق، عیون اخبار الرضا، ـــــــ .۷
دّوم، بیـروت، دارالفکـر، چـاپ شـحادۀ، خلیـل،  ،ق، محقتاریخ ابن خلدونابن خلدون، عبدالرحمان،  .۸

۱۴۰۸ . 
 . ۱۹۸۸اّول، بیروت، دارالعلم و المالیین، چاپ ، جمهرۀ اللغۀابن درید، ابوالحسن علی،  .۹
اّول، چـاپ هنـداوی، عبدالحمیـد،  ،، محقـقالمحکم و المحیط األعظمابن سّیده، علی بن اسماعیل،  .۱۰

 . ۱۴۲۱بیروت، دارالکتب العلمیۀ، 
اّول، قـم، مکتـب االعـالم  چـاپ، عبدالّسالم محّمد بـن هارون،معجم مقاییس اللغهرس، احمد، ابن فا .۱۱

 . ۱۴۰۴اإلسالمی، 
اّول، تهران، دانشگاه علوم پزشکی چاپ اصفهانی، محّمدمهدی،  ،، محققکتاب الماءازدی، عبدالله،  .۱۲

 . ۱۳۸۷ایران، 
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 . ۱۴۲۱ارالحیاء التراث العربی، اّول، بیروت، د چاپ ،تهذیب اللغۀازهری، ابومنصور محّمد،  .۱۳
 . ۳۲، ش ۱۳۷۸سالکالم اسالمی،  ۀفصلنام، ۲مجوس ۀبحثی دربار الهامی، داوود،  .۱۴
ابطحـی  ،، محقـقعوالم العلوم و المعارف و االحوال من اآلیات و االخبار و االقـوال بحرانی، عبدالله،  .۱۵

 . ۱۴۱۳ی،سسۀ االمام المهدؤ ماّول، قم، چاپ اصفهانی، محّمدباقر، 
چهارم، تهران، چاپ سرکاراتی، بهمن،  ،، مترجمهای معتبر یونانی دین ایرانی بر پایه متنبنونیست، امیل،  .۱۶

 . ۱۳۹۴نشر قطره، 
سّوم، تهران، دفتـر  پچا، باستان شناسی و جغرافیای تاریخی قصص قرآنآزار شیرازی، عبدالکریم،  بی .۱۷

 . ۱۳۸۰نشر فرهنگ اسالمی، 
 . ۱۳۷۵انتشارات اسالمی،   دّوم، تهران، مهیار، رضا، ،، مترجمابجدیفرهنگ اد افرام، ؤ فبستانی،  .۱۸
 . ۱۳۸۰بهرامی، عسگر، مشهد، توس،  ۀترجم، زردشتیان باورها وآداب دینی آنهابویس، مری،   .۱۹
 . ۱۳۵۶، تهران، دانشگاه تهران، اوستاپورداوود، ابراهیم،  .۲۰
 . ۱۳۸۶ت، دهم، تهران، سمچاپ ، آشنایی با ادیان بزرگتوفیقی، حسین،  .۲۱
 . ۱۳۷۷، تهران، نشر چشمه، زمان زرتشتجی کاتراک، جمشید کاووس،  .۲۲
 تا.  ، بیروت، دارالفکر، بیروح البیانحقی بروسوی، اسماعیل،  .۲۳
 ۀسسؤ مدّوم، قم، چاپ  غفاری، علی اکبر، ،، محققجامع المدارکخوانساری، سّید احمد بن یوسف،  .۲۴

 .  ۱۴۰۵اسماعیلیان، 
 . ۱۳۷۶، تهران، سروش، های دینی زرتشتیان به پرسش پاسخخورشیدیان، اردشیر،  .۲۵
 . ۱۳۷۴قادری، تیمور، تهران، فکر روز،  ۀترجم، طلوع و غروب زرتشتی گریزنر، آر، سی،  .۲۶
 . ۱۴۱۲القلم،  دار، اّول، بیروت، مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین،  .۲۷
هـای  اّول، مشـهد، بنیـاد پژوهش چـاپ ،روض الجنان و روح البیان فی تفسیر القـرآنح، و رازی، ابوالفت .۲۸

 . ۱۳۷۶آستان قدس رضوی، 
 . ۱۳۷۸دّوم، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ ، الخرائج و الحرائجراوندی، قطب الدین،  .۲۹
 . ۱۳۷۰، انجمن ایران، راهنمای دین زرتشترضی، هاشم،  .۳۰
 . ۱۹۷۹اّول، بیروت، دار صادر،  چاپ،اساس البالغۀزمخشری، محمود،  .۳۱
 . ۱۳۹۳قم، انتشارات قدس،  ،هفتمچاپ روحی و قلی پور،  ۀترجم، کلیات علم الرجال، سبحانی .۳۲
 . ۱۳۶۳اّول، تهران، دنیای کتاب، چاپ حبیبی، عبدالحی،  ،، محققطبقات ناصریسراج، منهاج،  .۳۳
پـنجم، قـم، دفتـر انتشـارات اسـالمی جامعـه چـاپ ، فی تفسیرالقرآن المیزانطباطبایی، محّمدحسین،  .۳۴

 . ۱۴۱۷زه علمیه قم، مدرسین حو 
 . ۱۴۰۳اّول، نشر مرتضی،  چاپ، مشهد،اإلحتجاج علی اهل اللجاجطبرسی، احمد بن علی،  .۳۵
محّمـدجواد بالغـی، سـّوم، تهـران،  ،، با مقدمـهمجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  .۳۶

 . ۱۳۷۲انتشارات ناصر خسرو، 
بیـروت، دارالتـراث،   دّوم، چـاپوالفضـل، ابراهیم،اب ،، محقـقتاریخ الطبـریطبری، ابو جعفر محمد،  .۳۷

۱۳۸۷ . 
 . ۱۳۷۵سّوم، تهران، انتشارات مرتضوی، چاپ ، مجمع البحرینطریحی، فخرالدین،  .۳۸
، اّول، خرسـان موسـوی، حسـن  ،، محققاإلستبصار فیما اختلف من االخبارطوسی، محّمد بن حسن،  .۳۹

 . ۱۳۹۰، االسالمیه تهران، دارالکتب
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 . ۱۴۰۷، االسالمیه دارالکتب تهران، چهارم،چاپ ، االحکام تهذیب، ـــــــ .۴۰
 . ۱۳۷۶، نجف، المطبعه العلمیه، التبیان فی تفسیر القرآن، ـــــــ .۴۱
، شـماره ۱۳۸۱، نشریه الهیات و معـارف اسـالمی، سـال مجوس در قرآن و روایاتعظیم زاده، طاهره،  .۴۲

۵۷  . 
 . ۱۳۸۲ران، امیرکبیر، بیست و ششم، تهچاپ ، فرهنگ فارسی عمیدعمید، حسن،  .۴۳
 . ۱۳۷۵فکر روز،  تهران،، خراسان مهد آئین بزرگکابلی زاده، مهدی،  .۴۴
علـی اکبـر غفـاری و محّمـد آخونـدی، چهـارم، تهـران،  ،، تحقیـقالکافیکلینی، محمد بن یعقـوب،  .۴۵

 . ۱۴۰۷دارالکتب اإلسالمیه، 
 . ۱۳۶۳ ، اّول، تهران، دنیای کتاب،زین االخبارگردیزی، ابوسعید عبدالحی،  .۴۶
 تا.  ، قم، دفتر نشر معارف، بیهای دانشجویی پرسش و پاسخلفان، ؤ گروهی از م .۴۷
 . ۱۴۰۳، بیروت، دّوم، داراإلحیاء التراث العربی، بحاراالنوارمجلسی، محّمدباقر،  .۴۸
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