روح
است كه جها ِن پاك از روا ِن او خلق شده ،پس ِ
ِ
قداست ويژهاي
گاو نخستين در منابع زرتشــتي از
(((1
برخوردار است و مبدأ پاكي شمرد ميشود.
در تمامِ بخشهاي اوستا ،گاو و روان او (به اَوستايي:
 urvan geuš) مورد ستايش قرار گرفته است و در
اين باره اســناد بسياری وجود دارد .در اوستا ،گاتها،
هات  ،28بند  1میخوانیم:

ahyâ ýâsâ nemanghâ ustânazastô
rafedhrahyâ manyêush mazdâ pourvîm
speñtahyâ ashâ vîspêñg shyaothanâ
vanghêush xratûm mananghô ýâ
)xshnevîshâ gêushcâ urvânem.(15

«ای مزدا! ای ســپندمینو! اینک در آغاز با دستهای
برآورده تو را نماز میگزارم و خواســتار بهروزی و
آرامشم [بشود که] با کردارهای پاك و با همة خرد و
منش نیک« ،گئوش اور َون» را خشنود کنم».
زرتشــت دست به سوی آسمان دراز میکند ،نماز
میگزارد ،آرامش و بهروزی میخواهد ،و دســت به
داما ِن نيكيها (پندار نيك و كردار نيك و گفتار نيك)
ميشــود ،و هدف او از نيكي ،رسیدن به خشنودی
روا ِن گاو است.
آیا با این حال ،میتوان شــعار :پندار نیک ،گفتار
نیک و کردار نیک زرتشتی را دلیل بر حقانیت ،کامل
بودن و یا برتری این دین بر اسالم دانست؟

 .14گاتها کهنترین بخش اوستا ،ابراهیم پورداود ،صص .۱۱۷ – ۱۱۸
 .15سایت اوستا یسنا.

سؤال:
برخی از مبلغان زرتشــتی میگویند :دين زرتشتي
ميگويد« :پندار نيك ،گفتار نيك ،كردار نيك» ،پس
چرا آن را دين باطلي ميدانيد؟ و چرا اسالم را از آن
برتر معرفی میکنید؟
پاسخ:
از جمله نعمتهای خدادادی به انسان ،نعمت عقل
و اندیشــه است که بهره بردن از آن ،در امور زندگي
ِ
پــردازش آنچه كه
راهگشــا اســت .از اين رو ،در
ميشنويم ،و آنچه در پيرامون ما ميگذرد« ،عقالنيت»
ابزاري كارآمد است.
با نگاهي روشن و دقيق ،درمييابيم كه ِ
صرف شعار
در يك مكتب ،اثبات كنندة حقانيت آن نيســت .چه
بســا آيينها و مكتبهايي كه در گــذر تاريخ زيباترين
شــعارها را ســر دادهاند؛ اما در عمل خالف آن را
بروز دادهاند .امروزه نيز شــعارهايي چون« :حقوق
بشــر»« ،آزادي» و «دموكراسي» تنها دستاويزي براي
جهانخواران و ســتمگران شده است تا با استفاده از
اين عبارات ،جهان را به يغمــا برده ،مردم را فريب
دهند و به بردگي كشند.
اين شــعار (پندار نيك ،گفتار نيك ،كردار نيك)،
ي است که هيچگاه سبب
في نفسه سخني مبهم و كل 
هدايت و تربيت نخواهد شــد .شــهيد مطهري
ميگويــد« :پوکترین و بىمغزتریــن حرفها همین
حرف منسوب به زردشت است که مىگوید :گفتار
نیک ،پندار نیک ،کردار نیک .آخر نیکى چیست؟ مثل
این است که از مهندسى براى ساختمان یک مسجد

طرح بخواهند ،به او بگویند :طرح شــما چیست؟
بگوید :یک ساختمان خوب! اول باید دید «خوب»
و «ســاختمان» در نظر او چیست .یا به یک خیاطى
بگویند :چه مدل لباس مىدوزى؟ بگوید :یک مدل
خوب! ولى معلوم نباشد خوب او چگونه است».
طبيبي را در نظر بگيريم كه به بيمار بگويد« :غذاي
خــوب بخور!»؛ اما نگويد منظــور از غذای خوب
چيســت ،پس دستور طبيب بدين صورت فايدهاي
ندارد .طبيب بايد بگويد چــه چيز براي اين بيمار
ِ
مصداق
مصــداق «غذای خوب» اســت و چه چيز
«غذای بد» .زمانی ســخنِ طبيب ارزشمند است که
توضیح دهد هر شــخص در هر ســن و سالی چه
چیزی بخورد ،و از چه چیزهایی پرهیز کند و...
منطق اسالم در اين زمينه ،بسي كاملتر و نيكوتر
از زرتشت است .اگر زرتشت ميگويد« :پندار نيك،
گفتار نيك و كردار نيك» ،اســام پا را فراتر از اين
گذاشته ،ميگويد« :نيكترين انديشه ،نيكترين گفتار
و نيكتريــن كردار» و مصاديق آن را نيز به صورت
روشن ،بهتر و دقیقتر معيّن كرده است .نه تنها قرآن
همــگان را به گفتار نیک فرامیخواند؛ بلکه از میان
گفتارهای نیک« ،نیکوترین گفتار» را خواسته است؛
یعنی قدمی فراتر و باالتر از گفتار نیک! میفرماید:
قُلْ لِعِبَادِی یقُولُوا الَّتِی هِی أ َ ْح َس ُن(((؛ «به بندگان
من بگو :سخنی بگویند که نیکوترین باشد».؛
و از میــان کردارهای نیــک ،نیکترینها را باید
ِ
ض...
الس
ــماوات َو ال ْْر َ
و ُه َو الَّذي َخلَ َق َّ
برگزیدَ :
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لِيَبْلُ َوك ُْم أَي ُّ ُك ْم أ َ ْح َس ُن َع َمالً((( ...؛ «و اوست كسى كه
آسمانها و زمين را آفريد ...تا شما را بيازمايد كه كدا م
يك نیککردارتر هستید»...
همچنين امام ســجاد ميفرمايــد« :خداوندا!
بــر محمد و آل محمد درود فرســت و ایمان مرا به
کاملتریــن مرتبه ،و یقین مرا بهترین یقین ،و نیت و
اندیشــة مرا در زمرة نیکترین انديشهها و کردار مرا
(((
نیکترین کردارها قرار ده!»
ممکن است کســی بگوید :درست است که این
شــعار زرتشتیان ک ّلی است؛ اما شــما نمیتوانید به
صرف کلی بودن این شعار ،آن را محکوم کنید؛ چون
حتم ًا منابع زرتشــتی آن را تفسیر میکند و توضیح
میدهد! پس باید به سراغ منابع آنها برویم.
اما هنگامي كه به منابع زرتشــتي ،همچون اَوستا
(كتاب مقدس زرتشــتيان) و ديگر متون تفســيري
و روايي زرتشــتي (كه به متون پهلوي مشــهورند)
مراجعه ميكنيــم ،درمييابيم كه معنــيِ واقعيِ اين
شعار چيست! براي مثال :در انديشة زرتشتي ،مورچه
خرفســتَر)
موجودی اهریمنی و خبیث (اصطالح ًاَ :
شمرده میشود که برای مقابله با آفرینش اهورامزدا
پدید آمده اســت (((.در ادامة اين پندار ،كرداري نيز

ِ
(مخلوقات
وجود دارد و آن اينكه کشتن خرفستران
اهريمن) از جمله مورچهها و خراب كردن النة آنها،
ســبب آمرزش شمرده شــده و به آن عمل ميشود.
مثال دیگر :در وندیدادِ اوســتا ،فرگرد چهاردهم ،بند
پنجم ،کســی که یک ســگ آبی را بکشد ،مرتکب
گناهی بزرگ شــده و برای آمرزیده شدن میبایستی
کارهای بسیاری انجام دهد ،از جمله کشتن ده هزار
مورچة دانهکش .در فرگرد شــانزدهم ،بند دوازدهم
نیز آمده است که بانوان پس از اتمام عادت ماهیانه،
بعد از غســل با ادرار گاو ،باید دویســت مورچه را
بکشــند تا از آلودگي پاك شوند .همچنين در اوستا،
وندیداد ،فرگرد ســوم ،بند بیست و دوم آمده است:
«زرتشت پرســید :زمین را چگونه میتوان خشنود
نمود؟ اهورامزدا پاســخ داد :کسی که هرچه بیشتر
(((
النههای آفریدگان اهریمن را خراب نماید».
چنين مواردي در اوســتا و متــون پهلوي به وفور
موجود اســت و متأســفانه كردار نيك شمرده شده
اســت (((.ناگفته نماند که در دین زرتشــتی همین
 . 5وندیداد ،ص .۹۲

دیدگاه (عالوه بر مورچهها) دربارة الکپشــتها نیز
وجــود دارد! چه اینکه الکپشــتها نیز موجودات
اهریمنی و ســزاوار مرگ دانسته شده و كشتن آنان
(((
ثواب بسيار دارد.
در اين باب اگر بخواهيم مصاديق بيشتري را از

اوستا و متون روايي زرتشتي بيان كنيم ،ميتوانيم به
اين موارد اشاره نمایيم:

اگر در خرید و فروش کشــتزار ،يكي از طرفين،
معاملــه را بر هم بزنــد ،او و نزديكانش هزار براب ِر
ارزش كشتزار را بايد به عنوان خسارت بدهند (((.آيا

به راستي اين ديدگاه ،قانوني برگرفته از پنداري نيك
است؟! همچنين بنا بر روايات زرتشتي ،همبستري
با مادر ،خواهــر و دختر (و ديگر محارم) ،كرداري

نيك شمرده شده است كه موجب آمرزش گناهان و
(((

رسيدن به كمال ميگردد.
پندار نيك دیگر در آيين زرتشــتي اين است كه
بنا بر متن اوســتا ،نابینايان ،ناشــنوايان و معلولين،
داغخوردگان اهريمن شــمرده شــده و از نوشيد ِن

نوشيدنيِ نذري در مراســم آييني زرتشتي محروم
(((1
شمرده شدهاند.
نيكتر از اين ،آنجاســت كه بنا بر متن اوســتا،
شستشوي بدن با ادرار خويشاوندان (ادرار انسانها)
(((1
كردار نيك و سبب دور شدن از اهريمن ميگردد!
گذشــته از اين ،زنده زنده پوست كندن انسانها با
اندك خطا ،كرداري نيك؛ بلكه الزم شــمرده شده
است ((1(.بر همين اساس ،موبدان زرتشتي در عصر
ساسانيان ،ماني را زنده زنده پوست كنده ،از دروازة
شهر جنديشــاپور آويزان كردند ((1(.مسائلي از اين
دست در اوستا و قوانين زرتشتي فراوان است.

گاو در آیین زرتشت
آنچه بیشتر موجب شــگفتی میشود ،هدف از
پندار نيك ،گفتار نيك و كردار نيك در آيين زرتشتي
است .هدف این است كه انسان به روان گاو مقدس
برســد! توضيح اينكه :بنا بر تعاليم زرتشــتي ،گاو
(در اوســتا )geu/geuš :نخستين آفريدة اهورامزدا
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