
سؤال: 
برخی از مبلغان زرتشــتی می گويند: دين زرتشتي 
مي گويد: »پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك«، پس 
چرا آن را دين باطلي مي دانيد؟ و چرا اسالم را از آن 

برتر معرفی می كنيد؟
پاسخ: 

از جمله نعمتهای خدادادی به انسان، نعمت عقل 
و انديشــه است كه بهره بردن از آن، در امور زندگي 
راهگشــا اســت. از اين رو، در پــردازِش آنچه كه 
مي شنويم، و آنچه در پيرامون ما مي گذرد، »عقالنيت« 

ابزاري كارآمد است. 
با نگاهي روشن و دقيق، درمي يابيم كه ِصرف شعار 
در يك مكتب، اثبات كنندة حقانيت آن نيســت. چه 
بســا آيينها و مكتبهايي كه در گــذر تاريخ زيباترين 
شــعارها را ســر داده اند؛ اما در عمل خالف آن را 
بروز داده اند. 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(، 
في نفسه سخني مبهم و كلي  است كه هيچ گاه سبب 
 هدايت و تربيت نخواهد شــد. شــهيد مطهري
مي گويــد: »پوک ترين و بی مغزتريــن حرفها همين 
حرف منسوب به زردشت است كه می گويد: گفتار 
نيك، پندار نيك، كردار نيك. آخر نيكی چيست؟ مثل 
اين است كه از مهندسی برای ساختمان يك مسجد 

طرح بخواهند، به او بگويند: طرح شــما چيست؟ 
بگويد: يك ساختمان خوب! اول بايد ديد »خوب« 
و »ســاختمان« در نظر او چيست. يا به يك خياطی 
بگويند: چه مدل لباس می دوزی؟ بگويد: يك مدل 

خوب! ولی 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 فايده اي 
ندارد. طبيب بايد بگويد چــه چيز براي اين بيمار 
مصــداق »غذای خوب« اســت و چه چيز مصداِق 
»غذای بد«. زمانی ســخِن طبيب ارزشمند است كه 
توضيح دهد هر شــخص در هر ســن و سالی چه 

چيزی بخورد، و از چه چيزهايی پرهيز كند و...
منطق اسالم در اين زمينه، بسي كامل تر و نيكوتر 
از زرتشت است. اگر زرتشت مي گويد: »پندار نيك، 
گفتار نيك و كردار نيك«، اســالم پا را فراتر از اين 
گذاشته، مي گويد: »نيك ترين انديشه، نيك ترين گفتار 
و نيك تريــن كردار« و مصاديق آن را نيز به صورت 
روشن، بهتر و دقيق تر معيّن كرده است. نه تنها قرآن 
همــگان را به گفتار نيك فرامی خواند؛ بلكه از ميان 
گفتارهای نيك، »نيكوترين گفتار« را خواسته است؛ 
يعنی قدمی فراتر و باالتر از گفتار نيك! می فرمايد: 
َّتِی هِی أَْحَسُن))(؛ »به بندگان  قُْل لِعِبَادِی یُقولُوا ال

من بگو: سخنی بگويند كه نيكوترين باشد.«؛ 
و از ميــان كردارهای نيــك، نيك ترينها را بايد 
ــماواِت َو الْْرَض...  َّذي َخلََق السَّ برگزيد: َو ُهَو ال

1 . اسراء/ ۵۳.

است كه جهاِن پاک از رواِن او خلق شده، پس روِح 
گاو نخستين در منابع زرتشــتي از قداسِت ويژه اي 

برخوردار است و مبدأ پاكي شمرد مي شود.)1)( 
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 28، بند ) می خوانيم: 
ahyâ ýâsâ nemanghâ ustânazastô 

rafedhrahyâ manyêush mazdâ pourvîm 
speñtahyâ ashâ vîspêñg shyaothanâ 
vanghêush xratûm mananghô ýâ 
xshnevîshâ gêushcâ urvânem.)(5(

»ای مزدا! ای ســپندمينو! اينك در آغاز با دستهای 
برآورده تو را نماز می گزارم و خواســتار بهروزی و 
آرامشم ]بشود كه[ با كردارهای پاک و با همة خرد و 

منش نيك، »گئوش اورَون« را خشنود كنم.« 
زرتشــت دست به سوی آسمان دراز می كند، نماز 
می گزارد، آرامش و بهروزی می خواهد، و دســت به 
داماِن نيكيها )پندار نيك و كردار نيك و گفتار نيك( 
 مي شــود، و هدف او از نيكي، رسيدن به خشنودی 

رواِن گاو است.
آيا با اين حال، می توان شــعار: پندار نيك، گفتار 
نيك و كردار نيك زرتشتی را دليل بر حقانيت، كامل 

بودن و يا برتری اين دين بر اسالم دانست؟

14. گاتها کهن ترین بخش اوستا، ابراهیم پورداود، صص 11۸ – 11۷.
1۵. سایت اوستا یسنا. 



ُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً... )2(؛ »و اوست كسی كه  لِيَبْلَُوُكْم أَی
آسمانها و زمين را آفريد... تا شما را بيازمايد كه كدام  

يك نيك كردارتر هستيد...« 
امام ســجاد مي فرمايــد: »خداوندا!  همچنين 
بــر محمد و آل محمد درود فرســت و ايمان مرا به 
كامل تريــن مرتبه، و يقين مرا بهترين يقين، و نيت و 
انديشــة مرا در زمرة نيك ترين انديشه ها و كردار مرا 

نيك ترين كردارها قرار ده!«))(
ممكن است كســی بگويد: درست است كه اين 
شــعار زرتشتيان كّلی است؛ اما شــما نمی توانيد به 
صرف كلی بودن اين شعار، آن را محكوم كنيد؛ چون 
حتماً منابع زرتشــتی آن را تفسير می كند و توضيح 

می دهد! پس بايد به سراغ منابع آنها برويم.
اما هنگامي كه به منابع زرتشــتي، همچون اَوستا 
)كتاب مقدس زرتشــتيان( و ديگر متون تفســيري 
و روايي زرتشــتي )كه به متون پهلوي مشــهورند( 
مراجعه مي كنيــم، درمي يابيم كه معنــِي واقعِي اين 
شعار چيست! براي مثال: در انديشة زرتشتي، مورچه 
موجودی اهريمنی و خبيث )اصطالحاً: خَرفســتَر( 
شمرده می شود كه برای مقابله با آفرينش اهورامزدا 
پديد آمده اســت.)1( در ادامة اين پندار، كرداري نيز 

2 . هود/ ۷.
و  اخالق  مکارم  در   امام دعای   ،2۰ دعای  سجادیه،  صحیفه   .۳
فیض  ترجمه  و  شعرانی  ابوالحسن  عالمه  ترجمه  پسندیده،  کردارهای 

االسالم، لطیف راشدی، سید کاظم ارفع و...
بندهش،  هفتم؛  بند  یکم،  فرگرد   ،۶1 دارمستتر، ص  جیمز  وندیداد،   .4
فرنبغ دادگی، گزارش مهرداد بهار، صص ۹۷ – ۹۸؛ دانشنامه مزدیسنا، 

موبد جهانگیر اوشیدری، صص 2۵۵ – 2۵۶.

وجود دارد و آن اينكه كشتن خرفستران )مخلوقاِت 
اهريمن( از جمله مورچه ها و خراب كردن النة آنها، 
ســبب آمرزش شمرده شــده و به آن عمل مي شود. 
مثال ديگر: در ونديدادِ اوســتا، فرگرد چهاردهم، بند 
پنجم، كســی كه يك ســگ آبی را بكشد، مرتكب 
گناهی بزرگ شــده و برای آمرزيده شدن می بايستی 
كارهای بسياری انجام دهد، از جمله كشتن ده هزار 
مورچة دانه كش. در فرگرد شــانزدهم، بند دوازدهم 
نيز آمده است كه بانوان پس از اتمام عادت ماهيانه، 
بعد از غســل با ادرار گاو، بايد دويســت مورچه را 
بكشــند تا از آلودگي پاک شوند. همچنين در اوستا، 
ونديداد، فرگرد ســوم، بند بيست و دوم آمده است: 
»زرتشت پرســيد: زمين را چگونه می توان خشنود 
نمود؟ اهورامزدا پاســخ داد: كسی كه هرچه بيش تر 

النه های آفريدگان اهريمن را خراب نمايد.«)5( 
چنين مواردي در اوســتا و متــون پهلوي به وفور 
موجود اســت و متأســفانه كردار نيك شمرده شده 
اســت.))( ناگفته نماند كه در دين زرتشــتی همين 

۵ . وندیداد، ص ۹2.
در  یا صد  بندهش  در  )سد  بندهش  َسدَدر  پهلوی  متن  ر.ک سایت:   .۶
و  شعائر  و  تعالیم  در  کلمه   22۰۰۰ حدود  در  است  کتابی  نام  بندهش 
مناسک و شایست و ناشایستهای دینی زرتشتی و برخی باورهای عامیانه 
که ریشه در معتقدات دینی دارد. این کتاب به صد بخش تقسیم شده 
است.  عبارت  چند  گاه  و  بند  چند  بر  مشتمل  و  موضوعی  بخش  هر  و 
این کتاب در سال 1۹۰۹م همراه با کتاب مشابه دیگری به نام سد در 
باب  نثر،  بمبئی چاپ شد.(  در  توسط جیوانجی جمشید جی مودی  نثر 
4۳؛ مینوی خرد، ترجمه احمد تفضلی، صص 1۸ - 1۹؛ اوستا، ترجمه 
َونَندَیشت، یشِت بیست و یکم؛ زرتشتیان، باورها و آداب دینی آنها، مری 

بویس، صص ۷۰، 1۰4، 21۳؛ دانشنامه مزدیسنا، صص 2۵۵ – 2۵۶.

ديدگاه )عالوه بر مورچه ها( دربارة الک پشــتها نيز 
وجــود دارد! چه اينكه الک پشــتها نيز موجودات 
اهريمنی و ســزاوار مرگ دانسته شده و كشتن آنان 

ثواب بسيار دارد.))( 
در اين باب اگر بخواهيم مصاديق بيش تري را از 
اوستا و متون روايي زرتشتي بيان كنيم، مي توانيم به 

اين موارد اشاره نماييم: 
اگر در خريد و فروش كشــتزار، يكي از طرفين، 
معاملــه را بر هم بزنــد، او و نزديكانش هزار برابِر 
ارزش كشتزار را بايد به عنوان خسارت بدهند.)8( آيا 
به راستي اين ديدگاه، قانوني برگرفته از پنداري نيك 
است؟! همچنين بنا بر روايات زرتشتي، هم بستري 
با مادر، خواهــر و دختر )و ديگر محارم(، كرداري 
نيك شمرده شده است كه موجب آمرزش گناهان و 

رسيدن به كمال مي گردد.))( 
پندار نيك ديگر در آيين زرتشــتي اين است كه 
بنا بر متن اوســتا، نابينايان، ناشــنوايان و معلولين، 
داغ خوردگان اهريمن شــمرده شــده و از نوشيدِن 

جهانگیر  موبد  ؛   21۳ ص  آنها،  دینی  آداب  و  باورها  زرتشتیان،   .۷
اوشیدری، صص 2۵۵ – 2۵۶.

۸. اَِوستا، بخِش َوندیداد، فرگرد چهارم، بند ۵ – 1۰.
فریدون فضیلت، صص  اهتمام  به  اول،  دفتر  دین کرد،  کتاب سوم   .۹
14۳ – 1۵۰؛ شاهنامه )نسخه چاپ مسکو(، صص ۷۷۳، بیت 2۸۰۸1 - 
2۸1۰۳ )حکایت بهمن اردشیر و هماي(؛ تاریخ ایران در قرون نخستین 
از دوران  ایران  ادبیات  تاریخ  اشپولر، ج  2، ص 1۸1؛  برتولد  اسالمی ، 
باستان تا قاجاریه ، یان ریپکا، ص ۸1؛ تاریخ اجتماعی ایران، مرتضی 
راوندی ، ج  1، ص ۶۶1؛ ایران در زمان ساسانیان ، آرتور کرستین سن، 

ص 4۳۵؛ ارداویراف نامه، رشید یاسمی، بند 2.

نوشيدنِي نذري در مراســم آييني زرتشتي محروم 
شمرده شده اند.)1)( 

نيك تر از اين، آنجاســت كه بنا بر متن اوســتا، 
شستشوي بدن با ادرار خويشاوندان )ادرار انسانها( 
كردار نيك و سبب دور شدن از اهريمن مي گردد!)))( 
گذشــته از اين، زنده زنده پوست كندن انسانها با 
اندک خطا، كرداري نيك؛ بلكه الزم شــمرده شده 
است.)2)( بر همين اساس، موبدان زرتشتي در عصر 
ساسانيان، ماني را زنده زنده پوست كنده، از دروازة 
شهر جنديشــاپور آويزان كردند.)))( مسائلي از اين 

دست در اوستا و قوانين زرتشتي فراوان است.
گاو در آیین زرتشت

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

1۰. اوستا، آبان یشت، بند ۹۳؛ همان، گزارش دکتر دوستخواه، ج 1، 
ص ۳14.

11. اوستا، وندیداد، فرگرد هشتم، بند 11 – 1۳.
12. همان، فرگرد نهم، بند 4۹ و فرگرد سوم، بند 1۵ – 2۰.

۳۳۳44؛   –  ۳۳۳۳۸ بیت   ،۹2۰ ص  )مسکو(،  فردوسی  شاهنامه   .1۳
شاهنامه کامل فردوسی به نثر پارسی، میترا مهرآبادی، ج 2، ص ۸۸۷؛ 

زگفتار دهقان )شاهنامه به نظم و نثر(، اقبال یغمایی، ص ۵۳۰.
دیگر منابع تاریخي از جمله: ابوحنیفه دینوری در اخبار الطوال، محمد 
ابن ِمسکَویه در تـجارب  الملوک،  الرسل و  تاریخ  بن جریر طبری در 
االمم، مطهر بن طاهر المقدسی در البدء و التاریخ، ابن اثیر در الکامل 
في التاریخ، ابوریحان بیرونی  در اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة و... بر 

این نکته تأکیده کرده اند.


