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چکیده

آيينها و آداب طهارت زرتش��تيان يكي از وجوه نمايان دين زرتش��تي است كه در متون مقدس اوستايي
ريشه دارد .به نظر ميرسد اين آيينها كه در دوراني پيش از زرتشت برای حفظ اجتماعات بشري از گزند
پليديها و بيماريها مورد توجه بودند ،با گذش��ت زمان و پيوستن به تعاليم ديني زرتشتيان ،رنگ و بوي
ديگري گرفتند .در اين مقاله سعي شده است ابتدا پيشزمينهی تاريخي اين آيينها مطرح شود و سپس با
مطالعه و بررسي متون مقدس اوستايي ،همهی آيينهايي كه در ارتباط با اين مسئله طرح و سفارش شدهاند،
به طور دقيق توصيف و تبيين ش��وند .البته به فراخور موضوع ،خاس��تگاه و فلس��فهی اين آيينها و نظرات
محققان موافق و مخالف نيز مورد بررسي قرار گرفته است .يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد در مجموع
آنچه در اين باره در اوس��تا و بهويژه ونديداد كه بخش بزرگي از آن به مس��ئلهی طهارت ميپردازد ،درج
شده ،حكايت از آن دارد كه پاكي و احكام مرتبط با آن ،گسترهی وسيع حيات انسان و عناصر طبيعي را
در بر ميگيرد .اين آيينها با اصطالحاتي چون برشنوم ،پادياب و سگ ديد و ...و در بعضي موارد بدون نام
خاصي بيان شدهاند .وجود آدابي چون استفاده از گميز در دوران باستان نيز امري عادي به شمار میرود.
با وجود تأكيد فراوان بر طهارت ،گرچه مبتني بر ثنويت زرتش��تي اس��ت ،افراطهاي شديد در ونديداد با
ماهيت پيام زرتشت ناسازگار به نظر میرسد.
واژگان كليدي :احکام ،زرتشتيان ،ونديداد ،تطهیر ،پاکی و ناپاکی.

 .1بيان مسئله

مسئلهی طهارت و پاكي ،یکی از مهمترین مسائل ادیان است .اديان مختلف دربارهی این موضوع
قواني��ن ،اح��كام و آیینهایی وضع کردهاند و هر ديني با توجه به فلس��فه و جهانبيني خود از اين
آيينها انتظارات مشخصي دارد.
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در ادیان جهان نمونههایی در مورد مس��ئلهی طهارت وج��ود دارد .در هند پاكيزگي دقيقاً به
معناي دينداري بود و بهداش��ت تنها يك اصل اخالقي نبود ،بلكه جزء اساس��ي پارسايي به شمار
توشو كند ،تنش را
ميرفت .براي مثال در قوانين مانو آمده اس��ت« :برهمن هنگام صبح بايد شس 
بيارايد ،دندانش را پاكيزه كند ،س��رمه به چشم كشد و خدايان را پرستش كند» (دورانت:1370،
.)568-567/1
در دی��ن يهود نيز آيينهاي تطهير ،قوانين رفتاري هس��تند که به طور دقيق رعايت ميش��وند
( .)Cooke, 1980: 10/ 490همچني��ن در مس��يحيت معناي اوليهی غس��ل تعميد ميتواند همان
توش��وي معمولي اس��ت
توش��و باش��د ،ولي معموالً بار معنايي اين عمل بيش از يك شس 
شس 
( .)Townsend,1980: 10/ 474در دين اسالم نيز قوانين پاكي بیشتر بر قرآن كريم مبتني است كه در
توشو انجام شود (.)Popper, 1980: 10/ 496
آن تأكيد شده است برای عبادت خدا ،بايد تطهير و شس 
گرچه آيينهای طهارت بخش مهمی از اعمال دینی هستند ،اين اصل ،به ويژه در سنت زرتشتي
بسیار مهم است؛ زیرا انجام آیینها در حفظ ايمان نقش تعيينكننده دارد ()Hintze, 2004: 291؛
چنانکه عالمان زرتشتي به مالزمت پاکی ظاهري و باطني معتقدند و برآنند که پاکی بیرونیباید با
پاکی درونی و اخالقی و زندگی توأم با پرهيزكاري باشد (هينلز.)149 :1388 ،
براي انس��ان ديني و بهويژه براي يك زرتشتي ،مفاهيم دوگانهی پاكي و ناپاكي ،نقش مهمي
را در زندگ��ي روزانه ايفا ميكنند .برخي از محققان مانند ويليامز معتقدند که «کل نظام االهیات
زرتشتی ،از عقاید آن دربارهی خلقت گرفته تا رستاخیز ،مبتنی بر اصل طهارت در تمامی سطوح
و مراتب است» (ويليامز.)76 :1388 ،
هرچند در حوزهی بررسی عقاید و آداب زرتشتیان تحقیقات گستردهای انجام شده ،به صورت
جداگانه به این مسئلهی مهم پرداخته نشده است و اگرچه محققان بزرگی چون مری بویس به این
آیینها اشاراتی داشتهاند؛ اما تکیهی اصلي ایشان بر متون پهلوی یا گزارش مشاهداتشان از زندگی
روزمرهی مزدیسنان بوده است؛ از این رو در این پژوهش ،میکوشیم با تمرکز بر اوستا این مسئله
را که یکی از مسائل مهم و در عین حال چالشبرانگیز دین زرتشتی است ،مورد بررسي قرار دهیم
و خاستگاه و فلسفهی آن را بیان کنیم.

 .2آيينهاي طهارت

در اين بخش مس��ئلهی طهارت در متون اوستايي را بررسی میکنیم و به شرح و تفصيل آنچه در
اوس��تا پيرامون آيينهاي پاكي ،پاككنندهها و عناصر پليديآور آمده است ،میپردازیم .حدود
سه چهارم متون اوستایی كه در دورهی ساساني تدوين شدهاند ،از ميان رفته است و آنچه برجاي
مانده است بيشتر در آيينهاي عبادي كاربرد داشته و در پنج بخش تنظيم شده است که عبارتاند
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از -1 :يس��نا كه دربردارندهی گاهان است؛  -2ويسپَ َرد؛  -3يشتها؛  -4خردهاوستا و  -5ونديداد
(تفضلي.)36 :1386 ،
بخشهاي اوس��تا از لحاظ ساختار زباني نیز با هم اختالفاتي دارند؛ بدين صورت كه بر اساس
ويژگيها و قدمت زماني به دو دوره تقسيم مي شوند که یکی گاتها و دیگری بخشهاي متأخر
را در بر ميگيرد (همان.)36 :
در این بررسی ،طبق تقسيمبندي یادشده ،ابتدا به مسئلهی طهارت در يسنا و گاتها میپردازیم،
توجو قرار میدهیم و در پايان ،ونديداد را كه مفصلترين
در ادامه اين مسئله را در يشتها مورد جس 
بخش در ارتباط با اين آيينها است ،بررسي میکنیم .از آنجا كه در نگاه دانشمندان مطالعات دين
زرتشتي ،خردهاوستا و ويسپرد مضامين خود را از يسنا گرفتهاند ،در این پژوهش ،از بررسي این دو
به صورت جداگانه میپرهیزیم و تنها یس��نا را به عنوان بخش اصلي ،مورد بررسي قرار میدهیم.

 .2-1طهارت در یسنا

در آغاز بررسی طهارت در یسنا ،شایسته است ابتدا این مسئله را در گاهان بررسی کنیم که شامل
سرودههای خود زرتشت اس��ت .گاهان به اين دليل كه دربردارندهی آراء و انديشههاي زرتشت
اس��ت ،اهميت فراواني دارد؛ اما با توجه به كوتاهي متن ،زبان ش��عري و وجود لغات ناش��ناختهی
بسيار ،به درستي نميتوانیم آنچه را که در انديشهی زرتشت بوده است ،درك كنیم؛ با این حال از
مجموع آن میتوانیم افکار و عقاید اساسی پیامبر ایران باستان را دریابیم (همان.)37 :
در گاهان تكيه بر راس��تي است كه اصل بنيادين تعاليم زرتشت است .بحثي از نذر و نيازها و
پرستش گروه ايزدان به ميان نيامده و هر چه هست سفارش انسان به انديشيدن و گزينش آزادانهی
راه راس��ت است (دوس��تخواه .)46 /1 :1382 ،در انديشهی زرتشت تمام هستي و عناصر زندگي
ستودني است .وي پاكي و پاكيزگي را براي مردم از روز زادن بهتر ميداند و معتقد است جهان را
بايد به درستي پرورانيد و آن را به سوي روشنايي برد (يسنا.)5/48 :
آتش (آذر) پديدهاي طبيعي است كه مورد تكريم و ستايش زرتشت قرار گرفته است و از آن به
عنوان سمبل پاكي و راستي ياد ميكند (همان )4/43 :و از سوی ديگر ،نوعی «شراب یا می» (اوستايي:
 )madaناپاك شمرده شده و صفات پليدي و فريبندگي بدان نسبت داده شده است (همان.)10/48 :در يس��نا نيز مانند گاهان ،مطالب چنداني دربارهی آيينهاي تطهير ذكر نش��ده اس��ت؛ با اين
حال درهات  10با مطالبي روبهرو میش��ویم كه در تعارض با تعاليم زرتش��ت در گاهان هستند و
ن هات ،از شراب
ميتوانیم آنها را در ارتباط با آيينهاي طهارت مورد بررس��ي قرار دهیم .در اي 
هوم با ويژگيهايی مانند كشندهی ديوان ،شفادهنده و از بين برندهی پليديها و هر نوع آلودگي
كه در محلي به وجود آيد ،یاد شده است (همان.)7-6/10 :
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در يس��نا آب نيز به عنوان يكي از پاككنندههاي مهم ش��ناخته ميشود و بر توانايي و قابليت
توش��و و پاك كردن آلودگي تأكيد ش��ده اس��ت (همان .)3/38 :بخش ديگری كه
آن در شس 
ميتوان آن را در ارتباط با آيين طهارت دانست،هات  65است كه در آن از آيين پاديابي و حفظ
پاكي آب و خاك س��خن رفته اس��ت .د ر این هات ،موضوع ارتباط پاكي دروني و پاكي بيروني
مورد توجه قرار گرفته و توصيه ش��ده اس��ت كسي كه اخالق و عادات نادرست دارد و كسي كه
مرداري را در خاك دفن كند ،به يك اندازه ناپاك هستند و بايد آب ،اين آفريدهی حياتبخش
را از پليدي آنها دور نگه داش��ت« :آب از آن دزد ... ،و كس��ي كه مردار به خاك س��پارد ،مباد»
(دوستخواه.)246 /1 :1382 ،

 .2-2طهارت در يشتها

در يش��تها نيز مطالب مختصري دربارهی مس��ئلهی طهارت و آيينهاي تطهير ثبت ش��ده است.
بخشي دربارهی عناصر پاككننده و پليدي است و در يك مورد نيز به احكامي دربارهی شكلي
توشوي آييني اشاره شده است.
از شس 
در يش��تها يكي از مطهرات ،ذكر نام امشاس��پندان است (يش��تها .)7-2/4 :پاككنندهی
ديگري كه در يشتها دیده ميشود آب بيآاليش ا َ َش َون «ا َ ِر ْدوي» است كه در آبانيشت یاد شده
اس��ت (همان )1/5 :البته مهمترين پاككننده در يش��تها ،خورشيد است كه باعث تطهير تمامي
موجودات و عناصر جهان ميشود (همان.)3-2/6 :
از سوی ديگر ،ديوان مهمترين عامل گسترش پليدي و ناپاكي در جهان هستند و انسان پارسا
با ذكر نام امشاس��پندان و كشيدن ش��يارهايي به دور خود ميتواند خود را از شر و آلودگي آنها
حفظ کند (همان.)50/10 :
در مهريش��ت ،در پرسش و پاس��خي بين اهورامزدا و زرتشت ،براي بهره بردن از زَور آييني و
توشويی آييني به مدت پنج
فراهم کردن خش��نودي مهر و به دست آوردن آرامش دروني ،شس 
شبانه روز سفارش شده است (همان.)122 /10 :

 .2-3طهارت در ونديداد

ونديداد نوزدهمين نس��ك از اوستاي ساساني و تنها نسكي است كه سالم مانده است.از آنجا که
بیش��تر احكام و قوانين فقهي و حقوقي زرتشتيان در وندیداد مندرج است ،موجب توجه محققان
و دانش��مندان قرار گرفته و برای آشنايي با جنبههاي مختلف جامعهی زرتشتيان پيشين بسيار مفيد
اس��ت ( .)Malandra, 2006در اين بخش ،تمامي مطهرات ،عناصر پليد يا پليديآور و آيينهاي
طهارت موجود در ونديداد را بررسي میکنیم.
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 .2-3-1مطهرات
از بررسي مجموع مطالب موجود در ونديداد ،تعدادي عنصر پاككننده شناسايي شدهاند كه در
زير به آنها اشاره ميکنیم:
خورشید :يكي از مهمترين پاككنندههاي موجود در اوستا خورشید است؛ براي مثال يكي از
موارد بهكارگيري خورشيد در آيينهاي تطهير اينگونه بيان شده است« :پس همين كه پرندگان به
پرواز درآمدند ،گياهان رستند ،سيالبها روان شدند و باد بهاري آبهاي روي زمين را خشكاند،
مزداپرستان بايد تن مرده را در دخمه در آفتاب بگذارند .هرگاه مزداپرستان تا يك سال تن مرده
را در دخمه در آفتاب نگذارند ،همان پاداَفره كسي كه اَشوني را بكشد ،سزاوار آنان خواهد بود»
(دوستخواه.)706/2 :1382 ،
آت�ش :يك��ي از مقدسترين و پاكترين عناصر جهان ،آتش اس��ت ك��ه در آيينهاي ديني
زرتش��تيان جايگاهي بس��یار واال دارد .دود و بوي آتش نيز چنان نيروي��ي دارند كه میتوانند در
لحظهاي هزاران ديو را از پاي درآورند (ونديداد .)80/8 :با اینکه زرتشتيان آتش را مقدس میدانند،
ي استفاده
هيچگاه از آن براي تطهير استفاده نميكنند و تنها از خاكستر و دود آن برای رفع آلودگ 
ميكنند كه نشاندهندهی قابليت آتش و عناصر مرتبط با آن در پاككنندگي است (همان.)51/5 :
آب :آب نيز كه يكي از تواناترين عناصر در از بين بردن ناپاكيها اس��ت ،از قداس��ت وااليي
برخوردار است .مقدس بودن آب باعث شده است در فرآيند آيينهاي پاكي ،برای تماس كمتر
آب ب��ا آلودگي ،به عن��وان پاككنندهی نهايي و تثبيتكنندهی پاكي مورد اس��تفاده قرار گيرد؛
توشو با آب است (همان .)71-36/8 :در فرگرد
براي مثال در آيين برش��نوم آخرين مرحله ،شس 
مذکور دربارهی تطهیر کس��ی که مرداری را لمس کرده ،آمده است « :هرگاه سگان یا پرندگان
مردارخوار نسو را زده باشند ،او باید تن خویش را با گميز و آب بشوید .از آن پس پاک خواهد
شد» (دوستخواه.)753/2 :1382 ،
فرآوردههاي چوبي ،مانند هيزم و تابوت و رستنيهايي مانند غالت و علوفه را كه به نجاست
مردار آلوده ش��دهاند ،با رعايت شرايطي ميتوان به وسيلهی آب پاک کرد (ونديداد.)35-30/7 :
توشو با آب انجام میشود (همان.)15/7 :
در تطهیر ظروف و پوش��اک نیز آخرین مرحلهی شس 
خ�اك :خاک نيز يك��ي ديگر از عناصر پاككننده در ونديداد اس��ت .اي��ن عنصر توانايي
پاكسازي پوشاك ،ظروف و افرادي را كه با مرداري تماس داشتهاند ،دارد (همان 75-74 /7 :و
)31-29 /9؛ برای مثال در فرگرد هفتم در کیفیت پاکی ظروف زرین آمده است« :آوندهای زرین
را باید یک بار با گمیز بشویند ،یک بار خاکمال کنند و یک بار با آب بشویند .از آن پس پاک
خواهد شد» (دوستخواه.)742 /2 :1382،
گمی�ز« :گمی��ز» ( )gōmēzواژهای پهلوی اس��ت به معنی ادرار گاو که صورت اوس��تایی آن
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 gaomaēzaاست ( .)Bartholomae, 1904: 483ادرار با خاصيت آمونياكياش توسط بسيارياز جوامع به عنوان داروي ضدعفونيكننده استفاده ميشده است و در فرآيند تطهير زرتشتيان نیز مورد
استفاده بوده است .در فرگرد هشتم ونديداد سفارش شده كه براي پاک کردن از گميز كوچك يا
بزرگ استفاده شود که شايد منظور ،ادرار هر حيوان اهلي است (.)Boyce, 2003: 11/ 120-121
البته ش��كل ديگري از كاربرد گميز با عنوان «نيرنگ» (پهلوي )Nērang :در ميان زرتش��تيان
رايج بوده اس��ت .آيين نيرنگ عبارت اس��ت از آيين تقديس ادرار گاو كه در آيينهاي تطهير به
كار ميرفت و مايع تقديس ش��ده به نام نيرنگ يا نيرنگدين شناخته ميشد (هوار.)215 :1379 ،
اين آيين احتماالً صورت مفصل و پيچيدهی آييني است كه در ونديداد برای پاكي دروني زني كه
فرزند مرده به دنيا آورده ،توصيه شده است .در اين آيين ،تركيب ادرار تقديسيافتهی گاو همراه
با خاكستر آتش ،برای رفع پليدي دروني نوشيده ميشود (ونديداد.)51 /5 :
اس��تفاده از ادرار تنها به ادرار گاو خالصه نميش��ود ،بلكه در ونديداد عالوه بر گميز ،مادهی
ديگري كه در تطهير كس��اني كه مرده را تا دخمه حمل كردهاند سفارش شده است ،ادرار مرد و
زني است كه ازدواج همخوني« ،خويدوده» (اوستايي ،)xvaētvadaθa- :كرده باشند كه از آن با
عنوان «مئسمن» (اوستايي )maēsma- :ياد ميشود (همان.)13 /8 :
ونديداد نگاه سگ را نيز در زدودن پليدي از الشهی مردار مؤثر ميداند .نگاه سگ ،عالوه بر
توانايي دفع ناپاكي مردار ،در پاكسازي راهي كه مردار از آن به سوي دخمه برده ميشود نیز مؤثر
دانسته شده و به استفاده از سگ در آيينهاي تطهير سفارش فراوان شده است (همان 3 /7 :و .)16 /8
قبول دين مزديس��ني نيز مرد اشون را از همهی انديش��ههاي بد ،گفتارهاي بد و كردارهاي بد
پاك ميكند ،همچون باد تند شتابندهاي كه دشت را كام ً
ال پاك ميكند (همان.)43 /3 :
زمزمهی كلمات مقدسي از اوستا (باژ) در بسياري از آداب و مناسك ،مفيد و سودمند بود .از
جمله آيينهايي كه در حين اجراي آن بايد اوس��تا خوانده ميشد  ،آيينهاي طهارت بودند كه با
خواندن اين اوراد همه چيز پاك ميشد (همان.)46-45 /9 :
 .2-3-2نجاسات (پليديها)
در ونديداد مبحث نجاس��ات ارتباط مس��تقيمي با مس��ئلهی ديوان دارد .ناپاكي از طريق تماس با
عناصر و موجودات ناپاكي است كه به اهريمن و ديوان نسبت داده ميشوند؛ ازاينرو منشأ همهی
ناپاكيه��اي موجود در جهان ،اهريمن و موجودات ديو آفريده هس��تند .در ادامه ،موارد ناپاكي
موجود در ونديداد را بررسی و بیان میکنیم.
در تعاليم زرتشتي اصطالحي كه به نجاسات داللت ميكندِ « ،هخر» (اوستايي )hixra- :است؛
نجاساتي كه در معرض خطر پليدي ديو مرگ قرار گرفتهاند .اين واژه در فرگرد پنجم ونديداد به
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ناپاكيهاي ناش��ي از الشهی مردار اشاره دارد و در متون پهلوي و پارسي ،براي فضوالت بدن نيز
به كار ميرود .اين توسعهی معنا در دوران بعد ،باعث شد كه نجاست مردار از دايرهی شمول اين
واژه خارج ش��ود و اصطالح «نس��ا» (اوستايي )Nasav- :به طور خاص بر آن اطالق شود و واژهی
هخر براي فضوالت و آنچه از بدن انسان جدا شود ،به كار رود (.)Choksy, 1989: 78
تماس با جسد مردگان سرچشمهی آاليش و پليدي است و هر كس كه كالبد مرداري را لمس
كند ،بايد غس��ل كند و خود را مطهر س��ازد (ونديداد .)70-33 /8 :براي يك مزداپرس��ت ،مردن
انتقال به قلمروی دروج نسو بود؛ بنابراين برای كاهش زيان اين ديو و حفاظت از همهی موجودات
و لوازم نيك و مكانها از تس��لط او ،ضروري بود كه لوازم و مكان آلوده هرچه زودتر از چنگال
دروج آزاد شوند (.)Carnoy, 1980: 10/ 491
همچنين هر چيزي كه از الشهی مردار ناشي شود و به بيرون بريزد ،همچون استخوان ،خون،
ادرار و ،...پليد هستند (ونديداد .)7 /6 :نكتهی جالب توجه ،پاكي و نجاست ادرار است كه گاهي
پاككننده و گاهي پليد دانس��ته شده اس��ت .به این ترتیب ميتوان گفت كه در ونديداد دو نوع
ؤثر»
ادرار قابل شناسايي است؛ يكي «مئسمن» كه پاككننده و از جهان اهورايي است و ديگري « َم َ
(اوستایی )mūθra- :كه پليد و آفريدهاي اهريمني است (.)Skjærvø, 2004: 268
در فرگرد مذكور ،این مسئله نیز مطرح ميشود كه آلودگي به نجاست الشه به دو صورت مستقيم
و غيرمستقيم ميتواند ایجاد شود .ناپاكي مستقيم « َهم -رئثوه» (اوستایی )hām- raēθwa- :آلودگي
و نجاستي است كه فرد در تماس مستقيم با الشه به آن دچار میشود و اگر افراد با كسي كه به طور
مس��تقيم آلوده شده تماس يابند ،به طور غيرمستقيم« ،پئي تي -رئثوه» (اوستایی)paiti-raēθwa- :
ناپاك خواهند شد (ونديداد 38-27 /5 :و .)9 /11
دليل ديگر آلودگيها ،همهی چيزهايي هستند كه هنگام بيماري يا در هنگام تندرستي از بدن
انس��ان جدا ميشوند .فضوالت ناشي از درست يا نادرست كار كردن اعضا و جوارح بدن ناپاك
هس��تند .ادرار ،مدفوع و احتالم شبانه ناپاك به شمار میروند و نبايد با پوشاك انسان تماس یابند
(همان .)14-13 /7 :البته در دين زرتش��تي هر چه از تن جدا ش��ود ،مانند مو و ناخن و آب دهان و
نفس نيز ناپاك اس��ت .دلیل اين ناپاكي اين اس��ت كه ناخن يا مو به محض كوتاه كردن يا بريدن
مانند اجزاي مردار محسوب ميشوند و مردار در تصرف ديو مرگ خواهد بود ( همان.)1 /17:
يكي ديگر از مهمترين منابع آلودگي  ،انساني است كه اعتقادي به تعاليم دين زرتشتي ندارد،
اما مردار انس��ان بيدين يا بددين پس از مرگ هيچگونه پليدي نخواهد داش��ت ،زيرا وي پس از
مرگ توانايي ايجاد فساد و شر در اين جهان را ندارد (همان 38-35 /5 :و .)24-22 /12
قاعدگي يا «دشتان» (اوستایی )daxšta- :در ونديداد نشانهاي اهريمني است كه اگر زني به آن
دچار ش��ود ،اهريمن يا ديوي در تن او حلول كرده و موجب ناپاكي و انزواي او از جامعه خواهد
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شد و تا زماني كه اين نشان اهريمني با اوست ،بايد زندگي جداگانه و انفرادي اختيار كند (همان:
.)13-1 /16
موج��ودات زيانآوري مانند مورچه ،مار و ...به علت زيانهايي كه در محيط زندگي انس��ان
ايجاد ميكنند ،موجب گسترش ناپاكيها ميشوند ،به همين دلیل در شمار «خرفستران» (اوستایی:
 )xrafstraو آفريدههاي اهريمني هس��تند كه در بس��ياري از موارد افراد براي كفارهی گناهان وتكميل آيين تطهير بايد شمار معيني از آنها را بكشند (همان.)12 /16 :
 .2-3-3آيينهاي تطهير
در ونديداد آيينهايي برای تطهير انسان و ديگر موجودات و ابزارها و لوازم زندگي تعيين شدهاند
كه در ادامه به بررسي و شرح آنها میپردازیم.
 .2-3-3-1تطهير انسان :انسان در تعاليم زرتشتي موجودي دوبعدي است كه جسم و روح دارد
و آيينهاي تطهير تنها در پي پاكي ظاهري انسان نيستند ،بلكه در اصل ميخواهند پاكي دروني و
معنوي فرد را حفظ و بازسازي كنند.
موبداني كه عهدهدار وظايف و اجراي حدود ش��رعي و مراس��م تطهير و ديوزدايي هس��تند،
«يوژداثرگر» (اوستايی )yaoždāϑrya- :ناميده ميشوند (رضي .)673 /2 :1385 ،به شخص ناپاك
توش��و دهند
«ريمن» ميگويند كه او را براي تطهير بايد به برش��نومگاه برند و در نه مرحله شس 
(آشتياني.)357 :1371 ،
توشو با گميز ،خاك
مهمترين آيين تطهير ،آيين برش��نوم اس��ت كه شامل س��ه دورهی شس 
و آب اس��ت و با جدايي نه ش��به ادامه مييابد .اين آيين توس��ط يوژداثرگر سرپرس��تي ميشود.
توش��و از س��ر تا پا انجام میش��ود و به همین دلیل نام آن از واژهی «برش��نو» (اوستایی:
اين شس 
 ،)bar∂šnavبه معنی س��ر ،گرفته شده است .نام خاص آيين ،برشنوم «نه شبه» است و هدف آنپاكسازي افراد آلوده شده به تماس با مردار است (.)Boyce, 1989: 3/ 756-757
اين آيين ،به صورت مشروح در فرگرد هشت و فرگرد نه توصيف شده است .در فرگرد هشتم،
آمده اس��ت كه فردي كه مرداري را لمس كرده ،اگر الش��ه توسط سگان و پرندگان مردارخوار
توشو با گميز و آب ،يعني بدون انجام
خورده شده يا آيين سگديد انجام شده باشد ،تنها با شس 
هيچ آيين خاصي ،پاك خواهد ش��د؛ اما اگر الشه هنوز سگديد نشده است ،بايد آيين مفصل و
پيچيدهاي به جا آورده شود كه شرح آن را در زير ميآوریم:
ابتدا بايد س��ه گودال كم عمق « َمغَه» (اوستایی )maγa- :حفر شود تا فرد تمام بدن خود را در
توش��و دهد .در هنگام
آنجا س��ه بار با گميز يا ادرار مرد و زني كه خويدوده كرده باش��ند ،شس 
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توشو بايد سگي حضور داشته باشد و اجراي اين آيين را تماشا کند .سپس بار ديگر بايد سه
شس 
توش��و دهد .سگ باید فرد را تا زمان خشك
گودال ديگر حفر ش��ود تا فرد خود را با گميز شس 
شدن كامل ،نگاه كند .زماني كه بدن فرد خشك شد ،سه گودال ديگر ،سه گام دورتر از دو مغهی
پيشين ،حفر ميشود كه فرد بدن خود را اين بار با آب ميشويد .وي ابتدا دستان خويش را سه بار
ميشويد .سپس آب را از باالي سر به روي او ميريزند تا از آلودگي ديو نسو كه فرد را از فرق سر
تا نوك انگشتان آلوده كرده ،پاك شود .در پايان ،با زمزمه كردن بخشهايي از گاهان ،به عنوان
باژ فيروزمند در برابر ديوان ،آيين تطهير كامل ميشود (ونديداد.)72-35 /8 :
در فرگرد نهم ،اين آيين در محلي با مختصات معين انجام ميش��ود .برش��نوم بايد در زميني
خش��ك و بدون گياه اجرا ش��ود؛ به طوري كه اين محل ،سي گام از آتش ،سي گام از آب ،سي
گام از بَر َسم و سه گام از [محل زندگي] مردم پارسا فاصله داشته باشد .در اين مكان ،بايد نه گودال
كمعمق به فاصلههايي معين از يكديگر حفر شود .شش حفرهی نخست يك قطعهی جدا است،
اما حفرههاي قسمت سوم از آنها كمي فاصله دارد .سپس اطراف مغهی نخست سه شيار « ِكش»
(اوس��تایی )karša- :كشيده ميشود و اطراف دو مغهی نخست س��ه شيار ديگر كشيده ميشود.
سپس به دور مغهی سوم سه شيار مجزا كشيده ميشود و در آخر به دور اين نه مغه ،سه شيار كشيده
ميشود (همان.)11-2 /9 :
هر چند در ونديداد س��مت و سوي رسم شيارهاي برشنوم به صورت مشخصي بيان نشده ،از
آنجا كه در دين زرتشتي ،جنوب در امتداد آسمان و شمال رو به سوي دوزخ قرار دارد ،مكان اين
آيين ،به گونهاي رسم ميشد كه نقطهی آغاز از شمال شروع شود و به سوي جنوب حركت کند
و پايان يابد (.)Choksy, 1989: 25
آيين ديگري نيز ش��بیه به آيين برش��نوم وجود دارد كه براي تطهير انساني به كار ميرود كه
به پليدي مردار به صورت غيرمس��تقيم آلوده شده اس��ت .این آیین اندكي با آيين برشنوم نه شبه
متفاوت اس��ت (ونديداد)25-20 /19 :؛ اما چون دليل اجراي اين مراسم نجاست مردار است و به
برشنوم نيز شبيه است ،ميتوان آن را آيين برشنوم «نه شبهی كوچك» ناميد (.)Ibid: 30
توشو برای فردي است كه آلوده به مردار شده است.
«سي شور» يا «سي شو»،سادهترين شس 
اگر فردي در مكاني دور از آبادي ،مرداري را لمس كند و امكان اجراي آيين برش��نوم نباش��د و
توشو دهد؛ به گونهاي كه
مردار نيز «سگديد» نشده باشد ،بايد خود را سي بار با ادرار گاو نر شس 
تمام بدن شسته شود و اگر براي مردار آيين سگديد انجام شده باشد ،بايد پانزده بار با ادرار گاو
نر خود را بش��وید و پس از آن آيين برش��نوم را به جا آورد و اگر كسي عهدهدار تطهير وي نشد،
موظف است كه خود را با گميز و آب پاک كند (ونديداد.)103-97 /8 :
«اُپه َمان» (اوستايي )upamąnayąn :به معناي زندگي جداگانهی خويشاوندان مرده در مدت
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زمان معين است كه احتماالً ديو مرگ آنها را نيز آلوده كرده است .اين مدت با توجه به درجهی
قرابت كم يا زياد ميشود؛ یعني بر حسب اينكه فرد خويشاوندي نزديكتر يا دورتر با متوفي داشته
باشد ،دورهی تطهير و سوگواري طوالني يا كوتاهتر ميشود( .همان.)20-1 /12 :
البته دارمس��تتر معتقد اس��ت« :آنچه بايد از اين واژه برآيد ،ش��رح داده نشده است؛ اما چنين
پيداس��ت ك��ه منظور از آن  ،مدت توقف فرد ناپاك در مكاني جداس��ت كه باي��د در طي آن از
ديگر مردمان پارسا و از هر چيز پاك دوري گزيند .چنين مينمايد كه خويشاوندان مرده به سبب
خويش��ي با او ناپاك محس��وب ميش��وند و به همين دليل آنها را از بخشهاي عادي خانه و از
تماس با ديگران دور نگه ميدارند؛ بنابراين ،افزون بر ناپاكي همگاني كه در اثر تماس با مرده پيدا
ميش��ود ،گونهی ديگري از ناپاكي وجود دارد كه علت آن ،خويشاوندي با مرده است .رشتهی
پيوند خوني كه اعضاي يك خانواده را به هم مرتبط ميس��ازد ،به گونهاي است كه هيچ عضوي
در آن خانواده نميميرد مگر آنكه مرگ به همهی اعضاي خانواده راه مييابد» (دوستخواه:1382 ،
.)904 /2
علت ديگري كه موجب اجراي آيين برش��نوم ميش��ود ،قاعدگي زنان است .زن در دورهی
قاعدگي بايد در اتاقي جدا نگه داش��ته شود كه واژهی «اَئيرمه گاتو» (اوستايي)airmie gātūm- :
ب��ه معن��اي مكاني جدا و منزوي اش��اره ب��ه آن دارد .البته در گزارش پهل��وي ونديداد ،اصطالح
مذكور به «اَرميش��تان گاه» (پهل��وي )armēštān gāh :تغيير کرده اس��ت (رضي844/2 :1385 ،؛
 .)Bartholomae, 1904: 189اگ��ر قاعدگي زن پس از س��ه ياچهار روز پايان يافت ،ميتواند با
توش��وي خود با آب و گميز به صورت معمولي ،از محل خارج شود؛ اما اگر اين دوره تا نه
شس 
روز ادامه يافت ،بايد آيين برش��نوم نش��وه را با همان كيفيتي كه بيان کردیم به جاي آورد و براي
تكميل آيين و بازيافتن پاكي خود تعداد معيني از خرفس��تران ،اعم از مورچه و ديگر موجودات
اهريمني را بكشد (ونديداد.)12-1 /16 :
همچنين ،زني كه فرزند مرده به دنيا آورده ،عالوه بر نوشيدن نيرنگ كه موجب تطهير اعضاي
دروني او ،مخصوصاً زهدان ،ميش��ود ،بايد مانند كس��ي كه با مرداري تماس يافته و بر او غس��ل
برشنوم واجب شده است ،احكام و مقررات برشنوم را به مدت نه شب و روز رعايت كند (همان:
.)56-45 /5
آيين «پادياب» (پهلوي ،)Pādyāb :سادهترين آيين طهارت است كه به صورت روزانه چندين
بار اجرا ميشود .اين آيين در اصل به عمل شستن بخشهاي ظاهري بدن به وسيلهی گميز داللت
ميكند ( .)Choksy, 1989: 53-54اين آيين در زمان برخاستن از بستر ،پيش از صرف غذا ،پيش
از خواندن دعا ،هنگام نزديك شدن به آتش مقدس و در بازگرداندن پاكي فرد بعد از ناپاكيهايي
همچون اجابت مزاج ،آميزش جنس��ي و احتالم ش��بانه اجرا میش��ود ( .)Modi, 1922: 92آيين
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پادیاب احتماالً گس��ترشيافتهی آييني است كه در فردگرد هجدهم (ونديداد )22-21 /18 :افراد
بايد هنگام نزديك ش��دن به آتش مقدس انجام ميدادند تا موجب آلودگي آتش مقدس نشوند
(.)Boyce, 1992: 5/ 693
 .2-3-3-2دفع ناپاكي مردار :هدف اصلي اين آيينها كه با سرنوشت نهايي جسد توأم بودند،
محدود کردن گسترش و سرايت آلودگيهاي مردار است (بار)134 :1386 ،؛ از اين رو آيينهايی
در رابطه با مردار توصيه شده است كه عبارتاند از :آيين سگديد و خورشيد نگرشي.
آيين س��گديد به اين صورت است كه چندين بار سگي را بر باالي سر مرده ميبرند تا به او
خيره شود؛ زيرا نگاه سگ باعث بازداشتن ديوان ميشود (ونديداد.)3 /7 :
پ��س از قرار دادن م��ردار در دخمه ،در مدت كوتاهي حيوان��ات مردارخوار چيزي جز چند
اس��تخوان از آن باقي نميگذارند كه آن اس��تخوانها نيز با تابش نور خورش��يد خش��ك و پاك
ميش��وند (دوش��ن گيمن .)146-144 :1375 ،زمان الزم براي اين فرآيند ،يك س��ال تعيين شده
است (ونديداد.)50-45 /7 :
 .2-3-3-3تطهير عناصر طبيعي و لوازم زندگي :بخشي از آيينهاي تطهير مندرج در ونديداد،
ب��ه بحث دربارهی چگونگي تطهير عناصر طبيعي ،همچون آتش ،آب ،گياهان و  ...و اس��باب و
لوازم زندگي ،مانند خانه ،پوش��اك و ظروف ميپردازد كه در ادامهی به بررسي اين موضوعات
میپردازیم.
آيينهاي تطهيري كه در ونديداد در باب پاكي آتش آمده اس��ت ،بیش��تر به حفظ و بازيابي
پاكي آتش در ارتباط با مردار مربوط بودهاند؛ از اين رو تش��ويقها و مجازاتهاي س��نگيني براي
پاك كردن يا آلودن آن صادر ش��ده اس��ت (همان .)27-25 /7:در فرگرد هشتم ،به طور مشروح
از پاداش مردمان برای تالش براي بازگرداندن انواع آتشها به آتش��گاه و تطهير آتشهايي كه با
انواع آلودگيها آلوده شدهاند ،سخن به ميان آمده است؛ آتشهايي مانند آتش مردهسوز ،آتش
پليديسوز و آتشهايي كه در صنايع مختلف استفاده ميشدند (همان.)96-81 /8 :
به اين ترتيب ،ونديداد نسبت به پاكسازي محيط زيست انسانها و حفظ منطقهی كشاورزي و
دورداشت آنها از هرگونه آلودگي ،سفارش ميكند كه افراد گورستانهاي خود را دور از كشتزارها
و جنگلها و جويبارها و جايگاههاي پرورش حيوانات برگزينند و اگر در زميني مرداري افتاده است،
به مدت يك س��ال از كشاورزي در آن پرهيز كنند تا پاكي زمين بازيافته شود (همان.)25-1 /6 :
ونديداد سفارشات فراواني برای حفظ پاكي آب از آلودگي مردار ميكند .در فرگرد ششم،
دربارهی مقدار آلودگي آب در اثر برخورد با الشه بيان شده است كه در صورت افتادن مرداري
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در اس��تخر ،چاه ،رودخانه يا برف بايد مقدار معيني از آب اطراف مردار جدا ش��ود تا آب قابل
استفاده شود (همان.)41-30 /6 :
در م��ورد آلودگي هوم ،این اعتقاد وجود دارد كه هيچگونه پليدي نميتواند ش��راب هوم را
كه براي آيين فديه آماده شده است ،بيااليد؛ اما اگر شاخهی گياه هوم كه براي آيين آماده نشده
اس��ت ،با مرداري تماس يابد ،آلوده میش��ود که با رعايت آدابي ميتوان پاكي آن را برگرداند
(همان.)43 /6 :
دربارهی خانهاي كه در آن فردي مرده است ،سفارش شده است كه بايد پاك و ضد عفوني
شود .اين كار با س��وزاندن چوبهاي درختاني چون «اوراسنه» (اوستایی« ، )urvāsnā- :وهوگنه»
(اوس��تایی )vohu-gaona- :و ...انجام ميش��ود كه دود حاصل از س��وزاندن چوب اين درختان
قابليت گندزدايي دارد ( .)Modi, 1922: 167دربارهی چادرها و كلبهها نيز س��فارش شده است
كه اگر تغيير مسكن اوليهی مرده آسان باشد ،نقل مكان کنند ،جسد مرده را در محل باقي بگذارند
و آنجا را با سوزاندن چوب درختان یادشده ضدعفوني كنند (ونديداد.)3-1 /8 :
در وندي��داد براي تطهير فرآوردههاي چوبي در تماس ب��ا مردار ،چون هيزم و تابوت ،احكام
خاصي وضع شده است (همان .)31-28 /7 :چنين احكامي دربارهی تطهير غلاّ ت و علوفهاي كه
به مصرف حيوانات ميرسد نيز صادق است (همان.)35-25 /7 :
همچنين برای پاكداشت گاو و حفظ آنها از پليدي مردار ،سفارش شده است كه اگر گاوي
مردار انسان يا سگي را بخورد  ،بايد يك سال از مصرف فرآوردههاي آن در آيينهاي ديني پرهیز
كرد (همان.)77-76 /7 :
در تطهير ظروف و پوش��اكي كه با مردار تم��اس يافتهاند ،عامل تعيينكننده در پاكي ،جنس
آنها است؛ براي مثال اگر جنس ظروف از طال باشد ،بايد به ترتيب يك بار با گميز شسته شود،
يك بار خاك مال شود و يك بار با آب شسته شود (همان )75-72 /7 :و اگر لباس از جنس چرم
باشد بايد سه بار با گميز شسته شود ،سه بار خاكمال شود ،سه بار با آب شسته شود و سه ماه در
معرض هواي آزاد قرار گيرد (همان.)25-23 /19 :

 .3خاستگاه آیینهای طهارت

یکی از مباحث مطرح دربارهی آیینهای زرتشتی خاستگاه این آیینها است .سؤال این است که
آیا این آیینها در تعلیمات بنیانگذار دین مطرح شدهاند یا آموزههایی هستند که پس از زرتشت
وارد دین شدهاند و احیاناً در تقابل با دیدگاههای وی قرار دارند .کم و بیش در بررسی اوستا متوجه
این نکته شدیم که در گاهان تقریباً هیچ اشارهای به اینگونه مباحث نشده است؛ با این حال برخی
از پژوهش��گران مانند مري بويس ،خاستگاه اين فرایض را تعاليم خود زرتشت و پيوندي ميدانند
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كه او ميان ماديات و معنويات برقرار كرده اس��ت .بویس با اش��اره به نبرد دائمي ميان اهورامزدا و
اهريمن و خير و ش��ر ،پاكي و ناپاكي انس��ان و جهان را يكي از بخشهاي مهم اين نبرد ميخواند
كه در صورت تالشهاي بش��ر براي پاكي خود و محيط پيرامونش ،نبرد نهايي و بازسازي جهان
(فراشگرد) نزديكتر خواهد شد (بويس.)405-403 /1 :1376 ،
گروه ديگری از محققان ،مانند زنر معتقدند که اين قوانين در آراء و افكار مغان ریشه دارند؛
نظام��ي ك��ه در دوران بعد مورد حمايت زرتش��تيان قرار گرفت .مغان با جع��ل تعاليم خود به نام
زرتش��ت ،آموزههايي همچون ثنوي��ت ،ازدواج با محارم و آيينهاي تدفي��ن و تطهير را در دين
مزداي��ي وارد كردن��د (زنر .)245-241 :1387 ،رضی نيز ميان اين آيينها با تعاليم زرتش��ت هيچ
سنخيتي نميبيند و تفاوت و حتي تضاد آشكاري را ميان آنها نشان ميدهد (رضي30- :1385 ،
 31و.)52-51
در تعاليم روش��ن گاهان ،دربارهی ايم��ان توحيدي و دینی باطني كه به صورت مؤكدي ضد
قرباني و آدابپرس��تي بوده ،بحث شده اس��ت و آنچه دربارهی ثنويت آمده ،تضاد ميان دو اصل
راستي« ،ا َ َشه» (اوستایی )aša- :و تباهيُ « ،در ُوگ يا دروج» (اوستایی )draog- :است (نيولي:1381 ،
 .)269در نگاه زرتش��ت موضوع نبرد آدمي با ش��ر در طول زندگي كه عبارت است از همكاري
با خير و نبرد با ش��ر ،امري اخالقي بود (واديا )7 :1387 ،و ثنويت ،به عنوان يكي از اصول تعليمي
زرتشت در حوزهی تعاليم اخالقي جاي داشت؛ اما در طول تاريخ ،اين دين توسط روحانيان ،هم از
لحاظ معنا و هم از لحاظ كاركرد مفهومي متفاوت یافت و بر همهی آيينهاي ديني تأثير گذاشت.
فلسفهی اجتماعی و اخالقی زرتشتیان اولیه ظاهرا ً ارزشهای ساده ،اما عمیق یک جامعهی در
حال مبارزه را منعکس میکند که بايد در زندگی روزمره در برابر حمالت نیروهای شر مقاومت
کند .هنگامی که فش��ارهای بیرونی کمتر ش��د ،تضاد اصلی بین خیر و شر به طور فزایندهای خود
را در قالب مس��ائل آیینی و پاکی نش��ان داد (کرین بروک)112-110 :1388 ،؛ بنابراین در زماني
نه چندان طوالني پس از زرتش��ت ،تحوالتي در دين زرتشتی رخ داد و باورها و آیینهایی به آن
افزوده ش��د .يكي از اين آيينها طهارت بود كه رابطهی عميق��ي با ثنويت برقرار كرد و طي اين
ارتباط ،رعايت احكام پاكي يكي از ویژگیهاي آشکار زرتشتيان شد.

 .4فلسفهی آیینهای طهارت در دین زرتشتی

بيش��تر اعمال طهارت به طور دقيق به وس��يلهی قوانيني معين براي حفظ شخص ،جامعهی دینی و
حتي طبيعت از ناپاكي سفارش شدهاند .هنگامي كه انسان ديني از پاكي و ناپاكي سخن ميگويد،
تنها دربارهی مسئلهی بهداشت بحث نمیكند ،حتی اگر بیشتر اين قوانين با نظريات جديد بهداشتي
رابطه داش��ته باشند ()Malandra, 1983: 162؛ زیرا چيزهايي كه در انديشهی انسانهاي نخستین
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نوعي ترس و اعجاب ايجاد ميكرد ،صفت تابويي به خود مي گرفتند و در نتیجه شخص نبايد با
1
آنها تماس مییافت (فريزر.)256 :1388 ،
بنابراين در هستی دو دسته نيرو وجود دارد؛ دستهي نيكوكار و پاسدار نظم طبیعی و اخالقي كه
بخشندهی زندگي ،سالمت و تمامي چيزهاي مهم براي بشر هستند و دستهی نيروهاي بد و ناپاك
كه به وجودآورندهی بينظمي ،مرگ و بيماري و وسوس��هكننده به كارهاي مغاير با دین هس��تند
(دوركي��م .)568-566 :1386 ،مفهوم ناپاكي و ترس از ناپاكي ،نتيجهی س��ازماندهي نظام مادي
ديني است كه عدم پذيرش همهی عناصر نامطلوب ،بهويژه بينظمي را شامل میشود؛ به گونهاي
كه عكسالعمل در برابر ناپاكي ،به تقابل ميان نظم و بينظمي ،وجود و عدم ،شكل و بيشكلي و
زندگي و مرگ میانجامد (.)Douglas, 2001: 5
در اين باره رابرتسون اسميت معتقد است اصطالح طهارت ،به صورت ابتدايي ،به معني برنامهاي
كاربردي اس��ت تا برای اش��خاص معمولي ،تابويي را از بين برند و به فرد تطهيرش��ده در زندگي
عادي آزادي عمل دهند؛ از اين رو ،آيينهاي تطهير ،بيش��تر براي كس��اني كه بخش��ي از تقدس
خويش را از دست دادهاند ،اجرا ميشود تا به زندگي عادي برگردند (.)Cooke, 1980: 10/ 489
در بین محققان بر سر اینکه فلسفهی آیینهای طهارت در دین زرتشتی چیست ،اختالف نظر
وجود دارد .برخی معتقدند که برگزاری آیینها به نظام ثنوی زرتشتی و نبرد کیهانی بین اهورامزدا
واهریمن و نیرویهای آنان مربوط اس��ت؛ اما دس��تهی دیگر میکوش��ند رابطهای بین آیینهای
زرتشتی و اصول بهداشتی پیدا کنند .در ادامه ،این دیدگاهها را مرور میکنیم.
دستهای از پژوهش��گران معتقدند که هدف اين آيينها ياري رساندن به اهورامزدا و مبارز ه با
اهريمن و پليديهايي بود كه در پي به تباهي كشاندن آفرينش نيك بودند .در اعتقادات زرتشتي،
دنيا پر از عوامل و نيروهاي اهريمني اس��ت و انس��ان به آساني بر اثر تماس با آنها يا مظاهر آنها
آلوده ميش��ود (بار .)130 :1386 ،ديوان مظهر گناهان ،خطاها و تاريكيها هس��تند و تعدادش��ان
بينهايت اس��ت .تش��ريفات ديني مانع شرارتهاي آنها ميش��ود و مغان ادعاي مبارزه و تسخير
ديوان را داش��تهاند؛ بنابراین بخشي از اوستا (ونديداد) به نبرد با ديوان و پاكسازي جهان از پليدي
آنها اختصاص دارد (هوار.)197 :1379 ،
در این باره ماالندرا معتقد اس��ت که احكام طهارت نیز اغلب تنها تا جايي قابل درك هستند
كه بخشي جداييناپذير از تركيب نظام اصلي ديني باشند؛ براي مثال ممكن است تصور شود كه
توجه زياد به عمل انهدام مرده به دلیل ترس از تجزيهی عناصر بدن اس��ت؛ اما پس از بررس��يها،
انس��ان درمييابد كه تنها جسد مرد پارسا (ا َ َش َون) به دليل ديوزدگي به وسيلهی ديو مرگ (دروج
نس��و) ،ناپاك است؛ درحاليكه مردار انس��ان بددين (ديو ُدر َوند) توسط ديو تصرف نميشود و
 .1از ابتدا در باور آنها تابو دو مفهوم متضاد نداشت؛ زيرا آنها نميتوانستند ميان مقدس و پليد و پاك و ناپاك تمايز قايل شوند .مقدس و
پليدي كه بعدها سرچشمهی تابو شد ،تنها به دلیل ترسناك و خطرناك بودن موجب پرهيز از آنها میشد (.)Douglas, 2001: 7-9
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بيضرر اس��ت .بنابراين ،ديوشناس��ي ،يك عامل تعيينكننده در بررسي مسئلهی طهارت خواهد
بود .وی معتقد است هرچند میتوان ميان اين آيينها و اصول بهداشتي شباهتهايي يافت ،چنين
ش��باهتهايي را بايد امري تصادفي قلمداد كرد و بهتر اس��ت كه پاي��ه و عامل اصلي وضع چنين
قوانيني را ديوشناسي بدانیم (.)Malandra, 1983: 162-164
پژوهشگر دیگری که دربارهی طهارت در دین زرتشتی تحقیقات ارزشمندی انجام داده است،
جمش��ید چاکسی است 1.وی پايه و اس��اس تعليمي تمامي اعمال ديني را دوگانگي ميان راستي و
دروغ و تضاد حاكم بر روابط س��پنتهمينو و انگرهمين��و ميداند و آيينها را صورتي نمادين از اين
دوگانگی باور میداند كه در جهان خارج نمود مییابند (.)Choksy, 1989: 112
هم��ان طور كه پيشتر گفتیم ،در يك نظام دين��ي ،پاكي و ناپاكي معموالً مبتني بر پاكيزگي
و آلودگي بهداش��تی نيس��ت؛ بلكه مبتني بر پاكي و ناپاكي آييني است كه به واسطهی رعايت و
ع��دم رعايت احكام دين��ي در فرد مؤمن به وجود ميآيد و از اين طريق او را از روند فعاليتهاي
روزمرهی زندگي جدا ميكند؛ بنابراين در اينجا تأكيد بر پاكي آييني (طهارت) است ،نه بهداشت.
از س��وي ديگر ،مفهوم طهارت بيشباهت به مفهوم بهداشت نيست؛ زیرا همهی آنچه در بدن
غيربهداشتي و غيرعادي است ،مانند بيماري ،قاعدگي ،زايمان ،مرگ تمام جسم يا بخشهايي از
آن و گناه به عنوان نوعي بيماري ،در حوزهی طهارت تعاليم ديني مورد توجه هستند و به پرهيز از
آنها توصيه شده است (.)Carnoy, 1980: 10/ 492
تحقيقات اوليه در باب پاكي و ناپاكي در دين زرتش��تي ،بر اساس نظريات بهداشتي جديد و
«پزشكي آسيبشناس��ي» 2كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم رايج بود ،آغاز شد كه به
رویکرد جدیدی به فلسفهی طهارت در دین زرتشتی منجر شد.
در نتيجهی آغاز اين تحقيقات ،دستهای از پژوهشگران چون دارمستتر ،با وجود آگاهي داشتن
از پدیدهی پليديآور ديو در آموزههاي اوستايي ،اين آيينها را نوعي نظريهی بهداشتي میدانند
و اظه��ار ميكنند اصطالحي كه در باب پاكي به كار ميرود ،هرچند بار معنايي اخالقي دارد ،به
معناي بهداشت و نظافت نزديكتر است (دارمستتر.)290-289 :1384 ،
مودي یکی از پژوهشگرانی است که برای تطبيق دستورات پاكي زرتشتي با يافتههاي بهداشتي
جديد تالش كرده اس��ت .وي با اشاره به وجود پزش��كاني در لباس روحاني در دنياي باستان ،از
مصر تا هند ،استدالل ميكند كه آيينهاي تطهير زياد هم با اصول بهداشتي جديد بيگانه نبودهاند
(.)Modi, 1922: 87-90
 .1جمش��يد چاكس��ي كه سنتهاي كاربردی و فراموششده دربارهی پاكي و ناپاكي را تا دوران حاضر بررسي کرده ،قوانين ناظر بر پاكي و
ناپاكي را بر اساس متون مقدس اوستايي و شرح و تفسيرهاي نوشتهشده به زبان پهلوي برشمرده و در ادامه ،كيفيت برگزاري آيين برشنوم نه
ش��به را توضيح داده است .وی سپس ،آيينهاي تطهير در مواقع خاص ،همچون دورهی قاعدگي و طهارت روزانه ،همچون طهارت پس از
برخاستن از خواب را تشريح كرده و در فصل پاياني ارتباط ميان طهارت با نمادگرايي و آخرتشناسي را به بحث گذاشته و جايگاه آيينهاي
طهارت را در مراسم و تشريفات دینی بررسي كرده است.
2. Pathology
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زرتش��تيان معاصري هم كه پيرامون اين موضوع اظهارنظ��ر كردهاند ،معتقدند آنچه در متون
اوستايي در اين باب گزارش شده و آنچه از آن به عنوان دوري از پليدي ديوان ياد ميشود ،همان
اصول بهداشتي است كه در دوران باستان در قالب آن اصطالحات بيان شده است و هدف آنها
چيزي جز حفظ س�لامتي انسان و محيط زندگي او نيست (شاهرخ211 :1388 ،؛ جنيدي:1389 ،
189-187؛ مهرين .)64 :1362 ،اين ديدگاه در نزد ايشان به اندازهای استحکام یافته است كه حتي
پژوهش��گرانی چون جنيدي در برداش��ت خود از ونديداد ،منظور از ديو مرگ را همان ميكروب
ميدانند (جنیدی.)189-187 :1389 ،
یکی دیگر از مس��ائل بحث برانگیز در طهارت زرتشتی که با بحث بهداشت نیز ارتباط دارد،
طهارت با گمیز اس��ت؛ زیرا بیش��تر آیینهای طهارت در وندیداد به ادرار گاو مربوط است .ادرار
گاو امروزه نزد مردم نوعی آلودگی بهداش��تی محسوب میش��ود؛ اما اسناد تاریخی و تحقیقات
علمی نش��ان میدهند که نهتنها اس��تفاده از ادرار گاو غیر بهداشتی نیس��ت ،بلکه استفاده از ادرار
حیوانات در طب قدیم امری معمول و متعارف بوده است.
يافتن روشهاي استفاده از ادرار در ميان اقوام ديگر نيز چندان مشكل نيست .در ميان هندوان،
بزرگترين و رايجترين وسيلهی پاككننده ،ادرار گاو بوده است؛ به همین دلیل آنها ادرار گاو
مقدس را در ظرفي مخصوص نگهداري ميكنند .اهالي بومي كاليفرنيا با ماليدن تركيبي از ادرار
و زغ��ال روي تمام بدن ،از مادر و فرزند در برابر تغييرات آب و هوايي محافظت ميكردند .زنان
توشوي صورت خود از ادرار استفاده ميكردند (.)Bourke, 1891: 112-201
آنها نيز براي شس 
در طب دوران اسالمي نيز رگههايي از كاربرد ادرار را ميتوان يافت .رواياتي در مورد قابليت
اين مايع در بهبود بعضي از بيماريها ارائه ش��ده اس��ت .در اين باره ميتوان به حديثي منسوب به
امام صادق (ع) اشاره كرد كه ايشان در پاسخ به سؤالي دربارهی مصرف دارويي ادرار ميفرمايند:
«اگر استفاده از ادرار گاو ،گوسفند و يا شتر برای درمان بيماري باشد ،فرد ميتواند به وسيلهی آن
خود را درمان كند (حتي اگر بايد بنوش��د)» (حر عاملي .)410 /3 ،1390 ،همچنين در حديثي از
امام كاظم (ع) نزدیک به اين مضمون ،بر قابليت دارويي ادرار شتر تأكيده شده است (همان/25 :
 .)114در روايت ديگري كه از امام صادق (ع) ذكر شده ،ايشان بر كاربرد ادرار شتر برای درمان
تنگي نفس تأكيد داشتهاند (شكري.)55 :1390 ،
با مطالعهی تاريخ اس�لامی در دوران بعد نيز مطالبي در باب خاصيت دارويي ادرار و استعمال
آن يافت ميش��ود؛ برای نمونه استفاده از ادرار در قرون چهار و پنج هجري برای درمان بعضي از
بيماريها رواج داشته است (فقيهي.)760 :1366 ،
در طي س��الهای اخیر پيشرفتهاي مفيدي در عرصهی استفاده از ادرار صورت گرفته است؛
بهطوريكه بعضي از محققان معتقدند ادرار گاو حاوي موادي است كه بدن انسان به آنها نيازمند
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است .اين مواد برای ايجاد تعادل در عناصر بدن بسيار مفيد هستند و در درمان بيماريهايي مانند ديابت،
فشار خون،تنگي نفس ،حساسيتهاي پوستي و ...مي توانند مفيد باشند (.)Kumar Jain, 2012
ب��ا این اوص��اف باید بگوییم که این مادهی درمانی در دین زرتش��تي به مرور زمان ريش��هی
اجتماع��ي و ه��دف اصلي خود را از دس��ت داد و به صورت بخش جداييناپذي��ري از آداب و
تشريفات آييني درآمد (آشتياني.)356 :1371 ،

 .5نتيجهگيري

در جمعبندی مقاله باید بگوییم درک قدرت پاککنندگی آب بر هر انسانی آشکار است و نیاز
نیست برای درک این نکته که پیروان ادیان قدیم از این ویژگی باخبر بودهاند استدالل کنیم؛ زیرا
هرکس با ابتداییترین شناخت از آب متوجه میشود که بسیاری از آلودگیهای انسان و محیط او
را برطرف میکند .این موضوع به صورتی خفیفتر دربارهی عناصری مانند تابش آفتاب و پرتو
آتش نیز صدق میکند .دربارهی قدرت بهداشتی گمیز نیز چنانکه نمونههایی ارائه کردیم ،معلوم
میشود که استفاده از گمیز گاو یا حیوانات با این هدف ،به دین زرتشتی اختصاص ندارد .اینکه
این عناصر در میان آریاییان پیش از زرتشت قدرت پاککنندگی بهداشتی داشته است نیز مسئلهی
قابل درکی است .مسلم است که افراط بیش از حد آیینهای طهارت در وندیداد نمیتواند مبتنی
بر فواید بهداشتی باش��د؛ زیرا چنانکه گفتیم ،رفتار متفاوتی که با جنازهی زرتشتی و غیرزرتشتی
میش��ود و باوری که در این باره وجود دارد ،تناسبی با اصول بهداشتی ندارد؛ چنانکه آیینهایی
مانند س��گدید هیچ ارتباطی با بهداش��ت ندارد .به این ترتیب باید فلس��فهی طهارت و آیینهای
مربوط به آن در دین زرتش��ت را به ثنویت کیهانی خیر و شر مربوط دانست .باور به عنصر خیر و
ش��ر در هستی بسیار بر دین زرتشتی تأثیر گذاشته است .زیادهروی در این زمینه تا اندازهای است
که حتی عنصری طبیعی مانند سرمای زمستان نیز کار عناصر شر تلقی میشود .دین زرتشتی از این
نظر با ادیان نخستین شباهت دارد.
درس��ت اس��ت که در گاهان ریش��هی ثنویت خیر و ش��ر را میتوان دید؛ اما اینکه آیینهای
طهارت در تعالیم زرتشت ریشه دارند ،غیرقابل اثبات است و نشانههای موجود خالف آن را ثابت
میکنند؛ زیرا پیام زرتش��ت گرچه نوعی ثنویت را مطرح میکند ،این ثنویت بیشتر اخالقی است
و به آیینهای افراطی ،پیچیده و وسواسگونهی طهارت مربوط نمیشود .جوهر تعلیم زرتشت و
دیگر بنیانگذاران ادیان ،تناسبی با این نوع آیینگرایی ندارد.
همچنین ،نتیجه میگیریم که اس��تفاده از گمیز گاو و دیگر چارپایان برای امور بهداش��تی و
دارویی ،در دورهی تدوین وندیداد و صدها و بلکه هزاران س��ال بعد از آن ،در میان بس��ياري از
فرهنگها معمول بوده است و این نکته نمیتواند موجب استهزا و نقد یکجانبهی دین زرتشتی باشد.
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