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چکیده 
آیین ها و آداب طهارت زرتش��تیان یكي از وجوه نمایان دین زرتش��تي است که در متون مقدس اوستایي 
ریشه دارد. به نظر مي رسد این آیین ها که در دوراني پیش از زرتشت برای حفظ اجتماعات بشري از گزند 
پلیدي ها و بیماري ها مورد توجه بودند، با گذش��ت زمان و پیوستن به تعالیم دیني زرتشتیان، رنگ و بوي 
دیگري گرفتند. در این مقاله سعي شده است ابتدا پیش زمینه ی تاریخي این آیین ها مطرح شود و سپس با 
مطالعه و بررسي متون مقدس اوستایي، همه ی آیین هایي که در ارتباط با این مسئله طرح و سفارش شده اند، 
به طور دقیق توصیف و تبیین ش��وند. البته به فراخور موضوع، خاس��تگاه و فلس��فه ی این آیین ها و نظرات 
محققان موافق و مخالف نیز مورد بررسي قرار گرفته است. یافته هاي این پژوهش نشان مي دهد در مجموع 
آنچه در این باره در اوس��تا و به ویژه وندیداد که بخش بزرگي از آن به مس��ئله  ی طهارت مي پردازد، درج 
شده، حكایت از آن دارد که پاکي و احكام مرتبط با آن، گستره  ی وسیع حیات انسان و عناصر طبیعي را 
در بر مي گیرد. این آیین ها با اصطالحاتي چون برشنوم، پادیاب و سگ دید و... و در بعضي موارد بدون نام 
خاصي بیان شده اند. وجود آدابي چون استفاده از گمیز در دوران باستان نیز امري عادي به شمار می رود. 
با وجود تأکید فراوان بر طهارت، گرچه مبتني بر ثنویت زرتش��تي اس��ت، افراط هاي شدید در وندیداد با 

ماهیت پیام زرتشت ناسازگار به نظر می رسد.

واژگان کلیدي: احكام، زرتشتیان، وندیداد، تطهیر، پاکی و ناپاکی. 

1. بیان مسئله
مسئله ی طهارت و پاکي، یكی از مهم ترین مسائل ادیان است. ادیان مختلف درباره ی این موضوع 
قوانی��ن، اح��كام و آیین هایی وضع کرده اند و هر دیني با توجه به فلس��فه و جهان بیني خود از این 

آیین ها انتظارات مشخصي دارد.
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در ادیان جهان نمونه هایی در مورد مس��ئله ی طهارت وج��ود دارد. در هند پاکیزگي دقیقاً به 
معناي دینداري بود و بهداش��ت تنها یك اصل اخالقي نبود، بلكه جزء اساس��ي پارسایي به شمار 
مي رفت. براي مثال در قوانین مانو آمده اس��ت: »برهمن هنگام صبح باید شست و شو کند، تنش را 
بیاراید، دندانش را پاکیزه کند، س��رمه به چشم کشد و خدایان را پرستش کند« )دورانت،13۷0: 

.)۵۶8-۵۶۷/1
در دی��ن یهود نیز آیین هاي تطهیر، قوانین رفتاري هس��تند که به طور دقیق رعایت مي ش��وند

)Cooke, 1980: 10/ 490(. همچنی��ن در مس��یحیت معناي اولیه ی غس��ل تعمید مي تواند همان 
شست و ش��و باش��د، ولي معموالً بار معنایي این عمل بیش از یك شست و ش��وي معمولي اس��ت

)Townsend,1980: 10/ 474(. در دین اسالم نیز قوانین پاکي بیشتر بر قرآن کریم مبتني است که در 
.)Popper, 1980: 10/ 496( آن تأکید شده است برای عبادت خدا، باید تطهیر و شست و شو انجام شود

گر چه آیین های طهارت بخش مهمی از اعمال دینی هستند، این اصل، به ویژه در سنت زرتشتي 
بسیار مهم است؛ زیرا انجام آیین ها در حفظ ایمان نقش تعیین کننده دارد )Hintze, 2004: 291(؛ 
چنانكه عالمان زرتشتي به مالزمت پاکی ظاهري و باطني معتقدند و برآنند که پاکی بیرونی  باید با 

پاکی درونی و اخالقی و زندگی توأم با پرهیزکاري باشد )هینلز، 1388: 1۴9(.
براي انس��ان دیني و به ویژه براي یك زرتشتي، مفاهیم دو گانه ی پاکي و ناپاکي، نقش مهمي 
را در زندگ��ي روزانه ایفا مي کنند. برخي از محققان مانند ویلیامز معتقدند که »کل نظام االهیات 
زرتشتی، از عقاید آن درباره ی خلقت گرفته تا رستاخیز، مبتنی بر اصل طهارت در تمامی سطوح 

و مراتب است« )ویلیامز، 1388: ۷۶(.
هرچند در حوزه ی بررسی عقاید و آداب زرتشتیان تحقیقات گسترده ای انجام شده، به صورت 
جداگانه به این مسئله ی مهم پرداخته نشده است و اگر چه محققان بزرگی چون مری بویس به این 
آیین ها اشاراتی داشته اند؛ اما تكیه ی اصلي ایشان بر متون پهلوی یا گزارش مشاهداتشان از زندگی 
روزمره ی مزدیسنان بوده است؛ از این رو در این پژوهش، می کوشیم با تمرکز بر اوستا این مسئله 
را که یكی از مسائل مهم و در عین حال چالش برانگیز دین زرتشتی است، مورد بررسي قرار دهیم 

و خاستگاه و فلسفه  ی آن را بیان کنیم.

2. آيین هاي طهارت
در این بخش مس��ئله ی طهارت در متون اوستایي را بررسی می کنیم و به شرح و تفصیل آنچه در 
اوس��تا پیرامون آیین هاي پاکي، پاک کننده ها و عناصر پلیدي آور آمده است، می پردازیم. حدود 
سه چهارم متون اوستایی که در دوره ی ساساني تدوین شده اند، از میان رفته است و آنچه برجاي 
مانده است بیشتر در آیین هاي عبادي کاربرد داشته و در پنج بخش تنظیم شده است که عبارت اند 
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از: 1- یس��نا که دربردارنده ی گاهان است؛ 2- ویسپََرد؛ 3- یشت ها؛ ۴- خرده اوستا و ۵- وندیداد 
)تفضلي، 138۶: 3۶(.

بخش هاي اوس��تا از لحاظ ساختار زباني نیز با هم اختالفاتي دارند؛ بدین صورت که بر اساس 
ویژگي ها و قدمت زماني به دو دوره تقسیم مي شوند که یكی گات ها و دیگری بخش هاي متأخر 

را در بر مي گیرد )همان: 3۶(.
در این بررسی، طبق تقسیم بندي یاد شده، ابتدا به مسئله ی طهارت در یسنا و گات ها می پردازیم، 
در ادامه این مسئله را در یشت ها مورد جست و جو قرار می دهیم و در پایان، وندیداد را که مفصل ترین 
بخش در ارتباط با این آیین ها است، بررسي می کنیم. از آنجا که در نگاه دانشمندان مطالعات دین 
زرتشتي، خرده اوستا و ویسپرد مضامین خود را از یسنا گرفته اند، در این پژوهش، از بررسي این دو 
به صورت جداگانه می پرهیزیم و تنها یس��نا را به عنوان بخش اصلي، مورد بررسي قرار می دهیم.

1-2. طهارت در يسنا 
در آغاز بررسی طهارت در یسنا، شایسته است ابتدا این مسئله را در گاهان بررسی کنیم که شامل 
سروده های خود زرتشت اس��ت. گاهان به این دلیل که دربردارنده ی آراء و اندیشه هاي زرتشت 
اس��ت، اهمیت فراواني دارد؛ اما با توجه به کوتاهي متن، زبان ش��عري و وجود لغات ناش��ناخته ی 
بسیار، به درستي نمي توانیم آنچه را که در اندیشه ی زرتشت بوده است، درک کنیم؛ با این حال از 

مجموع آن می توانیم افكار و عقاید اساسی پیامبر ایران باستان را دریابیم )همان: 3۷(.
در گاهان تكیه بر راس��تي است که اصل بنیادین تعالیم زرتشت است. بحثي از نذر و نیازها و 
پرستش گروه ایزدان به میان نیامده و هر چه هست سفارش انسان به اندیشیدن و گزینش آزادانه ی 
راه راس��ت است )دوس��تخواه، 1382: 1/ ۴۶(. در اندیشه ی زرتشت تمام هستي و عناصر زندگي 
ستودني است. وي پاکي و پاکیزگي را براي مردم از روز زادن بهتر مي داند و معتقد است جهان را 

باید به درستي پرورانید و آن را به سوي روشنایي برد )یسنا: ۵/۴8(. 
آتش )آذر( پدیده اي طبیعي است که مورد تكریم و ستایش زرتشت قرار گرفته است و از آن به 
عنوان سمبل پاکي و راستي یاد مي کند )همان: ۴/۴3( و از سوی دیگر، نوعی »شراب یا می« )اوستایي: 
-mada( ناپاک شمرده شده و صفات پلیدي و فریبندگي بدان نسبت داده شده است )همان: 10/۴8(. 
در یس��نا نیز مانند گاهان، مطالب چنداني درباره ی آیین هاي تطهیر ذکر نش��ده اس��ت؛ با این 
حال در  هات 10 با مطالبي رو به رو می ش��ویم که در تعارض با تعالیم زرتش��ت در گاهان هستند و 
مي توانیم آن ها را در ارتباط با آیین هاي طهارت مورد بررس��ي قرار دهیم. در این  هات، از شراب 
هوم با ویژگي هایی مانند کشنده ی دیوان، شفا دهنده و از بین برنده ی پلیدي ها و هر نوع آلودگي 

که در محلي به وجود آید، یاد شده است )همان: ۷-۶/10(.
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در یس��نا آب نیز به عنوان یكي از پاک کننده هاي مهم ش��ناخته مي شود و بر توانایي و قابلیت 
آن در شست و ش��و و پاک کردن آلودگي تأکید ش��ده اس��ت )همان: 3/38(. بخش دیگری که 
مي توان آن را در ارتباط با آیین طهارت دانست،  هات ۶۵ است که در آن از آیین پادیابي و حفظ 
پاکي آب و خاک س��خن رفته اس��ت. در  این هات، موضوع ارتباط پاکي دروني و پاکي بیروني 
مورد توجه قرار گرفته و توصیه ش��ده اس��ت کسي که اخالق و عادات نادرست دارد و کسي که 
مرداري را در خاک دفن کند، به یك اندازه ناپاک هستند و باید آب، این آفریده ی حیات بخش 
را از پلیدي آن ها دور نگه داش��ت: »آب از آن دزد، ... و کس��ي که مردار به خاک س��پارد، مباد« 

)دوستخواه، 1382: 1/ 2۴۶(.

2-2. طهارت در يشت ها
در یش��ت ها نیز مطالب مختصري درباره ی مس��ئله ی طهارت و آیین هاي تطهیر ثبت ش��ده است. 
بخشي درباره ی عناصر پاک کننده و پلیدي است و در یك مورد نیز به احكامي درباره ی شكلي 

از شست و شوي آییني اشاره شده است.
در یش��ت ها یكي از مطهرات، ذکر نام امشاس��پندان است )یش��ت ها: 2/۴-۷(. پاک کننده ی 
دیگري که در یشت ها دیده مي شود آب بي آالیش اََشَون »اَِرْدوي« است که در آبان یشت یاد شده 
اس��ت )همان: 1/۵( البته مهم ترین پاک کننده در یش��ت ها، خورشید است که باعث تطهیر تمامي 

موجودات و عناصر جهان مي شود )همان: 3-2/۶(.
از سوی دیگر، دیوان مهم ترین عامل گسترش پلیدي و ناپاکي در جهان هستند و انسان پارسا 
با ذکر نام امشاس��پندان و کشیدن ش��یارهایي به دور خود مي تواند خود را از شر و آلودگي آن ها 

حفظ کند )همان: ۵0/10(.
در مهر یش��ت، در پرسش و پاس��خي بین اهورامزدا و زرتشت، براي بهره بردن از َزور آییني و 
فراهم کردن خش��نودي مهر و به دست آوردن آرامش دروني، شست و شویی آییني به مدت پنج 

شبانه روز سفارش شده است )همان: 10/ 122(.

3-2. طهارت در ونديداد
وندیداد نوزدهمین نس��ك از اوستاي ساساني و تنها نسكي است که سالم مانده است.از آنجا که 
بیش��تر احكام و قوانین فقهي و حقوقي زرتشتیان در وندیداد مندرج است، موجب توجه محققان 
و دانش��مندان قرار گرفته و برای آشنایي با جنبه هاي مختلف جامعه ی زرتشتیان پیشین بسیار مفید 
اس��ت )Malandra, 2006(. در این بخش، تمامي مطهرات، عناصر پلید یا پلیدي آور و آیین هاي 

طهارت موجود در وندیداد را بررسي می کنیم.
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1-3-2. مطهرات
از بررسي مجموع مطالب موجود در وندیداد، تعدادي عنصر پاک کننده شناسایي شده اند که در 

زیر به آن ها اشاره مي کنیم:
خورشید: یكي از مهم ترین پاک کننده هاي موجود در اوستا خورشید است؛ براي مثال یكي از 
موارد به کارگیري خورشید در آیین هاي تطهیر این گونه بیان شده است: »پس همین که پرندگان به 
پرواز در آمدند، گیاهان رستند، سیالب ها روان شدند و باد بهاري آب هاي روي زمین را خشكاند، 
مزدا پرستان باید تن مرده را در دخمه در آفتاب بگذارند. هرگاه مزدا پرستان تا یك سال تن مرده 
را در دخمه در آفتاب نگذارند، همان پاداَفره کسي که اَشوني را بكشد، سزاوار آنان خواهد بود« 

)دوستخواه، 1382: ۷0۶/2(.
آتـش: یك��ي از مقدس ترین و پاک ترین عناصر جهان، آتش اس��ت ک��ه در آیین هاي دیني 
زرتش��تیان جایگاهي بس��یار واال دارد. دود و بوي آتش نیز چنان نیروی��ي دارند که می توانند در 
لحظه اي هزاران دیو را از پاي در آورند )وندیداد: 80/8(. با اینكه زرتشتیان آتش را مقدس می دانند، 
هیچ گاه از آن براي تطهیر استفاده نمي کنند و تنها از خاکستر و دود آن برای رفع آلودگي  استفاده 
مي کنند که نشان دهنده ی قابلیت آتش و عناصر مرتبط با آن در پاک کنندگي است )همان: ۵1/۵(.

آب: آب نیز که یكي از تواناترین عناصر در از بین بردن ناپاکي ها اس��ت، از قداس��ت واالیي 
برخوردار است. مقدس بودن آب باعث شده است در فرآیند آیین هاي پاکي، برای تماس کمتر 
آب ب��ا آلودگي، به عن��وان پاک کننده ی نهایي و تثبیت کننده ی پاکي مورد اس��تفاده قرار گیرد؛ 
براي مثال در آیین برش��نوم آخرین مرحله، شست و شو با آب است )همان: 3۶/8-۷1(. در فرگرد 
مذکور درباره ی 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 گمیز و آب بشوید. از آن پس پاک خواهد 

شد« )دوستخواه، 1382:  ۷۵3/2(.
فرآورده هاي چوبي، مانند هیزم و تابوت و رستني هایي مانند غالت و علوفه را که به نجاست 
مردار آلوده ش��ده اند، با رعایت شرایطي مي توان به وسیله ی آب پاک کرد )وندیداد: 3۵-30/۷(. 
در تطهیر ظروف و پوش��اک نیز آخرین مرحله ی شست و شو با آب انجام می شود )همان: 1۵/۷(.

خـاك: خاک نیز یك��ي دیگر از عناصر پاک کننده در وندیداد اس��ت. ای��ن عنصر توانایي 
پاک سازي پوشاک، ظروف و افرادي را که با مرداري تماس داشته اند، دارد )همان: ۷/ ۷۴-۷۵ و 
9/ 29-31(؛ برای مثال در فرگرد هفتم در کیفیت پاکی ظروف زرین آمده است: »آوندهای زرین 
را باید یك بار با گمیز بشویند، یك بار خاک مال کنند و یك بار با آب بشویند. از آن پس پاک 

خواهد شد« )دوستخواه، 1382: 2/ ۷۴2(.
گمیـز: »گمی��ز« (gōmēz) واژه ای پهلوی اس��ت به معنی ادرار گاو که صورت اوس��تایی آن 
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-gaomaēza  است )Bartholomae, 1904: 483(. ادرار با خاصیت آمونیاکي اش توسط بسیاري 
از جوامع به عنوان داروي ضدعفوني کننده استفاده مي شده است و در فرآیند تطهیر زرتشتیان نیز مورد 
استفاده بوده است. در فرگرد هشتم وندیداد سفارش شده که براي پاک کردن از گمیز کوچك یا 
.)Boyce, 2003: 11/ 120-121( بزرگ استفاده شود که شاید منظور، ادرار هر حیوان اهلي است

البته ش��كل دیگري از کاربرد گمیز با عنوان »نیرنگ« )پهلوي: Nērang( در میان زرتش��تیان 
رایج بوده اس��ت. آیین نیرنگ عبارت اس��ت از آیین تقدیس ادرار گاو که در آیین هاي تطهیر به 
کار مي رفت و مایع تقدیس ش��ده به نام نیرنگ یا نیرنگ دین شناخته مي شد )هوار، 13۷9: 21۵(. 
این آیین احتماالً صورت مفصل و پیچیده ی آییني است که در وندیداد برای پاکي دروني زني که 
فرزند مرده به دنیا آورده، توصیه شده است. در این آیین، ترکیب ادرار تقدیس یافته ی گاو همراه 

با خاکستر آتش، برای رفع پلیدي دروني نوشیده مي شود )وندیداد: ۵/ ۵1(. 
اس��تفاده از ادرار تنها به ادرار گاو خالصه نمي ش��ود، بلكه در وندیداد عالوه بر گمیز، ماده ی 
دیگري که در تطهیر کس��اني که مرده را تا دخمه حمل کرده اند سفارش شده است، ادرار مرد و 
زني است که ازدواج هم خوني، »خویدوده« )اوستایي: -xvaētvadaθa(، کرده باشند که از آن با 

عنوان »مئسمن« )اوستایي: -maēsma( یاد مي شود )همان: 8/ 13(.
وندیداد نگاه سگ را نیز در زدودن پلیدي از الشه ی مردار مؤثر مي داند. نگاه سگ، عالوه بر 
توانایي دفع ناپاکي مردار، در پاکسازي راهي که مردار از آن به سوي دخمه برده مي شود نیز مؤثر 
دانسته شده و به استفاده از سگ در آیین هاي تطهیر سفارش فراوان شده است )همان: ۷/ 3 و 8/ 1۶(. 
قبول دین مزدیس��ني نیز مرد اشون را از همه ی اندیش��ه هاي بد، گفتارهاي بد و کردارهاي بد 

پاک مي کند، همچون باد تند شتابنده اي که دشت را کاماًل پاک مي کند )همان: 3/ ۴3(. 
زمزمه ی کلمات مقدسي از اوستا )باژ( در بسیاري از آداب و مناسك، مفید و سودمند بود. از 
جمله آیین هایي که در حین اجراي آن باید اوس��تا خوانده مي شد،  آیین هاي طهارت بودند که با 

خواندن این اوراد همه چیز پاک مي شد )همان:  9/ ۴۶-۴۵(.

2-3-2. نجاسات )پلیدي ها(
در وندیداد مبحث نجاس��ات ارتباط مس��تقیمي با مس��ئله ی دیوان دارد. ناپاکي از طریق تماس با 
عناصر و موجودات ناپاکي است که به اهریمن و دیوان نسبت داده مي شوند؛ از این رو منشأ همه ی 
ناپاکي ه��اي موجود در جهان، اهریمن و موجودات دیو آفریده هس��تند. در ادامه،  موارد ناپاکي 

موجود در وندیداد را بررسی و بیان می کنیم.
در تعالیم زرتشتي اصطالحي که به نجاسات داللت مي کند، »ِهخر« )اوستایي: -hixra( است؛ 
نجاساتي که در معرض خطر پلیدي دیو مرگ قرار گرفته اند. این واژه در فرگرد پنجم وندیداد به 
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ناپاکي هاي ناش��ي از الشه ی مردار اشاره دارد و در متون پهلوي و پارسي، براي فضوالت بدن نیز 
به کار مي رود. این توسعه ی معنا در دوران بعد، باعث شد که نجاست مردار از دایره ی شمول این 
واژه خارج ش��ود و اصطالح »نس��ا« )اوستایي: -Nasav( به طور خاص بر آن اطالق شود و واژه ی 

.)Choksy, 1989: 78( هخر براي فضوالت و آنچه از بدن انسان جدا شود، به کار رود
تماس با جسد مردگان سرچشمه ی آالیش و پلیدي است و هر کس که کالبد مرداري را لمس 
کند، باید غس��ل کند و خود را مطهر س��ازد )وندیداد: 8/ 33-۷0(. براي یك مزداپرس��ت، مردن 
انتقال به قلمروی دروج نسو بود؛ بنابراین برای کاهش زیان این دیو و حفاظت از همه ی موجودات 
و لوازم نیك و مكان ها از تس��لط او، ضروري بود که لوازم و مكان آلوده هرچه زودتر از چنگال 

 .)Carnoy, 1980: 10/ 491( دروج آزاد شوند
همچنین هر چیزي که از الشه ی مردار ناشي شود و به بیرون بریزد، همچون استخوان، خون، 
ادرار و...، پلید هستند )وندیداد: ۶/ ۷(. نكته ی جالب توجه، پاکي و نجاست ادرار است که گاهي 
پاک کننده و گاهي پلید دانس��ته شده اس��ت. به این ترتیب مي توان گفت که در وندیداد دو نوع 
ادرار قابل شناسایي است؛ یكي »مئسمن« که پاک کننده و از جهان اهورایي است و دیگري »َمؤثَر« 

.)Skjærvø, 2004: 268( که پلید و آفریده اي اهریمني است )mūθra- :اوستایی(
در فرگرد مذکور، این مسئله نیز مطرح مي شود که آلودگي به نجاست الشه به دو صورت مستقیم 
و غیر مستقیم مي تواند ایجاد شود. ناپاکي مستقیم »َهم- رئثوه« )اوستایی: -hām- raēθwa( آلودگي 
و نجاستي است که فرد در تماس مستقیم با الشه به آن دچار می شود و اگر افراد با کسي که به طور 
)paiti-raēθwa- :مس��تقیم آلوده شده تماس یابند، به طور غیر مستقیم، »پئي تي- رئثوه« )اوستایی

ناپاک خواهند شد )وندیداد: ۵/ 2۷-38 و 11/ 9(.
دلیل دیگر آلودگي ها، همه ی چیزهایي هستند که هنگام بیماري یا در هنگام تندرستي از بدن 
انس��ان جدا مي شوند. فضوالت ناشي از درست یا نادرست کار کردن اعضا و جوارح بدن ناپاک 
هس��تند. ادرار، مدفوع و احتالم شبانه ناپاک به شمار می روند و نباید با پوشاک انسان تماس یابند 
)همان: ۷/ 13-1۴(. البته در دین زرتش��تي هر چه از تن جدا ش��ود، مانند مو و ناخن و آب دهان و 
نفس نیز ناپاک اس��ت. دلیل این ناپاکي این اس��ت که ناخن یا مو به محض کوتاه کردن یا بریدن 

مانند اجزاي مردار محسوب مي شوند و مردار در تصرف دیو مرگ خواهد بود ) همان:  1۷/ 1(.
یكي دیگر از مهم ترین منابع آلودگي،  انساني است که اعتقادي به تعالیم دین زرتشتي ندارد، 
اما مردار انس��ان بي دین یا بد دین پس از مرگ هیچ گونه پلیدي نخواهد داش��ت، زیرا وي پس از 

مرگ توانایي ایجاد فساد و شر در این جهان را ندارد )همان: ۵/ 3۵-38 و 12/ 2۴-22(. 
قاعدگي یا »دشتان« )اوستایی: -daxšta( در وندیداد نشانه اي اهریمني است که اگر زني به آن 
دچار ش��ود، اهریمن یا دیوي در تن او حلول کرده و موجب ناپاکي و انزواي او از جامعه خواهد 
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شد و تا زماني که این نشان اهریمني با اوست، باید زندگي جداگانه و انفرادي اختیار کند )همان: 
.)13-1 /1۶

موج��ودات زیان آوري مانند مورچه، مار و... به علت زیان هایي که در محیط زندگي انس��ان 
ایجاد مي کنند، موجب گسترش ناپاکي ها مي شوند، به همین دلیل در شمار »خرفستران« )اوستایی: 
-xrafstra( و آفریده هاي اهریمني هس��تند که در بس��یاري از موارد افراد براي کفاره ی گناهان و 

تكمیل آیین تطهیر باید شمار معیني از آن ها را بكشند )همان: 1۶/ 12(.

3-3-2. آيین هاي تطهیر
در وندیداد آیین هایي برای تطهیر انسان و دیگر موجودات و ابزارها و لوازم زندگي تعیین شده اند 

که در ادامه به بررسي و شرح آن ها می پردازیم.

1-3-3-2. تطهیر انسان: انسان در تعالیم زرتشتي موجودي دو بعدي است که جسم و روح دارد 
و آیین هاي تطهیر تنها در پي پاکي ظاهري انسان نیستند، بلكه در اصل مي خواهند پاکي دروني و 

معنوي فرد را حفظ و بازسازي کنند.
موبداني که عهده دار وظایف و اجراي حدود ش��رعي و مراس��م تطهیر و دیوزدایي هس��تند، 
»یوژداثرگر« )اوستایی: -yaoždāϑrya) نامیده مي شوند )رضي، 138۵: 2/ ۶۷3(. به شخص ناپاک 
»ریمن« مي گویند که او را براي تطهیر باید به برش��نوم گاه برند و در نه مرحله شست و ش��و دهند 

)آشتیاني، 13۷1: 3۵۷(.
مهم ترین آیین تطهیر، آیین برش��نوم اس��ت که شامل س��ه دوره ی شست و شو با گمیز، خاک 
و آب اس��ت و با جدایي نه ش��به ادامه مي یابد. این آیین توس��ط یوژداثرگر سرپرس��تي مي شود. 
این شست و ش��و از س��ر تا پا انجام می ش��ود و به همین دلیل نام آن از واژه ی  »برش��نو« )اوستایی: 
-bar∂šnav(، به معنی س��ر، گرفته شده است. نام خاص آیین، برشنوم »نه شبه« است و هدف آن 

 .)Boyce, 1989: 3/ 756-757( پاکسازي افراد آلوده شده به تماس با مردار است
این آیین، به صورت مشروح در فرگرد هشت و فرگرد نه توصیف شده است. در فرگرد هشتم، 
آمده اس��ت که فردي که مرداري را لمس کرده، اگر الش��ه توسط سگان و پرندگان مردارخوار 
خورده شده یا آیین سگ دید انجام شده باشد، تنها با شست و شو با گمیز و آب، یعني بدون انجام 
هیچ آیین خاصي، پاک خواهد ش��د؛ اما اگر الشه هنوز سگ دید نشده است، باید آیین مفصل و 

پیچیده اي به جا آورده شود که شرح آن را در زیر مي آوریم:
ابتدا باید س��ه گودال کم عمق »َمَغه« )اوستایی: -maγa( حفر شود تا فرد تمام بدن خود را در 
آنجا س��ه بار با گمیز یا ادرار مرد و زني که خویدوده کرده باش��ند، شست و ش��و دهد. در هنگام 
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شست و شو باید سگي حضور داشته باشد و اجراي این آیین را تماشا کند. سپس بار دیگر باید سه 
گودال دیگر حفر ش��ود تا فرد خود را با گمیز شست و ش��و دهد. سگ باید فرد را تا زمان خشك 
شدن کامل، نگاه کند. زماني که بدن فرد خشك شد، سه گودال دیگر، سه گام دورتر از دو مغه ی 
پیشین، حفر  مي شود که فرد بدن خود را این بار با آب مي شوید. وي ابتدا دستان خویش را سه بار 
مي شوید. سپس آب را از باالي سر به روي او مي ریزند تا از آلودگي دیو نسو که فرد را از فرق سر 
تا نوک انگشتان آلوده کرده، پاک شود. در پایان، با زمزمه کردن بخش هایي از گاهان، به عنوان 

باژ فیروزمند در برابر دیوان، آیین تطهیر کامل مي شود )وندیداد: 8/ ۷2-3۵(.
در فرگرد نهم، این آیین در محلي با مختصات معین انجام مي ش��ود. برش��نوم باید در زمیني 
خش��ك و بدون گیاه اجرا ش��ود؛ به طوري که این محل، سي گام از آتش، سي گام از آب، سي 
گام از بَرَسم و سه گام از ]محل زندگي[ مردم پارسا فاصله داشته باشد. در این مكان، باید نه گودال 
کم عمق به فاصله هایي معین از یكدیگر حفر شود. شش حفره ی نخست یك قطعه ی جدا است، 
اما حفره هاي قسمت سوم از آن ها کمي فاصله دارد. سپس اطراف مغه ی نخست سه شیار »ِکش« 
)اوس��تایی: -karša( کشیده مي شود و اطراف دو مغه ی نخست س��ه شیار دیگر کشیده مي شود. 
سپس به دور مغه ی سوم سه شیار مجزا کشیده مي شود و در آخر به دور این نه مغه، سه شیار کشیده 

مي شود )همان: 9/ 11-2(.
هر چند در وندیداد س��مت و سوي رسم شیارهاي برشنوم به صورت مشخصي بیان نشده، از 
آنجا که در دین زرتشتي، جنوب در امتداد آسمان و شمال رو به سوي دوزخ قرار دارد، مكان این 
آیین، به گونه اي رسم مي شد که نقطه ی آغاز از شمال شروع شود و به سوي جنوب حرکت کند 

.)Choksy, 1989: 25( و پایان یابد
آیین دیگري نیز ش��بیه به آیین برش��نوم وجود دارد که براي تطهیر انساني به کار مي رود که 
به پلیدي مردار به صورت غیر مس��تقیم آلوده شده اس��ت. این آیین اندکي با آیین برشنوم نه شبه 
متفاوت اس��ت )وندیداد: 19/ 20-2۵(؛ اما چون دلیل اجراي این مراسم نجاست مردار است و به 

.)Ibid: 30( برشنوم نیز شبیه است، مي توان آن را آیین برشنوم »نه شبه ی کوچك« نامید
»سي شور« یا »سي شو«،  ساده ترین شست و شو برای فردي است که آلوده به مردار شده است. 
اگر فردي در مكاني دور از آبادي، مرداري را لمس کند و امكان اجراي آیین برش��نوم نباش��د و 
مردار نیز »سگ دید« نشده باشد، باید خود را سي بار با ادرار گاو نر شست و شو دهد؛ به گونه اي که 
تمام بدن شسته شود و اگر براي مردار آیین سگ دید انجام شده باشد، باید پانزده بار با ادرار گاو 
نر خود را بش��وید و پس از آن آیین برش��نوم را به جا آورد و اگر کسي عهده دار تطهیر وي نشد، 

موظف است که خود را با گمیز و آب پاک کند )وندیداد: 8/ 103-9۷(.
»اُپه َمان« )اوستایي: upamąnayąn( به معناي زندگي جداگانه ی خویشاوندان مرده در مدت 
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زمان معین است که احتماالً دیو مرگ آن ها را نیز آلوده کرده است. این مدت با توجه به درجه ی 
قرابت کم یا زیاد مي شود؛ یعني بر حسب اینكه فرد خویشاوندي نزدیك تر یا دورتر با متوفي داشته 

باشد، دوره ی تطهیر و سوگواري طوالني یا کوتاه تر مي شود. )همان: 12/ 20-1(.
البته دارمس��تتر معتقد اس��ت: »آنچه باید از این واژه بر آید، ش��رح داده نشده است؛ اما چنین 
پیداس��ت ک��ه منظور از آن،  مدت توقف فرد ناپاک در مكاني جداس��ت که بای��د در طي آن از 
دیگر مردمان پارسا و از هر چیز پاک دوري گزیند. چنین مي نماید که خویشاوندان مرده به سبب 
خویش��ي با او ناپاک محس��وب مي ش��وند و به همین دلیل آن ها را از بخش هاي عادي خانه و از 
تماس با دیگران دور نگه مي دارند؛ بنابراین، افزون بر ناپاکي همگاني که در اثر تماس با مرده پیدا 
مي ش��ود، گونه ی دیگري از ناپاکي وجود دارد که علت آن، خویشاوندي با مرده است. رشته ی 
پیوند خوني که اعضاي یك خانواده را به هم مرتبط مي س��ازد، به گونه اي است که هیچ عضوي 
در آن خانواده نمي میرد مگر آنكه مرگ به همه ی اعضاي خانواده راه مي یابد« )دوستخواه، 1382: 

.)90۴ /2
علت دیگري که موجب اجراي آیین برش��نوم مي ش��ود، قاعدگي زنان است. زن در دوره ی 
 )airmie gātūm- :قاعدگي باید در اتاقي جدا نگه داش��ته شود که واژه ی »اَئیرمه گاتو« )اوستایي
ب��ه معن��اي مكاني جدا و منزوي اش��اره ب��ه آن دارد. البته در گزارش پهل��وي وندیداد، اصطالح 
مذکور به »اَرمیش��تان گاه« )پهل��وي: armēštān gāh( تغییر کرده اس��ت )رضي، 138۵: 8۴۴/2؛  
Bartholomae, 1904: 189(. اگ��ر قاعدگي زن پس از س��ه یا  چهار روز پایان یافت، مي تواند با 
شست و ش��وي خود با آب و گمیز به صورت معمولي، از محل خارج شود؛ اما اگر این دوره تا نه 
روز ادامه یافت، باید آیین برش��نوم نش��وه را با همان کیفیتي که بیان کردیم به جاي آورد و براي 
تكمیل آیین و بازیافتن پاکي خود تعداد معیني از خرفس��تران، اعم از مورچه و دیگر موجودات 

اهریمني را بكشد )وندیداد: 1۶/ 12-1(.
همچنین، زني که فرزند مرده به دنیا آورده، عالوه بر نوشیدن نیرنگ که موجب تطهیر اعضاي 
دروني او، مخصوصاً زهدان، مي ش��ود، باید مانند کس��ي که با مرداري تماس یافته و بر او غس��ل 
برشنوم واجب شده است، احكام و مقررات برشنوم را به مدت نه شب و روز رعایت کند )همان:  

.)۵۶-۴۵ /۵
آیین »پادیاب« )پهلوي: Pādyāb(، ساده ترین آیین طهارت است که به صورت روزانه چندین 
بار اجرا مي شود. این آیین در اصل به عمل شستن بخش هاي ظاهري بدن به وسیله ی گمیز داللت 
مي کند )Choksy, 1989: 53-54(.  این آیین در زمان برخاستن از بستر، پیش از صرف غذا، پیش 
از خواندن دعا، هنگام نزدیك شدن به آتش مقدس و در بازگرداندن پاکي فرد بعد از ناپاکي هایي 
همچون اجابت مزاج، آمیزش جنس��ي و احتالم ش��بانه اجرا می ش��ود )Modi, 1922: 92(. آیین 
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پادیاب احتماالً گس��ترش یافته ی آییني است که در فردگرد هجدهم )وندیداد: 18/ 21-22( افراد 
باید هنگام نزدیك ش��دن به آتش مقدس انجام مي دادند تا موجب آلودگي آتش مقدس نشوند  

.)Boyce, 1992: 5/ 693(

2-3-3-2. دفع ناپاکي مردار: هدف اصلي این آیین ها که با سرنوشت نهایي جسد توأم بودند، 
محدود کردن گسترش و سرایت آلودگي هاي مردار است )بار، 138۶: 13۴(؛ از این رو آیین هایی 

در رابطه با مردار توصیه شده است که عبارت اند از: آیین سگ دید و خورشید نگرشي.  
آیین س��گ دید به این صورت است که چندین بار سگي را بر باالي سر مرده مي برند تا به او 

خیره شود؛ زیرا نگاه سگ باعث بازداشتن دیوان مي شود )وندیداد: ۷/ 3(. 
پ��س از قرار دادن م��ردار در دخمه، در مدت کوتاهي حیوان��ات مردار خوار چیزي جز چند 
اس��تخوان از آن باقي نمي گذارند که آن اس��تخوان ها نیز با تابش نور خورش��ید خش��ك و پاک 
مي ش��وند )دوش��ن گیمن، 13۷۵: 1۴۴-1۴۶(. زمان الزم براي این فرآیند، یك س��ال تعیین شده 

است )وندیداد: ۷/ ۵0-۴۵(.

3-3-3-2. تطهیر عناصر طبیعي و لوازم زندگي: بخشي از آیین هاي تطهیر مندرج در وندیداد، 
ب��ه بحث درباره ی چگونگي تطهیر عناصر طبیعي، همچون آتش، آب، گیاهان و ... و اس��باب و 
لوازم زندگي، مانند خانه، پوش��اک و ظروف مي پردازد که در ادامه ی به بررسي این موضوعات 

می پردازیم.
آیین هاي تطهیري که در وندیداد در باب پاکي آتش آمده اس��ت، بیش��تر به حفظ و بازیابي 
پاکي آتش در ارتباط با مردار مربوط بوده اند؛ از این رو تش��ویق ها و مجازات هاي س��نگیني براي 
پاک کردن یا آلودن آن صادر ش��ده اس��ت )همان:  ۷/ 2۵-2۷(. در فرگرد هشتم، به طور مشروح 
از پاداش مردمان برای تالش براي بازگرداندن انواع آتش ها به آتش��گاه و تطهیر آتش هایي که با 
انواع آلودگي ها آلوده شده اند، سخن به میان آمده است؛ آتش هایي مانند آتش مرده سوز، آتش 

پلیدي سوز و آتش هایي که در صنایع مختلف استفاده مي شدند )همان: 8/ 9۶-81(.
به این ترتیب، وندیداد نسبت به پاک سازي محیط زیست انسان ها و حفظ منطقه ی کشاورزي و 
دورداشت آن ها از هرگونه آلودگي، سفارش مي کند که افراد گورستان هاي خود را دور از کشتزارها 
و جنگل ها و جویبارها و جایگاه هاي پرورش حیوانات برگزینند و اگر در زمیني مرداري افتاده است، 
به مدت یك س��ال از کشاورزي در آن پرهیز کنند تا پاکي زمین بازیافته شود )همان: ۶/ 2۵-1(.

وندیداد سفارشات فراواني برای حفظ پاکي آب از آلودگي مردار مي کند. در فرگرد ششم، 
درباره ی مقدار آلودگي آب در اثر برخورد با الشه بیان شده است که در صورت افتادن مرداري 
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در اس��تخر، چاه، رودخانه یا برف باید مقدار معیني از آب  اطراف مردار جدا ش��ود تا آب قابل 
استفاده شود )همان: ۶/ ۴1-30(.

در م��ورد آلودگي هوم، این اعتقاد وجود دارد که هیچ گونه پلیدي نمي تواند ش��راب هوم را 
که براي آیین فدیه آماده شده است، بیاالید؛ اما اگر شاخه ی گیاه هوم که براي آیین آماده نشده 
اس��ت، با مرداري تماس یابد، آلوده می ش��ود که با رعایت آدابي مي توان پاکي آن را برگرداند 

)همان: ۶/ ۴3(.
درباره ی خانه اي که در آن فردي مرده است، سفارش شده است که باید پاک و ضد عفوني 
شود. این کار با س��وزاندن چوب هاي درختاني چون »اوراسنه« )اوستایی: -urvāsnā(،  »وهوگنه« 
)اوس��تایی: -vohu-gaona( و... انجام مي ش��ود که دود حاصل از س��وزاندن چوب این درختان 
قابلیت گندزدایي دارد )Modi, 1922: 167(. درباره ی چادرها و کلبه ها نیز س��فارش شده است 
که اگر تغییر مسكن اولیه ی مرده آسان باشد، نقل مكان کنند، جسد مرده را در محل باقي بگذارند 

و آنجا را با سوزاندن چوب درختان یاد شده ضد عفوني کنند )وندیداد: 8/ 3-1(. 
در وندی��داد براي تطهیر فرآورده هاي چوبي در تماس ب��ا مردار، چون هیزم و تابوت، احكام 
خاصي وضع شده است )همان:  ۷/ 28-31(. چنین احكامي درباره ی تطهیر غاّلت و علوفه اي که 

به مصرف حیوانات مي رسد نیز صادق است )همان: ۷/ 3۵-2۵(.   
همچنین برای پاکداشت گاو و حفظ آن ها از پلیدي مردار، سفارش شده است که اگر گاوي 
مردار انسان یا سگي را بخورد،  باید یك سال از مصرف فرآورده هاي آن در آیین هاي دیني پرهیز 

کرد )همان: ۷/ ۷۷-۷۶(.
در تطهیر ظروف و پوش��اکي که با مردار تم��اس یافته اند، عامل تعیین کننده در پاکي، جنس 
آن ها است؛ براي مثال اگر جنس ظروف از طال باشد، باید به ترتیب یك بار با گمیز شسته شود، 
یك بار خاک مال شود و یك بار با آب شسته شود )همان: ۷/ ۷2-۷۵( و اگر لباس از جنس چرم 
باشد باید سه بار با گمیز شسته شود، سه بار خاک مال شود، سه بار با آب شسته شود و سه ماه در 

معرض هواي آزاد قرار گیرد )همان: 19/ 2۵-23(.

3. خاستگاه آيین های طهارت
یكی از مباحث مطرح درباره ی آیین های زرتشتی خاستگاه این آیین ها است. سؤال این است که 
آیا این آیین ها در تعلیمات بنیانگذار دین مطرح شده اند یا آموزه هایی هستند که پس از زرتشت 
وارد دین شده اند و احیاناً در تقابل با دیدگاه های وی قرار دارند. کم و بیش در بررسی اوستا متوجه 
این نكته شدیم که در گاهان تقریباً هیچ اشاره ای به این گونه مباحث نشده است؛ با این حال برخی 
از پژوهش��گران مانند مري بویس، خاستگاه این فرایض را تعالیم خود زرتشت و پیوندي مي دانند 
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که او میان مادیات و معنویات برقرار کرده اس��ت. بویس با اش��اره به نبرد دائمي میان اهورامزدا و 
اهریمن و خیر و ش��ر، پاکي و ناپاکي انس��ان و جهان را یكي از بخش هاي مهم این نبرد مي خواند 
که در صورت تالش هاي بش��ر براي پاکي خود و محیط پیرامونش، نبرد نهایي و بازسازي جهان 

)فراشگرد( نزدیك تر خواهد شد )بویس، 13۷۶: 1/ ۴0۵-۴03(.
گروه دیگری از محققان، مانند زنر معتقدند که  این قوانین در آراء و افكار مغان ریشه دارند؛ 
نظام��ي ک��ه در دوران بعد مورد حمایت زرتش��تیان قرار گرفت. مغان با جع��ل تعالیم خود به نام 
زرتش��ت، آموزه هایي همچون ثنوی��ت، ازدواج با محارم و آیین هاي تدفی��ن و تطهیر را در دین 
مزدای��ي وارد کردن��د )زنر، 138۷: 2۴1-2۴۵(. رضی نیز میان این آیین ها با تعالیم زرتش��ت هیچ 
سنخیتي نمي بیند و تفاوت و حتي تضاد آشكاري را میان آن ها نشان مي دهد )رضي، 138۵: -30 

31 و۵2-۵1(.  
در تعالیم روش��ن گاهان، درباره ی ایم��ان توحیدي و دینی باطني که به صورت مؤکدي ضد 
قرباني و آداب پرس��تي بوده، بحث شده اس��ت و آنچه درباره ی ثنویت آمده، تضاد میان دو اصل 
راستي، »اََشه« )اوستایی: -aša( و تباهي، »ُدرُوگ یا دروج« )اوستایی: -draog( است )نیولي، 1381: 
2۶9(. در نگاه زرتش��ت موضوع نبرد آدمي با ش��ر در طول زندگي که عبارت است از همكاري 
با خیر و نبرد با ش��ر، امري اخالقي بود )وادیا، 138۷: ۷( و ثنویت، به عنوان یكي از اصول تعلیمي 
زرتشت در حوزه ی تعالیم اخالقي جاي داشت؛ اما در طول تاریخ، این دین توسط روحانیان، هم از 
لحاظ معنا و هم از لحاظ کارکرد مفهومي متفاوت یافت و بر همه ی آیین هاي دیني تأثیر گذاشت.

فلسفه ی اجتماعی و اخالقی زرتشتیان اولیه ظاهراً ارزش های ساده، اما عمیق یك جامعه ی در 
حال مبارزه را منعكس می کند که باید 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 فزاینده ای خود 
را در قالب مس��ائل آیینی و پاکی نش��ان داد )کرین بروک، 1388: 110-112(؛ بنابراین در زماني 
نه چندان طوالني پس از زرتش��ت، تحوالتي در دین زرتشتی رخ داد و باورها و آیین هایی به آن 
افزوده ش��د. یكي از این آیین ها طهارت بود که رابطه ی عمیق��ي با ثنویت برقرار کرد و طي این 

ارتباط، رعایت احكام پاکي یكي از ویژگی هاي آشكار زرتشتیان شد.

4. فلسفه ی آيین های طهارت در دين زرتشتی
بیش��تر اعمال طهارت به طور دقیق به وس��یله ی قوانیني معین براي حفظ شخص، جامعه ی دینی و 
حتي طبیعت از ناپاکي سفارش شده اند. هنگامي که انسان دیني از پاکي و ناپاکي سخن مي گوید، 
تنها درباره ی مسئله ی بهداشت بحث نمی کند، حتی اگر بیشتر این قوانین با نظریات جدید بهداشتي 
رابطه داش��ته باشند )Malandra, 1983: 162(؛ زیرا چیزهایي که در اندیشه ی انسان هاي نخستین 
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نوعي ترس و اعجاب ایجاد مي کرد، صفت تابویي به خود مي گرفتند و در نتیجه شخص نباید با 
آن ها تماس می یافت )فریزر، 1388: 2۵۶(.1

بنابراین در هستی دو دسته نیرو وجود دارد؛ دسته ي نیكوکار و پاسدار نظم طبیعی و اخالقي که 
بخشنده ی زندگي، سالمت و تمامي چیزهاي مهم براي بشر هستند و دسته ی نیروهاي بد و ناپاک 
که به وجود آورنده ی بي نظمي، مرگ و بیماري و وسوس��ه کننده به کارهاي مغایر با دین هس��تند 
)دورکی��م، 138۶: ۵۶۶-۵۶8(. مفهوم ناپاکي و ترس از ناپاکي، نتیجه ی س��ازماندهي نظام مادي 
دیني است که عدم پذیرش همه ی عناصر نامطلوب، به ویژه بي نظمي را شامل می شود؛ به گونه اي 
که عكس العمل در برابر ناپاکي، به تقابل میان نظم و بي نظمي، وجود و عدم، شكل و بي شكلي و 

.)Douglas, 2001: 5( زندگي و مرگ می انجامد
در این باره رابرتسون اسمیت معتقد است اصطالح طهارت، به صورت ابتدایي، به معني برنامه اي 
کاربردي اس��ت تا برای اش��خاص معمولي، تابویي را از بین برند و به فرد تطهیر ش��ده در زندگي 
عادي آزادي عمل دهند؛ از این رو، آیین هاي تطهیر، بیش��تر براي کس��اني که بخش��ي از تقدس 
.)Cooke, 1980: 10/ 489( خویش را از دست داده اند، اجرا مي شود تا به زندگي عادي برگردند

در بین محققان بر سر اینكه فلسفه ی آیین های طهارت در دین زرتشتی چیست، اختالف نظر 
وجود دارد. برخی معتقدند که برگزاری آیین ها به نظام ثنوی زرتشتی و نبرد کیهانی بین اهورا مزدا 
واهریمن و نیروی های آنان مربوط اس��ت؛ اما دس��ته ی دیگر می کوش��ند رابطه ای بین آیین های 

زرتشتی و اصول بهداشتی پیدا کنند. در ادامه، این دیدگاه ها را مرور می کنیم. 
دسته ای از پژوهش��گران معتقدند که هدف این آیین ها یاري رساندن به اهورامزدا و مبارزه  با 
اهریمن و پلیدي هایي بود که در پي به تباهي کشاندن آفرینش نیك بودند. در اعتقادات زرتشتي، 
دنیا پر از عوامل و نیروهاي اهریمني اس��ت و انس��ان به آساني بر اثر تماس با آن ها یا مظاهر آن ها 
آلوده مي ش��ود )بار، 138۶: 130(. دیوان مظهر گناهان، خطاها و تاریكي ها هس��تند و تعدادش��ان 
بي نهایت اس��ت. تش��ریفات دیني مانع شرارت هاي آن ها مي ش��ود و مغان ادعاي مبارزه و تسخیر 
دیوان را داش��ته اند؛ بنا بر این بخشي از اوستا )وندیداد( به نبرد با دیوان و پاکسازي جهان از پلیدي 

آن ها اختصاص دارد )هوار، 13۷9: 19۷(.
در این باره ماالندرا معتقد اس��ت که احكام طهارت نیز اغلب تنها تا جایي قابل درک هستند 
که بخشي جدایي ناپذیر از ترکیب نظام اصلي دیني باشند؛ براي مثال ممكن است تصور شود که 
توجه زیاد به عمل انهدام مرده به دلیل ترس از تجزیه ی عناصر بدن اس��ت؛ اما پس از بررس��ي ها، 
انس��ان در مي یابد که تنها جسد مرد پارسا )اََشَون( به دلیل دیو زدگي به وسیله ی دیو مرگ )دروج 
نس��و(، ناپاک است؛ در حالي که مردار انس��ان بد دین )دیو ُدرَوند( توسط دیو تصرف نمي شود و 
1. از ابتدا در باور آن ها تابو دو مفهوم متضاد نداشت؛ زیرا آن ها نمي توانستند میان مقدس و پلید و پاک و ناپاک تمایز قایل شوند. مقدس و 

.)Douglas, 2001: 7-9( پلیدي که بعدها سرچشمه ی تابو شد، تنها به دلیل ترسناک و خطرناک بودن موجب پرهیز از آن ها می شد
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بي ضرر اس��ت. بنابراین، دیو شناس��ي، یك عامل تعیین کننده در بررسي مسئله ی طهارت خواهد 
بود. وی معتقد است هرچند می توان میان این آیین ها و اصول بهداشتي شباهت هایي یافت، چنین 
ش��باهت هایي را باید امري تصادفي قلمداد کرد و بهتر اس��ت که پای��ه و عامل اصلي وضع چنین 

.)Malandra, 1983: 162-164( قوانیني را دیوشناسي بدانیم
پژوهشگر دیگری که درباره ی طهارت در دین زرتشتی تحقیقات ارزشمندی انجام داده است، 
جمش��ید چاکسی است.1 وی پایه و اس��اس تعلیمي تمامي اعمال دیني را دوگانگي میان راستي و 
دروغ و تضاد حاکم بر روابط س��پنته مینو و انگره مین��و مي داند و آیین ها را صورتي نمادین از این 

.)Choksy, 1989: 112( دوگانگی باور می داند که در جهان خارج نمود می یابند
هم��ان طور که پیش تر گفتیم، در یك نظام دین��ي، پاکي و ناپاکي معموالً مبتني بر پاکیزگي 
و آلودگي بهداش��تی نیس��ت؛ بلكه مبتني بر پاکي و ناپاکي آییني است که به واسطه ی رعایت و 
ع��دم رعایت احكام دین��ي در فرد مؤمن به وجود مي آید و از این طریق او را از روند فعالیت هاي 
روزمره ی زندگي جدا مي کند؛ بنابراین در اینجا تأکید بر پاکي آییني )طهارت( است، نه بهداشت.

از س��وي دیگر، مفهوم طهارت بي شباهت به مفهوم بهداشت نیست؛ زیرا همه ی آنچه در بدن 
غیر بهداشتي و غیر عادي است، مانند بیماري، قاعدگي، زایمان، مرگ تمام جسم یا بخش هایي از 
آن و گناه به عنوان نوعي بیماري، در حوزه ی طهارت تعالیم دیني مورد توجه هستند و به پرهیز از 

.)Carnoy, 1980: 10/ 492( آن ها توصیه شده است
تحقیقات اولیه در باب پاکي و ناپاکي در دین زرتش��تي، بر اساس نظریات بهداشتي جدید و 
»پزشكي آسیب شناس��ي«2 که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رایج بود، آغاز شد که به 

رویكرد جدیدی به فلسفه ی طهارت در دین زرتشتی منجر شد.
در نتیجه ی آغاز این تحقیقات، دسته ای از پژوهشگران چون دارمستتر، با وجود آگاهي داشتن 
از پدیده ی پلیدي آور دیو در آموزه هاي اوستایي، این آیین ها را نوعي نظریه ی بهداشتي می دانند 
و اظه��ار مي کنند اصطالحي که در باب پاکي به کار مي رود، هر چند بار معنایي اخالقي دارد، به 

معناي بهداشت و نظافت نزدیك تر است )دارمستتر، 138۴: 290-289(.
مودي یكی از پژوهشگرانی است که برای تطبیق دستورات پاکي زرتشتي با یافته هاي بهداشتي 
جدید تالش کرده اس��ت. وي با اشاره به وجود پزش��كاني در لباس روحاني در دنیاي باستان، از 
مصر تا هند، استدالل مي کند که آیین هاي تطهیر زیاد هم با اصول بهداشتي جدید بیگانه نبوده اند  

.)Modi, 1922: 87-90(
1. جمش��ید چاکس��ي که سنت هاي کاربردی و فراموش شده درباره ی پاکي و ناپاکي را تا دوران حاضر بررسي کرده، قوانین ناظر بر پاکي و 
ناپاکي را بر اساس متون مقدس اوستایي و شرح و تفسیرهاي نوشته شده به زبان پهلوي بر شمرده و در ادامه، کیفیت برگزاري آیین برشنوم نه 
ش��به را توضیح داده است. وی سپس، آیین هاي تطهیر در مواقع خاص، همچون دوره ی قاعدگي و طهارت روزانه، همچون طهارت پس از 
برخاستن از خواب را تشریح کرده و در فصل پایاني ارتباط میان طهارت با نمادگرایي و آخرت شناسي را به بحث گذاشته و جایگاه آیین هاي 

طهارت را در مراسم و تشریفات دینی بررسي کرده است.
2. Pathology
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زرتش��تیان معاصري هم که پیرامون این موضوع اظهار نظ��ر کرده اند، معتقدند آنچه در متون 
اوستایي در این باب گزارش شده و آنچه از آن به عنوان دوري از پلیدي دیوان یاد مي شود، همان 
اصول بهداشتي است که در دوران باستان در قالب آن اصطالحات بیان شده است و هدف آن ها 
چیزي جز حفظ س��المتي انسان و محیط زندگي او نیست )شاهرخ، 1388: 211؛ جنیدي، 1389: 
18۷-189؛ مهرین، 13۶2: ۶۴(. این دیدگاه در نزد ایشان به اندازه ای استحكام یافته است که حتي 
پژوهش��گرانی چون جنیدي در برداش��ت خود از وندیداد، منظور از دیو مرگ را همان میكروب 

مي دانند )جنیدی، 1389: 189-18۷(.
یكی دیگر از مس��ائل بحث برانگیز در طهارت زرتشتی که با بحث بهداشت نیز ارتباط دارد، 
طهارت با گمیز اس��ت؛ زیرا بیش��تر آیین های طهارت در وندیداد به ادرار گاو مربوط است. ادرار 
گاو امروزه نزد مردم نوعی آلودگی بهداش��تی محسوب می ش��ود؛ اما اسناد تاریخی و تحقیقات 
علمی نش��ان می دهند که نه تنها اس��تفاده از ادرار گاو غیر بهداشتی نیس��ت، بلكه استفاده از ادرار 

حیوانات در طب قدیم امری معمول و متعارف بوده است.
یافتن روش هاي استفاده از ادرار در میان اقوام دیگر نیز چندان مشكل نیست. در میان هندوان، 
بزرگ ترین و رایج ترین وسیله ی پاک کننده، ادرار گاو بوده است؛ به همین دلیل آن ها ادرار گاو 
مقدس را در ظرفي مخصوص نگهداري مي کنند. اهالي بومي کالیفرنیا با مالیدن ترکیبي از ادرار 
و زغ��ال روي تمام بدن، از مادر و فرزند در برابر تغییرات آب و هوایي محافظت مي کردند. زنان 
.)Bourke, 1891: 112- 201( آن ها نیز براي شست و شوي صورت خود از ادرار استفاده مي کردند

در طب دوران اسالمي نیز رگه هایي از کاربرد ادرار را مي توان یافت. روایاتي در مورد قابلیت 
این مایع در بهبود بعضي از بیماري ها ارائه ش��ده اس��ت. در این باره مي توان به حدیثي منسوب به 
امام صادق )ع( اشاره کرد که ایشان در پاسخ به سؤالي درباره ی مصرف دارویي ادرار مي فرمایند: 
»اگر استفاده از ادرار گاو، گوسفند و یا شتر برای درمان بیماري باشد، فرد مي تواند به وسیله ی آن 
خود را درمان کند )حتي اگر باید بنوش��د(« )حر عاملي، 1390، 3/ ۴10(. همچنین در حدیثي از 
امام کاظم )ع( نزدیك به این مضمون، بر قابلیت دارویي ادرار شتر تأکیده شده است )همان: 2۵/ 
11۴(. در روایت دیگري که از امام صادق )ع( ذکر شده، ایشان بر کاربرد ادرار شتر برای درمان 

تنگي نفس تأکید داشته اند )شكري، 1390:  ۵۵(.
با مطالعه ی تاریخ اس��المی در دوران بعد نیز مطالبي در باب خاصیت دارویي ادرار و استعمال 
آن یافت مي ش��ود؛ برای نمونه استفاده از ادرار در قرون چهار و پنج هجري برای درمان بعضي از 

بیماري ها رواج داشته است )فقیهي، 13۶۶: ۷۶0(.
در طي س��ال های اخیر پیشرفت هاي مفیدي در عرصه ی استفاده از ادرار صورت گرفته است؛ 
به طوري که بعضي از محققان معتقدند ادرار گاو حاوي موادي است که بدن انسان به آن ها نیازمند 
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است. این مواد برای ایجاد تعادل در عناصر بدن بسیار مفید هستند و در درمان بیماري هایي مانند دیابت، 
 .)Kumar Jain, 2012( فشار خون،  تنگي نفس، حساسیت هاي پوستي و... مي توانند مفید باشند
ب��ا این اوص��اف باید بگوییم که این ماده ی درمانی در دین زرتش��تي به مرور زمان ریش��ه ی 
اجتماع��ي و ه��دف اصلي خود را از دس��ت داد و به صورت بخش جدایي ناپذی��ري از آداب و 

تشریفات آییني در آمد )آشتیاني، 13۷1: 3۵۶(.

5. نتیجه گیري
در جمع بندی مقاله باید بگوییم درک قدرت پاک کنندگی آب بر هر انسانی آشكار است و نیاز 
نیست برای درک این نكته که پیروان ادیان قدیم از این ویژگی باخبر بوده اند استدالل کنیم؛ زیرا 
هر کس با ابتدایی ترین شناخت از آب متوجه می شود که بسیاری از آلودگی های انسان و محیط او 
را برطرف می کند. این موضوع به صورتی خفیف تر درباره ی عناصری مانند تابش آفتاب و پرتو 
آتش نیز صدق می کند. درباره ی قدرت بهداشتی گمیز نیز چنانكه نمونه هایی ارائه کردیم، معلوم 
می شود که استفاده از گمیز گاو یا حیوانات با این هدف، به دین زرتشتی اختصاص ندارد. اینكه 
این عناصر در میان آریاییان پیش از زرتشت قدرت پاک کنندگی بهداشتی داشته است نیز مسئله ی 
قابل درکی است. مسلم است که افراط بیش از حد آیین های طهارت در وندیداد نمی تواند مبتنی 
بر فواید بهداشتی باش��د؛ زیرا چنانكه گفتیم، رفتار متفاوتی که با جنازه ی زرتشتی و غیر زرتشتی 
می ش��ود و باوری که در این باره وجود دارد، تناسبی با اصول بهداشتی ندارد؛ چنانكه آیین هایی 
مانند س��گ دید هیچ ارتباطی با بهداش��ت ندارد. به این ترتیب باید فلس��فه ی طهارت و آیین های 
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. زیاده روی در این زمینه تا اندازه ای است 
که حتی عنصری طبیعی مانند سرمای زمستان نیز کار عناصر شر تلقی می شود. دین زرتشتی از این 

نظر با ادیان نخستین شباهت دارد.
درس��ت اس��ت که در گاهان ریش��ه ی ثنویت خیر و ش��ر را می توان دید؛ اما اینكه آیین های 
طهارت در تعالیم زرتشت ریشه دارند، غیر قابل اثبات است و نشانه های موجود خالف آن را ثابت 
می کنند؛ زیرا پیام زرتش��ت گرچه نوعی ثنویت را مطرح می کند، این ثنویت بیشتر اخالقی است 
و به آیین های افراطی، پیچیده و وسواس گونه ی طهارت مربوط نمی شود. جوهر تعلیم زرتشت و 

دیگر بنیانگذاران ادیان، تناسبی با این نوع آیین گرایی ندارد.
همچنین، نتیجه می گیریم که اس��تفاده از گمیز گاو و دیگر چارپایان برای امور بهداش��تی و 
دارویی، در دوره ی تدوین وندیداد و صدها و بلكه هزاران س��ال بعد از آن، در میان بس��یاري از 
فرهنگ ها معمول بوده است و این نكته نمی تواند موجب استهزا و نقد یك جانبه ی دین زرتشتی باشد.
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