
 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي تاريخي
  70 -  47، 1395بهار و تابستان ، اول، شمارة هفتمسال 

  ايران در ناپاكي و پاكي فرهنگي الگوي تغييرات بررسي

  *مهناز عباسي

  چكيده
هاي نخستين هجري  ظهور و گسترش اسالم در سدهايران دادهاي بزرگ تاريخ  از رخ
فرهنـگ  هـاي   تحول در بخشي از ابعاد و شاخصـه اسالم تعامل ايران و  دستاورد. بود
ويژه فرهنگ پاكي و ناپاكي، مسـئلة   چگونگي اسالمي شدن شيوة زندگي مردم، به .بود

تطهير، با استفاده از  به دنبال فهم تحول نظام ،پيش رو طالعةمدر . استپژوهش حاضر 
اي فرهنگـي پـاكي و ناپـاكي حيوانـات،     الگوهـ نخسـت   روش تفسيري و معناكاوانه،

سپس به بازنمايي نوع تعامل مردم  و و اشيا در ايران دورة پيشااسالمي بررسي ،طبيعت
 دانستنِسازي جديد از پاكي و ناپاكي، اسالم با مفيد  در مفهوم. شود پرداخته مي  ايران
و خوك را  ، سگهكرداقدام زرتشتي  فرهنگي الگوهايتغيير برخي  حيوانات به ةكلي

در برخـي   .ه اسـت حشرات و خزندگان را اهريمني ندانست مقابلو در  هناپاك دانست
 .يمرا شـاهد  پيشـين  الگوهـاي  تداومنيز  ،مانند اسب و گاو ،گوشت حيوانات حالل

، ايم رو بوده همفهوم قداست آتش روب در الگو تغييربا  ،مواردبرخي در  ،طبيعت ةدربار
 همراه با تثبيت هسـتيم، و در مـورد آب رويكـرد فرهنگـي    شاهد تداوم  زمين بارةدر

 پليـدي  مفهوم در محدودسازيگر  اشيا نيز نظاره بارةدر .است اصالح با اه ر هم تداوم
  .هستيم... چوبي در تماس با مردار و هاي   هفرآوردو  ،البسه، لوازم منزل

  .تغييرايران، تطهير،  ،الگوي فرهنگ اسالمي شدن، :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
. استهاي نخستين اسالمي  ظهور و گسترش اسالم در سدهايران دادهاي بزرگ تاريخ  از رخ
نظر گرفتن  با در. گر تحولي عظيم در فرهنگ يا شيوة زندگي مردم ايران است داد بيان اين رخ
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شيوة زندگي مـردم و  » اسالمي شدن«اصلي پژوهش پيش رو چگونگي   اين واقعيت، پرسش
رايج  كه الگوهاي فرهنگي بهداشت و پاكيِ پرسش ديگر آن. استاز آن جمله فرهنگ تطهير 

  ؟استگرفته در دورة اسالمي كدام  ؟ الگوهاي شكلاستپيشااسالمي كدام  ةدر دور
بعاد گوناگون زندگي فـردي و  مجموعه تغييراتي است كه در ا» اسالمي شدن«منظور از 

هـا و   تا اين الگوها با ارزشاست وجود آمده  بهرايج در ايران  1»فرهنگي الگوهاي«جمعي و 
به فراينـد تحـول فرهنگـي     طالعهدر اين م» اسالمي شدن«. شوندسازگار بيني اسالمي  جهان
  :شود با دو روش ايجاد مي و كند مياشاره 
وجود  بهها را تعريف كرده و  تطهير كه دين اسالم آن پيدايش الگوهاي فرهنگي جديد. 1

  ؛آورده است
گرفتـة تطهيـر در دورة    ايجاد تغيير در فرم و محتواي الگوهاي فرهنگي رايج و شكل. 2
  .اسالمي پيشا

ها  تعريفي از آن »ايند فر«و  ،»فرهنگي الگوي« ،»فرهنگ«با توجه به كثرت كاربرد واژگان 
  :شود دست داده مي به

يافتة معناست كه در قالب نمادها تجسم يافته و يك نظام  الگوي تاريخي انتقال« :فرهنگ
ديگر  ها با يك آن انسان ةواسط شكال نمادين بيان شده و بهاز ادراكات موروثي است كه در اَ

 ).70: 1389 ،برگ(» كنند ارتباط برقرار مي
مشـخص از   يتـوان سـازمان   را مـي الگوي فرهنگي  :)culture pattern( فرهنگي الگوي

اي كامل و پايدار بدون توجه به محتوا و ابعاد آن  يعني رابطه ؛سيماهاي فرهنگي تعريف كرد
  ).164- 160 :1370 ، محمدي(

هـاي موجـود فرهنگـي، مقايسـة      پروسه و روندي اسـت شـامل بررسـي زمينـه     :ايند فر
طـي آن تحـوالت    كـه دهـا  و توجـه بـه نما   ،و تأثرهـا  تـأثير ها، بررسي  ها و شباهت تفاوت
) اسـالمي شـدن الگـوي فرهنگـي تطهيـر      طالعهدر اين م( آمده در جريان يك موضوع پيش

  .شود بررسي مي
شده سعي ) مثابة يك فرايند ديدن تاريخ به( حاضر با تكيه بر روش فرايندي پژوهشدر 
اسالمي  گيري فرهنگ شكلدريافته شود كه و معناكاوانه  ،با رويكرد تاريخي، تفسيرياست 

  صورت يك روند، چگونه صورت گرفته است؟ در زمينة تطهير، در ايران، به
افـراد آن  زنـدگي   ةشناخت شـيو جامعه فرهنگ هر  مهم براي فهمِهاي  يكي از شاخصه

اسالمي نيازمنـد تأمـل در فراينـد    ة بررسي الگوي فرهنگي تطهير در ايران دور. است جامعه
اسالم در ابعاد مختلف هاي  ثير و نفوذ آموزهأچگونگي تاسالمي شدن نظام تطهير و دقت در 
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 ةبازمانـده از ايـران دور  هـاي   و كتـاب هـا   در اين مسير مراجعه به آيـين . است زندگي مردم
 .نمايد پيشااسالمي ضروري مي

اي   طالعهمپيش از اين در با توجه به گستردگي مفهوم پاكي و ناپاكي و تعدد مصاديق آن، 
  .ه استشدجايگاه انسان در نظام تطهير بحث و بررسي دربارة ) 139: 1393عباسي، (مستقل 

  
  تحقيق پيشينة. 2
 مسـئله  نظـر  از پژوهش ترين نزديك بگذريم، پژوهش موضوع با مرتبط منابع و كتب از اگر
 آبـادي  نـوش  مشـهدي  و رجبي عباس از) 1392( »زرتشتي دين در طهارت هاي آيين« مقالة
پـس از   ،پرداختـه و  ونديـداد به بررسـي احكـام طهـارت در     طالعهدر اين م نويسنده. است

 ةبه توضيح اصطالحات مهم در زمينـ  ،تطهيرهاي  و شرح آيينها  و پاكيها  برشمردن پليدي
به تبيين اين مفهوم به لحـاظ  فقط در اين جستار نگارندگان  .خته استپردا پادياب و تطهير 
از اسالم را مد پس  ةمردم ايران با اين پديده و تحوالت دورو نوع تعامل  اند نظري پرداخته
تحليل «نام با از ليال صبوري نهند است اي  نامه پايان مرتبط دومين پژوهشِ. اند نظر قرار نداده

وضـعيت   صـبوري نهنـد   همطالعـ در اين  .»مفاهيم پاكي و ناپاكي در فرهنگ زرتشتيان ايران
فعلي در شهر تهـران و برخـي   هاي  گاه به آتشكده آن ،كردهكنوني زرتشتيان ايران را بررسي 

  .است پرداخته جا مراسم آن
 در پـاكي  و پليدي سازيِ مفهوم چگونگي به كوتاه اي اشاره از پس ،رو پيش پژوهشدر 

 جايگـاه  بررسي به در اسالم، نجاست و طهارت پردازي مفهوم با آنة مقايس و زرتشت آيين
تا فراينـد اسـالمي شـدن     شود خته ميپردا شناسي زرتشتي  هستيدر  و اشيا ،، طبيعتحيوان

  .دشو بازنمايي ذكرشدهالگوي فرهنگي تطهير در موارد 
  

  مفهوم پاكي و ناپاكي در آيين زرتشت. 3
اعم از  ،عالمهمة دو رستگي  ؛داشته استاي  پليدي و پاكي در الهيات زرتشتي موقعيت ويژه

ـ بـه  امور را همة گيرد و  مي را در بر ،مادي و روحاني قدسـي و  «و » خيـر و شـر  « ةدو مقول
مبتني بر دوگرايـي كيهـاني و   اي  شكل آموزه به )dualism( اين ثنويت. كند مي تقسيم» مادي

نبردي كه تا خلع سـالح   ؛كند نبردي جهاني بين نيروهاي خير و شر را مشخص مي اخالقي
تواند باعـث فرارسـيدن فرشـكرت     مي پاكي و طهارت. و شكست شر از آن گريزي نيست

مانند چرك،  ،كند چه آفرينش را آلوده مي آن .اند اهورامزدا همه پاك و منزههاي  آفرينش. شود
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مبـارزه بـا   هـر نـوع   . مينوسـت  افزارهاي انگره و سرانجام مرگ از رزم ،بيماري، تعفن، كپك
افراد را درگير مبـارزه بـا بـدي     ةهمآييني اين اصل . نيك استهاي  دفاع از آفرينشپليدي 

ها، براي تقويت اين اصل انبـوهي از مقـررات و آداب    موبدان، پس از گذشت نسل. كند مي
 ).403: 1374بويس، (اند   طهارت را وضع كرده

كـه   رود و ايـن  سخن مي» اورمزد«در متون پهلوي از هجوم و تازش اهريمن بر آفرينش 
آلـوده،  آب بر اثـر آن حملـه،   . و كيومرث حمله برد ،يكتااهريمن بر آسمان، آب، گياه، گاو 

گاه كـه از   آن .و كيومرث بيمار شد و به خوابي عميق رفت ،شكستهآسمان خشكانيده، گياه 
وزغ و انواع و  زمين مار و كژدم ةجهان را مانند شب تاريك ديد و در هم ،خواب برخاست
در ادامـه، نبـرد    .)7- 5: 1366، دسـپرم زا هـاي  گزيـده (كار پديدار شده بـود   خرفستران زيان

آسـمان و بـاد و زمـين     چون ، همشود از آفريدگان با اهريمن شرح داده مي يكهر جداگانة
  .)17- 8 :همان(

مينـوي اسـت، اساسـاً    هـاي   فـروزه جـزو  كه  ،انسان نيز. انسان بودآفريدگان  ةاز جملو 
اهريمن گاه  آفرينش انسان را آفريده، آن ةگوهري مينوي دارد و اهورامزدا پس از خلقت هم

ة انسان در اين جهان در مرحل ،بنابراين. و از پاكي به ناپاكي درآمده است ،آوردههجوم به او 
تطهيـر در جهـت زدودن آلـودگي از وي تعريـف     هـاي   آيينة آميختن با پليدي است و كلي

شـت از ناپـاكي بـه سـمت     پس سنت زرتشتي به قرار اوليه در آوردن هستي و برگ. اند شده
خـارجي   اي جايگاه خاصي دارند، شر آاليندهها  كه آيين ،بيني زرتشتي در جهان. استپاكي 
  .نه گناه و معصيت ،است

د كه هر زرتشتي در نبرد كيهاني بين خيـر و شـر   نآور شر و آلودگي امكاني را فراهم مي
 ،من بايد اورمزد راؤزرتشتي م ).475: 1390گيويان، (در دنيا به قهرماني محوري تبديل شود 

و با قلبي مطمئن و قوي بـا اهـريمن و   كند با شادي پرستش  ،هاست خوبي ةهم ةكه آفرينند
 كه روز شكست اهريمن و پيروزي نهايي نيكي فرارسد تا آنكند اوست مبارزه  ةچه آفريد آن
 خواهد بود و سدي مانع نجهاناپاكي در اين اي  حتي وجود ذره. )132: تا بي ،ديگرانو  بار(

  ).52 :همان(است  پاكي مطلقپديدآورندة  در ايجاد سلطنت الهي كه
نبرد با شـر و   ميدانِآن شناسي زرتشتي هدف از آفرينش جهان مادي و تداوم  در هستي

 .)79- 76: 1388ويليـامز،  ( استنيروي اصلي اين پيكار انسان اهريمن معرفي شده است و 
كيهاني و انساني بين جامعـه و  هاي  كند با معنا دادن به پديده فرهنگ ديني زرتشتي سعي مي

خلقـت  ) موظف بودن انسان به مبارزه با اهريمن( باورة ئكند و با ارابرقرار محيط سازگاري 
  .كندانسان و جهان را معنادار 
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 و، )ادرار گاو(گميز  خاك، آب، آتش، خورشيد، در آيين زرتشت شامل ها كننده پاك
شـود   نيـز باعـث پـاك شـدن انسـان مـي       قبـول ديـن مزديسـني    ،البتـه . اسـت ديد  سگ

چه  مردار و آن ةالش(نيز شامل هخر ها  پليدي ).45، 9 فرگرد: ونديداد :1385 دارمستتر،(
قاعـدگي   و ،آور موجـودات زيـان   ،)و ناخن، مو مانند ادرار، ،شود از بدن انسان جدا مي

  .استزنان 
هـا،   در آيين زرتشتي و دقـت و تحقيـق در آمـوزه    پس از بررسي مفاهيم پاكي و ناپاكي

براي پاكي فرد و اجتماع در اين دين كهن اي  گيرانه سختهاي  و آيين ،شاهد آداب، مناسك
  .خواهيم بود
، مسـتندات تـاريخي   اسـت بازتـاب تفكـر مـردم هـر سـرزميني      هـا   جا كه آيـين  از آن

از ) 121: 1340 اصـطخري، ؛ 64 :1385مقدسـي،  ؛ 220، 109، 43- 42 :1340 حوقل،  ابن(
 ،ابـن حوقـل  . دهـد  پيشااسـالمي خبـر مـي    ةدر ايـران دور هـا   و آتشـگاه هـا   آتشكدهتعدد 

منسـريان در   ةآتشـكد  ةدربار ،ها نگار مسلمان، پس از توصيف تعدادي از آتشكده جغرافي
  :نويسد سوكان شيراز چنين مية قري

كـه بـدين    شود مگـر ايـن   پاك نمي ،زنا كندحائض در آيين زرتشتي اگر زني حامله يا 
آتشكده بيايد و در نزد آتشبان و هيربد برهنه شود و او را با پيشاب گاو پـاك گرداننـد   

 ).43 :1340 ابن حوقل،(

اجراي آداب شرعي تطهير و لزوم حضور چند موبد در حـين اجـراي    گيري در سخت
كـرد   دوچنـدان مـي  را زرتشـتي  نيـاز بـه حضـور موبـدان      »سي شـور «يا  2»برشنوم«ين يآ
تحـت  فقط شد افراد  دقت و پيچيدگي اين مراسم باعث مي). 141- 132: 1385دارمستتر، (

و مستقيماً توانايي اجراي آن را نداشته باشـند و   اشندآن قادر باجراي نظارت روحانيون به 
  .انجامد مياين خود به افزايش قدرت روحانيون و تمركز قدرت روحانيت زرتشتي 

در  و اشـيا  ،اينك به بررسي جايگاه حيوان، طبيعـت  ،تبيين مفهوم پاكي و ناپاكيپس از 
  .پردازيم اين نظام معنايي مي

  
  حيوانات 1.3

با تكيه بر تفكر دوگرايي زرتشتي حيوانات نيز به دو بخش اهريمني و سـودآور تقسـيم   
ملـخ،   شامل مار، كـژدم، وزغ، مـوش، مورچـه،   ) خرفستره(حيوانات اهريمني . شوند مي

انـد   و سـرگين گـردان   ،، كرم، سوسك، سن، شپش، پشه)عنكبوت( مگس، زنبور، تارتنه
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آور اسـت و   زيانو چه بد  آنداشتند اعتقاد ايرانيان ). 3-1، 19يسناي : 1356 ود،وپوردا(
كار آيـد   چه براي زندگي خوش به و سزاوار ستيزه و آناست رو به نيستي دارد اهريمني 

در ميان جـانوران،   ،ناگزير .و درخور نوازش و دوستياست ايزدي دارد و رو به هستي 
آفريدگان پاك  چون شتر و اسب و استر و گاو و ميش و خر و بز و سگ ارپاياني همهچ

 ماننـد  ،داران درنـده  جـان  ،امـا  .ها كوشيد و بايد به پرورش و تيمار آنهستند اهورامزدا 
  .)178: 1380 د،وپورداو( ها كوشيد كشتن آناند و بايد به  اهريمن ةآفريد ،گرگ و مار

  حيوانات مفيد 1.1.3
سـزايي   سـهم بـه  پروري و كشاورزي  كه در زندگي مبتني بر دام ،اهميت حيواناتي مانند گاو

، »حمـورابي  ةنامـ  قـانون « ماننـد  ،هـا پـيش   مانـده از قـرن   جاي در متون و قوانين به ،اند داشته
بابل در نزديكي ايـران   ةدر منطق) گاو و گوسفند مانند( گر اهميت اين گونه حيوانات توجيه
و  ،آسيب رساندن به پا، گردن، چشم، شـاخ  ةاين قانون حتي دي 251تا  241در مواد . است

 ).68: 1373 ،حمورابي نامة قانون(به شكل دقيق توضيح داده شده است  گاودم 
رسـاندن بـه ديگـران    است كه حتي در صـورت صـدمه   اي  اهميت اين حيوان به گونه

 251در قـانون  . كنـد پرداخـت  جريمه  آن است كه صاحبِ آن بيند و تنها اقدام آزاري نمي
  :چنين آمده است

 ،استزن  شاخبود و انجمن شهر به صاحب گاو فهماند كه گاو او زن  شاخشخصي  اگر گاوِِ
 ةبه عضوي از طبقـ گاو خود را در بند نكرد و آن گاو ] يا[گاو را نپوشاند هاي  ولي او شاخ

  ).69 :همان(اشراف شاخ زد و او را كشت، او بايد نيم ميناي نقره بپردازد 

كـه   بينـد  يرا مـ  يروانِ مـرد  يـراف مانند گاو ارداو حيواناتي اهميتدر  پهلويدر متون 
امر براساس  ينا دليل؛ جويدند يراست، او را م پايجز  به ي،بدن و يخرفستران همة اعضا
 گـاوي  پيشبه  گياه اي راست دسته پاي اينبا  ويآذر آن است كه  يزدنظر سروش اهلو و ا

 جايگاه باالترينسگ  مفيد حيوانات مياندر ). 70: 1382، نامه ارداويراف(ورزا افكنده است 
 يفقهـ  هايتفكر و نگاه دسـتور  اين پيامدداراست و  زرتشتي شناسي هستي هاي را در آموزه

 ايـن بـه نحـوة رفتـار بـا      سيزدهمفرگرد . است ونديدادمانند  يزرتشت يمتعدد در كتب فقه
 رجـانو  ايـن از  داري نگه اوستا ينيدر نامة د). 211: 1385دارمستتر، (دارد  اختصاص حيوان
  .بوده است يكو كار ن ينيد يفتكل

 ةچنان مـرد  هم سگ آبي، همه،و جز روباه، راسو،  انواع سگ، بهة ، مردپهلوي روايتدر 
جا، خانه، و مردم ) سگ آبيو روباه، راسو، ( اين سه ةكه مرد مردمان دانسته شده است و اين
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از حيوانات ديگر كه در متون زرتشتي جايگاه ). 52: 1367، پهلوي روايت(كند  ميرا آلوده ن
  ).11يسناي ، 2ج : 1356د، وپورداو( است اسبدارد اي   هويژ

  اهريمنيحيوانات  2.1.3
 معنـي خرفستر بـه   اوستاگفت در سراسر  بايد اهريمنيو  پليدخرفستران و موجودات  ةدربار

سخن گفته  نيك سرزمينشانزده از  ونديدادفرگرد  نخستينكار رفته و در  به »كار زيانجانور «
آسيبي پديد آورد كـه  ) از روي ستيزه( ها به پتيارگي يك از آنبدكنش در هر اهريمنشده كه 

آتُربانان يا موبدان بيش ْ در كشتن خرفستران اهريمني .ها خرفستران هستند آسيب سه تا از آن
 »خرفسترغن«دستي به نام  هر موبدي بايد براي اداي تكليف يك چوب .اند از ديگران مكلف
برخـي گناهـان كشـتن     ةاست كه كفاراي  گونه ستيزه با پليدي خرفستر به. با خود داشته باشد

كشتن  نزديك شود) حائض( گناه كسي كه دانسته به زن دشتان دونديدادر . است خرفستران
كش و دوهزار مور  هزار مار و دوهزار مار ديگر، هزار وزغ و دوهزار وزغ آبي، هزار مور دانه

كشتن سـگ آبـي كشـتن     ةو نيز كفار )73 ،18فرگرد : ونديداد :1385دارمستتر، ( استديگر 
شـده پديـد    شده و ناخن كنده پراكنده كردن موي چيدهگناه  ةفلسف ،چنين هم ؛استخرفستره 

  ).189: 1380 د،وپورداو( آمدن خرفستران و برخاستن ديو معرفي شده است
 در فصل ششم ارداويراف در توصيف عاقبت گناهان جنسي مردان ايـن اسـتثنا را بيـان   

 از تحمـل پـادافره دردنـاك   كند كه حتي كشتن اتفاقي خرفستران با پا باعث رهايي آن پا  مي
روان افـرادي كـه    نامـه  ارداويـراف چهاردهم در فصل  ).80: 1382 ،نامه ارداويراف(شود  مي

روان شـبانان كـه در گيتـي    پـانزدهم  ند ستوده شـده و نيـز در فصـل    ا هبسيار خرفستر كشت
كار ها را پرورانده و از گرگ و دزد و مـردم سـتم   چهارپاي و گوسفند را مراقبت كرده و آن

در روشـني و شـادي و   ... نـد  ا هها آب و گياه داد و هر وقت موقعش بود به آن اند نگه داشته
  ).60- 59: همان( استرامش 

 ةو آداب فقهـي متعـدد دربـار    هاكيهاني و اخالقي پيـدايش دسـتور   گراييدوپيامد اين 
عالوه بر كتب فقهي و متون  ،بازتاب اين انديشه و تفكر را. حيوانات اهريمني يا مفيد است

ين يـ رواج آ الًمـث . بازمانده از آن روزگار مشاهده كردهاي  ينيتوان در آ مي ،مقدس زرتشتي
بنـدي مـردم    سوزي در شب جشن سده تا قرن چهارم هجري قمري از شدت پاي خرفستره

قـادي  ابوريحـان بيرونـي بـا لحنـي انت    . داردحكايت پيشااسالمي  ةين در دوريايران به اين آ
و شادي كنند و نيز  ،زنند، شراب خورندها  اندر شبش آتش« :نويسد مي» جشن سده« ةدربار

  ).257 :1351 بيروني،( »گروهي از حد بگذرند تا به سوزانيدن جانوران
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خداونـد  «: كند مي كشتن حشرات اين گونه نفرينآيين پس از ذكر  آثارالباقيهدر بيروني 
  ).351: 1363 بيروني،( »برد انتقام بكشد مي حيوانات غيرموذي لذت ياز هر كس كه از ايذا

محـافظ   ةجا كه فرشـت  از آن. استين ديگر در روز جشن اسپندارمذ كشتار خرفستران يآ
سپندارمذ است و اوست كه محصوالت كشاورزي در معـرض آسـيب خرفسـتران را    ْ زمين

ابوريحـان   ).408: 1374، بويس( شد مي كند، اين مراسم در چنين روزي انجام مي محافظت
  :كند مي خود ياد روزگاردر ديگري آيين از 

در ايـن روز  . شـد  مي كه اسپندادجشن ناميده ،سپندارمذماه جشني بوده در سپندارمذروز از
آويختند تا سراسر سـال آن   مي ها مخصوصي روي كاغذها نوشته و به ديوارهاي خانه ةادعي

  ).356- 355: 1363 بيروني،(ر ماند خانه از آسيب خرفستران بر كنا

 بسـيار پيشااسالمي احترام بـه سـگ    ةدر فرهنگ رفتاري مردم ايران دور ،از سوي ديگر
و مالحظات بسـيار راجـع بـه ايـن حيـوان،       ونديدادعالوه بر قوانين  .شود ميمشاهده  زياد

آراي ماننـد   ،كننـد  مـي  انبيـ ي عقالنـي بـراي ايـن عمـل     يها ن زرتشتي توجيهابرخي محقق
ماننـد وفـاداري،    شهـاي  اين حيـوان و ويژگـي  هاي  يياهميت سگ و توانا ةود درباروپوردا

  ).219- 202: 1380 د،وپورداو(و مهرباني  ،اطاعت
 ةو تاريخي دربـار  ،عقالني، منطقيهاي  عالوه بر توجيه ،مانند بويس ،نابرخي محققاما 

 ،همين دليل به .راند مي راها  و ديودارد سگ با عالم ارواح پيوند اند كه  بر آناحترام به سگ، 
كـه در   هميشه سگي حضـور دارد يـا ايـن   ) برشنوم( در مراسم بزرگ پاك كردن تن و روان

 ،توان گفت اهميت برخي حيوانـات  مي پس. آورند مي را به جا »ديد سگ« مراسم نعش مرده
با توجه بـه نقـش   فقط  ،مانند حشرات و خرفستره ،بار بودن برخي ديگر و زيان ،مانند سگ

ها پاكي و  بلكه فراتر از اين ،نيست شدني اين حيوانات در معيشت انسان در آن عصر توجيه
حتـي حضـور سـگ در    . نه عـالم مـادي   ،ناپاكي اين حيوانات مبتني بر عالم روحاني است

 ةتر جنبـ  بيش و است دليل وجود نيروهاي مافوق طبيعي در اين حيوان به 3»ديد سگ« مراسم
  ).412، 411، 405: 1374بويس، ( دارديني و قدسي يآ

  
  طبيعت 2.3

كه  ،و شقاوت ،پاكيزگي بخشي از آن است ، كهامان نيكي نبرد بي ةاين انديشه كه گيتي صحن
دار را  جـان و جـان   بيهاي  كردن آفرينش  است هرگونه آلوده ،كند مي هميشه پاكي را تهديد

بايـد هميشـه از زنـگ زدن پـاك      ،عنصري كه آسمان از آن است ،فلز. كند مي اعالم ممنوع
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بها را نبايد به دست بدكاران سپرد و بايد آن را به نيكوكـاران   فلزات گران .باشد و بدرخشد
دو عنصر آتش و آب  ةاما دربار. آلوده شود نبايداي  بايد پاك بماند و با هيچ زباله زمين. داد

قـدر پيچيـده و    آن آتشو آب ت حفاظت دو عنصر مقـدس  مقررا. كرد  احتياط تر بايد بيش
سازي محـيط زيسـت    به پاك ونديداد. كند مي دينان را از ساير مردم متمايز دقيق است كه به

كشتزارها و  خود را دور ازهاي   نبدين گونه كه افراد گورستا كند؛ ميسفارش بسيار ها  انسان
  ).41- 30 ،6 فرگرد :داديدون: 1385دارمستر، (مراتع حيوانات قرار دهند 

  آب 1.2.3
قواعد فقهي زرتشتي  ةدر كلي. اهورامزدا، بايد زالل و پاك نگاه داشته شود آفريدگان از ،آب
 ةآلوده با خون يا مردار، نبايد با سرچشـم  ةمانند مدفوع يا پارچ ،چه ناپاك و نجس است آن

  :چنين آمده ناشايست شايستدر . نهر و چاه آب تماس پيدا كند طبيعي آب مانند درياچه و
. شـود  4رزانا مـرگ  ]درنـگ  بي[ در آب افكند درجاي ]مردار[ كاري نسايي كسي كه به گناه

سه گـام از پـيش   : چنين است دستور و نوع و ميزان آلودگي آبي كه نسا در آن افكنده شده
 و شش گام از هر سوي آب و شش گام در ژرفاي آب و سه گـام  ،بر زبر آب ه گامآب، نُ
  ).29: 1369، ناشايست شايست(كه بر نسا هست  در آب

كـه حـاوي آمونيـاك     ،)گميز(با ادرار گاو نخست  )از جنس طال(براي پاك كردن اشيا 
 سـوم بـا آب بايـد آن را شسـت     ةسپس با خاك و در مرحلـ  ،است) كننده ضدعفوني ةماد(
و   تقدس آب در حـدي اسـت كـه دسـت     .)25- 23، 19فرگرد  :ونديداد: 1385دارمستتر، (

اسـتحمام و   .)58: 1382 ،نامه ارداويراف( در آب روان شست نبايد مستقيمرا صورت آلوده 
، ارداويـراف روان  يكـم  و چهلدر فصل . شود مي سپردن چرك بدن به آب نيز مذموم قلمداد

بـه پرسـش وي   دادند و در پاسـخ   مي به خوردش) مردار( و نسا بيند كه مدفوع مي مردي را
اين روان آن مردم دروندي است كـه بسـيار بـه گرمابـه     « :گويد مي سروش اهلو و ايزد آذر

اهلـو بـه آن انـدر     ]مردمان[و نسا به آب و آتش و زمين بردند و  ]چرك[آنان هيخر  .شدند
  ).73 :همان( »شدند و دروند بيرون آمدند

در گزارش خود، پس از ذكر  وبييعقاست كه  زرتشتيفقه  هاي توصيه همين پيامد شايد
 بـراي آب  جـاي ، از مصـرف روغـن بـه    )پيشااسالميدورة ( ايرانيانداشت آتش نزد  بزرگ

  ).216: 1371يعقوبي، (كند  مي حمام در بين آنان ياد استنجا و فقدان
رفـتن بـه حمـام    از ديـدگاه زرتشـتيان   دين زرتشتي به طهارت و پـاكي،   ةتوصيرغم  به
اين  شد؛ ميدو عنصر مقدس آب و آتش ناديده گرفتن مالحظات ضروري در باب  موجبِِ
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در ايران باعث مرزبندي و تفكيك مسـلمانان  اسالم حضور  هاي سالنخستين نكته حتي در 
  ).136- 132: 1376 ،اشوهيشتان اميد روايت( شد مي از زرتشتيان

  آتش 2.2.3
شـود و   براي تطهير استفاده نمي گاه از آن كننده نيست و هيچ پاك مقدس بودن،رغم  به ،آتش
 :ونديـداد : 1385دارمسـتتر،  (شـود   مـي  از خاكستر و دود آن براي رفع آلودگي استفادهفقط 
كه احتمال  ،جاست كه شانه كردن موي بر باالي آتش تقدس آتش نيز تا بدان). 51، 5 فرگرد

پس خرفستران نبايـد در آتـش   ، رود شمار مي بهافكندن شپش و موي را به همراه دارد، گناه 
بـه  ها  در فرگرد هشتم از پاداش مردمان براي بازگرداندن انواع آتش ).71 :همان(قرار گيرند 

ي داراي ياست كه گـو اي  گونه اهميت اجزاي طبيعت به. سخن به ميان آمده استها  آتشگاه
تي و عدم مراعات تخطي از نظام تطهير زرتش الًمث؛ شود مي روان است و با برخي كارها پليد

در  .شـود  مـي  و حتي حيوانـات ) آسمان و زمين(قواعد دشتان باعث آزردن اجزاي طبيعت 
  :آمده است نامه ارداويراف

كه  چه گناهي كردندها  اين تن«: خوردند و پرسيدم مي زناني كه دشتان خويش و ديدم روانِِ
اين روان «: سروش اهلو و آذر ايزد گفتند »كند؟ مي ها چنين پادافره گراني را تحمل روان آن

و  ،زناني است كه پرهيز دشتان خويش نكردند و آب و آتش و سـپندارمذ، زمـين، خـرداد   
مرداد را آزردند و به آسمان و خورشيد و ماه نگريستند و سـتور و گوسـفند را بـا دشـتان     

  ).86 :1382 ،نامه ارداويراف( ».داشتند ]ناپاك[ را ريمن مرد اهلو  آزردند و

كه در فرايند تغيير الگوي فرهنگي تطهير ايران از زرتشتي به اسالمي گـاه   با توجه به اين
 ها وقوع شباهت يگاهو ثر يك فرهنگ از ديگري، أگاه ت ،بر ديگري ثير يك فرهنگأشاهد ت

ـ      و از آن هسـتيم  ها و تفاوت پـيش رو   پـژوهشِ  ةجـا كـه در رويكـرد تفسـيري و معناكاوان
، اسـت  ثرؤگيري فرهنگ جديد بسيار م مورد پژوهش در شكلة موجود در جامعهاي  زمينه

در فقـه اسـالمي توصـيه بـه      ،الًمث .شود مي ها اشارهتأثيرو ها  جا به برخي از شباهت در اين
تواند در احكام فقـه   مي )159: 1411 جناتي،( ت با آبي كه با آتش گرم شده باشدنَشُستن مي

داشـته باشـد   ريشـه  ) مـردار ( آلوده نكـردن آب و آتـش بـا چـرك و نسـا      ةزرتشتي دربار
  ).73 :1382، نامه ارداويراف(

بـا  گـرفتن  وضو براي جواز فقدان سؤال از فقهاي مسلمان مبني بر جواز يا  طرحشايد 
نخسـت  هـاي   برگرفته از تفكر رايج در ميان مردم ايران دههباشد آبي كه با آتش گرم شده 

تقـدس آب و آتـش و آلـوده    بـه  ْ زرتشـتي  ةماند جاي در سنت به باشد، زيرااسالمي  ةدور
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فقهـاي   ةگرچـه همـ  . و در فرهنـگ رفتـاري مـردم رايـج بـود     بود نشدن آن تصريح شده 
 دانند مي با چنين آبي را جايزگرفتن داند، وضو  مي كه آن را مكروه، »مجاهد«جز  هب ،مسلمان

توان شباهت  مي ها هاي پاك شدن از آلودگي هرايا در موضوع ) 54، 1 ج: 1418 الطوسي،(
و حتـي پـاك دانسـتن    ) 151: 1417الشريف المرتضي، ) (در موارد نبود آب(راهكار تيمم 
ادرار گاو،  ،در فقه اسالمي با راهكار پاك كردن اشيا و ظروف در سه مرحله ادرار پسربچه

  .را مشاهده كرد ،و در نهايت آب ،خاك
از فقه  قرآنفقه اسالم و احكام  پذيريها اثر حقق از ذكر شباهتاست كه منظور م بديهي
پيشااسـالمي   ةفقهي در ايران دور هايدستور ة، بلكه منظور آن است كه زميننيست زرتشتي

مـردم ايـران در   نكردنِ مقاومت . مسير پذيرش نسبتاً سريع احكام فقه اسالمي را هموار كرد
ذهني مردم ايران و نيز منطقي و  ةدليل سابق تواند به مي برابر الگوهاي فرهنگي تطهير اسالمي

  .عملي دانستن آن قواعد بوده باشد
  
  اشيا 3.3

دربـارة  كـم  ح ،الًمـث  .اسـت  )مـردار (اشيا زن دشتان و هرگونه نسا هاي  كننده از جمله آلوده
  :ري برخورد كند چنين استدنسايي كه به 

 درِ ةدربـار . كـار بـرد   آن را به همان منظور بـه توان  مي ده و شهرستان باشد، ةاگر درواز
نيوگشسب گفته است كه آن  اگر در بيروني خانه باشد،. اند داستان بوده بيروني خانه هم

و سوشيانس گفته است كـه   .]مجاز است[ توان گذاشت چه شايد مي را براي همان كار
نشــايد  ]ربــراي همــان كــا[ انــد كــه داســتان بــوده ديگــر درهــا هــم ةنشــايد و دربــار

  .)28 :1369 ،ناشايست شايست(

  :نويسد مي در ادامه
 ]در[ كار برد و آن توان به مي ]جاي اقامت زنان قاعده[ دشتان ةخان ]در[مستراح را به آن  درِ
كـار   بـه چيـز   كار برد و در دخمه را براي هـيچ  توان به مي دشتان را به عنوان در دخمه ةخان

  .)13- 11: همان( نشايد برد

شود و سنگي كـه   مي ديگر سنگ است كه در تماس با جسد مرده آلودهاشياي از جمله 
سرگين و خاكستر نيز در تماس با اندام زن دشـتان  . شود گيرد بايد شسته مي نسا بر آن قرار
دوران حيض  ةآلوده ساختن آب باران با البس ،در روايت اميد ).همان(شود  مي آلوده و ريمن

  ).203: 1376 ،اشوهيشتان اميد روايت( گناه است
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در ديـن مسـلمانان   زيرا  ،مسلمانان است ناپاك از جمله اماكنِحمام بيان شده است كه 
ده اسـت  شحفظ و حراست آب و آتش از مدفوع و مواد ناپاك منظور نبراي قوانين شرعي 

طبـق آداب و سـنن خـود حمـام      يكپيروان اديان مختلف هرسبب، همين  به). 135 :همان(
در  .)321 :1390 سـعيدي، (د بو ممنوع جاها بدانبه ورود افراد متفرقه و داشتند اي   داگانهج

كه حـاوي   ،و پشمي ،اي، مويي نخي و نسوج پنبه ةالبس ةروايت اميد دربارشانزدهم پرسش 
 گونـه  است و پاسـخ آن بـدين  سخن به ميان آمده  ،يافته است فضوالت بدني شخص وفات

و بقيه بايد بريـده و جـدا   است كه مستقيم با جسد مرده تماس نداشته پاك بخش آن  :است
چـوبي در  هـاي   براي تطهير فرآورده ونديداددر . )85 :1376 ،اشوهيشتان اميد روايت(شود 

 ،ونديداد: 1385دارمستتر، (مقررات خاصي وضع شده  ،مانند تابوت و هيزم ،تماس با مردار
انـد عامـل    ظـروف و پوشـاكي كـه بـا مـردار تمـاس يافتـه       در تطهير و ) 31- 28 ،7 فرگرد
  .هاست كننده جنس آن تعيين

 ةجنبـ  مانده و تأكيد بسيار زياد فقه زرتشتي بر پاكيزگي و جاي تعمق در متون زرتشتي به
تر به سازوكار تطهير را  توجه بيش ةپيشااسالمي زمين ةيافتن نظام تطهير در ايران دور قدسي

هـا   و ناپاكيها  كه در فقه اسالمي بخش پاكياي  گونه به ؛اسالمي ايجاد كرد ةبراي ايران دور
و فرهنـگ رفتـاري   بـود  در صدر مسائل مبتال به زندگي آدميان در دستور كار قـرار گرفتـه   

كـه  اي  گونـه  بـه  ؛)75: تا بيمطهري، ( 5دپذيرش الگوي تطهير اسالمي بو ايرانيان نيز بازتابِ
  .زند مي نگار موج ن جغرافياآن در كتب مورخهاي   هتوجه به آب و ساز

 هـر سـرزميني كـه   پـا بـه   حوقل و مقدسي   ابن چون همنويساني  جغرافي ،نمونهاز باب 
هـاي   ريزگـاه  و آب ،هـا  خوري ها، آب ها، كاريزها، حمام ها، قنات رند از رودها، جوياگذ مي

هـا در   نگـارش و ثبـت آن   و آبـي هاي  اين ميزان توجه به آب و سازه. گويند مي شهر سخن
 ةهـا در همـ   ييـد فراوانـي آن  أنخسـت، عـالوه بـر ت   هاي  نگاران مسلمان سده كتب جغرافي

 پاديـابي زرتشـتي خبـر   هـاي   از تركيب فرهنگ طهارت اسالمي و آيـين  ،شهرهاي اسالمي
و فقـه   ،داد مـي  كه به پاكي اهميت ،فرهنگ تطهير زرتشتي ةزمين رسد پس مي نظر به. دهد مي

 همراه بـا بهداشـت را بـه پيـروان خـود عرضـه       اي كه با نگاهي متعادل زندگي ،اسالمي نيز
كه پـس  اي  گونه به شد؛نظير در ايران  آبي متنوع با معماري بيهاي  ايجاد سازه أمنش ،كرد مي

  .روند ميشمار  بهميراث باستاني ايراني  وها اين بناها جز از گذشت ساليان و قرن
  

  پاكي و ناپاكي در دين اسالم مفهوم. 4
بـه  د بايـ   پيش از آنة اسالمي و دورة براي تبيين تفاوت الگوي فرهنگي تطهير در ايران دور



 59   مهناز عباسي

  

 طور همان ،زيرا؛ زرتشتي و دين اسالم پرداخت تفاوت فلسفي مفهوم پليدي و پاكي در آيين
هـاي   نگاه ثنوي و دوآليستي زرتشتي و شر محض ديدن برخي از پديـده  ،كه شرح آن رفت

فقهي ة گيران باعث وضع قوانين بسيار سخت ،و دشتان ،مانند مرگ، خرفستران، خون ،هستي
در  ،خاص تطهير وهاي  زرتشتي ايران رواج مناسك و آيينة پيامد اين قوانين در جامع. شد

  .ها اشاره شد به برخي از آن يادشدهمطالب كه در شد فرهنگي خاص  الگوي ،يك كالم
بـه تشـريح   نخست  ،اسالمية به دنبال تبيين الگوهاي فرهنگي تطهير دور ،جا نيز در اين

با اشاره بـه برخـي    ،گاه آن. شود ميپليدي و پاكي پرداخته و  خير و شرة ديدگاه اسالم دربار
 مربـوط بـه فرهنـگ تطهيـر    هـاي   احكام فقهي اسالم در اين باره و با بررسي نمادها و سازه

پرداخته فهم فرهنگ رفتاري مردم ايران  به ،)ها هريزگا و آب ،ها، كاريزها ها، قنات مانند حمام(
  .آمده بازنمايي شود تا از خالل آن تحول فرهنگي پيششود  مي

 نظـر  بيان چنـد مقدمـه ضـروري بـه    ) پاكي و ناپاكي( در راستاي درك مفهوم خير و شر
  ،كالم اسالميدر  :رسد مي

خـدا   ةچه شر است از نوع هستي نيست تـا آفريـد   ماهيت شرور عدم است، پس آن .1
  ؛بلكه نيستي است ،باشد
شـرايط   بودن هر امـري بـه يـك سلسـله    ) شر( و بد) خير( و خوب اند شرور نسبي .2

  :شوند مي و خيرها، بدها به دو دسته تقسيمها  بودن بدياي  با پذيرش مقايسه. استوابسته 
  ؛ها و ناتواني، مانند ناداني، فقر اند، شرهايي كه خود امور عدمي) الف
يك سلسـله امـور    أ، اما از آن جهت بدند كه منشاند شرهايي كه خود امور وجودي )ب
ها نسبي  شك بدي اين بي. ها ب بيماريوو ميكر ،اند، مانند سيل، زلزله، حشرات گزنده عدمي
، پس شرور امور اند نشده  خلقبالذات شرور اسالمي  ةطبق قول فالسف. مانند زهرمار ،است

 .ندارنداي  و آفريننده اند اعتباري و عدمي
انـد كـه     در طبيعت خوب و بد چنان با هم سرشـته  .ناپذيرند خيرات و شرور تفكيك .3

بد داشـته   اهيت پليد واز اشيا ممعيني  ةگونه نيست كه رد ايناند و  گويي با هم تركيب شده
قابل  يتقابل نقصانِ سبب به ،مانند فقر و ناداني ،اند شروري كه از نوع عدم ،در ضمن. باشند
  .نه امساك فيض خداوند ،است
هـا   و مصيبتها  و در شكم گرفتاري اند خيراتة ي از شرور پديدآورنده يا مقدمبخش. 4
مـع   انّ ،يسـرا مع العسر  فانّ«. شوند مي زاييدهها  از سياهيها  سپيدي. است ها نهفته بختي نيك

از هر سختي آساني اسـت  پس آري  ؛با هر سختي آساني است .)5- 4 :انشراح(» يسراالعسر 



 تغييرات الگوي فرهنگي پاكي و ناپاكي در ايرانبررسي    60

  

پس از اين توضيح مختصر به بررسـي ديـدگاه اسـالم     ).162- 141، 81- 76: تا بي مطهري،(
  :پردازيم و اشيا مي ،طبيعت وانات،پاكي و پليدي حي ةدربار
  
  حيوانات 1.4

بار  زيان يك و هيچ اند مخلوقات خداوند مفيد و ثمربخشهمة فوق،  ةشناسان با ديدگاه هستي
و وجودشـان   ندبسـيار سـودمند  ها  حتي خزندگاني چون مارها و عقرب ؛نيستندو اهريمني 

حيوانــات عنــوان  بــه ،معرفــي برخــي حيوانــات. بــراي طبيعــت و انســان ضــروري اســت
رغم نجس  به. ستها جسمي و روحي پديدآمده از مصرف آنهاي  اندليل زي گوشت، به حرام

جـوازي صـادر   سگ و خوك در فقه اسالمي، براي آسيب رساندن به اين حيوانات  دانستن
و شير دادن به نوزاد آنان عملي پسنديده ها  حتي رسيدگي و تغذيه و تيمار زخم ؛نشده است

  .آيد شمار مي به
كـه   بـا توجـه بـه ايـن     :تذكر اين نكته ضـروري اسـت  از ورود به بحث حيوانات پيش 

ة مراجعـ  ،سازد مي الگوهاي فرهنگي تطهير اسالمي را متون ديني و واكنش مردم در قبال آن
براسـاس آراي   .رسـد  مـي  نظـر  از ديدگاه فقه اسالمي مفيد بـه ها  و پليديها  مختصر به پاكي

  :از ندا ات عبارتفقهاي مسلمان نجاس
مذاهب بر نجاست مردار حيواني كه خون جهنده دارد  ةمردار، هم .3 ؛خوك. 2 ؛سگ. 1
خـون  : در مورد دو خون اختالف نظـر هسـت  فقط خون، بين مذاهب اسالمي . 4 ؛اند متفق

، امـا مـذاهب   )128، 1ج : تـا  بـي الموسوي الخميني، ( 6كافر. 6 ؛مني. 5 ؛شهيد و خون قليل
؛ معتقدنـد  ،خـواه مسـيحي يـا يهـودي يـا مجوسـي       ،اسالمي چهارگانه به پاكي كافر كتابي

مـدفوع  . 9 ؛دانند مي اماميه آن را پاك و چهار مذهب آن را نجس ،)استفراغ(قي . 8 ؛القيح  .7
مدفوع حيـوان  . 12 ؛گوشت حيوانات حرام ةفضل. 11 ؛مواد سكرآور مايع. 10 ؛و ادرار انسان

  ).56- 49: 1418 الطوسي،(خوار  نجاست
، اسـتحاله . 3، خورشيد. 2، آب .1: اند از عبارتها  كننده فقها پاكبراساس آراي  ،چنين هم

سفيد كردن فلـزات ماننـد   . 8، و حالجي و زدن پنبه. 7، دباغي كردن. 6، آتش. 5، زمين. 4
طهـارت از  و  طهـارت از حـدث   :كننـد  مي طهارت شرعي را به دو دسته تقسيم فقها. مس
شـود   مـي  انجـام  ،تـيمم  ،آن دوجانشـين  و  ،وضو، غسـل پاكي از حدث از سه راه . خبث

: دنشـو  مـي  در شـريعت اسـالمي بـه واجـب و مسـتحب تقسـيم      ها  غسل). 69- 63 :همان(
مسـتحب بـراي اعيـاد و    هـاي   غسـل  .تو مي ،واجب مانند جنابت، حيض، نفاسهاي  غسل

  ).141 :همان(اند  روزهاي شريف توصيه شده
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: مبارزه با پليدي سفارش حضـرت رسـول اسـت    برايديني اسالم هاي  از جمله توصيه
 در). 16، 1ج : 1362 بابويـه،   ابـن ( »انگشتي كه انگشتري آهـن در آن اسـت پـاك نيسـت    «

از جمعه ) سبيل ةخور آب( ناخن گرفتن و كوتاه كردن شارب) ع( امام صادق ،روايتي ديگر
 ،در جاي ديگـر ). 30 :همان(كنند  مي رهايي از بيماري جذام معرفي ةديگر را وسيل ةتا جمع

در ). 51 :همـان (انـد   كـرده  توصـيه  )نـوعي عطـر  ( به شستن دندان با سعد) ع( امام صادق
ها حتـي   كه در برخي كتب آن مردار و اين ةگيري شديد فقه زرتشتي دربار مقايسه با سخت

رود  مـي  جسد و آلـوده نشـدن تـن او سـخن     بر) زرتشتي( مزديسني ةاز حكم افتادن ساي
) ع(امـام صـادق   . استپاك مردار در فقه اسالمي ده چيز از ، )67: 1367، پهلوي ايترو(

، شـير  ،شيردان ،تخم ،سم ،شاخ ،پر ،پشم ،موي، استخوان: دانند ميپاك  را ده چيز از مردار
سـپرز   ،خون ،سرگين«: دانند هاي گوسفند را جايز نمي از اندام برخيالبته خوردن  .دندان و

 »عروقة هاي زنند شاهرگ، و زهدان، نري ؛ها غده، )پشت استهاي   همهركه در ( مخ حرام
 ،دينـي متـداول آن روز  هـاي   برخالف بسـياري از آمـوزه   ،و) 31، 2ج : 1362 ابن بابويه،(

 :آمـده اسـت  از جملـه در روايتـي    ؛اسالم بر تراشيدن موهاي زائد بدن بسيار تأكيد كـرده 
 »بايد براي زايل كردن وام كنـد  ،و اگر تيغ نيافت مؤمن نبايد بيش از چهل روز تأخير كند«
  ).147 :همان(

 يـادآوري  را حيوانـات  ايـن  اهميـت  كـه  روايـات،  از اي دسـته  ذكر از پس ادامه، در
 اسـت،  ايرانـي  مسلمانان رفتاري فرهنگ پاية كه نخست، هاي سده فقهي احكام كند، مي

  .شود مي يادآوري
  :را شاهديم وانات، دو گونه واكنشدر بخش مربوط به حي ،در الگوهاي فرهنگي تطهير

 ،سـگ و خـوك  ، شامل برخورد بـا دو حيـوان  اين الگو  :يرفتار الگوهاي تغييرِ )الف
 ،شـده و  در حد قداست به اين حيوان توجه ونديدادسگ كه در كتاب ة ويژه دربار به. است

 ،)قـرآن ( مطابق متن جديـد  ،بديهي است .است عكس، در فقه اسالمي نجس دانسته شده به
 .كنـد  مـي  فرقاجتماعي و فرهنگي و برخورد مردم مسلمان ايران با اين جانور هاي  واقعيت

حيواني مانند سـگ  راجع به مردم ايران  گذرد تا فرهنگ رفتاري مي رسد ديرزماني مي نظر به
كه كيفر قتـل  احترام به اين حيوان در حدي است  ،الًمث. از قداست به نجس بودن تغيير كند

سان  سگ و مرد اَشه يكة انسان و سگ در يك رديف دانسته شده و حتي قواعد تطهير الش
  ).371- 370: 1382 رضي،(شود  مي در نظر گرفته

كنـيم، متوجـه    مـي  وقتي متون زرتشتي را با عقايد فقهي اسـالم در ايـن زمينـه مقايسـه    
در . شـويم  مي فتوح هاي نخستين كشمكش و درگيري فاتحان مسلمان و مردم ايران در سال
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نخسـتين  طبيعي است ايـن حكـم در    ؛شود مي نجس معرفي جانوري ذاتاًسگ فقه اسالمي 
از  گرچه در نگاه فقهـي اسـالم  . داند ميمسلمان فرد مرحله پرهيز از سگ را الگوي رفتاري 

قوق و جايگاه ح ،بيندبآزار نبايد د و وبايد مراقبت ش ،مانند هر جانور يا گياه ديگر ،سگ نيز
بـراي آزار  اي  مـري بـويس آزار سـگ را وسـيله    . است انسان و حيوانات در اسالم متفاوت

در اسالم اوليه سراغي از خصومت مسلمانان امروز كه است و بر آن  زرتشتيان معرفي كرده
ستي همانند دور انداختن كُ(دهد كه بدرفتاري با سگ  مي بينيم و احتمال نسبت به سگ نمي

  ).190: 1381 ،بويس( ه استشد مي نشان ظاهري نومسلماني قلمداد) در آتشردن كو تف 
بيـان  در اهميـت حيـواني ماننـد سـگ     ، )ع(در روايتي از قول امام علي  ،)ع( امام صادق

رغـم   بـه  ،امـا ). 148، 2ج : 1362 ابن بابويـه، ( استدرهم  چهلسگ شكاري ة ديكند كه  مي
ة مانـد  معرفي شـده و بـاقي  ) آب دهان( اللعاب نجسالعين و  نجس ْحيواناهميت مزبور، اين 

؛ 176، 1ج : 1418 الطوسي،) (استثناي مذهب مالكي به(است  آن نيز نجسة خورد يا نيماو غذاي 
ولي بـا   ،پوست مردار نجس است). 49 :1411 جناتي،؛ 100، 81 :1417 الشريف المرتضي،

 ةكليـ از : تر آمده اسـت  در حكمي كلي. پوست سگ و خوك ياستثنا شود به مي دباغي پاك
 و شير، پـس از شسـتنِ   ،مانند پشم، پر، مو، استخوان، شاخ، دندان ،بدن حيوان مرده ياجزا
اجـزاي  گرچه نماز گـزاردن بـا   ). 67- 60، 1ج  :1418 الطوسي،(كرد  استفادهتوان  مي، ها آن

سگي ظرفي را بليسـد واجـب اسـت     وقتي: در حكمي ديگر چنين آمده. مردار جايز نيست
 7تخـاك اسـ  بـا  ها  يكي از آنو  است چه در آن است و شستن ظروف سه مرتبه اهراق آن

  ).186، 175، 1ج  :همان(
بـه   اند دانند مگر اماميه كه قائل مي فقهاي مذاهب اسالمي حكم خوك را مثل سگة هم

ـ هفـت  وجوب شستن ظرفي كه خوك ليسيده، آن هـم   شـريف  ). 49 :1411 جنـاتي، ( 8ارب
را ذكر معيني اند تعداد  مرتضي براي شستن ظروفي كه با آب دهان سگ و خوك آلوده شده

. ها را در حدي كه يقين به پاكي و نظافتشان پيدا كنيم بشوييم كند و معتقد است بايد آن نمي
 هـا بـا خـاك اسـت     االمكـان يكـي از آن   حتـي و داننـد   مي ولي اماميه سه مرتبه را ضروري

  .اشتراك با فقه زرتشتي بسيار جالب استدر اين مسئله ). 103 :1417 الشريف المرتضي،(
 زيـرا  د،شـ خوش تحـول   سگ دست راجع بهرسد فرهنگ رفتاري مردم ايران  مي نظر به
ايـن   بسـيار زيـاد   از اسالم و رونق تجارت از اهميت پسة معيشت در دورهاي  شيوه تغيير

تدريج مردم ايـران   گونه و به اين. پروري و كشاورزي كاست موجود در معيشت مبتني بر دام
اسـت   ونديداددليل اين مدعا برخي از بندهاي فرگرد سيزدهم . از اين حيوان فاصله گرفتند

و در عـين بيـان   اشاره شـده  ميزان اهميت سگ براي حفاظت از گله و مزرعه در آن به كه 
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گوسـفندي را پـاره كـرد يـا انسـان را      در صورتي كه اين حيوان « :است آمده اهميت چنين
 »شـود  مـي  هـا، بريـدن پاهـا و دم محكـوم     هايي مانند بريدن گـوش  زخمي كرد به مجازات

  ).218- 217: 1385 دارمستتر،(
؛ انـد  ، حشرات يا خرفستراناستمتفاوت ها  آرا دربارة آنكه  ،گروهي ديگر از حيوانات

گونـه   در متون اسالمي اين ولي اند؛ بسيار پليد و اهريمني ،مطابق فقه زرتشتي اين حيوانات،
بلكه بـا مـرگ هـم     ،تنها نجس نيستند و زنبور نه ،در اسالم پشه، سوسك سياه ،الًمث. نيست

مـرده در  ة كه حشرنيز و حتي آبي ) حيوانات فاقد خون جهنده ةمانند هم( شوند نجس نمي
حتي  :نيز آمده است 146ة در مسئل). 189- 188، 1ج  :1418 الطوسي،( يستآن بيفتد پليد ن

شـود و در   كه گوشت آن خورده نمـي  ،وقتي در آب قليل قورباغه و ماهي يا شبيه آن بميرد
 .شود نجس نميآب  ،كند آب زندگي مي

ها  از آنكه است گوشت  شامل حيوانات حالل الگو اين :فرهنگي الگوهاي تداوم )ب
اديـان  هـاي   سـنت ة گرچـه بازمانـد  . شـد  ميهم باربري و شكار استفاده و  تغذيه براي هم

در مـردم ايـران   رسـد   مـي  نظر به. كرد مي شرقي در ايران استفاده از گوشت گاو را محدود
مقاومـت  ) دليـل منطقـي دانسـتن آن    بـه ( گوشـت  پذيرش الگوي فرهنگي حيوانات حالل

  .اند خاصي نكرده
از طـرح موضـوع حيـوان    پـس   ،با نيرو گرفتن دولت نوپاي اسالمي در ايران ،تدريج هب
فرهنـگ   وكشتار شرعي نيـز جـز   دربارة نحوة ذبح، گوشت، با نظارت دولت اسالمي  حالل

 .رفتاري مردم ايران درآمد
 

  طبيعت 2.4
شامل احكام مربوط بـه   و آن است »طبيعت«شده در نظام تطهير موضوع  بحث بعدي مطرح

 .است ...و  ،، آتشآب زمين،
  :هستيم در اين موضوع نيز شاهد چند واكنش

يكي از منزلة  بهفقط و نقش خود را كند  مييعني مفهوم قداست آتش تغيير  :تغيير) الف
ـ . يابد بازميها  كننده پاك ت بـا  شايد تنها حكم فقهي مرتبط با اين موضوع كراهت شستن مي

ماننـد  اي  گيرانـه  و احكام سـخت ) 159 :1411 جناتي،(آبي است كه با آتش گرم شده باشد 
 فرنبـغ  آذر روايـت (دور بودن زن دشتان از آتش و حتي نگاه نكـردن بـه آن تغييـر يافـت     

  ).281: 1374 اوشيدري،؛ 111- 110: 1384 ،فرخزادان
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واكـنش پديدآمـده در ايـن مـورد     . اسـت  يكي ديگر از عناصر طبيعت آب :تداوم) ب
  .است اصالحهمراه با » تداوم«

 شناخته شـده ها  كننده آب يكي از پاكپيشااسالمي ة در الگوهاي رفتاري مردم ايران دور
در فقـه  . كننـده باشـد   شايد تنها تفاوت در ميزان و شكل آلوده شدن اين عنصر پـاك  است؛

نجس، در صـورت وجـود آب، منحصـر بـه آن اسـت و در      اشياي اسالمي، راه پاك كردن 
 ؛)81 :1417 الشريف المرتضي،( )در تيمم( توان استفاده كرد مي خاك هم صورت نبود آب از

مقدماتي  ةمالي كردن دو مرحل شوي با ادرار گاو و خاكو كه در فقه زرتشتي شست در حالي
 .شود مي شوي با آب معرفيو براي شست

شـود، مـادام كـه يكـي از      در فقه اسالمي اگر نجاست در آب كثير افتد، آب نجس نمي
  .اند كننده پاك ،دو پس در فقه اسالمي آب و خاك، هر .)68 :همان( اوصاف آن تغيير نكند

 كنـد  چه آتش آن را لمس كرده وضو را باطل نمـي  خوردن آن«كه  ،اين حكمة ئارا شايد
نخسـت  هاي  ايراني سدهة برآمده از متن جامع پرسشي، در پاسخ به )122 :1418 الطوسي،(

  .كشد مي زرتشتي خود را بر دوشة بار برخي از باورهاي گذشتاسالمي باشد كه هنوز 
و  ،وضو، تيمم) 103 :همان(كه شرط صحت  ،تدر الگوي تطهير اسالمي بحثي به نام ني

نيز . كند مي تبديل يشو را به آيين و مناسكو شود، شست مي بسياري از اعمال ديگر معرفي
؛ 24 :1417 الشـريف المرتضـي،  ( هنگـام طهـارت  ) بـردن نـام خداونـد   ( استحباب تسميه

  .دهد مي اعمال تطهير را در فضايي قدسي قرار) 197 :1411 جناتي،
هـاي   آيـين ة دربار) 405: 1374 بويس،(مري بويس هاي   لمشابه تحلي اين نكته دقيقاً

هم معتقد به قدسي و آييني بودن آن رفتارهـا   زيرا وي. پاديابي و طهارت زرتشتي است
  .ستها و كنش

 .شـد  مـي  ديني بود كه با نهادهـاي دينـي اداره  اي  توان گفت كه ايران جامعه مي ،بنابراين
ساز پذيرش احكام ديني اسالمي و نيز الگوهاي  و مناسك عبادي زرتشتي زمينهها  رواج آيين

و تـيمم   ،كه پس از زماني اندك احكامي ماننـد وضـو، غسـل   اي  گونه بهشد؛ تطهير اسالمي 
. زندگي مردم پذيرفتـه و بـه هنجـار و فرهنـگ آنـان تبـديل شـد       هاي  واقعيتراحتي در  به
مسلمان را  ْو روزهاي خاص ،)72 :1418 الطوسي،(مستحب جمعه، اعياد بزرگ هاي   لغس

. نيست شدني مقايسه ديني ديگرهاي  دهد كه با فرهنگ مي در فرهنگي از طهارت با آب قرار
كـه در  اي  گونـه  بـه  منجر شد؛ها  و قنات ،كاريزها ها، اين فرهنگ به پيدايش و ساخت حمام
بـود  ها نمادي  مركزيت سياسي و ديني، حماممنزلة  به ،عصر فتوحات پس از ساخت مسجد

هـم در غـرب    شـرقي خالفـت  ة رغم تنوع اقليم هم در منطق ، بهاز الگوي تطهير اسالمي و
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بناهاي مربـوط بـه الگـوي    از را نگاران مشاهدات خود  جغرافي. يت بودندؤقابل ر ،اسالمي
  :كنند مي گونه بيان فرهنگي تطهير اين

و  ،هــا ضــمن اشــاره بــه رودهــا، جــوي ،ابــن حوقــل در عبــور از شــهرهاي ايــران
كشتزارها  مين آب شرب و نيزأتة نحوة ، دربارها استان ها و شهرهاي آن استانهاي  رودخانه
  .دهد مي توضيح

مورخـان    گـزارش جا به تعـدادي از   در اين. است  يكي از نمادهاي فرهنگ تطهير حمام
اين شهر « :نويسد مي ابن حوقل در توصيف حمام شهر تفليس: شود مي اشاره ها دربارة حمام
كـه   طبريه دارد با آبـي گـرم، بـي آن   هاي  هايي چون گرمابه ردشمن است و گرمابهمرزي و پ

  .)158: 1340 اصطخري،؛ 89: 1340 ابن حوقل،( »است ]طبيعي[ آتش روشن كنند
  ).220، 171: 1340 ابن حوقل،(متعددند هاي  و اصفهان داراي گرمابه ،نيز شهر سمرقند، مرو

نيز در جاي جاي گزارش خود از فرهنـگ تطهيـر و بهداشـت در ايـران قـرن      مقدسي 
 تـون و طـايران، كـوفن، طـبس خرمـا،     هاي  از وجود كاريز در شهر. گويد مي چهارم سخن

  :نويسد مي نيشابورة و دربار) 471- 470، 467: 1385 مقدسي،(
نـد و در تابسـتان   ا زمين روان ولي در نيشابور كاريزها دارند كه در زير ،آبشان فراوان است

 گردنـد  مـي  هـا  رسند و در كوچـه  مي با پايين رفتن از چهار تا هفتاد پله به آن ؛سرد هستند
  ).481 :همان(

  زمين 1.2.4
هـا   كننده پاككه در فقه زرتشتي پاك و در فقه اسالمي از  ،يكي ديگر از عناصر مهم طبيعت

مفهـوم پـاكي و ناپـاكي    ة فقه اسالمي در اين مـورد بـه توسـع   . است زمينود، ر مي شمار به
. اسـت  همراه تعميق و تثبيـت  تداومواكنش رفتاري مردم ايران در اين زمينه  .است پرداخته

  :است در احكام فقهي چنين آمده
كه عين  مانند ادرار به زمين برسد و خورشيد بر آن بتابد و باد بر آن بوزد تا آناگر نجاستي 

 شود و تيمم با آن خاك نيز جايز مي گردد و سجده بر آن جايز مي نجاست مرتفع شود، پاك
  ).218، 1ج  :1418 الطوسي،(گرچه با آب شسته نشود  ؛شود مي

 عنـوان  به زمين قداست مردم رفتاري ايالگوه در بنابراين،. گويد مي را همين نيز شافعي
. كـرد  معرفـي  »كننده پاك«بلكه » پاك«تنها  وجود داشت و فقه اسالمي زمين را نه زمينه پيش
واجب است كه تيمم با خاك يا از جـنس آن مثـل   « :در احكام فقهي چنين آمده ،اين رو  از

  ).134 :همان( »ها باشد و داشتن غبار الزم نيست سنگ
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رويـد   مـي  تيمم با گچ، زرنيخ، و سرمه، معادن ديگر و زميني كه از آن حشيش ،بنابراين
استنجا بـا   .)136، 134، 1ج : 1418 الطوسي،؛ 151 :1417 الشريف المرتضي،( جايز نيست

ريـزه   سنگ(مثل چوب و مدر  ،غيرخوراكي باشد كننده پاكگاه كه  آن ،ها ها و غيرسنگ سنگ
  ).106، 1ج : 1418الطوسي، (جايز است  ،)يا شن

فرزندان پسر در روز هفتم والدت فرزند به ايـن  ة ختن«به ) ص(پيامبر اكرم ة شايد توصي
نوعي ) 148: 1362 ابن بابويه،( »گردد مي نشده پليد دليل كه زمين تا چهل روز از ادرار ختنه

  .شود مي هچه در احكام فقهي زرتشتي مالحظ مشابه آن باشد احترام به زمين

  اشيا 2.2.4
رويكـرد متـون    .پـردازيم  مي بخش به بررسي الگوهاي فرهنگي مرتبط با تطهير اشيااين در 

و طبيعي است كـه فرهنـگ رفتـاري     است »اشيا پليدي مفهوم محدودسازي«فقهي اسالمي 
  .است نومسلمان ايراني برآمده از اين متونة جامع

داشـته  وجـود   آب ي كهنجس فقه اسالمي در شرايط يروش پاك كردن اشياة دربار
آب كـاربرد خـاك را نيـز    فقـدان  در صـورت  و دانـد   مـي  كننـده  پـاك آب را فقط باشد 
  .داند مي جايز

نيز اسـتفاده   16 ةلئدر مس. داند مي شيخ طوسي به كار بردن ظروف طال و نقره را مكروه
مادامي كه در كارگيري آن را  شافعي به ،اما. داند را جايز نمي ،از اهل ذمه ،از ظروف مشركين

بن حنبل و اسحاق نيـز اسـتعمال آن را    احمد. داند مي شكالآن نجاستي يافت نشده بدون ا
  .دانند جايز نمي

در «: گفتنـد  .ظـروف اهـل ذمـه و مجـوس پرسـيد     ة دربار) ع( محمد بن مسلم از اباجعفر
» ريـد نوشند نخو مي پزند و نيز در ظروفي كه مشروب مي ها و از غذاهايي كه هاي آن ظرف

  ).70- 69 :1418 الطوسي،(

وقتي نجاست به لبـاس رسـيد و بـا آب    : نجس شدن لباس نيز حكم چنين استة دربار
كند و اگر  مي جا را نجس به بدن رسيد، غساله آن اول به لباس ديگر ياة شسته شد، اگر غسال
كـه   شستن لباس يا بدن واجب نيسـت مگـر آن   ،شوي دوم جدا شودو غساله پس از شست

  ).179 :همان(خصوصيات شيء عوض شده باشد و نجاست در آن ديده شود 
كـردن بخـش    كه معتقد به بريـدن و جـدا   ،آن با حكم فقه زرتشتي ةاين حكم و مقايس

، روند محدودسازي مفهوم پليدي را )85 :1376 ،اشوهيشتان اميد روايت( استالبسه ة آلود
  .دهد مي نشان
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 اسالمي فقه در پاكي هاي اما روش اند، مشترك اسالمي فقه و زرتشتي فقه خون پليدي در
 قـوانين  البسـه  و اشـيا  احتمـالي  آلـودگي  و زنـان  حـيض  به مربوط مسائل در. است تر آسان
فقط دسـت   ،است يزآنان جا يبرا قرآن قرائت حتي كه اي گونه به دارد؛ وجود اي گيرانه سهل
  ).50- 49 ،1ج : تا بي الخميني، الموسوي ؛79: واقعه( يستن يزجا قرآنبر خطوط  يدنكش

 در. دهـد  مي نشان اسالمي فرهنگ در را پليدي مفهوم محدودسازي روند نيز فوق حكم
 هـاي  فعاليـت  از دشـتان  زن كـه  آن ماننـد  ،زرتشتي فقه گيرانة سخت بسيار قوانين با مقايسه
و حتي ارتباط با همسر و فرزنـد منـع شـده     ،غذا، نزديك شدن به آتش طبخ مانند معمولي

زن دشـتان بـه   نگـاه  زن دشتان، سخن گفـتن مـرد بـا وي،    ة خورد نيم). 281 :1374 اوشيدري،(
 ،)111- 110 :1384 ،فرخـزادان  فرنبغ آذر روايت(و ماه، دست زدن به درخت  ،آسمان، خورشيد

 اميـد  روايـت (شـده  گنـاه تلقـي    دوران حـيض ة و حتي آلوده ساختن آب بـاران بـا البسـ   
فقه اسالمي رونـد محدودسـازي را   ة گيران قوانين سهلة ارائ .)209، 203: 1376 ،اشوهيشتان

تر بـود   پذيرفتنيپذيرش قوانين منطقي اسالم براي زنان ايراني  ،طور قطع به ،دهد و مي نشان
  .شد مي زودي به فرهنگ رفتاري آنان مبدل و به

  
  گيري نتيجه. 5

تعـاليم  گـران   كنشهاي اصلي دين،  ارچوبهپس از ورود اسالم به ايران و تبيين چ ،بنابراين
و شـيوة   ،را با شـرايط تـاريخي، اقتصـادي، اجتمـاعي    ) پاكي و ناپاكي ةدر زمين(دين اسالم 

هاي دين جديـد بـا فرهنـگ     و با آميختن آموزه ندزندگي خود در برخي موارد سازگار يافت
و اين  ندنشان داد) محدودسازيو اعم از تغيير، تداوم، (پيشين فهم خود را به شكل رفتاري 

 آفـرينش فرهنـگ  كـه   است نگارنده بر آن. همان خلق معناي جديد و فرهنگ جديد است
  .نتيجة اين فرايند بوده است موضوع تطهير ايراني در ـ اسالمي تركيبيِ

  
  ها نوشت پي

 در ديگـر  يك با خاص فرهنگي درون در كه رفتار، هاي روش از اي مجموعه بر »الگو« اصطالح. 1
 در و بخشـد  مـي  جهـت  و معنـي،  ثبات، انسان رفتار به فرهنگي الگوهاي. كند مي داللت اند،  ارتباط
  ).164- 160: 1370 ، يمحمد ←( دكن  مي متمايز ها گروه و ملل ساير از را گروهي و ملت هر ضمن

شده به تماس با مردار  سازي افراد آلوده شود و هدف آن پاك وشو از سر تا پا انجام مي اين شست. 2
 نكته اين ذكر ).72، 35 ،8فرگرد : ونديداد: 1385دارمستتر، (يا خارج شدن از ايام قاعدگي است 
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در اين مكان، كـه  . شد انجام مي» گاه برشنوم«الزم است كه مراسم پاديابي برشنوم در مكاني به نام 
سقف باشد، در حضور دو موبد فرد آلوده بايد از نُه گودال عبور كند و از يكي بـه داخـل    بيبايد 

ر كردنـد تـا نجاسـت در آن محصـو     اطراف اين محوطه را هم شيارهايي ترسيم مي. ديگري برود
دهـد، فـرد آلـوده،     در اين مراسم، كه مرد اشه آن را انجام مـي ). 430، 421: 1374بويس، (بماند 

  .گيرد ترتيب با پيشاب گاو، خاك، و آب در نوعي قرنطينه قرار مي وشوي خود، به ضمن شست
د، برند تا به او خيره شو ديد بدين گونه است كه چندين بار سگي را باالي سر مرده مي آيين سگ. 3

دربـارة  . )3، 7فرگـرد  : ونديـداد : 1385دارمستتر، (شود  زيرا نگاه سگ باعث بازداشتن ديوان مي
. )8: 1369، ناشايسـت  شايست(ذكر شده است  نكاتي »ديد سگ«هاي عمل  انواع سگ و ويژگي

هـاي فـوق باشـد     و نيز در آداب پاديابي برشنوم بايد سگي ناظر بر آيـين ) نسا(هنگام دفن مرده 
خواهند مردة انسان يا سگي را عبور  بدين گونه، از راهي كه مي ).412، 411، 405: 1374بويس، (

شـكل   بـه دهند بايد سه بار سگ زرد چهارچشم يا سگ زردگوشي را عبور دهند تا ديو نسو، كه 
  ).358: 1382به نقل از رضي، ... (مگسي كثيف در كمين است، به سوي شمال فرار كند 

در آيين زرتشـتي هرگـاه فـردي گنـاه بسـيار بزرگـي       . يعني مستحق و سزاوار مرگ ارزان مرگ. 4
  .شود  مي مرتكب شود اين گناه موجب كشتن وي

بلكه در تفكر و عقايد ايرانيـان   ،زندگي مردم تغيير ايجاد كرد ةتنها در شيو ورود اسالم به ايران نه. 5
تنها اسالم بود كه توانست پندار ثنويت را از ذهن « ،استاد مطهري ةبنا به گفت .پديد آوردنيز تحول 

  .)75: تا بيمطهري،  ←(» ايراني خارج كند
  .)128، 1ج : تا بي الموسوي الخميني، ←( اند از مراجع اخير، مطلق كافر را پاك دانستهاي  عده. 6
سـخن گفتـه   » هـدر «اي مستقل دربارة زن دشتان و مقررات مربوط به وي و نيز  قبالً و طي مقاله. 7

مو، ناخن، و دشتان هدر يا هخر محسـوب  ، خون). 148- 146، 1ج : 1418الطوسي، (شده است 
  .شده و نسا نيست

  .)خوك دربارة 143 مسئلة( 186، )130مسئلة ( 175، 1ج : 1418الطوسي، . 8
  
  نامه كتاب
  .كريم قرآن
  .جاويدان: تهران گيالني، مدرس ترجمة ،خصال). 1362( ي، ابوجعفر محمد بن عل)صدوق( يهبابو ابن

  .بنياد فرهنگ ايران: ، ترجمة جعفر شعار، تهراناالرض صورٍة). 1340(ابن حوقل، ابوالقاسم محمد 
نامه از فيليپ ژينيو، ترجمه و تحقيق ژالـه آموزگـار،    نويسي، و واژه متن پهلوي، حرف). 1382( نامه ارداويراف
  .شناسي فرانسه انتشارات معين؛ انجمن ايران: تهران

بنگاه ترجمه و : ، ترجمة ايرج افشار، تهرانممالك و مسالك). 1340(اصطخري، ابواسحاق ابراهيم بن محمد 
  .نشر كتاب
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  .نشر مركز: ، تهرانمزديسنا نامة دانش). 1374( اوشيدري، جهانگير
، ترجمـة فريـدون   زرتشـتي  ديانـت  مقالـة  سـه  مجموعة). تا بي(بار، كاي، جس پيتر آسموسن و مري بويس 

  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: وهمن، تهران
پژوهشـكدة  : اهللا فاضلي و مرتضـي قلـيچ، تهـران    ، ترجمة نعمتچيست؟ فرهنگي تاريخ). 1389(برگ، پيتر 

  .تاريخ اسالم
  .توس: زاده، تهران همايون صنعتي ة، ترجمزرتشت كيش تاريخ ).1374( مري ،سبوي

  .ققنوس: ، ترجمة عسكر بهرامي، تهرانها آن ديني آداب و باورها، زرتشتيان،). 1381(بويس، مري 
: الدين همايي، تهران كوشش جالل، روايت فارسي، به التنجيم صناعة الوائل التفهيم). 1351(بيروني، ابوريحان 
  .انجمن آثار ملي
  .اميركبير: ، ترجمة اكبر داناسرشت، تهرانالخاليه القرون عن الباقيه آثار). 1363(بيروني، ابوريحان 
  .دانشگاه تهران: ، تهرانيسنا). 1356(پورداوود، ابراهيم 
  .اساطير: ، تهرانباستان ايران فرهنگ). 1380(پورداوود، ابراهيم 

  .مجمع الشهيد الصدر العلمي: ، قمالمقارن الفقه في دروس). ق 1411(جناتي، ابراهيم 
اصـغر   ، ترجمة موسي جوان، ويرايش علياوستا ونديداد يا زرتشت قوانين مجموعه). 1385(دارمستتر، جيمز 

  .دنياي كتاب: عبداللهي، تهران
ــ   علمي نامة ، فصل»رت در دين زرتشتيهاي طها آيين«). 1392(آبادي  رجبي، عباس و محمد مشهدي نوش

  .18، ش الزهرا دانشگاه ،اسالم تاريخ پژوهشي
  .سخن: ، تهرانزرتشت عصر از پيش ايراني فرهنگ و دين). 1382(رضي، هاشم 

هجري، ترجمه و تصحيح  سوم سدة به منسوب زرتشتي فقه در اي رساله). 1384( فرخزادان فرنبغ آذر روايت
  .بزرگ اسالمي المعارف دايرةمركز : بيدي، تهران حسن رضايي باغ

متعلق به سدة چهارم هجري، آوانويسـي و ترجمـه از مـتن پهلـوي نزهـت      ). 1376( اشوهيشتان اميد روايت
 .نشر مركز: صفاي اصفهاني، تهران

: ، ترجمـة مهشـيد ميرفخرايـي، تهـران    )يپهلـوي ساسـان  (متني به زبان فارسي ميانـه  ). 1367( پهلوي روايت
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

، زير نظر احمدرضا صدر حـاج سـيدجوادي،   تشيع المعارف دايرة :، در»گرمابه«). 1390(سعيدي، محمدحسن 
  .مؤسسة انتشارات حكمت: ، تهران14الدين خرمشاهي، ج  كامران فاني، و بهاء

، آوانويسي و ترجمة كتايون مزداپـور،  )پهلوي ساساني(متني به زبان پارسي ميانه ). 1369( ناشايست شايست
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران

 و الثقافـة  رابطـة : ، طهـران الناصريات مسائل). ق 1417(الشريف المرتضي، السيد علي بن الحسين بن موسي 
  .االسالميه العالقات

تحليل مفاهيم پاكي و ناپاكي در فرهنگ زرتشتيان ايـران، مطالعـة مـوردي شـهر     «). 1388(صبوري نهند، ليال 
  .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه بوعلي سينا ، پايان»تهران
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، تحقيق سيدعلي خراساني، سيدجواد شهرسـتاني، و  الخالف). ق 1418(جعفر محمد بن حسن  الطوسي، ابي
 .ميمؤسسة النشر االسال: ج، قم 6شيخ محمدمهدي نجف، 

  .سازمان ميراث فرهنگي كشور: ترجمة كاميار عبدي، تهران). 1373( حمورابي نامة قانون
ي مازنـدراني،   ، ترجمـة محمـدجواد زاهـد   اجتماعي علوم فرهنگ). 1376(كولب، ويليام و گولد جوليوس 

  .مازيار: تهران
  .تحقيقات فرهنگيمطالعات و  :تهران، ترجمة محمدتقي راشد محصل). 1366( زادسپرم هاي گزيده
  .)ع( دانشگاه امام صادق: ، تهرانديني اجتماعات شناسي مردم ).1390(عبداهللا  ،انگيوي

اجتماعي، مؤسسة مطالعات و  علوم نامة ، ويژهفرهنگ ، مجلة»الگوهاي فرهنگي«). 1370(محمدي، سيدبيوك 
  .642تحقيقات فرهنگي، كتاب نهم، ش 

  .صدرا: تهران، الهي عدل ).تا بي(مطهري، مرتضي 
: ، ترجمة علينقي منـزوي، تهـران  االقاليم معرفة في التقاسيم احسن ).1385(مقدسي، ابوعبداهللا محمد بن احمد 

  .كومش
  .االسالميه العلمية مكتبة: ، طهرانالوسيله التحرير). تا بي(اهللا  الموسوي الخميني، روح

دانشـگاه اديـان و    :سيدسعيدرضا منتظـري، تهـران  ، ترجمة زرتشتي فلسفة در جستاري). 1388(آلن  ،يامزويل
  .مذاهب

: ، ترجمـة محمـدابراهيم آيتـي، تهـران    يعقـوبي  تاريخ). 1371(يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب ابن واضح 
  .علمي و فرهنگي


