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  مطالعات تاريخ اسالم
  1393/  تابستان 21سال ششم/  شمارة 

  
  فرايند اسالمي شدن الگوي فرهنگي تطهير در ايران

 تا پايان سدة چهارم با رويكرد تاريخ فرهنگي

  
 1مهناز عباسي

  
  
  

ـترش اسـالم، در سـده      از رخدادها چكيده:   ـاريخ ايـران، ظهـور و گس ـتين   ي بزرگ ت ـاي نخس ه
شدن شيوة زندگي مردم، به ويژه فرهنگ تطهير، مسئلة پژوهش حاضـر   هجري بود. چگونگي اسالمي

ـاي فرهنگـي بهداشـت       .باشدمي مقالة پيش رو به دنبال فهم تحول نظام معنايي تطهيـر، نخسـت الگوه
ـارچوب   را بررسـي نمـوده، آن   يفردي، در ايران دورة پيشااسالم ـاه چ ـاي تئـوريكي كـه درقالـب     گ ه

سازد، شناسانده، سپس به بازنمايي نـوع تعامـل مـردم     را مي ) نظام معنايي اسالمي مفاهيم (نجس و پاك
  را فهم كند.» تطهير«ايران پرداخته تا در انتها فرايند توليد نظام معنايي 

ـاريخ فرهنگـي،    شدن الگوي فره بررسي موضوع فرايند اسالمي نگي تطهير، با تأكيد بر رويكـرد ت
ـا طـي آن،   » كليفورد گيرتز«گيري از ديدگاه تفسيري و معناكاوانه پژوهش را به بهره رهنمون ساخته، ت

ـتن آن، و كاربسـت روش فراينـدي، تحـول فرهنگـي       با ديدن دين به مثابة فرهنگ و نظام معنائي دانس
ـازآفريني و       ر هاي نخستين ايران دورة اسـالمي  سده ـادين فرهنـگ و از جملـه تطهيـر، ب ـاهيم نم ا در مف

  بررسي كند.
ـاكي و پليـدي ارائـه مـي       با ورود اسالم، مفهـوم  ـازي جديـدي از پ ـاهيم و      س شـود كـه طـي آن مف

ـار مـردم     يافته و گاه محدود شده كاربردهاي نجس و پاك گاه تغيير يافته، گاه توسعه ـنش و رفت اند. ك
ـاي جديـد   و آمـوزه  ايران در برابر مفاهيم ـازي   كـه بـدون شـك متـأثر از همگرائـي     -  ه ـا و همس ـاو   ه ه

ـام         - هاي قبلي موجود در ايران بود زمينه ـا ن ـائي جديـدي را خلـق كـرد كـه ب فرهنگ نوين و نظام معن
    تطهير مورد بررسي مقالة حاضر خواهد بود. اسالمي - فرهنگ ايراني

 معنائي، تطهير، الگوي فرهنگشدن، ايران، تحول نظام  اسالمي كليدي: هايواژه

  

                                                 
       abbasi_m89@yahoo.comدانشگاه الزهراء(س)  عضو هيئت علمي   1

  18/08/92تاريخ تأييد:   08/10/91تاريخ دريافت: 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1393تابستان ، 21م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسالم  140

The process of islamization of cultural pattern of 
“purification” in Iran of the fourth (A.H) century: a 

cultural history approach  
 
 
Mahnaz Abbasi1 
 
 
 

Abstract: The rise and spread of Islam in the early Higri centuries were among the 

great events in Iranian history. Investigating the way people’s lifestyle, especially the 

culture of purification, was Islamized is the research objective of the present study. This 

article seeks by understanding of  the semantic system of purification to first investigate the 

cultural patterns of individual hygiene of Iranians in pre-Islamic era, developing and 

introducing a theoretical frameworks in the form of Islamic semantic system’s concepts 

(i.e. impure and pure), and then representing Iranians’ interaction model to finally 

conceptualize the production process of semantic system of “purification”. 

Investigating the islamization process of the cultural pattern of “purification” with 

emphasis on the cultural history approach directed the research towards the employment of 

interpretive view and meaning analysis of “Clifford Geertz”; and then, by looking at 

religion as a semantic system and culture, and applying the process approach, cultural 

development of the early centuries of post-Islamic Iran is investigated and recreated in the 

context of symbolic concepts of culture, including purification. 

 With the arrival of Islam, the concepts of “purity” and “impurity” were redefined, in 

which the concepts and applications of impure and pure were occasionally changed, 

developed, and limited. Actions and behavior of the Iranian people towards the new 

concepts and teachings – which undoubtedly were influenced by previous convergence, 

compatibility, and background of Iran – created a new culture and semantic system, which 

as Iranian-Islamic culture, are the subject of the present article. 

Keywords: Islamization, Iran, Development of semantic system, Purity, Cultural 

pattern 

                                                 
1  Professor of Faculty in Al-Zahra University abbasi_m89@yahoo.com 
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 مقدمه

هـاي نخسـتين اسـالمي،    از رخدادهاي بزرگ تاريخ ايران، ظهور و گسـترش اسـالم در سـده   
اشد. اين رخداد، بيانگر تحولي عظيم در فرهنگ يا شيوة زنـدگي مـردم ايـران اسـت. بـا      ب مي

شـيوة  » شـدن  اسـالمي «اصلي پژوهش پـيش رو، چگـونگي   درنظر گرفتن اين واقعيت، پرسش
باشد. پرسش ديگر آن كه الگوهـاي فرهنگـي    زندگي مردم و از آن جمله فرهنگ تطهير مي

  كدام بود؟  كدام بود؟ الگوهاي شكل گرفته در دورة اسالمي پيشااسالمي ةبهداشت رايج در دور
، مجموعه تغييراتي است كه در ابعاد گونـاگون زنـدگي فـردي و    »شدن اسالمي«منظور از 

هـا  رايج در ايران به وجود آمده تا اين الگوها سازگار با ارزش» فرهنگي 1الگوهاي«جمعي و 
ين مقاله، اشاره به فراينـد تحـول فرهنگـي دارد،    در ا» شدن اسالمي«شوند.  بيني اسالميو جهان

  شود:كه با دو روش ايجاد مي
  وجود آورده است.  ها را تعريف كرده و به. پيدايش الگوهاي فرهنگي جديد تطهير كه دين اسالم آن1
  . ايجاد تغيير در فرم و محتواي الگوهاي فرهنگي رايج و شكل گرفتة تطهير در دورة پيشااسالمي.2
گيـري و رواج الگوهـاي فرهنگـي تطهيـر     ة پيش رو، درصدد بررسي چگونگي شـكل مقال 

 - كند اين فرايند را در چارچوب نگاهي تفسـيري  در زندگي مردم ايران بوده و تالش مي اسالمي
تاريخي، بررسي كند. با توجه به اين كه رويكرد پژوهش حاضر، تاريخ فرهنگي است، فرهنگ 

هاي مختلـف مـردم را مبنـاي نظريـات خـود       دانسته، توجه به گروهگذار  را امري مستقل و اثر
، سياسـي بـوده و در منـابع     نگاري تا سدة هجدهم ميالدي جا كه رويكرد تاريخ دانيم. اما از آن مي

باشـد، و بـا عنايـت بـه      ها مربوط به طبقات فرادست جامعه مـي  تاريخ اسالم نيز اغلب گزارش
هاي مربـوط بـه طبقـات     شايد بتوان با قدري تسامح، گزارشكه فرهنگ، امري پيوسته است  اين

منظور، بناسـت بـا مطالعـة    باالي جامعه را تا حدي به عموم مردم آن جامعه نيز تعميم داد. بدين
و توجـه بـه    تفسيري فرهنگ ايران پيش از اسالم و مقايسة آن با فرهنگ ايـران دورة اسـالمي  

به بيان فرايند تحول نظـام معنـائي تطهيـر در     ،خصهاي معنائي مختلف، در رويكردي مش داللت
  ها عبارتند از:   برسيم. با توجه به كثرت كاربرد واژگان ذيل، منظور ازآن دوران ايران اسالمي

                                                 
كنـد.   اند، داللت ميهاي رفتار كه در درون فرهنگي خاص با يكديگر در ارتباط اي از روشبر مجموعه» الگو«اصطالح    1

بخشند و در ضمن هـر ملـت و گروهـي را از سـاير ملـل و      نگي به رفتار انسان، ثبات، معني و جهت ميالگوهاي فره
نامة علـوم  ويژه، مجلة فرهنگ، »الگوهاي فرهنگي«)، 1370(تابستان سازند. نك: سيدبيوك محمديها متمايز مي گروه

 . 161 - 160 ، صص642 ، كتاب نهم، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، شاجتماعي

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1393تابستان ، 21م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسالم  142

ـام از    فرهنگ: الگوي تاريخي انتقال يافتة معنا است كه در قالب نمادها تجسم يافته، و يـك نظ
ـاط     بيان شده و به واسطه آن، انسانادراكات موروثي است كه در اشكال نمادين  ـا يكـديگر ارتب ها ب

 1دهند. هايشان در مورد زندگي را تداوم يا گسترش مي كنند و شناخت و ايستارها با نگرش برقرار مي
)culture patternتوان سازمان مشخص از سيماهاي فرهنگي تعريـف   ) يا الگوي فرهنگي را مي

توان گفت كه الگوهاي مي 2دون توجه به محتوا و ابعا د آن.اي كامل و پايدار ب كرد، يعني رابطه
تمايزهـاي فرهنگـي ملـل     فرهنگي، نمايندة رفتار همه يا اغلب افراد جامعه به شمار مـي رونـد،  

گيرند.  هاي فرهنگ به طور عام و الگوهاي فرهنگي به طور خاص نشأت مي مختلف، از تفاوت
ترنـد. بـه عبـارت ديگـر      ز واحدهايي كوچـك الگوهاي فرهنگي، واحدهايي بزرگ، متشكل ا

باشند. اجزاي تشكيل دهندة يك الگـو از خـرد تـا     الگوها قابل تجزيه به واحدهايي خردتر مي
  3».الگو«، مجموعة صفات مشخصه و »صفت مشخصه«كالن به ترتيب عبارتند از 

جـود  هـاي مو  : منظور از فرايند، پروسه و روندي است كـه شـامل بررسـي زمينـه     ايند فر
باشـد و   ها، بررسي تأثير و تأثرها و توجه به نمادها مـي  ها و شباهت فرهنگي، مقايسة تفاوت

شـدن الگـوي    طي آن، تحوالت پيش آمده در جريـان يـك موضـوع (در ايـن مقالـه اسـالمي      
  شود. فرهنگي تطهير) بررسي مي

و كارهـاي   هاي انجام شده در زمينة تطهير تاكنون جنبة توصيفي داشته و به سازپژوهش
(از تـواريخ   منابع تاريخي موجـود  اند. نپرداخته تبديل و تحول نظام معنايي زرتشتي به اسالمي 

اي بوده و بينش تئوريك ندارند. بـا توجـه بـه     ها)، حاوي اطالعات پراكنده تا سفرنامه عمومي
ن پس از باشد. بنابراي كاستي موجود، مقالة حاضردر صدد به كارگيري ديدگاه نظري گيرتز مي

گـران، تعـاليم ديـن اسـالم را بـا       هاي اصلي دين، كنش ورود اسالم به ايران و تبيين چارچوب
شرايط تاريخي، اقتصادي، اجتماعي و شيوة زندگي خود، در برخي مـوارد سـازگار يافتـه و بـا     

هاي دين جديد با فرهنگ پيشين، فهم خود را به شكل رفتاري (اعم از طـرد يـا    آميختن آموزه
رش)، نشان داده و اين همان خلق معناي جديد و فرهنـگ جديـد اسـت. نويسـنده معتقـد      پذي

  ايراني درموضوع تطهير، نتيجة اين فرايند بوده است.  - است، آفرينش فرهنگ تركيبي اسالمي
                                                 

اهللا فاضلي و مرتضي قليچ، تهران: پژوهشكده تاريخ اسالم،  ترجمة نعمت تاريخ فرهنگي چيست،ش)، 1389پيتر برك(   1
 Clifford Geertz(1973), the Interpretation of».تفسـير فرهنگهـا  «، بـه نقـل از كتـاب معـروف گيرتـز      70ص 

cultures‚ New York: pp. 3-30 
 .     91ي مازندراني، تهران: مازيار، ص ترجمة محمد جواد زاهد ،فرهنگ علوم اجتماعي ش)،1376گو لد( ويليام كولب، جوليوس   2
  .164محمدي، همان، ص   3
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 143  رانفرايند اسالمي شدن الگوي فرهنگي تطهير در اي

  چارچوب نظري 
 و ارائة ديدگاه تئوريك وي در باب دين و 1حاضر، بامبنا قرار دادن نظرية كليفورد گيرتزپژوهش

نظام معنايي دانستن آن و توجه به مناسك و تكيه بر روش فرايندي(ديدن تـاريخ بـه مثابـة يـك     
گيـري فرهنـگ   ، سعي دارد با رويكرد تاريخي، تفسيري و معناكاوانه دريابـد كـه شـكل   - فرايند)
  در زمينة تطهير، در ايران، به صورت يك روند، چگونه صورت گرفته است؟  اسالمي

تـرين مـروج رويكـرد تفسـيري بـه ديـن،       شناسان معاصر، گيرتز، مهمممرد در ميان تمامي
طور عام به فرهنگ، در مقابل رويكرد تبييني به اين دو موضوع بـه هـم پيوسـته اسـت. از      به

باشد و آنجا كه علوم اجتماعي علوم معناكاو هستند اين پژوهش به دنبال شرح و فهم داليل مي
هاي اجتماعي مردم ايران و عناصر فرهنگي جامعه،  ، كنشها، در رويكرد تفسيري وينه علت

  گردد.  تفسير و تأويل مي
شناسـي، درصـدد تفسـير    اي از معناها معرفي كرده اسـت و بـا نشـانه   وي، فرهنگ را شبكه

معناست نه كشف قوانين و معتقد است هر فرهنگي ساختار معنائي دارد و همة عناصر موجـود  
ـتي     در آن با هم ارتباطي ساختا ري دارند. بنابراين، تفسيرما از فرهنگ مـردم يـك جامعـه، بايس

منطقي داشته و همـة عناصـر موجـود در فرهنـگ، يـك اصـل واحـد را بگوينـد. او          انسجامي
ـتن) ديـده، در نتيجـه، روش    textشناسان پيش از خود، جامعـه را ماننـد   برخالف مردم هـاي   (م

textual ها را گوش كرد.   ابراين معتقد است بايد فرهنگرا براي فهم فرهنگ در پيش گرفته، بن  
باشد. فرد مي و اجتماعي، از موضوعات مطرح در شيوة زندگي هر و بهداشت فردي تطهير

هـاي فرهنگـي موجـود در جامعـة ايـران دورة      مقالة پيش رو، طي سه مرحله، ابتـدا زمينـه  
هاي فقهـي   در قالب نظام هاي كلي معنابخشي كه گاه چارچوب را بررسي كرده، آن پيشااسالمي

سازند، معرفي كرده و در انتها، تعامـل  را مي و بايدها و نبايدها، الگوي فرهنگي تطهير اسالمي
  نمايد.و كنش جمعي مردم ايرا ن را، ارائه مي

  الگوهاي فرهنگي بهداشت در ايران پيش از اسالم، نظام معنائي پاكي و پليدي  .1
ماننـد   جا كه در متون اوسـتائي(  اي دارد، تا آنن، جايگاه ويژهپاكي و طهارت در آيين زرتشتيا

هاي پهلوي و فارسي از آداب سختگيرانة پاكي فرد و اجتماع كه شامل تمـام  ونديداد) و كتاب
شود، سخن گفته شده است. در حقيقت، كل نظام الهيات زرتشتي، مبتنـي بـر اصـل    رفتارها مي

                                                 
1  Clifford geertz. 
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گيري در آن، از نـوع   . مبناي اين آداب سنتي و سختباشدطهارت در تمام سطوح و مراتب مي
، عالم مادي را »شر«بيني، نيروهاي طبق اين جهان گيرد. بربيني خاص زرتشتيان نشأت ميجهان

» شـر «اند و بنابراين انسان درستكار بايد با جسم، روح و اخالق خود به مبارزه بـا  آلوده كرده
كي از حصارهاي بيروني براي مقابله با شـر اسـت كـه    در باورهاي زرتشتي، تن انسان، ي برود.

چنـين تـن زرتشـتي    انسان بايد از وي چنان نگهداري كند تا ديـو بـه درون آن راه نيابـد. هـم    
پذير است، زيرا ديوان، فاقد تن بـوده و در پـي سـكونت در تـن آدمـي       درستكار بسيار آسيب

ت كه هركس به سهم خـود، او را  هستند. پس خارج كردن اهريمن از جهان، بدين صورت اس
كننـد: آلـودگي غيـر     در فقه زرتشتي، آلودگي را به دو دسـته تقسـيم مـي    1از تنش بيرون كند.

اي مانند حيوانـات ايجـاد شـده و آلـوده      مستقيم در اثر حركت چيزهاي متحرك يا با واسطه
در  2داننـد  م ميشدن جسم شخص در اثر تماس با جسد مرده و يا تماس با البسة مرده را مستقي

  شود:ها در آيين زرتشتي اشاره ميجا به تعدادي از ناپاكياين
  . باالترين ناپاكي، نسا يا ميت 1 .1

درفقـه   4شـود.  ها محسوب مـي  خون نيز از پليدي 3باشد.نَسا، الشه و مردار انسان و جانور مي
خص كه در تماس با مـرده  باشد. هر شيء يا شزرتشتي، باالترين پليدي، تماس با مرده (نسا) مي

بينـي زرتشـتي،   شود، حتي نگاه كردن به مرده نيز غسـل دارد. در جهـان  قرار بگيرد، نجس مي
مرگ براي انسان عبارت است از جدائي روح از بدن يا حلول ديـو مـرگ يـا دروج نَسـو در     

رگاه در و ه5چيز را در شعاع معيني آلوده كرده ترين ديو است و همه خطرناك بدن. اين ديو،
اي طعمه الشخوران كرد تا از تباهي بيشتر تن كسي حلول كرد، آن تن را بايد با مراسم پيچيده

  6شود.ديو مرگ جلوگيري 
                                                 

رضا منتظري، تهران: انتشارات دانشگاه اديان  ، ترجمة سيد سعيدجستاري در فلسفة زرتشتيش)، 1388آلن ويليامز(   1
  . 79 – 76و مذاهب، صص 

 .81)، ترجمة از پهلوي نزهت صفاي اصفهاني، تهران: نشر مركز، ص1376(روايت اميد اشوهيشتان   2

 . 452، تهران: نشر مركز، ص دانش نامه مزديسنا ،ش)1374جهانگير اوشيدري(   3

حيح اي در فقه زرتشتي منسوب بـه سـدة سـوم هجـري، ترجمـه و تصـ       ش)، رساله1384(روايت آذر فرنبغ فرخزادان   4
 .93ص المعارف بزرگ اسالمي، هًْحسن رضائي باغ بيدي، تهران: مركز داير

، 3، ترجمة موسي جوان، تهران: دنياي كتـاب، چ مجموعه قوانين زرتشت يا ونديداد اوستاش)، 1385(جيمز دارمستتر   5
 .116، ص 29-27فرگرد 

 .130، ص 15بخش ش)، گزارش مهرداد بهار، تهران: توس، 1369(فرنبغ دادگي، بندهشن    6
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ـتي بـه دو سـاحت مينـوي (مينـوگ) و مـادي        در هستي شناسي زرتشتي، پس از تقسـيم هس
ي بـا شـر و   (گيتيگ)، هدف از آفرينش جهان مادي و تدوام آن، به وجـود آمـدن ميـدان نبـرد    

فرهنگ ديني زرتشتي، سـعي   1باشد.اهريمن معرفي شده است و انسان، نيروي اصلي اين پيكار مي
هاي كيهاني و انساني بين جامعه و محيط، سازگاري ايجاد كند و بـا  كند با معنا دادن به پديدهمي

  عنادار نمايد.  ارائة باور (موظف بودن انسان به مبارزه با اهريمن)، خلقت انسان و جهان را م
ها و تعـاليم زرتشـتي، از خـود بـه نمـايش      رفتار و واكنشي كه مردم ايران براساس آموزه

گذاشتند، پايبندي كامل به اين نظام معنائي بود و مرگ را حلول ديو مرگ در بدن انسـان   مي
(بـراي  دانند. در صورت تماس فرد با اين پليدي بزرگ ترين ميدانسته؛ و اين اهريمن را كاهنده

 3»برَشَـنوم «ترين مسـير تطهيـر را بـا نـام     ترين و طوالنيبايد پيچيده 2حفظ تندرستي ديگران)
. 1، نمود ظاهري دو عنصر از نظام معنائي زرتشتي است. »نه شبه«بپيمايد. انجام آئين برشنوم يا 

آن راه  كه هيچ آلـودگي نبايـد در   اعتقاد به قداست چهار آخشيج و به ويژه تقدس زمين و اين
. اعتقاد به پليدي و ناپاكي مرده. تفسير موجه و معنادار اين كنش و رفتار، با كنـار  2پيدا كند. 

آيد. صدور احكام فقهـي متعـدد دربـارة    هم قرار دادن اجزاي ديگر قانون تطهير، به دست مي
ان كيفيت رفتار با مرده، نحوة شستشوي جسد، حمل جنازه تا دخمـه يـا قـراردادن در اسـتود    

شـور) و  ، اجرت قانوني مرد روحاني در مراسم تطهير، تعداد نساشور (مرده»نسا ساالر«توسط 
جنسيت آنان بر حسب جنسيت متوفي و بهترين زمان اين مراسم، اجراي كيفر تازيانـه بـراي   

داري كسي كه در زمين آلوده به جسد مرده پـيش از يـك سـال زراعـت كنـد، نحـوة نگـاه       
(براي اطمينان از مرگ فرد) بخشـي   4ديدودان و چگونگي مراسم سگاستخوان جسد در است

  اند.ديگر از نظام معنائي طهارت زرتشتي است كه در قالب دستورات فقهي، نمود عيني يافته
فرگرد پنجم ونديداد به شكل مفصل دربارة آداب و رسوم و روش پاديابي يا تطهير افرادي 

دهد.حتي زني كـه بچـة مـرده بزايـد،     اند توضيح ميكه در تماس با جسد مردگان ناپاك شده
                                                 

 . 79 – 76 ويليامز، همان، صص   1
 . 204 – 195، تهران: فروهر، صص مراسم مذهبي و آداب زرتشتيانش)، 1372اردشيرآذرگشنسب(   2
صـد در  «باشـد. بـه موجـب    ؛ برَشنوم، انجام دادن مراسمي براي پاك كردن تن و روان مـي 162 اوشيدري، همان، ص   3

روز (نه شبه) از ديگران جدائي همه كس واجب است كه طي آن، زرتشتي بايد نه شبانه در هفتاد و دوم، بر» بندهش
اي بنشـيند. در طـول ايـن زمـان گوشـت نخـورد و جـز پرسـتش         جسته و با جامة سفيد و تن و روان پاك به گوشه

 اهورامزدا كاري نكند و از هر انديشه غلط، پتت (توبه) كند.
 . 193 – 158؛ 141 – 132 دارمستتر، فصل هشتم، صص   4
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اي  اين زن بايستي در خانه 1گناه بزرگي مرتكب شده و بايد خود و محيط خود را تطهير كند.
دور از آب و آتش و مرد اشه به سر برد و براي تطهير، نخستين غذاي وي خاكستر آميخته به 

شبه در حضور چند موبد و طـي مراحـل   مراسم نه 2ادرار گاو سپس شير،گندم و شراب باشد.
شد. تطهير، ابتدا با ادرار گاو (گُميز) سپس با ماسه و خاك و در فرسا انجام ميسخت و طاقت

خـوران آن را  شد تا سگان و الشـه  جسد مرده بايد برهنه مي3شد.مرحلة سوم با آب انجام مي
رازير شود. تماس لباس بهدين آوري شده و به دخمه سها در استودان جمع بدرند سپس استخوان

  4با كفن مرده نيز ضرورت شستن با گميز و آب را به همراه دارد.
كنـد: اگـر   دان مسلمان، يكي از احكام فقه زرتشتي را اين گونه بيان مـي حوقل جغرافيابن

شود، مگر اينكه به اين آتشكده (منسريان در نزديكـي  زني حامله يا حايض، زنا كند پاك نمي
ايـن   5بيايد و در نزد آتشبان و هيربد برهنه شود و با ادرار گـاو او را پـاك گرداننـد.    شيراز)

باشد، چراكه تا سـه  گزارش، حاكي از شدت پايبندي به احكام زرتشتي (از جمله برشنوم) مي
سدة پس از ورود اسالم هنوز منطقة فارس در برابر رونـد اسـالمي شـدن مقاومـت كـرده و      

شده است. يعقوبي ضمن اشاره بـه بزرگداشـت   ، اجرا مي جا تشتي در آنهاي زر گونه سنت اين
آتش نزد ايرانيان، از مصرف روغن به جاي آب براي استنجاء و فقدان حمام و مستراح در بين 

  6كند. آنان ياد مي
  . دشتان 1 .2

 شـود. در آئـين مزديسـني، بـراي زن    حيض، خون حيض و حائض در فقه زرتشتي دشتان ناميده مـي 
هـاي معمـولي    دشتان، مقررات خاصي وجود داشته است، وي از نظر آئيني ناپاك بوده و از فعاليـت 
نيم خوردة  7شد.مانند طبخ غذا، نزديك شدن به آتش و حتي از ارتباط با همسر و فرزندان، منع مي

د و زن دشتان، سخن گفتن مرد با وي، آب ريختن بر زن دشتان، نگاه زن دشتان بـه آسـمان، خورشـي   
                                                 

ــور(   1 ؛ هاشــم  8، تهــران: موسســة مطالعــات و تحقيقــات فرهنگــي، ص شايســت ناشايســت ش)،1382كتــايون مزداپ
 .353 - 352 تهران: نشر سخن، صصدين و فرهنگ ايراني پيش از عصر زرتشت، ش)، 1382رضي(

 .128، ص 53-45فرگرد  دارمستتر،   2
 . 359رضي، همان، ص    3
 .91، صفرنبغ فرخزادانروايت آذر    4
 . 43تهران: نشر بنياد فرهنگ ايران. ص  جعفر شعار، ، ترجمةاالرض هًْصورش)، 1340حوقل(ابوالقاسم محمدبن   5
 .216 ، ص6و فرهنگي، چ  جا]: علمي ، [بي1 ، ترجمة ابراهيم آيتي، جتاريخ يعقوبيش)، 1371يعقوبي( يعقوب ابي احمدبن   6
   .281 اوشيدري، همان، ص   7
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ترشحات بدن زن پس از زايمـان زن تـا چهـل روز     1باشد. ماه و دست زدن وي به درخت، گناه مي
نفاس و حيض تلقي و آلوده محسوب شده و نيز آلوده ساختن آب باران با البسة دوران حيض، گنـاه  

ي در صحرا يـا  ابايد در كلبههاي باستان، زن در اين ايام، از خانه بيرون رفته و ميدر دوره 2باشد. مي
گزيد، به تدريج با بروز خطرات جاني و حملـة درنـدگان، تصـميم بـر آن شـد تـا       دشت اقامت مي

رسـد وضـع   اتاقكي مجزا در حياط منزل و گاه اصطبل، براي اين ايام درنظر گرفته شود. به نظر مـي 
گونه كه نقش مانقوانين پيچيده و توانفرسا زاييدة تفكر روحانيون زرتشتي بود. در مجموع، زنان، ه

اساسي در نبرد كيهاني با بدي را پذيرفته بودند، اين احكام سخت هم كه جزئي از مبارزه بـا شـر و   
  آلودگي بود را پذيرفته بودند.

ديوي حلول كرده، كه باعث ناپاكي  پس بنا به اين حكم زرتشتي، در تن زن دشتان، اهريمن يا
گزيد كه حداقل بايد جايي دور از خانه مسكن ميشود و به موجب آن و طرد وي از جامعه مي

از آتش و آب و برسم سي گام، و از مرداَشَه نيز، سي گام دور باشد. براي جايگاه تطهير نيـز، بـا   
كردند تا از آن بگذرد. در اين فاصله فقط مقدار انـدكي غـذا   شن نرم و خاك، راهي را آماده مي

ـتر در   3در اين ايام، ضربات تازيانـه بـود.   بردند. كيفر ارتباط با زنبراي وي مي سـرگين و خاكس
از ديدگاه مغان، كسي كه مراسم تطهيـر و پاديـابي    4شد. تماس بااندام زن دشتان آلوده و ريمن مي

را درست انجام ندهد، برهم زنندة نظام اشائي است. در كتب فقهي زرتشـتي، در بـارة شستشـوي    
شباهت اصل شستشوي بـدن در پايـان    5ت گرفته است.هايي صور بدن پس از دشتان( ماه) پرسش

تواند روند پذيرش فرهنگ تطهير را آسـان سـازد. نيـز     دشتان با حكم غسل حيض در اسالم مي
سـاز پـذيرش تطهيـر     زمينـه  ،شباهت گناه دانستن هم خوابگي در دوران حيض در فقه زرتشـتي 

    6شود. رفي ميگردد،به ويژه آن كه مجازات آن پرداخت كفاره مع مي اسالمي
  . هدر، ناخن گرفتن، كوتاه كردن مو1 .3

شناسي دين زرتشـتي بـوده اسـت. ايـن اعتقـاد،      اعتقاد به قداست چهار آخشيج، از اصول هستي
آورد از جمله: دفن نكردن جسد مردة انسان يـا حيـوان   الزامات فقهي متعددي را به همراه مي

                                                 
 .111و110، صصروايت آذر فرنبغ فرخزادان   1
   .209و203 ، صص روايت اميد اشوهيشتان   2
 . 241 – 238، فرگرد شانزدهم، صص ونديداد؛  377 – 376، 363رضي، همان، صص   3
 .13پور، همان، ص  مزدا   4
 .84، همان، ص روايت آذر فرنبغ فرخزادان   5
 .257، همان، ص روايت اميد اشوهيشتان   6

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1393تابستان ، 21م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسالم  148

شود مانند بخـش كوتـاه شـدة    ه از آن جدا ميهائي از بدن كدر زمين و نيز دفن نكردن بخش
  ناخن يا موي كوتاه شده. 

به موضوع تراشيدن  ترين فرگرد از شرايع مغان، يازده بنددر فرگرد هفدهم ونديداد، كوتاه
به موجب ايـن احكـام،    .ها اختصاص يافته استموي سر و گرفتن ناخن و نحوة دفن اين زائده

شود محـل گردآمـدن ديـوان شـده، شـپش و سـاير       در آن ريخته ها گونه زائده زميني كه اين
  گيرد. جانوران موذي در آن جمع شده و كشتزارها و غالت، مورد تهديد قرار مي

مردان اَشه، بايد هنگام دفن اين زوائد، با ادعيه و اورادي سحرآميز، آن را در خاك پنهان 
  1آن شيارهائي ترسيم كنند. كنند، سپس با يك ابزار فلزي سه يا شش يا نه بار گرد

 . خَرَفسترَه1 .4

پشت، مورچه، مگس، شپش، مـوش  به معني حشره و جانور موذي است مانند مار، وزغ، سنگ
جا از  شود ولي در اين در مقالة مربوط به حيوانات به تفصيل در اين باره سخن گفته مي 2و ساس.

رسـاني  ه خواهيم داشت. معيار پليدي، زياناي كوتا جهت ارتباط خرفستران با انسان، ناچار اشاره
مانند گاو، اسب، استر، بز و  است، با اين ديدگاه، آنچه براي انسان مفيد باشد.به زندگي انسان مي

، اوسـتا اي ناپـاك بـوده، براسـاس قـانون     وهرچيز دئوه 3سگ، سزاوار دوستي و حفاظت است.
هـا از مراسـمي كـه در روز     ن ذكر جشـن ابوريحان ضم 4ها ثواب و شايان تحسين بود.كشتن آن

كند كه طي آن مردم با نوشتن افسوني بر كاغـذ و چسـباندن آن   شد، ياد ميپنجم اسفند انجام مي
ايـن مراسـم جشـن برزيگـران      5پرداختنـد. به ديوارهاي خانه به خارج كردن اين جـانوران مـي  

  شد. ر برپا ميكا خوانده شده و براي نگهداري كشتزارها از آسيب جانوران زيان
ارائة اين گزارش از سوي ابوريحان در سـدة چهـارم نشـان ازتـداوم پايبنـدي مـردم بـه         

حكايـت از نـوعي تغييـر در مفهـوم پليـدي و       ،فرهنگ پيشين دارد. انتساب آن به برزيگران
ارتباط با زندگي روزمره دارد. مدي نيز اين جشن را براي خشنودي سپندار مذ و حفظ زمـين  

   6آورد. خرفستران به شمار مياز گزند 
                                                 

 . 378و  377؛ رضي، صص 244 – 242 ، صص17دارمستتر، فرگرد    1
 . 70، ترجمة عسكر بهرامي، تهران: ققنوس، ص زردشتيان، باورها و آداب ديني آنهاش)، 1381مري بويس(   2
 .178 تهران: انتشارات اساطير، ص ،باستان ايران فرهنگش)،  1380ابراهيم پورداود(   3
   .255 اوشيدري، همان، ص   4
 .  356 -  355، صص  1ترجمة اكبر داناسرشت، تهران: انتشارات اميركبير، چآثارالباقيه عن القرون الخاليه، ش)، 1321بيروني( ابوريحان    5

6  Religious ceremonies and customs of the parses(1922),by jivanji modi, Bombay: p.463 . 
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كننده دانستن آب و قبل از آن گميـز (ادرار گـاو)، ماسـه و شـن در فقـه زرتشـتي،        پاك 
  كرد.  را هموار مي  پذيرش و فهم احكام مطهرات اسالمي

  ها. الگوهاي فرهنگي تطهير در ايران دورة اسالمي، بيان تعاليم و آموزه2
ها و كل عالم هستي، يك مجموعة واحد است. خلقـت  هبيني توحيدي، جهان و پديددر جهان

همة اجزاء هستي، هدفمند بوده و در عين حال، همة هستي براي خـدمت بـه انسـان، آفريـده     
ها ذاتاً پليد يـا شـر   شده است. در اين منظومه هيچ آفرينشي، عبث نبوده و هيچ كدام از آفريده

و بخش مـادي و معنـوي تشـكيل شـده، كليـة      شناسي اسالم، وجود انسان از دنيستند. در انسان
احكام و دستورات فقهي اسالمي، در جهت حفظ سالمت روح و آنگاه جسـم انسـان اسـت.    

هاي روحـي يـا جسـمي،    نجس دانستن شراب، خون، مردار و خوك به دليل دربرداشتن لطمه
انسـان)،   باشد. با ارائة اين دليل شاخص (حفظ جـان و سـالمت  فردي يا اجتماعي به انسان مي

ممكن است حتي حكم پليدي نيز تغيير يابد. چنانچه خوردن مردار كه نجس و ناپاك معرفي 
  گردد.در شرايط اضطرار، مباح مي 1شده است،

هـاي پـاك خداونـد يكتاسـت كـه      در نگاه توحيدي يك مسلمان، همة آفرينش، آفريده
آن، بلكـه آلـوده كـردن آن،    تك افراد واجب بوده و نه تنها از بين بردن حفظ آن براي تك 

گناه شمرده شده است. از سوي ديگر، يك فرد مسلمان، خالق خود و همة مجموعة خلقت را 
كند، چراكه همـة  خداي يكتا دانسته و اين مطلب، عشقي نسبت به همة عالم در وي ايجاد مي

  : داند، و به قول سعديعالم را نشاني از او مي
  ن خرم از اوسته جهاـك مـرم ازآنـهان خـبه ج
  ه همه عالم از اوسـتـك ر همه عالمـاشقم بـعـ

هـا، محتـرم و مقـدس هسـتند و بايـد      در اين نگاه، درخت و گـل و گيـاه و زمـين و آب   
، اركان اسالم »ساچيكو موراتا «محافظت شوند.در ديدگاه پديدار شناسانة شرق شناساني مانند 

مخلوقـات، آفريـدة    تار دينداران مسلمان نيز تماميباشد،بنابراين در رف داراي حقيقتي عرفاني مي
ي  باشـد و هـيچ آلـودگي از ابتـدا     ، پس اساس عالم پاك مي پروردگار بوده و نشاني از او دارند

   2خلقت وجود ندارد.
                                                 

 . 173بقره، آية  و الدم و لَحم الخنزيرِ، هًَْانَّما حرِّم علَيكُم الميتَ   1
 .325-140، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي، صصسيماي اسالمش)، 1378ساچيكو موراتا و ويليام چيتيك(   2
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كند با ارائة اين باور، خلقـت انسـان و جهـان را معنـادار كنـد.      فرهنگ ديني اسالم، سعي مي
در نگاه گيرتز،  ديد به زندگي و ايجاد سازگاري بين جامعه و محيط،معنابخشي و دادن معنائي ج

باشد. در جامعة ايران نيز دين اسالم، نظام معنـائي   كار دين بوده و دين نيز نموداري از فرهنگ مي
جديدي را وارد كرد، كه البته اين دين و نظام معنائي جديد، كل دستگاه ذهني و فكري قبلي مـردم  

هاي گرفتن از بسترها و زمينه نداد، بلكه با تأييد برخي از اصول تفكر قبلي، و با بهرهايران را تغيير 
ها، براي مردم قبلي به معرفي ديدگاه خود پرداخت. ديدگاهي كه به دليل شباهت در برخي زمينه

  رد. ها، تغييراتي را آرام آرام ايجاد كايران به راحتي قابل پذيرش بود و نيز به دليل برخي تفاوت
هاي تئوريك ارائه شده از سوي اسالم پرداخته، آنگاه جا نخستبه معرفي چارچوب در اين

  شود. باره و فرايند اسالمي شدن فرهنگ، به اختصار بيان مي رفتار مردم در اين
  هاها و ناپاكيمعرّفي پاكي

 5و پوسـت آن، مردار  4خون، 3مني،2مدفوع،  1شامل: ادرار، هارادر كتب فقهي نخست، ناپاكي
راه ازالـة   10داننـد.  و كـافر (منكـر خـدا يـا مشـرك) مـي       9شراب، 8ميت 7و خوك،6سگ 

باشد ولي خـوردن  هائي مانند خون، ادرار، مدفوع و ... يك بار شستن با آب جاري مينجاست
  باشد. سگ نيز ذاتاً نجس است.گوشت خوك و يا شراب به كلي حرام مي

 13آفتـاب، 12خـاك يـازمين،   11اوليه نيـز شـامل آب،   هاي مطرح شده در كتبپاك كننده
  14باشد.استحاله و اسالم آوردن مي

                                                 
، قـم:  1 ، تحقيق سـيد علـي خراسـاني و سـيد جـواد شهرسـتاني، ج      الخالفق)، 1418طوسي( حسن محمدبن جعفر ابي   1

 . 186، مسئله 218السالمي، صالنشر ا هًْموسس
 .49، مسئلة 103 طوسي، همان، ص   2
 .108، مسئلة 156 همان، ص   3
مسـايل  م)، 1997.ق/ ه1417( مرتضـي الشـريف   موسـي  بـن  الحسـين  بـن  ؛ السيد علـي 46، مسئلة 99 طوسي، همان، ص   4

  .94و العالقات االسالميه، ص  هًْالثقاف هًْ، طهران: رابطالناصريات
 .60؛ طوسي، همان، ص49، قم: مجمع الشهيد الصدر العلمي، صدروس في الفقه المقارنق)، 1411م جناتي(ابراهي   5
 .49و جناتي، ص131، مسئلة 176 طوسي، همان، ص   6
  .143، مسئلة 186 طوسي، همان، ص   7
 .193، مسئلة 222 طوسي، همان، ص   8
 داند. . وي كلية مواد سكر آور را نجس مي95 الشريف، همان، ص   9

  .69، مسئلة 127 طوسي، همان، ص 10
و تنها استثنا در مورد مجاهد است كه وضو گرفتن با آبي كـه بـا    50؛طوسي، همان، ص 80-67 الشريف، همان، صص 11

  داند. آتش گرم شده است را مكروه مي
   .154-151؛ الشريف، صص144-134 طوسي، همان، صص 12
  .218 طوسي، ص 13
 . 29 – 15 ، صصهًْالسابع هًْجا]: كانون الثاني(يناير)، الطبع ، [بيهًْالفقه علي المذاهب الخمسم.)، 1982ق/ 1402( هًْمحمدجواد مغني   14
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ها در فقـه زرتشـتي(مانند    نخستين اقدام، مفهوم سازي جديد و اعالم ناپاكي برخي از پاكي
هاي فوق، آنچه جنبـة اجتمـاعي داشـت، توسـط حكومـت نوپديـد       سگ) بود.از ميان ناپاكي

يد و فروش مشروبات، خوك، فقّـاع (آبجـو)، ايجـاد تمـايز     شد؛ مانند خرمحدود وكنترل مي
اجتماعي بين اقليت كافر و اكثريـت مسـلمان، دور كـردن سـگ از فضـاي عمـومي جامعـة        

  اسالمي، هرگونه معامله و خريد و فروش خون. 
هائي كه مراعات آن به زندگي فردي اعضاي جامعة اسـالمي ايـران، مربـوط    و اما ناپاكي

كار ذيل اجرا مي شد: الف. تبيين توسط نخبگان جامعـه، ب. ايجـاد امكانـات     شد با دو راهمي
  هاي مربوط به آن.ها و سازهبهداشتي و ترويج پاك كننده

  ها از فضاي جامعة اسالمي. رفتار حاكمان، زدودن ناپاكي2 .1
طهارت، مانند بسـياري از دسـتورات فقهـي     وظيفة حكومت اسالمي، در زمينة اجراي قوانين

هـاي بازدارنـده و   گذاري، اجراو نظارت بر اجراي احكام بود. قـوانين بـه شـكل   ديگر، قانون
  كننده، پيشگيرانه و كيفري در اين عرصه وجود داشتند. نهي

پس از تبيـين احكـام و مقـررات اسـالمي توسـط علمـا در جمعـه و جماعـات و ارائـة          
هائي مانند تأسيس نهاد يا ديوانرسيد تا با هاي ديني، نوبت به دولت و حكومت ميچارچوب

هـاي مربـوط    خراج، موقوفات و محتسب، به نهادينه كردن الگوهاي فرهنگـي در آن زمينـه  
برچگونگي اجراي  1بپردازند. تني چند از مفتيان و قضات در مساجد، ضمن حل دعاوي مردم،

  كردند. قوانين وضع شده، نظارت مي
  شود:جا به چند مورد اشاره ميدر اين

ـابراين        قانون رسمي حكومت در ايران بعد از اسالم، تحـريم خـوك و شـراب و آبجـو بـود. بن
هرگونه توليد، فروش و توزيع رسمي آن ممنوع بوده و تعقيب حكومتي را در پي داشـت. حكومـت   

  .نمودها و اجراي حد (زدن تازيانه) اقدام به مجازات خاطيان احتمالي مينو بنياد، با وضع انواع جريمه
دار رفع يا طـرد آن از جامعـة اسـالمي بـود،     پليدي ديگري كه حكومت تازه تأسيس، عهده

بود. جامعة اهل كتاب ساكن ايران اعم از يهودي، مسيحي و زرتشتي موظـف بـه پوشـش    » كفر«
                                                 

، ترجمـة علينقـي منـزوي، تهـران:     االقـاليم  هًْاحسن التقاسيم فـي معرفـ  ش)، 1385مقدسي( احمد محمدبن ابو عبداهللا   1
بارة مسجد شهر نيشابور و به داوري نشستن سپه ساالر با وزير . مقدسي در آن جا در 479، ص 2 انتشارات كومش، چ

او به قصد دادخواهي ستم ديدگان به مدت دو روز در هفته گزارش مي دهد و به وجود دفتر پليس (شرطه) و خـراج  
 .453در مسجد شهر مرو اشاره مي كند. نك: مقدسي، همان، ص 
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ها مشخص شود. اين تمايزات مبناي فقهي و حقوقي  خاص بودند، تا بدين وسيله تمايز اجتماعي آن
اي كـه  ها، متفاوت بود به گونـه هاي مختلف حكومتاين پوشش خاص در دورهداشت. اجراي 

ش، يهوديـان را ملـزم بـه پوشـيدن لبـاس      ا خطاب، نخستين فردي بود كه در دورة خالفت عمربن
الرشيد، عالوه از ميان خلفاي اموي، عمر دوم؛ و از عباسيان هارون 1مخصوص (غيار و زنّار) كرد.

هاي سبك ايرانـي و ابريشـمي   ها را از پوشيدن باالپوش به زرتشتيان، آنبر تكليف بستن كمربند 
ـتن كمربنـدي در زيـر يـا روي لبـاس و       2منع كردند. گاهي زنان ذمي دورة عباسي، ناگزير از بس

  3هاي لنگه به لنگه، سياه و سفيد بودند تا از زنان مسلمان بازشناخته شوند. پوشيدن كفش
هـاي  همه ناگزير از پوشـيدن لبـاس   4ن شيراز كه غيار نداشتند،زردشتيان ايران، بجز زردشتيا

متفاوت بودند تا از اكثريت مسلمانان ايران بازشناخته شوند. اين تمايز در بحث ورود به مسـجد  
ساخت. در ابتدا به اعضاي جوامع ذمي ديگر مانند يهودي و مسيحي اجـازة  نيز خود را نمايان مي
  5اما در مورد زردشتيان، اين جواز با مقداري ترديد همراه بود.دادند، ورود به مسجد را مي

بيان اين نكته است كـه وقتـي    هدف از ذكر اين دو مورد (پوشاك و نيز ورود به مسجد)
اين تمايزها را قائل است، بديهي است  - كه منكر خدا نيستند- حاكميت، در مورد اهل كتاب 

شد و از بسياري ر جامعة اسالمي ايران پذيرفته مي، تنها به عنوان شهروند معمولي د»كافر«كه 
  از مراودات اجتماعي محروم بود. 

پس، در فرايند اسالمي شدن فرهنگ مردم ايران در زمينة تطهير، نظـام معنـائي جديـدي    
شـوند. گرچـه   شود كه طي آن، افراد برحسب اعتقادات به پاك و ناپاك، تقسيم مـي خلق مي

دو سدة اول، فرصتي براي اجرا نداشت ولـي بـه تـدريج از سـدة      برخي تمايزات اجتماعي، طي
ايم. چوكسي بوده - به خصوص دربارة لباس  - سوم در ايران به وضوح، شاهد اعمال اين قوانين 
  6داند.اي شهرنشين با برتري عددي الزم ميعامل اين موضوع را تبديل مسلمانان به جامعه

نوري به نـام سـگ بود.گرچـه در مقالـة بعـد بـه       پليدي ديگر از ديدگاه فقه اسالمي، جا
                                                 

 .  12المعارف بزرگ اسالمي، ص هًْ، تهران: مركز داير14، ج رف بزرگ اسالميالمعا هًْداير، »پوشاك«ش)، 1369علي بلوكباشي(   1
ستيز و سازش زرتشتيان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعـه ايـران نخسـتين    ش)، 1381چوكسي( كرشاسپ جمشيد   2

 . 162، ترجمة نادر ميرسعيدي، تهران: انتشارات ققنوس، ص هاي اسالمي سده
نيـا، تهـران: شـركت     ، ترجمـة مسـعود رجـب   زندگي اجتمـاعي در حكومـت عباسـيان   ، ش)1369مناظراحسن( محمد   3

 . 74انتشارات علمي و فرهنگي، ص 
 .640مقدسي، همان، ص    4
 . 12بلوكباشي، همان، ص   5
 . 162چوكسي، همان، ص    6
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جا به  تفصيل دربارة جايگاه حيوان در الگوي فرهنگي تطهير سخن خواهيم گفت؛ ولي در اين
اي  دليل اهميت سگ در اقتصاد مبتني بر دامپروري و كشاورزي و ارتباط آن با انسان به اشاره

سازي جديـد   حاكي از مفهوم ،ين حيوانبارة ا كوتاه بسنده خواهيم كرد. تحول مفهوم پليدي در
است. مطالعه در متون فقهي زرتشتي، اهميت و جايگاه بسيار مهـم ايـن حيـوان را     فقه اسالمي
، فرگرد سيزدهم، اختصاص به نحوة رفتار با اين حيوان دارد و عـالوه  ونديدادسازد. آشكار مي

گلـه، سـگ تولـه،    خاصيت و خصلت سگ، به كيفر قتل سگ پوزه دراز، سـگ   8بر ذكر 
 200كند، نيز كيفر كسي كه غذاي بد به سگ بخوراند، سگ خانه يا سگ شكاري اشاره مي

هـاي  باشد. در فرگرد چهاردهم مجازاتضربه تازيانه سروشه مي 200ضربه تازيانه اسپاهه و 
نياز به گفتن نيست كه وجود اين  1تر براي قتل سگ آبي و كفارة آن عنوان شده است.سنگين

گرانـه از ايـن حيـوان در جامعـة باورمنـد      وانين سخت گيرانه، باعث ايجاد رفتـار حمايـت  ق
گرديد، به خصوص كه در فرگرد پانزدهم، بندهاي سوم تا پنجم، گناه فـردي  زرتشتي ايران مي

كه به سگ گله يا نگهبان خانه، خوراك گرم و استخوان سخت بدهد كه در گلوي سـگ،  
كه به سگ آبستن ضربه بزند و يا براي ترسـاندن سـگ،    اند يا اينگير كند يا دهانش را بسوز

هاي خود را به هم بكوبـد، گنـاه پشـوتن در نظـر گرفتـه شـده اسـت. و در باورهـاي         دست
  2باشد.كفاره ميتوبه و بيزرتشتيان، پشوتن، گناه بي

» هنامـ  سـگ «را  ونديداداحترام به اين جانور در حدي است كه هاشم رضي، اين دو فصل 
كند كه كيفر قتل انسان و سگ در يك رديف است و حتي قواعـد  كند و اشاره ميمعرفي مي

   34شود.تطهير در بارة الشة مرد اشه و سگ، يكسان در نظر گرفته مي
كنيم، متوجه كشمكش وقتي متون زرتشتي را با عقايد فقهي اسالم در اين زمينه مقايسه مي

شويم. در فقـه اسـالمي،   هاي نخستين فتوح مي يران در سالو درگيري فاتحان اسالمي و مردم ا
شود، طبيعي است اين حكم در نخستين مرحله، پرهيـز از  سگ جانوري ذاتاً نجس معرفي مي

چه در نگاه فقهـي اسـالم، سـگ نيـز      كند، گرسگ را الگوي رفتاري يك مسلمان اعالم مي
ي نبيند ولي به هرحال حقوق و جايگاه مانند هر جانور يا گياه ديگر بايد مراقبت شده و آزار

اي بـراي آزار  باشد. مري بـويس آزار سـگ را وسـيله   انسان و حيوانات در اسالم متفاوت مي
                                                 

 . 229 – 211 دارمستتر، صص   1
 .231 – 230 همان، صص   2
  .371 – 370 رضي، همان، صص  3
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زرتشتيان معرفي كرده و معتقد است در اسالم اوليه، سـراغي از خصـومت مسـلمانان امـروز     
دور انـداختن كسـتي   دهد كه بدرفتاري با سگ (همانند بينيم و احتمال مينسبت به سگ نمي

   1 شد.وتف كردن در آتش) نشان ظاهري نو مسلماني قلمداد مي
توان اقدامات حكومت نوپديد در فرايند اسالمي شدن الگوي فرهنگي به طور خالصه مي

  گونه بيان كرد. تطهير و واكنش مردم در برابر آن را اين
ردن فضـاي بيرونـي   كـ  سعي بر پـاك  با اعالم حرمت مشروب و خوك، حاكمان اسالمي

رغم تالش حاكمـان، گـزارش مورخـان از رواج     جامعه ايران از خوك و شراب داشتند. علي
  كند. در سدة چهارم از تداوم سنن قبلي حكايت مي 2فقّاع در قرميسين و ري

ايجاد تمايزات اجتماعي براي كفار و در مرحلة بعد، براي اهل كتاب به ويـژه زرتشـتيان،   
 4و در زمينة پوشـاك بـا پوشـش متفـاوت     3ي مانند پرداخت جزيه و خراجهاي مالدر زمينه

گرايانـه   هاي نخستين به رفتاري مصـلحت  ساكنان ايران را طي قسده 5هاي ازدواج،ومحدوديت
  6براي پذيرش و تن دادن به قواعد آيين جديد كشاند.

نـق يـافتن   هاي معيشـت در دورة بعـد از اسـالم و رو   در مورد سگ نيز، تغيير در شيوه
پروري و كشاورزي بسيار زيـاد   تجارت، از اهميت اين موجود كه در معيشت مبتني بر دام

بود، كاست. شايد هم، خود مردم ايران، به تدريج از اين حيوان فاصـله گرفتنـد. دليـل ايـن     
باشد كه ايـن ميـزان اهميـت سـگ را     مي ونديدادمدعا، برخي از بندهاي فردگرد سيزدهم 

كند و در صورتي كه اين حيوان، گوسفندي را پـاره  از گله و مزرعه بيان ميبراي حفاظت 
هـا، بريـدن پاهـا و دم    هايي ماننـد بريـدن گـوش   كرد يا انساني را زخمي كرد، به مجازات

  7شود.محكوم مي
                                                 

  ,190 ، همان، صبويس   4
 .587و  582 مقدسي، همان، صص   5

؛ نصايح مكـرر ابويوسـف در بـارة    125-123 ، صصهًْالمعرف بيروت: دار ،الخراج تا]،ابويوسف[بي القاضي ابراهيم  بن يعقوب    6
 شده است.  گر خشونتي است كه از جانب مأموران اخذ ماليات، اعمال مي منع آزار جسمي ذميان بيان

 .128 -127سف، همان، صص ابويو   7

؛ با اين توضيح كه احكام فقهي مربـوط بـه منـع ازدواج بـا زرتشـتيان از سـوي       154 و 101 چوكسي، همان، صص   5
ها حصاري براي ايجاد روابط اجتماعي بـود ولـي پـس از مـدتي ايـن منـع بـا         علماي مسلمان و زرتشتي، تا مدت

 شرايطي به جواز تبديل شد.

 .  135 چوكسي، همان، ص   6

 . 34و  31 ، بندهاي218و  217دارمستتر، صص    7
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  . رفتار و كنش هاي مردم2 .2
  ها. برخورد با ناپاكي2 .2 .1

باشـد. ماننـد   ي تبيين شده، موارد بهداشت فردي مـي هايي كه در فقه اسالمدستة دوم از ناپاكي
  ادرار، مدفوع، خون و ... .

از ميان مردم، گروهي از نخبگان به تبيين احكام اين نجاسات پرداخته و راهنمـاي مـردم   
- مي» ختنه«در احكام عملي زندگي خود شدند. نخستين مورد از احكام زندگي فردي، دستور 

  شود. مي باشد كه فرايند آن شرح داده
هـاي نخسـتين   ختنه كه ازابتدا از قوانين فقهي اسالم محسوب شده و در سال دستورالف. 

آمد، به راحتي از سوي جامعة ايرانيان زرتشـتي  فتوح، نماد مسلماني براي مردان به شمار مي
  قابل قبول نبود. 

اعضـاء بـدن   هاي زيادي در رابطه با بريـدن بخشـي از   گيريدر ابتدا آئين زردشتي، سخت
ها معتقد بودند، اگركسي به اسالم گرويد و ختنه شـد،   توسط نو مسلمانان داشت، چرا كه آن

يابـد و  آنچه از بدن او بريده شده، اگر در زمين بيفتد، از طريق خاك به آب و آتـش راه مـي  
  1ترين گناه او، مرگ ارزان خواهد بود. ها گشته و در آن صورت، كم باعث آلودگي آن

اعراب مسلمان، مورد پذيرش  ةكه حداقل در جامع لمانان مجبور بودند به خاطر ايننو مس
داد كه نه  قرار بگيرند، اين سنت را انجام دهند. عدم انجام اين سنت، فرد را در حالتي قرار مي

ميان زرتشتيان پذيرفته شود و نه ميان مسلمانان. گرچه در اوايل، دل كنـدن از آئـين گذشـته،    
. گزارش طبري شاهد اين ماجراست، هنگامي كـه حـاكم خراسـان دسـتور داد تـا      دشوار بود

كـدام ختنـه   اند يا نه، مشاهده شد كـه هـيچ  ببينند كه آيا، نومسلمانان ماوراءالنهر ختنه كرده
در مراحل نخستين فتوحات، اعالم مسلماني، راهي براي معاف شـدن از پرداخـت    2اند. نكرده

دو  - حاكم اموي خراسان - عبداهللا سلمي  بن ق كه اشرس110در سال جزيه بود. به عنوان مثال 
عمر نامه نوشت كه: خراج براي مسلمين، سرمايه و نيـرو   نفر مبلّغ را به سمرقند فرستاد به ابن

هـايي   اند. تو خود رسيدگي كن كـه اگـر آن  ام كه سغديان با رغبت اسالم نياورده است. شنيده
انـد از جزيـه و پرداخـت    را حفظ كـرده  قرآناند و يك سورة كنند، ختنه كردهكه ادعا مي

                                                 
 . 17 – 15 ، صصروايت اميد اشوهيشتان   1
، تهران: انتشارات، اساطير، 9ج، ج 12، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تاريخ الرسل و الملوكش)، 1375طبري( جرير محمدبن   2

 . 3959، ص 5چ
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نويسد كه اين تفحص، باعث دست كشيدن هفت هزار سغدي از بويس مي 1خراج معاف شوند.
ولي به تدريج با كاهش تعـداد زرتشـتيان و افـزايش قـدرت سياسـي و بعضـاً        2دين جديد شد.

شد. تغيير رفتار مـردم ايـران بـه دنبـال      ها، تمايل به اجراي اين دستور، بيشتراقتصادي مسلمان
تـوان گفـت؛ ختنـه عـالوه بـر داليـل        پذيرش مفهوم جديد نجاست صـورت گرفـت و مـي   

 شناختي و كاربرد بهداشتي آن، نشان تعبد و پذيرش مسلماني مردم ايران بود.  نشانه
  پس واكنش اولية مردم به دستور ختنه، مقاومت و طرد بود. 

هـاي فقـه   گيريبود. سختم فردي، مربوط به ايام عادت ماهانه زنان يكي ديگر از احكاب. 
گـام فاصـله از   فرسائي را براي زنان، ايجاد كرده بود. سي زرتشتي در اين ايام، شرايط بسيار طاقت

گرفتن در ساختماني جدا بـا راه عبـور خـاص،     آب، آتش و مرد پارسا، نگاه نكردن به آتش، قرار
ها و تـن  دادن غذائي اندك با قاشقي دسته بلند در ظروف آهني يا سربي به آنان، شستشوي دست

  3باشد.كودكي كه آن زن را لمس كرده باشد، بخشي از قواعد مربوط به اين ايام مي
ن يك رنـج و اذيـت بـراي    ، اين دوره را به عنواقرآندر مقابل، فقه اسالمي براساس آيات 

ايـن احكـام    4زنان معرفي كرده و تعدادي دستورات مراقبتي براي اين ايام صادر كـرده اسـت.  
بيشتر براي آرامش و استراحت زن و سپري كردن اين دوره وضـع شـده اسـت، سـاقط شـدن      

باشد؛ ولـي در همـان حـال، زن در    تكاليف عبادي نماز و روزه و اعتكاف، به همين منظور مي
هـا و وظـايف خـود    گرفت و بـه مسـئوليت  جمع اعضاي خانواده و در كنار فرزندان قرار مي

پرداخت. مطالعات اخير، وجود اين اختالف فقهي را موجب رغبت زنان زرتشتي ايراني به  مي
  5داند.طلب مردان مسلمان براي همسري مي

، باعث گرايش روزافزون گيري فقه اسالميپس در فرايند اسالمي شدن فرهنگ ايرانيان، آسان
ـيض و گرفتـاري    به اسالم، گرديد. زنان زرتشتي كه در جامعة اسالمي ازدواج مـي  كردنـد، از تبع

هاي مشترك دربارة ايام قاعدگي، نه تنها فهم يافتند. بنابراين، وجود زمينهدائمي و مكرر نجات مي
هـا،   گيريجود شرايط تاريخي سختكرد، بلكه وآن را براي مردم و به ويژه زنان ايران، آسان مي

  آوردن به آئين جديد شد و اين (رفتار)، خود، تعديل موقعيت حاضر بود.باعث روي
                                                 

 .45 ، ص: دار صادر، بيروت14، ج الكامل في التاريخق)، 1385اثير( بن محمد الكرم ابي بن علي ابوالحسن   1
 . 180بويس، همان، ص    2
 . 239و  238، صص 8 – 2فردگرد شانزدهم، بندهاي  دارمستتر،   3
  .222، آية يسئَلونَك عنِ المحيضِ قُل هو اَذَي فَاعتَزِلُوا النّساء في المحيضِ و التَقرَبوهنَّ حتّي يطهرنَ، بقره   4
 . 153چوكسي، همان، ص    5
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از احكام فردي ديگر كه در زندگي مردم ايران، داراي نقش بود، موضوع ادرار و مدفوع و ج.  
وع، تغييري رخ نداده هاي دو آئين در مفهوم پليدي ادرار و مدف ... بود. به دليل شباهت برداشت

  و تنها برنقش پاك كنندگي آب تأكيد بيشتري شده است. 
رنگ ايران قبل از اسالم به امر بهداشت، نظافت، بيماري، سرايت آن و  العاده پرتوجه فوق

گيري، بستر مناسبي را براي پذيرش نظام ديني طهارت و پاكي اسالمي، ميان مـردم ايـران   پيش
اي مسلمان ايراني در جهت هماهنگ كردن احكـام دينـي بـا شـرايط     تالش فقه 1فراهم كرد.

هاي عمليه، مشهود زماني و زيست اجتماعي و شرايط رفاهي و اقتصادي مردم، در تدوين رساله
ها به طهـارت و نجاسـت، صـدور    هاي مفصل و جداگانه در آن كتابباشد. اختصاص بابمي

مثال، متناسب با داشتن چاه يا قنات در اطـراف)  احكام متناسب با نوع زندگي مردم (به عنوان 
  هاي نخبگان براي تسهيل پذيرش آئين جديد بود. از تالش

اما در مورد آئين تطهير نيز مانند بسياري از الگوهاي فرهنگـي ديگـر، شـكاف و فاصـله     
هاي ديني و مردم عمالً در زندگي روزمرّه، وجود داشـت. ايـن فاصـله در    هاي متنميان آموزه

شـود. قـرار   مورد تطهير ديني، بيشتر به شرايط جغرافيائي و زيستي كشور ايـران مربـوط مـي   
گرفتن ايران در منطقـة نيمـه خشـك، كمبـود و نبـود آب در منـاطق كـويري و گرمسـير،         

آورد. مقدسي در سفرنامة خـود در   توانست تخطي از الگوي فرهنگي تطهير را به همراه بي مي
هـا  ها در خيابان آن«نويسد: منطقة كاث بر كرانة نيشابور، چنين مي سدة چهارم، دربارة مردم

  2».روندكنند و با همان پا به نماز جماعت ميادرار مي
توانست در عدم نكتة ديگر، بعد مسافت ميان مناطق ايران با حاكميت مركزي بود كه مي

ر اسـالمي، مـؤثر واقـع    ايجاد امكانات رفاهي و بهداشتي و در نتيجه عدم اجراي الگوي تطهيـ 
اي كه، مناطق شهري و نزديـك بـه حاكميـت مركـزي، در پـذيرش فرهنـگ       شود. به گونه

اسالمي در همة اجزاء مانند پوشاك، خوراك، مسكرات، آداب و رسوم، تأسيس مسـاجد و  
سـال بعـد، پذيرنـدة فرهنـگ اسـالمي       200زبان، پيش قدم بوده و مناطق روسـتائي گـاهي،   

شد آهنگ گرايش بـه  ور كلي دور از دسترس بودن مناطق روستايي موجب ميبه ط 3اند. بوده
                                                 

، تهـران:  2 ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده، ج    ،و معادن الجـوهر ش)، مروج الذهب 1374مسعودي( الحسين بن علي ابوالحسن   1
؛ توجه به بهداشت و پزشكي در ايران از دير باز، باعث رونق رشتة پزشكي 367، ص 25انتشارات علمي و فرهنگي، چ 

عصر ساساني گشته و همين موضوع، سبب آوازه بلند طبيبان ايراني در دربار خلفاي عباسي گرديـد.  در جندي شاپور 
 مسعودي نمونة آن را در جلد دوم در ذكر ماجراي بيماري هارون الرشيد آورده است. 

  . 416مقدسي، همان، ص    2
 . 134چوكسي، همان، ص    3
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اسالم در اين مناطق، كندتر باشد و تا سدة سوم هجري اسالم، بيشتر در شـهرها رايـج بـوده و    
  1اكثر مردم روستاها هنوز غير مسلمان بودند.

توجـه واقـع    يكي ديگر از آداب و رسوم بهداشتي كه در ايران دورة اسالمي نيز مـورد د. 
در جنگ بـا  » مخلّد بن صاعد«باشد، مسعودي در حاشيه شرح قدرت يافتن شد، حجامت ميمي

يعني  - كه وي با وضعي رسوا  كند و اينق، به حجامت كردن وي اشاره مي273صفّار، در سال 
  2(در حال حجامت) در مدائن ديده شد. - در پوششي اندك 

  آن در رفتار مردم ها (تطهير) و فرايند . پاكي2 .2 .2
  شود:ها بود. در اينجا به الگوي تطهير اشارة مختصري ميوجهة سخن تا كنون، موضوع ناپاكي

شـود. در  تلقي مـي  3برترين پاك كننده» آب«در فرهنگ اسالمي (برآمده از متون ديني)، 
  تنگناهاي طبيعي، پس از آب، خاك و آفتاب نيز براي طهارت در نظر گرفته شده است.

باشـد و  مـي  كـريم  قـرآن برگرفتـه از آيـات    6و غسل، 5تيمم 4ساس دستورات فقهي وضو،ا
جزئيات آن توسط بزرگان ديني، احاديث مأثوره از معصومين(ع) و مراجعه به سنت رفتـاري  

  آنان و نيز (مراجعه به) عقل، به مسلمانان معرفي شده است.
  . وضو2 .2 .2 .1

مشـابهت فراوانـي بـا فقـه اسـالمي دارد. چنانچـه، در       دستورات فقه زرتشتي در اين زمينـه،  
ها و صورت قبـل از ورود بـه آتشـكده و هنگـام      فرهنگ شفاهي زرتشتيان نيز، شستن دست

ها (حتي در منزل)، الزامي است و اين درحالي است كه نظافـت و پـاكي كـل    برگزاري نيايش
مانند اسـالم، ابتـدا قسـمت      بدن هم بايد مراعات شود. حتي در ترتيب شستن اعضاي وضو نيز

راست بدن اولويت دارد، وضو و سه بار شستن دست و پا و پس از آن چـرب كـردن اعضـاي    
نظـام   7باشـد. ) هنگام برخاستن از خواب الزم ميkehurin» (كهورين«وضو با روغن مخصوص 

                                                 
 .55، ترجمة محمدرضا وقار، تهران: تاريخ ايران، ص ميانهگروش به اسالم در قرون ش)، 1364ريچارد بولت(   1
 .607، ص 2مسعودي، همان، ج    2
 .48؛ و اَنزَلنا منَ السماء ماء طَهوراً، سورة فرقان، آية 11و ينَزِّلُ علَيكُم منَ السماء ماء ليطَهرَكٌم، سورة انفال، آية    3
4   اَيدي كٌم وجوهلوا وينِ، مائده، آية فَاغسلَي الكَعبكُم اوا بِرؤُسحامسقِ ورافلَي الم6كٌم ا . 
 .6فَتَيمموا صعيداً طَيباً، مائده، مائده، آية    5
 .46و نساء، آية  6 و ان كُنُتم جنُباً فَاطَّهروا، مائده، آية   6
 .45بغداد، ص هًْضياء، ساعدت علي نشره جامع هًْبعبغداد: مط ،في االسالم هًْتاريخ الصال، ]تا بي[جواد علي   7
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به منزلة  معنائي نهفته در دستور فقهي زرتشتي آن است كه آنان، تطهير براي عبادت ايزدان را،
در زمينة شستشو با آب، به علت مقـدس دانسـتن    1كردند.رادع و مانعي در برابر شر، تلقي مي

  2آخشيج آب، از شستن دستها در آب جاري و انداختن آب دهان در آن امتناع مي ورزيدند.
پس، وجود زمينة قبلي تطهير براي مناسك آئيني زرتشتي، پذيرش حكـم فقهـي وضـو را    

  و در كتب مورخان هيچ مقاومتي در برابر آن، گزارش نشده است.تسهيل كرده 
  . تيمم2 .2 .2 .2

باشد. در احكام فقهي زرتشتي براي پاك كردن شيء پليد، ابتدا زمينة مشترك ديگر، تيمم مي
بايد با ادرار گاو (گُميز) و سپس با خاك و ماسه و در مرحلـة سـوم بـا آب، آن آلـودگي را     

پيش از برگزاري نمازهاي واجب عبادي، بايد وضو گرفت و اگـر آب در   در مانويت، 3سترد.
در احكام اسالمي نيز در صـورت نبـود آب بـراي     4توان با خاك تيمم كرد.دسترس نباشد مي

توان با خاك تيمم كـرد. وجـه مشـترك    وضو يا غسل، يا احتمال خطر و ضرر براي بدن، مي
  باشد. طهيرها، براي عبادت و پرستش ميديگر، در هر دو آئين، مقدمه بودن اين ت

باشـد   زمينة مشترك ديگر كه به فرايند اسالمي شدن كمك كرد، موضوع لمس ميت مي
كه در فقه اسالمي نيز، بالفاصله، پس از مفارقت روح از بدن و سرد شدن آن، لمس ميت، بـه  

ند؛ ولي قـوانين  ا غسل نياز دارد. پس در اصل نجس دانستن بدن ميت، هر دو فرهنگ، مشترك
تر از قواعد زرتشتي است و تنها به غسل مس ميت اكتفـا  باره، بسيار سادهفقهي اسالمي در اين

سـازي شـهرهاي اسـالمي، بـا      هاي بعد، در فضاكند. ترويج فرهنگ تطهير اسالمي در سدهمي
   5دهد.نشان ميها خود را  ها و حتي حفر چاهها، كاريزها، آبراهها، قناتنمادهايي مانند حمام

  . استحمام و غسل2. 2. 2. 3
كه ناپاكي زرتشـتيان   ها است، ولي مسلمانان با تصور اينكنندهدر هر دو فرهنگ آب از پاك

                                                 
 . 28بويس، همان، ص    1
 . 104همان، ص    2
 . 75، بند 156دار مستتر، ص    3
 .65، ص حضور ايرانيان در جهان اسالمش)، 1381احسان يارشاطر(   4
، از وجـود  470 ا؛ در صاز تأسيس امكاناتي مانند وضوخانه هاي بزرگ در كنار جامع شـهره  180 مقدسي؛ وي در ص   5

دهد  در نزديكي ابيورد خراسان، گزارش مي» رباط كوفن«آب انبار و دو بركه و كاريزي با آب گوارا در كنار مسجد در 
 دهد. خبر مي 471 ، در ص»طبس خرما«و يا از وجود آب انبارها و كاريز در 
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ها ممكن است از طريق آب انتقال پيدا كند، زرتشتيان را از تردد در اماكن عمومي مانند حمام
دانستند. وان هر دو دين، همديگر را نجس ميمنع نمودند. با ورود اعراب مسلمان به ايران، پير

از طرفي آب و آتش نزد زرتشتيان بسيار مقدس بود و از سوي ديگر، ناخودآگاه پيـروان هـر   
ها ، حضور داشتند. قانون زردشتي، اعراب را از ورود به آتشكده هاي عمومي دو آئين، در مكان

ن اجـازة ورود بـه مساجدشـان را    كرد، در مقابل، اعـراب مسـلمان نيـز بـه زرتشـتيا     منع مي
  1دادند. اين مسئله در مورد آب هم صادق بود. نمي

در روايت اميد اشوهيشتان، به زرتشتي مؤمن به هيچ عنوان، اجازة رفتن به حمام مسلمانان 
هاي الزم ذكر كـرده و  شود، حتي در صورت توصية پزشك. علت آن را عدم رعايتداده نمي

ها (مسلمانان)، قوانين شرعي حفظ و حراست آب و آتش از مدفوع  ن آنزيرا در دي«نويسد: مي
گـردد و   و مواد ناپاك منظور نگرديده، اگر كسي چنين اقدامي كرد، تن او آلوده محسوب مي

، روان ارداويرافنامـه در  2».ها خود بايد حمام جداگانه داشته باشـند بايد تطهير گردد. زرتشتي
مابه رفته و چرك و نسا(مردار) به آب و آتش و زمين بردنـد  مردم دروندي كه بسيار به گر

بديهي است كه در اين مورد نيز مانند ساير مراودات و اعمال  3شوند. در حال مجازات ديده مي
اجتماعي، با قدرت گرفتن اسـالم و تأسـيس نهادهـا و مؤسسـات اسـالمي و افـزايش عـددي        

هـا و مقـررات اسـالمي جـايگزين     شد و آئينمسلمانان، الگوهاي رفتاري زرتشتيان كنار زده 
هـاي   گزارش مورخان در ايـن بـاره از بخـش    ها در دوره اسالمي گرديد. پس از تأسيس حمام
كند مانند بي لنگ به گرمابه در آمدن افراد در برخي منـاطق، يـا    ديگر فرهنگ حكايت مي

   4پاسداري گرمابه توسط زنان.
ة ايران را تشكيل دادند، ساختن حمام در كنار بناي كه مسلمانان، اكثريت جامع پس از آن 

هـا  كنندهمسجد، بازار و مدرسه مورد توجه قرار گرفت. توجه به آب به عنوان يكي از پاك
در ساخت فضاي شهري به شكل تأسيس قنات، كاريز، حفر چاه در گذرهاي اصـلي و سـپس   

و چهارم در ميـدان اصـلي شـهر،     هاي سوم اي كه در سدهدر منازل خود را نشان داد. به گونه
ها را مانند مسجد، مدرسه، حمام و بازار در كنار هم قرار گرفته بود. معماران مسلمان، حمام

كـاري خـود   بري و شيشـه كاري، مقرنس، منبت، گچمساجد و مدارس، عرصة هنرهاي كاشي
                                                 

 . 158و  157چوكسي، همان، ص    1
 . 136 – 132صص ، همان، روايت اميد اشوهيشتان   2
 .73انجمن ايرانشناسي فرانسه، ص –ش)، فيليپ ژينيو، ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار، تهران: معين 1382(ارداويراف نامه    3
 شيراز و اصفهان . 654 مقدسي، همان، ص   4
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يس، توسعه، تجهيز بودند. تحول نظام معنايي شستشو و تبديل آن به غسل اسالمي در تاسكرده 
و ترويج حمام در شهرهاي اسـالمي مـؤثر بـود. رواج و گسـترش حكـم غسـل در فرهنـگ        

فضـالن از غسـل    هاي زير دريافت. اظهار تعجب ابـن  توان از گزارش سدة چهارم را مي اسالمي
دينان كـه   ي خرم ها ن ساكن كوه و يا توصيف مقدسي از مرجيا1ها(غزها) جنابت نكردن ترك

  2كنند. ت نميغسل جناب
خانه، نويسان در باره توجه به آب، سد، وضونامههاي سفردر اين جا به تعدادي از گزارش

شـود. ناصرخسـرو بـه شـهر پررونـق      انبار، و حمام در بناي شهرهاي اسـالمي اشـاره مـي   آب
متوضاي (وضو خانه) آن را چهل حجره در پيش «كه  جا و اين و مسجد بزرگ آن» ميافارقين«

كند و اين كه دو جوي بزرگ آب درهر خانه وجود داشـت و حمـام هـا و    اشاره مي »است
  3دهد.سراها و مساجد متعدد. وي در جاي ديگر از حمام عمومي شهر بصره خبر مي كاروان

(نزديـك   فضالن دربارة وجود حمام در منطقة بسيار سرد جرجانيـه  گزارش خواندني ابن
هـا و بازارهـا خلـوت     وا به قدري زياد بود كه كوچهرود جيحون) اين گونه است: سرماي ه

بودند. از حمام بيرون آمدم، وقتي به خانه رسيدم، ريشم يك پارچه يخ بسته بود، بـه طـوري   
ها و شرايط آب و هوايي تأسيس حمام در آن سال 4را به ناچار به آتش نزديك ساختم. كه آن

 ه بهداشت خبر مي دهد.از توجه مسلمانان به احكام فقهي اسالمي و توجه ب
تـوان گفـت: ماننـد بسـياري از     اما دربارة وجود حمام در منازل، در زمـان عباسـيان مـي   

امكانات ديگر، طبقات ثروتمند و منتسب به قدرت، موقعيت باالتري داشتند، چنانكه دربارة 
د و از هاي آب جـاري بـو  هاي آنان وسيع و در آن جا بركهاند: خانهمنازل زنان اشراف آورده

تر، منـازلي بـه شـكل    در همان حال طبقات پايين 5مند بودند. امكانات نظافتي نظير حمام بهره
 6ها حمام داشته ولي بيشترشان فاقد حمام بـود.  مستطيل با مساحت كم داشتند كه بعضي از آن

و  حوقل از ديدن امكانات رفاهي براي مسافران در منطقة ماوراءالنهر اظهار شگفتي نمـوده  ابن
                                                 

 .70و 69صص  بنياد فرهنگ ايران، ، ترجمة ابوالفضل طباطبايي، تهران:سفرنامهش)، 1345( فضالن بن حماد راشدبن بن العباس احمدبن   1

 .596 مقدسي، همان، ص   2

. ميافـارقين،  154 و 4 ، صـص 4 ، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهران: كتاب فروشي زوار، چسفرنامهش)، 1370ناصرخسرو(   3
  .291اند بخشي از آن را خسرو پرويز و بخشي از آن را انوشيروان ساخته است. ص  شهري است در دياربكر و گفته

 .66فضالن، همان، ص  ابن   4

 .106، بيروت: داراآلندلسي، ص 6، ج العقد الفريد، ]تا بي[اآلندلسي ربه عبد ابن محمد بن احمد   5

 .190، بيروت: دارالنهضه العربيه، ص الزمن العباسيم)، 1993الدين( علم المصطفي   6
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هاي آن، در قسمتي كه حصـار   سراهاي سمرقند و حايط چنين ادامه مي دهد: در غالب كاروان
بيروني آن را فرا گرفته، افزون بر دو هزار مكان است كه آب يخ خيراتي دارد. وي در ادامه، 

ها سـقايه (جـاي آب) سـاخته شـده و در      دهد كه در برخي از آنحتي سازة آن را توضيح مي
اصطخري نيـز   1اند.هايي را در ديوار كار گذاشتهمسي نصب گرديده و گاه كوزهبرخي حباب 

ها و جايي ها، مسجدها، رباطها، سرمحلتدهد كه: در همة خانهدربارة ماوراءالنهر شرح مي
دهـد  نهاده باشد به تابستان و ادامه مـي » سبيلي«كه مردمان نشينند، بيشتر آن است كه آب يخ 

  2ام كه در شهر سمرقند هزار جايگاه آب يخ خيراتي وجود دارد.ر شنيدهكه از معتمدان شه
كنـد:  گونه گزارش مـي  قصبة فرغانه و مظاهر تمدني آن، اين 3»اخسيكت«بارة مقدسي در

اين قصبه شهري اندرون دارد كه كاريزها از آن گذشـته، انبارهـاي زيبـايش را كـه بـا آجـر       
- كند. وي در جاي ديگر، در توصيف رسـوم شـام مـي   اند، پر آب ميكاري كردهساخته و گچ

از اشـارات تأمـل برانگيـز ايـن      4».هـا هسـت  دم در هر جامع و در بازارها آبريزگاه«نويسد: 
- نگار، تعبية گودالي براي فاضالب در پشت مسجد جـامع شـهر جيـل (گـيالن) مـي     جغرافي

نياز منطقه به دليل جـنس و   .ق) عالوه بر ه340ها (بيني سيستم فاضالب در آن سالپيش5باشد.
دهـد. وجـود سـد بسـيار     بافت زمين، از توجه مسلمانان به مسايل بهداشت عمومي خبـر مـي  

وآب آن از مغاره اي واقـع در كـوه    - پيشرفته در منطقة دامغان كه از آثار دورة ساساني بوده 
ريـه تقسـيم   ق 20قسمت بـراي آبيـاري    120بيرون آمده و پس از جريان به وسيلة اين سد به 

شـود و نيـز ممكـن    ها به نفع صاحب آن زياد نمـي شود و مقدار آب هيچ يك ازاين جويمي
باشد، به ايـن  در راستاي تأييد فرضية پژوهش حاضر مي 6نيست دو جوي به هم آميخته شوند.

بـراي زنـدگي فـردي و     - هاي اهميت عنصـر آب و مقـدس دانسـتن آن    دليل كه وجود زمينه
ي تاريخي ايران و توجه به بافت جغرافيايي (گرمسير و خشك بـودن   شتهدر گذ - كشاورزي

برخي مناطق ايران) و معيشت مبتني بـر كشـاورزي و دامپـروري ايـران، شـرايط تـاريخي و       
                                                 

و  196عار، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ص ، ترجمة جعفر شاالرض هًْصورش)، 1340حوقل( محمدبن ابوالقاسم   1
 .478نيز مقدسي، همان، ص 

 .228ص و فرهنگي،  تهران: علمي ،3المسالك و الممالك، به اهتمام ايرج افشار، چ ش)، 1368اصطخري( محمد بن ابراهيم ابواسحق   2
 بخش خاوران.هاي فرغانه در نزديكي بخارا و سغد در  . از شهر391 مقدسي، همان، ص   3
 .256 مقدسي، همان، ص   4
 .528 مقدسي، همان، ص   5
، تعليقات و تحقيق والديميـر مينورسكي(اسـتاد   سفرنامه ابودلف در ايرانش)، 1342الخزرجي( ابودلف المهلهل مسعربن   6

 .82دانشگاه لندن)، ترجمة ابوالفضل طباطبايي، تهران: فرهنگ ايران زمين، ص 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 163  رانفرايند اسالمي شدن الگوي فرهنگي تطهير در اي

جغرافيايي و اقتصادي را براي استمرار توجه به عنصر آب، فراهم كرده و باعث گرديـد تـا در   
تاوردهاي تمدني خود، نسبت به تكامـل و گسـترش   دورة اسالمي، مردم ايران ضمن حفظ دس

آن اقدام نمايند. در ادامة اين نگاه، ايجاد شغلي به نام ميرآب و گردن نهادن بـه فرمـان وي در   
بـارة ناحيـة   باشـد. اصـطخري در  گر مدنيت مردم ايـران مـي   جامعة ايران دورة اسالمي، نشان

و بر اين رود «نويسد: نمايد ميمين ميمرورود خراسان و رود مرغاب كه آب كشاورزان را تأ
  1».ميرابي باشد كه او را حرمت، بيش از حرمت والي معونت بود

گروهي وجود قوانين پيچيده، متعدد و دقيق فقه زرتشتي را نشان از وجـود فهمـي عميـق در    
هـا در هـزاران سـال    ها و حتي ميكـروب مردم ايران، نسبت به طبيعت اطراف، شناخت بيماري

هـا را،  چنين ممنوعيت دفن اجساد در زير زمين به خاطر احتمـال آلـودگي آب   دانند. هم ميپيش 
حاكي از سطح باالي دانش ايرانيان دانسته و نيز مراسم برشنوم را نوعي قرنطينـة پزشـكي در آن   

انـد   اي اخالقـي  هاي زرتشتي مبتني بر نشانه دانند. ولي محققان اخيرمعتقدند ممنوعيتروزگار مي
آيد. پس دستورات زرتشـتي معطـوف بـه     به كار صيانت مؤمن از آسيب ناشي از شياطين برميو 

اند. پاكي و آلودگي در يك نظام دينـي معمـوال    هاي آييني پيشگيري از آلودگي، اغلب ممنوعيت
اند. بنابراين تأكيد بر طهـارت آيينـي    مبتني بر پاكي جسماني نيستند بلكه وابسته به طهارت آييني

كه فرهنگ ايرانيان دورة ساساني، فرهنگـي دينـي   مطلب ديگر آن 2و نه طهارت جسماني.است 
ها كه فرهنگي فلسفي داشتند. اين فرهنگ ديني مستعد پـذيرش فرهنـگ   است، برخالف يوناني

  تري بود كه با نام اسالم قرار بود جايگزين فرهنگ پيشين شود.ديني كامل
  گيري  نتيجه

هاي موجود در ايران پيش از اسالم، شرايط را براي پذيرش الگوي و زمينه در مجموع، وجود بسترها
هاي فقهي صادره از طـرف  فرهنگي تطهيراسالم آماده ساخت. منطقي و خردپسند بودن دستورالعمل

ـايگزين بـراي      ـاري ج ـاي رفت اسالم، تناسب آن با شرايط تاريخي و زيستي مردم ايران، معرفي الگوه
هير، (مانند معرّفي تيمم به جاي وضو با آب، يا اعالم پاك كننده بـودن آتـش) و   انجام عمل آئيني تط

 سبب رواج و سپس تعميق الگوي فرهنگي تطهير گرديد. 3تناسب آن باحافظة تاريخي مردم ايران،
                                                 

 .207اصطخري، همان، ص    1
، مقالة تحليل عقايـد و  تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق ش)،1390(مردم شناسي اجتماعات دينيعبداهللا گيويان،    2

 .471اعمال جمشيد چوكسي، ص 
 .  145، ص 15تا  13شد. نك: دارمستتر، فصل هفتم، بند چرا كه در فقه زرتشتي نيز، بخشي از طهارت با خاك انجام مي   3
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و شـيوة   انطباق تعاليم ديني و الگوهاي فرهنگي ارائه شده توسط اسالم با شـرايط اقليمـي    
هاي دين زرتشتي با ديـن اسـالم در زمينـةتطهير، منطقـي      سازگاري آموزه زندگي مردم ايران،

و دروني  ساز پذيرش الگوي فرهنگي تطهيراسالمي بودن و سهولت قوانين تطهير اسالمي، زمينه
هاي دين اسالم و فرهنگ ايران، نظام معنائي جديدي  شدن آن گرديده است. از تركيب آموزه

از گذشتة باستاني خود وام گرفته و تعريفي عقالني از نجاسـت  خلق شد كه اهتمام به پاكي را 
ايرانـي پديـد    و پاكي را از دين جديد برگرفته و از تركيـب آن دو فرهنـگ تطهيـر اسـالمي    

آب يخ خيراتي، سيستم فاضالب و  آمد؛فرهنگي كه قنات ها،كاريزها، نهرها، سدها، حمام ها،
  باشد. بيروني آن مي ها نماد آبريزگاه

  بع و مĤخذمنا 
 قرآن كريم - 
  ، تهران: انتشارات فروهر.مراسم مذهبي و آداب زرتشتيانش)، 1372آذرگشسب، اردشير( - 
  : دار صادر.، بيروتالكامل في التاريخق)، 1385محمد( الكرم ابي بن علي اثير، ابوالحسن ابن - 
  ارات بنياد فرهنگ ايران.، ترجمة جعفر شعار، تهران: انتشاالرض هًْصورش)، 1340حوقل، ابوالقاسم محمد(ابن - 
  ، بيروت: داراآلندلسي. العقد الفريدتا]،  محمد[بي بن ربه اآلندلسي، احمد عبد ابن - 
، ترجمة ابوالفضل طباطبـايي، تهـران: بنيـاد    سفرنامهش)، 1345حماد( راشدبن بن العباس فضالن، احمدبن ابن - 

  فرهنگ ايران.
، با تعليقـات و تحقيـق والديميـر    ابودلف در ايران سفرنامهش)، 1342المهلهل( الخزرجي، مسعربن ابودلف - 

 مينورسكي(استاد دانشگاه لندن)، ترجمة ابوالفضل طباطبايي، تهران: فرهنگ ايران زمين. 
  بيروت: دار الحداثه. - ، صححه شيخ احمد محمد شاكر، لبنانالخراجم)، 1990ابراهيم( بن يعقوب ابويوسف، القاضي - 
نيا، تهران:  ، ترجمة مسعود رجبگي اجتماعي در حكومت عباسيانزندش)، 1369احسن، محمد مناظر( - 

 انتشارات علمي و فرهنگي.
انجمـن   –ش)، فيليپ ژينيو، ترجمه و تحقيق ژاله آموزگـار، تهـران: نشـر معـين     1382ارداويراف نامه( - 

  شناسي فرانسه. ايران
و  م ايرج افشار، تهران: علمي، به اهتماوالممالك ش)، المسالك1368محمد( بن اصطخري، ابواسحق ابراهيم - 

 .3فرهنگي، چ 
  ، تهران: نشر مركز.دانش نامه مزديسنا ،ش)1374اوشيدري، جهانگير( - 
نعمـت اهللا فاضـلي و مرتضـي قلـيچ، تهـران:       ، ترجمـة تـاريخ فرهنگـي چيسـت   ش)، 1389برك، پيتـر(  - 

  پژوهشكده تاريخ اسالم. 
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  .المعارف بزرگ اسالمي هًْ، تهران: مركز دايرگ اسالميالمعارف بزر هًْداير، »پوشاك«ش)، 1369بلوكباشي، علي( - 
، ترجمة محمدرضـا وقـار، تهـران: انتشـارات     گروش به اسالم در قرون ميانهش)، 1364بولت، ريچارد( - 

 تاريخ ايران.
  ، ترجمة عسكر بهرامي، تهران: انتشارات ققنوس.زردشتيان، باورها و آداب ديني آنهاش)، 1381بويس، مري( - 
 .1ترجمة اكبر داناسرشت، تهران:اميركبير، چ آثارالباقيه عن القرون الخاليه، ش)، 1363ريحان(بيروني، ابو - 
  انتشارات اساطير. تهران: ،باستان ايران فرهنگش)، 1380پورداود، ابراهيم( - 
  ، قم: مجمع الشهيد الصدر العلمي.دروس في الفقه المقارنق)، 1411جناتي، ابراهيم( - 
  ، بغداد: مطبعه ضياء، ساعدت علي نشره جامعه بغداد.في االسالم هًْالصالتاريخ تا]،  جواد، علي[بي - 
ستيز و سازش زرتشتيان مغلـوب و مسـلمانان غالـب در جامعـه     ش)، 1381كرشاسپ( چوكسي، جمشيد - 

  ، ترجمة نادر ميرسعيدي، تهران: انتشارات ققنوس.هاي اسالمي ايران نخستين سده
، ترجمـة موسـي جـوان، تهـران:     ن زرتشت يا ونديـداد اوسـتا  مجموعه قوانيش)، 1385دارمستتر، جيمز( - 

  .3انتشارات دنياي كتاب، چ 
  تهران: انتشارات سخن.دين و فرهنگ ايراني پيش از عصر زرتشت، ش)، 1382رضي، هاشم( - 
اي در فقه زرتشتي منسوب به سده سوم هجري، ترجمـه و   ش)، رساله1384روايت آذر فرنبغ فرخزادان( - 

  المعارف بزرگ اسالمي. هًْاغ بيدي، تهران: مركز دايرتصحيح حسن رضائي ب
  ش)، ترجمة از پهلوي نزهت صفاي اصفهاني، تهران: نشر مركز،1376روايت اميد اشوهيشتان( - 
  ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي.سيماي اسالمش)، 1378ساچيكو موراتا، ويليام چيتيك( - 
ــن الشــريف مرتضــي، الســيد علــي -  ــن الحســين ب طهــران: مســايل الناصــريات، م)،1997/ق1417موســي( ب

  رابطه الثقافه و العالقات االسالميه. 
، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده، تهـران: انتشـارات      تاريخ الرسل و الملـوك ش)، 1375جرير( طبري، محمدبن - 

 .5اساطير، چ
، تحقيق سيد علي خراسـاني و سـيد جـواد شهرسـتاني و     الخالفق)،1418حسن( محمدبن جعفر طوسي، ابي - 

  خ محمد مهدي نجف، قم: موسسه النشر االسالمي. شي
  ، گزارش مهرداد بهار، تهران: انشارات توس. بندهشنش)، 1369فرنبغ دادگي( - 
ترجمة محمد جواد زاهدي مازندراني،  ،فرهنگ علوم اجتماعيش)، 1376گولد( كولب، ويليام، جوليوس - 

  تهران: مازيار.
  ت ديني، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.مردم شناسي اجتماعا ش)،1390گيويان، عبداهللا( - 
نامـة علـوم اجتمـاعي،    ، ويـژه مجلة فرهنگ، »الگوهاي فرهنگي«ش)، 1370بيوك(تابستان محمدي، سيد - 

  .642، ش9 مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، كتاب
هـران:  ، متني بـه زبـان پارسـي ميانـه(پهلوي و ساسـاني)، ت     شايست ناشايستش)، 1382مزداپور، كتايون( - 

  موسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
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ابوالقاسـم پاينـده،    ترجمـة  ،و معادن الجـوهر  مروج الذهبش)، 1374الحسين( بن علي مسعودي، ابوالحسن - 
  .25تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چ 

  .هًْالعربي هًْ، بيروت: دارالنهضالزمن العباسيم)، 1993الدين، المصطفي( علم - 
 جا]: كانون الثاني(يناير).  ، [بيالفقه علي المذاهب الخمسهم)، 1982مغنيه، محمدجواد( - 
، ترجمـة علينقـي منـزوي،    االقـاليم  هًْاحسن التقاسيم في معرفش)، 1385احمد( محمدبن عبداهللا مقدسي، ابو - 

  .2تهران: انتشارات كومش، چ 
  .4چ  ، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهران: كتاب فروشي زوار،سفرنامهش)، 1370ناصرخسرو( - 
رضا منتظـري، تهـران: انتشـارات     ، ترجمة سيد سعيدجستاري در فلسفة زرتشتيش)، 1388ويليامز، آلن( - 

  دانشگاه اديان و مذاهب. 
  .حضور ايرانيان در جهان اسالمش)، 1381يارشاطر، احسان( - 
 ي.و فرهنگ ترجمه ابراهيم آيتي، تهران: علميتاريخ يعقوبي، ش)، 1371يعقوب( ابي يعقوبي، احمدبن - 

‐ Jivanji Modi (1922), Religious ceremonies and customs of the parses, Bombay. 
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