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متون دینی زرتشتی و محیط زیست :نقش انسان در آبادانی زمین و طبیعت

1

پروانه عروج نيا
عضو هيأت علمی بنياد دائرة المعارف اسالمی ،تهران ،ایران
ليال هوشنگی

2

استادیار دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

چکیده
به نظر میرسد كه ریشۀ بحرانهای زیست محيطی كنونی را باید در نگرشی جست كه انسان به
طبيعت ،جهان مادی و به تعبير امروزی محيط زیست داشته است .با نظر به حضور همه جانبۀ دین
در تمامی عرصههای زندگی در جوامع سنتی پيشين ،بدیهی است كه در فهم چگونگی ارتباط انسان
و طبيعت ،و در نتيجه رفتار او در هر سنت دینی ،باید به آموزهها و تعاليمی كه عمدتاً در متون دینی
بازتاب یافته و مجموعه گزارههای معنوی آنها را شکل بخشيده است توجه داشت .در این پژوهش
در نخستين سرودههای زرتشت ،گاتها و نيز در متون متاخر اوستا ،همچنين در دیگر متون مهم
زرتشتيان از جمله دینکرد ،مينوی خرد و شایست و ناشایست به بررسی اهميت آبادانی زمين و
تأكيد بر مراقبت و كوشش در حفاظت از آب ،گياهان و حيوانات پرداخته میشود تا با واكاوی
روابط انسان و طبيعت در این متون و احکام و مقرراتی كه مستقيم و یا غيرمستقيم میتواند در
محيط زیست تأثير بگذارد ،تصویری كلی از نوع مواجهه مزدیسنان با طبيعت نشان داده شود .عالوه
بر این ،با توجه به رویکردهای مختلف دربارۀ رابطۀ دین ،هم به طور كلی و هم مصداقی ،در تعاليم
زرتشتی با مسائل و مباحث زیست محيطی تالش شده تا با نگاهی نو در این متون و نيز با نظر به
دیدگاهی كه دین زرتشتی دربارۀ جهان و هستی دارد ،چگونگی تأثير عملکرد دینداران بر محيط
زیست و نحوه تلقی انسان دیندار در این خصوص بحث شود.

کلید واژهها
متون دینی زرتشتی ،محيط زیست ،انسان ،طبيعت ،آبادانی زمين ،عناصر طبيعی ،تقدس.

 .5تاریخ دریافت5931/6/29 :

تاریخ پذیرش5931/3/22 :

 .2پستالکترونيك(مسؤول مکاتبات)lhoosh@alzahra.ac.ir :
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مقدمه
در چند دهه اخير كه بحران محيط زیست از منظرهای مختلف بررسی شده است ،عمدتاً
دربارۀ جایگاه دین ،دو منظر رایج را میتوان سراغ گرفت 5.از یك منظر ،عدهای جدایی دین
از زندگی دنيوی را مهمترین عامل بروز بحرانهای زیست محيطی میدانند ،در این نگرش
دین عامل حفظ محيط زیست به شمار میآید و انسان دیندار خود را موظف به حفظ و
آبادانی طبيعت میداند .به بيانی دیگر بحران زیست محيطی تبلور خارجی بيماری و رنجی
درونی است كه انسان مدرن را به ستوه آورده است ،انسانی كه برای به دست آوردن زمين
از آسمان روی گرداند ،به جای آسمان به زمين اصالت داد و اكنون زمين را هم دقيقاً به
دليل نداشتن آسمان از دست میدهد 2.در این دیدگاه هرآنچه انسان در قبال طبيعت انجام
میدهد ،برآمده از نظام فکری وی درباره طبيعت و عناصر طبيعی است 9.از اینرو،
بومشناسی انسانی 1به شدّت تحت تأثير باورهای دینی دربارۀ ماهيت انسان و طبيعت است.
از منظری دیگر ،دین را عامل استثمار طبيعت به دست انسان میدانند .دین شناسان در
نحوه مواجهۀ دین با جهان مادی و طبيعت ،ادیان را به دو دسته تقسيم میكنند .در دستۀ
اول ميان انسان و جهان مادی هيچ جدایی و دوگانگی لحاظ نمیشود ،در حالی كه در دستۀ
دوم گونهای دوگانگی یا ثنویت به صورت روح -ماده یا نفس -بدن مطرح است كه آنها را
مقدس و نامقدس تلقی میكند و قائل به جدایی تام آنهاست .ادیان ابتدایی و ادیان شرقی

 .5در تقسيمبندی دیگری كه چندان رایج نيست ،از منظری خاص ادیان به چهار دسته تقسيمبندی میشود.5 :
ادیان ملل باستان  .2ادیان قومی با اقتصاد معيشتی  .9ادیان آسيای شرقی و جنوب شرقی  .1ادیان توحيدی
یهود -مسيحيت و اسالم .معيار این دستهبندی اقتصاد حاكم بر این جوامع وتأثير آن بر نحوۀ مواجهۀ ادیان با
محيط زیست است .نك:
Tanner, R., and Mitchell, C., Religion and the Environment, London, 2002,
pp.19-20.
 .2نصر ،سيدحسين« ،دین و بحران محيط زیستی» ،ترجمه محسن مدیر شانهچی ،نقد ونظر ،ش  5و  ،2سال
 ،1صص.77-77
3. Tucker, M. E., & Grim, J., “Religions of the World and Ecology”, Earth
Ethics, no.1, Fall, 1998, p.xxv.
 .1بومشناسی شاخهای از زیست شناسی است كه زندگی گياهان و جانوران را در محيط نشو و نما بررسی
میكند و بوم شناسی انسانی علمی است كه انسان را در رابطه با محيط زیست مورد تحقيق قرار میدهد.
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در دستۀ نخست ،و ادیان غربی یا سامی در دسته دوم میگنجند 5.دین زرتشت در دستۀ
ادیان غيرسامی قرار میگيرد ،ولی لزوماً ميان انسان و جهان هم یکسانانگاری دیده
نمیشود.
از منظر نخست كه در آن دین دارای كارآیی مثبت برای بحران محيط زیست به شمار
میآید ،دو رویکرد مطرح است .در رویکردی نه چندان غالب ،با تأكيد بر حفظ فرهنگ
بومی و آزادیهای مذهبی ،ایجاد زمينۀ مناسب برای احيا و حفاظت از فرهنگ دینی جوامع
توصيه میشود .به این ترتيب ،دین با تأكيد بر دنيای طبيعی ،امکان حفاظت از محيط زیست
را فراهم میآورد.

2

در رویکردی كه غالب است ،دین میتواند در مقام بحثی نظری و هم عرض علوم
دیگر لحاظ شود و برای رفع بحرانهای زیست محيطی در ارتباط تنگاتنگ با دیگر
حوزههای نظری مانند اقتصاد ،آموزش ،علوم تجربی ،سياستهای عمومی عمل كند .شاید
دیدگاه ماكس وبر ،جامعهشناس شهير آلمانی را بتوان در این باره گویا دانست .او بر این
باور است كه برای درک كنش انسانها باید به معنای ذهنی آنها توجه كرد ..از اینرو ،برای
بحث دربارۀ چرایی و چگونگی روابط انسان با طبيعت در عصر حاضر ضروری است مبنای
پژوهش خود را مفاهيم ذهنی انسان قرار دهيم .بدین ترتيب ،دین در كانون این نظام اندیشه
قرار میگيرد.

9

در جهان غرب تعدادی از الهیدانان مسيحی دربارۀ رابطه ميان دین ونظم طبيعت
تجدید نظر كردهاند .آرنولد توین بی ،مورخ برجستۀ قرن بيستم ،بر این باور است كه ادیان
سامی بيش از حد انسان را عزیز شمرده و به وی تعليم دادهاند كه خداوند جهان را برای او

 .5نك :محقق داماد ،مصطفی« ،الهيات محيط زیست» ،نامۀ فرهنگستان علوم ،سال  ،6ش5972 ،92ش ،ص51؛
نيز:
Mohaghegh Damad, M., A Discourse on Nature and Environment from an
Islamic Perspective, Tehran, 2000.
2. Gillespie, A., International Environmental Low Policy and Ethics, Oxford,
1997.
 .9نك :كوزر ،لوِِیيس ،زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعهشناسی ،ترجمۀ محسن ثالثی ،تهران5972 ،ش ،ص273؛
گودرزی ،محسن ،نامه فرهنگ ،بهار  ،5972ش ،9ص.91
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آفرید و این خود موضوع موجب بهرهگيری بی رویه از طبيعت شده است .لين وایت

5

ریشههای این بحران را در طرز تفکر یهودی -مسيحی میداند كه بر طبق آن انسان بر روی
زمين حق حکومت و تسلط را دارد .پيشينۀ این نگرش انسان مدارانه و تحکّمآميز ،به سفر
«تکوین» به ویژه به بند  27از باب اوّل آن باز میگردد« :و خدا ایشان (آدم و حوّا را بركت
داد و بدیشان گفت :بارور شوید و تکثير شوید ،زمين را پر سازید و برآن تسلط یابيد ،بر
ماهيان دریا ،پرندگان آسمان و همۀ جانوارانی كه بر روی زمين زندگی میكنند سروری
كنيد» 2.به نظر وی ،الگوی مالکيت انسانها را از طبيعت جدا ساخته است و بر اساس
انگارۀ ثنوی روح و ماده ،عمالً روح باید بر ماده ،و انسان باید بر طبيعت حکومت كند .در
حالی كه پيش از غالب شدن سنت یهودی -مسيحی ،انسانها به نحوی در هماهنگی با
زمين میزیستند ،زیرا چنين باور داشتند كه ارواح در حيوانات ،درختان و جویبارها
ساكناند و در نتيجه مقدساند .اما در زمان فعلی تحت تأثير ثنویت مسيحی ،حيوانات
وحشی و همۀ عالم گياهان به نوعی غير جاندار و مرده انگاشته میشوند 9.از نظر وایت تا
زمانی كه این باور كه طبيعت هيچ فلسفۀ وجودی جز خدمت به انسان ندارد ،طرد نشود،
بحرانهای زیست محيطی روز به روز وخيمتر میشوند .از اینرو ،نمیتوان با تکيه بر علم
و فناوری بيشتر محيط زیست را از تخریب حفظ كرد .او معتقد است كه برای حفظ محيط
زیست یا باید دین جدیدی یافت و یا در دین قدیمی خود بازنگری كرد.

1

اما منتقدان وایت برخالف وی بر این باورند كه در خدامحوری ادیان ابراهيمی،
خداوند خالق و نگهدار زمين است .بنابراین ،مراقبت از محيطزیست ،مراقبت از چيزهایی
است كه به خداوند تعلق دارد .اگر چه در ادیان ابراهيمی انسان با بقيۀ مخلوقات تفاوت
دارد ،اما به دليل مسؤوليتش در قبال خداوند ،نسبت به محيط زیست مسؤوليتی خاص را
 .5وایت ( )5377-5327استاد تاریخ قرون وسطی در دانشگاههای پرینستون ،استنفورد و كاليفرنيا بود و از
سال  5319تا  5317ریاست كالج ميلز در اوكالهاما را بر عهده داشت.
 .2لين وایت در سال  5366طی مقالهای با عنوان «ریشههای تاریخی بحران زیست محيطی ما» نظریهای را
ارائه كرد كه بعدها در سال  5376در نشریۀ  Scienceبه چاپ رسيد.

 .9كامستوک ،گری ال ،.ترجمۀ انشاء اهلل رحمتی« ،خداباوری و اخالق زیست محيطی» ،اطالعات حکمت و
معرفت ،ش ،21فروردین  ،5977صص.61-62
4. White, 2001, p.16.
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نيز بر عهده دارد .از اینرو ،انسان برای تصميمگيری دربارۀ محيط زیست ،باید پيامدهای
ممکن برای سایر موجودات زنده را نيز در نظر بگيرد.
این در حالی است كه ادیان غير سامی ،از جمله دین زرتشتی این باور را ترویج
میكردند كه گيتی دارای روان و یا جان است ،و حتی بخشهایی از آن به سبب تأثير مهمی
كه در حفظ حيات انسان دارد ،مقدس تلقی میگردد .به نظر میرسد كه چنين رویکردی
نوعی حق به سایر موجودات میدهد تا هم حيات خود را حفظ كنند و هم آسایش داشته
باشند 5.در این دیدگاه چون انسان را مركز عالم ،و همه چيز را خلق شده برای او در نظر
نمیگيرند ،به انسان اجازه داده نمیشود تا هر گونه دخل وتصرفی در آن را حق خود بداند
و در نتيجه مجال بيشتری برای حفظ محيط زیست فراهم میشود .در دین زرتشتی در
جریان برگزاری آداب و مناسك مذهبی رابطهای مستقيم با عالم طبيعت و عناصر كيهانی
برقرار میشود .این نحوه تلقی و ارتباط فراتر از آموزهها و تعاليم نظری است و در اعمال و
شعائر تجسم مییابد ،چنانکه برای نمونه زمين را شیء تلقی نمیپندارند و نمیپرسند كه
زمين چيست ،بلکه برای آن شخصيت قائلاند و آن را در سلسله مراتب فرشتگان جای
میدهند ،در نتيجه پرسش این گونه طرح میشود كه زمين كيست.

2

 .5اما گاه این روانداری شامل همه موجودات نمیشد ،و گاهی حتی موجودات رواندار و مقدس نيز به سبب
تقدسشان قربانی میشدند.
 .2به تعبير هانری كربن« :در این جا ما باید پدیده زمين را به صورت نوعی تجلی فرشته درک كنيم»؛ نك:
نصر ،سيدحسن ،ص .76در بيانی امروزی و به زبان اخالق ،ما عالوه بر این كه مسؤوليتها و وظایف
مستقيمی نسبت به انسانها داریم ،وظایف غير مستقيمی نيز در قبال غير انسانها و محيط زیست در سطح
گسترده داریم .نكArianism, P., “Anthropocentrism with a Human Face”, Ecological :
Economics, vol.24, 1998, p.162
آلدو لئوپولد ،محقق معاصر ،در این رابطه نظریهای را با عنوان «اخالق زمين» ارائه میدهد كه در آن مراد از
كل اجتماع ،همۀ جانداران و اشيا از جمله زمين است كه باید با آن اخالقی رفتار كرد .از این زاویه نقش
انسان از یك فاتح به عضوی ساده در زمين تغيير میكند و مستلزم رعایت حقوق زمين است (نك :لئوپولد،
آلدو ،زیست بوم محوری :اخالق زمين در اخالق زیست محيطی ،ویراستار لوئی پ .پوپمان ،ترجمۀ محمد
قائد ،تهران5971 ،ش ،ج ،5ص.)966
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طبیعت در متون دینی زرتشتی
ستایش طبيعت و یا عناصر طبيعی كه از ویژگیهای مهم ادیان كهن است ،به معنای اعالم
بندگی و پرستش به درگاه آنهاست .اما در دین زرتشت ،دستكم در «گاهان» 5زرتشت مراد
خدا دانستنِ پدیده ها و یا عناصر طبيعی نيست ،بلکه به معنای بزرگداشت و احترام و
رعایت پدیدههایی است كه در حيات موثراند و به نوعی انسان با این ستایشها حقی را كه
این عناصر در زندگی او و بقای جهان دارند ،به خود یادآور میشود و از همه مهمتر
ستایش خدای متعال نيز به شمار میآید 2.در سينا نيز میخوانيم« :این آبها و زمينها و
گياهان را میستایيم ،این جاها و روستاها و چراگاهها و خانمانها و آبشخورها را میستایيم،
اهورا مزدا دارندۀ این روستاها را میستایيم».

9

همچنين در كنار این ستایش ،امور معنوی همچون نيکی و خوبی و راستیای -كه
اهورامزدا انسان را بدان رهنمون گردانيده بود نيز ستوده میشد و نيز ستایش و درود به
روانها و فروهرهای 1انسانها نيك و پاک فرستاده میشد« :اینك اهوره مزدا را میستایيم
شهریاری و بزرگواری و آفرینش زیبای او را میستایيم كه گيتی و اشه 1را بيافرید ...او و
فروشیهای اشون مردان و اشون 5زنان را میستایيم».

2

 .5گات در زبان اوستایی و گاث/گاس در زبان پهلوی و گاه در زبان پارسی به معنای سرود و جمع آن
گاتها/گاثها و یا گاهان است .گاهان كهنترین بخش كتاب اوستا و عبارت از  57سرودهای است كه از دیرباز
از سخنان زرتشت دانسته میشده است .گاتها ،كهنترین بخش اوستا ،به گزارش براهيم پور داوود ،تهران،
اساطير5977 ،ش ،صص.66-65
« .2همۀ آبهای چشمه ساران و آبهای روان و رودها را می ستایيم .تنه و ریشۀ همه گياهان را میستایيم .سراسر
زمين را میستایيم .سراسر آسمان را می ستایيم .همه ستارگان و ماه و خورشيد را میستایيم .سراسر انيران را
می ستایيم .همه جانوران آبی ،زیرزمينی و پرنده و رونده و چرنده را میستایيم» .یسنه ،هات  ،75بند.3
 .9هات ،6بند.51
 .1در اوستا «فروشی» ،در پارسی باستان «فرورتی» ،در پهلوی و در ادبيات زرتشتيان «فروهر» یکی از قوای
باطنی انسان است كه پيش از تولد انسان وجود داشته و پس از مرگ او دگر بار پاک به عالم باال میروند .همۀ

موجودات دارای فروهر هستند و از سوی خداوند برای نگهبانی آنها به زمين آمدهاند .هينلز ،جان ،شناخت
اساطير ایران ،ترجمۀ ژاله آموزگار ،تهران5967 ،ش ،ص.13
 .1این واژه در پارسی باستان اَردَ تلفظ میشد و در اوستا و بویژه در گاهان بسيار به كار رفتهاست .زرتشت
در گاهان تنها راه رسيدن به بارگاه خدایی را راه اشه میداند .بيشتر معنای آن را «راستی» یا «فرمان به كار
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این گونه است كه ستایش پدیدههای طبيعی ،محتوا و هدف غالب جشنهای
زرتشتيان را شکل میبخشد و به معنای توجه دادن به اهداف آفرینش و یادآوری وظيفۀ فرد
دیندار در برابر همۀ جهان ،و در یك كالم برانگيختن انسان برای نوعی شکرگزاری عملی
در برابر طبيعت است .از سوی دیگر بر اساس اوستا ،مهمترین و اصلیترین وظيفۀ هر فرد
دیندار راستی و نيکوكاری و آبادانی جهان است .البته از این دیدگاه تنها در پرتو راستی و
نيکوكاری ،آبادانی جهان تحقق مییابد.

9

بدین ترتيب آبادانی جهان خواست اهورامزدا و نيز زرتشت است و برای انسان
پاداش اخروی در پی دارد ،زیرا این جهان زشت و شر تلقی نمیگردد ،بلکه جهانی «زایای
باور» و «خرمی بخش» است كه آفریدۀ اهورا به وساطت سپنته مينو (خرد مقدس) است 1و
از اینرو پارسایان آن را همواره آبادان میخواهند .در اوستا آبادانی این جهان حتی هدف
رسالت زرتشت دانسته شده است .بر اساس گاهان ،برانگيخته شدن زرتشت به دنبال ناله و

نيك» دانستهاند .اما به نظر می رسد معنی دقيقتر آن با توجه به خویشکاری امشاسپند اردیبهشت نظم الهی و
قانون اخالقی است كه اهورا مزدا وضع كرده است .هينلز ،جان ،ص.12
 .5اشون به معنای پيرو راستی ،درستی و پاكی و موافق قانون ایزدی در اوستای گاهان و هم در اوستای نو به
كار رفته است .پورداود ،ابراهيم ،یسنا ،بمبئی5397 ،م ،ج ،5ص .212همچنين به معنای مقدس و به عنوان
صفت برای اهوره مزدا و ایزدان در اوستای نو ،نك :وندیداد ،فرگرد سوم ،بند یکم.
 .2گاتها ،ج ،5هفتن یشت بزرگ ،یسنا ،97كرده ،9بندهای ،9-5ص553؛ قس یسنه ،سروش درون ،هات ،1
بند.5
« .9آن كس كه در پرتو اشه (راستی) بهترین خواست زرتشت ساختن جهانی نو را براستی برآورد ،پاداش
زندگی جاودانه سزاوار اوست و در این جهان زایای بارآور نيز هر آنچه را دلخواه اوست ،بدست خواهد
آورد» .یسنه ،هات ،16بند.53
« .1تویی پدر سپندمينو (خرد مقدس) ،توی ی كه این جهان خرمی بخش را برای او بيافریدی و بدان رامش
بخشيدی و آنگاه كه او (زمين و جهان) با منش نيك همپرسگی كرد ،آرميتی را به راهبری و آبادانی آن
برگماشتی .یسنه ،هات ،17بند .9ترجمۀ پورداود :ای مزدا توئی پدر مقدس این خرد .ای كسی كه جهان
شادمانی بخش آفریدی وپس از مشورت با منش پاک به توسط آرمتی (فروتنی و بردباری و سازگاری) به آن
صلح و مسالمت دادی .گاتها ،ج ،5هات ،17بند ،9ص.525
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فغان روان جهان (گَوشوروَن) به درگاه اهورامزدا از ویرانی و تباهی بود.

5

خداوند نيز زرتشت را برانگيخت تا جهان را از ویرانی و تباهی نجات دهد و آن را
آبادان و شاد سازد 2.بدین ترتيب ،رسالت زرتشت و نيز ستایش او از موجودات (غير
انسان) به معنای نگهبانی و نجات آنان از نابودی ،فساد و آلودگی و خالصه شاد ساختن
آنها بود .از اینرو ،در اوستا آمده است كه آب و گياهان و جانوران از آمدن زرتشت شادمان
شدند 9.بدین ترتيب انسان وظيفه دارد با راستی و منش نيك ،جهان را كه با نيروهای انگره
مينویی به زشتی و پليدی و بدی آلوده شده است ،پاک كند .انسان با این مبارزه هم تمامی
جهان و جهانيان را به سوی روشنایی راهبری میكند 1و هم خود رستگار میگردد .مزدا
اهورا با شهریاری مينوی خویش آنچه از به بهتر است ،بدان كس میبخشد كه خواست وی
را برآورد و در پایان گيتی آنچه را از بد بدتر است ،به كسی میدهد كه آبادانی جهان
نکوشيده باشد.

1

در این آیين هر زرتشتی موظف است تا مطابق با خواست زرتشت و اهورامزدا بر
آبادی جهان ،یعنی بر رامش و شادی آن بيفزاید .هر گونه آبادسازی جهان نيز مانند كاشتن
درخت ،جاری كردن آب ،رساندن آبها به گياهان و یا مراقبت از حيوانات نيز خود نوعی
راستی ورزیدن و مبارزه با دروغ و بدی تلقی میشود 6.از سوی دیگر ،آبادانی جهان به

معنای مراقبت و حفظ آن در برابر هر نوع آلودگی نيز هست ،زیرا بنا بر آموزههای گاتها
آفریدههای مزدا همه پاک و منزها ند و باید از آنها در برابر نيروهای اهریمنی كه برای نابودی

 « .5گوشورون نزد شما گله گزارد :مرا برای چه آفریدی ،كه مرا ساخت؟ خشم و چپاول و تند خویی و
گستاخی و دست یازی مرا یکسره در ميان گرفته است ،مرا جز تو پشت و پناه دیگری نيست .اینك
رهانندهای شایسته به من بنمای» ،یسنه ،هات ،23بند.5
 .2همان ،بند.7-2
 .9فروردین یشت ،كرده  ،21بند.39
 .1باید برای آبادانی جهان كوشيد و آن را بدرستی نگاهبانی كرد و به سوی روشنایی برد .یسنه ،هات ،17
بند.1
 .1یسنه ،هات ،15بند.6
 .6وندیداد ،فرگردسوم ،بخش سوم ،بند.95
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جهان میكوشند و میخواهند تا دست ساختۀ اهورا را آلوده كنند ،مراقبت كرد .در وندیداد

5

هر مؤمنی باید هنگام پاک كردن آب ،خاک ،گياه و حيوان دعاهایی را بخوانند 2.پاكيزه نگاه
داشتن آب ،خاک و آتش و حتی فلزات از هرگونه چرک و بيماری و زنگ زدگی و
پوسيدگی و كپك و تعفن از وظایف هر زرتشتی است .برای نمونه ،فلز عنصری از آسمان
تلقی میشود كه باید فارغ از زنگ و لکه باشد.

9

حفظ پاكيزگی و مبارزه با آلودگیها فقط شامل امور بيرون از انسان و اشياء مادی
نيست و انسان با پاكسازی خود در جسم و روان (راستی و نيك خواهی) نيز در دفاع از
آفرینشهای نيك و رستگاری جهان مشاركت دارد 1.در حقيقت قوانينی كه برای تطهير
(پاكسازی) در این آیين وضع شده است و بسيار اهميت دارد ،از این اعتقاد نشات میگيرد
كه گيتی صحنۀ نبرد بی امان (در اندیشه و در جهان بيرون) ميان نيکی (جنبۀ معنوی) و
پاكيزگی (جنبۀ مادی) سپنتامينویی با بدی (جنبۀ معنوی) و پلشتی (جنبۀ مادی) انگرهمينویی
است .این اعتقاد كه خود نتيجۀ طبيعی پيوند ميان جهان مادی (گيتی) و جهان مينوی و یا
مادیات و معنویات در آموزههای زرتشت در گاتهاست 1،به گونهای پیگير همۀ افراد
جامعه را در زندگانی روزمره عمالً درگير مبارزه با انگرهمينو و یا هر گونه آلودگی در هر
شکل و صورتی میكند و این مبارزۀ دائمی یکی از پایههای نيرومند تعاليم زرتشتی است.
از اصول اعتقادی زرتشتيان ،اعتقاد به امشاسپندان (بیمرگان مقدس و نيك) 6است.
اینان صفات و فروزههای اهورامزدا هستند و هر كدام دارای مفهومی است كه بخشی از

 .5وندیداد (وی دَئِو داتَ) به معنای آیين ضد دیو ،این بخش از اوستا بيشتر به احکام فقهی (شامل مسائل
بهداشتی و آیينی) میپردازد .وندیداد از نظر شناخت اسطورهها و فرهنگ كهن ایرانی و بررسی تاریخی
تحوالت دین زرتشت بسيار نيز با ارزش است .نك :دوستخواه ،جليل ،مقدمه بر اوستا ،صص.611-611
 .2نك :اوستا ،ج ،2وندیداد فرگرد یازدهم ،كرده  ،52-3صص.732
 .9نك :كتاب دینکرد پنجم ،فصل  ،53بند.25-53
 .1نك :شایست ناشایست ،بخش  ،7صص35-73؛ بخش  ،22صص211-211؛ نيز نك .بویس ،ص.923
 .1نك :یسنه ،هات  ،92بند ،55-9صص.56-51
 .6ا ین واژه به معنی جاودانان پاک یا مقدسان بیمرگ و یا بیمرگان فزونیبخش است .اما در گاتها به واژۀ
امشاسپند بر نمیخوریم .نامهای امشاسپندان بدین قرار است :اندیشه و خرد نيك (وهومن یا بهمن) ،راستی ،و
داد و قانون (اشه وهيشته/اردیبهشت) ،نيروی پسندیدۀ اهورایی (خشتره یا شهریور) ،مهر و مدارایی افزاینده
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عظمت خداوند را به آدمی میشناساند و با شناخت و پيروی از این مفاهيم میتوان
اهورامزدا را شناخت .به مرور ،در متون متأخر اوستا امشاسپندان از موجوداتی غير مادی یا
مينوی ،مبدل به فرشتگان و ایزدانی شدند كه به خداوند در زمين برای گسترش صلح و
عدالت یاری میرسانند و دیگر صرفاً صفات انتزاعی اهورا مزدا نبودند 5.هركدام مسؤوليت
محافظت از چيزی را بر عهده دارند و دستياران اهورا مزدا را در نگهبانی از یکی از عناصر
و یا پدیدههای طبيعت یاری میكنند :كشت زمين سبب خوشنودی سپندارمذ میگردد كه
حافظ زمين و مظهر وفا ،اطاعت ،صلح و سازش است .كسی هم كه درختان را قطع میكند،
سبب ناخشنودی امشاسپند امرداد میگردد و كسی كه آب دهان بر آب یا خاک میاندازد ،به
چهرۀ اناهيتا و سپندارمذ آب میاندازد 2.به این ترتيب هر كس بیادبی و بیمباالتی نسبت
به زمين ،آب ،خاک ،آتش و فلز مرتکب شود ،در واقع به یکی از امشاسپدان توهين میكند
و در نتيجه زرتشتيان كسانی را كه در حق عناصر طبيعی بی مباالتی كنند ،در صف اهریمن
و گناهکاران میشناسند .شاید بتوان گفت كه زرتشتيان بیتربيتی ،بیادبی و بینزاكتی انسان
را در مواردی با گناهکاری او یکی میانگاشتند.

9

افزون بر این ،احترام به آفرینشهای نيك و امشاسپندان و ایزدان حامی آنها سبب
میشود تا زرتشتيان دور انداختن اشيا را نيز گناه بشمارند 1.وقتی كسی میمرد ،كهنهترین
لباسهای او مناسبترین جامۀ اوبود 1.چنين قوانينی زرتشتيان را میتوانست به نوعی صرفه

(سپنتا آرميتی/سپندارمزد/اسفندارمذ) رسایی (ه-اُروتات/خرداد) و جاودانی (امرتات /امرداد) .نك .گاتها ،پور
داود ،صص.36-77 ،75-63
 .5هينلز ،جان ،ص.59
 .2یشتها ،مقدمۀ ،پور داوود ،به كوشش بهرام فره وشی ،تهران5916 ،ش ،ج ،5صص31 ،31؛ نيز نك.
رضائی ،رضا ،آیين زیست در ایران ،تهران5977 ،ش ،ص.73
 .9نك :زنر ،آر .سی ،.تعاليم مغان ،گفتاری چند در معتقدات زرتشتيان ،ترجمۀ فریدون بدرهای ،تهران،
5977ش ،صص.529-522
« .1براستی اهورا مزدا روا نمیدارد كه ما هيچ چيز ارزشمندی را كه میتوانيم از آن بهره گيریم تباه كنيم ،هر
چند همچند ریسمانی به سنگينی یك اَسپِرِنَ (یك درهم) باشد ،هر چند همچند ریسمانی باشد كه دختری
هنگام نخ ریسی به دور میاندازد» .وندیداد ،فرگرد پنجم ،بخش هشتم ،بند .62
 .1نك :وندیداد ،فرگرد پنجم ،بند ،62ص ،757پانوشت .9
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جویی سوق دهد ،زیرا دور ریختن چيزهای مفيد به معنای بیاحترامی به یکی از عناصر و
حاميان آنها و همچنين همدستی با اهریمن و دیوان است .شاید چنين عقایدی سبب رونق
كشاورزی و باغداری و دامداری در ایران باستان شده بود .بنا به گفتۀ مستشرقان ایرانيان
كاریز و قنات و نيز سدهای بسياری برای مهار آب ساخته بودند تا آب سيالبها را
گردآوری كند و برای تابستان آب برای مردمان و گياهان و حيوانات داشته باشند 5.همچنين
مقرارتی مانند دقت در پاک نگه داشتن آبها ،نریختن كثافات در كشتزار كه گناه به شمار
میآمد ،سبب میشد تا جوامع زرتشتی تا حدی از بيماریهای مسری جوامع دیگر نيز در
امان بمانند.

2

آبادانی زمین و اهمیت گیاهان
همانگونه كه اشاره شد ،آبادانی جهان از آبادانی زمين آغاز میشود و مراقبت از زمين در
متون دینی زرتشتی منوط به شادمان ساختن زمين است .به نظر میرسد این اصل به نوعی
مهمتر و یا كلیتر از دو اصل اخالقی دیگر یعنی راستی و نيکوكاری است ،زیرا راستی و
نيکوكاری راههایی بودند كه انسان از آن طریق در آبادانی ،یعنی حفظ آرامش و شادی جهان
و جهانيان (مادی و مينوی) میكوشد و در نتيجه به پاداشی بزرگ در گيتی و مينو میرسد.

9

بنا به آموزههای این كيش ،بخشی از پيشرفت و یا آبادانی جهان از زمين آغاز میشود
و منوط به شادمان ساختن زمين است .اصوالً شادمانی یکی از آرمانهای زندگی زرتشتيان
به شمار میآید و تنها به انسان اختصاص ندارد .این اصل مهمی است كه غم و اندوه موافق
ميل انگرهمينو ،و شادی خواست اهورامزدا برای انسان و همۀ موجودات است 1.پس زندگی

 .5كخ ،هاید ماری ،از زبان داریوش ،ترجمۀ پرویز رجبی ،تهران5973 ،ش ،صص956-955؛ رضائی ،رضا،
صص.26-21
 .2بویس ،ص.923
« .9بی گمان این پاداش را به تن و جان كسانی ارزانی میداری كه با منش نيك كار میكنند و در پرتو اشه،
آموزش خرد نيك ترا بدرستی به پيش میبرند و خواست تو را برمیآورند و برای پيشرفت جهان میكوشند».
اوستا ،یسنه ،هات ،91بند.51

 .1عروج نيا ،پروانه« ،شادی در حکمت قدیم ایران و تأثير آن در ایران اسالمی» ،پژوهشنامۀ تاریخ و تمدن
اسالمی ،س ،3ش ،57بهاروتابستان ،5932صص.93-29
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و حيات در این جهان برای همۀ موجودات ،چه جاندار و یا موجوداتی كه بیجان تلقی
میشود ،میباید همراه با شادی و آسایش باشد .ازاینرو زمين نيز شادی و ناشادی دارد 5و
همانگونه كه كردار نيك و راستی سبب شادمانی انسان است 2،بدكاری و دروغ نيز موجب
ناشادی زمين میشود .در كنار این امور معنوی ،برخی اسباب مادی نيز موجب شادی و
ناشادی زمين و در نتيجه آبادانی و یا ویرانی آن میگردند 9.كارهای نيك دیگری نيز چون
زدودن آفات از زمينهای كشاورزی ،كاشتن گياه ،ميوه و غله ،آسودن حيوانات در آغلها و
تهيه غذای كافی برای آنها و نيکی رساندن از طریق محصوالت زمين به دیگران ،زمين را
شاد ،و برخالف اینها زمين را ناشاد میسازد.

1

از مهمترین عوامل ناشادی زمين ،ریختن زبالهها بر زمين است .به نظر زرتشتيان،
بهویژه بر اساس متون متأخر زرتشتی ،زمين مادر گيتی و زندگی شمرده میشود و امشاسپند
اسفندارمذ /اسفند زمين و زن را تحت سرپرستی دارد 1.مردم برای آنکه امشاسپند اسفند را
ناخشنود نسازند ،نباید زباله روی زمين بریزند و پا برهنه راه بروند .آنها این كار را بسيار
زشت میدانند ،چون بر این باور بودند كه پای برهنه اگر خونی شود ،از طریق آن زمين
آلوده خواهد شد و موجودات اهریمنی به نام خرفستران 6كه بسياری از آنها معموالً از
كثافات تغذیه میكنند ،زیاد میشوند 7.پس هر نوع آلودگیای اهریمنی و نامقدس است ،و
 .5وندیداد ،فرگردسوم ،بخش دوم ،بندهای 59-7؛ مينوی خرد ،ترجمۀ احمد تفضلی ،تهران5961 ،ش،
بخش ،1صص .57-57در مينوی خرد (بخش ،16ص )71آمده است كه خرد ورزی سبب شادمانی مردمان و
ستوران گياهان و زمين است.
« .2تنها كردار نيك در پرتو اشه (راستی) مایه شادمانی خواهد شد» .یسنه ،هات  ،91بند ،59ص.91
« .9كيست آنکه زمين را بيشتر از همه شادكام می كند كسی كه زمين را بخوبی كشت كند و آن را به اشونی
(پيرو راستی و نيکی) بسپارد» .وندیداد ،فرگردسوم ،بخش.91
 .1وندیداد فرگرد سوم ،بخش یکم ،بند6-5؛ نيز نك :همان ،صص.679-677
 .1جشن اسفندرمذ در  1اسفند جشن زنان بود و زنان از شوهرانشان هدیه میگرفتند (یشتها ،ج ،5مقدمۀ
پورداور ،ص.)31
 .6خْرَفْسْتَر واژهای به زبان پهلوی است و به هر جانور یا حشرهای موذی كه مضر و كثيف و حطرناک دانسته
میشد ،اطالق میگردید.
 .7در وندیداد آمده است :هر كس به وسيله مردار آب و آتش را نجس كند ،اسباب نيرومند كردن عنکبوت و
ملخها ،ایجاد خشکسالیها و زمستانهای پر برف هالک كنندۀ گاو و گوسفند را فراهم میآورد؛ وندیداد،27
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529

چنين وضعيتی دشمن باروری و زایندگی زمين ،و در نتيجه موجب ناشادی زمين و فرشته
موكل آن خواهد شد.

5

همچنين نمیباید زباله را سوزاند ،زیرا این كار به منزلۀ آلودن آتش و آسمان است.

2

مردار نيز از بدترین زبالهها به شمار میآید ،زیرا به عقيدۀ آنها لحظهای كه روان بدن را ترک
میگوید ،دیوان به الشۀ مرده (نسا) درمیآیند و آن را در اختيار میگيرند و آنگاه جسد
تماماً تحت تصرف نيروهای اهریمنی است 9.ازاینرو گورها مهمترین اسباب ناشادی زمين
به شمار میآیند 1.به همين دليل مردگان را باید در باالی كوههای سنگی و در استودانهای
سنگی و آهکی دور از دسترس درندگان میگذاشتند تا درندگان پيکر آنان را به سوی
زمينهای كشاورزی و آب نبرند 1.آنان پاک نمودن زمينهای كشاورزی را از استخوان
مردگان چه انسان و چه جانوران كاری ستوده میدانند .به طور كلی زمينی كه سگان یا
مردمان بر آن مرده باشند ،حتی پس از پاک سازی نباید تا یكسال كشت شود ،تا در این
مدت با نور خورشيد پاكيزه گردد 6.در تعاليم زرتشتی شيون و ناله و غمگساری شدید برای
مردگان نيز موجب ناشادی زمين است.

7

فرگرد هفتم ،بخش پنجم ،بند .7-21نيز نك .ارداویراف نامه ،متن انتقادی پهلوی ،ویراسته دستور جاماسپ
جی جاماسب آسا با مقدمۀ كتایون مزداپور ،تهران ،توس5972 ،ش ،صص .27-21همچنين این باور وجود
دارد كه از اجزای جدا شده از انسان و حيوان مانند ناخن و مو و پوست موجودی اهریمنی به نام دروج پدید
میآید كه خود سبب ازدیاد خرفستران میگردد.
 .5یشتها ،ج ،5مقدمۀ ابراهيم پورداوود ،ص31؛ رضائی ،رضا ،صص.557-557
 .2كتاب پنجم دینکرد ،آوانویسی ،ترجمه و تعليقات واژهنامۀ متن پهلوی ،ژاله آموزگار و احمد تفضلی ،تهران،
5976ش ،فصل  ،53ص.67
 .9ازاینرو زرتشتيان زبالههایشان را در اتاقی كوچك به نام لرد  lardمیریختند كه تنها روزنهای به مانند لوله
ب خاری در سقف مسطح آن وجود داشت .وقتی اتاقك به قدر كافی پر میشد اسيد غليظ روی آن میریختند
تا زباله از این طریق از بين برود .وندیداد ،فرگرد هشتم ،كرده .529
 .1وندیداد ،فرگرد سوم ،بخش دوم ،بند .55-7
 .1وندیداد ،فرگرد ششم ،بخش پنجم ،كرده .12-13، 16
 .6وندیداد ،فرگرد ششم ،بخش یکم ،كرده .9-5
 .7وندیداد ،فرگرد سوم ،بخش دوم ،بند  .55مينوی خرد ،بخش ،1-1صص.53-57
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در آیين زرتشت كه به آبادی زمين اهميت داده میشود ،طبيعتاً آب نقش مهمی دارد و
ازاینرو ،در اوستا آبها مکرر ستایش شدهاند« :همۀ آبهای روی زمين را میستایيم ،خواه
ایستاده ،خواه روان ،خواه چشمه ،خواه رود ،خواه آب برف و باران را» 5.ستایش آب نيز به
خاطر اهميت خود آب نيست ،بلکه نتيجۀ آن ،یعنی آبادانی زمين اهميت داشت .ازاینرو،
در اوستا ستایش آب و گياه در كنار ستایش زمين و آبادانی آن آمده است و در غالب
ستایشهایی هم كه از آب شده ،ستایش گياه نيز آمده است« :همۀ آبهای مزدا آفریده و همۀ
گياهان مزدا آفریده را ستایش و نيایش و خوشنودی و آفرین».

2

مزداپرستان همچنين وظيفه دارند كه در صورت دیدن چيزهای آلوده ،بهویژه دیدن
مردار در آب ،آن را پاک كنند .بیاعتنایی به مرداری كه در آب افتاده است ،پادافره و كيفر
سختی داشت .بنابراین هر گاه مزدا پرستی «دونده یا سوارنده» به مرداری در آب روان
برمیخورد« ،باید كفش و جامه از تن برگيرد ،به درون آبی تا قوزک پا تا زانو تا كمر تا
باالی آدمی فرو رود تا بدان مردار برسد ،حتی اگر مردار در حال پوسيدن و از هم پاشيدن
باشد ،تا جایی كه میتواند تکههای مردار را با دو دست خویش برگيرد و از آب بيرون آورد
و بر زمين خشك فرو گذارد».

9

كشتن جانوران در نزدیك آب و گياه نيز ناشایست است ،زیرا نباید چيزی از الشۀ
مردار درون آب راه بيابد 1.بعدها نيز كه رسم قربانی كردن -كه زرتشت آن را نهی كرده
بود -در این آیين برای خود جایی یافت ،باز هم سعی میكردند كه فدیه در كنار رودخانه
انجام نگيرد .محل كشتن جانوران باید بیآبترین ،بیدرختترین و خشكترین جاها ،دور

 .5یسنه ،هات ،67بند.6
 .2یسنه ،هات ،1بند.57
 .9به هر روی ،ستایش آب برای ایرانيان به مانند ستایشهای دیگر ،به معنای نگهبانی آب در برابر آلودگی
است و نتيجۀ چ نين ستایشی حفظ حيات و شادمانی انسان و جانوران و به طور كلی آبادانی جهان است .در
حقيقت مطلقا به آب جاری دست نمیزدند ،مگر برای نوشيدن و یا به گياه آب دادن .مقررات سختی نيز
دربارۀ افکندن مردار و الشه ،آب دهان ،مو ،ناخن ،ادار ،مدفوع در آب وضع شده بود .وندیداد ،فرگرد ششم،
بند 92-27؛ همان ،فرگرد ششم ،بند .27-26
 .1نك :وندیداد ،فرگردششم ،بندهای  ،15-26بندهای.726-729
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از خانه و بركه باشد 5و این دقيقاً بر خالف وضعيت كشتارگاههای كنونی است كه همگی
نزدیك رودخانهها و از آلوده كنندههای مهم آبها هستند.
مراقبت از حیوانات و جانوران
اقوام آریایی برای ستایش برخی پدیدهها و عناصر طبيعی به قربانی كردن حيوانات برای
جلب رضایت مقدسانی میپرداختند كه در حکم ایزدان و خدایان آنان بودند 2.یشتها از
رسم قربانیهای خونين خبر میدهد .در چنين شرایطی بنا به گفتۀ اوستا ،زرتشت كه گویا
از خاندان آتربان (نگهبان آتش) بود 9،برای رهایی«روان گوشوروان» برخاست تا این آیين را
اصالح كند .زرتشت در سرودهایش كاهنان و پيروان این آیين را كه برای خوشنودی ایزدان
جانوران را با خروش و شادمانی قربانی میكردند ،فریبكار ،تباهكنندۀ زندگی و دوستان
دیوان خواند .او قربانیهای آنان را دور از خرد و ناروا دانست 1.در فروردینیشت
میخوانيم كه آب و گياهان و جانوران از آمدن زرتشت شادمان شدند و باليدند و همۀ
آفریدگان به خود مژدۀ رستگاری دادند.

1

پس از زرتشت ،به تدریج دعوت وی به حفاظت از پدیدههای طبيعی ،در متون متاخر
زرتشتی به عنوان امشاسپندان یا ایزدان حافظ آب ،خاک ،آتش و حيوان پدیدار شدند.
امشاسپند امرداد حامی گله و كشتزار ،و وهومن ،خرد نيك- ،كه زرتشت به یاری آن با
كاهنان و شهریاران قربانی كننده چهارپایان مبارزه كرده بود -در متون متاخر زرتشتی تبدیل
به بهمن امشاسپند نگهبان جانوران شد 6.بدین ترتيب امشاسپند بهمن دوست نمیداشت
حيوانات جز برای نياز تن كشته شوند و تا وقتی جانور ماده پير و یا بيمار نشود ،باید از
 .5وندیداد ،فرگردنهم ،بند9؛ فرگرد ،9بند.51
 .2رسم قربانی كردن مربوط به دورۀ هند و ایرانی و آیين پيش از زرتشت است .نك :بویس ،صص،515-512
.517
 .9در فروردینیشت زرتشت آتربان معرفی میشود و میگوید خوشا به روزگار ما اینك آتربانی زاده شد
سپيتمان زرتشت! فروردینیشت ،كرده ،21بند.31
 .1یسنه ،هات ،92بند .52
 .1همانجا ،بند 39؛ نيز نك :رضائی ،رضا ،ص.21
 .6هفتن یشت كوچك ،بند 7 ،6 ،5؛ برای بهمن نك :یشتها ،ج ،5پور داود ،صص.32-77
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كشتن او پرهيز میشد 5.حتی به نظر میرسد كه آیين زرتشت به جای گوشتخواری به
نحوی گياهخواری را نيز توصيه میكرد .در دینکرد 2آمده است:
«اینان این نيز گفتهاند كه گياه خورش باشيد تا زندگی شما مردان دراز شود .از تن
گوسفندان بپرهيزید ،چه كه حساب آن بسيار است .از این رو ،اهرمزد خدا برای یاری
گوسفندان گياهان بسياری آفرید» 9.توصيههایی كه در برخی متون حکمی پهلوی مبنی بر
گياهخواری وجود دارد ،برخاسته از چنين مضامينی در اوستا و كتابهای فقهی مرتبط با آن
است.

1

از آنجا كه هر زرتشتی وظيفه دارد جهان را به سوی آبادانی و شادی ببرد ،كشتن بره
و یا گوساله ،و حتی قطع نهال از گناهان بزرگ به شمار میآید .اصوال باید هر گياه و یا
حيوان سودمند را یاری كرد تا به حد كمال خود برسد ،زیرا او توفيق مییابد تا در مبارزه
با اهریمن شركت جوید و بدین ترتيب با رشد خود به بقای عالم و آبادانی جهان كمك
كند .به همين سبب روان جانوران زمينی و آبزی ،پرندگان ،چرندگان و حتی فرهوشی همۀ
این جانوران ستوده میشود .حتی در اوستا ستایش روان جانوران در كنار 1و یا درست
همراه با ستایش روان مردان و زنان پاكدامنی است كه برای پيروزی راستی میجنگند.

6

وظيفۀ مزداپرست این است كه در مبارزه با اهریمن حيوانات را یاری دهد:
 .5رضائی ،رضا ،ص.13
 .2دینکَرت بزرگترین كتاب و متن پهلوی كه تاكنون باقی مانده است كه از سوی آذرفَرنبَغ و عدهای دیگر در
سدۀ سوم هجری جمعآوری و نوشته شد .مضمون دینکرد در اصول عقاید زرتشتی و مباحثات و پاسخ به
پرسشهای دینی است .نك :دوستخواه ،جليل ،پيوست اوستا ،ص.377
 .9قادری ،تيمور ،با دانایان ایران باستان ،تهران5977 ،ش ،دینکر ششم ،متن ،221ص.562
 .1آذرباد مهرسپندان ،پرتوی نو بر زندگی و برخی از كارهایش ،به كوشش رهام اشه ،تهران5972 ،ش،
ص552؛ «از خوردن گوشت گاوان و گوسپندان سخت پرهيز كنيد ،چه این جای و آن جای آمار سخت تان
باشد .چه مردی كه گوشت گاو و گوسپند خوردهاست دست اندر گناه دارد ،گناهی كه اندیشد گوید و كند
اگر مرغچه ای خورده است .باز دست اندر گناه دارد اگر به جای دیگر مردی اشتری بکشد و كسی بخورد
چنان است كه آن اشتر به دست خویش كشته است» ،همان ،ص.271
 .1فروردین یشت ،كردۀ  ،21بند .77-71
« .6این چنين میستایيم گوشورون ،گوشتشن( نگاهبانان چارپایان) و روانهای خودمان و روانهای چارپایان
را كه مایۀ زندگی هستند ،كه ما برای آنهایيم و آنها برای مایند .روانهای جانوران سودمند دشتی را میستایيم.
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«این خویشکاری (وظيفه) هر اشون مردی است كه هر مادینۀ بارداری را -خواه دو
پا ،خواه چار پا ،خواه زن (انسان) ،خواه ماده سگ -نگاهدار باشد .اگر زمان زایمان فرا
رسد ،كسی كه خانهاش به زایشگاه سگ نزدیكتر است ،باید آنچه را برای نگاهداری از
وی بایسته است فراهم آورد و تا هنگام زادن و باليدن توله سگها از آنها نگاهداری كند.
اگر برای سرباز زدن از نگاهداری شایسته بر تولهها گزندی رسد ،پادفره گناه كشتن آگاهانه
بر او رواست».

5

ازاینرو ،روان شبانان كه چهار پایان را در رساندن به جفت یاری میكنند و آنان را از
سرما و گرمای سخت ،دزد ،گرگ و آدمهای بد پاس میدارند ،ستایش میشود .از سوی
دیگر« ،اگر كسی از دادن جای گرم و یا غذای خوب حتی به سگ ولگرد دریغ ورزد ،مانند
كسی گناه دارد كه به آتربانی (نگاهبان آتش) اشون كه به خانهاش بياید ،خوراک بد بدهد و
آنکه به تولۀ حيوانی غذای بد بدهد ،مانند كسی است كه به نوجوانی اشون زاده (پاک) و
به پانزده سالگی رسيده ،خوراک بد بدهد» 2.یك دیندار همچنين موظف است تا از حيوانات
بيمار حتی سگ هار مراقبت كند ،همانگونه كه از پرهيزكاران مراقبت میكند 9.با توجه به
پاداشی كه نگاهبانی حيوانات دارد« ،دانایان و نادانان و فرمانروایان و فرمانبران» تشویق
میشوند كه تا وسایل آسایش و راحتی حيوانات را نيز فراهم كنند.

1

گفته میشود كه در دفتری گمشده از اوستا بخشی وجود داشت كه دربارۀ حقوق
حيوانات در آن توصيههایی آمده بود 1.مطالبی همچون پاداش برای غذا دادن به حيوانات و
یا مجازاتهایی كه برای ترساندن و زدن و كشتن و یا غذای بد دادن به حيوانات در

اینك روانهای اشون مردان و زنان– در هر كجا كه زاده شده باشند -میستایيم مردان و زنانی كه برای
پيروزی اشه (راستی) میكوشد و خواهد كوشيد» ،یسنه ،هات  ،93بند2؛ قس :یسنا ،بخش دوم ،بخشی از نامۀ
مينوی اوستا ،گزارش پورداوود ،به كوشش بهرام فره وشی ،تهران5916 ،ش ،گزارش پور داود ،ص.97
 .5نك :وندیداد ،فرگرد  ،51كرده .22-53
 .2وندیداد ،فرگرد  ،59كرده.21 -22
 .9وندیداد ،فرگرد  ،59كرده .96-91
 .1یسنا ،بخش دوم ،هفت هات ،هات ،91بند ،1ص92؛ قس :اوستا ،گزارش و پژوهش جليل دوستخواه،
تهران5971 ،ش ،هفت هات ،هات ،91بند .1
 .1رضائی ،رضا ،ص. 72
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كتابهایی همچون وندیداد آمده شاهدی است بر حقوقی كه آنان برای حيوانات قائل
بودند:

5

«هر كس سگ گله و سگ خانگی و سگ ولگرد و سگ پروردهای (شکاری) را بزند
و بکشد ،روان او هنگام رفتن به جهان دیگر با شيونی بلندتر از شيون گوسفندی كه گرگی
در جنگلی بزرگ بدو شبيخون زند ،پرواز كند .هيچ روانی در جهان دیگر با روان جدا شده
او دیدار نکند و در برابر زوزه ،و شبيخون به وی یاری نرساند».

2

برخی از این مجازاتها بسيار سنگين بود و در بردارندۀ مواردی میشد كه دقيقاً به
جبران نابودی طبيعت وضع شده بود .برای نمونه ،از جمله كارهایی كه به جبران كشتن
سگ آبی باید انجام میشد ،آن بود كه فرد گناهکار آب جوی به مزرعه برزگری برساند،
آغل بسازد ،استبلی ویران را آباد كند ،تعدادی بچه سگ بپروراند و سگی بيمار و كثيف را
تيمار كند و از آلودگی پاک سازد.

9

اندرزنامه های پهلوی نيز مؤید وجود قوانينی در دفاع از حقوق حيوانات است .در
«اندرز كودكان» كه اندرزنامهای به زبان پهلوی است ،آمده است« :یکی درود و اندرز نيك
همی كنم به شما كودكان كه چون از هيربدستان بروید ،در راه راست (به سوی خانه) روید،
و سگ و مرغ و ستور را پس نزنيد و ميازارید».

1

البته كشتن برخی حيوانات یعنی خرفَستر/خرفستار در آیين زرتشت نه تنها جایز،
بلکه واجب بود و پاداش بسيار هم داشت .هر كس موظف بود برای گناه عمدی و یا غير
عمدی عالوه بر انجام كار نيك ،خرفستر بکشد و در حين این كار بگوید :برای پاک كردن
گناهانم و برای كسب فضيلت و دوستی روانم خرفستار میكشم.

.

 .5وندیداد ،فرگرد  ،59بند.23-7
 .2وندیداد ،فرگرد  ،59كرده 3-7؛ برای اطالع بيشتر نك :وندیداد ،فرگرد  ،59كرده 52؛ كرده 56؛ فرگرد ،59
كرده 56؛ فرگرد  ،59بخش چهارم ،بند22؛ فرگرد  ،59بخش پنجم ،بند .23
 .9وندیداد ،فرگرد ،59كرده .56-5
 .1مزدا پور ،كتایون« ،اندرز كودكان» ،چيستا ،س ،6ش7و ،7فروردین و اردیبهشت 5967ش ،ص.132
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نتیجه
جهان در نگاه آیين زرتشت دارای روانی است كه همچون انسانی كه در آن میزید،
خواستار شادی و آسایش است و این آسایش و شادمانی را در گيتی با آبادسازی خود و
زدوده شدن از آلودگیها میجوید و به سبب پاكسازی خود نيز میتواند به عالم پاک
(سپنتامينو) بپيوندد و شادمانی و آرامش و آسایش جاودانی داشته باشد .انسان نيز همچون
زرتشت پيمان بسته و برانگيخته شده است تا خواست اهورامزدا را برای پاک كردن جهان
از همۀ نيروهای اهریمنی و به تعبير دیگر آبادانی آن محقق سازد و با آبادانی جهان ،خود
نيز شادمانی ،آرامش و آسایش در گيتی و مينو را به ارمغان برد .راه آبادانی جهان نيز كشت
و كار بر روی زمين ،مراقبت از گياه و آب و حيوانات است.
در این دیدگاه هر آنچه امروزه آلودگی تلقی میگردد ،به منزلۀ موجودات اهریمنی با
حساسيتی خاص باید از طبيعت زدوده شود .البته این آیين گاه در تعيين مصداق موجود
اهریمنی به واسطۀ نگاه سنتی به خطا می رفت ،اما به هر روی بسياری از آلودگیها را برای
حفظ شادی زمين ،آب و گياه و حيوان دور و یا حذف میكرد .این مبارزه بیامان و هر
روزی كه خویشکاری هر زرتشتی برای مبارزه با انگرهمينو در بيرون از خود به شمار
میآمد ،گاهی سبب میشد تا زرتشتيان رفتاری مشابه مردم امروزی در برابر ميکروبها را
در برابر هر نوع آلودگی داشته باشند .بدین ترتيب پيروان این آیين رعایت مقررات زیست
محيطی را ثواب ،و بیمباالتی و بینزاكتی در برابر حفظ طبيعت و حيات وحش را گناه
تلقی میكردند و برای جبران گناه نيز باید بکوشند خرابیها و ویرانیها را آباد كنند و هر
چه اهریمنی و یا آلوده است ،از بين ببرند .از سوی دیگر ،آنان نباید از جهان درون خود نيز
غفلت كنند ،زیرا روان جهان از ناراستی و بد خواهی نيز میرنجد و ناشاد میشود.
به این ترتيب ،در دین زرتشتی میتوان كوشش در حفظ طبيعت را جزو اهداف و
وظایف دینی دینداران به شمار آورد ،بدین گونه كه مزدیسنان در درون خود برای راستی و
نيك خواهی ،و در جهان بيرون برای آبادی و پاكسازی آن باید بکوشند تا به رستگاری در
گيتی و مينو نائل شوند .نتيجۀ این تأكيد بر آبادانی جهان ،مراقبت از آب ،گياهان و حيوانات
این امر است كه پيامد عمل فرد دیندار به این مقررات و احکام دینی ،حفظ محيط زیست
است .به طور كلی ،در بسياری از سنتهای كهن دینی میتوان نشانههایی از اهميت
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طبيعت ،تقدس عناصر طبيعی ،توجه به آنها و اهميت ویژهای كه بدانها داده میشود سراغ
گرفت .اما با توجه به بسترهای متفاوت فکری و نظری این سنتها ،باید توجه داشت كه
این تأكيد و پيامدهای آن را با تأمل در جنبههای مختلف بحث میتوان ذیل مسأله امروزی
محيط زیست كه ناشی از بحرانهای كامالً جدید است مطرح كرد.
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