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:چكيده

آيد، هرگـاه شخصـي عملـي خـالف اخـالق يـا شـرع               از متون ايرانيان باستان چنين برمي     
كـرد تـا    شد، به عنوان كفارة گناه خود بايد به يك اقدام سودمند اجتماعي قيـام مـي               مرتكب مي 

ود را از عقوبت آن گناه و عذاب دوزخ رهايي بخشد و بـدين ترتيـب ضـمن پـالودن روان                     روح خ 
جنبة شخصـي داشـت، بايـد       » توبه«از آنجا كه    . خود، به آرامش ابدي در آن دنيا نيز دست يابد         

گرفـت،  اعتراف به گناه توسط شخص گناهكار و در زمان حيات خودش در اين دنيـا انجـام مـي                  
ابر داليل گوناگون به افراد اجازه داده شد، به جاي ديگري، مراسم اقرار به              ولي با گذشت زمان بن    

كم به اظهار ندامت و پشيماني صـرف محـدود   گناه و توبه را به جا بياورند و كفارة گناه را كه كم           
همچنين بعدها نوعي از خريد گناه نيـز        . شده بود، به نيابت از طرف فرد خطاكار به عهده بگيرند          

همچنان پاك و منزه پـا برجـا مانـد      » توبه«مرسوم گرديد و سرانجام اگرچه نيت اصلي        در ايران   
.ولي راههاي جبران گناه در طي قرون دچار دگرگوني شد

 نوزود– كرفه – گيتي خريد - پتت- توبه استجابت–توبه انابت : هاي كليديواژه

مقدمه

مخلـوق چنـان آشـوبي بـه پـا          بازگشت از طريق حق و سرپيچي از اوامر خالق گاه در دل             

سـازد و سـرانجام در   كند كـه پشـيماني و شـرمندگي آن، روح و روان آدمـي را منقلـب مـي             مي
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در آن هنگـامي  . گردداي خاص توفيق توبه و بازگشت به سوي حق تعالي نصيب انسان مي   لحظه

 داده اسـت،  شود، انسان نادم شرمنده از فعل مذمومي كه انجـام كه روح از خواب غفلت بيدار مي  

بندد كه از گناهي كه     آورد و ضمن طلب مغفرت با خداي خود عهد مي         به درگاه خداوند روي مي    

توبـه، آن طـور كـه     . مرتكب شــده است، تبرا جويد و در آينده به همه حقوق خالق قيام نمايـد              

، ميبـدي (» اول پشيماني در دل است، پس عذر بر زبان، پس بريدن از بدي و بـدان               «گفته شده   

دهـد، توبـه و انابـت از        به طوري كه تاريخ اديان مختلف نشان مـي        ). 452، ص   2، ج   39-1331

ديرباز در همة اديان مرسوم و معمول بوده و براي آرامـش روح در هـر دو جهـان توصـيه شـده                       

اند كه مخلوق بر اثـر غفلـت مرتكـب شـده و             اصوالً توبه را پشيماني انسان از فعلي دانسته       . است

ناه بودن آن فعل واقف گشته است، با عزم به اين كه در صورت توانايي بدان گنـاه بـاز        چون به گ  

روي آوردن بـه    ). 677، ص   3، ج   1345-74مصـاحب،   (نمايـد   نخواهد گشت، اقدام به توبه مـي      

كند و گاه به علـت شـرم از   خالق گاه به جهت ترس از آفريدگار است كه توبة انابت را ايجاب مي          

به همين دليل است كه برخـي    . بيندمخلوق توبة استجابت را بر خود واجب مي       خداوند است كه    

زيـرا انابـت    ) 164، ص   10، ج   1331-39ميبـدي،   (انـد   مقام انابت را برتر از مقام توبـه دانسـته         

، درحالي كه توبه بازگشت بنـده اسـت از          1بازگشت بنده است به سوي حق از طريق دل و همت          

اي بوده است تـا انسـان       االيام پوزش از گناه وسيله     تقدير از قديم   به هر . معصيت به سوي اطاعت   

بـا صـفاي   ) ص(پشيمان درون خود را از پليدي و تيرگي پاك سازد و بنابر حديث پيغمبر اكـرم             

.2كند، با مؤمنان ديگر برابر گردددروني كه پس از توبه پيدا مي

كردنـد و   احد با يكديگر زندگي مي    ها به صورت يك قوم و     ها و ايراني  از آن زماني كه هندي    

از هزارة اول پيش از     . زبان و زيستگاه مشتركي داشتند، متأسفانه آثار مكتوبي به جا نمانده است           

ها در شمال و بخش مركزي هند و پاكستان ساكن شدند و طايفة ايرانـي               ميالد مسيح كه هندي   

انه متون قابل توجهي به دست      ، خوشبخت )6، ص   1380ابوالقاسمي،  (به نجد ايران مهاجرت كرد      

و از سـوي ديگـر   » ودا«ترين اثر مكتوب اين دو طايفه از طرفي سـرودهاي  قديم. ما رسيده است  

با اندكي تفحـص در ايـن سـرودهاي چهارگانـه و مـتن              . است» اوستا«هاي كتاب مقدس    نوشته
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 كـه انسـان     توان چنين نتيجه گرفت كه امر توبه و حتـي نحـوة جبـران گنـاهي               كتاب اوستا مي  

تر از اين متون مكتوب دارد و به طور مسـلم در آداب و              اي بس طوالني  مرتكب شده است، سابقه   

.اي برخوردار بوده استرسوم انسانهاي پيش از اين تاريخ نيز از جايگاه ويژه

روند، بارهـا در    هاي مذهب هندويي يا برهمني به شمار مي       ها كه كهنترين نوشته   »ودا«در  

جاللـي نـاييني،   (» ريـگ ودا «در . عدد به توبه و بازگشت از گناه اشاره شـده اسـت           سرودهاي مت 

كه بيش از هزار سرود مذهبي را در بر دارد، در سرود بيست             ) 133 و   268 و   330، صص   1348

 و سرود هشتاد و پنجم از مانداالي پـنجم و سـرود هشـتاد و ششـم از         3و چهارم از مانداالي اول    

:خوانيميمانداالي هفتم چنين م

 باشد كه الطاف تـو بـر مـا نيـز ژرف و     4صد بوي خوش از آن توست، اي پادشاه، بلكه هزار         

ايم، از مـا  و گناهاني كه ما مرتكب شده.  بسيار دور–ويراني خويش را از ما دور ساز . پهناور باشد 

.برگير

ا دوست يا رفيـق  اگر ما دربارة آن كه ما را دوست دارد گناهي كرده و يا نسبت به برادر و ي   

ايم، اي ورونـا، ايـن تقصـير را از مـا            اي كه با ما است يا بيگانگان خطايي مرتكب شده         يا همسايه 

ايم يـا ندانسـته يـا دانسـته گنـاه           اگر ما چون قماربازان در بازي تقلب كنيم يا تقلب كرده          . بردار

ي ورونـا، مـا را مـورد مهـر          ايم، همة اين گناهان را مانند غل و زنجيـر از مـا دور سـاز، و ا                 نموده

.شخص خويش قرار بده

اي پادشاه، همان گونه    . ايم، در گذر  هايي كه خود كرده   از كردار بد نياكان، و نيز از نافرماني       

درگـذر، و   ) سرايندة ايـن سـرود    (گذري، از لغزش    كه از گناه دزد و غارتگر اغنام و احشام در مي          

مـا  . سازي، مرا از گناه سـبكبار كـن  ري و او را آزاد ميداطور كه از گردن گوساله يوغ برمي     همان

به خواهش و ارادة خود مرتكب گناه نشديم، فريب و اغوي، مستي، ناداني، قمار يـا خشـم باعـث      

.شده است

برادران ايراني اين طايفه نيز كـه قبـل از جـدايي داراي ديـن مشـتركي بودنـد، در متـون            

نكته مهمي كه در اين آثار مكتوب جلب        . رات آن دارند  مذهبي خود اشارات متعددي به توبه و اث       
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به طوري كه از ايـن متـون كهـن مسـتفاد            . كند، شرايط توبه و شيوة جبران گناه است       توجه مي 

بـا اقـرار صـرف و اسـتغفار و اظهـار نـدامت بخشـيده                » گنـاه «شود، در نزد ايرانيان باسـتان       مي

دام بـه اعمـال ثـواب نمايـد و توبـة خـود را بـا        تائب براي پاك كردن گناه خود بايد اق     . شودنمي

در ). 93، ص 1355 و پـورداود،  425، ص  1374بويس،  (بخشش و انفاق به ديگران همراه سازد        

هـايي هسـتيم كـه بـراي         شهرت دارد، شـاهد كفـاره      5»ويديو دات «بخشي از كتاب اوستا كه به       

هم چنين آمده است كه شخص       چهارد 6براي نمونه در فرگرد   . گناهان تعيين و توصيه شده است     

 گناهي كـه مرتكـب شـده اسـت، وسـايل            گناهكار براي رستگاري روح خود بايد به عنوان كفارة        

مورد نياز آتشكده را تقديم موبدان كند، به كشاورزان آالت زراعت را ببخشد و به سـپاهيان سـاز     

المنفعـة  به اقدامات عام  نيز  » ويديو دات «در فرگردهاي   . و برگ نظامي و ابزار جنگي هديه نمايد       

اش در درگـاه  بسياري اشاره شده است كه تائب براي كفارة روح خود بايـد انجـام دهـد تـا توبـه          

تـوان نـام    اي از اين خيرات و مبرات و اعمال سودمند را چنين مـي            گوشه. خداوند پذيرفته گردد  

:برد

 نـذر آتـش،     تقديم ده هزار بسته هيزم خشك از چوب سخت درست باز ديـد شـده بـراي                

كشتن حيوانات مضر و حشرات موذي، حفره ده هزار گودال بـراي غسـل مـس ميـت، سـاختن                    

چهارده آلت آتش روشن كني براي روحانيون زردشتي، اهداي آتش ورز، آتش روشن كن، آتـش          

 كن، آتش گرم كن و عود دان كه زيرش پهن و سرش تنگ است، تبري كه دمش و نـوكش       پاك

ها، اهداي نيـزه، شمشـير،   ه دم و نوكش تيز است براي استعمال در آتشكده         اي ك  تيشه تيز است، 

گرز، كمان، سپر با حلقه، سي قبة آهني، فالخن با دنبالة ساخته از پي به درازاي يك بازو همراه                   

با سي سنگ فالخن، زره، گردن بند، نقاب، خود، كمربند و ران بند به سپاهيان زردشتي، اهداي                 

، هاون سنگي و دستاسي كه سنگ بـااليش درسـت     7ت، يوغ، تازيانه و گوازه    خيش و حيوان زراع   

آرد كند، به برزگران زردشتي، حفر يك جوي آب به عمق يك گام و عرض يك گـام، پييشـكش            

يك قطعه زمين قابل زراعت به مردمان پرهيزگـار زردشـتي، بخشـش يـك خانـة داراي طويلـه                    

و روانـداز بـه مردمـان پرهيزگـار زردشـتي، دادن            حيوانات، اهداي يك رختخواب خوب زيرانداز       
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خواهر يا دختر باكرة بزرگتر از پانزده سالة خود به يكي از مردمان پرهيزگار زردشـتي بـه زنـي،                    

دادن چهارده حيوان كوچك نظير گوسفند به مردمان پرهيزگار زردشتي، احداث چهارده پل بـر               

، تبـديل خـوراك نـاموافق هجـده         روي آب جاري، سير كردن هجده شخص پرهيزگار زردشـتي         

).135-9، صص 1327االسالم داعي... (به خوراك موافق ) مسافر(قاصد 

اين دستورات شرعي قرنها در نزد ايرانيان باستان جاري بود و هيچگـاه بـه اظهـار نـدامت                   

حتي ابوريحان بيروني سالهاي دراز پس از ظهور اسالم دربـارة كفـارة گنـاه               . شدصرف اكتفا نمي  

و هركس روزه بگيـرد، مرتكـب گنـاه       8روزه براي آنان ممنوع است    «: نويسد نزد زردشتيان مي   در

در ديـن   ). 230، ص   1923بيرونـي،   (» شده است و كفارة آن اطعام گروهـي از مسـاكين اسـت            

شـود،  اي بس عميق دارد و تنها به اظهار پشيماني محدود نمي  مبين اسالم هم كفارة گناه فلسفه     

هـر كـه توبـه    «: از جمله در خبر آمده اسـت .  آن نيز همواره مورد نظر بوده استبلكه نفع عملي  

، 2، ج 1331-39ميبـدي،  (» .كند و از مال وي آنچه از قوت به سر آيد انفاق نكند، تائب نيسـت      

). 453ص 

با گذشت زمان و نزديك شدن به قرون وسطاي ميالدي مسألة توبه و كفارة آن دستخوش                

در اروپا كليساي كاتوليك رومي براي توبه تشـريفات خاصـي قايـل شـده               . داي ش تغييرات عمده 

توبـه  «بود، بدين ترتيب كه مسيحيان كاتوليك ناگزير بودند حداقل سالي يك بار نـزد كشـيش                 

در طول سال نيز هر بار گنـاهي از         .  بروند و به گناهان خود اعتراف نمايند       (confessor)» شنو

شتافتند و كشيش پس از شنيدن اعترافـات كـه   في يا توبه شنو ميزد، نزد همين شا  آنان سر مي  

شد، مجازاتي از قبيل نماز و دعـا بـه عنـوان كفـارة              ماند و فاش نمي   بايد حتماً محرمانه باقي مي    

 مقـرر، روح گناهكـاران از فعـل        با انجام اين آيين مقدس و بجا آوردن كفارة        . كردگناه تعيين مي  

ناگفتـه  . يافتنـد شد و از عقوبت پس از مرگ رهـايي مـي          د، پاك مي  گناهي كه مرتكب شده بودن    

نمايد كه شرط اصلي اجابت توبه در پيشگاه خداوند همانا اخالص دروني شخص گناهكار بود كه                

.با پروردگار خود عهد ببندد كه هرگز به گناه رجوع نكند
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ت عمل زشت خود در امان      توان در آن دنيا از مكافا     اين اعتقاد كه بوسيله اوراد و ادعيه مي       

اندك فرا گرفـت و فلسـفة توبـه و          بود، بعضي اقشار سطح پايين جامعة ايران باستان را نيز اندك          

الذكر بدان سـو    در اين هنگام ايرانيان نيز تحت تأثير عامل فوق        . اي كشاند كفارة آن را به راه تازه     

خالقي، ديني و مطهرات توسط اوراد      هاي ا  گناهان خود را در تمام زمينه      متمايل شدند كه كفارة   

بدين ترتيب بخصوص قشر عوام به راه ديگري كشيده شد و آحاد طبقـة  . و اذكار پرداخت نمايند   

.كم درآمد اجتماع براي تأديه گناهان خود راه آسانتري يافتند

در ايـن   . بـود » نيابـت «تغيير عمدة بعدي كه توبه را به راههـاي ديگـري كشـاند، مسـأله                

آمـده اسـت كـه اگـر زنـي          » ويديو دات « فقرات هفتاد تا هفتاد و دو از فرگرد هفتم           خصوص در 

سقط جنين كند و از شدت ناتواني دچار تب شود و گرسنگي و تشنگي مفرط بر او غالب گـردد،         

در اين حالت اگر اطرافيـان ايـن زن او را از نوشـيدن              . توان به اندازة رفع عطش به او آب داد        مي

االسـالم،  داعـي (منع نكنند، گناهكار محسوب خواهند شـد و بايـد جريمـه شـوند     بيش از اندازه    

ولي در قرون بعدي دستور شـرعي بـدين شـكل درآمـد كـه بـه آن زن،       ). 79-80، صص  1327

توان او را نزديك آتـش بـرد تـا           مي توان آب داد و چنانچه زمستان باشد،      اگرچه نحس است، مي   

الشرايط برود و مراسـم     وهر به نيابت از آن زن نزد موبد جامع        گرم شود، اما در اين صورت بايد ش       

توانست به نيابـت از فرزنـدش   پدر نيز مي. (Unvala, 1922, V.1, p.229)توبه را بجا آورد 

گذشـته از  ). 53، ص 1367، 53ميرفخرايي، (كه زير پانزده سال سن داشت، اقدام به توبه نمايد         

توانست به نيابت انجام شود و بعالوه تائب مجـاز          شت، نمي اين موارد، چون توبه جنبة شخصي دا      

به تدريج در طي سـالها امـر نيابـت در برخـي امـور      . نبود براي كفارة گناه خود نايب تعيين كند   

هم سرايت نمود و راه را براي بسياري مسـايل   » توبه«كم به انواع    شرعي گسترش پيدا كرد و كم     

.بعدي نيز باز كرد

 شخصـي   آيين مزداپرستي و دين زردشتي آن بود كه چـون گنـاه جنبـة             يكي از بديهيات    

خود اقدام به توبـه     » زمان حيات «داشت و گناهكار شخصاً مسؤول فعل خالف خود بود، بايد در            

اين امر نيز دچار دگرگوني شد و بازماندگان        » نيابت«با بروز مسأله    . كردو اصوالً هر كار خير، مي     
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 براي رستگاري روح درگذشـتگان خـود طلـب مغفـرت كننـد و در                شخص متوفي اجازه يافتند،   

نتيجه كفارة مقرر را نيز تأديه نمايند تا متوفي در آن دنيا از عقوبـت گناهـاني كـه در ايـن دنيـا            

ناگفته نماند كه بسياري افراد از همان هنگام نيز اعتقادي به ايـن             . مرتكب شده بود، معاف گردد    

بودند و هستند كه توبه و كار خير بايـد در زمـان حيـات شـخص     امر نداشتند و همچنان معتقد   

سالهاي دراز بعد از اين تاريخ، بزرگتـرين شـاعر   . صورت گيرد تا موجب بخشايش گناهان او شود     

).92، ص 1338زرتشت بهرام پژدو، (كند زردشتي هنوز هم بر اين اعتقاد چنين تأكيد مي

بدانند هركس سرانجام خويش

»ايام خويش«ر  د9بورزند كرفه

كـه مسـيحيان در قـرون وسـطي بـراي رهـايي از              » فروش بخشايش «از طرف ديگر رسم     

عقوبت گناهان بنا نهاده بودند، در اينجا نيز اثر خود را بخشـيد و مسـألة جديـد ديگـري تحـت                      

اين رسم يكي از تشريفات مـذهبي  . (Modi, 1922, p.433)پيش آمد » گيتي خريد«عنوان 

، 176وشـي،   فـره (آورند تا آن دنيا را بخرند و رستگار گردنـد           رگ به عمل مي   است كه پيش از م    

گيتـي  «تصريح شده اسـت كـه اگـر كسـي نتوانسـت      » صد در نثر  «در كتاب   ). 176، ص   1352

و هيچ حال اگر به دسـت خـويش         «: تواند اين مهم را توسط ديگران انجام بدهد       كند، مي » خريد

، همچنان بود كه به دست      10بايد كه گيتي خريد بيزند    چار مي پس نا . نتواند كردن، ببايد فرمودن   

بـه طـور   » صـد در بنـدهش  «در كتـاب  . (Dhabhar, 1909, p.5)»  باشـند 11خويش يشـته 

 ,Dhabhar, 1909)و اجـر اخـروي آن سـخن رفتـه اسـت      » گيتـي خريـد   «مشروح دربـارة 

pp.111-3).

ان كرفـه بكنـد كـه آن را        گيتي خريد كردن در دين چنان پيداست كه اگر يك تـن چنـد             

 نرسـد و چـون خويشـتن    13 نكرده باشد، بهشت رسد و ليكن بـه گروثمـان     12قياس نبود و نوزود   

چه در دين چنـان گويـد كـه         . نوزود نتواند كردن، فرض آن است گيتي خريد به مي بايد يشتن           

ت و آن روز كه گيتي خريد آن كس يزند، سه بار روان آن كـس مينوگاهـان برگيـرد و بـه بهشـ         

گروثمان برد و او را نيكويي و رامش نمايد، جايگاه مقـام او در گروثمـان پديـدار كنـد و مـژده و        
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معني گيتـي خريـد آن اسـت كـه در           . دهندش كه اين جايگاه آن تست، باز گيتي آورد        اميد مي 

گيتي آن گيتي خريده باشد و اگر نوزود نكرده باشد يا گيتي خريد نفرموده باشد و اگرچه بسيار                 

ها كرده باشد، چون به بهشت رسد، جايگاه خويش نداند و عاجز و متحير بود و مانند كسي                  كرفه

كه درين گيتي در شهري غريب شود، اگرچه شهري خوش باشد، چون شهر نه او باشد و جـايي                   

ند تا چون   باشد كه مردم درين جهان طلب كن      پس مي . نداند كه كجا مقام كند و را ناخوشي بود        

و در ديـن  . ازين جهان بشوند، جاي خويش دانند و غريب نباشند و راست باز جاي خويش شوند     

گويد كه چون آن كس كه نوزود كرده باشد يا گيتي خريد يشته باشد، ازين جهان بشود، به سر                   

ز آيند   از روزگار زراتشت اسفنتمان تا اين روزگار همه را پيش با           15 روانهاي ودردگان  14چينود پل 

و آن را به خويشتن پذيرند و او را به كرفه خويش هم بهره كنند و روان او رامش نمايند و جمله              

به همراهي با او بروند تا او را به جايگاه خويش رسانند و خرميها كنند و او را دل خوشيها دهنـد      

ردن بـه چينـود    كه در گيتي بود و رنج شمار ك   16تا آن رنج كه به وقت جان كندند و آن سه روز           

گوينـد تـا آن روان بـر آن سـبب      او را مي  17پل و اين جهان از دل او ببرند و اميدهاي تن پسين           

باشد و كرفه گيتي خريد يشتن چندان سال كه او را زندگاني باشد به هر سـال هـم              خوشدل مي 

هم بر  شود و شب چهارم كه كرفه گناه سنجند         چندان كرفه باشد كه اول كرده باشد، زيادت مي        

.حساب گيرند و از گناه بكاهند

نماز «يا  » نامهتوبه«متاسفانه از دورة ايـــران باستان متني كه به طور مستقل بتوان آن را              

در البالي متون نسبتاً اخيـر زردشـتي بـه قطعـاتي تحـت              . تلقي كرد، باقــي نمانده است    » توبه

كنـد و از درگـاه خداونـد        د اعتراف مي  خوريم كه در آنها تائب به گناهان خو       برمي» پتت«عنوان  

كه براي عنوان اين متون برگزيـده شـده    » پتت«لفظ  . طلبدبراي آرامش روح خــود آمرزش مي     

اين لفظ در كتـاب اوسـتا بـه دو صـورت ديـده              . گردداست، به قرنها پيش و دوران باستان برمي       

. (Bartholomae, 1961, p.899)» كفـاره «و » بازگشـت « به معناي Paititaشود، يكي مي

ـــزء پيشــين  ــن واژه از جــ ــه معنــاي -ay و ريشــه paitiاي ــتن« ب ســاختن شــده اســت » رف

(Bartholomae, 1961, p.151) .  با گذشت سالهاي متمادي واژة موردنظر در فارسي ميانـه
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 و بـه  (Mackenzie, 1971, p.68)(Modi, 1922, p.98) درآمد petitو پازند به شكل 

).367، ص 1357برهان، (به فارسي دري رسيد » پتفت«و » پتت«صورتهاي 

هايي كه احتماالً در زمانهاي دور به زبان اوستايي تنظيم شده بود، امروزه هـيچ               نامهاز توبه 

در زمان ساسانيان كه كليساي مسيحي درصدد تبليغ مسيحيت در ايـران            . اثري در دست نيست   

آمده اسـت تـا     ) ع(گفت حضرت عيسي     بود كه مي   اي كه در اختيار داشت، آن     برآمد، برگ برنده  

بار گناهان همة پيروان خود را به گردن بگيرد و بنابراين هركس در نزد كشيشان اقدام بـه توبـه        

نمايد، تمام گناهانش بخشيده خواهد شد و در آن دنيا در بهشت به آرامش ابدي دسـت خواهـد      

كه يكي از موبدان دانشمند زردشتي به نـام         اين تبليغ چنان در ميان مردم موثر واقع شد          . يافت

نامـه افتـاد     در زمان شاپور دوم ساساني براي مقابلـه بـه فكـر تنظـيم توبـه                18آذرباد مهرسپندان 

نامه را بخوانند يا در نزد يكي       تا زردشتيان يا پيش خود توبه     ) 182-3، صص   1354آذرگشسب،  (

، 1374(بـويس  . (Dhabhar, 1909, p.35)از موبــدان مراسم اعتراف به گناه را بجا بياورند 

به هر حال   . دهد كه اين متون پس از فروپاشي ساسانيان نوشته شده باشد          احتمال مي ) 426ص  

هـايي  نامـه هايي كه در اين پژوهش به آنها اشاره شد، توبه    تحت تأثير عوامل ياد شده و دگرگوني      

و مراسـم  » توبـه «ديد و بدين ترتيب به منظور رسميت بخشيدن به اعترافات گناهكاران تهيه گر      

» نماز پتـت «ها به عنوان    نامهامروزه متن اين توبه   . االجرا درآمد آن به صورت يك امر شرعي الزم      

العادة آنها همين بـس كـه     در دست است كه همگي از ارزش وااليي برخوردارند و از اهميت فوق            

 (Dhabhar, 1909, p.159)آمده است » صد در بندهش«در كتاب 

كرده باشد، اگرچه گناه بسـيار كـرده باشـد و           » پتت«چه اندر دين گويد كه هركس كه او         

كند، هرگز به دوزخ نرسد مگر گناهي كه در زن كسي جسته باشد، چه آن گناه به هيچ كرفـه از   

20 او را بيننـد و گوينـد دزد و درونـد   19و چون به چينود پل رسـد، امشاسـفندان        . بن او به نشود   

. دور بايد بودنآمد، ازو

با چنين برداشتي است كه امروزه نماز توبه در بسـياري از مواقـع بـه عنـوان يـك دعـاي                      

شود و زردشتيان با برگزاري اين نماز درون خـويش را از هرگونـه گنـاه                بخش خوانده مي  آرامش
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رده سازند تا ريشة گنـاه را از بـن قطـع كـ            اند، پاك مي  اخالقي و شرعي كه احتماالً مرتكب شده      

بـه  » صد در نثر  «در فصل چهل و پنجم از كتاب        . باشند و از رشد روزافزون آن جلوگيري نمايند       

:(Dhabhar, 1909, pp.34-35): خوريمتوصيف جالب توجهي از رشد ثواب و گناه برمي

هرگاه كه گناه از دست آيد، جهد بايد        . بايد كه توبت كردن بر ياد دارند      اين كه پيوسته مي   

 و توبت بكنند كه گناه مانند كرفـه همچنـان           21يش هيربدان و دستوران و ردان شوند      كردن تا پ  

شود و گناه نيـز همچنـان   كه كرفه از آن وقت كه بكنند تا مردم زنده باشد، هر سال ديگر بر مي               

شود و چون توبت بكنند ديگر نيفزايد، همچون درختي بود كه خشك شـود و       هر سال بر سر مي    

.ديگر افزايش نكند

و پازند چهار توبه نامـه بـه جـا مانـده     ) فارسي ميانه(در ميان متون فراوان پهلوي ساساني  

از . است كه داراي متني تقريباً يكسانند و هر كدام به مواقع و مراسـم خاصـي اختصـاص دارنـد                   

سازد و قلـب   آنجا كه اين دعاها پيروان معتقد را از هرگونه انديشه پليد و نگراني دروني فارغ مي               

بخشد، بنابراين صـرفاً اختصـاص بـه زمـان اعتـراف بـه گنـاه نـدارد و در                    و روح آنان را صفا مي     

» پتـت «ها كه به نامهدر اين توبه. شودمراسمي نظير حلول سال نو و عقد زناشويي نيز قرائت مي      

شـود كـه انسـان نسـبت بـه اهـورا مـزادا و               مشهورند، قبل از هر چيـز بـه گناهـاني اشـاره مـي             

سـپس  .  شهريور، بهمن و اسفند مرتكب شده است       ندان يعني ارديبهشت، خرداد، مرداد،    امشاسپ

 اخالقي دارند، مانند آزمندي، غرور، شك، دشـمني، كـاهلي،     شود كه جنبة  گناهاني برشمرده مي  

رسـد كـه بـر اثـر سـرپيچي از مقـررات       سرانجام نوبت به گناهاني مـي . ورزي، خشم و غيره   كينه

تـوان يافـت   مـي » خـرده اوسـتا  «متن ايـن نمازهـا را امـروزه در        . ر زده است  طهارت از انسان س   

طور كه پيش از    ها، همان نامهيكي از اين توبه   ). 164-185، صص   164،1354-185آذرگشسب،  (

اين اشاره شد، منسوب به موبدان موبد زمان سلطنت شاپور دوم ساساني اسـت و تحـت عنـوان                   

مـتن دوم   . شـود نيز خوانـده مـي    » پتت پشيماني «د و گاه    شهرت دار » پتت آذرباد مهرسپندان  «

نامة ديگري نيـز در دسـت اسـت موسـوم بـه             توبه. نام دارد » نامه ايراني توبه«يا  » پتت ايرانيك «

نامـة  توبـه . تواند اعتراف نامه را نـزد خـود قرائـت كنـد           كه تائب مي  » خود پتت «يا  » پتت خود «
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نام دارد، اولين نمازي است كـه پـس از درگذشـت      » پتت رواني «يا  » پتت و دردگان  «چهارم كه   

شود تا از عقوبت گناهان خود در آن جهـان معـاف            زردشتيان براي آمرزش روح آنان خوانده مي      

. گردند

:نتيجه

اطالعي در دست نيست ولي از زمـاني كـه ايـن            » هند و ايراني  «از آيين توبه در ميان قوم       

قسيم شـده و زيسـتگاه مشـترك خـود را تـرك كردنـد،          ت» ايراني«و  » هندي«قوم به دو طايفه     

دهـد، ريشـة    متون مكتوبي به جا مانده است كه مشتركات اين متون به پژوهشگران اجـازه مـي               

بـه هـر   . رسوم كهن را دريابند و به فلسفة اخالق اجتماعي و مراسم شرعي آن دوران پـي ببرنـد         

تـوان  گـردد، مـي  ل پيش از ميالد مسيح برميالي متوني كه پيشينة آنها به هزارة اوتقدير از البه  

المنفعـه  شده و كفارة گناه صرفاً اقدامات عامدريافت كه به امر توبه و جبران گناه توجه بسيار مي     

 گناه نـوعي   با پشت سر گذاشتن چندين قرن در كفارة       . يا در حقيقت خيرات و مبرات بوده است       

نكتـة مهـم ديگـر      . و پشيماني منحصر گرديد   دگرگوني حاصل شد و تا حدودي به اظهار ندامت          

گرفـت و از طـرف ديگـر كسـي        اين كه توبه و كفارة آن بايد در زمان حيات شـخص انجـام مـي               

با گذشت قرنهـا، تحـت      . توانست به نيابت از جانب ديگري اقدام به توبه يا تأدية كفاره نمايد            نمي

ة گناه در نـزد ايرانيـان دسـتخوش         تأثير تبليغات مسيحيان در قرون وسطي، شرايط توبه و كفار         

مسألة نيابت جايز شمرده شد     » توبه«در اين هنگام در برخي امور شرعي از جمله          . دگرگوني شد 

و به تدريج تغيير عمدة ديگري نيز پيش آمد كه كفارة گناه را به راه جديـدي كشـاند و تكليـف                      

ب عـالوه بـر آنچـه گذشـت،     بـدين ترتيـ  . بـه وجـود آورد    » گيتي خريد «اي را به نام     شرعي تازه 

توانستند با قرائت آنها در نزد خود يـا ترجيحـاً در      هايي هم تنظيم شد كه گناهكاران مي      نامهتوبه

از مصـائب   » گيتي خريـد  «نزد موبدان به گناهان خويش اعتراف نمايند و گذشته از آن، بوسيلة             

وجود آمد، بـدين صـورت كـه        قابل توجه آن كه بعدها رسم ديگري نيز به          . دوزخ در امان بمانند   

در مراسم گوناگوني به عنوان دعاي آغاز سال نو و شـروع زنـدگي              » نماز پتت «ها يا   نامهاين توبه 
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زناشويي و غيره هم مورد استفاده قرار گرفت تا موجبات پااليش و تسكين روح را فـراهم آورد و                   

.بر گناهان احتمالي شخص قلم عفو بكشد

:يادداشتها

).54قرآن كريم، سورة زمر، آيه ( الي ربكم  و انبيوا-1

).208، ص 4، ج 1989حياني، ( التائب من الذنب كمن الذنب له -2

اين واژه در سانسكريت بـه      . نام دارد » مانداال« هريك از بخشهاي دهگانة ريگ ودا يك         -3

).675، ص 1356دارا شكوه، (است » دايره، حلقه، دسته، مجموع«معناي 

وارونا يكي از   . خداي شب و خداي آسمانها پرستاره است      » وارونا«يا  » روناو« خطاب به    -4

).699همان، ص (شود ترين خدايان دورة ودايي محسوب ميقديم

در ايـن بخـش از كتـاب اوسـتا بيشـتر بـه       . است»قانون ضد ديو« اين عنوان به معناي     -5

.احكام شرعي اشاره شده است

.»اتويديو د« عنوان هريك از فصول -6

).3426، ص 1371معين، ( چوبدستي باشد كه گاو و خر و ديگر ستوران را بدان رانند -7

 اين كه از روزه داشتن ببايد پرهيختن، چـه در ديـن مـا نشـايد كـه همـه روز چيـزي                  -8

دسـت و  ) و(ما را از روزه داشتن اين است كه بر چشـم و زبـان و گـوش         . نخورند، چه گناه باشد   

 .(Dhabhar, 1909, p.58)ز گناه كردن پاي روزه داريم ا

) 2946، ص 1371معين، ( كار خير و وظيفة ديني، ثواب، مقابل گناه -9

.نذر كنند» گيتي خريد« بايد -10

. به دست خود فديه داده باشند-11

در نـزد مزديسـنان جشـن و آداب و مراسـمي بـوده كـه پـس                  » نوزوت«يا  » نوزود «-12

. گرفتـه اسـت   انجـام مـي   ) تن كمربند خاص در سن پـانزده سـالگي        مراسم بس (= ازكستي بندي   

دهند كـه پـس از   نامند بعضي از دانشمندان چنين نظر مي   پارسيان هند اين كلمه را نوجوت مي      
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در نـزد   . شـود كند و در جمعيـت بهـدينان وارد مـي         كستي بندي بچه زندگي نوعي را شروع مي       

اي به درجه   راسمي كه پس از اجراي آن هيربدزاده      زردشتيان ايران نوزوت عبارتست از آداب و م       

).68، ص 1310پورداود، (گردد پيشواي ديني رسيده هيربـد مي

بلندترين نقطة آسـمان را گوينـد كـه جـاي           » گرزمان«يا  » گروتمان«يا  » گروثمان «-13

).170، ص 1352وشي، فره(اهورامزدا و امشاسپندان است 

).447، ص 1371معين، (ن  پل صراط به اعتقاد زردشتيا-14

(Mackenzie, 1971, p.90) درگذشتگان -15

. سه روز پس از مرگ-16

، 1352وشـي، فـره (خيزد، قيامت، رسـتاخيز     تن روز پسين كه از گور برمي      = تن پسين  -17

).427ص

 آذرباد مارسپندان يا مهرسفندان از مشهورترين موبدان زمـان ساسـاني و از مقدسـان      -18

زرتشـت بهـرام پـژدو،      (انـد   در سنت مزديسنان معجزاتي به او نسـبت داده        . ستآيين زردشتي ا  

).115، ص 1343

 امشاسفندان يا امشاسپندان نامي است كه به يك دسته از فرشتگان آيين مزديسـني               -19

در آييـن مزديسنا چنين آمده اسـت كـه بـراي    . است» جاودانان مقدس«داده شده و معناي آن    

ايـن فرشـتگان بـه دو دسـته مهـين           . تگاني بـا اهـورامزدا همكـاري دارنـد        اداره امور جهان فرش   

مهين فرشتگان امشاسفندان يا امشاسپندان ناميـده       . شوندفرشتگان و كهين فرشتگان پخش مي     

، 1343زرتشـت بهـرام پـژدو،       (شوند و تعداد آنها هفت و خود اهورمزدا در سر آنها قرار دارد              مي

).119ص 

 و صـورت اوسـتايي آن       druvandدر پهلوي اين واژه     . پرست، دروغ  پيرو دروغ، بدكار   -20

drvant زرتشـت  (يـاد شـده اسـت       » بدمذهب و فاسـق   «در فرهنگهاي فارسي به معناي      .  است

) 135، ص 1343بهرام پژدو، 

. درجات مختلف روحانيون زردشتي-21
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.1371اميـــركبير، 

اصـغر  ، به سعي و اهتمام علـي االبراراالسرار و عدهكشف.  ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين   -18

.1331-39حكمت، ده مجلد، تهران، مؤسسه انتشارات اميركبير، 

ؤسسـة مطالعـات و      تهـران، انتشـارات م     ترجمة روايـت پهلـوي،    .  ميرفخرايي، مهشيد  -19

.1367تحقيقات فرهنگي، 

Bartholomae, Chr. Altiranisches Woerterbuch. 2. Aufage, 
Berlin, Walter de Gruyter, 1961.

Dhabhar, E. B. N. Saddar Nasr and Saddar Bundehesh.
Bombay: The Trustees of the Parsee Punchayet Funds and 

Properties, 1909.
Mackenzie, D. N. A Concise Pahlavi Dictionary. London: 

Oxford University Press, 1971.

Archive of SID

www.SID.ir

PDF.Tarikhema.ir  (Historical e-Books)

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir


��
- دا����� اد��ت و ���م ا����� ++++

Modi, J. J. The Religious Ceremonies and Customs of the 
Parsees. Bombay: British India Press, 1922

Unvala, E. M. R. Dârâb Hormazyâr’s Rivâyat. 2 vols. 
Bombay, 1922.

Archive of SID

www.SID.ir

PDF.Tarikhema.ir  (Historical e-Books)

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir

