
ماهانه  زبانشنایس       : عادت و دین منظر دو از انگ یک

شکوفه تقی

 داغ، انگ و ننگ اجتماعی دانستن عادت ماهانه، خاستگاه دینی و اجتماعی دارد و نجس یا
 اهریمنی قلمداد کردن زن در هنگام عادت ماهانه و پس از زایمان، در دوران مختلف تاریخی

.به صورت عرف اجتماعی درآمده است

مقدمه

 در فرهنگ عموم مردم باستان، اعم از دینی و غیر دینی، جهان به دو قطب نجس و پاک

بر اساس تعریف از هر دو قطب، در ادیان باستانی که به ادیان جدیدتر. تقسیم می شود  

 رسیده، نه تنها حریمی مشخص می شود و نشانه هایی برای هر یک از دو قطب گذاشته

 می شود تا از یکدیگر منفک نگاه داشته شوند، که انجام اعمالی آیینی نیز مقرر می گردد تا

باور. از آمیزش این دو حریم ممانعت شده، در صورت آالیش نشانه های آمیزش تطهیر شود  

 چنین بوده است که حاصل آمیزش نجس با پاک بدشگونی و مرگ زود هنگام را به دنبال

 .دارد

 در ادیانی مانند هندوگرایی و زرتشتی وقتی زنان به دوران بلوغ می رسند به دلیل خون

از این رو به منظور. ماهانه و شرایط پس از زایمان به طور موقت نجس به شمار می آیند  

 نیآلودن حریم خانه که پاک محسوب می شود، زنان به جایی بیرون از خانه رانده می شوند و

چنین باوری البته اختصاص به ادیان. پیش از تطهیر حق ورود به حریم خانه را ندارند  

 زرتشتی یا هندو نداشته که همزمان در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در میان آفریقائیان هم

 .یافت شده و ادامه ی آن تا امروز در ادیان بزرگ شرقی دیده می شود

عادت ماهانه در فرهنگ دینی( داغ، انگ یا ننگ اجتماعی)این مقاله نه تنها به استیگمای   

 می پردازد و این مفهوم و احکام مربوط به آن را در دین زرتشت، هندو، یهود، مسیحیت و

 اسالم بررسی می کند، که کلماتی مانند نجّس، رجس، لمس،محیض، غوص و غوطه را از

 منظر زبانشناسی ریشه یابی و تجزیه و تحلیل می نماید، تا ضمن نشان دادن خاستگاه دینی و

یا اهریمنی قلمداد کردن زن در هنگام« نجس» هر یک از این کلمات، نشان دهد  اجتماعی  



 عادت ماهانه و پس از زایمان بیشترین ظهور دینی و فرهنگی را در مناطقی با معیشت

 اصلی دامداری داشته، اما با گسترش فرهنگ دینی مناطق دامداری و سرایت آن در مناطق

 کشاورزی، این استیگما به صورت عرف اجتماعی در آمده و عامل سرکوب و محدود

 .کردن زن گردیده است

 دین زرتشت .۲

قانون) عادت ماهانه یا دشتان در وندیداد  در احکام فقهی دین زرتشت در رابطه با  

وقتی اهوره مزدا َوِرن چهارگوش را که زادگاه:  می آید۱۸فرگرد یکم بند   (دیوستیز  

به پتیارگی دشتان نابهنجار زنان و بیدادگری فرمانروایان»فریدون است می آفریند، اهریمن   

فرگرد شانزدهم نیز با این پرسش از اهورامزدا آغاز می شود که. را می آفریند« بیگانه  

 مزداپرستان با زنی که دشتان است چه باید بکنند و پاسخ این است که برای او جایی بلندتر

 از سطح خانه بسازند تا نگاه او بر آتش نیفتد و از راهی که او را به دشتانستان می برند

مربوط به قوانین مربوط به مراقب باشند که گل و گیاه نباشد، ضمن آنکه تمام فرگرد  

حتی. نگهداری زن دشتان در دشتانستان و دور نگاه داشتن او از آفریده های نیکو می باشد  

 اندازه ی خوراکی که به او می دهند، نوع خوراک و رعایت فاصله بین کسی که خوراک

همچنین تأکید می شود ظرفی که برای زن استفاده می شود. برای او می برد نیز قید می شود  

به این ترتیب که سه. اما قوانین طهارت زن ساده است.  فلز برنج و کم بها باشد از جنس  

و در گودال سوم آب بریزند( ادرار گاو)گودال بکنند در دو گودال بر سر او ُگمیز  . 

و( طهارت)در دین زرتشت انجام مراحل گوناگون تطهیر دینی از جمله نیرنگ، پادیاب   

به طور مثال در. و نحوه ی انجام آنها بسیار اهمیت داشته است( طهارت)یوژداهری   

 ارداویراف نامه دیده می شود که ویراز یا ویراف وقتی پس از خوردن منگ گشتاسبی بیهوش

 می شود تا به جهان مردگان برای مالقات با ایزدان برود بر تن او احکام مردگان جاری

در همان متن.  گام از آفریدگان خوب دور باشد۳۰می شود و او در جایی قرار می گیرد که   

 تأکید می شود که او در جایی تاریک قرار می گیرد،اگرچه مکان قرار گیری او آتشکده ی

 .فرنبغ است

می دهد« دوزخ ترسناک»ارداویراف در گزارشی که از سفرش به جهان دیگر و مشاهده ی   

بوده است، که در دوران دشتان، مطابق« دروند»نقل می کند در جایی شاهد مجازات زنی   

او همچنین از پادافراه سنگین مردی. قانون رفتار نکرده و به سوی آتش و آب رفته است  



در. کرده است( دشتان مرز: پهلوی)خبر می دهد که با همسرش به هنگام دشتان همخوابگی   

  توضیح داده می شود که اگر زنان مواظب دشتان نباشند و آب و آتش و سپندارمز۷۲فصل 

، زمین، خرداد، امرداد را آزرده کنند و به آسمان، خورشید و ماه نگاه کنند،(سپندارمذ)  

آزرده کنند، نه( رجس؛ ریم)چهارپا و گوسفند را با دشتان و مرد شایسته ی دینی را با ریمن   

 تنها جایگاهشان در دوزخ هولناک است که عالوه بر سوختن در آتش می بایست از دشتان

 .خود نیز بخورند

 طبق حکم دین زرتشت، زن به هنگام دشتان باید در دشتانستان گذاشته شود و آن محدوده

  ساخته شود که نه تنها از آفریده های نیکو دور باشد که دسترسی زن می بایست به گونه ای

از این رو دستور دین است. زن نگردد« اهریمنان»به آنها را نیز محدود کند تا سبب تقویت  

نیفتادن نگاه. که محل نگهداری او در جای تاریک و دور از خرمی و خاک حاصلخیز باشد  

  و دست نیافتن به غذای کافی از جمله خوراک گوشتی و لبنی زن به آتش، خورشید و نور

این وضعیت به دستور دین هر ماهه مادامی که پاکی. در دوران دشتان نقشی محوری دارد  

و تخلف از این امر پادافراه سنگین دنیوی و. دینی صورت نگرفته می بایست ادامه یابد  

 .اخروی را به دنبال خواهد داشت

به جای تاریک و قسمت. می گویند nasu/ nasav در زبان اوستایی به مردار و جسد  

 از ریشه ی nasa .شمالی خانه که در سایه و دور از آفتاب قرار دارد نیز نسا می گویند

nas به. به معنای پنهان شدن، نابود شدن، نادیدنی شدن و فراموش شدن گرفته شده است  

nasu  دیو فساد و پلیدی نیز عالوه بر آن در اوستایی. گفته می شود   daxmaیا دخمه به 

معموال دیوار دخمه از سنگ. گور و جایی گفته می شود که مردگان را در آن می گذارند  

در همین زبان.  و محل رویش تماس پیدا نکند است تا مردار با خاک  daxšār به معنای 

 به سه معنا به کار می رود؛ داغ و نشان مخصوص، daxšat .داغ، انگ و نشان است

یا« محیض»و به زنی که . ابزار داغ گذاری و دشتانی، که منظور جریان دشتان است  

 به معنای واژنی است که بر آن داغ daxštavant می گویند و  daxštavaiti دشتان باشد

از آنجایی که. یا انگ گذاشته باشند  stigma ،نیز تعریفی مشابه دارد و ترجمه به داغ 

 لکه ی ننگ و انگی می شود که فرد را به صورت منفی در جمع معرفی می کند تا دیگران از

  او پرهیز کنند، می توان باور داشت که در زبان دینی اوستایی دشتان نوعی داغ یا لعنت

 بدل گشته و )nasāk :پهلوی(  یا نسا محسوب می شود که بواسطه ی آن زن به مردار

.مادامی که طهارت نیابد در آن شرایط می ماند



 یک مادینه دیو و همسر اهریمن است که با قصد به پلیدی )jeh :پهلوی( در دین زرتشت ِجه

در واقع او مظهر و نمونه ی. کشاندن جهان، عادت ماهانه ی زنان را آفریده است  

در همین رابطه در. کهن الگویی عادت ماهانه و تجسم پتیارگی و فاحشگی محسوب می شود  

  اهورامزدا در پاسخ به سپیتمان زرتشت که می پرسد۶۲:۴وندیداد فرگرد هیجدهم بخش 

:کیست که اهورامزدا را به تلخ ترین اندوه دچار می کند و به تلخ ترین درد درمند، می گوید  

و در بند بعد ادامه. چنین کسی است که به روسپیگری در پی همه می رود« جهی»جه؛  

 می دهد که نگاه او یک سوم از سیالب های روان کوهساران را می خشکاند، نگاه او یک

  و یک سوم از رستنی هایی را که پوشش زمین است سوم از گیاهان رویان زیبای زرین فام

 می پژمراند، نزدیک شدن بدو یک سوم از اندیشه ی نیک، گفتار نیک و کردار نیک و یک

  از۶۸-۶۷همانجا زرتشت در بند . سوم از نیرومندی و توان اشون مرد را می کاهد

خواه دشتان بهنجار- دشتان اهورامزدا درباره ی اینکه اگر مردی دانسته و آگاهانه با زنی  

کند و آن زن به سازگاری و دانسته( هم خوابگی به وقت دشتان)دشتان مرزی -خواه نابهنجار  

 و آگاهانه به این دشتان مرزی تن در دهد تاوان و پادافراه آن مرد برای گناهی که او و آن

 زن کرده اند چیست؟ اهورامزدا می گوید باید هزار رأس ستور کوچک را بکشد و اندرونه ی

عالوه بر آن می بایست آیین های ُطهر دیگری. به آتش تقدیم کند« ُزور»آنها را به همراهی   

اما. همچنین سی پل بر آبراهه ها بسازد. که سوختنی و فراهم کردنی است نیز به جای بیاورد  

.در جهان تاریک دروغگویان می افتد( خاطی)اگر اینهمه انجام یا به درجه ی قبول نرسد او   

 بُعد مادینه ی( jeh از تعاریفی که در شایست و ناشایست، در زادسپرم و بندهشن از جه

 و رفتار او و نحوه ی برخورد دینی با او می شود به روشنی پیداست که از دید دین )اهریمن

 زرتشت هر زنی در ایام دشتان تبدیل به جهی می شود، از این رو دستور اکید به پرهیز از

بقدری« جه»زیرا با استناد به شایست و ناشایست حتی یک برق نگاه   .او داده می شود  

.قوی است که می تواند کشنده باشد

ِسقط می شود احکام سختی وجود( دشتک)در دین زرتشت برای زن به هنگامی که جنینش   

  زرتشت در مورد احکام زنی که۵۸-۴۵در وندیداد فرگرد پنجم، بخش هشتم بندهای . دارد

.نوزاد مرده بدنیا آورده از اهورامزدا می پرسد و می خواهد بداند آن زن را به کجا باید برد  

 اهورامزدا همان احکامی را می دهد که شامل زن دشتان می شود؛جایی که زمین آن بی آب و

 گیاه ترین جا باشد، گله های گاوان و گوسفندان کمتر از آنجا بگذرد، آتش پسر اهورامزدا

کمتر« مردم اشون»کمتر در آنجا برافروخته شود، دسته های برسم کمتر بدان برده شود و   



وقتی در پرسش بعد اندازه ی فاصله پرسیده می شود پاسخ سی گام فاصله از. از آنجا بگذرند  

و اینکه دور زن باید چینه ای کشید و در همان جا به او آب و. آتش، آب، برسم و مردم است  

:زرتشت در مورد خوراک زن می پرسد و پاسخی که دریافت می کند چنین است. غذا داد  

.باید سه یا شش یا نُه جام ُگمیز با خاکستر بیاشامد تا گور درون زهدان وی شسته شود»  

 پس از آن می تواند شیر گرم مادیان یا گاو یا میش یا بز یا گوشت پخته و نان و شراب ناب

طبق احکام دینی زن باید سه شب در. اما نوشیدن آب بر او روا نیست. بیاشامد و بخورد  

پس از آن تن و جامه اش را با گمیز و آب در کنار نه گودال بشوید تا پاک. این شرایط بماند  

او باید تا نه شب پس از سپری شدن آن. اما هنوز نمی تواند با مردم تماس برقرار کند. شود  

 سه شب تنها بماند و جدا از دیگران زندگی کند، جا و خوراک و جامه اش از دیگران جدا

بعد از طی نُه شب تن و جامه ی خود را با گمیز و آب بشوید تا پاک شود. باشد .

 نجس انگاری زنان در زمان عادت ماهانه و آنچه در تماس با ایشان قرار می گیرد نه تنها در

 عرف مردم اثر خود را به جای گذاشته که مانند بسیاری از قصه ها و حکایات، تاریخ نیز

البته زنان هوشمند بسیاری نیز همیشه بوده اند که از این باور عوام. بر آن گواهی می دهد  

از آن جمله است روایتی که از خواهر قباد. برای پیش برد خواسته های خود استفاده  کرده اند  

وقتی این شاهدخت برای دیدار با. نقل می شود ( پدر انوشیروان)پادشاه ساسانی ( کواذ)  

 برادرش قباد، پادشاه موقتاً برکنار شده ی ساسانی، به زندان می رود، برادرش را در بستر

در. می پیچد و به یکی از غالمان خود دستور می دهد آن را بر دوش بگذارد( فراش)خواب   

و زندانبان باور می کند و. اوست« ایام زنانگی» زندانبان می گوید که محموله  همان حال به  

.به آن بساط نزدیک نمی شود تا مبادا به ناپاکی آلوده شود

در رابطه با عادت ماهانه ی زنان و( قرن ششم هجری)محمد بن محمود بن احمد طوسی   

 اثرات شگفت آن که نتیجه در جادو می دهد قصه های تاریخی و حکایات افسانه ای بسیاری

از آن جمله است که شاپور ذواالکتاف قصد گشودن حصاری در شهر حضر در. نقل می کند  

شاپور پس از سال ها جنگ و.  را داشته که تا قبل از او بکر مانده بوده است زمین جزیره  

خوِن حیِض زِن سبز»عدم توفیق در گشودن حصار، سرانجام به سفارش یکی از بزرگان   

می ریزد( پوست نازک آهو که بر آن می نویسند)را با خون کبوتر می آمیزد، در رقی « چشم  

به گفته ی طوسی در دم. و از گردن یک فاخته آویزان می کند و به شهر حضر می اندازد  

 حصار شهر می افتد، بناها از هم می پاشند و حصار به دست شاپور ذواالکتاف گشوده

 .می شود



 آنچه از اظهارات طوسی بر می آید باور به اقتدار شگفت زن در زمان عادت ماهانه و ترس

پرداختن به نظر از. مردان از او در ایران، حتی پس از تغییر دین زرتشت به اسالم است  

 این نظر اهمیت دارد که سابقه ی علت نجس انگاری زنان در این ایام و ترس مردان از این

او به نقل از حکما می گوید. پدیده را ولو در قالب باور دینی به وضوح به نمایش می گذارد  

را تباه می کند، اگر از خیارستان بگذرد خیارها تلخ« زیت و کامه»بوی زن حایض   

 می شوند، اگر از جالیز بگذرد صیفی جات خراب می شوند، اگر از کندوی عسل بگذرد به آن

اگر. اگر کسی با زن حائض همبستر شود حاصل آن فرزندی کودن می شود. آسیب می رسد  

 خرقه ی حیض را بر سر چوبی ببندند و به آتشی عظیم نزدیک کنند آن آتش در دم می میرد،

او با تأکید می گوید سخنان او. از آن می گریزد( تندباد)اگر دنبال کشتی ببندند باد زوبعه   

در همانجا طوسی که در کتاب خود در خواص. گزافه نیست بلکه از روی تجربه است  

زن حائض را اثرها باشد و: »اختصاص داده است می گوید« الحیض»زنان مبحثی را به   

در عجایب نامه در«.جهودان گرد حایض نگردند و نان بر سر چوب ها به ایشان دهند  

هندوان از حیض زنان کارهای عظیم کنند و دعوی ها کنند: »دنباله ی همان مطلب می آید .«

 دین هندو .۳

هند ۱.۲

به( ترم)در دین هندوان رعایت ایام قاعدگی بسیار اهمیت دارد، در هندی ماسیک دارم   

در سانسکریت برای دوران قاعدگی هم کلمه ی. معنای عادت ماهانه است   rtu  به معنای 

 که معادل رجس و ناپاکی است و هر  rajas نظم و عادت وجود دارد و هم کلمه ی رجس

منتها یکی در یک رابطه ی عام و فاقد هر نوع قضاوت. دو به یک معنا به کار می رود  

به همین ترتیب به زنی(. رجس)و دیگری در چهارچوب دینی ( عادت)ارزشی و اخالقی   

 rajasa و malina  تعریف دینی در سانسکریت که در دوران دشتان یا قاعدگی است در

  . معادل نجس و ناپاک است گفته می شود که

اما. در میان هندوان در رابطه با عادت ماهانه اسطوره ها و روایات بسیاری وجود دارد  

در ریگ ودا، کتاب پنجم با. مهم ترین آنها به زمان وداها و متن ریگ ودا باز می گردد  

در.    به دست ایندرا می باشد یا اژدها( اهی) آغاز می شود که موضوع آن کشتن ۳۲سرود   

بر اساس. را تکه تکه می کند« ورترا»بند دو همان سرود ایندرا نخستین زاده ی اژدها؛   

 متون ودایی ورترا هفت گاو خدایان را دزدیده و متعاقباً آنها را در غاری پنهان کرده بوده

بعد از کشته شدن ورترا،.  هفت گاو خدایان را آزاد می کند ایندرا ورترا را می کشد و. است  



  و ویشنو به ایندرا خبر می دهد او که مرتکب قتل شده نمی تواند در جایگاه پادشاهی خدایان

برای رستگاری نیز باید بار. مقام تأمین باران برای زمین بماند، مگر اینکه رستگار شود  

ایندرا پس از دریافت این. گناه خود را بین سه تن از پاک ترین مخلوقات خدایان تقسیم کند  

 حکم از سه آفریده ی پاک یعنی زمین، درخت ها و زن ها می خواهد تا هر یک، یک سوم از

.او را می پذیرند« لعنت»هر سه ضمن گذاشتن شروطی بار . بار گناه او را بر دوش بکشند  

  نصیب زنان عادت ماهانه و نجس ماندن در سه شب و سه روز« لعنت»به همین دلیل 

را در عوض بارداری، لذت بردن از رابطه ی جنسی تا اواخر« لعنت»می شود و زنان این   

.بارداری و رسیدن به اوج لذت جنسی می پذیرند

شمرده می شود حق ندارد خود را در« نجس»در دین هندو زن در سه روز و سه شبی که   

در این مدت زن.  آب که مظهر طهارت است آلوده گردد زیرا سبب می شود  .آب بشوید  

 باید روی زمین بخوابد تا بستر و پوشش را نیاالید، خوابیدن در طول روز برای او حرام

او. در عین حال نه حق لمس کردن آتش مقدس را دارد و نه درست کردن طناب. می شود  

ضمناً نه تنها نگاهش نباید. دندانش را هم نباید بشوید و از خوردن گوشت نیز منع می شود  

 به اجرام فلکی و آسمان بیفتد که نوشیدن آب از یک ظرف بزرگ، یا دو کف دست یا ظرفی

به عالوه در برابر چشم کسانی که در حال قرائت ودا. مسی نیز برای او ممنوع می باشد  

 هستند نباید ظاهر شود و آن ودا خوانان نیز به سهم خود نباید از این زن روغن قبول

بر این موانع، ممنوعیت تماس با کتاب و متون مقدس، انجام آیین دینی، حق ورود به.کنند  

دختران هندی نه تنها از حرف. معابد،حضور در آشپزخانه و لمس غذا نیز افزوده می شود  

آنها محسوب می شود در« نجسی»که ایام « ماسیک ترم»  زدن در مورد عادت ماهانه یا  

 مالء عام منع می شوند، که در میان خود و خویشان نیز در این باره می بایست سکوت

 .اختیار  کنند

 در هند امروزی از سوی زنان و گروه های مترقی سعی بسیاری می شود تا مردم را متوجه

 پیامدهای غیر انسانی نجس انگاری زنان در دوران عادت ماهانه کنند،اما عرف جامعه ی

به طور مثال در هند زنان در هنگام عادت ماهانه. هندو همچنان بر آن پای فشاری می کند  

اما در پاره ای معابد از ورود زنان در سنین بین ده تا. منعی برای ورود به معابد ندارند  

یکی از این معابد. پنجاه سال، حتی به نزدیکی معبد، ممانعت می شود  Sabarimala در 

۱۰ به تصویب رسید که بر اساس آن زنان بین  در قانون هند ماده ای. جنوب کراال است  

اما برداشتن این منع با مخالفت.  سال، اجازه ورود به معبد فوق را دارا هستند۵۰سال تا   



.شدید و تؤام با خشونت مردان معتقد به معبد سبریماال و حتی زنان ساکن کراال روبر شد  

 زائران این معبد که ساالنه نزدیک به پانزده میلیون می شوند در تظاهرات متعدد و

 خشونت باری، نه تنها ورود زنان را نتیجه ی ورود فرهنگ غربی و مصداق تهاجم فرهنگی

و وقتی تعدادی.  دفاع خواهند کرد دانستند که تهدید کردند که به هر قیمتی از حریم معبد  

 زن تحت نظارت شدید پلیس وارد معبد شدند، به این اعتبار که معبد نجس شده است، اقدام

 . کردند به تطهیر آیینی معبد

  معبد سبری ماال و معابدی که به ایّاپّان اختصاص دارد کالً زنان را در چهل سال باروری

.معبد نزدیک یا وارد  شوند« حریم قدسی»زندگیشان نجس می دانند و اجازه نمی دهند به   

 مردان بسیاری که قصد زیارت این معبد را دارند قبل از زیارت نه فقط چهل و یک روز

  که از هر نوع تماسی با روزه می گیرند و از نوشیدن الکل و کشیدن سیگار دست می کشند

به نظر می رسد بخشی از مناسک این معبد و. زنان بین سنین ده تا پنجاه نیز پرهیز می کنند  

 محدودیت نزدیک نشدن به زنان و پرهیز از ایشان شبیه به مناسکی باشد که در معابد مصر

در مصر باستان برای نزدیک شدن به دیوار معابد و مراتب. باستان نیز اجرا می شده است  

در. ورود به معابد مصری موارد خاصی وجود داشته است که همه ناچار از اطاعت بودند  

 مقاله اش یواکیم فردریک کَوک در مورد مفاهیم تطهیر در مذهب مصریان، از کتاب معبد

 مصریان نقل می کند که طبق قانون در مصر هیچ کس حق ورود به معابد را نداشته مگر

بیرون ساختمان  .روحانیون بلندمرتبه، که مراسم آیینی خدا را به اجراء در می آوردند  

 اصلی معبد ساختمان هایی وجود داشته که در کتاب معبد در مورد حریم و تقدس و نحوه ی

«خانه ی بامداد»مثالَ در قسمتی از محل بیرونی معبد؛ . تطهیر آنها نیز مطالبی آمده است  

حیاط بعدی که دورتر از آن. حتی برای فرعون به هنگام ورود مراسم تطهیر انجام می دادند  

بوده است و می توان باور کرد محل اجتماع کسانی« حیاط اجتماع»قرار گرفته بوده به نام   

  بوده که مشترکاً مراسم آیینی معبد را انجام می دادند و گمان می رود که آنها مردان

در اینجا هم اتاقی برای پادشاه بوده تا هنگامی که به محل وارد. خدمتگزار معبد بوده اند  

حیاط سوم به گروه به خصوصی اختصاص داشته که شکستگی متن. می شده تطهیر گردد  

 مانع اطالعات بیشتر در مورد آنها می شود و نمی توان خواند منظور چه کسانی بوده، اما

عالوه بر آن قوانین. قطعا منظور زنان یا روحانیونی که در معبد اقامت نداشتند نبوده است  

اگر کسی در قسمتی که حرم. سخت و محکمی برای قسمت اوزیریسی معبد وضع شده بود  

 اصلی محسوب می شده بدون اجازه قدم می گذاشته عملش توهین به پادشاه محسوب می شده



کَوک می گوید او. و مرتکب جرم کشته، جسدش تقدیم آتش محراب می گردیده است. است  

و در متنی که مربوط به دیوار معبد. روی دستور العمل معابد مصر کار کرده است  Esna 

 می شود به مطلبی برخورده که گمان می رود به قوانین ورود و تطهیر همه ی معابد مربوط

.و آن شامل حق و شرایط ورود کسانی است که می توانسته اند به معبد وارد شوند. بوده است  

 هر کس که به معبد وارد می شده نه تنها می بایست مرد باشد که از تماس با زن پاک و در

آن فرد ضمن تطهیر خود، جامه اش نیز می بایست آب کشیده. تطهیر یک روزه بوده باشد  

بعد از این. در دیگر موارد باید آن مرد نُه روز به زن نزدیک نشده باشد. می شده است  

 اجتناب باید لباس هایشان را در دریاچه تطهیر می کردند سپس می توانسته اند به حریمی که

  می دادند زنی از عالوه برآن زائران نباید اجازه  .برای زائران تعیین شده بوده وارد شوند

نکته ی جالب توجه این است که هنوز زنان در.  ارورا به آنها نزدیک شود۲۰۰فاصله ی   

. و خود را سه بار ُکر می دهند هند زنان با لباس های خود در آب رودخانه فرو می روند  

 زنان در ایران نیز رسم داشته اند که سه بار در خزینه یا حوض خود را فرو می کردند تا

فرو( آب ُکر)حتی در وقت شستن جامه نیز سه بار جامه را در آب طشت . غسل داده شوند  

به این ترتیب می توان دید که رسم. می کنند، یا سه بار زیر آب جاری می گیرند تا پاک شود  

 تطهیر با آب در جهان باستان آیین خاصی داشته و در منطقه به هنگام برخورد با نجسی یا

انجام آن واجب بوده است و یکی از( ریم یا رجس)ناپاکی به منظور دور راندن اهریمن   

برای مردان،( هر زنی که امکان باروری داشته)این مصادیق نجسی دیدار یا تماس با زن   

 تماس معبد با زنان و تماس زنان با خونی که از تنشان به صورت ماهانه یا بعد از زایمان

البته زنان تنها وقتی می توانند در آب وارد شوند که جریان خونشان. جاری می شود می باشد  

.بند آمده باشد

نپال ۲.۲

  درصد جمعیت کشور پیرو دین هندو هستند،۸۰نپال همسایه ی چین و هند است و بیش از 

در این کشور کوهستانی، که رشته کوه های. اگرچه ادیان اسالم و بودایی نیز پیروانی دارند  

 هیمالیا در آن قرار دارد و هشت قله از بلندترین قله های جهان از جمله اورست در آن واقع

تحت. شده است، هم مناطق صعب و سرد کوهستانی وجود دارد و هم دره های حاصلخیز  

 تأثیر دین هندو، که گاو اصل مقدس حیاتی در آن است، چه در مناطق کوهستانی سرد و

 برف گیر و چه در دره های حاصلخیز، برای دورانی که زن پریود می شود و باید از



 را به کار Chhaupadi خانواده کنده شود و به نقطه ای دور دست تبعید گردد اصطالح

 .می برند که معادل دشتان در دین زرتشتی است

 در نپال که امروزه حدود یک دهه است در آن حکومت جمهوری برپا شده است، به کوشش

 یا محصور کردن chhapaudi   رسم۲۰۰۵قانون و تالش کنشگران اجتماعی، از سال 

اما هنوز در عرف. دختران و زنان در کومه های دور از محل مسکونی، ملغی شده است  

 این رسم دیرپای اجتماعی قبولیت عام دارد و همان سبب می شود که  اجرای این آیین ساالنه

 سبب مرگ ده ها دختر و زنی بشود که مجبورند به دلیل عادت ماهانه یا وضع حمل در این

یک دلیل بر نیفتادن این رسم دیرپا اصرار شمن ها و. محظور شوند« کومه های جدایی»  

۷۰به طوری که . مردان و زنانی است که برای بقای این سنت تالشی غلبه جویانه می کنند  

 درصد از زنان ساکن در مناطقی که دور از کاتماندو و شهرهای بزرگ قرار گرفته،

 .ناچارند به این احکام تن دهند

زنی در کومه ی جدایی یا چاوپدی در نپال، عکس از روزنامه ایندیپندنت، چاپ بریتانیا

 نامیده می شوند به صورتی بسیار ابتدایی، chhaugoth  یا goth  زاغه ها یا آلونک ها که

قابل توجه است که در. در کوه کنده یا برپا می شوند تا اقامتگاه دختران و زنان شوند  

 گفته )cave( هم به غار یا مغاره یعنی جایی تنگ تر ا از کهف   goth زبان های هندی

.می شود و هم برای گور به کار می رود

  روز، در۱۴ تا ۱۰در نپال وقتی دختران برای نخستین بار پریود می شوند، باید به مدت 

در .جایی تاریک محبوس بمانند، بی آنکه اجازه ی نگاه کردن به خورشید را داشته باشند  

 شهرهای بزرگتر دختران از رفتن به مدرسه و دست زدن به کتاب و لوازم التحریر هم منع

زیرا این باور وجود دارد که مدرسه مکانی مقدس است و تماس با مدرسه و لمس. می شوند  

به شهادت دختران در این دوران  .کتاب سرواتی ایزدبانوی آموزش را آزرده می سازد  

 محبت خانواده به آنها کم رنگ یا بی رنگ، و رفتار اطرافیان تؤام با تحقیر و خشونت

در دوران. می شود  chhapaudi که شامل دوران پریود و ایام بعد از وضع حمل است 

زیرا این. دختران و زنان از خوردن گوشت، شیر و محصوالت شیری بازداشته می شوند  

 باور وجود دارد که مصرف این محصوالت سبب آسیب رساندن به منبع اصلی آنها یعنی

به دختران و زنان  .حتی اجازه ی خوردن میوه و سبزی جات هم داده نمی شود. گاو می شود  

 گفته می شود که از نگاه کردن به صورت برادر و پدر یا سایر مردان فامیل شدیدا پرهیز

زیرا افتادن نگاه دختری که پریود شده به یک مرد سبب مرگ یا کوتاه شدن عمر او. کنند  



در ویدیویی که بوسیله ی نیویورک تایمز به منظور نشان دادن ابعاد ظلم و. می گردد  

  به۲۰۱۹ مارس ۸فاجعه ای که به دختران در نپال روا داشته می شود، ساخته شده و در 

  به۱۳ و ۱۲مناسبت روز زن منتشر شده است، از زبان دختران دانش آموزی که در سنین 

 سر می برند شنیده می شود جگونه قاعدگی مانند بالیی بر زندگی ایشان وارد می شود و

آنها می گویند با فرستاده شدن به. زندگیشان پس از آن با لعنت یا داغ آن تغییر می کند  

 چوپدی یا کلبه ی جداسازی در سرما و گرما نه تنها از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم

عالوه بر آنکه حق رفتن. می شوند، که در معرض هر نوع بیماری و خطری قرار می کیرند  

.به مدرسه و بر خورداری از محبت پدر و مادر نیز از ایشان سلب می شود

 در نپال کنشگران اجتماعی سعی وافری برای برانداختن این رسم و ویران کردن کومه ها از

 خود نشان داده اند اما پیروان سنت برای رسمی که توجیه ناپذیر است، همواره توجیهاتی از

 قبیل بوی زنان، کشاندن پلنگ و حیوان وحشی به میان مردم، مصلحت محیط یا مصلحت

  و زن ها و رعایت بهداشت، را برای در کومه گذاشتن دختران و زنان و خود دخترها

شمن ها یا بزرگ ترهای خانواده مثل مادربزرگ ها نیز نه تنها. تحریم ایشان مطرح می کنند  

 حامیان این عرف هستند که همه ی تالش خود را برای نگاه داشتن این رسم به کار

 .می گیرند

 Chaupadi pratha  یا دوران جداسازی دختر یا زن از خانواده به لحاظ زبانشناسی هم 

 گواه آن است که زنان در دوران عادت ماهانه و پس از وضع حمل نجس محسوب شده و

وارد می شود« پاکان»باید از آنها دوری گزید و گرنه آسیبی جبران ناپذیر به  . Chhau به 

و در. به معنای وضعیت یا موجودیت است padi معنای دست نزدنی و پرهیزکردنی و  

در گجراتی و مراتی  .به معنای منطقه ی ممنوعه یا محدوده می باشد prathabandit نپالی  

pradesa و در ماالیامی pradesam همان معنا را می دهد که معادل حظیره در عربی 

در واقع کلمه ی پردیس به معنای باغ های محصور یا منطقه ی ممنوعه ی مقدس، با این. است  

منتها پردیس یا فردوس به جایی می گویند که حریم قدسی است و. کلمه اشتراک معنایی دارد  

 .پراتا حریم کفر یا اهریمن

 قابل توجه است که در دین هندو دوشیزگی یا مادینگی از عناصر پاک جهان به شمار

 می رود و دختران یکی از سه وجود پاک جهان می باشند که ایندرا برای تقسیم بار گناهش به

«لعنت»به عبارت دیگر دختران مادامی که به سن بلوغ نرسیده اند و . آنها متوسل می شود  

از این رو در نپال. ایندرا را با خود حمل نمی کنند پاک و پرستیدنی محسوب می شوند  



 مهم ترین ایزدبانویی که به صورت زنده از طرف هندوها و بودایی ها پرستش می شود

معموالً)دختری است که بین سنین سه تا هفت سالگی معموال از میان یک خاندان بودایی   

به وسیله ی داوران هندو انتخاب می شود و تا زمانی که اولین عادت ماهانه را دریافت( شکیا  

.نکرده به عنوان نماد رسمی قداست و تجلی الوهیت زنانه در سراسر نپال پرستش می شود  

 در Taleju در هند یا )مظهر مادری(  durga این دوشیزه که گمان می رود ایزدبانو درگا

 نپال تن او را برای حلول خویش انتخاب کرده است، از میان زیباترین و سالمت ترین

این سنت دیرپای نپالی که کوماری یا پرستش دوشیزگی،. دختربچه گان انتخاب می شود  

.نام دارد، در نپال اگرچه مخالفینی دارد اما طرفداران بسیار هم دارد virginity بکارت یا  

 یکی از دالیل جانبداری آنها عالوه بر احترام سنت، جذب سیل عظیم توریست به هنگام

مقام یک کوماری چنان پر اهمیت است که در گذشته. برگزاری فستیوال در کاتماندو است  

 .پادشاه، امروزه افراد بلند مرتبه ی کشوری و لشکری به زیارت حتی به پابوسش می آیند

 به این ترتیب می توان دید در فرهنگ دینی نپال یک دختر خردسال مادامی که اتفاق طبیعی

 قاعدگی برای او نیفتاده است و هنوز میل جنسی در او بیدار نشده، مظهر زنانگی و طهارت

اما پس از قدم گذاشتن به عالم زنانگی و کشف زن بودن. به حساب آمده و پرستیده می شود  

این نجس انگاری زنان و محصور کردن آن ها را. خود، ملعون و اهریمنی تلقی می گردد  

 می توان عالوه بر تاریخ نپال در افسانه های آن و داستان های کشورهای همسایه ی آنها

اما از آنجایی که زن، قاعدگی و هر آنچه به آن مربوط می شود در فرهنگ. مشاهده کرد  

مثالش قصه ی. این مردم تابو محسوب می شود مستقیماً هیچ اسمی از آن به میان نمی آید  

 :اژدهای زرد در داستان های تبت است

 دختر نوجوان خدمتکاری که در حال شستن سبزی است، مشاهده می کند هلویی سبز روی

هلوی کال را می خورد و نمی داند. می گوید یک هلوی سبز بهتر از هیچ است. آب می رود  

و. خانم خانه وقتی متوجه می شد دختر باردار شده او را بیرون می کند. که آبستن شده است  

  وقتی هوا تاریک می شود، دختر گریان سر راه. هیچ کس دیگر هم او را نمی پذیرد

 می نشیند پیرزنی او را می بیند و به او می گوید که رئیس خدمتکاران کلبه ی مخروبه ای دارد

.که در آن جز تشک کاهی چیزی نیست، می تواند از او بخواهد که دختر را به آنجا راه دهد  

 پیرزن به او یک لحاف پشمی کهنه نیز می دهد و می گوید گهگاه به او سر خواهد زد و

زمستان سرد و وحشتناک به پایان می رسد و تابستان گرم و. برایش غذا خواهد آورد  

شرایطی که)خفه کننده فرا می رسد و دختر فکر می کند به پایان زندگیش نزدیک شده است   



 عموم زنان باردار و دختران و زنان به هنگام ایام ماهانه، بارداری و زایمان و پس از آن

 در نپال داشته و هنوز بسیاری در آن وضعیت به سر می برند، اگرچه قصه در تبت نقل

.در این موقع پرنده ای عظیم دم کلبه می نشیند که بال های درخشان و آتشین دارد(. می شود  

 بر اثر بال زدن پرنده دختر اندکی خنک می شود و پسری به دنیا می آورد که در آینده منجی

 .مردم می شود

پاکستان ۳.۲

 وادیی به نام  Chitral در شمال غربی پاکستان در محدوده ی کوه های هندوکش در منطقه ی

.کالش قرار دارد، که شرایط آب و هوایی آن بی شباهت به مناطق حاصل خیز نپال نیست  

 مردم این منطقه بر دین باستان خود که از ادیان پیشاهندو و پیشازرتشت است مانده اند و به

اما خودشان. مسلمانان پاکستان آنها را کافر می دانند. دین اسالم یا ادیان دیگر نگرویده اند  

مردم. می گویند خدای واحد را که در چیزهای مختلف تجلی های گوناگون دارد می پرستند  

 کالش که در حفظ رسوم کهن شان تالش می کنند، با وجود زندگی مسالمت آمیز در کنار

در این منطقه که در بهار و اوایل تابستان بسیار. مسلمانان، به ازدواج مسلمانان در نمی آیند  

 زیباست و مناظری دل انگیز و طبیعی دارد، قرن ها در رابطه با مسئله ی ناپاکی زنان در

اما امروزه. ایام ماهانه یا زایمان، به همان شیوه ی نپال و مناطق اطراف رفتار شده است  

 گزارش های متعدد نشان می دهد که شرایط زنان به ویژه در دهه های اخیر اندکی بهبود یافته

به طوری که زنان از رفتن به این خانه های عمومی که. است  bashali نامیده می شود گاه 

 استقبال هم می کنند، یک دلیل این استقبال، امنیتی است که به طور نسبی برای زنان ایجاد

دیگر. شده است، و آنها می توانند در این مدت کارهایی بکنند که به انجام آن راغب هستند  

 .اینکه مردها به این حریم احترام می گذارند و به آنجا نزدیک نمی شوند

 در فرهنگ کالش نیز مانند سایر ادیان باستانی دو مفهوم پاک و نجس اساس دین را تشکیل

مردم. می دهد و رعایت آن برای حفظ زندگی، شگون و خوشبختی اهمیت فراوان دارد  

 و برای نجس یا  onjasta کالش که زبانشان از شاخه ی زبان های ایرانی است برای پاک

  و برای مردم کالش جدایی این دو از یکدیگر اهمیتی را به کار می برند، pragata ناپاک

 حیاتی و کیهانی دارد، از این رو است که زنان در دوران قاعدگی به عنوان بارزترین

 یا دنیای بیرون باشلی  onjasta  مصداق پرگته، نمی بایست به هیچ عنوان در تماس با

در دین مردم کالش پاک یا انجسته نیز مصادیق فراوانی دارد که تخت چوبی؛. قرار بگیرند  

به همین دلیل. اما این تقدس شامل تخت فلزی نمی شود. حاصل کار نجار، یکی از آنهاست  



 استفاده از تخت های فلزی که در دهه ها اخیر صورت گرفته در کاهش مرگ و میر زنان که

یکی دیگر. بر اثر نیش کشنده ی مار و خطراتی از این دست بوده تأثیر فراوان داشته است  

در.  به شمار می اید که نیالودن آن از اهمیت شایانی برخوردار است از مصادیق پاکی آتش  

 گذشته گودالی در کومه یا بیرون آن می کندند تا در شب های سرد آن را پر از هیزم   کنند،

 وقتی هیزم ها می سوختند و تبدیل به ذغال گرم می شدند روی آن را می پوشانند تا هم اتش

این شیوه ی گرمایش. آلوده نشود و هم گودال به صورت نوعی بخاری یا چال کرسی درآید  

 ضمن رعایت اصول دینی کمک می کرد تا دختران، زنان و زنان تازه زا و نوزادانشان

اما این گودال های ذغال های سوزان. بتوانند از گرما در سرمای کوهستانی برخوردار باشند  

 همیشه به شکل درست طراحی نمی شده یا نمی شوند از این رو دود ناشی از آن در طول

همانطور که پیش از این آمد در. سالیان موجب خفگی زنان، دختران و نوزادان شده است  

اما تحقیقات نشان می دهد از. نپال نیز قربانیان ساالنه این اتفاقات به صد نفر و بیش می رسد  

 اواخر دهه ی پنجاه میالدی یعنی پس از استقالل پاکستان، به دلیل بهبود شرایط زیستی در

این بهبود را نه تنها همت خود زنان کالش. باشلی ها مرگ و میر زنان کاهش یافته است  

 باعث شده که کمک های خارجی مثل سازمان ملل و محققینی که در منطقه کار کرده اند نیز

وگرنه قصه هایی که در منطقه وجود دارد نشان می دهد که.در اتفاق آن مؤثر بوده است  

 زنان و دختران بسیاری در این کومه ها مانند کومه ها یا گوت های نپال تحت تأثیر عوامل

 .مختلف مثل سرما، دود، حمله ی حیوانات وحشی یا نیش مار و فقدان بهداشت می مرده اند

 در کالش قصه ها و افسانه ها بر خالف قصه های تبت مستقیما از عادت ماهانه و وحشت

و اینکه بزرگترین ترس دختران و زنان از. عمومی زنان از اقامت در باشلی  می گویند  

در حالی که بعد از ساخت خانه های. خورده شدن به وسیله ی اژدها در شب بوده است  

 عمومی و افزودن پاره ای تسهیالت مختصر و ضروری مانند توالت، ظاهرا این ترس زنان

اما هنوز اصل نجسی زنان در ایام عادت ماهانه را. کاهش یافته است« باشلی»از رفتن به   

.تغییر نداده است

  نقشی ندارد و این پسران نوجوانی که هنوز به در دین مردم کالش بر خالف نپال، شمن

.سن بلوغ و مردانگی نرسیده اند و با زن نیامیخته اند نقش مقدسین و شمن ها را بازی می کنند  

و بزها در میان این مردم. معموال کار این نوجوانان مراقبت از بزها در کوهستان است  

به همین دلیل حریم محل نگهداری بزها، حریم محراب و فاصله ی بین. اهمیت قدسی دارند  

 اجاق خانه و دیوار پشتی خانه و مناطق کوهستانی هر چه به قله نزدیک تر می شود در میان



از این رو زنان در ایام ماهانه و پس از.  اُنجسته شمرده می شود مردم کالش مکان پاک یا  

این ناپاکی از دید مردم کالش شامل مسلمانان،  .زایمان نباید به این مکان ها نزدیک شوند  

آمیختن با زنان در میان.  سایر مردم بیرون از دین ایشان، مردگان و مردار نیز می شود و  

 مردم این منطقه چنان عامل قدرتمندی در ناپاکی به حساب می آید که سبب می شود پسران

ناگفته نماند که زنان به. نوجوان در جایگاه دینی، مرتبه ای باالتر حتی از مردان داشته باشند  

 اصطالح کافر کالش نسبت به زنان مسلمان همسایه و مناطق اطراف در روابطشان با

عالوه بر آن اگر بخواهند مادامی که بتوانند دو برابر. مردان از آزادی بیشتری برخوردارند  

.قیمتی که برای زناشویی دریافت کرده اند را به شوهر خود بپردازند می توانند طالق بگیرند  

   . با مردی که دوست دارند فرار کنند در عین می توانند براحتی

 زنان و دختران کالش در حال رقص در یکی از فستیوال ها در وادی رومبور هستند عکس

 Alamy; William Dalrymple از

 امروزه از ده ها هزار مردمی که در سه وادی منطقه ی کالش در پاکستان زندگی می کردند

 کمتر از چهار هزار نفر نمانده است و یکی از دالیلی که تغییر دین را در میان مردم سبب

 شده همان احکام بسیار گران نجس و پاکی است که می بایست در بسیاری موارد تطهیر با

این مردم برخالف همسایگان خود که در نورستان. قربانی ده ها رأس بز انجام شود  

قرار دارند و در قرن نوزدهم با شمشیر مسلمان شدند هنوز بر( کافرستان سابق)افغانستان   

باقی مانده اند اما با وجود حمایت دولت پاکستان و( پیشاهندو)دین چند هزار ساله ی خود   

یک عاملی که سبب جلب توریست به. سازمان ملل همچنان در حال کاستی گرفتن هستند  

یکی از آنها که مهم ترین جشن هاست، به. این مناطق شده جشن های سه گانه ی کالشی هاست  

برپایی این. مدت چهار روز، در هفته ی دوم خرداد قبل از شروع تابستان برگزار می شود  

 جشن به شادی آغاز تابستان و همسرگزینی و باروری است و یکی از مراسم آیینی آن

طبق رسوم مردم کالش- تطهیر زنانی است که در سال گذشته فرزندی به دنیا آورده اند  

 برای آلوده نکردن خانه ی زناشویی از هنگام بارداری به باشلی منتقل شده اند و تا وضع

 نام دارد و Chillam Joshi  که در این جشن که. حمل و بعد از آن در باشلی مانده اند

 جهانگردان بسیاری را به این منطقه ی زیبای جهان می آورد، رسم چنین است که همه ی

 در کنار هم بوده اند را صبح بسیار زود روز جشن bashali زنانی که کودک آورده و در

  با پاشیدن چند قطره شیر به این مراسم. جمع  کنند تا مردی مراسم تطهیر را انجام می دهد



پس از تطهیر روانه ی خانه ی زناشویی می شوند و دیگر خطر. روی آنها پایان می گیرد  

.نجسی آنها مردان و خانه ی زناشویی را تهدید نمی کند

دین یهود .۳

در. در کتاب الویان احکام مربوط به نجس و طاهر با جزئیات کامل توضیح داده شده است  

 باب دوازدهم قید می شود زنی که آبستن باشد و پسر بزاید تا هفت روز موافق ایام طمث

  با هر آنچه مقدس یا پاک حیض، نجس است و تا می بایست به مدت چهل روز از تماس

اگر زن فرزند دختر. محسوب می شود پرهیز کند و این شامل امکنه ی مقدس نیز می شود  

 بیاورد مدت پرهیز او دو برابر می شود به این ترتیب که به جای هفت روز چهارده روز

و تا هشتاد روز یعنی دو چله می بایست در حصار. مانند ایام حیض نجس محسوب می شود  

  نیز تأکید می شود اگر زنی جریان داشته باشد و آن جریان۱۹در باب پانزدهم آیه . بماند

  خون باشد باید هفت روز در حیض خود بماند و هر که او را لمس کند تا شام نجس

اگر. عالوه بر آن بر هر چیزی که بنشیند و بخوابد نیز نجس می شود. محسوب می شود  

این افراد باید هر ماه. همسرش با او در یک بستر باشد شوهرش تا هفت روز نجس است  

۱۹، آیه ی ۲۰در باب . کفاره ی گناه خود را که قربانی سوختنی است برای خدا بگذارند  

کسی که با زن حائض بخوابد و عورت او را کشف کند هر دوی»همان کتاب گفته می شود   

 ».ایشان از میان قوم خود منقطع خواهند شد

 nidda یا  nidah یهودیان به ایامی که زن در حالت دشتان یا حیض بسر می برد، نیّده 

یهودیان به ویژه ارتدکس ها. می گویند که به معنای جدایی، بریده شدن یا کنده شدن است  

 را که در مشابهت کامل با دشتان در دین niddah قوانین شرعی مربوط به ایام نیدَّه

در این ایام زنان نه تنها نجس شمرده می شوند و. زرتشت است با جدیت رعایت می کنند  

این ایام برای زن یهودی نوعی. نباید چیزی مقدس را لمس کنند که لمس نیز نباید بشوند  

 بازنشستگی از کاِر خانه، همسرداری و نگهداری کودکان به شمار می آید که در فارسی به

یعنی زنان. آن قاعدگی می گویند که هم به معنای قاعده مند بودن است و هم بازنشستگی  

و تا جریان خون زن قطع نشده، پس از. نسبت به جهان و جهان نسبت به زنان تابو می شود  

 آن هفت روز سفید را پشت سر نگذاشته و نهایتا در آب فرو نرفته و تطهیر آیینی نکرده

 .آمیزش با او ممنوع است

:عبری یا میقوه عمل تطهیر در یک حوض یا خزینه صورت می گیرد که به آن میکوه  

این مخزن باید با آب طبیعی مثل.  می گویند که به معنای آب انبار است מקווה/ ִמְקֶוה   



 باران پر  شده باشد، امروزه چنین امری دشوار است، به همین دلیل آب باران را به میزانی

زنان قبل از فرو رفتن در میقوه می بایست تمام آرایش، الک. با آب جاری آمیخته می کنند  

 ناخن و هر چیزی که در سطح پوست قرار دارد و مانع رسیدن آب به آن ناحیه از بدن

این طهارت آیینی. می شود را پاک کنند و در حین فرو رفتن نیت کرده و دعا بخوانند  

دوشیزگان. مخصوص زنان شوهردار است که هر ماه می بایست حداقل یک بار انجام  شود  

 که قرار نیست با مردی همبستر شوند موظف به انجام تکالیف نیده بعد از پاک شدن از

  بر آن زنان در ایام نیده باید در جایی جدا از شوهرشان باشند و گاه عالوه. قاعدگی نیستند

اما در جایی دور از خانه محصور  .اتاقشان را عوض  کنند و گاه به خانه ای دیگر بروند  

 نمی شوند هرچند قبایلی از اهالی اتوپیا که یهودی هستند هنوز زنانی را که در ایام نیده

 هستند به کلبه ای که از نی و چوب ساخته شده و دور از خانه و خانواده است تبعید

  .می کنند

که برای نیّده در دهکده  یهودی نشین امبوبر در شمال اتیوپیا( مرگم گوگو)یک کلبه ی چوبی   

. به وسیله  داو گلدفلیم گرفته شده است ۱۹۷۶بر پا شده است عکس در سال 

 در عبری به معنای دوران جدا شدگی یا بریدگی از جمع است که علت آن niddah نیدَّه

 جدایی نجسی زن بوده و فرد و یا شی تا زمانیکه در آب میکوه فرو نرفته نجّس محسوب

بر اساس دانشنامه ی یهودی، ابراهام ابن عزرا می گوید معنای کلمه ی نیده جدا شده. می شود  

 آمده those cast you outמנדיכם به معنای  menadechem است و از کلمه

اما از آنجایی که کلمه ی نیده در تورات اشاره به شرایطی می کند که بر اساس آن  .است  

 فرد به حالت مردار در می آید و فرو رفتن در آب به او زندگی تازه می بخشد، می توان باور

به همین. کرد مفهوم فوق اساسا به فرهنگی تعلق دارد که در کنار آب جریان داشته است  

  می توان معادلی در زبان دلیل برای نیده که گمان می رود کلمه ای عبری و سامی باشد

همان طور که در میان مصریان نیز فرو رفتن در آب به منظور تطهیر از. سومری یافت  

.نجسی اهمیت دینی و حیاتی داشته است

وقتی این دو جزء. تشکیل شده است  deg و ne  از دو جزء  ne deg در زبان سومری  

 to( ( با هم ترکیب می شوند به معنای صاف کردن، جدا کردن، تطهیر کردن

consecrate به خصوص که. پاک و خالص کردن را می دهند  deg از ریشه ی de  به 

و در اکدی معادل آن. معنای گردآوردن و جمع کردن است  ašāru ،  elēlu ،hasāsu 



می توان دید. می باشد  niddah عبری با nedeg سومری از یک ریشه است و بر خالف 

در سومری به مشک آب. بسیاری از کلمات عربی با صورت اکدی مربوط نمی باشد   

kušna-a-du-um  گفته می شود که معادل اکدی آن نادو nādu در این فرهنگ. است  

.مقدسین کسانی محسوب می شوند که وسیله ی ارتباط جنسی خود با دیگران را قطع کرده اند  

.و نجسان کسانی هستند که با اهریمن آمیزش داشته اند یا اهریمن در ایشان حلول کرده است  

 از این رو پاکان نباید در تماس با ایشان یا هر آنچه متعلق به ایشان است یا به وسیله ی

در همین فرهنگ و فرهنگ منطقه ی حاشیه ی رودهای دجله. ایشان لمس شده قرار بگیرند  

هندی افرادی با خاستگاه باالی اجتماعی نیامیخته و نژاده به شمار-و فرات و فرهنگ ایرانی  

عالوه بر آنکه این باور. پرهیز می کردند« نجس»با وقوف به جایگاه خویش از . می رفته اند  

  به طریق معمول بسته نشده، بلکه ریشه در مهر و ماه و وجود داشت که نطفه ی پاکان

در اساطیر مصر این مفهوم با نماد. ستارگان داشته، از خاستگاهی آسمانی می باشند  

همسر خود، ایزیس، را به هوروس بارور می کند-اوزیریس که بدون عضو جنسی خواهر  

این باور فرمانروایان مصر و سومر که گفته می شد از نژاد خدایان. نشان داده می شود  

 هستند در باور ژاپنی ها نسبت به امپراطور خود که او را پسر آفتاب می پندارند هنوز وجود

  مردان یهودی نیز با ختنه شدن. امپراطوران چین نیز خود را پسر آسمان می دانستند. دارد

چست ها، نیامیخته ها،)خود را در شمار پاکان ( یا قربانی کردن نمادین عضو جنسی)  

هر کس که بخواهد به دین یهود در آید نیز عالوه بر ختنه می بایست. قرار می دهند( نژاده ها  

بنابراین پاکان نیامیخته و نژاده محسوب می شوند و نجس کسی. در میکوه یا میقوه فرو رود  

از این رو ایشان را باید از محیط خود. است که به سبب آمیختن با پلیدی آلوده شده است  

  در از آن رو که زنان  .برید و تا پاک شدن در محلی که در تماس با پاک نباشند قرار داد

 سنین باروری مادامی که واجد شرایط محیض می شوند چه شوهر دار و چه بی شوهر

 مشمول نیده می شوند و در آن ایام مادامی که طهر آیینی را انجام نداده اند نجس به حساب

 .آمده و از تماس با شوهر و امور مقدس و ورود در معبد منع می شوند

دین مسیحیت .۵

 در مسیحیت تفاوتی میان زنی که عادت ماهانه دارد با سایر زنان نیست و زنان در این ایام

از این. بلکه یگانه نجسی یا ناپاکی مسیحی نبودن به شمار می آید. نجس محسوب نمی شوند  

  غسل تعمید داده می شوند و در اصطالح رو کودکان حدودا در دو یا سه ماهگی

baptised یا Christianised می شوند یعنی در آب فرو می روند و به آیین مسیحیت 



مهم ترین عمل آیینی که در این زمان صورت می گیرد شستن سر کودک با آبی. می پیوندند  

محلی که یحیی تعمید دهنده مردم را تعمید)است که گفته می شود از رودخانه ی اردن   

آورده شده، در کلیساهای ارتدکس کودک را همانطور در آب فرو می کنند که زنان( می داد  

 مسلمان ایرانی در خزینه یا حوض خود را فرو می کرده اند یا زنان یهودی در میکوه فرو

غوص یا فرو رفتن در آب به طوری که آب از سر بگذرد در این آیین اهمیت. می روند  

شوند نیز باید به وسیله ی یک کشیش« زنده»بزرگساالنی که می خواهند به دین تازه . دارد  

  در آب فرو  شود که آب باالی که نقش یحیی تعمید دهنده را بازی می کند سرشان طوری

بنابراین در مسیحیت نیز نجس و مردار یکی است و وسیله ی احیاء یا. سرشان قرار گیرد  

  غسل که در رابطه با. پاک شدن آن فرو رفتن در آب است، و شامل مرد و زن می شود

  بوده رسمی رایج در میان اقوامی از ساکنان حاشیه ی رودها از جمله کارون، دجله و فرات

 و به مغتسله شهرت داشتند در هر چهار انجیل نخست از یحیی نام برده شده که در بیابان

 یهودیه کنار رود اردن از مردم می خواهد از گناهان خود توبه کرده و در آب رود اردن

مسیح یکی از کسانی است که این غسل را می یابد و تقدیس یا.  بیابند غسل تعمید  

baptised می شود.  

تبدیل. می باشد هندواروپایی باستان gwabh از ریشه ی bapt قابل توجه است که کلمه ی  

 و بر عکس را در همه ی th به ثh و تبدیل ه pبه پ bو تبدیل بw یا و b به ب g گ

 زبان های ایرانی می توان دید و بارزترین مصداق آن نام مهر، میترا، میثره یا گشتاسپ،

همچنین بسیاری از پ ها از اوستایی به. ویشتاسب، یشتاسب، بشتاسف یا وشتاسب است  

بنابراین گوپ همان غوث یا غوص است که معرب شده و از آن. پهلوی تبدیل به ب شده اند  

انبیاء)از همین ریشه در قرآن فعل یغوّصون ساخته شده است . غّواص ساخته شده است  

و برای شیاطینی که در خدمت سلیمان هستند و در زیر آب فرو می روند به کار رفته( 82  

همین جزء در میقوه یا میکوه که اسم ظرف از قََوة یا َکَو است نیز دیده می شود. است .

 یا Coptic در فارسی غوطه یا غوته که همان گوپته می باشد می تواند هم ریشه با کلمه ی

از آنجایی که به مسیحیان مصری قبطی یا کپتیک می گویند می توان انجام غسل. قبطی باشد  

یا فرو رفتن در آب را از مراسم مصریان نخستین دانست، به خصوص« غوص»تعمید و   

 که برای نزدیک شدن به معبد و پاک شدن از زن، فرو رفتن در دریاچه و انجام طهارت با

  کَوک در تأیید این نکته می توان به نظر پرفسور. آب از واجبات دین مصریان بوده است

او. که مبحث تطهیر در دین مصریان باستان را با ادیان سامی مقایسه کرده نیز استناد کرد  



 است که از w'b در مصری باستان )priest( می گوید کلمه ی عادی برای یک روحانی

 برای کشیشان oyhhb به معنای پاک بودن گرفته شده است و هنوز به عنوان w'b ریشه ی

.مسیحی در زبان قبطی استفاده می شود

  به معنای فرو رفتن در ژرفنای آب یا شناور شدن است و همان در فارسی غوطه ور شدن

 معنایی را می دهد که در یهودیت از عمل آیینی میکوه برداشت می شود یعنی شناور شدن و

 غوطه خوردن در آب به طوری که آب از روی سر بگذرد و همان معادل مردن و دوباره

یحیای تعمید دهنده پیامبر. زنده شدن است، که معنای اسم یحیای تعمید دهنده نیز می باشد  

همانطور که. دین مندائیان است که غسل تعمید بخش تفکیک ناپذیر اصول دینی ایشان است  

.گفته شد پیروان این دین اغلب در کنار رودخانه ی کارون، دجله و فرات زندگی کرده اند

 مندائیان معروف به صابئی یا ُصبی در حال انجام غسل تعمید در رود کارون به مناسبت

تولد حضرت آدم

 با این تفاصیل هنوز در یک متن دینی مسیحی مستقیا به اینکه مریم که خود زنی یهودی

 بوده و در همان هنگام به فرزندش عیسی باردار شده، نیامده است که به هنگام بارداری و

اما در قرآن در سوره ی مریم گفته می شود مریم. وضع آیا شرایط نیده را رعایت کرده است  

در کلیه ی تفاسیر قرآن  .قبل از بارداری در مکانی شرقی جامه هایش را از تن بیرون آورد  

.و قصص االنبیاء گفته می شود که در کنار آبی به قصد حمام کردن این کار را کرده است  

میبدی. در همانجا می آید که او در آن هنگام سیزده ساله بود و دو بار حیض شده بود  

:می گوید سبب اعتزال مریم آن بود که از مدت حیضش به سرآمده، می خواست غسل کند  

به حکم دیانت و مروت به گوشه ای باز شد در پس پرده ای تا مردم او را نبینند و غسل»  

اما در ادامه می گوید مقصود از آن حجابی که مریم در پس آن خود را پنهان کرد.« کند  

عالوه بر آن تأکید می کند که مریم پیوسته در مسجد بود و مشغول عبادت،. دیواری است  

 چون نشان حیض در او پیدا شد از مسجد به خانه رفت و تا وقت طهر در آنجا بود، بعد از

بعد از آن توضیح می دهد که وقتی مریم پاک شده. آن غسل می کرد و به مسجد باز می گشت  

توضیحاتی که میبدی جسته. بود به جایی رفت تا غسل کند، جبرئیل در آنجا بر او ظاهر شد  

 و گریخته می دهد بیان این است که می کوشد حمام کردن یا تن شستن مریم را که در قرآن

  با مردی زیبا ربط بدهد و اینکه مریم پس از غسل« حیض»آمده با پاک شدن بعد از 

البته در میان. مالقات می کند که فرستاده ی خداست و می خواهد به او فرزندی نیکو ببخشد  

 یهودیان تا امروز رسم است که خاخامی نیکو صورت در سربینه ی میکوه یا میقوه می نشیند



این باور وجود دارد که وقتی به خانه رفتند بعد از. و زنان با او بعد از طهر دست می دهند  

:سورآبادی هم می گوید. تماس با همسرشان صاحب کودکی به صورت خاخام زیبا می شوند  

چون با یک سو شد از خاندان خود به جایگاه بر آفتاب تا غسل کند، گفته اند غسل حیض و»  

.»گفته اند غسل تنظیف زیرا که وی را آالیش زنان نبودی

 طبری روایات گوناگونی را در مورد باردار شدن مریم نقل می کند در یکی از روایات از

 ابن مسعود و گروهی از یاران پیامبر اسالم نقل می کند که مریم دچار حیض شد و از

آندم در جایی رو به آفتاب از کسان خود. محراب به یکسو رفت و پس دیوار نهان شد  

در روایات دیگر. پس از آنکه در پس پرده ای نهان شد با جبرئیل مالقات کرد. دوری کرد  

 مالقات مریم و جبرئیل را در غاری می داند که مریم برای پر کردن کوزه ی آب خویش در

ابوالفتوح رازی عزلت مریم را در یک مکان شرق به.یک روز گرم تابستان رفته بود  

 منظور غسل کردن می داند و اینکه در ایام طهر در مسجد بیتوته می کرده و چون حائض

 می شده به خانه ی خاله ی خود می رفته و در این هنگام که برای غسل رفته بود از حیض

او همچنین از عبدهللا عباس نقل می کند که مریم پرده ای زده بود در پشت یک. پاک شده بود  

آنچه اکثریت تفاسیر می کوشند بیان کنند این.چون برهنه شد با روح القدس مالقات کرد. کوه  

مرخصی از کار عبادت بوده است، و هنگامی« مسجد»است که علت کناره گیری مریم از   

است که می بایست در« میقَو/َمغوه/ میکوه»که با روح القدس مالقات می کند پس از انجام   

اما. آب طبیعی صورت گیرد وگرنه مریم می توانسته با ظرفی آب در خانه شستشو کند  

 پرسش این است که اگر مریم همسری نداشته چرا باید غسل می کرده است؟ به خصوص که

 در اسالم زنان یا مردان می توانند در صورت کمبود آب با یک کاسه آب هم غسل کنند و از

.نظر آیینی پاک شوند

عکس ها( چپ)و یک میکوه ی باستانی در اسرائیل ( راست)یک میکوه ی نو بنیاد در اسپانیا   

 به لطف بردباکس و فّران نوگس

 بر خالف تفاسیر قرآن که با در اختیار داشتن منابع یهودی به شرح بعضی نکات

در انجیل متی به مالقات با فرشته ی خدا و نقش او در باروری به عیسی اکتفا. پرداخته اند  

(20-1:18انجیل متی )می شود  . 

 دیگر اینکه سنن یهودی و قوانین دینی ایشان امروز نشان نمی دهد که زنان یهودی برای

اما در قرآن چنین آمده است که مریم به وقت. زایمان باید از محل زندگی خود دور شوند  

درد تنهایی و زایمان او به قدری زیاد است که آرزوی مرگ. زایمان به مکانی دور می رود  



به معجزه ای درخت خشک بارور می شود و.  به سایه ی نخلی پناه می برد سرانجام. می کند  

در واقع شرایطی برای مریم توصیف می شود. جوی آبی از زیر پای مریم روان می گردد  

این گواه آن است که در عربستان پیش از اسالم زنان. که از جهاتی شبیه شرایط هاجر است  

 .در هنگام عادت ماهانه یا پس از وضع حمل نمی توانسته اند در خانه بمانند

  اما البته در روایات مسیحی گفته نمی شود مریم در بیابان برهوت وضع حمل کرده است،

 گفته می شود که او ناچار است با همسرش یوسف از محل مسکونی خود شبانه فرار کند و

تمام تصاویر و مجسمه ها و روایاتی.  به زمین بگذارد به ناچار در یک طویله بار خود را  

.که در کریسمس به نمایش گذاشته می شود یا نقل می شود گواه تولد میسح در طویله است  

زیرا تا. تصویری که در اروپا و بسیاری مناطق جهان برای زایمان بیگانه نبوده است  

 اواخر قرن نوزدهم در اروپا معمول بوده که زنان در طویله وضع حمل می کردند و در

شاهد مثالش نپال، سنگال. نقاط دیگر جهان به خصوص این رسم تا امروز دوام داشته است  

در شرعیات مسیحی همچنین قید نمی شود که باید زنان را از آب و غذا. و اتیوپی می باشد  

 محروم کرد یا نمی آید که به هنگام قاعدگی یا پس از زایمان ایشان را از ورود به اماکن

اما کلیسای ارتدکس هند، یونان، روسیه و اکراین، کلیسای شرقی که  .مقدس منع کرد  

 احتماال تحت تأثیر سنن پیشامسیحی هستند که می کوشند به قوانین الویان وفادار باشند، زنان

.را شامل قانون نیده می دانند و آنها را از نزدیک شدن به اماکن مقدس پرهیز  می دهند  

 همچنین سفارش می کنند که از نزدیکی با همسرانشان پرهیز کنند اما این موضوع با نظر

پیروان مسیحیت نیز به این سفارش چندان وقعی نمی نهند. کلیسای روم همخوانی ندارد .

 قصه هایی که از قرون وسطی، مخصوصاً آن دسته که در روسیه، لهستان و یونان نقل

 می شود، نشان می دهد مادران با سخت گیری دختران نوجوان را حتی در برف و سرما از

در عین حال قصه نشان می دهد این کار. خانه بیرون می کردند تا در کلبه ای در جنگل بمانند  

یکی از این  .به نفع دختر تمام شده و حاصلش رشد توانایی های بسیار در دختر است  

 توانایی ها آشنایی با دوازده ماه و ایزدان هر ماه می باشد و همان سبب می شود از دختر

در. انسانی معتقد و پرهیزگار ساخته شود که سبب جلب حمایت ایزدان در زندگی گردد  

 حالی که دختران نازپروده که در خانه می مانند و این رسم را به درستی و خلوص رعایت

افسانه های مورد نظر که به نظر می رسد بخشی از یک. نمی کنند زناشویی تباهی دارند  

 مراسم آیینی باشند می کوشند دختران را قانع کنند که از رفتن به دوران جدایی در ایام عادت

.ماهانه با روی باز و خشنودی استقبال کنند



 زیبای خفته داستان دختری نوجوان است که در زیر شیروانی خانه بعد از مالقات با پیرزن

یا شنل قرمزی از خانه ی خود به خانه ی. و دوک نخ ریسی به خوابی طوالنی فرو می رود  

بسیاری از. مادربزرگش که پیرزنی تنهاست فرستاده می شود و گرگ هر دو را می خورد  

 قصه ها هم اشاره به زندگی دختران نوجوان در باالی درخت  در جنگل دارد و اینکه باید در

بسیاری از قصه ها نیز از راندن زن تازه زا به کلبه ای در جنگل. پوست حیوانات پنهان شوند  

اما.  و سنن رسوب کرده اند حکایت دارد که گواه بازمانده های فرهنگی است که در افسانه ها  

همانطور که. مسیحیت در مجموع زن را به دلیل عادت ماهانه موجودی نجس تلقی نمی کند  

 یا داغ ننگ نیست که زن در ایامی از ماه آن را stigma در بودیسم هم عادت ماهانه یک

.با خود حمل کند

اسالم .۶

این. بگویند« لت حیض»در میان مسلمانان رایج است که از روی توهین و آزار به زنان   

 ناسزا که اشاره ی مستقیم به عادت ماهانه دارد می کوشد به زن یادآوری کند او برابر با

از آن بدتر برابر با. لکه ی ننگ، انگ یا ستیگمایی که بر دامنش گذاشته شده است  

پاسخ به این سؤال که ناسزای مورد نظر ریشه ی دینی یا. ناپاک ترین مظهر این ایام است  

اما می توان همین قدر اشاره کرد در. عربی دارد در حوصله ی این مقال نمی گنجد-اسالمی  

در حالی که در. عربی و عبری عورت هم برای شرمگاه و هم برای زن به کار می رود  

عالوه بر آن در مورد عادت ماهانه نیز بسیاری از  .قرآن تنها به شرمگاه اطالق می شود  

 ممنوعیت هایی که در دیگر ادیان است در قرآن به چشم نمی خورد، غیر از آنکه با سر آمدن

در عین حال در اسالم زن از. دوران ماهانه می بایست تطهیر آیینی یا غسل صورت گیرد  

 انجام تکالیف دینی در این زمان معذور یا بازنشسته است که بسیاری از زنان از آن استقبال

دیگر اینکه اجازه ی ورود به صحن اصلی  .می کنند و آن را عذر شرعی خود می دانند  

خواندن بعضی از سوره ها که سجده ی واجب. مسجد و قسمت داخلی حرم ائمه را ندارند  

 .دارد نیز در ایام تحریم شده است

 از اینکه در دوران پیش اسالم زنان بدوی در زمان قاعدگی چه شرایطی داشتند اطالع

اما از آنجایی که عربستان از زمان هخامنشیان تحت فرمانروایی. زیادی در دست نیست  

یهودیان قوانین نیده را رعایت می کردند می توان باور( مدینه)  ایرانیان بوده و در یثرب  

به همین دلیل نیز در مدینه. کرد اعراب اقدام به جداسازی زنان به هنگام قاعدگی می کردند  

سوره ی 222سؤال می شود که پاسخ آن در آیه ی « محیض»از پیامبر اسالم در رابطه با   



در قرآن کالً دوبار کلمه ی المحیض آمده است یک بار در رابطه با عزلت. بقره می آید  

 گزیدن مردان از زنان در دوران عادت ماهانه، دیگر در مورد شرایط طالق و اشاره به

بنابراین در قرآن نه کلمه ی حیض وجود. زنانی که از عادت ماهانه دیگر مأیوس شده اند  

 دارد، نه استحاضه و نه سایر تصریفاتی که بعدا در متون فقهی آمده و در زبان دینی و

در میان اعراب کلمه ای رایج بوده که از آن عادت« المحیض»اما . عربی معمول شده است  

در عین حال. ماهانه یا شرایطی که زن در هنگام عادت ماهانه دارد منظور می شده است  

نازل شده کلمه ی مورد نظر به صورت شفاهی به شرایط زن اطالق 222وقتی آیه ی   

رونالد نیکلسون با اقتباس به گلدزیهر تأکید دارد که در قبل از ظهور اسالم. می شده است  

 اعراب نادری سواد خواندن و نوشتن داشتند و آن تعدادی که از پس این کار بر می آیند

 مهارت خود را مدیون معلمان مسیحی و یهودی بودند یا سوادشان تحت تأتیر فرهنگ

عالوه بر آن نخستین جمع آوری.  که از غسان و حیره نشأت می کرفت قرار داشت خارجی  

در حالی صورت گرفت که الفبای عربی متأثر از( میالدی 633)قرآن بعد از حرب یمامه   

عالوه. خط سریانی و نبطی بود و دستخوش تغییرات بنیادینی که بعدا اتفاق افتاد نشده بود  

 بر آنکه به دلیل نداشتن نقطه بسیاری حروف مانند هم خوانده می شدند و یا اشتباه گرفته

به همین دلیل متن پر اهمیتی مثل قرآن که نخستین متن کالسیک تاریخ زبان عربی. می شدند  

 نیز محسوب می شود بوسیله ی حافظان دهان به دهان و سینه به سینه حفظ و منتقل می شد؛

کمبود عالئم آوایی که مشخصه ی زبان. سنتی که دنباله ی آن هنوز تا امروز دیده می شود  

تنها بعدا بود که همزه و  .نوشتاری عربی است نیز مشکلی دیگر در تلفظ حروف افزود  

 عالئم آوایی افزوده شدند یک دلیل بزرگ این بود که به طور مثال کتب را معلوم نبود باید

 به صورت ماضی معلوم خواند یا گذشته ی مجهول و از این دست کلمات بسیاری بوده اند که

مضافا بر اینکه حروفی مانند ج یا ث، ز. مشکل خواندن آنها حتی تا امروز ادامه یافته است  

 و ح نیز حتی از گویش به گویش عربی در مناطق مختلف امروز جهان فرق می کند به

 طوری که در مصر این حروف به صورتی و در لبنان یا سوریه به صورتی دیگر تلفظ

حال سؤال این است در چنین شرایطی که هنوز زبان به صورت مکتوب که قابل. می شوند  

 دسترسی عموم باشد درنیامده است و هنوز در یثرب، حجاز، غسان تأثیر فرهنگ دول

 همسایه از جمله ایران و زبان پارسی میانه و سریانی جنبه ی غالب دارد کلمه ی المحیض که

 در قرآن آمده و در میان مردم عرب رواج داشته،بعدا ریشه ی حیض از آن ساخته شده است

  همانطور که در دزفول آفتاب را بر تحت تأثیر کدام فرهنگ می تواند ساخته شده باشد؟



را سعبط تلفظ می کنند و( سقف های سایه انداز)اساس تلفظ عفتو می نویسند یا سابات   

ماسیک نمی شود؟ که در سایر زبان های هندوایرانی و/ ماهیس/آیا همان مهیس. می نویسند  

  چه معنایی در غیر این صورت محیض.  به کار می رفته و می رود اروپایی برای ماهانه

 می تواند داشته باشد وقتی در اکثریت زبان های دنیا کلمه ی عادت ماهانه از اسم ماه گرفته

 شده است چه رابطه ای میان المحیض و القمر یا الشهر می تواند باشد؟ به خصوص که این

.کلمه ریشه ی عبری نیز ندارد

  در کنگو و بسیاری از نقاط آفریقا میلیون ها متکلم دارد در حالی که در زبان سواحیلی که

 گفته  kila Mwezi و به ماهانه Mwezi  هر دو month و معادل moon  معادل به ماه

 می شود اما برای قاعدگی حیض به کار می رود، بی آنکه این زبان ارتباط مشخصی با

اما به دلیل ارتباط نزدیک با زبان های هندواروپایی در. زبان های هندواروپایی داشته باشد  

 طی صدها سال رفت و آمد که به قبل از اسالم می رسد، کلمات بسیاری به سواحیلی راه

  از آن شمار  که ریشه در زبان فارسی دارد و یا با زبان های هندی همخانواده می باشد یافته

 است کناره، گاری، گیتار، جنگلی، رنگی، پیلی پیلی، روشنایی، بسی، بیکاری، دستوری،

به همین دلیل می توان باور داشت که کلمه ی ُمئسی  .دیوانی مزه، ننَگ و ده ها کلمات دیگر  

در حالی که می توان مشابهت بین ُمئسی، ماسیک و. به معنای ماه با ماس از یک ریشه باشد  

.هیچ شباهتی نمی توان یافت( محیض)محیض یا مهیس را دید، بین قمر با ماس یا مهیس   

 ماهانه /miesidis حال آنکه در در دنباله ی مشابهت می توان دید ماه در لهستانی

miesieczny / عادت ماهانه miesiaczka  می شود، بر همین روند در تمام زبان های 

 که به معنای ماه است و از ریشه ی سانسکریت گرفته mis یا mes اسالو کلمه ی ماهانه از

همین شیوه در زبان های ژرمنیک نیز دنبال می شود اگرچه در بعضی. شده ساخته می شود  

 معادل month آمده باشد، برای Luna کلمه ی Moonزبان های التین برای ماه به جای

همانطور که در زبان های هندی برای ماه. می آید mis یا mes ماه همان  chand یا 

Chandra  اما برای. آمده است( ماه)در کنار سومه  month  ماه، ماس، ماتام، ماسینه و 

 masik dharm و برای عادت ماهانه ماسیک دارم، ماسیک ترم یا )masika( ماهانه

 .آمده است

و سایر. در نتیجه می توان باور کرد کلمه ی حیض بعدا از محیض ریشه سازی شده است  

مثل صدها کلمه ی عربی که به همین ترتیب خلق. کلمات مربوطه از آن ساخته شده است  

نیز مانند تمام( مهیس)در آن صورت می توان نتیجه گرفت که کلمه ی محیض . شده اند  



 زبان های دنیا به جریان ماهانه اشاره دارد و از ریشه ی ماه با تلفظ حلقوی عربی ساخته شده

یا( فارسی)نوشت که ریشه ی اصلی آن ماه  masik یا mahis است که می توان آن را  

در حالی که اگر چهار کلمه ی. است و آن با عادت ماهانه ارتباط مستقیم دارد( هندی)ماس   

را بخواهیم بر اساس نگارش عربی به هم ربط بدهیم:  و محیض القمر ، شهر ، شهریه  

عالوه بر آن می توان دید یک. حداقل بین سه کلمه نمی توان هیچ ارتباط معنایی پیدا کرد  

یعنی آزار« اذی»  برداشت بدون قضاوت به عنوان یک اتفاق طبیعی در معنای محیض و  

برابر با همان لعنت ایندرا در« اذی»هر چند که برداشت فقه شیعه از . و رنجی وجود دارد  

 دین هندو است و همان مجازاتی را به ذهن متبادر می کند که یهوه برای حوا به دلیل گول

و به زن گفت الم و حمل ترا بسیار: »زدن آدم و گول خوردن از مار تعیین کرده است  

 افزون گردانم با الم فرزندان خواهی زائید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو

(۱۶: سفر پیدایش، باب سوم)حکمرانی خواهد کرد  .  

در حالی که در سانسکریت. دیگر اینکه قرآن عادت ماهانه را از مصادیق رجس نمی داند  

 وجود دارد که مربوط به عادت ماهانه و جریان طبیعی آن rtu برای قاعدگی هم کلمه ی

 که برای قاعدگی زنان استفاده می شود و از آن برداشت rajas می شود و هم کلمه ی دینی

 .مذهبی می شود و معادل ریم و ریمن در اوستایی است

 حال باید دید با توجه به تنوع ادیانی که در عربستان وجود داشته است، به طوری که

 یهودیان رعایت قوانین نیده را می کردند، پیروان دین زرتشت رعایت دشتان را، زنانی که

به خصوص که پیش از اسالم و مسیحیت. پیرو این ادیان بودند با چه شرایطی روبرو بودند  

 در بسیاری نقاط آفریقا در هنگام عادت ماهانه زنان را نجس تلقی می کرده اند و آنها را در

مثال آن در بسیاری از. مکان هایی در جنگل یا بیابان محصور و محظور می کردند  

عالوه بر آن هنوز در نقاطی از. قصه های آفریقایی است که تا امروز به جا مانده است  

یکی از راه های که.  مالی در نیجریه و اتیوپی به آن رسم عمل می شود آفریقا از جمله  

 می توان سابقه ی فرهنگی و اجتماعی یک سنت را شناسایی کرد مطالعه ی واژگانی است که

.با این رسوم مربوط می شوند

 منطقه ای در فالت Dogon کلبه ی گلی مخصوص زنان قاعده در آفریقا، این عکس در

.مرکزی آفریقا در مالی، واقع در نیجریه به وسیله ی میشل رنادو گرفته شده است



 یکی از این کلمات حظیره است که مکانی برای محظور کردن افراد یا احشام در یک

اما اشاره ای به اینکه اعراب زنان یا دختران را در جایی مثل  .محدوده بوده است  

در لغت نامه ی دهخدا با استناد به سایر. دشتانستان زرتشتیان می گذاشتند وجود ندارد  

 لغت نامه ها و تاریخ بیهقی، در مورد حظیره می آید که محل نگهداری گوسفندان و خوابگاه

قابل. شتر است که به آن شوغاه یا شوگاه نیز می گویند، همچنین آن را به معنای گور می داند  

دیگر. توجه است که در نپال نیز از چوپاتی گوت یا چوگات معنای گور برداشت می شود  

یعنی جای تاریک یا. اینکه شوگاه کلمه ای فارسی است که معادل شبستان و حرم می باشد  

اعراب این حظیره ها را با توجه به موادی که در اطراف یافت می شده از شاخ  .محل خواب  

اما جالب اینجاست که این حظیره ها از نظر ظاهری. درخت و چوب و نی درست می کردند  

حال  .همان مشخصاتی را دارند که دشتانستان در دین زرتشتی یا چوگات در نپال دارد  

 علیرغم فقدان اطالعات در مورد وضعیت نگهداری زنان به هنگام عادت ماهانه در میان

 اعرا نکته این است در جایی که یهودیان رسم نیده داشتند، زرتشتیان قوانین دشتان را با

در میان اعراب بادیه چگونه بوده است؟« محیض»جدیت پاسداری می کردند وضعیت زنان 

 الزم به ذکر است که احتظار از ریشه ی حظر به معنای در حظیره بودن است و محتظر به

همین معنا برای کسی که در آخرین دقایق. کسی می گویند که در حظیره قرار گرفته باشد  

محظوریت به معنای دست و پا بسته بودن و. زندگی به سر می برد نیز به کار می رود  

محظوریت اخالقی هم همین معنا را دارد؛ قیدی بر پا و دست. ممنوعیت و تحریم است  

این کلمه در قرآن هم آمده است، و معنای ممنوع و بازداشته. داشتن یا در تنگنا قرار گرفتن  

محتظر نیز در قرآن آمده استکه معنای ُخردشده.را می دهد اما به زنان محیض ربطی ندارد  

بنابراین اگر حظر ریشه ی کلمه باشد حظیره با محظور به معنای ممنوع و منطقه ی. می دهد  

و این به کلمه ی احتظار که از باب افتعال. ممنوعه است که نسبت به دیگران تابو می باشد  

 است ربط پیدا می کند؛ یعنی ممنوعیت دو طرفه که همان مصداق نجسی یا غیر قابل لمس

بنابراین با توجه به اینکه در قرآن به ندرت به زنان و مسائل مربوط به ایشان. بودن است  

 اشاره می شود این امکان وجود دارد که در میان اعراب رسوم متفاوتی مبنی بر نگهداری

و در ایامی که زنان در آنجا نبودند، سرپناهی برای. زنان در حظیره و جود داشته است  

از« محیض»به همین دلیل مردم در مورد رفتار با زنان هنگام . شتران یا احشام بوده است  

.پیامبر اسالم سؤال می کنند که پاسخ آن داده می شود



اروپایی-ریشه یابی لغوی در زبان های ایرانی نجس یا نچست؟ و

 بر خالف باور عمومی کلمه ی نجّس که در عربی مصدر نجاست از آن ساخته شده است

این کلمه از دو جزء.  هندوایرانی نشأت گرفته است  زبان های ریشه ی عربی ندارد و از  

na و jis  تشکیل شده است که جزء اول na نه عالمت نفی فارسی است و جزء دوم جیس 

 در زبان های اروپایی است که به معنای صافی، گزیده و نژاده chaste یا ِجس همان َچست

کلمه ی نچست که در اغلب زبان های اسالو یافت می شود، در روسی  .می باشد  

nechistyy و در صربی nechist می شود که از دو جزء  ne به معنای نه و chisty 

  در اغلب زبان های اسالو ِچست به همین ترتیب. به معنای نژادگی و پاکی تشکیل شده است

 در czysty می شود و برابر با pure  است که در انگلیسی معادل پاک، خالص، گزیده

و/ در صربی chist /در روسی chistyy /لهستانی  tiszta در. در مجاری می شود  

 حالیکه اگر این کلمه از ریشه ی زبان های عربی بود می باید جزء نخست که داللت نفی دارد

گفته« نَِجست»همانطور که پیش از این ذکر شد در فارسی عامیانه نیز به ناپاک . ال باشد  

کلمه ی. می شود و در گویش های محلی نیز همین تلفظ فراوان وجود دارد  chastity در 

  .انگلیسی که به معنای پاک شدن از گناه و خالص شدن است نیز از همین کلمه آمده است

 همین کلمه در فارسی معادل پاکدامنی و در عربی معادل عفاف است و در زبان های هندی

چیتره. و پاکی می آید که نجّسی یا نجستی نقطه ی مقابل آن است purity به همان معنای  

chitra در اوستایی چند معنا دارد که یکی از آنها پاک و نیالوده است و با chaste از 

از همین کلمه کاست. یک ریشه است   caste  ،ساخته شده که به معنای بریدن، قطع کردن 

کسته. جدا شدن، خالص شدن، صافی شدن است  casta نیز معنای نیامیخته یا طبقه و نژاد 

در عین حال برای کسانی که عضو جنسی خود را برای اهداف دینی قطع می کنند. می دهد  

در مقابل نجَس یا نجست یا. یا اخته کردن به کار می رود castration نیز  nechist به 

 معنای کسی است که فاقد چیتره، چهره، خاندان، طبقه و کاست می باشد از این رو

outcaste یا بدون کاست محسوب می  شود که همان نچست یا نجست است.

 نتیجه آنکه در طی هزاران سال یک اتفاق طبیعی و ماهانه در تن زن که چرخ آفرینش

 انسانی را به حرکت در می آورد با تعریفی اهریمنی که ادیان باستانی از آن کرده اند تبدیل به

  علیه زنان و محرومیت ایشان از ابتدایی ترین حقوق انسانی مثل حق مسکن ابزار سرکوب

و این باور از نسلی به نسلی دیگر تا امروز انتقال یافته است  .و خوراک و لباس شده است   

 چنان در عمق فرهنگ دینی حتی زنان ریشه دوانیده که خود را در این ایام یا در کل نجس



از این تحقیر و خشونت خانگی یا اجتماعی را ضد حقوق انسانی. یا اهریمنی پنداشته اند  

در حالی که این نجس پنداری و قبول یک انگ یا داغ تا قرن ها و  .خویش تلقی نکرده اند  

 هزاره ها در رشد شخصیتی زنان نقشی منفی بازی کرده است و امروزه راهی وجود ندارد

.مگر اینکه این انگ نه تنها برداشته شود که عمق این داغ مرهم گذاشته شود

سایت زمانه


