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  ؟محبوب يا منفور؛ شناسي زرتشتيزن در هستي
  

  دين پژوهي دانشگاه اديان و مذاهبدانشجوي دكتري /  جعفريابوالقاسم  Agjafari@yahoo.com  
    استاديار دانشگاه اديان و مذاهبمهدي عليمردي / محمد

    دانشگاه اديان و مذاهبكارشناس ارشد /  فائزه بيدگلي
  22/1/1394: پذيرشـ  10/9/1393: دريافت

  چكيده
اهـورامزدا  كيـهاي ندهيـبه آفر منيل تازش اهرمحش، يانگار خورا از منظر دوگانه يكه جهان كنون، زرتشت شيك در
شـود كـه پـاك دانسـته مي يسرشت يو دارا دهيمزداآفرسو، كياي دارد. زن از ژهيو گاهيزن جا يهستهويت و داند، مي

 يهاي زنانه، از نظـر جسـماننشانه يبرخ ليبه دلگر، يد ياز سو .است شيو مسئول اعمال خو ارياخت يهمانند مرد دارا
سـخت بگذرانـد.  يدوران دشتان خود را به دور از خانواده و با احكام ديهر ماه با ؛است منيو محل تازش اهر ريپذبيآس
 شيتـا بـدانجا پـ ،اهورامزدا اسـت دةيآفر نيدر مقابل مرد كه بهترر، يپذبيآس يعنوان موجودبه ،نگاه خاص به زن نيا

او را تنهـا بـه زادن مـرد  نشيآفـر ليجنس مذكر دانسته و دل يوو ثان يليطف يمتون، او را موجود يرود كه در برخمي
از آثـار  زيـو ن يو پهلـو يياوسـتا هياز منابع اولگيري بهرهو  يليتحلـ  يفينوشتار كه به روش توصاين اند. محدود كرده

 نييشناسي آيستبه ه ياي اجمالشده است، ابتدا اشاره نيي تدواسنادبه روش ، يمطالعات زرتشت شتازيمحققان پ يعلم
 يمـورد بررسـ ي) زرتشتيانگار(ثنودوگانه نشيزن در آفر گاهيجاپيرامون در گوناگون  يهادگاهيسپس، د، زرتشت كرده

، يزرتشت وجود دارد كه اولـ نييو سنت آ ننگر در مورد زن در متوينگر و منفدو نگاه مثبتدهد. حاصل اينكه ميقرار 
خر و مربـوط بـه أمت يكه متون ي،به مرور زمان در سنت و متون پهلو، يرتشت و دومز نييآ نينخست اتيدر متون و ادب
 اتيـدر ادب يانحرافـات اساسـ ذآن و نفو انگذاريزرتشت از بن نييشود. با فاصله گرفتن آمي دهيدباشد، مي انيدورة ساسان

 نيـدر ا تيو مانو تيمانو، يمذاهب گنوس يو نگاه منف دهييبه افراط گرا زيموبدان نسبت به زن ن دگاهيدن، ييآ نيا ينيد
  .نمايان كرده استنگرش خود را 

  .يشو ياسپندارمذ، سدوده، يجهي، ايوكزن، سترزن، خودسرزن، خو زن، ها:واژهكليد
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  مقدمه

آغاز ، يميابراه انيادساير و  تيحيهاي مسهمسو با آموزه ،محض عقل ةدر محدود نيددر كتاب  كانت
داند كه ممنوعه مي وةيآدم ابوالبشر از دستور خداوند، و خوردن م يرا نافرمان شنيورود شر به جهان آفر

 ،كـه در عمـل ي. اما كس)53، ص 1381(كانت، افتدحوا اتفاق مي يدلو ساده طانيهاي شبه واسطة وسوسه
تنـاول زند، مرد است. گناه آدم، را رقم مي نشيآفر نديشر در فرا يدست به گناه آلوده كرده و آغاز هست

كـه بـر  ياتفـاق نينخسـت؛ ذات بشر شد يآلودگموجب شود كه مي دهينام» نيگناه نخست«ممنوعه،  وةيم
جهـان و  نشيدرسـت اسـت كـه داسـتان آفـر: «معتقدند يداد. البته برخمي يخالف ارادة خداوند رو

دس از آنهـا كتـاب مقـ ريتعب يهستند، ول يو واقع لياص يهاددايزن از مرد، رو نشيمرد و آفر نشيآفر
  .)405ص ، 1388(باربور، » است ييكنا

اهورامزدا  كيهاي ندهيبه آفر منياهر ميبا تازش مستق شرّ يآغاز هست، يشناسي زرتشتيدر هست اما
از  يكتنها يان، يم نيانسان در ادهد. ، رخ ميدارد ينويم يتيماه زيكه همه چ، نشيدورة آفر نيدر نخست

دربارة آغـاز  نياديبن تفاوت نيشده است. ا منينبرد اهورامزدا و اهر ريدرگ است كه ناخواسته، يانيقربان
مسـئلة  ليـخاص خـود را در نـوع تحل يامدهايپ ،زرتشت نييو آ يميابراه انيدر نگاه اد شرّ تيو ماه

  شناسي داشته است.يآن در هست گاهيشرور و جا
و  دهيآفر ها را به دو نوع مزدادهيدو پ ديشناختي انجاميهست تينگرش به ثنو نيزرتشت، ا نييآ در

دو ن، يـيآ نيا كيو كالس ينيزن در متون د گاهيدر مورد جااين اساس، بر . نمود ميتقس دهيآفر منياهر
 دةيـزن آفرنكـرد، يو د سـتااسـت كـه در او نينوشتار ااين  ينگاه متعارض به وجود آورد. مسئلة اصل

شود و در كتاب بنـدهش و مي فيتضع كبارهيبه دگاه، يد نيا يگريچرا در متون د لياهورامزدا است و
هاي طبـق اسـطوره، »يجه«كند. مي دايپ )Jahī(»يجَه«از  (= نژاد)زن، سرده، يزرتشت يانيمتون سر يبرخ

 منياز سـربازان اهـر يكـيرا  ي، جهـزنـر. تاس منياست كه ظاهراً دختر اهر يويباستان ماده د رانيا
) در بنـدهش و يروسـپ ايـ(ينامد. دربارة جهمي منيموز در اردوگاه اهرو او را چهرة مر، كرده يمعرف
 منياز نـژاد اهـر يده است. در بندهش، جهمهايي آگزارش يتئودور باركونامنسوب به ، يانيسر يمتن

 ينوع زن است، به سـو ندةيكه نما ي،جه، يانيدر متن سر اما ،رديگاست و مورد عتاب اهرمزد قرار مي
  .)387، ص 1389(زنر، شودميبه او پناهنده  و ختهيگر طانيش

خر اسـت كـه توجـه أمتقـدم و متـ دگاهيـدو د نيتعارض ا ينوشتار است، بررس نيمد نظر ا آنچه
، ايـن را به خود جلب كرده بـوده اسـت. بـا وجـود زنرو  سيبوشناس، از جمله رانيمحققان مختلف ا
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در مـورد زنـان و  يمثبت و منفـ دگاهيدو د نياشناختي يهست لياي به طور خاص به دالمقاله ايكتاب 
نپرداخته است. د، يآنان انجام يبرا ديشد ينياحكام د شيدايكه به پ منيآنان از اهر يريپذبيآس فلسفة

ــراي  ــورد اب ــقضــاوت در م ــ ني ــارض و بررس ــانة جايهســت يتع ــزن در م گــاهيشناس ــع  اني دو منب
طـرح، را  يرتشـتشناسـي زيابتـدا هست، ينويم )angraرَه)((اَنگرسانبيو آس )sepanta(سِپَنتَه)(بخشيفزون
  .ميكنزن در آن را مشخص مي گاهيسپس جاداده،  حيخاص آن را توضي ژگيو

  يشناسي زرتشتيهست

 »نـويم«را  يو دومـ »يتـيگ«را  ياول؛ وجود دارد يو نامرن يزرتشت، دو جهان مرئ نييآ ميتعالبراساس 
 يكه عالم نـامرئنو، يموجودات محسوس است. عالم م يو محل زندگ عتيعالم طب، يتينامند. عالم گمي
 اتكـه منبـع و منشـأ موجـود، )نـوي(سـپنته مايـبخـش يفزونـ ينوياست، خود دو گونه است: م بيو غ

 يمنـيكه منبـع و منشـأ موجـودات اهر، نويانگره م ا، يرسانبيآس ينوياست و م ييسودرسان و اهورا
، دوازده هزار سـال بـه طـول )يختگيعصر آم اني(پاتا فرشكرد نينخست نشياز آفر يهانيكفرايند است. كل 

 نيـمنطبـق اسـت. ا مانمند با تعداد دوازده برج منطقه البـروج در آسـطول زمان كرانه يعن؛ يدانجاممي
شـود. مي ميتقسـ )يي(جـداو وزارشن )يختگي(آم، گمزشن)نشي(آفربه سه دورة بندهشن، دوازده هزار سال

اسـت كـه در آن، همـة  ييايـدن يدوزاده هـزار سـال زنـدگ نيـا انيـ، در واقع پا)يي(جدادورة وزارشن
  .)419، ص 1389ر، (زنخواهند ماند ديجاو يديو به دور از پل يموجودات در حالت پاك

ابتـدا امشاسـپندان را  اهـورامزدا) (=اهرمـزد: صـورت اسـت نيبـد نشيانسان در آفـر گاهيجا اما
نخسـت، بهمـن را  زيـامشاسـپندان ن انيـباشـند. از م نشيدر امـر آفـركه كمك كـار او  نديآفرمي
 يبشـر يكهـن الگـو نينخسـتومرث، ي. كنديآفررا مي دهيآفر كتايو گاو  ومرثي. بهمن كنديآفرمي
 يزنـدگ يبرا يكيدارد. او مجرد است و شر ديدرخشان بسان خورش يتنهاست كه تن يمرد؛ ستا

 كتـايو گاو  ومرثيو به آنها رشك برده است، ك دهياهرمزد را د كيهاي ندهيكه آفرمن، يندارد. اهر
، ديـآبه هوش مي يكه با كمك جه يشود. هنگاممي هوشمد ومرثيك دنيو از د نديبرا مي دهيآفر
 نيبـد؛ دهـداي رخ ميمعجـزهومرث، يـكشد. اما هنگـام مـرگ كرا مي دهيآفر كتايو گاو  ومرثيك

آن  ييشود و در روشناحمل مي دينطفة او به خورشد، يا خورشب ومرثيارتباط ك ليدلبهصورت كه 
زوج  نيشود. بعد از چهـل سـال، اولـبازگردانده مي نيسوم آن به زم كيگردد و سپس، پالوده مي

آدم و حوا هسـتند، از همـان نطفـه بـه صـورت  يكه صورت زرتشتانه، يو مش يمش يعني، يانسان
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 گريكديبا  ياز هم جدا شده و به صورت زوج به زندگ سپسو  نديرومي نياز زم واسياي رشاخه
  .)444، ص 1389(زنر، پردازندمي

  در آيين زرتشت نگاه مثبت به زن

بـه وجـود دارد، ابتـدا  يشناسي زرتشتيزن در هست گاهيجاپيرامون كه  يمثبت و منف دگاهيدو د انيم از
 يكـه بـه نـوع رديـگمورد بحث قرار مي . زن، در گاهان از دو منظرپردازيمميمثبت نسبت به زن نگاه 

  باشند:مي گريكديمكمل 
 نيـمـورد خطـاب اسـت. در ا ياست كه وجدان و يزرتشت نيگرونده به د كيعنوان نكه زن بهينخست ا
 لهيوسـهخوانـد تـا بـشود. زرتشت او را ميشناخته مي تيبه رسم يزرتشت نيعنوان گروندة داو به، حالت

سـپس  د؛ينگراي روشن بشهيو با اند ديها را با گوش بشنوگفته نيپس بهتر: «نديرگزرا ب كين نياش دشهياند
از آنكـه روز  شيرا پـ نييآ ني. انديخود برگز يرا برا يكي، يو بد يكيدو راه ن نيهر مرد و زن از شما از ا

  .)2بند  30 سنا، هاتي»(ديبفهم كيو ن ديابيفرارسد، در يو ماد يمعنو يراه زندگان ينيبزرگ، روز برگز
 هـر دو جـنس زن و مـردشـامل بنـد،  نيـفرض درست بودن ترجمه، روشن است كه خطاب عام ا با

  خواهد انتخاب كند.با وجدان مرد نداشته و آزاد است كه هر آنچه مي يوجدان زن، تفاوت. شودمي
اوم او در زادن و پرورش فرزندان است كـه موجـب تـد يعياز زن در گاهان، نقش طب يتلق نيدوم

و پـرورش  گـرانيبـا د سـتنيشود تا زن به علت ضرورت زميموجب  ،فهيوظ نيشود. انسل بشر مي
خواهـد  يرسـتگار هاو را بـ فـهيوظ نيو به آن گردن نهد. هم رفتهيرا پذ ياجتماع يفرزندان، هنجارها

 نيبهتر »يهست« يآورد آنچه را كه تو از برا يي اهورامزدا به جاا من، يزن كه از برا ايآن مرد «رساند: 
 ]پس[شما برگمارم،  شيايرا به ن شانيكه ا يكسانك، ين شةياند ياريو شهر يراست يبرا يراست، يدانستن

  .)10بند  46هات سنا، ي(»پل خواهم گذشت نوديبا همة آنان از چ
 ينشـيبه دعوت اشو زرتشـت، بـه شـركت در گز گريكديمرد و زن هر دو، همگام با  زين نجايدر ا
. البتـه در نـديراه خود را برگز شيخو شهيطبق خرد و اند، دارد فهيشوند و هريك وظوت ميبزرگ دع
خـروج از  وشده  يتلق ياجبار )ي(زرتشتكين نييآ نشيتنها گزنه، يمتعلق به دوران ساسان ي،فقه زردشت

 فـريبـوده و كممنوع  زين يزرتشتريبا غ يبا خود دارد، بلكه ازدواج زن زرتشت (اعدام)مرگ ارزان فريآن ك
  .)152، ص 1381، ي(چوكسداشته است يسخت

 ،آمده است انيبه م يسخن زگاريهر جا از روان مردان پاك و پرهشت، ي نياوستا، از جمله فرورد در
فروهرهـاي مـردان «... درود فرستاده شده اسـت:  زيشده و به آنها نبيان  زين يزنان نيبالفاصله روان چن
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 شت، كـردهي ني( فرورد»م...ييستارا مي رانيممالك ا نيفروهر زنان پاكدم، ييستارا مي رانيممالك ا نيپاكد

 نيـا«آمـده اسـت: ، داننـدآن را منسوب به خود زرتشت مي يكه برخ ،زين شتيدر هفتن . )143، بند 31
فـتن (ه»ممتازنـد ياز پرتـو راسـت ،و آن زنان كه از آن تو هستندم، ييستارا ... مي نيزم نيما زنان ا نيچن

  .)1، بند38 سنايبزرگ،  شتي
و  نانيهـاي پاكـدبـه فروهر «... است: نيچن ،تكرار شده سناياز ده بار در  شيكه ب يبند، خصوصب

  .)15بند  8 سناي؛ 5بند  6 سناي؛ 6بند  1سناي؛ 7بند  3سناي؛ 8 بند 4سناي؛ 11بند  ،4سناي(»كينة زنان با گروه فرزندان خان
زرتشـت او را : آمده اسـت »ستايپور چ«دختر زرتشت به نام  نيتروانگاهان، گزارش ازدواج ج در

  :ديگوخطاب قرار داده و مي
(جاماسب) را  دختر زرتشت، او نيتراي جوان و از خاندان اسپنتمان، چدستياز دودمان ه ستاياي پور چ
 ،دارد يناگسسـتن مانيو ا يخداوند بستگ بهدرست و بلند است، او را كه  شةيمنش پاك و اند يكه دارا

بلكه برو با خرد  ،ستين يكه پدر تو هستم كاف ،من نشيگز نيا ي... ولدميعنوان همسر و سرور تو برگزبه
  ).8- 5و4و3هاي ، بند53(گاتها هات  مشورت كن شيخو

 نيـياوسـت. زن در آ يمـادر فـةينگاه مثبت اوستا نسبت بـه زن و وظ انگريب يتا حدودآنچه گذشت، 
دانند، زن را همانند و نجات نمي يرستگار ستةيكه جنس زن را شا ،نهيمانند ج يانيادبرخالف  ،زرتشت

  داند.و ورود به بهشت مي )chinvad)(نوَدي(چيگذر از پل داور ستةيمردان، شا

  يدر متون زرتشت يزن آرمان يهايژگيو
است كه در  ييهاويژگي موارد، نيآنان اشاره شده است. از جملة ا يژگيندرت به زنان و وبه، اوستا در

سرآمد، در گفتـار  كين شهيخواهم كه در اند ستادهيرا ا يزن«آمده است:  كيدربارة زنان ن سپرَديكتاب و
كه از تـو هسـتند  يانو چون از آن زن، يتيسرآمد، خوب آموخته، فرمانبردار شوهر، پاك چون آرم كين
همـان  يسـنت ريتفسـك، يگفتار و كردار نشه، ياند تيرسد، رعابه نظر مي. )4 ، بند3كرده سپرد، ي(و»]باشد[

  پندار، گفتار و كردار است. يعنياشه در سه ساحت قابل تصور آن، ، ياصل معروف گاهان
 ،تـرين محـور آنآمده است كـه مهم كيزنان ن يهادربارة ويژگي يشتريب حيتوض، يمتون پهلو در
  ست:خرد آمده ا ينويو خدمت به شوهر است. در م يدارخانه

خـرد پاسـخ داد: زن جـوانِ  ينـويم ست؟يزنان ك ي)هسركرد خرد كه...رد(= ينويدانا از م ديپرس
و پدر و  كي(مالحظه) نمشيكه شرم ب ،خانه افروز مِيخ نام خوش كيدرست گوهرِ استوار(معتمد) ن

 خـرد، ينـوي(م رد است شي... است، بر زنان خوبايرا دوست دارد و ز شيو شوهر و ساالر خو اين
  .)7-1بند، 60 پرسش
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 يژگـيكه و ،كيروان زنان ن، رافيارداوبه نام  ياست در شرح معراج موبد يكه كتاب ،نامه رافيارداو در
  اند:شده فيتوص يخوب اريبس تياست، در وضع يآنها شوهرساالر ياصل

توسـط رد  [خوب آموخته شده] كيكردار ن اريو بس كيگفتار ن اريبسك، ين شهياند اريروان زنان بس دميد
از  افتهينتياز زر، ز افتهينتياي زدر جامه، كه شوهر خود را چون ساالر دارند، )ينيد انيشواي(پانيخدا
روان  نهـايگفتنـد: ا زدياند؟ سروش اهلو و آذر اها كدامروان نيكه ا دمياز گوهر و پرس افتهينتيزم، يس
 گريهاي خوب ددهيو همة آفر دگاو، گوسفناه، يگن، ياند، زمآب را خشنود كرده يتيهستند كه در گ يزنان

آوردنـد و نثـار و  يرا به جـا زدانيو پرستش ا يدرون و خشنود، زشياند. آنها اورمزد را خشنود كرده
شـوهر و  يو فرمـانبردار (احتـرام)يو ترس آگاه يگانگيكردند.  يتويگ زدانيو ا ينويم زدانيا شيستا

كردن از گنـاه كوشـا  زيبودند و بر ثواب و پره مانگيب سنايمزد نيرا انجام دادند و در د شيساالر خو
  ).6ـ1بند  13نامه، فصل  رافي(ارداو آمد زيآمشيستا، به نظر من نيبودند و ا

زنند، عقوبت  ازبكه از اطاعت شوهر سر يزنان يعني ؛صادق است نامهرافيارداودر  زين هيقض نيا عكس
  آمده است: نامهيرافارداو 82خواهند داشت. در فصل  يسخت

سپس ديدم روان زني كه از زبان او چند [مار آويخته بود] و پرسيدم اين زن چه گناه كرده؟ سروش اَهلَو 
و آذر ايزد گفتند: اين روان آن زن دُروند(= گناهكار) است كه در گيتي زبان او تيز بود. شـوي و سـاالر 

  ).8ـ5بند  82نامه، فصل  رافيخويش با زبان بسيار آزرد(ارداو
و او را بـا سـخنان ، اشـتهذهاي ديگر اين كتاب نيز براي زناني كه نسبت به شـوهر احتـرام نگدر فصل

  .)82ـ81، (هماناي سخت در نظر گرفته شده استپادافره ،شكنندرا مي اشوييپيمان زن ايزهردار آزرده و 
شود كه مي انيب ميمستقريو غ يحيبه صورت تلو كيهاي زنان نويژگيديگر،  ياريموارد بسدر  البته

 تيروادر كتـاب  يفقه يدر حكمبراي نمونه، است.  يفرزانگان نگارندة متون پهلو يهااز آرمان يحاك
بـا شـوهر  يكـه آن زن، از زنـدگيالاز زن خود جدا شود، درح ياگر مرد«آمده است:  شتانياشو ه ديام

 تيـرعا. )7و 6بند ، 7پاسخ شتان، ياشو ه ديام تاي(روا»خشنود و خرسند است، آن مرد گناهكار است شيخو
 يحالت نيدهد كه چننشان مي يو فقه يدر احكام حقوق ،خرسند است شيخو يكه از زندگ يزنحقوق 

 يزنـدگ نيحـق نـدارد چنـ نداريمرد د؛ يعني دكشمي ريرا به تصو يآرمان يمطلوب شارع بوده و زندگ
  را برهم زند. يكين

  باستان رانين در اروز ز ايروز اسپندارمذ 

نث بوده ؤزرتشت است كه م نيياز امشاسپندان هفتگانة آ يكي، ياخالص و بردبار يبه معن »اسپندارمذ«
بردبـار و  نياو همانند زمـ. مذ استراسپندا دةيآفر ني. زم)4، بند45سني(درويشمار مو دختر اهورامزدا به

  .)17، ص 1380، آموزگار(است زاريب يشادمان و از دزد ياست. او از كشاورز زيحاصلخ
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روز  ؛شـودگفتـه مي؟ زن و اسـپندارمذ وجـود دارد انيـاي مچـه رابطـه، شناسـيياز نظر هست اما
بـر خـالف اعـراب ان، يرانيا :نديگومي ايباستان بوده است؟ و  رانيزن در ا داشتيروز گرام ،اسپندارمذ

 يدر آن برا، داشته يرامروز اسپندارمذ را گ كردند،كه دختران را زنده به گور مي، از اسالم شيپ يجاهل
ت، يـ. روشن است كه زنده به گور كردن دختران در عصـر جاهلدنديخرمي هيزنان و دختران خود هد

زنـان  داشتيگرامن، ياند. همچندهينام »تيجاهل«، آن عصر را است. به همين دليل محض بوده يگمراه
  اي بوده است.و خردمندانه كي، رسم نبودهزن  مقام مياگر به منظور تكر، باستان رانيدر ا

كه توسط زنان در روز اسپندارمذ برپا  ينييدهد كه اساس آباستان نشان مي رانيا خيبه تار ينگاه اما
را انجـام  تـن) يبـار شستشـو يسـ يعني(»يشو يس«رسم  ديزنان با نكهيا يك: يبوده است زيدو چ، شدمي
 يدر برخـ يهنوز زنان زردشت: نديگوانداختند. محققان ميراه مي يشك خرفستران نكهيا گريد. دادندمي

 دنياز آن، نوش يدهند كه بخشرا در جشن اسپندارمذ انجام مي »يشو يس«و هند، غسل  رانيا يشهرها
بارها بدن خود  ستيباآنها مين، يشده است. همچن هيته )زي(=گُماست كه از ادرار گاو يمعجون اي رنگين

  .)422، ص 1374س، ي(بودادندشو ميوشست وگا را با ادرار
ساير و  هرودتبود.  (خِرَفَستران)يدوم زنان در جشن اسپندارمذ، كشتن حشرات و جانوران موذ كار

  :سدينواند. او ميكرده گزارشايرانيان از را  يروز نيچن ي،وناني سندگانينو
اطـراف شـهر رفتـه و آنچـه  يصـحراهااز سال [اسپندارمذ روز]، بـه  ينيدر روز مع، يجماعت زرتشت

بزند و  شيتوانست نمي ايآمد اي كه به نظرشان زشت ميمورچه و جانور خزنده، مار، وسمارس ،عنكبوت
در  يو او بود كه محصـوالت كشـاورز بود نيكشتند. ازآنجاكه اسپندارمذ فرشتة محافظ زمبگزند را مي

 يدادند. حتـمراسم را در روز اسپندارمذ انجام مي نيكرد، پس امعرض گزند خرفستران را محافظت مي
پردازند. آنان حشرات بزرگ به كشتن خرفستران در اطراف شهر مي، »نروز ز«هند هنوز در  يزنان پارس

 دهيـآفر منياهـر يموجـودات رايـجـان دهنـد؛ ز جيكشند تا آنها به تـدرمي خيبه س ژهيو ينييآ يرا ط
  .)409، ص 1374س، ي(بوهستند

 يليزنان بوده باشد و دل داشتيمخصوص گرام يرسد كه روز زن، روزبه نظر نمي ،آنچه گفته شد بنابر
  .ستين يشناسي زرتشتيزن در هست يبر نگاه مثبت به هست

  به زن ينگاه منف

توجـه ، وجـود دارد يكـه دربـارة زن در متـون زرتشـت يباستان به تعارض رانيا نااز محقق ياريبس
بندهش  يعني، يانيو سر ينسبت به زن را از منابع پهلو يمنف دگاهيربوط به دنظرات م زنراند. كرده
 يزن هـدف مسـتقل نشيآفر يبرا، كند. بندهشنقل مي يتئودور باركونامنسوب به  يانيسر يو متن
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مـتن  نيـكرده اسـت. در ا يمرد تلق شيتولد و آسا ياي برالهيمرد و وس يليقائل نشده و او را طف
  كه:آمده است  يپهلو

است. از  ياز جه ارهيتو را سردة پت كهيدر حال دميآفر زينگفت كه تو را د، يكه زن را آفر يهرمزد هنگام
 ي. اما اگر مخلوقكيازاريكه هرمزدم ب زي) مرا ننيمرد از تو زاده شود(با وجود ا رايز؛ است ياريمن تو را 

است. امـا  ياز جه ارهيپَتة كه تو را آن سرد دميرآفگاه هرگز تو را نميكه مرد را از او كنم آن افتميرا مي
كـه  يمخلوقك افتميروستا خواستم و ن يآن ژرفا زيها و نكوه يو گوسفند، بر بلند اهيو گ نيآب و زم در

  .)84ـ83، ص (بندهش، بخش نهماست ارهيپت ي) جهةجز زن كه از(سرد، از او باشد زگاريمرد پره
نسـبت بـه  يموضـع منفـ نيـاست كه ابيانگر اين راز از بندهش، ف نيبر ا يخود موبدان زرتشت ريتفس
هرگـز تـو را «اسـت كـه از عبـارت روشـن . )37ــ36، ص 1365، ي(شهزادستين هيزن قابل توج نشيآفر
كـه ني. اردوجود مـ ياست الزم برا يزن، شرّ يشود كه خلقت ناچارنكته استنباط مي نيا، »دميآفرنمي

بلكه ازآنجاكـه اهـورامزدا  ،ستيمدح نند، يافريتا مرد را از او ب افتيرا ن در عبارت آمده است بهتر از او
بهتر  ياست، پس منظور او آن است كه در اوضاع كنون منيگرفتار تازش اهر، يشناسي زرتشتيدر هست
بـه گونـة  زيمرد ن نشيشد، آفرمي مو اگر خلقت، به طور كامل توسط خود اهورامزدا انجا ستياز زن ن

 زيـچ يدانـد، كتـب پهلـوزن را از او مي سـرده) (=كه بندهش نژادي، بود. در مورد منشأ جهمي يگريد
شـوند. گرفته اسـت، متـذكر مي منياست و از اهر »يمردكامگ«اما عملكرد او را كه ، نديگونمي ياديز

. در )390، ص 1389(زنـر، مرد را آلـوده سـاخت زين يجهو  را آلوده كرد يجه منياهري، طبق متون پهلو
  .)7، ص 1371، (مزداپوركندمي يچياست كه از دستورات اهورامزدا سرپ ياز زن هيكنا كايجه اي يجه، اوستا
د، يبعد از آنكه اهرمزد زنان را به مردان راستكار بخشـ«آمده است:  يتئودور باركونا يانيمتن سر در

 طانيفراهم آورد، شـ يلح و شادمردان راستكار ص ياهرمزد برا كهيزمان. ختنديگر طانيش يآنها به سو
 نيـا ديآبه دست مي يانياي كه از متن سر. نكته)387، ص 1389(زنر، »فراهم ساخت يزنان شاد يبرا زين

در زمـان  جيـرا يو زروانـ يهاي گنوسـشـهياي كه با انددهيدارد؛ عق طانيبه ش لياست كه زن ذاتاً تما
  تطابق كامل دارد. تيحيمس لياوا اتيادب در اياز زن و دن يبه زهد و دور ليو م انيساسان
عـوارض  ليبلكه به دلست، ياز عزت آنان ن يزرتشت بر زنان واجب نبود، حاك نيينماز در آ نكهيا
 ريپذريتسـخ انيـو پر وانيـد ياست كه آنها را از سو نيو سقط جن يمنددشتان يعني، يجسمان يعيطب

  .)355، ص 1 ، ج1377، ي(رضساخته است
دهنـد و او را دروغگـو زن نـوع بشـر نسـبت مي نينخسـتانه، ياست كه به مش يگناه گر،يد مسئلة

 انهيو مش يمشاهده كردند مش وانيكه د يبود. هنگام وانيد رنگيبه ن انهيمش ييگو. البته دروغشمارندمي
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 زيآنها ن» .دينبر شكتا ر ديرا بپرست ويد«كنند، به آنان گفتند: نزاع مي گريكديرشك برده و با  گريكديبه 
نـوع  كيـاز  يرا بـا جهـ انهيشد مشـموجب گناه است كه  ني. هم)445، ص 1389(زنر، شدند وپرستيد

از كـارگزاران و  زيـداننـد، زن را نمي منيرا دختـر اهـر يازآنجاكه جهـ. )17، ص 1371(مزداپور، بشمرند
  .)856ـ855، ص 2، ج 1377، ي(رضدانندمي منيفرزندان اهر

و  شـودمشـخص مي يزرتشت يشناسي ثنويجنس زن از نظر هست يريپذبيآسآنچه گفته شد،  از
در او شده  يزيتما نيچن جادياموجب  (بندهشن)نشيزن در دورة آفر نشيدر نوع آفر منياهر ريثأت نكهيا

باشـد،  انهيكه همان عادت ماه، يريپذبيآس نيا يشود و آثار جسمانختم نميه اينجا است. اما مسئله ب
  گردد.زرتشت همراه مي نييسخت در آ يبا احكام

  زن يريپذبيو آس يمنداحكام دشتان

 ليـدر نظر گرفته شده است، به دل يزرتشت يآن در متون فقه يكه برا يسخت يزن و احكام »يمنددَشتان«
 نيـهاي اشهيعادت ماهانة زنان وجود داشته است. ر يمنياهر تيباستان از ماه رانياست كه در ا يتصور
اگـر «: آمده است داديوند 28بند  16در فرگرد براي نمونه، . افتيتوان را در خود اوستا مي ينيبهاننوع ج
فرمان گناه كرده است. اگر در آب رود، پانزده تنافور گناه مرتكـب شـده  كيبه آب نگاه كند،  يمنددشتان

  »پانزده تنافور گناه كرده است. زديهريك قطره باران كه بر او بر يبرا ستديرود با اياست، اگر در باران 
آن ة بگذرد و وارد بهشت شود و كفـار نوديتواند از پل چاست كه مرتكب بدان نمي يتنافور، گناه

  .)857ص ، 2، ج 1377، ي(رضباشدمي انهيضربه تاز 200 اي، يدرهم 4سكه  300
مثـل  يحـالت نيچنـ بود كه او در نيا، گرفتكه در مورد زن دشتان انجام مي ياز جمله موارد سخت

 چياست و ه نيو بند د ژهيكه لباس وي، حق نداشت سدره و كشتي دوران نيدر چن يحت. مرده بود كي
 نكـهيا. به آن نگاه كند يحت اي ديبه تن نموده، لمس نما، حق نداشت آن را از خود دور كند يمزداپرست

زن دشـتان ن، ي. همچن)858مان، ص ه(خودش هم قابل استفاده نبود يحت، يكس ياو برا يغذا ماندةيباق
قـدم دور از  15قـدم دور از آتـش و  15قـدم دور از آب و  15كـه  نديبنشـ ييجـا ديدوران با نيدر ا
باشـد و  يقـدم دور از مـرد روحـان سـهو  رود)روشن كردن آتش مقدس به كار مـي يمقدس كه برا اهي(گبرسم

شده كه مسـتوجب كفـاره  يبزرگ و نابخشودن يمرتكب گناه، اگر او با مرد اشو صحبت كند: معتقدند
  .)207، ص 1ج  ؛ اون واال،201: 33پاسخ ، 1376صفاي اصفهاني، (باشدمي

او ، نكـهيعالوه بـر ا. است وانيو د منياهر ريكردند كه زن در دوران دشتان، در تسخمي تصورآنان 

۱۱۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

از كودك  يكند و حتزش نواتوانست نمي زيفرزندان خود را ن يحق لمس عناصر مقدس را نداشت، حت
 ياز مدت زمان معلوم كمـ انهي. اگر عادت ماه)415، ص 1374س، ي(بوشدجدا نگاه داشته مي رخوارشيش
مراسم خـاص و طاقـت ر، يتطه يدر او حلول كرده و برا منيمعتقد بودند كه اهر، ديكشمي طول شتريب

  .)206ـ205، ص 1، ج 1301؛ اون واال، 858، ص 2، ج 1377، ي(رضكردندبرگزار مي ييفرسا
كه  يدر بدن زن بود. هنگام» نسو«به نام  يويد رياي از حلول و تسخنمونه زيبچه توسط زن ن سقط

 يبه جا ستيباتا سه روز مي، نسو از تن او خارج شود ويد نكهيا يآورد، برامي ايكودك مرده به دن يزن
. )415، ص 1374س، ي(بـواگر زمستان بـود يحت، شدو از آتش دور نگهداشته مي دينوشآب، ادرار گاو مي

جوامع  انيها به مكه خود سال، سيبودر اوستا است.  داديوند بياحكام عج نياز ا ياريبس يمنبع اصل
هنـوز : «سـدينوبـود در گـزارش خـود ميگر و هند رفته و آداب آنها را نظـاره رانيدر ا يزردشت يسنت

  .)422، ص 1374س، ي(بو»شودمي اجرا ياديبا دقت ز داديدستورات كهن وند
بلكـه در  ،بـود كيـن تنها خالف پنـدارگذارد، نهمي ريثأدر كالبد زنان ت منيكه اهر ،پندار زشت نيا

خود  روانيباستان به پ رانيكه فرزانگان ا ييداد. در اندرزهاخود را نشان مي يدر ساحت اخالق زيعمل ن
كه به شرمساري و  شيدبه زنان مطمئن مبا«، »را خرد نيستزنان «وجود دارد:  يموارد نيآموختند، چنمي

  .)150، 64، ص 1382، عريانك: ر.(»نشود فايده)(= بيبَرراز به زنان مبريد تا رنجتان بي«، »رسيدپشيماني مي
 دگاهيـد يخر و سرانجام در متـون پهلـوأمت يمتقدم تا اوستا يچرا به مرور زمان از اوستا نكهيا اما

از زرتشـت ، پس نكهينخست ا: توان به دو نكته اشاره كردشود، در پاسخ ميغالب مي دگاهينگر، ديمنف
دوبـاره رخ نمـود.  يعبه نو يرانيهندو ا ييگراچندگانه، سپس. دييگرا تيگاتاها به ثنو يديتوح دگاهيد
صـدور ، ياتيـاله ينابسـامان نيا ريثأتر شد. تهاي متعدد پررنگزَتهيپرستش ، يخصوص در متون پهلوب

 يني(حسـبـود يمتـون پهلـوسـاير و  داديـموبدان مولـف وند ياز سو بيو غر بيعج وياحكام ضد د

كـه در  ايـهـاي زاهدانـه و تـارك دنشياو گر يگنوسـ انيـاد ريثأتوان به تمي نيهمچن )1389بهمن، قلعه
و  كـردمي ريـحقو ثـروت را ت يها نگاه به زن و زندگشيگرا نياشاره كرد. ا، داشت انيجر نيالنهرنيب

 بزرگمهـر يو انـدرزها يها را در متـون پهلـوشـهياند نيا ريثأهاي روشن آن بود. تاز نمونه يكي يمان
  .)1389ان، ي(آزادمشاهده كردروشني توان به مي

  زن در جامعه و خانواده گاهيجا

و سـوم  نايـنخسـت جنگـاوران، دوم روحاننـد: بود نيچنـترتيب اهميـت بهباستان  رانيا يطبقات نظام
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كجا بود؟ بـه نظـر  يبندميتقس نيزن در ا گاهياست كه جا نيال اؤوران و چهارم كشاورزان. اما سشهيپ
ن و أشيندرت خود دارابودند و به شيزنان همواره سكاندار خانواده و تابع شغل همسران خو، رسدمي

اشاره شده  يندرت به زنانبه، ستانبا راني. در ا)1382، و زاهد ينور(خواجهشدندمي يمنزلت مستقل اجتماع
باشـند. از اسـناد و مـدارك  دهيقابل توجه رس يمقام ايو  يدارقضاوت، خزانه، ياست كه به مقام شاه

 يو معلوماتشـان از مبـان التيكه تحص يموارد، زنان يكه در برخ افتيتوان درمانده مييبرجا يخيتار
 ژهيـوبه. دار شوندعهده زيرا ن يو دستور يروحان فيوظا توانستندمي، نمودتجاوز مي ييابتدا ماتيتعل
و  ينگهـدار فـةيتوانسـتند وظمي، شـدندخـالص مي انهياز عادت ماه يكه در دوران سالخوردگ يزنان

  .)172، ص 1362(آذرگشسب، رنديمحافظت از آتش مقدس را بر عهده گ
هماننـد آنچـه در هنـد بـود، ران، يـدر ا يكه نظام طبقاتآيد دست ميبه نيچن يمتون پهلو يبرخ از

چهـار ن، يد وةيچهار م«آمده است:  نكرديبوده است. در د ييسنايمزد ياتياله شةيو اند نيبرخاسته از د
  .)474، ص 1389(زنر، »مانندبه واسطة آنها پابرجا مي يويدن يو زندگ نياند كه ديطبقة مذهب
از  ياحكام زرتشـتساير كند كه مي يرويپ يتطور رياز همان الگو و سي، زن در جامعة زرتشت نقش

برخوردارنـد و  اريـو اخت يدر اوستا زنـان از آزادگر، يدعبارت اند. به آن را داشته ياوستا تا متون پهلو
بـه دورة  تعلـقكه مي، پهلو ياما در متون حقوق، نشده است فيزنان در خانواده تعر يبرا ينظام طبقات

  شود.شاهده ميم ينظام طبقات ياست، نوع يساسان

  زوجات ينظام طبقات
 ياما در متـون حقـوق، بود يهمسران متعدد يدارا ،ست كه خود زرتشتدايپ ياوستا و سنت زرتشت از

با توجه بـه سنان، يزن در خانوادة مزد. كه به احكام مربوط به تعدد زوجات پرداخته استي است، پهلو
  گرفت:قرار ميزير گانه جاز انواع پن يكيدر ، كه داشت يتينوع انتخاب و وضع

  يپادشاه زن. 1
 نينمود، ازدواج امي يكامل خود و پدر و مادرش اقدام به ازدواج با جوان تياي با رضازهيدوش كهيزمان

 ايـمزا يدختر و پسر از تمام. شكل ازدواج بود نيتريعال نيشد. ادختر تحت عنوان پادشاه زن بسته مي
و  اريـقـدرت و اخت يتوان داراپادشاه را مي ي. معنا)169، ص 1374مهر، (برخوردار بودند يبه طور مساو

دهـد و قـرار بـه زن مي، دارد دنيخود را كه بر آن حق بخشـ يياز دارا يميحق تصرف دانست، مرد ن
. نشده بـه همسـر خـود بسـپارد ميبه صورت تقس، به دست آورد ندهياز هر چه در آ يميگذارد كه نمي

۱۱۶     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

گونه ازدواج، زن بـا نيبه او بپردازد. در ا هبهانيب، دياو آن را مطالبه نما ياز سو يكس ايهرگاه خود زن 
 يزن نيسهم چن. )45، ص 1371(مزداپور، گشتمي ميشوهر سه ييدر دارا برابر بود و عمالً شيهمسر خو

فرزند نداشته اگر و  )188، ص 1، ج 1301اوالواال، (برداست كه سهم كامل مي يياز ارث، همانند پسر پادشا
و  تيبـدون رضـا ي،زنـ ني. طالق دادن چن)187همان، ص (او خواهد بود نشوهر از آ راثيهمة م، باشد

  .)47- 43، ص 7پرسش ، 1376صفاي اصفهاني، (خود او شرعاً و قانوناً ممنوع بوده است يخشنود

  يزن وكيا. 2
زن بسـته  وكيـاو به نام ا يي، زناشوپس از ازدواج، رفتشمار مياش بهتنها فرزند خانواده، ياگر دختر

كـه او و همسـرش دليل  نيبلكه فقط به ا ،داشته باشد يترنيياز پادشاه زن مقام پا نكهيشد. البته نه امي
زن،  نياگر ا. زن بدهند نيفرزند ذكور خود را به پدر ا نيشدند كه پس از فرزنددار شدن، اولمتعهد مي

عمـل  نيا، آوردنمي يذكور ةنو ايكرد و تا فرزند نام ازدواج مي نيدختر او به ا ،شدفرزندش پسر نمي
عنوان توانسـت او را بـهنمي يمـرد چيهـ ،صورت ني. در ا)124، ص 1351، يي(نقباافتيميهمچنان ادامه 

  .)3، بند44پاسخ ، 1376صفاي اصفهاني، (درآورد يپادشاه زن به همسر

  يچاكرزن. 3
 ييزناشـو مانيو پ رديگبه ازدواج مي ميتصم ،رگذشت شوهر اولشاست كه پس از د ينوع زن، زن نيا

جاودان بود  ي، امريپادشاه زن يعنياو  نيچون ازدواج نخست. شودبسته مي يچاكرزن اياو به نام چگرزن 
جهـان هـم بـه  آنزن در  نيـباشـند، ا گريكديمتعلق به  زيشد زن و شوهر در آن جهان نو موجب مي

چكـر،  ي، و ازدواج دوم او تحت عنوان استعار)180، ص 1، ج 1301اون واال، (اردخود تعلق د يشوهر قبل
صفاي اصفهاني، (بودبهره مييو ارث ب يهمسر يحقوق ياياز مزاي، زن نيچن نيا. شودمي يگريزن مرد د

  .)11، بند 7پاسخ ، 1376
از  يدخترانـ ايـده و نبود، بلكه گاه شامل دختران نـامزد مـر وهيتنها شامل زنان ب ،چاكرزن البته
 نزشد. نقش چاكرزنان در خانواده، خدمت بـه پادشـاهمي زيشوهر ن يخانوادگ ةمادون طبق يطبقات
  .)54، ص 1337(بارتلمه بود

  يستر زن. 4
 نـةيجـوان، هز نيا شانيرفت و خومي اياز ازدواج از دنپيش ، ساله) 15(الاقل دهيجوان و نورس ياگر مرد

از  يمـيگفتنـد. نزن خوانـده مي ايـزن را سـتر زن  نيپرداختند، ارا مي يبا مرد يازدواج نامزد آن متوف
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در  زيـافـت و زن، خـود نيبه شوهرش تعلق خواهنـد  ،گريد يميو ن يمتعلق به جوان متوف، فرزندان او
  .)225، ص 1385، ي(حجازباشدمي يمتعلق به متوف گريجهان د

  يخودسرزن. 5
بـه سـن بلـوغ، بـدون  دنيشد كه پـس از رسـگفته مي يختربه د ،زن يخودشرا ايزن  يخودسرا

 يولـ، بود يو شرع ينوع ازدواج، قانون نينمود. امي يپدر و مادر، اقدام به ازدواج با مرد تيرضا
، مگـر )32، ص 1365، ي(شـهزادنـديتوانستند فرزند خود را از ارث محروم نمامي يپدر و مادر ناراض

عنوان پادشـاه زن بـه شيبـه پـدر خـو يبه زن گريو او را بار د شدكه پسر ارشد او بزرگ مي يوقت
  .)227، ص 1385، ي(حجازدادمي

كوچـك در سـطح  ينظام طبقـات يتوان به وجود نوعمي، شد انيآنچه دربارة انواع زن در خانواده ب از
شود كه در نـوع بود. اگر مشاهده مي سريافراد متول م يآن فقط برا ليبرد كه ظاهراً امكان تشك يخانواده پ
 يهاي مـالتيكند، محدود اريهمسر اختش، يخو نيوالد تيتوانست بدون رضادختر بالغ مي، يخودسرزن

چاكر  كياو را به  داد و عمالًشعاع خود قرار ميالاو را تحت ميشد، تصماتخاذ مي يو هيكه متعاقب آن عل
بـر  ينيد فاتينكته كه نماز و تشر نيان، يآورد. همچنمرد درمي يخدمت به پادشاه زن حرمسرا يبرا، زن

انگـار دوگانـه دگاهيددليل داشتند، بلكه به  ييواال زشكه زنان اربه اين دليل زنان شوهردار واجب نبود، نه 
  .)140، ص 1385، ي(حجازبود منيزن از اهر يريپذبيباستان و اصل آس رانيدر ا

خـاص  يآثار وضع، ينيبنوع جهان نيست، در اانسان ا اريخارج از اخت يكه در امر، فرزندنداشتن 
  آمده است: داراب هرمزد اتيروااز جملة آنها عدم امكان ورود به بهشت بود. در . خود را داشت

 نـوديچ لكه از جهان بشود و او را فرزند نبود و روان آن كس به سر پ يكه كس داستيپ نياندر د
پُل خوانند و امشاسـپندان، حسـاب  دهيدر بر نيبدپُل، فرو شده است و  انيبشود چنان پندارد كه م

بر پُل  يو ن دينه باز تواند گرد مانيو پش ريعاجز و متح، بماند كهيآن روان نكنند و آن روان آن جا
او را  كـهاگـر آن باشـد ن، يتـن پسـ زيتـا رسـتاخ دينتوانـد رسـ شيخو يتوان گذشت و به جا

باشـد  ياسـتر شتنيخو ايبگمارند و  يستر، يروان دوست از جهت و ،بشفقت باشد يشاونديخو
و آن روان را شمار بكنند و راهـش دهنـد تـا بـه  وندديبپ گريپس پول بار د .همچون فرزند او بود

  .)176، ص 2، ج 1301اون واال، شود( شيخو گاهيجا
، انيشود. پس، در جامعة زرتشتمشخص مي يبه خوب ،ستر زن ايفلسفة داشتن استر زن ت، يروا نيدر ا
 يدر مقابل، زنان. داشتند گرينسبت به زنان د يفرزندان ذكور فراوان بودند، ارزش باالتر يكه دارا يزنان
  و مورد سرزنش بودند. نفورم، رونيكرده و ازا ميآنها را عق منياهر بيآس ايفرزند بودند، گويكه ب

۱۱۸     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

از  اي اوردهيه فرزند نك يخروش برآورده و از زنشت، يآمده است كه ارت  شتياز ارت  يفقرات در
گله شـكوه كنـد ارت  نيدر نخست«آمده است:  نيچن، فقره نيدر ا. مند استگله، كه بچه سقط كند يزن
چكـار كـنم؟  ا. با شمياساي: به منزل او داخل مشو، و در بستر او مديكه فرزند نزا يبزرگوار از زن كين

  .)57ره فقشت، ي( ارت »فرو روم؟ نيبه زم ايبه آسمان باال روم 
ازدواج از  گريانواع د. شودمحدود نمي، شدبيان كه انواع ازدواج، به آنچه كه ي است ادآورالزم به ي

اسـت  ستهيباستان وجود داشت كه شا رانيدر ا زين يتيازدواج با محارم و ازدواج عار اي دودهيمانند خو
  .رنديقرار گ يمورد بررس

  زرتشت نييدر آ دودهيخو گاهيجا

اي به اندازه يباستان است. متون پهلو رانيا خياز مسلمات تار يكيازدواج با محارم،  اي »دهدويخو« رسم
 يديترد چيه ياند كه جاآن سخن گفته يو اجتماع ينيد ليو دال دودهيخو كيدر مورد بركات و آثار ن

ازدواج اشـاره شـده نـوع  نيـبه ا، )9بند  12 سنيو  3بند  3 ةكردسپرد، ي(ونمانده است. گرچه در اوستا يباق
  گذاشت. انيبن رانيرا در ا يرسم نيبود كه چن هيكمبوجبار  ني، نخستهرودتاما به گزارش ، است

  :ديگومي هرودت
فرزند كوروش پس از بازگشت از مصر كه در آنجـا شـاهان بـا خـواهران خـود ازدواج  هيكمبوج

: ديرا فراخواند و از آنان پرس ناياز خواهرانش ازدواج كند. روحان يكيگرفت با  ميتصمكردند، يم
دادند كه هم  وبه ا يكند؟ آنان پاسخ ييبا خواهر خود زناشو يهست كه اجازه دهد مرد يقانون ايآ

خواهر و  ييكه زناشو اندافتهين يو هم مطابق عدالت بود. آنان گفتند قانون داشتيم منيجانشان را ا
 ليتبـد، ديپادشاه پارس هر آنچه فرما ديگوكه مي نداافتهي يگريقانون د يشمارد، ول زيبرادر را جا
  ).81، ص 1374س، يشود(بوبه قانون مي

 رانيـنوع ازدواج در دربـار ا نيخود ازدواج كرد و از آن زمان به بعد، ا اهربا خو هيكمبوجب، يترتنيبد
  كرد. دايرواج پ انيدربار انيشده و ابتدا در م ديتمج

كنـد و مي دودَهيـخُوَ ازدواج نـكيدبا دختـرش  يس سلسلة ساسانسؤم، رياردش انيساسانة دور در
ازدواج  ديـآذرناه دختـر ارشـدشبـا  زيـن رياردشـپسـر  شاپورشود. او مي يدخترش همسر و شهبانو

  .)108و  48، ص 1380ن، ي(لوكونكندمي
انواده و خ كيثروت و مكنت از  نكهيا نكهياند، از جمله اكردهبيان  دودهيخو يبرا گوناگوني ليدال

 بيـرسم عج نيپشتوانة ا ينياي دشهياند، رسد. اما به نظر مي)33 ، ص1377، ي(رضنرود رونيخاندان به ب
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 شكندرا مي منيدارد كه كمر اهر يچنان ثواب دودهيآمده است كه خو داراب هرمز اتيروابوده است. در 
فـرّه و  ييدايـسـبب پ، شـناختيياز نظر هست دودهي. خو)30ص، 1377، ي(رضـثواب را دارد نيترو بزرگ
  :گفتكه هرمزد به زردشت  داستيپ ينياز متون د ييشود. در جامي ييروشنا

و زوهر دادن، مرد  وشخ يو بو زميكردن، به آتش ه شيايرا ن ياست: هرمزد خدا نيبرتر زيچهار چ نيا
. و از آن همه، آن بزرگتر كند دودهيبا خواهر خو ايدختر  ايكه با مادر  يرا خشنود كردن، و كس زگاريپره

بـا مـادر، دختـر و سـپس  دودهيـ: خوبيـبه ترت تي.. اهم.كند دودهياست كه خو نيترين و برترو مهم
  ).499، ص 1377، يخواهر(رض

كـرد، تصور مي يو پر ويرا پر از د ايكه دن ي،انگار زرتشتشناسي دوگانهيرسد، بر اساس هستنظر ميبه
  :ديگومي يبوده است. متن پهلو وانين و نابود كردن دكشت دودهيخو ليدل نيترمهم

و  ويد رهزا كي، بار كه دو محرم همبستر شوند) ني(نخستديشو كيبار كه بدو نزد نيكه نخست داستيپ
. رديـبم يو چهار هزار جادو و پر ويدو هزار د، ديشو كياگر دوبار بدو نزدرد، يبم يدو هزار جادو و پر

خطبـة عقـد  دودهيـدر مـورد خو يحت .ديمرد و زن آكارا رستگار شود، يشو كياگر چهار بار بدو نزد
  .)501، ص 1377، يشده است(رضخوانده مي زين يخاص

نفوذ  تواندينم منياهر گاهچيكرده باشند، ه دودهيكه خو يدر وجود كسان، ينيكد دؤم اتيموجب روابه
 يرويـبه ن وانيكنند و همة د دودهيخو همة مردمد، يآ انسيكه سوش ي. هنگام)450، ص 1377، ي(رضـكند

  .)499همان، ص (نابود شوند دودهيآور خوشگفت
آن، شوهر حـق داشـت  يبود كه ط يتيعار اي يباستان، ازدواج استقراض رانيازدواج در ا گريد نوع

دهـد. مـدت  يهمسر بود، به طور موقـت، بـه همسـر ازمندين يليكه به دال يگريزن خود را به مرد د
  .)115 ، ص1371، (كليماداشتبه توافق با شوهر اول  يزن بستگ يواگذار

  يدر نظام خانواده زرتشت يمزدك و نابسامان
وجـود دارد. از آنچـه  يمشكل يمزداپرست نييكه در نظام خانواده بر اساس آدهد ميمزدك نشان  ميتعال

 يرا بـه وجـود نـوعتـوان آشـكامي، زرتشت گفتـه شـد نييشناختي او در آيهست گاهيدربارة زن و جا
آن را در  يامدهايالبته پ. برديپ يشناسي زرتشتزن و خانواده در جهان گاهيو بحران دربارة جا ينابسامان

 يدر حرمسـرا يزن، وجود نظـام طبقـات ةياحكام سخت و ناعادالنه دربارة زنان، ازدواج با محارم، عار
هـاي دهـد حركتت كـه نشـان مياسـ ياشراف و مانند آن مشاهده كرد. جنـبش مـزدك، مثـال خـوب

كه بـه مـزدك  ،در مورد اشتراك زن و ثروت ها صورت گرفتينابسامان نيرفع ا ياي براطلبانهاصالح
هاي شـهياند غيكه در تبل روانيانوش، نكهي. نخست االزم به يادآوري استچند نكته ، شودنسبت داده مي

۱۲۰     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

تا ، را كه از مزدك مانده بود نابود كرد يو مداركماهر بود، پس از كشتن مزدك هرگونه آثار  اريخود بس
بود  يعاد ياي كه در آن ازدواج با محارم امردر جامعهكه، نيمعلوم نشود. دوم ا يامر او بر كس قتيحق

 :نـديگومي يبرخ كهنيا ژهيوبه، نبود يبيدادند، سخن از اشتراك زن، امر عجمي هيزنان را به عار يو حت
داده شود تا ، كه زن ندارند يبه كسان، اندكه در حرمسراها محبوس مانده يزنان ديربگذا: گفتمزدك مي

 يشـانيپر: گرفـت جـهيتـوان نتمزدك مي امي. سرانجام، آنچه از اصل قدده دهناخانو ليهمه بتوانند تشك
مـردم آن  يو خـانوادگ يآنها در حل مشكالت حقـوق تيو عدم كفا يدر عصر ساسان ينيهاي دآموزه
  .)1380، ي(شكاست زمان

  اسالم نيبه د يعالقة زنان زرتشت
اسـت،  افتـهيانعكـاس  خيكه در تار، اسالم و ازدواج با مردان مسلمان نيمب نيبه د يزنان زرتشت عالقة

؛ اين باستان است رانيدر نظام خانواده و احكام زنان در ا يوجود نابسامان يبرا يخيتار داتؤياز م يكي
از  برخيكند. مي تيوباستان تق رانينسبت به زنان را در ا يمنف دگاهيوجود د است كه يخيتار يتيواقع

 رانيـا خيدر تـار قـتيحق نيبه ا، است يزرتشت يكه خود محقق، يكرشاسپ چوكسمحققان، از جمله 
زن  ةيازدواج با محارم، عارن، يمربوط به دشتان، سقط جن ديكنند و همة آنان، وجود احكام شداشاره مي
زنـان، بـا  نيـا«آورنـد: شمار ميبه شيگرا نيهاي ازهيدر خانوده را انگ يو نظام طبقات ضيتبعو وجود 

احكام سخت مربوط به طهـارت و  گريد زيو ن بيو غر بياحكام عج نيازدواج با شخص مسلمان از ا
  .)154 ، ص1381، ي(چوكس»افتنديمي يشو با ادرار گاو خالصوشست

  يريگنتيجه

مقام زن، از اوستا تا نتيجه گرفت: توان مي، گفته شد يشناسي زرتشتيزن در هست گاهياآنچه دربارة ج از
 ريمسئله را بتـوان در سـ نيا ليدل نيترمهم دياست. شانهاده رو به افول و نزول  وستهيپ يبه متون پهلو
 يدورة ساسـاندر  زدانيـا يانگـاررتبه كث تيو از ثنو تيبه ثنو دياز توح نييآ نيا ياتيتحول نظام اله

 دگاهيـشـد. د يپرستش اهـورامزدا تلقـ ةيو مهر همپا تايدوره، پرستش آناه نيدر ا؛ براي نمونه، دانست
. كـرد ميتقسـ دهيـآفر منيو اهـر دهيـآفر را به دو گروه اهورا يختگيآمموجودات جهان، يزرتشت يثنو
و  ريپـذبيشت آسـداكه  ينشيع آفرنو لياما به دل ،بود زداهاي اهورامدهيآفر انيزن، اگرچه در م گاهيجا

، يبود كـه از نسـل جهـ نيا يشناسي زرتشتيسهم زنان از هستت، يدر نها. قلمداد شد منيمسخر اهر
اما در مرز شرارت و هالكت ، و رستگار شوند دهيتوانند به نجات رسباشند. البته زنان مي منيدختر اهر
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زرتشـت مشـاهده  شيك خيدر تارن، يباشند. همچن مواظب اعمال خود ديبااز مردان  شيقرار دارند و ب
ماننـد ي، ديو جد بيمشخص و محكم، به مرور زمان احكام عج يفقه يفقدان مبان ليشود كه به دلمي

شـود. مي رفتهيپذ، يثنو دگاهينوع د ليشده و به دل شيك نيا وارد يتيازدواج عار ايازدواج با محارم و 
شـناختي هانيو جادوان اسـت و آثـار ك انيپروان، يارم نابودكنندة دشد ازدواج با محمي ورازآنجاكه تص

زنان را دچـار  يو اجتماع يخانوادگ ياز زندگ يكند و بخشمي داينگر غلبه پيمنف دگاهياي دارد، دژهيو
 يرانـيا وهنـد ديـزرتشت خود بخواهد، عقا نييآ نكهيبدون ا ديشاگر، يدعبارت اختالل ساخته بود. به

  شد. دهيها كشزتهيباور به  ييگرابه كثرت يزرتشت اتيكرد و اله ايباره احرا دو شيخو
 نيالنهـرنيدر بـ يو ساسـان يكه در دورة اشـكان، ايهاي زاهدانه و تارك دنشيوجود گران، يهمچن

بـه زن و تـرك  ينگـاه منفـ ديبود، در تشـد رانيمنطقه در آن زمان جزو قلمرو ا نيداشت، كه ا انيجر
  .شدبامدعا  نياشاهد تواند مي انيبه دست مانو ينينشرينبود و گسترش د ريثأتيب يعاد يزندگ

بـه اسـالم  يزنان زرتشـت ليتما ايمزدك و  امياز ق خيدر مجموع، از آنچه نقل شد و از آنچه در تار
مثبت  يدگاهيشناختي زن، ديهست گاهيزرتشت به جا نييآ دگاهيابتدا دتوان گفت: ، ميشودمشاهده مي

 يهـاهدگايد ريثأشده است اما به مروز زمان و با تمي و انباز مرد محسوب كيشر نشيده و او در آفربو
شـدند و عزلت و مانند آن ارزش شـمرده ميا، يكه در آنها ترك دن يهند يو تا حدود، يمانو، يگنوس

راجـع بـه  يمصر دگاهيد يتا حدود زيشد، و نمي يمذموم تلق يزندگ لياصل و اساس ماده و تشك زين
 نيـيكـه اوج اقتـدار آ يعصر ساسـان در يازدواج با محارم باعث شد تا نگاه غالب و مستول تيمشروع

زرتشـت در  نيـيآب، يـترتنينگـر باشـد. بـديو منف دهييباره، به افول گرانيبود، در ا رانيزرتشت در ا
غالب، منشـأ  دگاهيد نيكند. اتوانست آن را حل نمي يراحتبود كه به دهيرس يدرون يباره به تعارضنيا

شد كه بـا آنان مي يبر زندگ وانيد ريو دفع نفوذ و تسخ رفعزنان به منظور  يبرا يصدور احكام مختلف
  .دييبه مرور زمان رو به افول گرا ريناگزن، يگزيجا يدگاهيد يآمدن اسالم و معرف

۱۲۲     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  
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