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Abstract 

Introduction and statement of the problem 

The text of Zadsparm excerpts is one of the important Pahlavi texts that was written 

in the 3rd century Hijri with the aim of preserving the Zoroastrian Sharia by 

Zadsparm Javan Jam, one of the most knowledgeable scholars of his time. . This 

topic, which is one of the basic topics of Pahlavi texts, has always been the focus of 

the authors of these texts and has been addressed according to the conditions of the 

society. Based on this, the main problem of this research is to analyze and explain 

the position of women in the writing of excerpts from Zadsperm. Finding an answer 

to the question of what factors have influenced the status and position of women in 

the text of excerpts from Zadsperm? 
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Research background 

About Zarvani, which is the dominant thought in the text of Zadsparm excerpts, and 

also the impact of this ritual on the various manifestations of Iranian life during 

different periods, numerous researches have been written, each of which has paid 

attention to specific dimensions. In his book &quot;Zarvan or Zoroastrian 

Enigma&quot; (1384), Zener has detailed how Zarvan&#39;s ideas were formed. 

&quot;Islamic scholars in a different way&quot; (2004) is another study that 

expresses Zarvani&#39;s thoughts. Also, in recent researches, Gol-anbari and Azizi 

(2019) have investigated Zarvani&#39;s thoughts in &quot;Reflection of 

Zarvani&#39;s beliefs in written Iranian folk tales&quot;. Zarin Koob and Hosni 

(2019) in &quot;Zarvan Beliefs in Manichaeism&quot; have discussed the influence 

of Zarvani beliefs and its manifestation in Manichaeism. 

Kaviani and others (2015) in the research &quot;Investigation of Zarvan&#39;s 

philosophy in religious thoughts based on Pahlavi epigraphs&quot; have studied the 

influence of Zarvan&#39;s beliefs in Pahlavi epigraphs. Ardestani Rostami (2014) 

in &quot;Zarvan&#39;s Symbols in Iranian Texts (Zamiadisht, Vendidad, Bandesh, 

Mah Farvardin Roz Khordad)&quot; or in another research entitled 

&quot;Mythology of Zarvan&#39;s transition from Sarwari woman to democracy 

and its reflection in the Shahnameh&quot; which Published in (2013), it reflects 

Zarvani&#39;s beliefs in Ferdowsi&#39;s Shahnameh. Boland Iqbal (2013) in 

&quot;Two Ancient Astronomical and Cosmological Terms in Zadsparm 

Selections&quot; examines cosmic issues in this book. Kivanpour (2018) in a 

research entitled &quot;Looking at Zarvan&#39;s philosophy and myth and 

Zarvani&#39;s cosmological investigation based on the dimensions of 

Zarvani&#39;s philosophy in this regard. As can be seen, there is little awareness 

about the position of women.&quot; In Pahlavi texts, it doubles the importance of 

the present article. 

 

research method 

The current research, with a descriptive-analytical method, tries to examine the legal 

beliefs contained in the text of Zadsperam&#39;s excerpts regarding women and the 

reflection of Zarvani&#39;s beliefs on the position of women in this text. 
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findings 

The content of the text is remarkably similar to Zarvani&#39;s opinions, and like 

Zarvani&#39;s ideas, obtaining spiritual benefits always belongs to men, and 

important and decisive world affairs are managed by male gender forces. Of course, 

in some cases, Zoroastrian&#39;s ancient and original ideas, such as the equality of 

men and women in the subject of creation, are also seen in the book. 

 

Conclusion 

The analysis of the text shows that this text, influenced by Zarvani&#39;s beliefs, 

assigns a significant place to men socially and religiously. The evidence shows that 

the mentioned text considers the inherent spirituality and divine light to belong to 

men. And believes that women can benefit from this light through men. As in the 

birth myth of Zoroaster, the divine light was transferred to his mother through 

Zoroaster. This is despite the fact that women have not only stayed away from the 

above-mentioned spirituality, but the contents of the text show that the devil has 

reached men through women and dominates them. It should be added that although 

in the text, Zoroastrian&#39;s occasional beliefs are also seen in short cases such as 

the creation of men and women alongside each other, simultaneously and without 

gender affiliation, but the presence and religious and social power of men is 

particularly prominent and men are considered the center of religion and society. 

This problem, which is in conflict with Zoroastrian principles of chronology, can be 

attributed to the passage of time and changing social conditions and special beliefs 

about women on the one hand, and the penetration of non-chronological ideas. 

Keywords: Excerpts from sperm, women&#39;s social status, Zarwani religion 
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گزيده هاي زادسپرم با تكيه تاثير انگاره هاي زرواني بر متن پهلوي 
  بر جايگاه اجتماعي زنان

  *سهيال كامجو
  ***الهام ملك زاده ،**زهرا حامدي

  چكيده
هاي زادسپرم متني به زبان پهلوي است كه توسط زادسپرم جوان جم هيربد سيرجان گزيده

حفظ حيـات آيـين زرتشـتي نگاشـته شـده اسـت.        هدف تداوم و  در قرن سوم هجري با
زادسپرم از علماء آگاه زمان خويش بوده و انديشه هاي نويني را در تقابل با ديـدگاه سـنتي   
علماء زرتشتي با توجه به مقتضيات و شرايط زمانه بيان نموده است.جستار حاضر بر اساس 

ورد واكاوي قرار دهد . بـا  رويكرد تحليل محتوا بر آن است تا وضعيت اجتماعي زنان را  م
اين هدف كه در مقام پاسخ گويي به اين پرسش باشد كه شرايط اجتماعي زنان در اين متن 
متاثر از چه عواملي است؟ واكاوي متن تصوير همه جانبه اي از وضـعيت اجتمـاعي زنـان    
زرتشتي در قرن سوم هجري را  ترسيم نموده و مناسبات و سازوكارهاي  حقوقي و دينـي  
نسبت يه زنان را به روشني بيان نموده است .يافته هاي پژوهش به استناد متن گزيده هـاي  
ــاي       ــا و هنجاره ــان از  ارزش ه ــاعي زن ــعيت اجتم ــذيري وض ــانگر تاثيرپ ــپرم بي زادس
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اجتماعي،باورهاي ديني و رسوخ انگاره هاي زرواني است كه  كه زنان را به لحاظ حقـوق  
  يين تر از مردان قرار داده است. اجتماعي و معنوي در رتبه اي پا

  هاي زادسپرم، وضعيت اجتماعي زنان، آيين زروانيگزيده ها: دواژهيكل
  

 مقدمه .1

زيسـته اسـت (يارشـاطر و    ميالدي (قـرن سـوم هجـري) مـي     880زادسپرم در حدود سال 
) وي از علماء بزرگ ديني زمان خود بوده و بر علوم رايج عصر خويش 179: 1393ديگران،

هـاي ديگـران تكيـه    كه به گفتهزادسپرم در نگارش نظراتش، بيش از آن.تسلط داشته است 
هـاي خـود را بـر گفتـار     نمـود انديشـه  هاي خود را عرضه داشته و تالش ميكند، دريافت

). در واقـع  3- 4: 1385هـاي زادسـپرم ،  شت يا افراد برجسته مطابقـت دهـد (وزيـدگي   زرت
اي به زبان پهلوي است كه توسط زادسپرم هاي زادسپرم) نامههاي زادسپرم (گزيدهوزيدگي

جوان جم، هيريد سيرجان در قرن سوم هجري نگاشته شده است. وي در آيـين زرتشـتي،   
- با انديشه زرتشتيان آن روزگار، تعارض داشت. چنان هاي جديدي را عرضه كرد كهانديشه

كه برخي زرتشتيان، از زادسپرم به برادرش منوچهر (از ديگر موبدان برجسـته آن روزگـار)   
هايي ميان دو برادر جهت رفع سوءتفاهمات ديني بـود.  نگاريشكايت بردند. نتيجه آن، نامه

ها و نظريات نو كه تغيير دين بدعتمنوچهر، طي اين مكاتبات به زادسپرم در خصوص اين 
را در پي داشت، بارها تذكر و انذار داد. تاًليف زادسپرم مبتني بـر زنـد و برگرفتـه از منـابع     

هاي تـاريخ  هاي زادسپرم شامل سي و پنج فصل است كه مطابق دورهديگر بود. متن گزيده
در اين  .)18: 1398، جهان در دين زرتشتي به سه دوره تقسيم شده است (شفليد و ديگران

. كتاب به مباحث مختلفي مانند آفرينش جهان و نبرد اورمزد و اهريمن پرداخته شده اسـت 
هـاي  گيري آن و زندگاني زرتشت و معجزات و پيشـگويي توجه به دين و چگونگي شكل

وي و نيز اندرزهايي ديني و مطالبي در باب زندگي پس از مرگ، از ديگر مباحثي است كـه  
). از ديگـر مباحـث قابـل    3- 4: 1385كتاب به  تفصيل بيان شده اسـت.  (زادسـپرم،   در اين

هـاي موجـود در   توجه در اين متن فصلي است در باب پزشكي و عملكرد اعضاء و انرژي
هاي اخوان الصفا كه آراء پزشكي آنان متاثر از جـالينوس  بدن .اين مبحث  بعدها در انديشه
). هيربد زادسپرم به نجوم sohn, 1996: 37د را نشان داد (بود نيز طي قرن چهارم هجري خو

گيـري  توان ادعا كرد نجـوم در جهـان بينـي و شـكل    شناسي نيز عالقه داشت و ميو ستاره
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تفكرات وي تاثير عميقي برجاي گذاشته است. به اين معنا كه در البالي مطالـب زادسـپرم،   
عـدد دوازده (بـرج دوازده گانـه) مـورد     واژگان و اعداد مانند عدد هفت (هفـت سـياره) و   

هاي كيهاني در آميختـه  استفاده قرار گرفته و به نوعي مي توان گفت عقايد زرتشتي با پديده
). در واقـع  3- 6: 1385هـاي زادسـپرم،   )، (وزيـدگي 180: 1393اند (يارشـاطر و ديگـران ،  

از جريـان اصـلي    گرايش و عالقه زادسپرم به نجوم و پزشكي، حكايت از اين دارد كه وي
هاي سنتي زرتشتي در قرن سوم هجري فاصله گرفته است. تا جايي كه با وجود تعلق آموزه

هاي زادسـپرم، زمينـه اختالفـات    وي و برادرش منوچهر به طبقه هيربدان زرتشتي، نوآوري
) كه barsnomعقيدتي دو برادر را فراهم ساخت.به عنوان مثال در مساله آيين تطهير برشنوم (

بايست دو موبد  آن را انجام مي دادند زادسپرم معتقد بـه سـاده   هاي زرتشتي ميطبق سنت
) كه بدون حضور موبـدان نيـز قابـل     pancadasaاي بنام پنجه دسه (نمودن آن به آيين ساده
مردم سيرجان از ايـن تغييـر و سـنت شـكني خشـمگين شـده و بـه         .انجام بود تغيير يافت

بردند. منوچهر، دستور به صحت همان آيين قبلي برشـنوم داد و  برادرش منوچهر، شكايت 
كه جمعي از موبدان و بزرگان ديني فارس اينمقرر داشت تا همان سنت رعايت شود. ضمن

هاي زادسپرم را  مورد اعتـراض قـرار داد.   را فرا خوانده و در اجتماع تشكيل شده، نوآوري
و خطاب به زادسپرم، طي فتوايي براي تمام  منوچهر طي سه نامه در پاسخ به مردم سيرجان

ها معادل از دين برگشـتگي اسـت كـه مجـازات     زرتشتيان،  هشدارگونه اعالم كرد نوآوري
  ). 181: 1393سخت مرتدان را در پي خواهد داشت(يارشاطر و ديگران، 

مندرجات متن زادسپرم، بيشتر آييني و ديني است، ولي از آن جهت كه كوششـي بـراي   
نمايد. اين سـبك  از صيانت آيين زرتشت با رويكردي جديد است، قابل توجه مي حفاظت

نوشتار و مطالب عنوان شده در متن، حكايت از در خطر نسيان قرار گرفتن ديـن زرتشـتي   
  دارد كه هيربد زادسپرم را ترغيب به نگارش  اين اثر نموده است. 

هاي زادسپرم و در تحرير گزيده مساله اصلي اين پژوهش، واكاوي و تبيين جايگاه زنان
ميزان تاثيرپذيري از باورهاي زرواني است. يافتن پاسخ علمي به اين سوال كه چه عـواملي  
بر وضعيت و جايگاه زنان در متن گزيده هاي زادسپرم تاثيرگذار بوده است؟ فرضيه تقريبي 

باهت دارد و ماننـد  طور قابل مالحظه اي به آراء زرواني شنيز آن است كه مندرجات متن به
هاي معنوي بـه مـردان تعلـق داشـته و امـور مهـم و       منديهاي زرواني، حصول بهرهانگاره

ساز جهاني توسط نيروهايي با جنسيت مذكر اداره مـي شـود. البتـه در مـواردي،     سرنوشت
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هاي گاهاني و اصيل زرتشت مانند همرديف بودن زن و مرد در مبحث آفرينش نيـز  انديشه
هاي جديدي كه انديشه). ضمن اين134، 8، بند 3شود.(يسنا، بي تا، هات ديده ميدر كتاب 

كه زادسپرم در تحرير خويش ذكر كرده، منبعث از شرايط تاريخي، اجتماعي جامعه زرتشتي 
ست كه در معرض تحوالت و تغييرات و رويارويي با اديـان جديـد   در  قرن سوم هجري ا

هاي زادسپرم تالشي بـراي مانـدگاري آيـين زرتشـتي بـوده      قرار داشته است. شايد نوآوري
هاي كهن و سنتي زرتشتي مانند تطهير پيچيـده برشـنوم كـه زنـان در     است. چرا كه انديشه

دادنـد جوابگـوي زنـدگي و شـرايط     بايست آن را انجام ميدوران دشتان و سقط جنين مي
هـاي گونـاگون   آن بـر جلـوه  اجتماعي سده سوم هجري نبود. درباره آيين زروانـي و تـاثير   

يك به هاي متعددي نگاشته شده است كه هرهاي مختلف، پژوهشزندگي ايرانيان طي دوره
» زروان يـا معمـاي زرتشـتي گـري    «) در كتـاب  1384انـد. زنـر (  ابعاد خاصي توجه داشـته 

علمـاي اسـالم   «هاي زرواني را به تفصيل آورده است. چگونگي شكل گيري آيين و انديشه
كنـد.  هـاي زروانـي را بيـان مـي    ) پژوهش ديگري است كه انديشـه 1384» (يگر روشبه د

بازتاب باورهـاي زروانـي   «) در 1399عنبري و عزيزي (هاي نوين، گلهمچنين در پژوهش
اند. زرين كوب و هاي زرواني پرداختهبه بررسي انديشه» هاي عاميانه مكتوب ايرانيدر قصه
به تاًثير باورهـاي زروانـي و نمـود آن در    » در كيش مانوي باوريزروان«) در 1399حسني (

بررسـي فلسـفه زروان در   «) در پـژوهش  1395اند. كاوياني و ديگران (آيين مانوي پرداخته
بـه ميـزان تاثيرگـذاري باورهـاي زروانـي در      » هـاي پهلـوي  تفكرات ديني بر پايه اندرزنامه

- نمودهاي زروانـي در مـتن  «) در 1394مي (اند. اردستاني رستهاي پهلوي پرداختهاندرزنامه

يا در پژوهش ديگـري  » هاي ايراني (زامياديشت، ونديداد، بندهش، ماه فروردين روز خرداد
اسـطوره زادن زروان گـذر از زن سـروري بـه مـردم سـاالري و انعكـاس آن در        «با عنوان 
مه فردوسـي   ) منتشر شده، بـه بازتـاب باورهـاي زروانـي در شـاهنا     1393كه در (» شاهنامه

شناختي باسـتان در  شناسي و كيهاندو اصطالح ستاره«) در 1393پرداخته است. بلند اقبال (
به بررسي مسـايل نجـومي و كيهـاني در ايـن كتـاب پرداختـه اسـت.        » هاي زادسپرمگزيده

- نگاهي به فلسفه و اسطوره زروان و بررسي كيهـان «) در پژوهشي با عنوان 1398كيوانپور (

بـه  » هاي زادسپرم و مينـوي خـرد  واني بر اساس سه متن پهلوي بندهش، گزيدهشناختي زر
انـدك بـودن   شـود،  كه مشاهده مـي ابعاد فلسفه زرواني در اين سه متن پرداخته است. چنان

سـازد.  ها در باب جايگاه زنان در متون پهلوي، اهميت مقاله حاضر را دو چندان مـي آگاهي
كند به بررسي انعكـاس باورهـاي   تحليلي، تالش مي - فيلذا پژوهش كنوني، با روش توصي
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هاي زادسپرم بپردازد. با ايـن  زرواني و تاثير اين باورها بر جايگاه زنان در متن پهلوي گزيده
هـاي زادسـپرم بـا    هاي زرواني بر متن گزيدههدف كه زواياي متاًثر و نمودهاي تلفيق انگاره

يجة حاصل از دستاوردهاي اين پژوهش نيز مي تواند تمركز بر مبحث زنان را ارائه نمايد. نت
 هاي مرتبط با موضوع كنوني منجر شود.به رفع خالء مطالعاتي و آگاهي

 

 هاي زادسپرمبن مايه هاي حقوقي اجتماعي مرتبط با زنان در متن گزيده .2

وده در فرهنگ جامعه زرتشتي توجه به نهاد خانواده از اهميت قابل مالحظه اي برخوردار ب
است .هرچند سير تحول آن چندان شـفاف نيسـت امـا اهتمـام ديـن مـردان و موبـدان در        
پاسداشت اصول و قواعد خانوادگي و مكتوب نمودن آن ارزش و قداست اين نهاد را بيـان  
مي كند. زيرا خانواده به عنوان كوچكترين نهاد اجتماعي حافظ بقـاء نسـل و نظـم اجتمـاع     

اي ام خانواده ،جامعه نيز ميتواند به سـامان رسـيده و بـه گونـه    است و در سايه استحكام نظ
متعادل حقوق اجتماعي افراد نيز تعريف و رعايت شود. مزداپور معتقد است بـا توجـه بـه    

ها كه گاه كـار  هاي مختلف از معاني واژهاسناد ناچيزي كه از خانواده بدست آمده و استنباط
ر اوستا و در نيايشها و ستايشـها شـرحي شـفاف و    كند، واقعيت آن است كه درا دشوار مي

شود و مردم متناسب با سرراست از ساختار خانواده و چگونگي ارتباط اعضاي آن ديده نمي
- شرايط مكاني و زماني خويش و نيز شرايط اجتماعي به اتفاق نظرهايي در اين زمينـه مـي  

: 1394د آن نيسـت (مزداپـور،   رسيده اند. به بياني ديگر شكل خانواده جزيي از دين و قواع
). اين نكته مهم را بايد در نظر داشـت كـه هرچنـد خـانواده و سـاختار آن تـابع       250- 251

شرايط اجتماعي، فرهنگي و سياسي بوده است اما مطالب بيان شده در متون پهلوي متـاخر،  
پـذير   هاي زادسپرم بازنمايي شرايط خانواده و حقوق زنـان را امكـان  از جمله كتاب گزيده

ساخته است و برخي مفاهيم ديني اجتماعي همچـون ازدواج در قالـب يـك ثـواب دينـي      
عرضه شده است. در مجموع شواهد اين باور را تاييد ميكند كه به رغـم همـه تحـوالت و    

هـا و منـابع متعـدد پهلـوي،     فرازو فرودهايي كه حقوق زنان پشت سـر گذاشـت در برهـه   
- تعلق داشته و زنان از اين مهم بدور مانده اند .نيز نشانه فرهمندي و معنويت ذاتي به مردان

هـاي زادسـپرم وجـود دارد. كـه در مباحـث      هاي بارزي از القاء اين تفكر در متن وزيدگي
مختلفي همچون اداره جهان هستي و تولد زرتشت مجال بروز يافته است.تامل در بند زيـر  

  اين نكته را روشن تر مي سازد.
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متن گوياي اين نكته اسـت كـه هيربـد زادسـپرم منـور بـودن  مـادر        شواهد موجود در 
  كند:زرتشت به فره ايزدي را از جانب خود زرتشت مي داند و اين مساله را اينگونه بيان مي

چنان كه پيداست كه چهل و پنج سال پيش از (آن) كه زرتشت به همپرسگي ( اورمزد ) 
دند بزاد (فره زرتشت) به شكل آتـش از آن  آمد (از) فريني كه مادر زرتشت كه دغدو خوان

اسرار روشني (روشني بي انتها كه جايگاه اورمزد است) فرود آمد به آن آتـش كـه پـيش او    
بود آميخت. از آتش اندر مادر زرتشت آميخت سرشب در همه گذرهاي اطـراف خانـه بـه    

 )55: 1385پيكر آتش پيدا بود. (وزيدگيهاي زادسپرم،

نايي و فره ايـزدي در وجـود زرتشـت اسـت و بـه واسـطه وجـود        به اين معنا كه روش
زرتشت اين نور به مادرش رسيده است .در متن دينكرد هفتم اين نكته با اختالف اندكي به 
اين صورت بيان شده است كه فره ايـزدي ابتـدا بـه پـدر بـزرگ مـادري زرتشـت(فراهيم        

ــه مــادر زرتشــ 1روان ت رســيده اســت(دينكرد )رســيده و از طريــق وي انتقــال يافتــه و ب
) .به بيان ديگر نور ايزدي ابتدا به مردان و از طريق آنان به زنان منتقل شده 207: 1389هفتم،

است .  در واقع نويسنده به زبان تمثيل قداست و نگرش قدسي را براي زرتشت (و مردان) 
تـازه   جايزدانسته است. اين تصور كه معرف معنوي پنداشتن مردان است ،تصـور و بـاوري  

نبود و بصورت مشخص و نظام مند ميتوان اين باور را به اعصـار كهـن منسـوب دانسـت.     
چنانكه مالحظه گرديد در بند فوق، حصول مفاهيم قدسي و سلوك هاي معنوي بطور قابل 
مالحظه اي به مردان اختصاص يافته است و زنان از معنويـت مـذكور بـه دور مانـده انـد.      

در قرن سوم هجري داراي ابعاد حقوقي اجتماعي ديرينـه اي اسـت   بنابراين نشر اين عقيده 
كه در اين متن ديني زرتشتي مجال بروز يافته است. به اين معنا كه هرچند آفرينش زرتشت 
در قالب اسطوره و مفاهيم اسطوره اي بيان شده ،اما مبين اين نكته است كه نگرش معنـوي  

از سوي آنان به زنان مي رسد كه اين زن مـادر   و قدسي در وهله اول به مردان تعلق دارد و
و يا به روايت دينكرد هفتم،  مادربزرگ زرتشت بوده است. از ديگر شواهد تعلق وحـي و  

هـاي  شهود به مردان در متن وزيدگي هـاي زادسـپرم ،مـواردي اسـت كـه در بـاب نشـانه       
  برگزيدگي زرتشت  از زبان يك طالع بين به اين صورت بيان شده است:

از گفتار او روان مردمان به بهشـت رونـد    >و<ديدم كه فره اين پسر به آسمان باال رود 
ديو و دروج و جـادو و پـري در    >پسر <آنكه به فرود نگريستم انگاه ديدم كه از كرده اين

زير زمين نهان شوند و دوباره به ستوهي به دوزخ افتند آنكه به اطراف نگريستم آنگاه ديدم 
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همه زمين را دريابد و اينكه به عنوان قانون هفت كشور كسـي باشـد    >پسر <كه گفتار اين
 هاي زادسپرم،كه قبايي از هفت پوست داشت كه فره هفت امشاسپند در آن بود. (وزيدگي

1385 :61 -60( 

بدين سان بينش روشني و مينوي بودن زرتشت ، سبب تباهي ديـو و اهـريمن شـده و    
ها پس از مرگ شده اسـت . در واقـع تعـابير مـتن     روانعمل به سخنان وي باعث شادماني 

گوياي پنداشتن ظرفيت هاي الهي و آسماني براي مردان بوده و   نجات و رهايي زمينيان را 
به واسطه نيروهاي مذكر قابل تحقق دانسته است. دقت در بند زير اين نكته را به خوبي بيان 

  نموده است:  

 >مطـابق معمـول  <ين پيدا شد روشن، بلند و به آيين پس مينوي باد به پيكر مرد در زم
چوبين به پاي داشت چون جان كه تن را بجنباند و تن به هم زوري  >كفشي<موزه اي

آن فراز رفتار بود آن مينوي باد اندر چهري، باد اندر وايي را فراز جنبانيـد   >به نيروي<
بـه اطـراف زمـين افكنـد و     و باد همه زمين را يكسره فراز ورزيد و آب را بغلتانيـد و  

درياي فراخگرد كه يك سوم اين زمين را دارد از آن پديد آمد و در آن يكهزار چشـمه  
  )42: 1385هاي زادسپرم، هاي دريا خوانده شود. (وزيدگيآفريده شد كه سرچشمه

چنانكه مالحظه گرديد مينوي باد بصورت مردي بلند باال و روشن در زمين حاضر شده 
ي ،آب كه هستي بخش و سبب تداوم حيات موجودات است را پديـد اورده  و از حركت و
آييني متن مي تواند اطالعاتي را در ارتباط با زندگي زنان در محدوده زماني  است .محتواي

ذكر شده نشان دهد كه هرچند هدف نويسنده شرح و تفسير مطالب مذهبي ديـن زرتشـتي   
هاي نخستين هجري، نوشـته شـده بـا    سده است ،اما چون كتاب در روند اجتماعي سياسي

بررسي آن مي توان به نگرش جامعه زرتشتي در مورد زنان، در اين برهـه زمـاني پـي بـرد.     
هاي زادسپرم در مورد زنان ديده مـي شـود و   ها و باورهاي كوتاهي كه در متن گزيدهانگاره

آنان بازتاب باورهاي جلوه معنوي بخشيدن به مردان و تصور برگزيدگي و عنايات ايزدي به 
هاي زادسپرم امشاسپند بهمن نيـز  رايج در اعصار كهن تر بوده است .چنانكه در متن گزيده

اي زيبا تصور شده است كه مينـوي آرامـش بخـش خوانـده مـي      به صورت مردي با چهره
شود اين است كه ) .سوالي كه در اينجا مطرح مي57- 67: 1385شود.(وزيدگيهاي زادسپرم، 

ين نگرش در آيين زرتشتي اصيل و در اوستاي گاهاني هم ديـده ميشـود و يـا متـاثر از     آيا ا
ها و باورهاي بيگانه است؟ در پاسخ به اين سـوال ابتـدا بايـد نگـاهي بـه باورهـا و       انديشه
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ها و باورها بصـورت سلسـله وار   هاي رايج در عصر ساساني انداخت كه كه اين انگاره آيين
  زمان با تغييرات اندكي به قرن سوم هجري رسيده است. تداوم يافته ودر گذر 

  
  نمادهاي زروان باوري در متن گزيده هاي زادسپرم .3

با وجود پژوهش ها و مطالعاتي كه در زمينه تاريخ اديان صـورت گرفتـه زمـان پيـدايش و     
شكل گيري آيين زرواني دقيقا مشخص نيست .گروهـي از پژوهشـگران معتقدنـد در دوره    

به دليل همسايگي زرتشتيان غرب ايران با بين النهرين عقيده تاثير صـور فلكـي در   ساساني 
سرنوشت واعتقاد به زروان رايج شد. با اين حال شواهد موجود بيانگر اين است كـه زروان  

: 1389قدمت و ديرينگي بيشتري داشته و نام يكي از ايزدان ايران باستان بوده است (باقري، 
توجه به مباحث نجومي و  تقديرگرايي در آيين زرواني را مي توان بـه  ).در واقع ريشه  78

ــوب     ــي منسـ ــان دوره هخامنشـ ــادات ايرانيـ ــابلي در اعتقـ ــاي بـ ــه هـ ــوخ انديشـ رسـ
- ).در كتاب مقدس زرتشتيان ،زروان بيشتر به عنوان خداي زمان144: 1367دانست(صمدي،

: 1384سيتي مـذكر دارد(زنـر،  ).اين ايزد جنjacso, 2004: 105هاي بيكران معرفي شده است (
).در واقع 36: 1385) كه دو نيروي هرمزد و اهريمن را آفريده بود (وزيدگيهاي زادسپرم، 99

: 1384زروان آفريننده همه موجودات و جهان هستي است(علماي اسـالم بـه ديگـر روش،   
311(  

بقه هاي رايج در دوران ساساني آيين زروانـي اسـت. سـا   آنچه مسلم است يكي از آيين
توان آنرا همزمان بـا   رسد كه تقريباً مي پرستش و گرايشات اين آيين به سده چهارم ق.م مي

هـاي پايـاني حكومـت هخامنشـي      ). در دهـه 51 :1386دوره هخامنشي دانست (بنونيست ،
زروانيسم در ايران ريشه يافت و با گذشت زمان بصورت يـك بـاور مـذهبي پابرجـا مانـد      

ماال آيين زرواني در دوره اشـكاني از مقبوليـت برخـوردار بـوده     ). احت251: 1386(بويس، 
). بهار معتقد است ديدگاه بدبينانه نسبت به زنان از ويژگيهاي آيـين  111: 1395است(هينلز،

هاي مهري در نتيجه اين تفكر باشـد  زرواني است و ممكن است عدم شركت زنان در آيين
ه نيروي جنسي زن باعث آشوب و شر در جهان ). زروانيان معتقد بودند ك 72: 1390(بهار،

شده است. در بندهش اورمزد معترف است كه گر چه زنان ياور او هستند به اين دليـل كـه   
آفريد. اما هر چه  يافت زنان را نمي زايند اما اگر موجود ديگري غير از زن را مي مردان را مي

در باب آفرينش جهـان نيـز،   ) 83- 84: 1397تالش كرد موجود ديگري را نيافت. (بندهش،
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اولين مخلوقات يعني آتش نرينه (مرد) و آب مادينه (زن)تصور شده انـد .بـر ايـن اسـاس     
زروان دو عنصر نرينه و مادينه كه يكي روشنايي و ديگري تاريكي ست ،يعني آب و آتـش  

عنـاي  را پديد آورد. بنابراين اصل مادينه آب و نماد تاريكي است كه وجود تاريكي نيز به م
است. زنر معتقد است كه آب به عنوان اسطوره اصلي زرواني بـه نيـروي بـدي تعلـق     بدي

كنـد. وي  داشته و در مقام ستيز با خداي روشن كه نرينه و سود رسان است خودنمايي مـي 
همچنين معتقد است كه ممكن است اين الهه وابسته به آب، بازمانده يك ايزد قديمي عـالم  

).چنانكه اشاره گرديد  120- 121: 1384ين زرتشتي راه يافته است (زنر،اسفل باشد كه به آي
زروان قابليت زايش داشته است. مزداپور معتقد است كـه زايـش زروان در مقابـل قابليـت     
ــان را كــم ارزش جلــوه داده    ــه نــوعي هنــر زاينــدگي زن ــان قــرار گرفتــه و ب ــاروري زن ب

مطرح نمود كه زروان ايزدي است كـه در  ).مي توان اين احتمال را 85: 1386است(مزداپور،
مقابل نيروي ايزد بانوان در جهان هستي قرار گرفته و بي نياز از نيروهاي ديگر به آفرينندگي 
دست زده است .بنظر مي رسد آيين زرواني در دوره ساساني از اهميتي خـاص برخـوردار   

شتي بوده است تا فرقـه  بوده با اين حال گويا آيين زرواني نهضتي فكري در داخل دين زرت
). شواهد حاكي از آن است كه آيين زرواني دين مستقلي نبوده 111: 1395اي متمايز (هينلز،
توان آن را بصـورت يـك رشـته اعتقـادات و باورهـا پنداشـت كـه در دوره        بلكه صرفا مي

اعتقادبـه  ها خود را بازسازي نموده است. بهار معتقد است ساساني تحت تاثير ديگر انديشه
)و مربوط به عناصر غير ايرانـي  9: 1352خداي زروان مربوط به قبل از زرتشت است (بهار،

هايي ها و مشخصهكه در گذر زمان و تعامل ملتها به ايران راه يافت .چنانكه هر آييني ويژگي
- يژگيدارد، زروانيسم نيز از اين قاعده مستثني نبوده و نگاه بدبينانه نسبت به زنان يكي از و

هاي اين آيين است. به باور زروانيان اعتقاد به پاداش و مجازات و بهشت و جهـنم وجـود   
).بدين معنا كه 346: 1378شود (زنر،ندارد و همين مطلب به نوعي پايه تقديرگرايي تلقي مي

در آيين زرواني بعد اختيار در انسان جايگاه چنداني ندارد و امورات جهان هستي و زندگي 
با سرنوشت و تقدير گره خورده است. همچنين در آيين زرواني حوادث و رويدادها  انسانها

يابند. نجوم در واقع نماد زروان و زمـان اسـت و جـدايي خـوبي     با ستاره شناسي پيوند مي
: 1394دهـد (مزداپـور،  وبدي از يكديگر بصورت جدال هرمزد و اهريمن خود را نشان مـي 

گوناگوني از كيش زرواني وجود داشته است امـا اينكـه    نمايد كه صورتهاي).چنين مي156
هايي از اين آيين شده باشد بعيد بنظر مي رسد.از ديگـر  آيا اين تفاوتها موجب پيدايش فرقه

هاي اين آيين تكامل تدريجي و مادي گرايانه جهان است و انكار پاداش و عقوبـت  ويژگي
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ست اين تكامل تدريجي دال بـر ايـن   ي ااز نتايج اين ديدگاه است كه بر خالف آيين زرتشت
نكته است كه در ازل تقدير جوامع انساني از طريق جدال كيهاني ميان بروج دوازده گانـه و  

هاي زرتشتيان نيـز  سيارات هفت گانه مقدر شده است در واقع اين اعتقاد به تقدير به نوشته
ان بـر مبنـاي تقـدير و    ). به ايـن معنـا كـه امـورات جهـ     114- 116: 1395راه يافت (هينلز،

اي براي انسان مقدر نشـده باشـد بـا نيـرو و     سرنوشت فرض شده و اگررسيدن به خواسته
اسـت كـه در سـنت    ). اين در حالي42: 1397توان به آن رسيد (مينوي خرد،زورمندي نمي

اصيل زرتشتي اختيار و انتخاب اهميت خاصي دارد و مهمترين تكليف انسان برگزيـدن راه  
) نقطه مقابـل  86: 1389تقويت باورهاي مزدايي و پيروي از اورمزد است (باقري،درست و 

اين تفكر ديدگاه زرواني است كه معتقد بود اهريمن ، با نيرنگ و حيله توانسـت بـه مـدت    
) شايان  توجـه اسـت كـه    82: 1335دوازده هزار سال بر جهان حكمراني كند. (شهرستاني،

ديشه ها تاثيرگذار است. به نوعي مي توان گفـت شـرايط   شرايط زمانه در پذيرش آراء و ان
اجتماعي و فرهنگي قرن سوم هجري ،زمينه پذيرش و گرايش به آراء زروانـي در مباحـث   
ياد شده را فراهم نمود.بنظر مي رسد زادسپرم با تاسي از شرايط خاص قرن سـوم هجـري،   

روزآمد كردن قـوانين و   همچون ضعف و در اقليت قرار گرفتن آيين زرتشتي، به اصالح و
هاي زادسپرم اعتقاد به سرنوشت از پيش تعيين شده اصول زرتشتي پرداخت .در متن گزيده

كه از مصاديق باورهاي زرواني است ، كامال مشهود است و آن هنگامي است كـه اهـريمن   
 ديو مرگ را به سراغ كيومرث فرستاد اما نتوانست كاري انجام دهد. زيرا زروان كـه خـداي  
تقدير و سرنوشت است چنين خواسته بود كه تا سي زمستان گزنـدي بـه كيـومرث نرسـد     

).مي توان پنداشت كه تاثير پذيري مفاهيم مندرج در گزيده 39: 1385(وزيدگيهاي زادسپرم،
هاي زادسپرم از باورهاي زرواني  و رسوخ انگاره هاي زرواني در  اين متن در مباحثي مانند 

دير، استفاده از نمادهاي نجومي مانند سيارات هفت گانه و تقدس عـدد  اعتقاد به بخت و تق
هفت، و عدم وجود معنويت ذاتي در زنان غير قابل انكار است .بنابراين ميتوان تصور نمود 

توانند از يكديگر تاثير پذيرفته و در ايـن دادو  هاي رايج در هر زماني ميكه باورها و انديشه
در ساختار عقايد ايجاد كنند. هرچنـد در ابتـدا آيـين زرتشـتي بـا      ستد فرهنگي تغييراتي را 

قدرت تمام در مقابل عقايد زرواني واكنش نشان داد اما اين آيين در سراسر دوران ساساني 
هاي كوتاه مدت افول با فراز و فرودهايي به حيات خويش ادامه داده و بعد از گذراندن دوره

هاي زرواني زن ).چنانكه اشاره گرديد در اسطوره26- 99: 1384بار ديگر ظاهر گرديد (زنر، 
موجودي اهريمني و بيانگر بوالهوسي است كه ردپاي اين الهه را در متن بندهش و زادسپرم 
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)به اين صورت كه آراء زرواني به متون پهلـوي متـاخر   120- 121: 1384ميتوان يافت (زنر، 
از اينكـه عناصـر فرهنگـي و حقـوقي را در     راه يافته و از آن تاثير پذيرفته است . قطع نظر 

ها و مكاتب مختلف ميتوان يافت، ديرينگي آيين زرواني و وجود عناصر بيگانه آن را به آيين
هاي دور پيوند داده و نهايتا بصورت يك پندار مذهبي پابرجا مانـده اسـت. پنـدار و    گذشته

ديهاي جهان دانسته و از زنان هاي خويش، زنان را مسبب بانديشه اي كه در مفاهيم و بنيان
به عنوان موجوداتي اهريمني ياد مي كند. در واقع نگاه سلطه جويانه به زنان و رسوخ آن به 
مكاتب ديگر چهره زنان را مخدوش نموده و زنان در پي ايـن خـالء معنـوي بـه انزوايـي      

مكان شناسايي ناخواسته كشانده شدند. به اين ترتيب شالوده و روح فرهنگ آييني و ديني ،ا
محدوديتها و بسترهاي حقوقي را فراهم نموده، چنانكه باورهاي منـدرج در آيـين زروانـي    
زنان را به عنوان افرادي به دور از ضمير و اخالق نيك معرفي كرده اسـت. سـوالي كـه در    

رسد اين است كه آيا نگاه بدبينانه نسبت به زنـان در برخـي متـون    اينجا قابل تامل بنظر مي
هاي زادسپرم را قطعا بايد به زروانيسم نسبت داد يا اينكه ممكن وي از جمله متن گزيدهپهل

است صورت ديگري داشته باشد؟ هينلز معتقد است كـه ممكـن اسـت ايـن عقيـده قطعـا       
زرواني نباشد زيرا اين عقيده در اديان ديگر همچون مسيحيت هم وجود دارد و بـا وجـود   

ن مسيحيت دارد باورهاي شر پنداشتن زنان هم بـه وضـوح   ارزش و اهميتي كه مريم در دي
) اين نكته را بايد در نظر داشت كه اساطير و اديان چنانكه 116: 1395شود (هينلز، ديده مي

بيان گرديد مشتركات فرهنگي و ديني با يكديگر دارند و بر بكديگر تاثيرات شگرفي نهـاده  
زروانيسم نسبت دهيم به اين معنا كه منشـاء ايـن    اند. اما اينكه قطعا انديشه زن ستيزي را به

رسد زيرا مدارك و شواهد قابل قبـول و  انديشه از آيين زرواني برخاسته، منصفانه بنظر نمي
روشني در اين زمينه موجود نيست .ممكن است چنانكه اشاره شد باورهـاي حقـوقي ايـن    

ه شـده باشـد. زيـرا جوامـع بـه      هاي كهن گرفتها و انديشهآيين در مورد زنان از ساير كيش
انـد .امـا   تناسب شرايط تاريخي و اجتماعي رفتارهاي گوناگون و گاها غريبي با زنان داشـته 

توان ناديده گرفت. زيرا اين آيـين  آنچه مسلم است تاثير آيين زرواني بر متون پهلوي را نمي
دين و به نوعي رقيبي در تمام دوره ساساني در كنار دين زرتشتي و به عنوان بدعتي در اين 

شده است. بهـار معتقـد اسـت كـه تـاثيرات انـدك       براي مزداپرستان زرتشتي محسوب مي
).در 56: 1390اسالمي سبب حذف عناصر سخت زرواني از متون زرتشتي شده اسـت(بهار، 

واقع  شرايط اجتماعي زرتشتيان در قرن سوم هجري و قوت دين اسالم و  در معرض خطر 
فتن آيين زرتشتي ،سبب شد زادسـپرم بـراي تـداوم حيـات ايـن ديـن و       فراموشي قرار گر
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هايي از جمله حذف آيـين دشـوار   پذيرش آن توسط نسل جديد جامعه زرتشتي به نوآوري
تطهير بپردازد. آيـين تطهيـر برشـنوم طـي نـه شـب و بـا سـه عنصـر آب، خـاك و گميـز            

(boyce,1989: 756-757) ندن نه گودال آغاز مي شد كه گرفت. اين آيين سخت با كانجام مي
فرد در آنجا طي سه مرحله و در ابتدا خود را با گميز و يا ادرار زن و مردي كـه خويـدوده   

هـايي از گاهـان   كرده بودند شستشو داده و در مرحله پاياني، تطهير با آب و خواندن قسـت 
گرفته انجام مي) ظاهرا اين آيين توسط دو موبد 35- 72/ 8: 1385گرفت (ونديداد،انجام مي

بايست ايـن تطهيـر را بـراي    است و زناني كه دشتان شده و يا سقط جنين نموده بودند، مي
شـده و  رهايي از ديو ناپاكي انجام دهند. اينكه به چه دليل اين آيين توسط دو مرد انجام مي

قـرن سـوم   زنان نميتوانستند اين آيين را رهبري كنند ،آذرفرنبغ فرخزادان كه از موبدان نامي 
ترسـند  هجري است ،معتقد است كه مردان پارسا نيروي بيشتري دارند و ديوان از آنان مـي 

چون آفت (پتياره) به طبيعت زنان پيوسته است .بنابراين در كارهايي كه از اهميت چنـداني  
). بدين سان 100: 1388برخوردار نيستند نيز مردان از زنان مناسب تر هستند (دينكرد پنجم،

تعجبي ندارد اگر زادسپرم در قرن سوم هجري به حذف اين آيين مبادرت ورزيـده و  جاي 
آيين ساده تري را جايگزين آن نموده است .زيرا صرفنظر از انجام اين آيين توسط دو مرد و 
الهي پنداشتن ماموريت آنان، اين فتوا زماني مطرح شده كه دين زرتشـتي در خطـر نسـيان    

دشوار زرتشتي مانعي براي گرايش نسل جديد جامعه زرتشتي به قرار گرفته و برخي آداب 
توان هيربدي آگاه و شايسته دانست كه شده است. در واقع زادسپرم را مياين آيين تلقي مي

به مقتضيات و حوادث اجتماعي و سياسي زمان خويش واقف بوده و در پي تجديد حيات 
ن در خطر فراموشي قرار گرفتن وتـرس از  هايي دست زد. بنابرايدين مزداپرستي به نواوري

هاي عميقي كـه از تغييـرات   متروك شدن اين آيين ،زادسپرم را واداشت تا با عبور از بحران
در جامعه ايجاد شده بود آيين زرتشتي را حفظ نموده و در چرخـه نامتعـادل نظـام نـوين،     

ـ  رداختن زادسـپرم بـه   عقايد معنوي و مذهبي خويش را به جايگاهي امن برساند. عالقه و پ
- پزشكي و نجوم و توانايي وي در تسلط به علوم مختلف ،بيانگر اين است كه وي انديشـه 

هاي سنتي را براي زنده نگه داشتن آيين زرتشـتي كـافي نمـي دانسـته و از جريـان اصـلي       
).به اين معنا كـه وي نسـل   181: 1393هاي سنتي دور شده است (يارشاطر و ديگران،آموزه

ديده و سـعي  جامعه زرتشتي را داراي نيازهاي متغيري با زرتشتيان دوره ساساني ميجديد 
هاي كهن داشته است كه نشان هاي نوين و آموزهدر ايجاد ارتباط وبرقراري پلي ميان انديشه

ازآگاهي و عمق شناخت وي از مشكالت زمان خويش است. سوالي كه قابـل تامـل بنظـر    
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هاي زادسپرم بـه عنـوان يكـي از مكتوبـات پهلـوي      متن گزيدهرسد اين است كه آيا در مي
هاي اصيل زرتشتي نيـز بيـان شـده    زرتشتي دوره ميانه، حقوق زنان از منظر گاهان و آموزه

  است يا خير؟
  

  هاي گاهاني زرتشت در خصوص زنان در متن تاثير انديشه .4
نخسـتين و گاهـاني   هـا و باورهـاي   مندرجات متن شاهدي است بر اين نكتـه كـه انديشـه   

زرتشت در خصوص زنان ، در موارد اندكي در ميان انبوه نظريه هاي متضاد بيان شده است. 
  هاي زادسپرم به اين سبك بيان شده است:متن گزيده 73و 72مصداق اين نكته در بند 

ريباس مانند از زمـين بـراورده   >زن و مرد نخستين<در پايان چهل سال مشي و مشيانه 
كديگر پيوسته هم باال و همانند و ميان ايشان فره ( فـره بـه معنـاي خويشـكاري     شدند به ي

) برآمد هم باالي ايشان چنانكه پيدا نبود كه كدام نر و كدام ماده و كـدام آن فـره   133ست،
  )50: 1385مزدا آفريده است (وزيدگيهاي زادسپرم ، 

هـاي متـاخر   و انديشـه وجود عناصر اصلي آيين زرتشت و تلفيق و امتـزاج آن بـا آراء   
،نشات گرفته از اعتقاد زادسپرم به اساس و بنيان آيين زرتشت است چنانكه كـه زن و مـرد   

اند. همچنين در كتاب مقـدس زرتشـتيان نيـز نيـك     همزمان و در كنار يكديگر آفريده شده
  .)134: 8،بند3اند (يسنا، بي تا،هات  مردان و نيك زنان در كنار هم ستوده شده

ن طبق آموزه هاي اصيل زرتشتي زنان و مردان در كنار يكديگر و در يك رديـف  بنابراي
فرض شده اند.در متن گزيده هاي زادسپرم نشـان آمـوزه هـاي اصـيل زرتشـتي را ميتـوان       
مشاهده نمود. مصداق اين نكته  بخشيدن دروج و اهريمن توسط سپندارمذ(مينوي زمين كه 

ريـدگان زمينـي را فرزنـدان خـويش مـي دانـد       جنسيتي مونث دارد)است زيرا وي همه آف
). ازسوي ديگر سه دختران زرتشت نيـز در رديـف سـه    106: 1385(وزيدگيهاي زادسپرم، 

انـد  پسران وي و در كنار آنان مانند سه امشاسپند سپندارمذ، خـرداد و امـرداد فـرض شـده    
رشـتگان  ). در باب سرنوشت روان پـس از مـرگ نيـز ف   101: 1385(وزيدگيهاي زادسپرم، 

منجي در قالب كنيز پيكر و مردپيكر به راهنمايي و آموزش شيوه مينوي به روان پرهيزگاران 
) .بنا بر شواهدي كه در كتاب قابـل مشـاهده   90: 1385هاي زادسپرم، پردازند ( وزيدگيمي

اي مردان و زنان در برخي موارد نشـان از زنـده   است همساني و شباهت حقوقي و اسطوره
زرتشتي در قرن سوم هجري دارد كه در قالب بندهايي بيان گرديـده اسـت. در    بودن سنت
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هاي روشن گاهاني در مورد زنان را ميتوان در مـوارد كوتـاهي از مـتن    حقيقت نشان آموزه
زادسپرم يافت .از جمله زناني كه در اين متن از آنها به نيكي ياد شده ، هوتس همسر  شـاه  

رگتـرين يـاور زرتشـت معرفـي شـده اسـت (وزيـدگيهاي        گشتاسب است كه  به عنوان بز
). بنابراين زرتشت در ماموريت الهي خـويش از حمايـت و پشـتيباني    101: 1385زادسپرم، 

زنان نيز بهره مند شده است .اما نكته قابل تامل اين است كه در مجموع در تحرير زادسپرم  
گ روز داوري را هفـت مـرد   اهميت و قداست مردان برجسته تر است .چنانكه اجتماع بزر

هـاي زادسـپرم،   كننـد (وزيـدگي  كه فره (نور ايزدي) آنان از هفت امشاسپند است اداره مـي 
). از سوي ديگر در پايان جهان نيز آتش به شكل مردي كه داراي انديشه مينوي 101: 1385

ن ديدگاه ). بنابراين از اي99: 1385هاي زادسپرم، شود ( وزيدگياست در آسمان پديدار مي
امور و اساس حيات معنوي و ديني به مردان تعلق دارد كه نشـان امتـداد باورهـاي كهـن و     

- توان متني دانست كه هرچند بنياد آمـوزه هاي زادسپرم را مياست .بدين شمار گزيدهسنتي

هاي كهن گاهاني در مورد زنان در آن قابل رويت است ،امااعتبار مردان بسيار گسـترده تـر   
نشهاي اجتماعي و ديني توسط آنان انجام گرفته و تحقق يافته است .كه ميتوان آن است و ك

را به گذر زمان و شرايط اجتماعي متغير از سويي و رسوخ باورهـاي غيرگاهـاني و بيگانـه    
  منسوب دانست. 

  
 هاي زادسپرم ازدواج و قداست خانواده در متن گزيده .5

باحثي است كه كه بسيار مورد توجه قرار گرفته و در جهان بيني زرتشتي ازدواج از جمله م
در متون پهلوي به انجام آن تاكيد شده است زيرا زرتشتيان معتقد بودنـد كـه ازدواج سـبب    
شادي امشاسپندان شده و كسي كه زمينه ازدواج را براي شخصي فراهم كند ثواب بسـياري  

). بنـابراين ازدواج از  - 49- 50: 1367رسـد (روايـت پهلـوي،   معادل سيصد ثواب به وي مي
شود كه براي آن پاداش قابل تـوجهي مطـرح   بنيادهاي اساسي ديني زرتشتيان محسوب مي

شده است. زيرا در آيين زرتشتي ازدواج و تشكيل خـانواده سـبب بهبـود و فرخنـدگي در     
) .از اين ديـدگاه ازدواج در آيـين زرتشـتي    239: 1369شود (شايست نشايست،زندگي مي

تواند امور زندگي افراد را بهبود بخشـيده و مسـير   معنوي و مقدس دانسته شده كه ميامري 
زندگي را براي آنان هموار سازد. از طرفي بنيان خانواده و تداوم آن بـر مبنـاي ازدواج و بـا    

) .زيـرا در روز فرشـگرد (روز   58: 1388شـود (دينكـرد پـنجم ،   داشتن فرزنـد محقـق مـي   
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ي جهان است فرزندان ميتوانند سهم بسزايي در نجات پدر و مادر رستاخيز) كه روز بازساز
) و افرادي كه داراي فرزنـد نباشـند   50- 51: 1397و رستگاري آنان داشته باشند (خيرخواه،

). يعني از پل چينود در روز واپسـين  15- 17: 1909شوند (صد در نثر، بريده پل خوانده مي
سان آيـين مزديسـني ازدواج و داشـتن فرزنـد را از      توانند عبور كنند. بدينيا رستاخيز نمي

انجامد. در متن دينكرد هفتم اصطالح داندكه به ماندگاري نسل ميامتيازات يك زرتشتي مي
زن مه براي دغدو مادر زرتشت بكار برده شده است بنظر مي رسد بكار بردن ايـن واژه بـه   

زدواج نخسـتين زن و مـرد) بـوده    اين مساله اشاره دارد كه زرتشت فرزند يك پادشـاه زن(ا 
). باور به ازدواج نخستين يا پادشاه زنـي همـواره در آيـين    300: 1389است (دينكرد هفتم ،

هـاي  زرتشتي وجود داشته و در پي تبديل و تحوالت خانوادگي تقويت گرديـد.زيراازدواج 
و ارزش غير پادشاه زني  مشكالت و محدوديتهايي را به همراه داشـت .از طرفـي انسـجام    

گرفت. در برخي متون خانواده در پي ازدواج پادشاه زني يا اولين ازدواج زن و مرد قوت مي
پهلوي ازدواج و زن از جمله مواردي است كه محصول تقـدير و سرنوشـت دانسـته شـده     

). در واقع اعتقاد به سرنوشـت از پـيش تعيـين شـده، از      300: 1392است (دينكرد ششم ، 
هاي زادسپرم است در اين متن در مبحث پهلوي از جمله تحرير گزيده باورهاي برخي متون

  ازدواج و تشكيل خانواده از زبان زرتشت اينگونه آمده است:
اين نيز پيداست كه هنگامي كه پدر براي او زن خواست ،زرتشت به زن خطاب كرد كه 

اينكه چهـره   >و<ببيند رخسار و رفتار او را >و<بايد روي به من بنمايي براي اينكه چهره 
.و زرتشت گفت كسـي كـه روي از مـن    3.زن روي از او برگردانيد 2او دلپسند است يا نه 

  ).65: 1385برگيرد مرا احترام نورزد ( وزيدگيهاي زادسپرم، 
بنابراين زنان خوب كسـاني هسـتند كـه شـادي آفـرين و خـوش رفتـار باشـند(مينوي         

مهمتـرين مباحـث زنـدگي اجتمـاعي از ديـدگاه       ) .اينكه انتخاب همسـر از 35: 1397خرد،
زرتشت است ترديدي نيست وي معتقد به گزينش زن خوب است و به همين دليل تاكيـد  

كند كه ابتدا بايد زن را ببيند تا هم به لحاظ ظاهري و چهره و هم به لحاظ رفتاري وي را مي
رت كه قبل از يافتن زن بپسندد و پس از آن تصميم خود را بر ازدواج علني سازد. بدين صو

شايسته و اطمينان از اين مساله امتزاجي صورت نگيرد،زيرا اين نكته بر فرزندان و نسـلهاي  
آنان تاثيرگذار است .حساسيت زرتشت در بحث ازدواج بيانگر اهميت و توجه وي به نهاد 

د را بـراي  اي ندارد و يا تمايلي به مرد نشان نمي دهـ خانواده است و زني كه رفتار شايسته
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داند. يكي ديگر از مواردي كه زادسپرم بنا به رويه ساير متون پهلوي در ازدواج مناسب نمي
قرون نخستين اسالمي به آن توصيه نموده ازدواج خويدوده (ازدواج با نزديكان) اسـت وي  

ال اين سبك ازدواج را پشتوانه و تضمين پاك ماندن نژاد دانسته و از آن با عنوان بهترين اعم
).زيرا اعتقاد بر اين است به هـر ميزانـي كـه    73: 1385ياد كرده است (وزيدگيهاي زادسپرم،

ازدواج خويدوده نزديكتر باشد به همان اندازه نژاد خالص تر و پاك تر بـاقي خواهـد مانـد    
). ازدواج خويدوده از نقطه نظر ديني داراي اهميـت بـااليي   148- 143: 1381(دينكرد سوم،
ه گذشت زادسپرم از آن به عنوان بهترين كارها ياد كرده است.بنظر مـي رسـد   بوده و چنانك

يكي از داليل اصلي سـفارش بـه ازدواج خويـدوده در مـتن زادسـپرم ،شـرايط اجتمـاعي        
زرتشتيان در قرون نخستين هجري و بويژه قرن سوم هجري ست. زيرا دراين دوره زمـاني  

آيين زرتشتي سـبب شـد هيربـد زادسـپرم بـه       زرتشتيان در اقليت بوده و بيم متروك ماندن
ازدواج هاي درون خانداني به منظور حفظ صيانت و آيين زرتشـتي تاكيـد ورزد . از ديگـر    
نكاتي كه هيربد زادسپرم در البالي مفاهيم ديني به آن پرداخته و به زنان سفارش نموده اين 

هاي زادسـپرم،  (وزيدگياست كه نيك چشم باشند و فقط همسران با يكديگر معاشقه كنند 
هاي زادسپرم، زرتشت چارچوب مشخصـي را در  ). بدين سان به استناد گزيده 107: 1385

روابط زن و مرد ترسيم نموده و پايبندي به موازين اخالقي و رعايت سـاختارهاي اخـالق   
خانوادگي و اجتماعي را متذكر شده است .اما نكته قابل تامل در ايـن بنـد ايـن اسـت كـه،      

تشت اين سفارش را در ابتدا خطاب به زنان مطرح مي كند و در ادامـه بصـورت جمـع    زر
براي زن و مرد استفاده كرده است. شواهد گوياي آن است كه زادسپرم همراهي زن و مـرد  
در زندگي خانوادگي و نيك خواهي آنـان نسـبت بـه يكـديگر را بـراي دوام زنـدگي الزم       

هـاي  در روابـط بـه يكـديگر وفـادار باشـند (وزيـدگي       دانسته و تاكيد نموده كه زن و مرد
هـاي خـارج از چـارچوب ازدواج و خـانواده مشـمول      ). زيرا ارتباط107: 1385زادسپرم، 

) .در 65: 1392مجازات و ايجاد آشوب و ناامني در جهان دانسته شده است (دينكرد ششم، 
(زنان روسپي) اشاره شده  هاي زادسپرم به دسته اي از زنان تحت عنوان جه ديومتن گزيده

شوند و مباد مردي است. به اين مضمون كه، چنين زناني دشمن مرد پرهيزگار محسوب مي
). زيرا فرشته اشي كـه فرشـته   95: 1385را كه چنين زني داشته باشد (وزيدگيهاي زادسپرم،

زنـاني  ). و روان 39: 1396باروري و توانگري ست از اين نكته گله مند است (وثوق بنايي، 
دهند به گفته سروش پـاك و ايـزد آذر در رنجـي عظـيم اسـت      كه تن به چنين روابطي مي

). در ادامه نيز زادسپرم معتقد است كه اهريمن ابتدا زنـان را آلـوده   59 1391(ارداويرافنامه، 
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). 95: 1385هاي زادسپرم،پذيرد (وزيدگيكند و آلودگي مردان از طريق زنان صورت ميمي
نكته نمونه بارزي از معنويت مطرح شده براي مردان اسـت .زيـرا از ايـن ديـدگاه     بيان اين 

تواند بر مردان مسلط شود و اين تسلط را از طريق زنان به انجـام  اهريمن بطور مستقيم نمي
رساند.به اين دليل كه ذات زنانه با اهريمن تجانس بيشتري دارد. نكته اي بحث برانگيـز،  مي

دهد. از سوي كهني است كه مردان را در رتبه اي باالتر از زنان قرار ميهاي كه يادآور سنت
هاي اخالقي در آيين زرتشتي جايگاه ويژه اي دارد ديگر ميتوان پنداشت كه مفاهيم و ارزش

. بطوري كه در بستر فرهنگ ديني مجال بروز يافته، و معيار و ميزاني براي سنجش و متمايز 
هاي زادسپرم نيز به آن اشـاره شـده اسـت. در    ه و در متن گزيدهساختن زنان نيك از بد بود

واقع هيربد زادسپرم سعي نموده تعاليم زرتشتي را متناسب با شرايط زمان خويش تاويـل و  
تفسير نمايد.اما آنچه مسلم است در اين متن، مردان به دليل معنويت ذاتي ،نقشي سرنوشت 

توان نشان اقتدار آنان را چنانكه اشاره گرديد ، مي ساز در اجتماعات ديني و انساني دارند كه
شود كه حقـوق  ها چنين استنباط ميدر اجتماع روز رستاخيز مشاهده كرد .از مجموع نوشته

هـاي كهـن، تحـوالت    و شرايط اجتماعي زنان همواره در طول زمان به دليل باورها و سنت
قرار گرفته است. بطـوري كـه   هاي مختلف بسياري را پشت سر نهاده ودر معرض برداشت
هاي زادسپرم زنان نه تنها همپاي مـردان و  در الهيات متون پهلوي و از جمله كتاب وزيدگي

گيرند بلكه مدارك روشني از توانمندي و برتري مـردان و القـاء ايـن    در كنار آنان قرار نمي
  انديشه به جامعه زرتشتي در اين متن ديده مي شود. 

  
  گيري نتيجه .6
اوي متن گزيده هاي زادسپرم بازنمايي وضعيت اجتماعي زنان زرتشتي را  در بازه زماني واك

قرن سوم هجري امكان پذير ساخته است. اين متن از متون مهم پهلـوي متـاخر اسـت كـه     
نويسنده با هدف تداوم و حفظ  حيات آيين زرتشتي از خطر فراموشي، آن را نگاشته است. 

اي زرواني، جايگاه قابل توجهي را براي مردان به لحاظ اجتماعي و اين تحرير متاثر از باوره
ديني قائل است. هر چند محتواي متن دينـي اسـت  و مطالـب در قالـب مفـاهيم دينـي و       

بيان شده اند ،اما عناصر فرهنگي و نوع نگاه نسبت به زنان را به روشني  اي زرتشتياسطوره
شواهد گوياي آن است  كه متن مـذكور ، معنويـت   توان از البالي مطالب استنباط نمود.مي

ذاتي و فره و نور ايزدي  را در اصل متعلق به مردان مي داند و معتقـد اسـت كـه زنـان بـه      
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واسطه مردان مي توانند از اين نور بهره مند گردند. چنانكه در اسطوره زايش زرتشت، نـور  
هـاي زادسـپرم   در متن گزيده  ايزدي از طريق زرتشت به مادرش منتقل شده است. بنابراين

هاي الهي براي مردان فراهم بوده و بينشي مينوي را بـراي آنـان   تصور بروز و ظهور ظرفيت
ايجاد نموده  است .اين در حالي است كه  زنان نه تنها از معنويت مذكور به دور مانده انـد،  

مـردان راه يافتـه و   بلكه  مندرجات متن گوياي اين نكته است كه اهريمن از طريق زنان به 
بر آنان مسلط مي شود. با اين استدالل  كه اهريمن مستقيما تمي تواند ير مردان مسلط شود 

هاي زرواني و اين كار را با واسطه و از طريق زنان به انجام مي رساند. اين ديدگاه به انگاره
ام دوره ساساني، توان پنداشت كه آيين زرواني به دليل تداوم حيات در تمشباهت دارد و مي

هاي زادسپرم نيـز راه  به برخي متون پهلوي در قرون نخستين اسالمي از جمله متن وزيدگي
يافته است. زيرا به جز تصور برگزيدگي مردان، مفاهيم ديگـري همچـون تقـدس اعـداد و     

شود. باورهاي نجومي و اعتقاد به تقدير كه ماهيتي زرواني دارند نيز در متن مذكور ديده مي
هاي زرواني حصول مفاهيم قدسي بطور خاص به مـردان تعلـق دارد  و مـردان    در اسطوره

منشاء كنش هاي اجتماعي پنداشته شده اند. اين نكته را بايد افـزود كـه هـر چنـد در مـتن      
ها و باورهاي گاهاني زرتشت نيز در مـوارد كوتـاهي همچـون    گزيده هاي زادسپرم انديشه
شود، ار يكديگر ، بطور همزمان و بدون تعلق جنسيتي ديده ميآفريده شدن زن و مرد در كن

اما حضور و قدرت ديني و اجتماعي مردان برجستگي خاصي دارد و مردان محـور و مـدار   
دين و اجتماع دانسته شده اند. اين مساله كه با اصول گاهاني زرتشت در تعارض اسـت را  

ورهاي خاص نسبت به زنان  از سويي و مي توان به گذر زمان و شرايط اجتماعي متغير و با
  رسوخ انديشه هاي غيرگاهاني منسوب دانست.

  
نوشت پي

 

فراهيم روان همسر زوءيش و زوءيش مادر دغدوست (مادر زرتشت) فراهيم روان پـدر بـزرگ   . 1
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