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  .هاي جنس مؤنث در تاريخ ديني زرتشتينمودار: بدي، نيكي و جنسيت ي،د چوكسيجمش
  
ـ  زي زمان، در ارتباط با تمـا      ين زرتشت ط  يد  در يدتي عق يشرفتهاي پ ين كتاب به بررس   يا   و ي، خـوب  ين بـد  يب

ص (پردازد  يزن و مرد م     منسوب به جنس مؤنث، جنس مذكر،      يكخواهين  و يت و بدخواه  يرابطه آنها با جنس   
 در دو.  پرداختـه اسـت  ينـ يد و آداب د   يـ ن مبحـث درعقا   يـ  از ا  ييهابخش اعظم مندرجات كتاب به جنبه     ). 4

 ي زمانهـا  ينـ ي د -ي خود را بـه توسـعه اجتمـاع        يلي تحل يكوشد گستره بررس  ي م ي كتاب، چوكس  يانيبخش پا 
 يكـا يران، آمريـ ا ن در يـ وفـاداران بـه آن د      ان هند و  ي جهان، از جمله پارس    يدر جوامع گوناگون زرتشت    متأخر
  .وپا اختصاص دهدار ، پاكستان ويشمال

 و  ي بـد  ين زرتشت به عنوان نمادها    ي در د  يمردانگ  و يكاربرد زنانگ  مواردي  ساز ن كتاب در اصل به روشن     يا
ف نقـش   ي تعر ي در راستا  ينيمذكردر بحث علوم د    مؤنث و  ه دارد كه مظاهر   ين باور تك  يبر ا  پردازد و ي م يخوب

ن كتاب شامل شش بخـش اسـت؛ بخـش          يا. ديآيم  به شمار  ياديمرد، عامل بن    زن و  يوضع حقوق   و يفرهنگ
 بهـم   ينيم د ي مفاه يادي، از لحاظ بن   يچوكس. كنديم  كتاب را مرور   يست كه موضوع اصل   ياباچهي د ياول حاو 

گر عمـل  يكـد يكه در جهت مخالفـت   )1ص ( كنديم مي تقسيبخش معنو  به دويخوب  وين بديوسته را ب يپ
بـه طوركامـل هـم تـراز          را ي بـد  يت زرتشت ي زمان، ثنو  يرزد كه ط  ويد م ين اصل تأك  يا  بر يچوكس. كننديم

، قائـل  يكي مرتبط با ني پندارهايم، جدا از تمام   ي عظ ييروي استقالل و ن   ي بد ينقصان قلمداد كرده است و برا     
  .يستن زي جاي درقبال بديايچگونه مصالحهن آنست كه هي مبينيدگاه دين ديا. شده است

ر و  يشـر   از نظـم، خطرنـاك و      يمؤنث، جنس ماده و زن را عار       ن زرتشت، ي در د  كند كه يم  ابراز نظر  يچوكس
 يبخش ن زرتشت در  ي از د  ين پندار به صورت نقطه نظر     يا .اندپنداشته احسان پروردگار  فرمان و  جتاً دور از  ينت

-ودهت را با شرارت مقرون تصور نم      ي جوامع جنس  يو همچنان كه در برخ     ن درآمده است  يخ آن د  يبزرگ از تار  
-يم زرتـشت ي مفاهيخير تاريس. ن زرتشت استينه و مرتبط با دين زمي هم در ا  ي و نگارش چوكس   ياند، بررس 

ن ارائـه شـده، همانـا بـه         ي مروجان د  يسو مذكر از  ك و بد كه بر حسب مورد در ارتباط با مؤنث و           ي از ن  ييگرا
ان اسناد و   ي، زرتشت يچوكس  بنابر نظر  .ه است  شد  زنانه منجر  يطاني از ارواح ش   يندياندن مختصات ناخوشا  ينما
ن گونـه  يا. اندي، پنداشته نظميده را متوجه جنس مؤنث به عنوان عامل اختالل و ب  يات نكوه يفيب آن ك  يتسب
 بـه   يكـ ي و ن  ين، نـسبت دادن بـد     يافزون بر ا  . ف كرده است  ين تعر ي، موضع زنان را در عالم د      ينظمي ب يتداع

ن ين چنـ يـ ا.  قلمـداد شـده اسـت   يت زرتشتي ساختار روحانياتيرد حجنس مذكر در زمره موا     جنس مؤنث و  
 بـه   يخيات تـار  يـ شتر دوران ح  يـ غ شـده، در ب    ي مرد تبل  يني عموم كارگزاران د   يت كه در ضمن نوشتارها    يثنو
  . خدمت كرده استينيمان ديا

Hoseini
Stamp
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ت يـ ثنوامبر، كتاب مقدس،    ي پ ين مشتمل بر زندگ   يش د يدايرامون پ ي به بحث پ   يچوكسدر بخش دوم كتاب،     
. پـردازد ي در رابطه با مرگ مـ ينيمراسم د ن پرستش و ي، آئ ياخ مقدس فرقه  ي، تار ي روحان يت، نهادها يوجنس

ن يـ چارچوب د   در يرانيان كهن ا  يرش خدا ي زرتشت و پذ   ي را پس از زندگان    يدتي عق يهايسين دگرد ياو همچن 
-يژه مـ يـ ه وي و منابع اول  يني د ذĤخبه منابع نوشتارش كه غالباً از م       يچوكسن بخش،   يدر هم . سازديمطرح م 

 يگر اقالمـ ي، مسكوكات و ديشتر موارد خواننده را به متون در دسترس، آثار هنر  ياو در ب  . كنديباشند اشاره م  
  .شوديت است، رهنمون مي مربوط به جنسيني ديانگر برداشتهايكه نما

ن يـ در ا. پردازديم كوكاري و نين موجودات مؤنث روحان يهمچن  اجنه مؤنث و   يبه معرف  يچوكسدربخش سوم   
 ي از نمادهـا يي را كه جزي و آزمند  يالت جنس ي، تما يبكاري چون فر  يي نسبت دادن گمانها   ياو چگونگ  نه،يزم

 كه  مؤنثان  يرامون خدا ين پ يهمچني  چوكس .كنديف م يبه جنس مؤنث تعر    باشند،ي م يمان زرتشت يرازگونه ا 
ن يـ كخواهانه ا يات ن يند بحث مربوط به خصوص    ياو در فرا  . سديوني كوشا هستند م   يتين نظم گ  ي تأم يدر راستا 

  .دينماي را باز مي و مادريم، فداكاري زنانه مانند تسلي آرمانيها، نشانهمؤنثان يخدا
 بـر   يكيان ن ي پا ي، از جمله نبرد ب    ي و معنو  يوي مطلق در امور دن    يه دوگانگ بن زرتشت   ي د ي بر باورها  يچوكس

ـ     ين طرز فكر وجود تضاد م     يعتقد است كه ا   ه كرده و م   يتك ،يه بد يعل ه كـرده و    يـ  را توج  ي نظمـ  يان نظـم و ب
ن بوده است كـه     يان بر ا  ياعتقاد زرتشت .  را آسان ساخته است    يمنين جنس مؤنث و صفات اهر     يقبول ارتباط ب  

  از يمـورد . رت داشـته اسـت    ي مغا يكيوجود اجنه مؤنث تجسم شده بدون شك و بطور مطلق با ن            در  كه يبد
د شـده   يـ مان تأك يزا  زنان درامر  ييتوانا  كه بر  ييافت، درجا ي بندهشنتوان در   ي درباره زنان را م    يف منف يتوص

، چنـان   يبـه هـر رو    . ل خود به شـمار آورده اسـت       يله اوهرمزد به رغم تما    ينش آنان بوس  يل آفر يآن را تنها دل   
معتقـدات   . آن اسـت   ي ذاتـ   مختص جنس مؤنث و از خـواص       ين ندارد كه بد   ي داللت بر ا   نبندهش در   يعبارت
نـه  ي در زمي از موجودات مؤنـث روحـان  يشمار  نساخته است؛ در واقع،ي مستثن يكي جنس زن را از ن     يزرتشت

ان، ي زرتشت يكنند در آداب مذهب   يمء  فاي ا يي نقش بسزا  يكيد ن يي و تش  ي جهت دفع بد   يني د يباورها رسوم و 
 را  ي زنـان نقـش مهمـ      يبـرا   نمومه ينوان الگوها طان و به ع   ي مؤنث در دور ساختن ش     ين موجود روحان  يچند

-د كه به صورت موازنه    يايي م ييت بسزا ي اهم يفه موجودات مؤنث سودمند بخصوص هنگام     يوظ. كننديم فاءيا
  .ان استي كه موجب هراس زرتشتيد در مقابل بدي درآيا

جـنس مؤنـث    . فته است  مورد بحث قرار گر    ي اجتماع ينيبجهان  و ينيامور د  دربخش چهارم، سلطه مردان در    
 از نظـر  .شودي رهنمون مي به گمراهيطاني شي با رفتارهاي چنان كه به آسان   ،ف شده است  يف االراده تعر  يضع

 از نقـش جـنس    ي حـاك  ي زرتـشت  يباورهـا  زنان در   در ارتباط با جنس مؤنث و      يگري، اعتقاد عمده د   يچوكس
 مؤنـث،  يوهـا يد.  باشديانگر مطلق بديتواند نماينكه موجود مؤنث نميمؤنث به صورت فرمانبردار است، كما ا 

ـ . اندگناه توانا ساخته است قلمداد شده      و   ينه بد يمن كه آنان را در زم     يزان اهر يمانند زنان، به عنوان كن     كن يل
من منـشاء گرفتـه اسـت       ياستقالل آنان را در كاربرد توانشان كه از اهـر          ن لحاظ هم كنترل مطلق و     ي از ا  يحت
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 ظلمـت بـارزتر از نقـش آنـان در           يروهـا يان ن يم گاهشان را در  ين، چنان شده كه جا    يبا وجود ا  . اندكردهانكار  
  .يي كرده استقلمرو روشنا

بـه   ن گناه اشـاره كـرده و راجـع        ين زن درارتكاب اول   يرفتار نخست  بندهشن و  نش در ي به اسطوره آفر   يچوكس
ن بخـش   يـ ا. ديـ گوي سـخن مـ    ي و اسالم  يحسيم -ي  هوديقصص مربوط به سنن      ن افسانه و  ين ا ي ب يتفاوتها

 در باب نقش جنس   ين بحث يهمچن  زنان، و  ي و رابطه آن با قاعدگ     يديپل  و يان آلودگ ي م يعمدتاً درباره بستگ  
 يريـ گجهين نت يچن ين بخش، چوكس  يان ا يپا در.  است ي در زمان پس از زندگ     ي و خوب  يمؤنث در موضوع بد   

بعـضاً بـه جـنس      ي  ديـ  و ارتباط آن بـا پل      يختگي، درهم ر  يزرتشت يني و علوم د   يدتيكند كه در اصول عق    يم
ن يـ  در ايچوكـس . كنـد يد مـ يـ  تأكينظمين گونه بيندار با ايت مبارزه هر دياهم بر مؤنث نسبت داده شده و    

نظـر   كند كه جنس مؤنث از    ي ابراز م  يريگجهيكند اما در نت   يز اشاره م  يش ن يرانديبخش به موجودات زنانه خ    
  .ي پنداشته است نظمي وبيشتر هم تراز بديان بيزرتشت

 يانيـ  م يهـا عهـد باسـتان تـا سـده        ، از يزنان در جوامع زرتـشت     ريح وضع متغ  ي كتاب به توض   يانيدو بخش پا  
 ينـد اسـالم  يتـسلط اعـراب و فرا   ر حملـه و  يت تأث ي به اهم  ي چوكس در بخش پنجم  . اختصاص داده شده است   

دند در گـسترش جامعـه      ي كه به اسالم گرو    يقش مهم زنان زرتشت   رامون ن ياو پ . ه كرده است  يران تك يساختن ا 
 در وضع و    يادير بن يي تغ يي اسالم گرا  ،ي كند، اگرچه معتقد است كه از نظر قانون        ي و رسوم آن بحث م     ياسالم

 يش از دوران متـأخر، نظـام اجتمـاع        يشود كه در عصر پ    يادآور م  ي يچوكس). 101ص  ( جاد نكرد يشأن زنان ا  
 امـور متناسـب بـر      ن به رغم امكان شركت زنان در      يده است، بنابرا  ي در خود ند   ير اساس ييتغ نر سلطه مردا  يز

افت تا آنجا كه منجر به محدود ساختن نقش         يمذكر دوام     و  مؤنث خوب با   بد و  يت، ارتباط سنت  يحسب جنس 
  .ي جامعه شدات روحانيزنان در ح

 از فتوحـات اسـكندر،      ي ناشـ  يهايز نابـسامان   و پـس ا    يان عصر هخامنش  يك پا يكند كه نزد  يد م ي تأك يچوكس
 را محفوظ بدارند    يدتي عق ي اصول ي كرد تا سنتها   يني در امور د   يري زنان را وادار به درگ     يربوميد غ يتهاجم عقا 

ان، يش از ساسان  يدهد كه در ارتباط با دوران پ      يح م يآنگاه او توض  . ن كنند ي را تأم  يو استمرار معتقدات زرتشت   
 توان استنباط كـرد كـه       يان م ي مربوط به عصر ساسان    يخي تار يدست است، اما از بررسها     در   يبه ندرت مدرك  

ن يـ  ا يني د يتهايفعالي  چوكس .انددادهي نشان م  يبندي آن پا  ي سنتها ي به شعائر و پاسدار    يزنان خاندان شاه  
  .كندي مي در قبال آنان تلقي زرتشتي كلي در برخوردهايسيگونه زنان را به منزله دگرد

 ين بخش تنها منتسب به زنـان خانـدان شـاه          ين نكته قابل توجه است كه مدارك مورد بحث در ا          يا نجاي ا در
انگر وضـع   يـ  نما يتواند بدرست ين مدارك نم  يا  بوده و  ي سخت طبقات  ين آنند كه جامعه ساسان    يباشند و مب  يم
 گـواه بـر   يه كـه سـند  ه كـرد يـ ن امـر تك يـ بـر ا  ي  افزون بر آن، چوكس   .  همه طبقات باشند   ي زنان زرتشت  يكل

رات در عـصر    ييـ  در بـاره تغ    يريـ گجـه ين نت يست، بنـابرا  ي در دسترس ن   يش از عصر ساسان   ي دوران پ  يچگونگ
  .تواند مورد سؤال واقع شوديش از آن مي به نسبت دوران پيساسان
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 بـا  او. اختـصاص داده اسـت      متـأخر  يدر زمانها  يني د -ياجتماع يشرفتهاي پ يرا به بررس   بخش آخر  يچوكس
ـ    ينه آثـار نفـوذ اجتمـاع      ي در زم  ي اطالعات آمار  ياريارائه بس   ياانـاً موجـب بـروز پـاره       ي كـه اح   ي سـبك غرب
س ي بو ي چون مر  ي دانشوران يات ابراز شده از سو    ياو نظر . اند به بحث پرداخته است     شده ي عرف يهايسيدگرد

ـ      شكلن زرتشت در آغاز و به       ين كه د  ي برا يو پشوتن سنجنا را، مبن     له زرتـشت متـضمن     يه وسـ   وعـظ شـده ب
 يبا پافـشار   يچوكس. دهدي مورد سؤال قرار م    ،اند داشته يت نبوده است و زنان منزلت واالئ      ي در جنس  ينابرابر

ان جنس مؤنـث را از      يتوان استنباط كرد كه زرتشت    يم ن كتاب، يكند كه از مستندات مورد بحث در ا       ياعالم م 
  .ددانستني مينظميبمنشأء   ناكامل وي و اخالقي، روحيلحاظ معنو

 متفاوت از جنس مؤنث به نسبت جنس        ير در برداشتها  ييتغ  و 1يوشناسيت د ين از زوال اهم   يهمچن يچوكس
-118ص (د يـ گويان معاصـر سـخن مـ   يت زرتـشت ي روزمره اكثري در زندگ  ينيز كم شدن مراسم د    يمذكر و ن  

 در  ييهـا ي الجـرم بـه بـروز دگرگـون        ،ينـ ي د يها در برداشتها  يسين دگرد ين چن ي، ا يچوكسبنابر نظر   ). 119
شـود در   يده مـ  يـ  د ي كه اكنون غالباً به صورت جنس قو       يادراكات مربوط به جنس مؤنث شده است به طور        

كند كـه منـع     ين اظهار نظر م   ياو چن ). 119ص  ( شده است    ير تلق ياراده و كنش پذ   ي كه جنس مذكر ب    يحال
 ي همگـان  ي مخالف باورها  يهايش جنبش داياقع منجر به پ   ، در اكثر مو   يني آداب د  يزنان از مشاركت در رهبر    

ن يـ  در ايچوكـس .  زنـان در آمـده اسـت   يني كه به صورت محافل د   2 راهبان يها صومعه ييشده، همچون برپا  
دار شهي ر يهااو بر تداوم سنت   ن وجود   ي، با ا  )113ص  (دهد  يها را ارائه م   ين گونه جنبش   از ا  ييهاهنمون بخش

عمـدتاً توجـه     يچوكـس در خالصه،    .ورزديدهند اصرار م  يت نسبت م  ي را به جنس   ينظميم نظم و ب   يكه مفاه 
ن را در كـاهش  يـ ن ديـ  در ايزوال اعتقادات خراف   و اثر  ن زرتشت كرده  ي به مطالب مربوط به گذشته د      ياژهيو

  .دهديقرار م  در باره زنان مورد بحثي منفيپندارها
ش از همـه، انـدازه و قطـع كتـاب           ينخست و پـ   . بل عنوان وجود دارد   ن كتاب چند نكته قا    يدر خاتمه، درباره ا   

ن كـه گـذار از برداشـتها    يل پوشش دهد، كما ا   ي مطرح شده را به تفص     يهاكوچكتر از آنست كه بتواند موضوع     
 جامعـه   يهـا يـه افـزون بـر آن، نظر     .  پرورده نـشده اسـت     ي زمان، بخوب  ي، ط ينسبت به زنان در جامعه زرتشت     

باچه به اختصار مورد اشاره قرار گرفته است، اما در          يت در د  ي مربوط به جنس   يهاي با بررس  ي در بستگ  يشناس
 در مـورد زنـان روشـن        ي زرتـشت  يهادگاهيقرار نگرفته و ارتباط آنان به د       ات مورد بحث  ين نظر يطول كتاب ا  

-ي برجسته در بررس   يد به عنوان كار   ي را با  يچوكس ، كتاب يين نكات جز  يا ن وجود، گذشته از   يبا ا . باشدينم
ياق بـه  ق باعث بوجود آمـدن اشـت  ين تحقيرود كه ايد ميقرار داد و ام ن زرتشت مورد توجهي مربوط به د  يها

  .نه بشودين زمي در ايشتري بيهاپژوهش
  يهاله عمران
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