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 چکیده

 

فقط یک پیروزی سیاسی و تغییر حکومت یک کشور نبوود، تغییور بزررتور     پیروزی اعراب بر ایرانیان و سقوط شاهنشاهی ساسانی ،

نیز پدید آمده بود؛ دین و آیین یک ملت نیز دچار درررونی شده بود. در دوره ساسانیان دین رسویی کشوور آیوین مزدی ونا بوود و      

ختلف ، ر ترش اسوم  بوود، بوه هیوین     روحانیان آن در موقعیت برتر قرار داشتند. از طرفی شعار اعراب برای حیله به کشورهای م

دلیل پس از فتح کشورها تمش خود را برای م لیان کردن کشور فوتح شوده بوه کوار موی ب وتند. در چنوین شوراییی روحانیوان          

زردشتی دریافتند که نیازمند تغییراتی در آداب و باورهای خود ه تند، در این پژوهش بوا تکیوه بور اسوناد و متوون تواریخی ، بوه        

 _متون پهلوِی نگاشته شده در قرون اولیه اسممی در مقای وه بوا منوابر مربووط بوه دوره ی ساسوانی و از روش تو وی ی        خصوص 

تحلیلی ، مهیترین تغییرات در باورها و آداب پیروان آیین مزدی نا در چهار سده اول اسممی بررسی می شوود. آدابوی کوه در دوره    

و یا اجرای آن رریز ناپذیر بوود. تغییورات قابول توجوه و مهوا در ایون دوره عبارتنود از          پیشین جزو نشانه های زردشتی بودن بود 

افزودن پیش رویی های آخرِ زمانی متناسب با شرایط روز، حذف زروانی ا ،تمش جهت اثبات اهل کتاب بودن ، و چشوا پوشوی از   

 فن مردران و انتخاب دَستوَر .یک ری آداب از قبیل ب تن کُ تی، عقد ایوک زنی و سَتَر زنی ، مراسا د
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Abstract: 
 

The Arab conquest of Iran and the fall of the Sassanid Empire was not just a political victory and a shift 

of government; it was rather the emergence of yet another enormous change: a nation’s religion had also 

undergone a significant alteration. In the Sassanid Era, Zoroastrianism (Mazdyasna) was the official 

religion of Iran and the clergymen of that religion held a higher position in the society. The Arabs motto 

for the conquest of other countries, on the other hand, was to expand the borderlines of Islam. Thus, after 

the conquest of those countries, the Arabs would compel the nations to convert to Islam. Under the 

circumstances, the Zoroastrian clergymen realized that they had better apply a few alterations into their 

system of beliefs and rituals. Relying on historical texts and records, particularly those written in the 

Pahlavi language of the first Islamic centuries against the records of the Sassanid Era, this research 

picks a descriptive-analytical approach to the study of the most important alterations in the beliefs and 

rituals of Zoroastrianism in the first four centuries of Islam; the beliefs and rituals which were once the 

distinguishing characteristics of Zoroastrianism and the observance of which was inevitable. Among such 

significant alterations of this period are the addition of end-of-the-world prophecies based on the present 

statuesque, the omission of Zurvanism, efforts in demonstrating Zoroastrianism’s relying on a holy book, 

ignorance of such customs as tying the white belt of Kusti, Ayok Marriage, Satar Marriage, and the 

burial ceremony, choosing a dastwar. 
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 مقدمه

به طور یقین برای شناخت باورها و آداب هر دینی ، پیگیری تغییرات آن در طول زمان رریز ناپذیر اسوت. آیوین مزدی ونا هوا بوه      

با توجه به شرایط، با تغییراتی مواجه شده است. یکوی از  عنوان یکی از قدییی ترین ادیان شناخته شده ی جهان، در درازنای تاریخ 

 این شرایط خاص ، ورود اعراب به ایران و شک ت ساسانیان بود.

روحانیان زردشتی پس از سقوط شاهنشاهی ساسانی و ورود دین جدید به سرزمین ایران، دریافتند کوه بایود تودابیر خا وی بورای      

وانِ دین زردشت و ح ظ جامعه زردشتی از انحمل به کار ریرند. یکی از این تدابیر ، تغییراتی جلوریری از تغییرِ دینِ روز افزونِ پیر

بود که در آداب و باورهای زردشتیِ دوره ساسانی اعیال کردند. از مهیترین تغییرات در این دوره می توان به افوزودن پویش روویی    

ش جهت اثبات اهل کتاب بودن اشاره کرد. ها چنین با توجه به اینکه های آخر زمانی متناسب با شرایط روز ، حذف زروانی ا و تم

اکثریت جامعه م لیان شده بودند و قوانین اسممی در کشور اجرا می شد ، آنها مجبور شدند یک ری از آداب خوود ماننود کُ وتی    

و یوا از آن چشوا     را تا حدودی تغییور دهنود  ب تن و مراسا دفن مردران ، انتخاب دَستوَر، بعضی از انواع عقد ازدواج و قوانین ارث 

 بپوشند.

بیشتر پژوهشگران ، بر تغییرات آیین مزدی نا در دوره پیش از اسم  و یا تاثیرات آن بر دین اسم  تیرکز کرده و کیتر به تغییراتی 

هوا و تواثیر روذار در باورهوا و     که پس از اسم  در دین زردشتی پدید آمد توجه کرده اند. در این مقاله سعی شده است تغییورات م 

آداب دین زردشتی پس از ورود اسم  ،با توجه به کتابهای پهلوی نگاشته شده در قورون اولیوه اسوممی در مقای وه بوا منوابر دوره       

ساسانی بررسی شود. با توجه به اینکه متون زردشتی عیوما در سده های سو  و چهار  هجری نگاشوته شوده انود، محودوده موورد      

عه در این پژوهش از زمان سقوط ساسانیان تا پایان سده چهار  هجری است. یادآور می شود که تا کنون هیچ تحقیق م تقلی میال

در این باره  ورت نگرفته است ولی در کتاب ستیز و سازش چوک ی و مقاله تدابیر روحانیان زردشتی برای مقابله با تغییر دین بوه  

 مواردی از آن به طور پراکنده اشاره شده است.دینان نوشته روزبه زرین کوب به 

 

 حذف زروانیسم

یکی از مهیترین تغییراتی که در دین زردشتی پس از ورود اسم  به ایران انجا  شد ، حذف زروان از اعتقادات آنها بود. منابر غربی 

زردشتی پرداختوه انود ، در  وورتی کوه     ها عصر ساسانیان و یا پیش از آن هیگی به اسیوره زروان به عنوان مهیترین عنصر دین 

 کتابهای پهلوی به طور محدود و به عنوان یک موضوع فرعی به آن اشاره داشته اند.

تئو پومپوس می روید به ر ته مغان ،هریک از دو خدا به مدت سه هزار سال به نوبت م لط و زیردست می باشند. آنگواه بوه مودت    

( وا موی  Hadesستیزه کرده، هریک ،ساخته دیگری را ویران می کند، اما سورانجا  هایودیز    سه هزار سال بعد در جنگند. با یکدیگر 

ماند و آدمی به سعادت می رسد، نیازی به خوردن نخواهد داشت و سایه نخواهد افکند و خدایی که چنوین کورده بوود، آرا  شوده ،     

 Plutarch  برای آدموی آنننوان بلنود کوه بتوانود بخوابود.       اندکی استراحت خواهد کرد . مدتی که برای خدا دراز نخواهد بود، اما

,2014: Section 47) 
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مری بویس اعتقاد دارد این نقل قول که مربوط به نییه اول سده چهار  پیش از میمد است، یکی از کهن ترین اسناد باقی مانوده ی  

 دال بر وجود زروانی رری در بین زردشتیان است.

پیدایش اهورامزدا و اهریین ، در چهار منبر متعلق به ازنیک، الیشه ارمنی ، و نوی ندران سریانی چونان اسیوره زروان ، یعنی قصه 

تئودور بارکونای و یوحنا بارپنکئی ها ضبط شده است. ها چنین در نوشته هوای اودومووس بور پایوه نقول داماسویوس یافوت موی         

 (98  1388شود. زنر،

تئوودور در کتواب نخ وتین     "فوتیوس منتخبی از آن را نقل کرده است چنین آمده بوود    در کتاب م قود تئودور دوموسپوست که 

خود مذهب ایرانیان را زارادس  زردشت( آورده است شرح می دهد، یعنی آیین زروان که زردشت او را به عنووان فرموانروایی هیوه    

اد، سورانجا  هرم ویداس را بوا شوییان اهریین( یکجوا      عالا معرفی کرده و ر ته بود بعد از فدیه هایی که برای زادن هرم یداس د

چنین آورده است  مغان رویند آنگاه که هیچ چیز وجود نداشت نه آسیانها، نه زموین، و   "نقض مذاهب"بزاد. ازنیک کلبی در رساله 

اسا را میتوان تقودیر یوا   نه هیچ یک از مخلوقاتی که در آسیانها و روی زمین ه تند، تنها موجودی به نا  زروان وجود داشت. این 

فر معنی کرد. در مدت هزار سال زروان فدیه ها داد تا از او پ ری بوجود رراید و او را اورمیزت  اورمزد( بنامد تا او آسیانها و زموین  

فدیوه   و آننه را که در اوست خلق کند. بعد از هزار سال ن بت به کوشش های خود به شک افتاد و اندیشه کرد که آیا پس از هیوه 

ها پ ری به نا  اورمزد خواها داشت یا آنکه رنج هایا بی ثیر خواهد ماند؟ در آن حال کوه سوررر  ایون خیواوت بوود اورمیوزت و       

اهرمن در شکا او پیدا شدند. اورمزد از باب فدیه هایی که کرده بود بوجود آمد و اهرمن به سبب تردیدی که در او حا ل شده بود. 

نده ای از یک منشور را که بنابر قول او مهرنرسی وزیر یزدررد اول و بهرا  پنجا نوشته و به ارمنیان خیاب کرده الیزه  الیشی( بازما

 بود، نقل نیوده است. در این منشور بعضی از مشخصات ا لی آیین زردشتی نشان داده شده و از آن جیله دربواره موذهب زروانوی.   

 (147-144  1357 کری تن سن،

اب الیلل و النحل ، از زروانیه به عنوان یکی از فرقه های دینی زردشتی نا  بورده اسوت . البتوه مشخصواتی کوه از      شهرستانی در کت

ر تنود نوور پیودایش اشوخاص کورد از نوور هیوه           "زروان ارائه می دهد با نوشته های باو تقریبا یک ان است به غیر از یک نکته  

تر که نامش زروان است شک کرد در چیزی از اشویا پوس اهورمن حوادث شود از ایون       روحانی و نورانی و ربانی ، لیکن شخص بزرر

 ( یعنی زروان را منشا عالا وجود ندان ته است.372  1358 شهرستانی ، "شک.

 19-16-13بنودهای   19اما در کتابهای پهلوی زردشتی فقط در چند مورد محدود به زروان اشاره شده است .یکی در وندیداد فصل 

اشواره   10بند  26.در کتاب مینوی خرد که ظاهرا ا لش در اواخر دوره ساسانی نوشته شده است در پرسش 10بند 72نای و در ی 

می کند که   آراه باش و بدان که کار جهان هیه به تقدیر و زمانه و بخت مقدر  پیش( می رود کوه خوود زروان فرموانروا و دیرنو      

 خدا حکیرانیش طوونی است( است.

ق( در مورد زروان توضیحات کاملی آموده اسوت. در آن کتواب ر توه شوده       7ر سده های بعدی در رساله علیای اسم  قرن البته د

جدا از زمان دیگر هیه چیزها آفریده است، و آفریدرار زمان است، زمان را کناره پدیود نی وت، و بواو پدیود نی وت، و بون پدیود        " 

ر که خردی دارد نگوید که زمان از کجا آمد. با این هیه بزررواری که آن را بود، ک ی نی ت، و هییشه بوده است و هییشه باشد. ه
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نبود که وی را آفریدرار خواند، زیرا که آفرینش نکرده بود. پس ، آتش را و آب را بیافرید، و چون آنها را بها رسانید، اورمزد موجوود  

 (9و8  بند 1369شی که کرده بود. علیای اسم ،آمد، و زمان ها آفریدرار بود و ها خداوند، از جهت آفرین

 

 افزودن پیش گویی های آخرِ زمانی

یکی دیگر از تغییرات ، پیش رویی های آخر زمانی بود که با توجه به شرایط، به میالب کتابهای پهلوی افزوده می شد. در سوالهای  

بازرشت سلیه سیاسی و مذهبی ایرانیان بودند، نووع پویش   اول فتوحات عرب ها و خمفت امویان ، چون هنوز زردشتیان امیدوار به 

بود که در ابتدا  "بهرا  ورجاوند"رویی ها بیشتر متوجه احیای دین زردشت و بازرشت سلیه ایرانیان بود. یکی از این نجات بخشان 

 جنبه سیاسی و ها مذهبی داشت .

رفش بیشیار ، سپاهی از هنود و چینوی کوه درفوش افراشوته      سپاهی با د ]ک انی هنگا  را رویند[چون آن کی به سی سالگی برسد

دارند؛ با درفش افراخته وبا زین افراخته، به تاخت و تاز تا بهرود روند؛ سپس به یاری یکدیگر وزیر یک درفوش ، بوه ده هوای ایوران     

 ]ترکوان [رمین کیور آیند و رروه بیشیاری از شیداسپ تخیه خشا، لشکر سهیناک پیشانی فورا،، رورو)  رور) دوپوا( دیووان چو      

 (11و7  بخش اول بند 1357بکشند. زند وهومن ی ن،

آورد یکصد کوین سیاوشوان. آمدن شواه     ]که[بیاوریا کین تازیکان، چونان رستا  ]تا[از ما بیاید آن شه بهرا  ورجاوند از دوده کیان ،

 (20،21،22  مصراع1324بهرا  ورجاوند،

 و زردشتیان منتظر ظهور او در پایان هزاره زردشت می مانند. اما در ادامه بیشتر جنبه دینی پیدا می کند

در سیصود سوالگی دیون در روز    "در قرن سو  قیری زادسپر  جووان موبود شوهر سویرکان فوارس ایون پویش روویی را کورد کوه            

 (12بند 25  فصل 1366 رزیده های زادسپر ،]پادشاهی نابود شود[شبی تاریکی( باشد، پس دین آش ته شود و خدایی بلرزد.

در  53-51-36-32-31-24-23بنود  4در کتاب زند وهومن ی ن این رونه پیش رویی ها زیاد به کار بورده شوده اسوت. در فصول     

و در هیه جهان ، مرده را چوال کننود و   "انتقاد به رسا دفن و ک ن م لیانان و تغییر دین زردشتیان ، چنین پیش رویی می کند  

ن مرده و ش تن مرده، و سوزاندن و بردن مرده به آب و آتوش ،و خووردن موردار را بوه داد ریرنود و      مرده را بگ ترانند. و نهان کرد

بکنند، تا این دیون بوه نی وتی و نوزاری      ]آیین پرستش و دعا[نپرهیزند. یا به آن پ ت ترین هنگا ، شای ته باشد که دو مرد یزش 

آتش بهورا    ]چون[این دین ررود، و نیز آنکه بگرود کار دین را انجا  ندهد.نرسد، چون از  د، از هزار و از ده هزار، یکی باشد که به 

به نی تی و نزاری رسد، از هزار یکی را نگهداری کنند و بدان نیز چنانکه باید هیز  و بوی خوش ندهند یا چون مردی بورای انجوا    

اوار اسوت. آزادروان و بزرروان و مود موردان بوه       آئین دین آماده شد. هرچند نیرنگ تان نداند، چون با منش نیک آتش افوروزد سوز  

و خُوردان بوه بزرروی و فرموانروایی رسوند و آوارروان و خُوردان بوه پیشوگاهی           ]دشین زردشت[شک تگی و بندری رسند، و زویش

فروردیکان یزدان و یشت و یزش و راهنبار و  ]نوعی دعا[پیشینیان و اوس رید  ]رسا[و فرمانروایی رسند. و جشن و نهاده  ]پادشاهی[

جای جای کنند و آن نیز که کنند بدان بی ریان باور ندارند. و آن مرد  بهدین نیز که این دین بهی مزدی ونان ب وتایند، بوه راه و    

 روش و به جامه ایشان  دشینان( فراز روند و ایشان به دین خویش نگروند.
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هن آلود، هنگا  فرمانروایی بیدادانه دیووان وولیوده مووی از تخیوه     و آن از آ"حتی ورود اعراب به ایران را مقارن آخر زمان می داند  

( خشا منظور دیو خشا و ظاهرا جناسوی  11 فصل اول بند"خشا است چون دهیین  د سال تو به سر رود، ای سپیتامان زردشت

ات اق افتاده بوود  است برای هاشا موسس خاندان حضرت محید  ص(.چون حیمت اعراب و ترکان پیش از آخرین ا مح این متن 

 فصل چهار  "پادشاهی از ایشان چرمین کیران و تازیان و ارومیان به ایشان رسد "به نظر می رسد سیری که پیش رویی می کند 

 ( بعدا اضافه شده است.59بند 

ان اسوت ، در  به نظر می رسد رواج پیش رویی های آخر زمانی در میان زردشتیان ، بیشتر مربوط به روزروار پوس از خمفوت امویو    

 زمانی که دیگر امیدی به تغییر حکومت ندارند و تنها امید آنها به ظهور منجی آخر زمانی است.

رروهی آیند سر، نشان و سر، درفش ،پارس و روستاهای ایرانشهر را تا بابل ریرند و این تازیان را نزار کنند . سپس یکی بد مرد از 

وزد، سالی چند دش پادشاهی کند به سروری او، در پارس، مرد  نابود شوند مگر انودکی  سوی خراسان آید و آن پتشخواریان را ب پ

به کازرون و دریا بارها، تا او بنیاند. از آن پس هیون و ترک به بس شیار و بوس درفوش در ایرانشوهر بتازنود. ایون ایرانشوهر آبوادان        

  فصول  1369سوتا بوه مردموان ایرانشوهر کنند. بنودهش،     خوشبوی را ویوران کننود و بوس دوده آزادان را بیاشووبند. بوس بودی و       

 (217بند18

 ( شاه ساسانی، پس از دیدن خوابی  379-309حتی در نخ تین سده های اسممی نوی ندران زردشتی ادعا کردند که شاپور دو  

 (73  1389که در آن حکومت کشور به دست افرادی نا حق می افتد به قبایل عرب حیله کرده بود. چوک ی،

 

 اثبات ادعای اهل کتاب بودن

بین زردشتیان رایج نبود اموا بوا توجوه بوه      "پیغیبری که با کتاب از سوی خداوند فرستاده شده"قبل از ورود اعراب، جیمتی مانند 

د در ا یمح اهل کتاب که اعراب آن را رواج دادند و ها چنین برای اینکه زردشت و دین و ر تار وی برای م لیانان پذیرفتنی شو

 ( از این ادبیات به وضوح است اده شده است.1005-821-232-111-67متون متاخرتر زردشتی مانند زراتشت نامه  ابیات 

در حقیقت از سده سو  هجری ، زردشتیان تیایل زیادی داشتند که اسنادی موذهبی فوراها آورنود کوه ایون عقیوده را کوه کتواب         

ایید کند به طوریکه در بیشتر کتاب های این دوره سعی شده است به وفور از ادبیاتی مقدسشان از وحی الهی نشأت ررفته است را ت

 که زردشت را در حال ر تگو با اهورامزدا نشان می دهد، است اده کنند.

شهرستانی ها در تو یف دین زردشتی تحت تاثیر هیین ادبیات می نوی د  و زرادشت را کتابی است که تصنیف کورده آنورا، زنود    

 (396  1358ا رویند ؛ و بعضی رویند فرود آمده آن کتاب بر وی . توضیح الیلل،اوست

تحولی غریب ر، داد. تحول آن بود که خواندن تیامی این اثر جزو اجرای شبانه ی ونه شود.    ]وندیداد[ها چنین در خصوص این اثر

 ار موی شود و افوزودن قوانون ضود دیوو اوسوتایی       این مراسا عبادی  عیدتا پس از مر) یک ن ر( و برای دفر نیروهای تاریکی بررز

به آن، ظاهرا ناشی از این تصور بود که اثر مراسا را تقویت می کند. این تنها موقعی است که روحانی مجاز به اسوت اده از   ]وندیداد[

ین عیول انجوا  شود توا     متنی مکتوب است، تیا  بخشهای آیین های عبادی دیگر را باید از بَر بخوانند.محتیل به نظر می رسد که ا

 (188  1385اند اثبات کند. بویس، "اهل کتاب"این ادعای زردشتیان را که آنان
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از سویی دیگر ، در متونی که ا ل ساسانی دارند به وندیداد به عنوان یک اثر دعایی اشاره نیی شوود. ایون بودین معنوی اسوت کوه       

 (524  1393ن، به این  ورت به کار رفته است. کرینبروک،وندیداد در دوره ای ن بتا متاخر، احتیاو پس از ساسانیا

ظاهرا این رسا در فارس آغاز شد و موبدان خراسانی که در میان رروه هایی بودند که در اواخر سوده نهوا مویمدی بوه هندوسوتان      

 مهاجرت کردند با این رسا آشنا نبودند.

پژوهشگران مانند مری بویس و کری تن سن اعتقاد دارنود کوه بعود از    در مورد یک ری از اساطیر زردشتی ایرانیان ها ، شیاری از 

 اسم  به طور عیدی حذف شده اند.

در کتاب شکند ریانیک وینار تحلیل نوی نده از کیش زردشت متضین تصدیق بواور ا وولی ه تگانوه و ه وت آفورینش بوود اموا        

ایی از اوستا و زند آمده و یوا داسوتانهای حیورت انگیوزی کوه از      هینگونه اشاره ای به اساطیر باستانی و اف انه هایی که در بخش ه

طریق زند خبر آن رسیده و ارثیه مکاتب باستانی متکی بر دانش ش اهی است، نیی کند. آشکار است که اینگونه میالب برای کیش 

زردشوتیان آن عصور از بویخ و بون     زردشتی زنده در آن روزرار نامربوط و نامتناسب بوده و به تحقیق برای اکثریت قریب بوه ات واق   

 (241   1385نام هو  می نیود بویس،

البته نیبر) در مقابل اعتقاد دارد که اوستا در مدارس دینی هییشه سینه به سینه ح ظ می شده و تدوین قوانین اوسوتایی در اثور   

عیم هررز اهییتی نداشوته اسوت و بوه    رقابت ادیان خارجی  ورت ررفته، که دارای کتاب مقدس بوده اند، ولی این اوستای مدون 

 ( 14  1383هیین علت بعدها بعضی ن ک های ساسانی فراموش شده است. نیبر)،

 

 کُستی بستن

زردشتیان ،در جامعه ای که اکثر آنها م لیان شده بودند و قوانین اسممی در آن اجرا می شد ، عموه بور اینکوه مجبوور بوه تغییور      

، پاره ای از آداب و رسو  خود را نیز برای هیاهنگی با جامعه آن زمان تغییر دادند و یوا از آن چشوا   یک ری از باورهای خود شدند 

 پوشیدند.

 ود  "در بخوش دهوا و در    " د در نثر"در سنت مزدی نان رسا ک تی ب تن به دوره پیش از اشو زردشت ن بت داده شده و در 

تن نهاد و در حق پیغیبر نیز برابر آیین زمان مراسا سودره پوشوی   بخش شصتا آمده است که جیشید رسا ک تی ب  "در بندهش

بررزار رردیده است. از آنجا که سدره و ک تی ، لباس انجا  وظی ه و نشان زردشتی بودن است، بدون این نشانه رامی برداشتن نزد 

 بهدینان رناه به شیار می آید.

میان آنها را هیی رزند و یکی از دیگری هیی رزارنود از یکودیگر جودا     دید  روان چند مرد و زن که حیوانات موذی پای و رردن و

می کنند(پرسید  که این تن چه رناه کرد که روانش آنگونه باد افراه برد، سروش اهوو و آذر ایزد ر تند که ایون روان آن بدکیشوان   

در کیور و سودره در روردن( و شواد      است که در ریتی یک موک رفتن  یک پای در ک ش و یک پای برهنه راه رفتن بدون ک وتی 

 (25  فصل 1314رفتن و از پای میزشنیک و دیوان پرستی کردند. ارداویرافنامه ،
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وقتی یک مرد یا یک زن که افزونتر از پانزده سال داشته باشند بی آنکه کیربند کُ تی و پیراهن مقودس  سودره( در برنیاینود. موا     

 لط می داریا تا جهان خیر و نیکی را به ویرانی کشد ها چنانکه خرابوی را جهوی هوا و    دیوها در قد  چهار  مر) را بر زبان وی م

 (59و58بند18 فصل 1384زانده ها در این جهان هیراه آوردند. وندیداد،

 به این موضوع اشاره شده است. 183و بندهش فصل دوازدها بند  10و  9ها چنین در شای ت ناشای ت فصل چهار  بندهای 

احتیاو بین سده های دها تا سیزدها میمدی ، زردشتیان فقط در خانه و هنگا  انجا  مراسوا عبوادت ب وتن کیربنود      با این حال

مقدس  ک تی( و پوشیدن پیراهن آیینی  سدره( را آغاز کردند. در سایر مواقر این دو جلوه اییان دینی ، با وجود دستورهای عهود  

ر رناه بودن قصور در پوشیدن آن ها، دیگر بوه طوور علنوی پوشویده نشدند. چوک وی،      باستان و نخ تین سده های اسممی مبنی ب

1389 163 ) 

این در حالی بود که زردشتیانی که به هندوستان رریخته بودند ،بدون مینوعیت به پوشیدن این لباسها اداموه دادنود اموا در ایوران     

 ی در کتابش می روید به سختی میکن بود.که طبر  ب تن کُ تی و پوشیدن سدره با رزارش هایی شبیه آننه

هانی و مامورین او در و ول خوراج ا ورار ورزیدنود و بزرروان عجوا را موورد اهانوت قورار دادنود و جاموه ی دهقانوان بردریدنود و             

 (4095  1383کیربندشان را به عنوان اهانت و تی خر بررردنشان انداختند . طبری،

بالیش ُک تی ب تن را مورد تردید قورارداد و از موبود زردشوتی پرسوید   ُک وتی ب وتن چوا        حتی در ادامه کار به جایی رسید که ا

بوار تنو  ب وته     7 سبب( چه  ه ت(؟ ارر کُ تی ب تن کرفه بُوَد خران ،شتران،و اسپان پیش تر به بهشت شوند ، که شوب و روز  

 (7  بخش 1376دارند. ماتیکان رج ت  ابالیش،

 

 ایوک زنی و سَتَر زنی

ورد انواع عقد ازدواج ها زردشتیان مجبور به تغییراتی شدند، به طوری که دو نوع عقد ازدواج به نامهای ایوک زنی و سَتَر زنوی  در م

 به تدریج من و، شد.

ایوک زنی هنگامی بود که دختر ،اوود منحصر به فرد پدر خود باشد بدین شرط ضین عقد که نخ تین پ ر خوود را از ایون ازدواج   

و جانشین پدر خود درآورده و خانه وارث پدر را پس از بالد شدن فرزند به او انتقال دهد، زیرا خالی روذاردن خانوه پودری و    بنامگه 

سرد کردن اجاق خانواده پدری امری نا واب شیرده می شد و عقد سَتَر زنی در هنگا  ازدواج دختری ررفته می شد که بوا هزینوه   

بدون فرزند دررذشته باشد، با مردی ازدواج کند ،بودین شورط کوه نخ وتین پ وری کوه از ایون         پ ر بالغی ،که قبل از زناشویی یا

زناشویی بوجود آید به نا  آن جوان و فرزندِ او خوانده شود. راهی ها ات اق می افتاد که بعد از دررذشوت پ ور بوالد بوی فرزنود یوا       

ر می دادند و خواهر موظف بوود نخ وتین پ ور خوود را نامگوه بورادر       مجرد خواهر او را به عقد سَتَر زنی با هزینه برادر متوفی شوه

 (32و31، 1365متوفی خود درآورد. شهرزادی،

بعد از ورود اسم  به ایران و با توجه به اینکه عقد اولی ازدواج پدر و دختر و دومی عقد بورادر و خوواهر مح ووب موی رردیود ، بوه       

 ن و، رردید.تدریج این نوع ازدواج ها در بین زردشتیان م
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 قوانین ارث

توجه به شرایط جامعه مجبور به انجا  آن شدند، قوانین ارث بود. برخی موبدان احتیاو در واکنش  از دیگر تغییرات که زردشتیان با

بودنود کوه   به قوانین اسممی، مقرر کردند که خویشاوندان غیر زردشتی نیی توانند از زردشتیان ارث ببرند. اما موبدان دیگر معتقود  

کودکان م لیانی که زردشتیان آن ها را بزر) می کردند، مشیول هیه مقرراتِ ارث بردن دارایی می شوند. یک م ئله مربووط بوه   

این مورد، آن بود که آیا امکان داشت یک زردشتی کودک م لیانی را به فرزند خواندری بپذیرد یا نوه و بورعکس. قوانون زردشوتی     

متاهلی که فرزندی از خود نداشت، ک وی را بوه عنووان وارث قوانونی خوود بوه فرزندخوانودری بپوذیرد.          تکلیف می کرد که هر مرد

 (155، 1389 چوک ی ، 

در مجیوعه ای از قوانین دینی به نا  دادستانِ دینی  در سوال شصت و یکا حکا داده می شود که فقط کودکان زردشتی مذکر و 

 م لیانان.مونث( برای فرزندخواندری مناسبند، نه 

ولی زردشتیان ره راه به  ورت سرپرست، کودکان م لیان یتیا یا رها شده را بزر) می کردند. از آن طرف یک م لیان عرب یوا  

ایرانی نیی توان ت سرپرست قانونی یک زن یا کودک  غیر زردشتی شود؛ سرپرست آن ها می بای ت یکی از خویشواوندان موذکر   

ی نها و دوازدها میمدی که زردشتیان بیش از پیش به اسم  ررویدند، تعیین خویشواوندان زنوان و   زردشتی باشد. اما بین سده ها

، 1389کودکان ب یار دشوار شد. بنابراین قانون ا مح شد تا هر زردشتی مذکری اجازه یابد آن نقوش را برعهوده ریورد.  چوک وی،    

156) 

 

 مراسم دفن مردگان

قانون زردشتی مقرر می کرد که فقط زردشتیان می توانند در مراسا تدفین مردران خود حضور داشته باشند تا مراسا تودفین بوه    

طور  حیح به جا آورده شود، اما حضور دائیی م لیانان، تیاس با آنها را حتی در طول مراسا تدفین اجتناب ناپذیر می ساخت. در 

 (158، 1389اعضای هر دو جامعه هیراه با ها به اجرای این مراسا پایانی بپردازند. چوک ی، سده نها میمدی راه وز  بود

بر هیین اساس در رساله پهلوی آذر فرنبد فرخزادان در مورد اینکه وقتی یک زردشتی در حضور م لیانان می میرد و یوا بورعکس   

خص می سازد که قوانین قبلی پاسخگوی نیاز جامعوه آن  به طور م صل و در پرسش های مختلف پاسخ داده شده است ،که این مش

 زمان نبوده و روحانیان مجبور به تغییراتی شده اند.

در مورد اینکه ارر دو زردشتی در میان غیر زردشتیان باشند و یکی از آنهوا بییورد بایود چوه اقوداماتی       82به طور مثال در پرسش 

را(بورداری خشونود نی وتیا،    ]ج ود [ان بگویند که جز آن که تو ها با موا  ایون ن وا   انجا  داد؛ موبد پاسخ داده است   ارر آن بددین

چگونه می توان  آن را (برداشت؟ مگر آن که از بیا آب و آتش آن را( دور ببرد، جز با دیدن س  مجاز نی ت؛ ولوی ارور دو ن وری    

این رونه می توان کورد، آمووزه ای اسوت کوه      بهتر است، مجازات؛ و ارر هر دو بهدین باشند ، یا هر دو بد دین باشند،  آن را( ببرند،

 (72  1384 بر اساس آن( بردن  ن ا بدین طریق( مجاز است. آذر فرنبد فرخزادان،
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 انتخاب دَستوَر

شواهد زیادی وجود دارند که هر فرد زردشتی در دوره های قبلی موظف بود یک دَستوَر یا مرجر دینی انتخاب کند. ضرورت داشتن 

 امیود  کتواب  و در 185، در بندهش فصل دوازدها بنود  4و1بندهای  26دستور برای خواستن راهنیایی، در کتاب  د در نثر فصل 

 آمده است.12به طور تلویحی در پاسخ به پرسش   اشَوَهیشتان

شوت و انکوارِ آن  از   در دینکرد داستان مناظره اخت جادورر با زردشت داشتن دسوتور بورای راهنیوایی خواسوتن از فرمانهوای زرد     

ابداعات اخت جادورر است. ها چنین اهییت َدستَور در زنودری زردشوتیان موومن در پایوان دوره ساسوانی در عبوارتی از دینکورد        

 ".فرد بد کاری که َدستَور خوب دارد به هیان اندازه امکوان بهشوت رفوتن دارد کوه فورد پارسوای دارای َدسوتَور بود        "مشهود است  

 Kreyenbroek, 1994: 9) 

اما در دوره ای که روز به روز از تعداد زردشتیان کاسته می شد پیداکردن دَستوَر کار مشکلی شد و عیم از این مورد هوا بوه مورور    

 زمان چشا پوشیدند.

 

 نتیجه گیری و بحث

مشوخص موی نیایود کوه چوه      بررسی و مقای ه منابر پهلوی نوشته شده در سده های ابتدایی پس از اسم  با منابر دوره ساسوانی  

تغییراتی در باورها و آداب زردشتیان با توجه به شرایط پیش آموده ، روی داده اسوت. روحانیوان زردشوتی در موو اجهوه بوا تغییورِ         

روزافزونِ پیروانِ دین مزدی نا به اسم  و برای جلوریری از انحمل جامعه زردشوتی ،بوه مورور تغییراتوی در آداب و باورهوای دیون       

ترین تغییر حذف زروانی ا از باورهای این آیین بود. در ادامه ها شوروع بوه ر وتن پویش روویی       مها یِ دوره ساسانی دادند.زردشت

 های نجات بخشی منیبق با شرایط زمانه کردند.

سوعی کردنود   یکی از مشکمت زردشتیان در آن زمان اثبات اهل کتاب بودن آنها بود. روحانیان زردشتی در راستای اثبات این امور،  

اجرای برخی از مراسیات خود را به جای از بَر خواندن ، به خواندن از روی کتاب تغییر دهند. ها چنین حذف برخی داسوتان هوای   

اساطیری و رُا شدن عیدی بخش هایی از اوستا ها به عقیده برخی محققان از تغییرات این دوره است ؛که البته دویل برای اثبات 

 قدر کافی وجود ندارد.  عیدی بودنِ آن به

در این دوره زردشتیان با توجه به اینکه در اقلیت قرار ررفته و عیم در جامعه امکان انجا  برخی از آداب دینی آنها وجود نداشوت ،  

ن آدابی مانند ب وتن کُ وتی، آداب دفو    مجبور به چشا پوشی از آدابی شدند که پیش از آن از نشانه های ا لی زردشتی بودن بود.

 مردران ، برخی از انواع عقد ازدواج و قوانین ارث ، انتخاب دَستوَر .
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