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 زن در ارداويراف نامه

  سیما سلطانی

http://wahr.ir/node/498  

......................................  

به ) احتماال عھد خسرو انوشیروان(پارسا، روحاني عصر ساساني ) ويراز(کتاب پھلوي ارداويراف نامه شرح سفر ويراف 

در متن کتاب آمده است که در اين زمان در ايمان مردمان گمان رخنه کرده بود و از اين جھت دين . جھان ديگر است

ان برود و از عالم پس از بررسي بسیار به اين نتیجه رسیدند که کسي از ايش. مردان اندوھمند بودند و به دنبال چاره

مینوي خبر آورد که آيا آنچه بھدينان انجام مي دھند، از يسنا، درون، آفرينگان، نیرنگ، پادياب و يوژداھري به ايزدان مي 

  .رسد يا به ديوان

رفتن به جھان مینوي و خبر  -در مورد اينکه نام واقعي ارداويراف چه بوده است و پیش کسوتان او در انجام چنین عملي

چنان که در فصل اول ارداويراف نامه نیز دست کم از . چه کساني بوده اند، سخن ھاي بسیار رفته است  -وردن از آنجاآ

که در زمان شاھپور دوم اين آزمايش ديني را انجام داده بود ، ياد شده " انوشه روان آذربادماراسپندان"يکي از ايشان، 

" ويراف. "در فارس صورت گرفته است" آذرفرنبغ"عمل در آتشکده بزرگ ھمچنین از متن چنین برمي آيد که اين . است

سپس . برگزيده دستوران دين از میان مردمان بود و انديشه و گفتار و کردارش از ھمه ديگران بھتر بوده است) ويراز(

کرد، دعا خواند، ويراف مطابق با متن ارداويراف نامه، سر و تن بشست، جامه نو پوشید، با بوي خوش خود را خوشبو 

  .خوراک خورد و بدين ترتیب آماده شد تا سه جام زرين مي و منگ گشتاسبي بنوشد و به جھان مینوي اندر شود

ارداويراف نامه شرح اين سفر است که ويراف به ھمراھي سروش و ايزد آذر طبقات بھشت و درکات دوزخ را مي بیند و 

داش عمل و سزاي گناه خود در شادي و رنجند سبب رنج و شادي را مي از ھر يک از مردمان که در اين طبقات از پا

به . پرسد و چنین است که پس از خواندن اين کتاب، فھرستي از نیکي ھا و بدي ھا در پیش چشم خواننده مي آيد

متن ارداويراف شک نیست که . عبارت ديگر آنچه بايد کرد و آنچه نبايد با تايید اوھرمزد در آيین بھدينان مسجل مي گردد

نامه گذشته از اھمیت آن براي تاريخ ساساني، بازگوکننده بخش ھايي پنھان از روح عدالت خواه ايراني و ھمچنین 

 -اما آنچه به ويژه در اين نوشتار مورد توجه خواھد بود حضور زن، زن اھلو. نمادي از فرھنگ باستاني اين مردمان است

  .در درازناي متن مزبور است - بد، ناپاک، گناھکار -و زن دروند  -پرھیزگار، درستکار، صالح، نیکوکار

نخستین زناني که در متن به آنھا اشاره مي شود، زنان ارداويراف ھستند که ھفت نفرند و ھرھفت خواھران اويند که 

آن که آنان به اقرار در مورد اين ھفت زن نخست . به زني او نیز درآمده اند - ازدواج با نزديکان -به آيین مقدس خويدوده

به عبارت ديگر اين ھفت زن امکان آن را داشته اند تا اوستا را بدانند و ". دين را از بر و يشت کرده بودند"} متون{متن، 

در حال ترقي و تحول "مي دانیم که بارتلمه ضمن اينکه وضع زنان را در عصر ساساني . در مراسم ديني يشت بخوانند

از سوي ديگر وي وجود . بیند، معتقد است که تربیت دختران بیشتر جنبه خانه داري داشته است مي" از پائین به باال

 -تربیت علمي در میان زنان امپراطوري ساساني را به کل نفي نمي کند و براي مثال از کتاب ماديگان ھزاردادستان

حقوقي خود، قاضي محققي را انگشت به ماجراي زناني را نقل مي کند که به دلیل اطالعات باالي  -ھزار حکم قضايي

وجود اين ھفت زن در ارداويراف نامه که به خوبي و پسنديدگي مردان ، اوستا مي خوانده اند ، . دھان مي گذارند

زن داراي حقوقي " يشت مي کرده اند و گاھان مي سروده اند، نشان مي دھد که اگر ھم در زمان ھاي قديم تر

آنان را آماده کسب استقالل کرده " شیوع روزافزون تحصیل کماالت در جھان زنان ساساني" است، اما به تدريج" نبوده

گیرم نه چنان استقاللي که زنان قرن بیست و يکم از آن دم مي زنند، اما استقاللي که مبتني بر محترم . بوده است
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  .یار استبودن پیوند ازدواج و نشات گرفته از عشق ايرانیان قديم به داشتن فرزندان بس

نويسنده حیات اجتماعي زن در تاريخ ايران فھرستي از حضور زنان در بھشت و دوزخ ارداويراف نامه به دست مي دھد 

که نشان از آن دارد که مردان بیش از زنان و به انواع متفاوت تري در بھشت و دوزخ ديده مي شوند و اينکه گناھان و 

زنان را رفتار جنسي درست "به عبارت ديگر. ر مبتني بر جنسیت آنان استشیوه متنبه شدن آنان يکنواخت تر و بیشت

با اينھمه وقتي به تاريخ مذکر ". يا نادرست به بھشت و دوزخ مي برد و مردان را مشاغل و قدرت خوب و ناخوب آنان

  .ه مي شويممي نگريم، از ھمین اندازه توجه ارداويراف نامه به زنان، حتي جھت انذار يا تنبه نیز حیرت زد

اما در . اگرچه از جنبه کمیت که بنگريم، در ھنگامه بھشت و دوزخ ارداويراف نامه، زنان کمتر از مردان ديده مي شوند 

نمونه اي از اھمیت ) مکنزي(پل جداکننده روان پرھیزگاران از روان گناھکاران،  -ھمان اولین قدم ھاي ويراز بر چینود پل

دوشیزه اي " روان پرھیزگاران، دين و کنش خويش را به صورت . نمودار مي گردد زن در زندگي ديني ساسانیان

} و{نشست} نه{به تقوا رسته بوده باشد، فرازپستان، که او را پستان باز" مي بیند که " نیکوديدار و خوش رسته 

بايسته ترين } براو{نگريستن } و{دوست داشتني ترين } ش{که او را تن چنان روشن که ديدار} بود{پسند دل و جان

به پاس نیکي ھايي که مرد اھلو در جھان مادي کرده است، اينک راھنماي وي به جھان مینوي دوشیزه اي ." }بود{

از سوي ديگر روان بدکاران نتیجه بدکرداري ھاي خود را در جھان مادي، باز، به ھیبت زني . است چنین زيبا و فرھمند

حیوان  - دبو، با بلغم بي حد واندازه، ھمچون ناپاک ترين و بدبوترين خرفستريروسپي مي بینند که برھنه است و ب

به عبارت ديگر نتیجه نیکي و بدي در آن جھان ھر دو به . که زيان رساننده ترين است) مکنزي. (موذي، حشره زيانکار

  .شکل و ھیبت زن جلوه مي کند، دوشیزه اي زيبا و دل انگیز يا زني روسپي و عفن

ودن و خیانت به زندگي زناشويي و شکستن پیمان از مکررترين گناھان زنان دوزخي ارداويراف نامه است و روسپي ب

سزايي " در گیتي شوي خويش ھشت و تن به ديگر مردان داد و روسپي گري کرد" اين است که روان چنین زني که

بدين ترتیب گناه . ه تن او را مي جوندبا پستان به دوزخ آويخته مي شود و خرفستران ھم. بس آزاردھنده مي بیند

  .تکرار شده است ٧٠و فصل ۶۴، ۶٢، ٢۴خیانت در فصول

است ھمچون بسیار متون پھلوي ديگر، در اين متن نیز چون نشانه اي اھريمني از ) عادت ماھانه(ديگر مسئله دشتان 

ز کتاب شايست ناشايست در مي يابیم ا. آن ياد شده و دوري از زن دشتان جزو وظايف پرھیزگاران به شمار آمده است

اين . که زنان را در ھنگام دشتان خانه و محل اقامت جداگانه اي بوده است که توسط آن از ديگران دوري مي گزيده اند

خانه جايگاه آلودگي قلمداد مي شده است و زنان مي بايست که دست کم نه شب تا پاکي کامل جدا نشینند و 

زني و خوراک او ناپاک بوده است و در طول اين مدت جدايي که مي توانسته تا يک ماه نیز  حتي پوشاک و جامه چنین

اگر سرما سخت بود تنھا مي شد به آتش نزديک شد و بايد پرھیز کرد . دوام يابد، شستن سر و تن جايز نبوده است

د، به باران در شدن و دست به آب تر براي زن دشتان نگاه کردن به خورشی. که زن دشتان آب و باران و آتش را بیااليد

  .کردن ھمه گناھاني با پادافره سخت است 

اينکه آيا آنچه در مورد زن دشتان در شايست ناشايست آمده است تمام چیزي بوده که واقع مي شده و يا صرفا 

وع آنان از جمالت دستوراتي است که در رساله ھاي ديني ھر جامعه اي مي توان آنھا را يافت ، بي آن که امکان وق

بايد و نبايد مفھوم باشد، اينکه چگونه زنان جامعه ساساني که درگیر کار خانه ، مادري، کشاورزي و بسیار امور ديگر 

بوده اند، مي توانسته اند يک سوم زمان ھر ماه و يک سوم عمر خود را در اتاقکي به بطالت بگذرانند، اينکه دوري از 

است خوراک خانه را آماده کند، لباس بشويد، ظرف بشويد و خالصه مادري کند چه به سر  مادر خانه که نمي توانسته

به ھرحال ناپرھیزي در دوره دشتان . فرزندان جامعه ساساني مي آورده است، ھمه سواالتي بي پاسخ مانده است 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣ 
 

لیدي و کثافت مردمان است از گناھان بزرگ ياد شده در ارداويراف نامه است و سزاي آن در دوزخ خوردن تشت تشت پ

در برخي فصول ارداويراف . و مرداني نیز که در دوران دشتان زن با او ھم خوابگي کنند، دچار چنان پادافرھي مي شوند

زھر و روغن " زني که در گیتي. نامه ناپرھیزي در دشتان ھمراه و کنار جادوگري آمده است که خود گناھي بزرگ است 

  .ارد و به خورد مردمان مي دھد، در آن جھان شکم مي درند و رودگان او به سگان مي دھندنگاه مي د" افسون کرده

به لحاظ فراواني از گناھان زنان در دوزخ ارداويراف نامه مي توان از نافرماني در شیر دادن به فرزند تازه تولد يافته ياد 

وزخ مي گريد و پوست و گوشت پستان خويش چنین زني در د. گويا چنین گناھي مرتکبین فراوان داشته است. کرد

از موردي مي گويد که زن براي تحصیل مال و خواسته، از شیر دادن به کودکش ابا  ٨٧در فصل . مي کند و مي خورد

در فصل . به عبارت ديگر او شیر خود را به کودکان مرفه مي فروشد و الجرم کودک خويش گرسنه مي دارد. کرده است

وان چنین زناني با دست ھاي خود پستان ھا را بر روي تابه گرم نھاده بودند و آنھا را از اين سوي آمده است که ر ٩۴

؟ "سود گیتي بوده است"آيا فروش شیر از شدت فقر و ناتواني يا از سر ھوس و تمايل به . به آن سوي مي گردانیدند

  .به ھرحال جامعه مذھبي ساساني آن را بر نمي تابیده است

رسد سقط جنین غالبا به دلیل خیانت زن به مرد صورت مي گرفته است چرا كه با توجه به اھمیتي که  به نظر مي

خانواده عصر ساساني به وجود کودکان بسیار مي داده است، سقط فرزند قانوني که موجب سرافرازي مادر در نزد 

ديدم ." دافرھي سنگین داشته استاما سقط کودک غیر قانوني نیز پا. شوھر بوده است، معقول به نظر نمي رسد

روان زني که با پستان کوه آھني مي کند و کودکي از آن سوي کوه مي گريست و بانگ او مي آمد و کودک به مادر 

گويي قانونگزار بر تاثیرگذاري چنین صحنه اي بر غريزه مادران ساساني آگاه " نمي رسید و مادر به کودک نمي رسید

  .رقت آور از شکستن قانون سخن رانده استبوده است و عامدا چنین 

گناه زبان درازي با شوھر، خوار داشتن او، دشنام دادن ، نفرين کردن و براي توجیه کار خويش پاسخ دادن، اين ھمه 

" ديدم روان زني که زبانش را به سوي گردن مي کشیدند و در ھوا آويخته بود." پادافرھي سخت دردناک داشته است

چنان به شادي انتقام جويي آغشته است که گويي مردان عصر ساساني به راستي از زبان درازي چنین تصويري 

ھمچنین تن به ھم خوابگي . ھمسران به جان آمده بودند و راھي نمانده بود جز انتقام در خواب به منگ آلوده ويراز پاک

رنگ بر خود نھادن "ديگر آرايش کردن و. استندادن زنان، خشنود نبودن به شوھر و پیمان شکني از گناھان بزرگ بوده 

کردن است، شانه کردن موي باالي آتش و آتش زير تن نھادن، از زمره " را براي پیرايش خود اختیار} ديگر{و موي کسان 

اما مسئله . گناھان زنان دوزخ ارداويراف نامه است که نشان از جامعه مذھبي سخت گیر و عبوس ساساني دارد 

ھا يک جا از تباه کردن خويدوده نام برده شده است که گناه زناني بوده است که رضا نداده اند به ھمسري خويدوده، تن

 -ماري نیرومند که از تن زن باال مي رفت و از دھان او بیرون مي آمد-شايد ماليمت در پادافره گناه . نزديکان خود درآيند

مواضع جامعه مذھبي در مورد امر ازدواج با نزديکان دارد، ثوابي که  و ھمچنین تنھا يک بار اشاره به آن، نشان از تغییر

  .رو به فراموشي مي رفت

از گناھان مشترک مردان و زنان که موجب مي شد ايشان را کنار ھم و با سرنوشتي مشترک ببینیم، يکي دروغ گفتن 

  ).٩٩فصل(م نافرماني کردنو سو) ٩٨فصل(، ديگر مردار خوردن و آفريده ھاي اورمزدي را کشتن)٩٧فصل(بود

در بھشت که در ابتداي کتاب از آن سخن گفته مي شود، زنان بسیار حضور ندارند يا اگر ھستند در انبوه روان ھاي 

اما به ويژه زناني با انديشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک حضور دارند که شوھر خود . روشن، جنسیت آنان پیدا نیست

ستايش ايزدان به جاي آورده اند . ن آب را، آتش را، زمین، گیاه، گاو و گوسفند را خشنود کرده اندآنا. را ساالر داشته اند

  )١٣فصل.(و فرمانبرداري شوھر و ساالر خويش را انجام داده اند
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