
 نامه گناهان زنان در ارداويراف
∗سيما سلطاني

و:چكيده كتاب. نامه بررسي كرده است حضور او را در كتاب پهلوي ارداويراف مقاله حاضر نقش زن

مت مزبور از كتب ديني زردشتيان است كه اگرچه در زمان خر نوشته شده است اما اساس باورهايأهاي

ميشك به دوران ساس مطرح شده در آن بي مي اني باز و با تدقيق در موضوعات آن به گردد توان
و وضعيت آموزه و از آنجا كه كتاب فصولي مستقيماً در باب زنان هاي ديني آن عصر آشنايي يافت

و شيوه برخورد با آنان دارد، بررسي كتاب از اين منظر، غوري است  گناهان ايشان در دنياي پس از مرگ

.انيدر مسائل زنان در عصر ساس

و مرداني روبرو مي شود كه به داليل  ارداويراف در سفري كه به دنياي پس از مرگ دارد با انبوه زنان

و يا دوزخ فرستاده شده و گناهان آنان،يتوضع مقاله با بررسي.اند مختلف به بهشت  تك تك زنان

و ضمن تذكر به اهميت زنان در عصر ساساني به اين نتيجه مي  مبتني پادافره زنان غالباًرسد كه گناهان

و رفتارهايشان ايشان را مستوجب بهشت يا و بر خالف مردان كه مشاغل بر جنسيت آنان بوده است

و وظايفي كه مردان دوزخ مي و غالباً از ديد مردان كند، زنان با ديدي جنسيتي، تنها در موضع زن

م اجتماع بر دوش آنان نهاده .شوندياند به بهشت يا دوزخ فرستاده

عادت( پرهيز در دوره دشتانعدم گري، خيانت به زندگي زناشويي، روسپي: ارداويرافنامهدرگناهان زنان

و)ماهانه از، جادوگري، نافرماني در شير دادن به فرزند، سقط جنين، زبان درازي با شوهر عدول
.در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است) ازدواج با نزديكان( خويدوده

زنعصر ساساني،:ي كليديهاهواژ .گناهواردوايراف نامه،

 Simasol@yahoo.com كارشناسي ارشد تاريخ ايران باستان از دانشگاه تهران∗
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 طرح مسئله

ار كتاب ارداويراف و باورهاي داوير نامه يا ازنامه كتابي است پهلوي كه به ويژه به دنياي پس از مرگ

و گـجرا. پردازد زردشتيان در اين مورد مي تي ترجمه از نظر اهميت همين بس كه كتاب به پازند، سنسكريت

و و شعر فارسي نيز برگردانيده شده است شده اگرچه كتاب در زبان پهلوي به لحاظ زماني متأخر. به نثر

مي مي و تأليف نمايد اما اصل دست كاري نشدة كتاب را دست كم به زمان خسرو انوشيروان مربوط دانند

و آنچه هم اكنون در دست است، احتماالً به قرن چهارم يا .گرددمي پنجم هجري بازنهايي آن

او برخي احتمال داده. اي برخوردار است شخصيت اصلي كتاب نيز همچون خود آن از اهميت ويژه اند كه

و اخالق انوشيروان است، برخي نيز همان وزير خسرو چون موله برآنند كه كتاب دستورهاي مربوط به آيين

و به اين ترتيب شخصيت اصل چه اين حدس.ي كتاب نيز مبدع آيين جديدي استدين جديدي را در بردارد

 دورهو اعمال زردشتيانها باورداشت بخش بزرگي از بازنمايكتاب ها درست باشد چه نباشد،و گمان

.استساساني انگشت

كه. حضور زنان در كتابي با اين اهميت استهاما آنچه به ويژه مطمح نظر اين مقاله بوده، مسئل كتابي

دانيم كه ويراف يا ويرازمي. ساساني را تا حدودي به اين مسئله نشان دهد اند نگرش زردشتيان عصرتو مي

و منگ به معراج مي و باالخره دوزخ پس از نوشيدن مي و كتاب، شرح مشاهدات وي در بهشت، برزخ رود

و گناهاني در ارتباط با انجام نداد. است ن تكاليف شرعي روبرو وي در آن دنيا با گناهان مختلف اخالقي

مي.شود، برخي از اين گناهكاران زنان هستند مي و پادافرهي كه براي آنان در نظر گرفته شود، نوع گناه آنان

دره ويژهب. كند بي شك رازهايي از جامعة ساساني را بر خواننده آشكار مي  آنكه زنان در اين كتاب حتي

مي) ان در نظر گرفته مي شده استمحلي كه براي دشت(ترين نقاط خانه مخفيانه و به نمايش گذاشته شوند

ف( ترين رفتارهاي آنان گاه پنهاني ) رزنداز شانه كردن موي خود روي آتش تا نداشتن رأفت مادري در قبال

مي تفاوت. گيرد مورد قضاوت قرار مي و مردان گناهكار ديده هاي شود، چه تفاوت هايي نيز ميان زنان

چ تبعيض و ازه تفاوتآميز هايي كه ناشي از نقش آنان در اجتماع بوده است، همچنين گناهاني هستند كه

و مرد حادث شده آن رابطة ميان زن و و ضعف آن را در جامعه به چالش اند و قدرت ها نيز جايگاه زن

. تر ديده شود مقاله تالش كرده است تا اين جايگاه هرچه روشن. كشند مي
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و فهرست گناهان زنانچگونگي مكاشف ه

 عهد خسرو احتماالً(پارسا، روحاني عصر ساساني) ويراز(نامه شرح سفر ويراف كتاب پهلوي ارداويراف

در متن كتاب آمده است كه در اين زمان در ايمان. به جهان ديگر است)1376:168تفضلي،()انوشيروان

به-و از اين جهت دين)1372:41 نامه، ارداويراف(مردمان گمان رخنه كرده بود و  مردان اندوهمند بودند

كه. دنبال چاره و از عالم مينوي خبر آورد پس از بررسي بسيار به اين نتيجه رسيدند كه كسي از ايشان برود

و يوژداهري آيا آنچه بهدينان انجام مي يا به ايزدان مي1دهند، از يسنا، درون، آفرينگان، نيرنگ، پادياب رسد

.وانبه دي

و پيش كسوتان او در انجام چنين عملي  رفتن به جهان- در مورد اينكه نام واقعي ارداويراف چه بوده

و خبر آوردن از آنجا  نخستهاي بسيار رفته است، چنانكه در فصل اند، سخن چه كساني بوده-مينوي

انامه نيز دست كم از يكي از ايشان، انوشه روان آذربادماراسپ ارداويراف ين ندان كه در زمان شاهپور دوم

آيد كه اين عمل در آتشكده بزرگ همچنين از متن چنين برمي.، ياد شده استآزمايش ديني را انجام داده

او) ويراز(ويراف. در فارس صورت گرفته است2آذرفرنبغ و برگزيده دستوران دين از ميان مردمان بوده است

و كردار و گفتار نامه، ويراف مطابق با متن ارداويراف.از همه ديگران بهتر بوده استش كسي بوده كه انديشه

و تن بشست، جامه نو پوشيد راسر و بدين ترتيب، با بوي خوش خود  خوشبو كرد، دعا خواند، خوراك خورد

و منگ گشتاسبي و به جهان مينوي اندر شود3آماده شد تا سه جام زرين مي . بنوشد

مينامه شرح ارداويراف و ايزد آذر طبقات بهشت را و اين سفر است كه ويراف به همراهي سروش بيند

و رنجند  و سزاي گناه خود در شادي و از هر يك از مردمان كه در اين طبقات از پاداش عمل دركات دوزخ را

و شادي را مي و چنين است كه پس از خواندن اين كتاب، فهرستي از نيكي سبب رنج و بدي پرسد دره ها ا

و آنچه نبايد. آيد پيش چشم خواننده مي ت،به عبارت ديگر آنچه بايد كرد ييد اوهرمزد در آيين بهدينانأ با

 
و مراسم طهارت است اين همه فهرستي از اساسي-1 .42:ه نقل از آموزگار، همانجاب. ترين تشريفات آييني
و برزين-2 ، بهار(گزارنده. فرنبغ دادگي، بندهش. مهر، چون سه فره به پاسباني جهان آفريده شدند سه آتش فرنبغ، گشنسپ

مي.)90:1369 و اشراف محسوب آن آتشكده آذرفرنبغ، برترين آتشكده دوره ساسانيان بوده كه مختص موبدان و در شده است
د ميدوره ).116: 1375بهار،(سوخته استر فارس

و در زراتشت-3 و پس از آن توانست اوستا و نوشيد نامه آمده است كه گشتاسپ نيز اين مي به منگ آميخته را از زرتشت گرفت
و بپذيرد زند را درك  .)1338:78، بهرام پژدو( كند
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، بازگوكننده2 گذشته از اهميت آن براي تاريخ ساساني1شك نيست كه متن ارداويراف نامه. گردد مسجل مي

از عدالت از روحهايي پنهان بخش و همچنين نمادي اما آنچه. فرهنگ باستاني اين مردمان استخواه ايراني

زن) پرهيزگار، درستكار، صالح، نيكوكار( به ويژه در اين نوشتار مورد توجه خواهد بود حضور زن، زن اهلو و

.در درازناي متن مزبور است) بد، ناپاك، گناهكار(دروند

مي نخستين زناني كه در متن به آن و هر شود، زنان ارداويراف ها اشاره تـن هفت هستند كه هفت نفرند

در مورد ايـن هفـت. اند به زني او نيز درآمده3)ازدواج با نزديكان( خواهران اويند كه به آيين مقدس خويدوده 

و يشت كرده بودند} متون{«زن نخست آنكه آنان به اقرار متن،   آموزگار دين را به معنـاي4.»دين را از بر

و در اوستا گرفته است، به عبارت  ديني آيين هاي ديگر اين هفت زن امكان آن را داشته اند تا اوستا را بدانند

از«مي دانيم كه بارتلمه ضمن اينكه وضع زنان را در عصر ساساني. يشت بخوانند و تحـول در حـال ترقـي

 اري داشته استد بيند، معتقد است كه تربيت دختران بيشتر جنبه خانهمي)13: 1344بارتلمه،(» پائين به باال 

و از سوي ديگر وي وجود تربيت علمي در ميان زنان امپراطوري ساساني را به كل نفي نمي.)15: همان( كند

كنـد كـه بـه دليـل ماجراي زناني را نقل مـي) هزار حكم قضايي( از كتاب ماديگان هزاردادستان نمونهبراي 

.)43- 1328:105شـهزادي،(گذارنـد مـي اطالعات باالي حقوقي خود، قاضي محققي را انگشت به دهان 

و پسنديدگي مردان اوستا مي مي اند خوانده وجود اين هفت زن در ارداويراف نامه كه به خوبي اند كردهو يشت

مي سرودهو گاهان مي  » اسـت زن داراي حقـوقي نبـوده« تـر هـاي قـديم دهد كه اگر هم در زمـان اند، نشان

به)12: بارتلمه، همان( )16:همـان(»شيوع روزافزون تحصيل كماالت در جهان زنان ساسـاني«تدريج، اما

دم البتهآنان را آماده كسب استقالل كرده بوده است، و يكـم از آن نه چنان استقاللي كه زنان قـرن بيـست

ازأو نـش)1356:39آموزگار،( زنند، اما استقاللي كه مبتني بر محترم بودن پيوند ازدواج مي عـشقت گرفتـه

. است)43: همان(ايرانيان قديم به داشتن فرزندان بسيار

و( ترجمه متن به فارسي توسط دكتر آموزگار-1 و دوزخ در آيين مزديسني،(، دكتر عفيفي)مطابقه آن با پهلوياز فرانسه ارداويرافنامه يا بهشت
و يكم از كتاب پژوهشي در اساطير ايران(و دكتر مهرداد بهار) 1372دكتر رحيم عفيفي، تهران، توس،  .موجود است) بخش بيست

مطكريستن سن آورده است كه مسلماً-2 و سا مضمون كريستن سن،(اساني است، اگرچه وي در وجود ارداويراز شك دارد لب اين متن از دوره
1378 :35.(

ن-3 و پيشينه آن .، فصل دوم1372 به كتاب مظاهري،.ك. براي يك شرح تفصيلي از اين آيين
. ترجمه دكتر مهرداد بهار از ارداويراف نامه-4
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و دوزخ ارداويراف1 حيات اجتماعي زن در تاريخ ايران، نويسنده به فهرستي از حضور زنان در بهشت نامه

و به انواع متفاوت دست مي و دوزخ ديده دهد كه نشان از آن دارد كه مردان بيش از زنان تري در بهشت

و شيوه متنبه شدن آنان يكنواختشوند مي و بيشتر مبتني بر جنسيت آنان استو اينكه گناهان به عبارت. تر

مي«ديگر و دوزخ و زنان را رفتار جنسي درست يا نادرست به بهشت و قدرت خوب و مردان را مشاغل برد

مي.)108: همان(» ناخوب آنان ان با اينهمه وقتي به تاريخ مذكر دازه توجه ارداويراف نامه به نگريم، از همين

.زنان، حتي جهت انذار يا تنبه نيز حيرت زده مي شويم

و دوزخ ارداويراف مي اگر از جنبه كميت بنگريم، در هنگامه بهشت شوند نامه، زنان كمتر از مردان ديده

پل اما در همان اولين قدم )ن گناهكاران، مكنزيپل جداكننده روان پرهيزگاران از روا( هاي ويراز بر چينود

مي نمونه به. گردد اي از اهميت زن در زندگي ديني ساسانيان نمودار و كنش خويش را روان پرهيزگاران، دين

و خوش رسته دوشيزه«صورت  كهمي»اي نيكوديدار را« بيند به تقوا رسته بوده باشد، فرازپستان، كه او

و جان}و{نشست}نه{پستان باز دوست}ش{او را تن چنان روشن كه ديداركه} بود{پسند دل

او{نگريستن}و{ترين داشتني در جهان مادي هايي كه مرد اهلو به پاس نيكي2.»}بود{ترين بايسته} بر

و فرهمند كرده است، اينك راهنماي وي به جهان مينوي دوشيزه از سوي ديگر روان. اي است چنين زيبا

در بدكاران نتيجه بدكرداري ميهاي خود را و جهان مادي، باز، به هيبت زني روسپي بينند كه برهنه است

و بدبو، با بلغم بي و بدبوترين خرفستري اندازه، همچون ناپاك حد ) مكنزي،حيوان موذي، حشره زيانكار( ترين

زن. ترين است كه زيان رساننده و هيبت و بدي در آن جهان هر دو به شكل به عبارت ديگر نتيجه نيكي

و كند، دوشيزه جلوه مي و دل انگيز يا زني روسپي .عفنمتاي زيبا

و جنسيت زناناز آنها مستقيماً با زن بودنبسيارى نامه انواع متفاوتي دارد، گناهان زنان در ارداويراف

و نخست،:ازعبارتندكهشود مربوط مي آن(گرى روسپىخيانت به شوهر كه گناهى است كه به فراوانى از

و پادافرهى بزرگ در پى دارد ياد مى عادت ماهانة( گناهانى است كه به نوعى با مسئلة دشتان دوم،).شود

و تخطى زنان از انبوه بايد) زنان مى است نبايدهايى- مرتبط است مى كه در اين دوران بر زن و او بايست رود

و خود را از در اين دوره،حرمت گذارد و باران، آتش، آب، چون موجودى ناپاك از مقدسات اعم  خوراك

. قبل از اسالم: حيات اجتماعي زن در تاريخ ايران، دفتر اول. سينمايي- دفتر پژوهشهاي فرهنگي وابسته به مراكز فرهنگي-1
. 1369تهران، اميركبير،

.نامه ترجمه دكتر بهار از ارداويراف-2
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اين گناه. آمده استگناه جادوگرى كه گاه در كنار گناهان مربوط به دشتان سوم،. دور بدارد شوهرارتباط با

مىاز جمله گناهان خاص زنان است و ناموجه  گناه مادرانى است كه از شير چهارم،. سازد كه ايشان را مطرود

گا دادن به نوزاد خود ابا مى به(ه به دليل سبك سرى كنند، آيا در آن زمان هم چون زمانة ما برخى از ايشان

مىتصور خوش اندام ماندن از شير دادن   بسيارو گاه به دليل فقر، چرا كه شير آنان خواهان) كردند؟ دورى

مىداشت و  از گناهان بزرگكه گناه سقط جنين پنجم،.توانسته مورد استفادة كودكان مرفه قرار گيرده

مىاين گناه.نامه است ارداويراف و با تمام گشته مادر به شيوه موجب و دردآور به مجازات برسد اى احساسى

.جان از دورى فرزندى كه خود سقطش كرده آزار ببيند

مى است گناهانى،از ديگر رشته گناهان زنان و كه در ارتباط ايشان با ديگران معنا به نوعى به شود

بتعاملبهو در جامعه جايگاه آنان  با زنان به ويژه در ارتباط اين نوع از گناهان گردد،مىر با مردان

ومىشوهرانشان رخ  و دهد موقعيت تثبيت ايشان در تالشبيش از آنكه به زنان بازگردد به مردان

بى.شود مردساالرانة خود در جامعة ساساني مربوط مى ران آن امانى كه ميان همس در جنگ خاموش اما

و گاه غير منصفانه به نظر مى زبان.رسد جامعه درگرفته است، پادرميانى مذهب البته به سود مردان محسوس

مى زنان كه ويژهدرازى با شوهر گناهى است  را در آن حرمت جايگاه مرد به عنوان آقاى خانه و زن شكند

و دشنام مى تن. كشاند چون موجودى عاصى به بد زبانى و البته به همخوابگى با شوهر نمىچنين زنى دهد

مى به پادافرهى انتقام مى گناه ديگر كه باز بوى عاصى. گردد جويانه دچار بى گرى و نشان از اعتنايى دهد

و رنگ بر خود نهادن . استبرخي زنان آن دوره به مقدسات جامعه دارد، آراستن

بهنوع و بيشتر گناهى است دينىديگر گناهان زنان، گناهاني است كه ارتباطى . زن بودن زنان ندارد

مى اگرچه دست كم يك زن را مى را بينيم كه تالش و گناه بى ايمانى خود كند تا از خود سلب مسئوليت كند

و نشان مى دهد كه زنان آن عصر در جايگاه خود بر دوش شوهر بيندازد، استدالل وى بسيار هوشمندانه است

و به آن انتقاد داشته كرده در جامعه تفحص مى از جملة اين نوع از گناهان، گناهان مشترك با مردان. اند اند

و تواند است، گناهانى كه به لحاظ دينى هر مرد يا زنى مى مرتكب شود چون دروغ گفتن، مردار خوردن

.هاى اورمزدى كشتن آفريده

مىادامه در طبايك، كنيم با ارجاع به متن تالش .بندى شده در باال را شرح دهيمقهيك گناهان

و شكستن پيمان از مكررترين گناهان و خيانت به زندگي زناشويي  زنان دوزخي روسپي بودن

كه. نامه است ارداويراف خانواده به آيا انبوهى اين گناه از آنجاست كه زنان ساسانى كمتر مشخص نيست
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دراند مقيد بوده . توان به يقين به آن رسيد گير بوده است، نمى اين مورد بسيار سختو يا اينكه روحانيت زمانه

كه همينقدر مى چدانيم كه روان و]به همسر خود بى اعتنايى كرد[ در گيتي شوي خويش هشت« نين زني

و روسپي  سزايي بس آزاردهنده) ترجمه دكتر آموزگار،نامه ارداويراف(» گري كرد تن به ديگر مردان داد

مي چنين زني.بيند مي و خرفستران با پستان به دوزخ آويخته مي]حيوانات موذى[شود . جوند همه تن او را

آنو گناه خيانت . تكرار شده است70و24،62،64 در فصول عقوبت دردناك

 همچون بسيار متون پهلوي ديگر، در اين متن نيز چونكهاست) عادت ماهانه( ديگر مسئله دشتان

و دوريا نشانه از كتاب. از زن دشتان جزو وظايف پرهيزگاران به شمار آمده استي اهريمني از آن ياد شده

و محل اقامت جداگانه،يابيم كه زنان را در هنگام دشتانمي شايست ناشايست در كه خانه اي بوده است

،(اند گزيده توسط آن از ديگران دوري مي  جايگاه آلودگي قلمداد اين خانه).1369:29شايست ناشايست،

مي مي و زنان و شده و جامه چنين زني و حتي پوشاك بايست كه دست كم نه شب تا پاكي كامل جدا نشينند

و در طول اين مدت جدايي كه مي همان(توانسته تا يك ماه نيز دوام يابد خوراك او ناپاك بوده است

و تن جايز نبوده است،)61:كتاب سخ. شستن سر مياگر سرما و بايدت بود تنها شد به آتش نزديك شد

و آتش را بيااليد و باران رفتن به زير نگاه كردن به خورشيد،،براي زن دشتان. پرهيز كرد كه زن دشتان آب

و دست به آب تر كردن همه گناهانيباران . است با پادافره سخت بوده،

مي»تشايست ناشايس« اينكه آيا آنچه در مورد زن دشتان در و يا صرفاً آمده چيزي بوده كه واقع  از شده

مي هاي ديني هر جامعه است كه در رسالهبوده دستوراتي جنس بي اي ازآنتوان يافت، كه امكان وقوع آنان

و نبايد مفهوم باشد، و شبهه دارد جمالت بايد ه زنان جامعه ساساني كه درگير كارِاينكه چگون. جاى شك

و بسيار امور مربوط به خانه، مي ديگر بودهكارهاى مادري، كشاورزي و توانسته اند، اند يك سوم زمان هر ماه

را يك سوم عمر خود را در اتاقكي به بطالت بگذرانند، اينكه دوري از مادر خانه كه نمي توانسته خوراك خانه

ف و خالصه مادري كند چه به سر ميآماده كند، لباس بشويد، ظرف بشويد آورده است، رزندان جامعه ساساني

بي پرسشهمه  هاى شان از چنين پرهيز شك نيست كه اگر زنان در دورة عادت ماهانه.پاسخ مانده است هايي

 است، اما از آنجا كه جز اند كه تحمل آن آسان نبوده اند زندگى رقت بارى داشته كرده سختى تبعيت مى

و آشكار به اين شيوة خاص نگرش به جايگاه زن در اين دوران ديده هاى معمول، اعتراضى بزرگ نافرمانى

يا نشده است شايد بتوان گفت كه اين و برد اجتماعى چندانى نداشته است و همه تنها در متون دينى آمده

يك زنان خاص متدين بوده است كه خود خواستويژه و يا به فراخور مقام اجتماعى خويش، مثالً تعلق به ه
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مىخاندا در به هرحال ناپرهيزي در دوره دشتان از گناهان بزرگِ.اند دادهن بزرگ روحانى، به آن تن  ياد شده

و سزاي آن در دوزخ ارداويراف كه،نامه است و مرداني نيز و كثافت مردمان است  خوردن تشت تشت پليدي

مي در دوران دشتان زن، با او هم در برخي فصول ارداويراف نامه. شوند خوابگي كنند، دچار چنان پادافرهي

و كنار جادوگري آمده است كه خود گناهي است بزرگ، زني كه در گيتي و«ناپرهيزي در دشتان همراه زهر

و جادو شده[)��:��
	 ���������(» روغن افسون كرده مي]دعا خوانده مي نگاه و به خورد مردمان  دهد، دارد

و روده شكم او را در آن جهان مى مىدرند .دهند هايش را به سگان

مي. نافرماني در شير دادن به فرزند تازه تولد يافته مرتكبين فراوان داشته استگناه گريد چنين زني در دوزخ

و گوشت پستان خويش مي ميكَو پوست و مي87در فصل.)������ ����� ���(خورد ند گويد از موردي

و خواستهبه دست آوردنكه زن براي  به. كرده استپرهيز، از شير دادن به كودكش مال او شير خود را

مي كودكان مرفه مي و الجرم كودك خويش گرسنه را آمده است كه چنين زناني94در فصل. دارد فروشد

د نهها را بر روي تابة هاي خود پستانستبا آنا گرم و مي ده بودند . گردانيدند ها را از اين سوي به آن سوي

ياو به عهده گرفتن شغل دايگى مادر شيرآيا فروش و ناتواني بوده است، و تمايل از شدت فقر از سر هوس

 اگر.تابيده است به هرحال جامعه مذهبي ساساني آن را بر نمي، چنانكه در متن آمده است؟»سود گيتي«به 

و بينيم كه زنان على فرض كنيم كه اين شغل به دليل فقر ايجاد شده بوده است، مى رغم داورى مذهب

و احتماالً در اين تصميم داده جامعة مذهبى زمان به آن تن مى كه گيرى چندان قائم به خويش بوده اند اند

و متون مذهبى واگذاشته شده بوده است به اين معنا كه ديگر عوامل. جلوگيرى از عمل آنان به مذهب

و يا اعمال فشار شوهران  در اين به هرحال. توانسته چندان مؤثر بوده باشد نمىجلودار جامعه مانند نظر مردم

و تنها از توان ازغريزة مادرى درگذشت مسئله نمى و به راحتى پذيرفت كه مادرى نوزاد خود را گرسنه بگذارد

و ناچارى نقش پس باز بايد به راه هوس شير بازگرفته شده از او را به كودكى ديگر بدهد، ناشى از آن فقر

. كه برخى زنان ساسانى براى امرار معاش ناچار بوده اند چنين كنندپذيرفتوتوجه كرد

ميرسد سقط جنين غالباً به نظر مي كه به دليل خيانت زن به مرد صورت گرفته است، چه با اهميتي

مي داشتنخانواده عصر ساساني به ي مادر، كه موجب سرافراز داده است، سقط فرزند قانوني كودكان بسيار

و مگر اينكه چنين استدالل كنيم كه زنان على.رسد در نزد شوهر بوده است، معقول به نظر نمي رغم دين

و داشتن مسئوليت مزبور مى و دست به سقط جنينِ گريخته باورهاى جامعه از زحمت بزرگ كردن كودكان  اند

كه نيزتوانمى. اند زده ناخواسته مى زنان بزهكارى كه رابطة جنين نزد سقط چنين به قضيه نگاه كرد
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صاحب چنانكه چنين زنانى از طريق رابطة نامشروع. معمول بوده استاند نامشروع با مردان ديگر داشته

و يا مالى نمىاند شده فرزندى مى اند آن كودك را نگاه دارند، در نتيجه توانسته كه به داليل اجتماعى، مذهبى

ا زده دست به سقط جنين مى و از بين اند ما از آنجا كه زندگى در آيين زردشت خود امرى بسيار مقدس بوده

مىشده است، نامشروع بودن چنين كودكى بردن آن امرى اهريمنى محسوب مى و ناديده انگاشته  شده

وسقط جنين محكوم،جداى از مسئلة فحشا با«.پادافرهي سنگين داشته است بوده ديدم روان زني كه

ميپستان كوه آه مي ني و كودكي از آن سوي كوه مي كند و بانگ او و كودك به مادر نمي گريست رسيد آمد

كه.)78همان كتاب، فصل(»و مادر به كودك نمي رسيد و دردناك است مادرى كه با پستان تصويرى گويا

و تالش مى ر عضو نمايندة غريزة مادرى است در مقابل كوهى از آهن قرار گرفته و پيش كند تا كوه ا بكند

مى برود چرا كه در پس كوه صداى كودكش را مى ت گويي قانونگذ.زند شنود كه مادر را بانگ ثيرگذاريأار بر

و عامداً چنين صحنه  چنين رقت آور از شكستن قانون سخن اي بر غريزه مادران ساساني آگاه بوده است

.رانده است

از دادنشتن او، دشنامزبان درازي با شوهر، خوار دا و پاسخ دادن براي توجيه كار خويش، ، نفرين كردن

ديدم روان زني كه زبانش را به سوي گردن«.ندا پادافرهي سخت دردناك داشتهجمله گناهانى بوده اند كه

و در هوا آويخته بود مي جويي آغشته چنين تصويري چنان به شادي انتقام.)26همان كتاب، فصل(» كشيدند

و راهي نمانده بود است كه گويي  مردان عصر ساساني به راستي از زبان درازي همسران به جان آمده بودند

 پرداختن به چنين رفتارهايى، آن هم در يك متن مطلقاً مذهبى.جز انتقام در خواب به منگ آلوده ويراز پاك

به نشان مى و خاموش نبودهستمدهد كه زنان عصر ساسانى زنانى تن و كم آنقدر زباناند، دست داده آور

مىنعصيا مى نموده گر چنان نبوده. افتاده است اند كه مردان براى احتجاج با ايشان به نيروى مذهب نيازشان

و يا گرسنگى دادن ازو استفاده از قدرت مالياست كه به زور كتك  بتوان از پس آنان برآمد، ناچار مردان

و دست زبان آن مى ديننهىها به دامان مذهب مؤثر اند كه خود آشكار نيست تا چه اندازه بردهى پناه

. افتاده است مى

هم در متن، همچنين و پيمان شكني از گناهان بزرگ تن به خوابگي ندادن زنان، خشنود نبودن به شوهر

و اين امر كه ايشان در مسايل جنسى  محسوب شده است كه خود دليل ديگرى است بر ابراز قدرت زنان

و حقوقى قايل بودهبراى   ديگر آرايش كردن. اند كه براى شوهرانشان موجب دلتنگى مى شده است خود حق

و موي كسان«و )73همان كتاب، فصل(»]كردن[ را براي پيرايش خود اختيار]ديگر[رنگ بر خود نهادن
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و استقالل زنان كه گناهى است باز نشاناست،  آن دوره زنانكهمى بينيم.ن دورهآدهندة ميزان آزادى

مىچون زنان امروز مى داده به ظاهرخود اهميت مى زده اند، موى را رنگ و آن را از كاله گيس. اند آراسته اند

مى برده براى زيبايى بيشتر سود مى و خيابان و كوى و همسر و البته اين زيبايى را به رخ سر اند كشيده اند

مى چنانكه شائبة بى مىاسترفته ايمانى در آن كرده است چنانكه در متنىو صداى مردان خدا را بلند

و از آن احتراز دهند م.مذهبى از آن بنالند و آتش زير تن نهادن، چنانكه گرماى شانه كردن وي باالي آتش

از ارداويرافى از زمره گناهان زنان دوزخاى را گرم كند، آن بى واسطه تن سرد زنانه نامه است كه نشان

م و عبوس ساساني ذهبي سختجامعه بىگير و احتماالً از و البته از تقدس آتش توجهى زنان به آداب دارد

مى مگر نه آنكه زنان به دليل حضور بيشتر در خانه با آتش مؤانستى افزون. گويد ويژة آن سخن مى اند يافته تر

 اند؟ كردهو ناچار كمتر به آداب سخت حرمت آن توجه مى

و يا پدر(ه خويدوده اما مسئل  تنها يك جا از تباه كردن.)ازدواج با نزديكان از جمله ازدواج با برادر

گناه زناني بودهو اين نام برده شده استو يا به عبارتى عمل نكردن به ثواب ازدواج با نزديكان خويدوده

ايد ماليمت در پادافره گناهش)86همان كتاب، فصل(اند به همسري نزديكان خود درآيند است كه رضا نداده

مي( مي ماري نيرومند كه از تن زن باال و از دهان او بيرون و همچنين تنها يك بار اشاره به آن،) آمد رفت

مينشان از تغيير مواضع جامعه مذهبي در مورد امر ازدواج با نزديكان دارد و، ثوابي كه رو به فراموشي رفت

و شاي و تا حدى غير عملي در واقع دستور دينى قديمى د زن ساالرانة خويدوده را به امرى كمتر ممكن

.كرد تبديل مي

مي68نامه فصل يكي از فصول خواندني ارداويراف و زني سخن كه است كه در آن از روان مرد گويد

و زن را به دوزخ مي از) كمربند ديني زردشتيان( مردكشيدند، زن در كستي مرد را به بهشت و آويخته

ميدوگانگي و شوهرش گاليه و بدي مرد نيكي. كند سرنوشت خود بر هاي خود را بهمي هاي زن را و شمرد

بيويژه از دين و مى داري خود و دوزخى بودن همسرش قابل ديني زن استدالل آورد تا بهشتى بودن خود

ميهضم گردد  مي«:كندو اينجاست كه زن با سخناني بس پرمعنا چنين استدالل  تو ان زندگان همه تنِدر

و پادشا و روان من از آنِهبر من ساالر و جان و تن و پوشش من از تو بود، بود و نگاهداري و خوراك  تو بود

و نيكوكاري نياموختي كه و مجازات نكردي، چرا كه نيكي پس تو چرا مرا براي اين كار آسيب نرساندي

و نيكوكاري كنم تا اكنون و رنج را متحمل شوم؟ الزم نباشآنگاه نيكي ).82: ترجمه آموزگار(»د كه اين آزار
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م كهيزن و ميان زندگان، اين تو بودى كه بر من ساالر بودى، اين تن تو بود گويد كه وقتى زنده بوديم

و چنين مى و مسلط بود و بر تن من پادشاه و روان من متعلق به تو است، تهية خوراك و جان گفتند كه تن

بى مرارغم چنين تسلطى از جمله وظايف تو بود، پس چرا تو علىپوشاك من  به از دينى نهى نكردى؟ چرا

و تالش به من كارهاى نيك نياموختى تا توانايى  دليل تخطى از راه درست مجازاتم ننمودى؟ چرا به اصرار

و رنج و اينك الزم نباشد كه چنين آزار تن؟ متحمل شومىنيكى كردن داشته باشم اقض ساالري مرد گويي

و بازخواست از زن در آن جهان چنان آشكارا ظالمانه مي نامه نموده است كه در ارداويراف در اين جهان بر زن

مي نيز مي رواگر.شده است بايست از آن ياد و مجازات ميچه اين زن با كمترين پادافره و مرد برو  ولو،شود

ميدر بهشت بنشيند، از عمل خود شرمگين مى، باز و مجازات وى نشان دهد كه نويسندة ردن زن به دوزخ

.تأكيد كند مختار بودن هر انسان در انتخاب راه زندگىبرخواهد متن مى

و زنان كه موجب مي راودش از گناهان مشترك مردان و با سرنوشتي نامه در ارداويراف ايشان  كنار هم

و آفريده،)97فصل( مشترك ببينيم، يكي دروغ گفتن بود فصل( هاي اورمزدي را كشتن ديگر مردار خوردن

در. است)99فصل(و سوم نافرماني كردن) 98 و گناهكار مرد باز قدمى  اين سرنوشت مشترك گناهكار زن

و رعايت حقوق انسانى هر مى راه يكى به حساب آوردن ايشان و نشان دهد كه دين از منظرى دو است

و يكسان به دين مىداران زن و از مسئلة همراهى با مردان در تسلط بر زنان كه بگذريم مرد ؛ نگريسته است

و زنان را در اعمال دينى،بزرگان دين مى مردان .اند پنداشته يكسان

ميآغاز در بهشت كه در شود، زنان بسيار حضور ندارند يا اگر هستند در انبوه كتاب از آن سخن گفته

آ روان و كردار نيك حضور. نان پيدا نيستهاي روشن، جنسيت اما به ويژه زناني با انديشه نيك، گفتار نيك

مى.اند دارند كه شوهر خود را ساالر داشته ، چون دستورى آيد اين ساالرى كه كمتر امرى دينى به نظر

مى رستگارىمتفاوت براى و دين.شود زنان صادر  بر مردان در تسلط- دستورى كه نشان از همدلى مردان

در. زنان دارد مى ديگر فرمانانجام زنان بهشتى از هاى دينى تفاوتى با مردان ندارند تنها اينكه بايست

و گوسفند را خشنود كرده نيز چون مردانآنان.شوهران خود فرمان برند واند آب را، آتش را، زمين، گياه، گاو

ب)13فصل(اند ستايش ايزدان به جاي آورده و در آنجا آرام گرفتهه بهشت رفته پس چون مردان .اند اند
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