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چکیده
ارداویرافنامه یک متن پهلوی است ،که در دوره ساسانی حدود  6855تا  6755ساال بلان نشاشاته
شده ،این کتاب شرح معراج موبدی به نام ارداویراف میباشد کاه باا راورد مایو منا

باه اهاا

روحانی میرود و شرح سفرش را دبیری کتابت میکند ،این اثر احتماال در اواسط بر پانمم ماییدی
(عصر انوشیروا ) به زبا پهلوی نشارش یافته و ازو کتب دینی زرتشتیا به شمار میرفته اسات ،در
این مقاله نهاد رانواده در ارداویرافنامه از نشاهی آماری مورد بررسی برار گرفتاه اسات ،هادف از ایان
تحقیق آ است که دیدگاه اامع و روشنی درباره ایان نهااد باه دسات آیاد تاا در ساایه آ  ،دیادگاه
روشنتری درباره نهاد رانواده در دوره ساسانی و زرتشتیا آ دوره که معاصر با زماا نوشاتار کتااب
هستند حاصن شود ،نتیمه ای که از این تحقیق گرفته شاده اسات ایان اسات کاه نهااد راانواده در
ارداویرافنامه مطابق مطالب مندرج در کتاب کامی منطلق و همسو باا نهااد راانواده در دوره ساساانی
است و این نشا میدهد که کتاب ارداویرافنامه میتواند به عنوا یاک منلاع معتلار اهات بررسای
وضعیت ااتماعی دوره ساسانی مورد استفاده محققین برار گیرد .شیوه تحقیق در ایان مقالاه اسانادی
کتابخانه ای و ابزار کار فیش برداری میباشد.
کلید واژه ها :نهاد رانواده ،ارداویرافنامه ،ساسانی ،دین زرتشت ،متو پهلوی
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مقدمه
ارداویرافنامه کتابیست در زمینه کشف و شهود و پیششویی که برای نخساتین باار باه راط و زباا
پهلوی ساسانی نشاشته شده است ،این کتاب شرح معراج ارداویراز یا ارداویراف و درزبا اوستایی اشاه
ویرازه به اهانی دیشر است« ،این سیر و سلوک از نوع سفر شامنی اسات و بابان تطلیاق باا کتیلاه
معراانامه کرتیر موبد بدرتمند ساسانی در سر مشهد کازرو میباشد» 6.مطابق متن کتاب 955 ،سال
پس از ظهور زرتشت ،اسکندر یونانی به ایرا میتازد وکتب اوستا و زند را در استخر پاارس در آتاش
میسوزاند و هیربدا را میکشد و میا بزرگا ارتیف میاندازد ،پس از وی چاو ماردم در باوانین
دین به شک میافتند ،انوشه روا آذر باد ماراسپندا زاده میشود ،موبدا بار ساینه او روی گدارتاه
میریزند (نوعی آزمایش دینی) و او حقیقت دین را به آنها بااز مایگویاد ،باار دیشار ماردم در شاک
میافتند پس همه مردم را گرد میآورند و از بین آنا  7تن و از  7تن  9تان و از  9تان یاک تان را
برمی گزیند که نامش ویراز است و با نیزه آزمایش دینی میکنند که پیروز از میادا درمای آیاد ،او 7
رواهر داشت که زاری کردند و گفتند :ما چو سقفیم با  7تیر و یک ستو که ویراز است ،و اگر ایان
ستو بیافتد مانیز نابود رواهیم شد (فصن )2؛ اما موبدا آنا را دلداری دادند کاه ویاراز را تندرسات
پس از  7روز باز میآورند ،ویراز سرو تن رود میشوید و رورا ک و مایو منا

مایراورد و نیاایش

میکند و میروابد و روانش به عالم باال میارود ،در طاول ایان سافر روحاانی دو ایازد ساروش و آذر
راهنمایی اورا بر عهده داشتند ،موبدا  7شلانه روز در کنار وی اوستا و زند میروانناد تاا رواناش باه
اسمش باز گردد،ویراز پس از بازگشت از عالم ملکوت آنچه دیده بود از چینود پان و دوز و گرزماا
بازمی گوید و ودبیر مینویسد؛ « کتاب به نثری ساده نوشته شده و مطالب آ بسیار بادیمی باه ن ار
میرسد « ،منتقدین این اثر را با تالیف بسیار دلکش و ارزشمند دانتاه ایتالیاایی باه ناام کمادی الهای
مقایسه کرده و معتقدند که وی به طور غیر مستقیم و از طریق مناابع یهاودی و عربای باا اعتقاادات
ایرانیا درباره دنیای پس از مرگ آشنا شده بود 2» .اللته این آشنایی غیر مساتقیم باوده و شاواهدی
درباره دسترسی دانته به متن ارداویرافنامه یافت نشده است.
نسخه اولیه ارداویرافنامه را به دوره اردشیر بابکا نسلت میدهند ،در متن پهلوی کتااب باه عناوا
تفسیر آمده که ویراف هما وه شاپور موبد مشهور عهد رسرو انوشیروا اسات کاه احتماال مایرود
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نسخه پهلوی کتاب در دوره این پادشاه که یک دوره نهضت ادبی بوده نوشاته شاده باشاد اللتاه ناام
ویراف در اوستا نیز آمده است.
ارداویرافنامه تاکنو سه بار به زبا فارسی ترامه شده است که آرارین آ کاار لالاه آموزگاار باا
همکاری فیلیپ لینیو ( )Philippe Gignouxمیباشد و واله نامه ای نیز توسط فریدو وهمن بارای
آ تهیه شده است.
درباره پیشینه تحقیق باید اعتراف شود که تاکنو تحقیقی همه اانله بار روی تماامی ساارتارهای
ارداویرافنامه انمام نشرفته اسات و تحقیقااتی کاه تااکنو انماام گرفتاه ماوردی باوده و بخشای از
سارتارهای کتاب را در بر میگرفته ،سیر این تحقیقات به ترتیب زمانی علارتند از:
 رشید یاسمی در سال  6968و عفیفی در سال  6982و مهرداد بهار در سال  6912و لاله آموزگااردر سال  ،6972هر یک اداگانه ارداویرافنامه را به فارسی ترامه کرده اند و هریک در ابتادای کتااب
رود نقدهایی درباره آ نوشته اند.
 محمد معین در کتاب یادنامه پور داوود (چاپ تهرا  ،)6925 ،متن کامن ارداویرافنامه را آورده وآرا نقد کرده است.
 مهرداد بهار تحقیقات گسترده ای درباره ارداویرافنامه انمام داده اسات از املاه اایشااه ز را درارداویرافنامه م ورد بررسی برار داده و همچنین بهشت و دوز را در این کتاب بررسی کارده و تراماه
کامن آ رادر کتابی تحت عنوا :پژوهشی در اساتیر ایرا آورده است.
 دکتر لاله آموزگار متن پهلوی ارداویرافنامه را به همراه تراماه فارسای آ در ساال  6976منتشارکرده و نقدی نیز در ابتدای کتاب رود نوشته است.
عیوه بر این مولفین  ،افراد دیشری نیز به صاورت پراکناده مقااالتی را در بااره محتاوای کتااب
ارداویرافنامه نوشته اندکه رود مواب اشتهار و معروفیت بیشتر این اثر شاده و هار کادام گوشاههای
تاریکی از این اثر را روشن کرده اند.
به دلین گستردگی و حمم زیاد این تحقیقات تنها به معرفی برری از آنها بسنده میکنیم :
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 سعید محمدی و الین ن ری ،معراج در ارداویرافنامه را باا معاراج در رسااله الغفارا باا یکادیشرمقایسه کرده اند و نقاط تشابه و تفاوت بین آنها را بیرو کشیده اند ،این دو نتایج تحقیاق راود را در
فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات تطلیقی ،شماره  4چاپ کرده اند .
 محمد رضایی راد و شهروز رردمند  ،مشترکا مقاله ای تحت عنوا رردمند شاهر و ارداویرافناماهدر نشریه صحنه پاییز  45به چاپ رسانده اند.
 فریدو وهمن روی واله نامه ارداویرافنامه کار کارده و آ را در ساال  6955در بنیااد فرهناایرا در تهرا به چاپ رسانده است.
 مصطفی دهقا و رحیم عفیفی مشترکا به نقد و بررسی کتاب ارداویرافنامه پردارته اناد و مقالاهای تحت عنوا  :بهشت و دوز در آیین مزدیسنی را در نشریه کتاب مااه تااریخ و اغرافیاا در ساال
 6919نشاشته اند.
 مهدی کارگ ر به نقد و بررسی کتاب ارداویرافنامه پردارته و مقاله ای تحت عناوا در آمادی بارارداویرافنامه در نشریه کتاب ماه ادبیات و فلسفه در سال  6974به چاپ رسانده است.
 سیما سلطانی در فصلنامه ز در توسعه و سیاست (پژوهش زنا ) که در پااییز  6948باه چااپرسیده است با ارائه مقاله ای تحت عناوا گناهاا زناا در ارداویاراف ناماه باه بررسای بخشای از
میکهای اریبی مواود درکتاب پردارته است.
 مرضیه کسرایی و حسن ابراهیمی مشترکا در مقاله ای در دو فصلنامه ادیا و عرفا که در پاییزو زمستا  6944به چاپ رسیده است به بررسی نمادگرایی در سیرالعلاد الی المعاد سنایی و ارداویراف
نامه پردارته اند.
این محققین تنها به تشریح بخشهای کوتاهی از این اثر مهم تااریخی پردارتاه اناد و از ارائاه
سیمای کلی این اثر تاریخی رودداری کرده اند در این تحقیق سعی شده است باا بررسای نهااد
رانواده در ارداویرافنامه چهره کاملتر و سیمای روشنتری از این کتاب به دست آید ،در این مقاله
نهاد رانواده در این منلع دوره ساسانی از نشاه آمار مورد بررسی بارار مایگیارد و اایشااه آ در
کتاب و همچنین کارکردهای فرهنشی ،مذهلی وابتصادی آ بررسی میشود ،پرسش اصلی کاه
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در این تحقیق ارائه شده این است که :آیاویژگیهاای نهااد راانواده در ارداویرافناماه همساو باا
اایشاه آ در دوره ساسانی است ؟ و فرضیه ای که باید اثلات گردد  ،بدین گونه بیا میشود :به
ن ر می رسد تصویر نهاد رانواده در ارداویرافنامه به گونه ای است که با مختصات نهاد رانواده در
عصر ساسانی برابری میکند.
هدف از این تحقیق آ است که دیدگاه اامع و روشنی درباره این نهاد به دست آید تا در ساایه آ ،
دیدگاه روشنتری درباره نهاد رانواده در دوره ساسانی و زرتشتیا آ دوره که معاصر با زماا نوشاتار
کتاب هستند حاصن شود.
روش تحقیق در این مقالاه اسناادی _کتابخاناه ای برپایه تحلین محتوا میباشاد و ابازار کاار نیاز
فیش برداری میباشد.
فصل بندی کتاب
کتاب به  656فصن تقسیم شده است ،در فصنهای  6تا 9چشونشی فراهم آمد مقدمات سفر ویراز
پارسا را به اها دیشر شرح داده است ،فصنهای  8تا  65شرح مشااهدات ویاراف و توصایف اناواع
پارسایا و پاداشهای آنا در ااهای گوناگو بهشت و نیز توصیف برز است ،از فصن  61تا پایاا
کتاب که بخش بیشتر کتااب را در برمای گیارد باه توصایف دوز و گناهکاارا و عقوبتهاای آناا
ارتصاا

دارد گناهاانی مانناد :هممانس بازی(فصااول 63و  ،)76عادم رعایات آداب دشاتا زنااا

(فصول 25و  72و  ،)71کشتن مرد پارساا( فصان  ،)26همخاوابشی باا ز دشاتا (فصان  ،)22بای
احترامی به ررداد و امرداد (فصن  ،) 29روسپیشری ( فصول  28و  ،) 46ایستاده ادرار کارد ( فصان
 ،)25نافرمانی از شوی ( فصول 21و12و19و ،)49گرانفروشی و تقلب در معامله ( فصول 27و  83و 17
و  ،) 45نداد مزد مزدورا ( فصن  ) 93و  ...؛ در پایا کتاب (فصن  )656آمده اسات کاه ویاراز باه
حضوررداوند میرسد و رداوند توسط او پیامی به مردما اها مادی میفرستد.
از لحاظ آماری  57درصد از محتوای فصول به توصیف ارایم ارتصا

یافته و  89درصاد نیاز باه

ممازاتهای منطلق ارتصا

یافته است ،همچنین باالترین درصد محتوای مطالب کتاب به مطالاب

فرهنشی و ااتماعی ارتصا

یافته ( بیش از  45درصد ) و محتوی ابتصادی و سیاسی کتااب درصاد

کمی را به رود ارتصا

داده است (کمتر از  25درصد

)9 .
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خانواده در دوره ساسانی
رانواده از نشاه اامعه شناسی کوچکترین نهاد ااتماعی است که در همه اوامع دیده میشاود ،ایان
نهاد کوچک از یک ز و یک مرد و فرزندا تشکین شده است ،رانواده در گسترده ترین معنای رود،
اشاره بر ابوام و رویشاوندانی دارد که با هم زندگی میکنند و یک واحد ااتمایی را تشکین میدهناد،
کودکانی که به فرزندی رانواده پذیرفته شده اند نیز شامن این واحد ااتماعی میشاوند « ،بار اسااس
تعریف اامعه شناسا  ،رانواده شامن دو یا تعداد بیشتری از افرادی است که با هم زندگی مایکنناد و
ارتلاط آنها ارتلاطی رونی و یا از طریق ازدواج است ،بر اساس چنین تعریفی ،یک ز و شوهر و یاا دو
رواهر که با هم زندگی میکنند نیز یک رانواده به شمار

میآیند8».

اامعه شناسا انواع گوناگونی از را نواده را معرفی کرده اند در این میا دوگونه رانواده مهمی را که
در این مقاله بررسی رواهیم کرد ،رانواده هسته ای و گسترده میباشند« ،راانواده هساته ای علاارت
است از زندگی مشترک یک ز و مرد با فرزندا آنها ،رانواده گسترده هما رانواده هسته ای اسات
که تقریلا همیشه والدین همسرا به آ افزوده شاده اسات ،راانواده گساترده را اغلاب رویشااوندی
مینامند 5» .شکن غالب رانواده در دوره ساسانی نیز همین دو نوع میباشد که تا عصر حاضر نیز دوام
آورده است ،هر چند که امروزه کفه ترازو به نفع رانواده هسته ای پایین رفته و رانواده گسترده از در
اوامع عشایری وروستایی دیده نمیشود ،در دوره ساسانی مانند امروزه برای ازدواج داماد باید با اعی
رضایت پدر از درتر رواستشاری میکرد ،و در صورت راضی بود درتر میتوانست با وی ازدواج کناد،
به گزارش استرابو ازدواج در اعتدال بهری شب و روز (نوروز) انمام میگرفت و مرد در روز عروسای
تنها حق رورد یک سیب یا مغز یک شتر را داشت ،هرودوت سن ازدواج را برای ماردا  25ساالشی
میداند ولی در اوستا سن ازدواج درترا و پسرا را یکسا دانسته و  65سالشی را به عنوا سن بلوغ
معرفی

میکند1 .

در آ دوره ازدواج در چندین شکن صورت میگرفت که علارت بودند از:
 -6پادشاه ز که ازدواج یک درتر و پسر بالغ برای نخستین بار با ااازه پدر و مادر بود و برترین ناوع
ازدواج بود -2 7ایوک ز  ،وبتی که پدر درتری دارای فرزند پسر نلود با این شرط به ازدواج مردی در
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میآمد ،که نخستین پسر آنها ،پسر پدر رود تلقی نشود ،بلکه پسر و وارث پدر یا برادر بدو فرزند پسر
مادرش باشد.
 -9ستر ز مانند ایوک ز است با این تفاوت که به اای پدر یا برادر ز  ،یکی از رویشاا یاا هار
مرد دیشری پدر نخستین فرزند پسر تلقی میشود  -8چاکر ز  ،به ز دوم مرد میشفتند  -5.رود سار
ز  :به درتری میگویند که بدو ااازه پدرش ازدواج کند و پدر میتواند او را از ارث محروم کناد اماا
ازدوااش معتلر است.

4

یک مرد میتوانست دارای چندین همسر باشد ،اما در اکثر موارد در بین توده ،مردا تنها یک ز بیشاتر
نداشتند و چند همسری تنها بین اشراف و درباریا رواج داشت ،رانواده در این دوره مردساالر بود اماا ز
نقش کلیدی را در رانواده ایفا میکرد و وظیفه تعلیم و تربیت فرزندا بیشتر بر دوش او بود.

اهمیت نهاد خانواده در ارداویرافنامه
همانشونه که پیشتر ذکر شد ارداویرافنامه شامن  656فصن میباشد ،دراین میا  23فصن از کتااب
به رانواده ولزوم پایلندی به بوانین و مقررات آ ارتصا

یافته است که نسلت آ باه کان ،مطاابق

رابطه  Q=n／Nبرابر  24/76درصد می باشد که رود نشاا دهناده اهمیات نهااد راانواده در دیان
زرتشت میباشد.
نمودار : 6مقایسه درصد ارتصا

یافته فصول ارداویرافنامه به نهاد رانواده
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نظام قوانین و مقررات خانواده
در ارداویرافنامه رانواده با تواه به اهمیت رود به عنوا یک نهاد ااتماعی دارای باوانین و مقرراتای
است که تخطی از آنها عقوبتهای سختی را به دنلاال مایآورد ،بررای از ایان چهارچوبهاا و معیارهاا
علارتند از:
الف .نکوهش روابط جنسی خارج از ازدواج
 3فصن از  23فصن مربوط به رانواده کتاب دربااره چهاار چاوب رواباط راانوادگی و لازوم حفا
معیارهای آ میباشد(96درصد)؛ این رطوط ممنوعه روابط علارتند از:
 - 6ریانت ز به شوهر ( 55/55درصد) که میتوا آ را به دو بخاش تقسایم کارد :الاف  -ریانات
بدو سقط انین ،فصول 13 ، 28و  .45ب  -ریانت به همراه سقط انین فصول  74و .18
 - 2ریانت مرد نسلت به ز ( 22/22درصد) ،فصول  15و . 44
-9روسپیشری( 66/66درصد) ،فصن . 46
 -8نکوهش هممنسشرایی( 66/66درصد )  ،فصن .63
نمااودار :2مقایسااه درصااد ارتصااا

یافتااه فصااول رااانواده ارداویرافنامااه بااه انااواع روابااط ناپسااند انساای

بررسی سارتار نهاد رانواده در دوره ساسانی به استناد کتاب ارداویراف نامه
نمودار : 9مقایسه درصد ارتصا

16

یافته فصول ارداویرافنامه به نهاد رانواده و روابط انسی

ب .آداب همسرداری
 61فصن از  23فصن مربوط به رانواده کتاب به ذکر وظایف ز و مرد در راانواده پردارتاه اسات
( 55/67درصد ).
 -6وظایف مرد دررانواده؛  2فصن ( 62/5درصد) و شامن موارد زیر است :الاف – نهای از نپاذیرفتن
فرزند (فصن ) 89ب -لزوم آموزش نیکوکاری به ز ( فصن .) 14
 -2وظایف ز دررانواده؛  68فصن ( 47/5درصد) و شامن موارد زیراست :الف – رعایت آداب دشاتا
یا عادت ماهیانه زنا در فصول 25و  . 22ب – نهی ازساقط اناین ،در فصان  .88پ -نهای ازرهاا
کرد کودک در فصن  . 53ت – نهی از شیر نداد به فرزند .در فصاول 38 ، 47و  .35ج – نهای از
رودآرایی و تحقیر شوهر ،در فصن  . 12چ– نهی از بد زبانی و نافرماا و دزد فصاول  19و  .42ح –
فرمانلرداری از شوهر و ساالر ،در فصن  - . 69نهی از پیما شاکنی باا شاوهر و رشانود نلاود از
شوهر و همخوابشی نکرد با شوهر ،در فصن .76ر– نهی پنهانکااری از شوهر،فصان  . 49ز– نهای
استفاده از رن

و موی ،فصن . 79

همانطور که در نمودار ستونی زیر میبینید ،نسلت وظایف ز در رانواده چندین برابر بیشتر از وظاایف
مرد میباشد.
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نمودار :8مقایسه درصد ارتصا

یافته فصول نهاد رانواده ارداویرافنامه به وظایف مردا و زنا

نمودار :5مقایسه درصد ارتصا

یافته فصول ارداویرافنامه به وظایف مردا و زنا
35
30
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پ .انواع ازدواج و انواع خانواده در ارداویرافنامه
در کتاب اشاره راصی به انواع ازدواج نشده تنها در  8فصن( 7،2،41و )4باه ازدواج رویادوده سافارش
شده (  69/73درصد از  23فصن )  ،رویدوده را اغلب موررین تحت عنوا ازدواج با نزدیکاا معنای
کرده اند؛ کتایو مزداپور رویدوده را زایش از رود معرفی میکند و آ را بازماناده پیماانی مقادس و
باستانی می داند که بعدا در آیین رسامی امپراتاوری ساساانی وارد شاده اسات ریشاه اساطوره ای آ
داستا زایش اهورا مزدا و اهریمن از زروا میباشد ، 3اکثر موررین رویادوده را سافارش باه ازدواج
فامیلی معرفی میکنند ،چرا که در منابع گوناگو ساسانی مانند :اندرز آذر باد مهرسپندا ،گزیادههای

19
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زاد اسپرم و زند بهمن یسن ،همشی ازدواج با بیشانشا را نکوهش کارده اناد و آ را موااب از باین
رفتن تلار ذکر کرده اند ،واین که موررین امروز رویدوده را صرفا ازدواج با محارم مایدانناد ،ناشای از
ذهنیتی نادرست است که نشاه فقه اسیمی درباره محاارم را وارد دیانات زرتشاتی مایکنناد ،در فقاه
اسیمی ازدوا ج با محارم ممنوع و حرام اعی شده است ،رویدوده گستره وسیعتری دارد ،رویادوده را
میتوا ازدواج با رویشا معرفی کرد ،آ نچه که امروزه هم بین روستاییا و عشایر مرسوم است ،ایان
ازدواج درو گروهی مانع از بین رفتن ثروت رانواده میشود و از ورود بیشانشا به رانواده الاوگیری
می کند ،اللته ازدواج بین محارم نزدیک نیز به صورت استثنا واود داشته است که بیشتر بین اشاراف و
طلقات باالی اامعه بوده است وعموم اامعه زرتشتی از انمام آ کراهت داشته

اند65 .

«بنابر این وبتی در شایست و ناشایست میروانیم که رویدودس گناها بزرگ را از میا میبرد یا در
گزیدههای زاد اسپرم بر میخوریم که رویدوده برای ادامه نسن پاک بهترین کارهاای زنادگی اسات و
عامن نیک زایی فرزندا  ،باید در معنی آ تامن بیشتری کنیم»  66اللته سفارش به ازدواج رویدوده در
اوستا واود ندارد و حتی زرتشت کوچکترین درترش پورچیستا را به عقد ازدواج ااماسب کاه بینشاا
نسلت فامیلی واود ندارد در میآورد.
در ادامه کتاب ،چندین بند نکوهش شدیدی نسلت به هممنس گرایی شده و این نشا میدهد که
این نوع ازدواج که امروزه در اوامع مدر رایج شده است در آ دوره سخت نکوهیده بوده  ،همچنین
با ذکر روابط اعضای رانواده مانند ز و شوهر و فرزندا و پدر بزرگ و مادر بزرگ در کتاب میتاوا
پی برد که دو نوع رانواده (هسته ای و گسترده) در آ دوره رایج بوده که هسته اصلی آنها را در دراه
نخست ریش سپیدا وسپس مردا بالغ تشکین میدادند.
نمودار : 1مقایسه درصد ارتصا

یافته فصول ارداویرافنامه به نهاد رانواده و ازدواج رویدوده و نکوهش هممنسشرایی
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ت .احترام به پدر و مادر
تنها یک بند(فصن )15از  23بند بخش رانواده کتاب به لزوم احترام فرزندا باه پادر و ماادر اشااره
دارد ( 9/88درصد) ،در این بند ممازات کسانی که در گیتی پدر و مادر رود را آزار مایدهناد و از آنهاا
آمرزش نمیرواهند این است که بدنشا در لمن افکنده میشود و باا داسای تیااز اندامشاا را پااره
میکنند.
تنها دلیلی که می توا برای کم تواهی ارداویرافنامه به این موضوع ذکار کارد ایان اسات کاه در
ارداویرافنامه روابط مابین ز و مرد مهمتر از روابط مابین فرزندا با پدر و مادر دانساته شاده اسات و
علت آ نیز این است که اطاعت فرزندا از والدین امری بدیهی بوده که کسای در انماام آ شاکی
نداشته اما اطاعت زنا از مردا همواره زیر سئوال بوده و بسیاری از زنا از پاذیرش آ شاانه راالی
میکردند لذا نویسنده ارداویرافنامه تیش کرده که با تاکید روی این مساله لزوم اطاعت زنا از مردا
را را گوشزد نماید.
ث .جایگاه زن در ارداویرافنامه
فر و شکوه و ع مت هر دین و فرهن

را باید با احترامی که آ کیش برای ز بائن اسات انادازه

گرفت و سنمید ،در گاتاها اایشاه ز و مرد یکسا است آ چنا که زرتشت همواره ماردا و زناا
را درکنار هم و یکسا پند میدهد و اایشاهی مساوی برای آنها در ن ر میگیرد  ،چنانکاه در گاتاهاا
هات  59بند سه ،زرتشت درتر و دامادش را اینشونه پند میدهد« :ای پور چیستا از دودما هیچدست
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و از راندا اسپنتما  ،ای اوا ترین درتر زرتشت ،او (ااماسب) را که دارای مانش پااک و اندیشا
درست و بلند است ،او را که به رداوند بستشی و ایما ناگسستنی دارد ،به عنوا همسار و سارور تاو
برگزیدم ...ولی این گزینش من ،که پدر تو هستم کافی نیست ،بلکه برو با ررد رویش مشاورت کان
...سخنانی میگویم دوشیزگا شوی گزین را و شما دوتن را نیاز انادرز مایدهام ،پنادم را بشانوید و
بدرستی به یاد

سپارید62.»....

مقام ز  ،از اوستا تا به متو پهلوی پیوسته رو به افول و نزول نهاده است .شاید مهم تارین دلیان
این مسئله را بتوا در سیر تحول ن ام الهیاتی این آیین از توحید باه ثنویات و از ثنویات باه کثارت
انشاری ایزدا در دورة ساسانی

دانست69 .

د ر ارداویرافنامه بر روی انله منفی زنا بیشتر تاکید شده است تا انله مثلت آنها ،اللته همانطور که
پیشتر اشاره شد در ارداویرافنامه تواه ویژه ای به زنا شده است و وظایف بی شماری را نیز برعهاده
آنها گذاشته است ،اما این مسئولیت بیشتر زنا در رانواده به هیچ واه نشا دهنده واود یک رانواده
ز ساالر نیست بلکه این مسئولیتها تنها در بلال شاوهر و فرزنادا اسات و اایشااه ز در راانواده
همواره در رتله پایین تری نسلت به مرد برار دارد و این مردا هستند کاه کدرادای راناه وتصامیم
گیرنده اصلی به شمار میآیند و هرگونه مخالفت با آنها عقوبتی سخت را در اهاانی دیشار باه دنلاال
می آورد ،همانطور که در بسیاری از متو پهلوی متارر راود ز نیاز باه عناوا موااودی اهریمنای
نکوهش شده است ،بندهش اشاره االلی دارد ملنی بر اینکه اورمزد نااتوا باود از ایان کاه مخلاو
دیشری غیراز ز برای فرزند آوری بیافریند ،و اگر میتوانست از این کند ،هما میکرد ...« :مرا نیاز
که هرمزدم بیازاری ،اما اگر مخلوبکی را مییاافتم کاه مارد را از او کناام ،آنشااه هاارگااز تاااو را
نمیآفریدم ،که تو را آ سرده پتیاره از اهی است

68»...

هر چند که در متو پهلوی ز در رتله دوم و پس از مرد اای میگیرد اما «ایان هماه تاوا پادر
نشانه اامعه ای وحشی نیست ،بلکه از اامعه ای حکایت دارد که سازما دولتش هنوز به بدر کفایات
توسعه نیافته و بادر به حف ن م نشده است ،از این رو چنین رانواده هایی ناچاار بارای تاامین ن ام
محتاج ابتدارند

65».

در اا به اای فصول ارداویرافنامه نیز این نشاه منفی به زنا مشاهده میشود ،ارداویراف در سافری
که به دنیای پس از مرگ دارد با انلوه زنا و مردانی روبرو میشود که به دالین مختلف به بهشات و
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یا دوز فرستاده شده اند ،بر ریف مردا که مشاغن و رفتارهایشا ایشاا را مساتواب بهشات یاا
دوز میکند گناها و پادافره زنا غاللا ملتنی بر انسیت آنا بوده است ،زنا باا دیادی انسایتی،
تنها در موضع ز و غاللا از دید مردا و وظایفی که مردا ااتماع بر دوش آنا نهاده اند به بهشات
یا دوز فرستاده میشوند.
در بهشت که در ابتدای کتاب از آ سخن گفته میشود ،زنا بسیار حضور ندارند یا اگر هساتند در
انلوه روا های روشن ،انسیت آنا پیدا نیست .اما به ویژه زنانی با اندیشه نیک ،گفتار نیاک و کاردار
نیک حضور دارند که شوهر رود را ساالر داشتهاند .آناا آب را ،آتاش را ،زماین ،گیااه ،گااو و گوسافند را
رشنود کرده اند .ستایش ایزدا به اای آوردهاند و فرمانلرداری شوهر و سااالر راویش را انماام دادهاناد.
(فصن )69میدانیم که در دین رسمی زرتشتی «تک شوهری و عفاف ز امری شنارته و پذیرفته و باطع
است و هر چه با آ ملاینت داشته باشد ،در چهارچوب معیارها و موازین اریبی ایان دیان

نمیگنماد»61

پس مطالب کتاب کامی همسو با اعتقادات روحانیو زرتشتی در دوره ساسانی نشاشته شده است.

اللته الزم به ذکر است که اایشاه زنا در اامعه ساسانی باه موبعیات طلقااتی آناا نیاز بساتشی
داشت ،زنا طلقه باال ن یر ملکه و مادر شاه در فعالیت ها و تصمیم گیریهای راود آزاد تار بودناد و
مهرهای بر اای مانده از آنها اهمیت ایشا را نشا میدهد ،زنا عادی اازو اماوال مارد محساوب
میشدند و بهای معینی(پانصد استر) داشتند ،بسیاری از احکام دینی ارداویرافنامه علیه زنا مربوط باه
زنا عادی و غیر اشرافی است ،به ن ر میرسد روحانیو زرتشتی انس ز را به طور کلی ناچیز و در
ردمت اامعه مرد ساالر و شهرنشین عهد ساسانی میپنداشتند اماا مصاادیق آ را متفااوت ارزیاابی
میکردند ،بنابر این بحث روشنی درباره اایشاه زنا در اامعه ساسانی نمیتوا کرد.
ج .جایگاه مردان در ارداویرافنامه
بر ریف اایشاه پایین زنا در ارداویرافنامه مردا در کتاب از اایشاهی برتر و باالتر برروردارناد و
سرور و ساالر و پایه و ستو رانواده به حساب میآیند «:زیرا ما هفت راواهریم و یاک بارادر و هار
هفت رواهر آ برادر را ز هستیم چو سقفی با هفت تیر که یک ستو در زیر آنها نهاده شده است
و چو آ ستو را برگیرند این هفت تیر میافتند ،این چنین است ما هفت رواهر این یاک بارادر را
داریم که زندگی و نشهداری ما از اوست » 67این ذکر ساالری و برتری مردا که نشانشر یک رانواده
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مرد ساالر میباشد در بسیاری از فصلهای کتاب در ضمن ذکر دالین عقوبت ارروی زنا تکرار شاده
است از امله در فصن سیزدهم کتاب از روا زنانی سخن میگوید که فرمانلرداری شوهر کرده اناد و
به پاداش آ اامه هایی زینت یافته از زر و سیم و گوهر بر تن آنها پوشانده شده است و در فصن 12
کتاب از ممازات سنشین روا زنی سخن میگوید که سینه و پستا رود را شانه آهنی میبرید پادافره
این گناه که در گیتی شوهر و ساالر رود را تحقیر کارده باود ودر فصان  75از مماازات روا زناانی
سخن میگوید که «در گیتی با شوهرشا پیما شکنی کردناد و شوهرشاا را رهاا کردناد و هرگاز
رشنود نلودند و تن به هم روابشی ندادند » 64اللته این نشاه مردساالرانه در دیشر متاو پهلاوی نیاز
مشاهده میشود.
« فرمانروایی مرد بر پادشاه ز چنین است که هر چه در مورد کارش فرماید باید که بکناد ،اگار ز
بدا زما از شوهر گله کند ،پس بی احترامی نسلت به فرمانروایی او است ....اگار زنای ساه باار باه
شوهر گوید که زنی تو نکنم ،پس مرگ ارزا است

»63

این نشا میدهد که آبشخور و منلع آنها یکیست و مطالب کتاب عقیده فرد راصای نیسات بلکاه
منعکس کننده عقاید مشترک اامعه مذهلی ایرا در دوره ساسانیست.
اللته الزم به ذکر است که مردا در کنار ساالری و فرمانروایی رانه وظایفی نیز بر دوش داشتند  ،از
امله این وظایف که در فصن  14کتاب اشاره شده است میتوا به :آموزش دینای باه زناا تاامین
روراک و پوشاک و نشهداری از زنا و  ...اشاره کرد.
«داماد گذشته از آ که ضمانت میکند که با همسر رود برابر با پایه و شانی که او دارد رفتار کناد و
او را کدبانوی رانه بداند ،روراک و پوشاک او را فراهم سازد و فرزندانی را کاه او مایآورد فرزنادا و
اانشینا رود بشناسد ،متعهد می گردد که هر گاه بخواهد از همسر راود اادا شاود کاابین او را کاه
 95555درهم نقره است بپردازد

»25

پژوهشنامه تاریخ -سال دوازدهم -پاییز  - 31شماره 84

14

نمودار : 7مقایسه درصد رطاب به زنا و مردا در ارداویرافنامه

نتیجه گیری:
نتایج حاص له از این تحقیق در شش بند دسته بندی شده است ،الزم به ذکر است کاه ایان نتاایج
متکی بر آمار استخراج شده از متو کتاب بوده و بیشتر بر انله آماری کتاب متکای اسات و لاذا باه
تنهایی نمی تواند تصویر کامی روشنی از نهاد رانواده در ارداویرافنامه ارائاه نمایاد ،ایان تصاویر تنهاا
بخشهایی از این نهاد را در برمی گیرد که بابن آمارگیریست و برای رسید به یاک تصاویر روشان و
اامع باید نهاد رانواده را از ابعاد گوناگو (روانی ،ااتماعی ،دینی ،سیاسای ،فرهنشای ،ابتصاادی و)...
مورد بررسی برار داد.
از یافتههای این تحقیق میتوا به موارد زیر اشاره کرد.
 -6اهمیت ز در ن ام رانواده:
همانشونه که پیشتر اشاره کردیم نسلت وظایف زنا در رانواده نسلت به مردا بسیار بیشتر میباشد
که این رود نشا دهنده این است که نقش ز در رانواده در زماا نشاارش کتااب بسایار حیااتی و
کلیدی بوده و ز الزمه حف بقای رانواده بوده است.
 -2پدر ساالری در رانواده:
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 7بند از  23بند رانواده گی کتاب( 28/69درصد) به لزوم تلعیت زنا از مردا اشاره میکند ،که این
نشا دهنده نوع نشاه مردساالرانه در رانواده ساسانی میباشد.
 -9اهمیت نهاد رانواده:
با تواه به ممازاتهای سختی که در کتاب برای تعدی از حریم رانواده لحاظ شده و همچنین نسلت
فصول مربوط به رانواده کتاب( 24/76درصد) میتوا پی برد که حف ن ام رانواده در دیان زرتشات
در زما نشارش کتاب بسیار مهم بوده است.
 -8نوع ازدواج:
تنها شکن ازدواج پذیرفته شده و ذکر شده در کتاب ازدواج رسمی بین دو ز و مرد بالغ میباشد که
نسلت به یکدیشر وظایفی دارند و ریانت هریک از آ دو به یکدیشر مواب لطماه راورد باه نهااد
رانواده میشود ،ازدواج بین دو هممنس در کتاب نکوهش شده و ممازات سنشینی بارای آ در ن ار
گرفته شده است ،همچنین در  8بند از کتاب به ازدواج رویدوده سفارش شده است که این رود نشاا
دهنده تالیف اولیه کتاب در دوره ساسانیست چرا که پس از اسیم زرتشاتیا باه تلعیات از مسالمانا
ازدواج رویدوده را طرد کردند.
 -5لزوم آموزش رانواده:
در فصن  14کتاب از مردی سخن رفته که رودش به بهشت میارود و زناش باه دوز و ضامن رد
وبدل شد سخنانی بین ا دو مرد پشیما مایشاود کاه چارا راه درسات زیساتن را باه همسارش
نیامورته است ،این تنها فصن کتاب درباره لزوم آموزش رانواده (9/88درصاد) آ هام از طارف مارد
میباشد.
 -1حف معیارهای اریبی در رانواده:
همه اعضای رانواده باید از یک سری معیارهای اریبی تلعیت کنند و گرنه با عقوبت سانشینی در
اها باال موااه رواهند شد ،معیارهایی مانند  – :احترام به پدر و مادر – بدزبانی نکرد ز به مارد
– ریانت نکرد در ازدواج از هر دو طارف – لازوم شایر داد و پارورش فرزناد از ساوی والادین-
ممنوعیت آرایش ز در رانه -رعایت آداب دشتا (ماهیانه گی ) توسط زنا – نهی ساقط اناین –
نهی هممنسشرایی – نهی زنای محصنه و غیر محصنه و نهی فاحشه گی – نهی از پیما شکنی باا
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شوهر و رشنود نلود از شوهر و همخوابشی نکرد با شوهر و پنهانکاری از شوهر و تحقیر شاوهر و
دزدی ازشوهر.
پس با تواه به نتایج باال فرضیه تحقیق اثلات میشود و میتاوانیم ادعاا کنایم کاه نهااد راانواده در
ارداویرافنامه مطابق مطالب مندرج در کتاب کامی منطلق و همسو باا نهااد راانواده در دوره ساساانی
است و این اندیشه را استوار میکند که کتاب ارداویرافنامه میتواند به عنوا یک منلاع معتلار اهات
معرفی دوره ساسانی مورد استفاده محققین برار گیرد.
در پایا پیشنهاد میگردد که دیشر سارتارها و نهادهای این کتاب نیز مورد تحقیق و بررسی دبیق
محققین برار بشیرند و اطیعات پنها در آنها استخراج شود تا بتوانند سیمای روشن تر و اامع تاری
از اامعه ساسانی به ما ارائه بدهند.
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