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تلقی زرتشتیان از کیفر زنان بزهکار در دوزخ بر مبنای نسخ هندی مصوّر ارداویرافنامه
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چکیده
متن اصلی کتاب ارداویرافنامه ،یک منبع دینی و درعینحال ادبی است که بارها به زبانهای دیگررر
به دو صورت نظم و نثر ترجمه شده است و پارسیان هند ،به آن توجه بسیاری کرررده و هنرمنرردان
نیز در تصویرگری آن کوشیدهاند .نگارندگان با هدف بررسی جایگاه ارداویرافنامه در ادبیات دینرری
زرتشتی و تحلیل تصاویر آنها با نظام کیفررری ف رره زرتشررتی 15 ،نگرراره از چرررار نسر ۀ مصررور
دستنویس و چاپ سنگی ارداویرافنامۀ هندی را انت اب کرده و مررورد توصرریت و تحلیررل قرررار
دادهاند و در پی پاسخ به این سؤاالت هستند که نگارههای نسخ ارداویرافنامه چگونه در ارتباط بررا
ف رره زرتشررتی و بررهویژه گناهرران زنرران قابلبررسرری هسررتند و چگونرره میترروان تیریرپررریری یررا
اسررت لکاری هنرمنرردان ن ررا

را از منررابع موترروب سررندید .نتررای بهدسررتآمده از مطالعررات

کتاب انهای و اسنادی ،گویای آن است که هنرمندان زرتشتی ،تمایل زیادی در مصورکردن عراب و
شوندۀ زنان دوزخی داشتند .آنها برای این کار از ن شکردن موجودات خیررالانگیز و وحشررتنا
استفاده میکردند .روایتهای س تگیرانۀ موجود در متن ارداویرافنامه ،نوعی تحریت موبرردان در
آیین اصلی زرتشت بود که احتماالً پس از برافتادن دولت ساسررانیان ،برره فراموشرری گرررارده شررده
است؛ اما هنرمندان نهتنرا از آن است بال میکردند ،بلوه بر شدت آنها میافزودند تا مررتن را برررای
م اطب و بیننده جرابتر و منسدمتر کنند.
واژههای کلیدی :دین زرتشت ،نظام کیفری ،نسخ ارداویرافنامه ،گناهان زنان ،هنر زرتشتیان هند.
 .1دانشدوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفران دانشوده پژوهشهای عالی و کارآفرینی ،اصفران ،ایران.
 .2مربی و عضو هیئت علمی .گروه گرافیک .دانشوده هنر .دانشگاه بوعلی سینا ،ترران ،ایران.
 .3استادیار گروه آموز

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان ،ترران ،ایران (نویسنده مسئول) Email: shad@cfu.ac.ir

 .4کارشناس ارشد رشتۀ ادبیات محض دانشگاه شررکرد ،ایران.
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 -1مقدمه
ن ستین موج مراجرت پارسرریان برره هنررد ،احتمرراالً برره سررالهای  706-705مرری دی بررازمیگردد
(آذرگشسب )60 :1348 ،که از نومیدی جامعۀ زرتشتیان ایران از بردمیرردن دگربررارۀ سررتارۀ ب ررت
آیین زرتشت در آیندهای نزدیک بود .پس از گرایشهای گستردۀ ایرانیها به آیین اسر م و آزار و
اذیت زرتشتیان توسط حاکمان و مسلمانان ،گروههایی از زرتشتیان راه دیار هنررد را درپیشگرفتنررد
و در آن سرزمین ماندگار شدند .زرتشتیان در چندین ن طۀ هند شمالی سررونی گزیدنرد و جوامررع
محلیای را تشویل دادند که به پارسیان موسوم بودند .آنهررا در جامعرۀ هنررد ن ررش نسرربتاً فعررالی
داشتند تا اینوه مناطق تحتسوونت آنان ،دگرباره توسررط مسررلمانان فررتع شررد .علرریرغم برخرری
دشواریها و س تگیریها ،پارسیان توانستند همچنان بودوبا

خود را در شبهقاره حفظ کننررد .تررا

اینوه پس از رسیدن اروپاییان به هند و سیاست نسبتاً متساه نۀ آنان در مورد دینهررا ،پارسرریان از
فرصت استفاده کردند و بیشازپیش در کارهای تدارتی و اقتصادی داخل شدند و توانستند جامعۀ
خود را رشد دهند (آذرگشسررب68 :1348 ،؛ شرررمردان .)228 :1360 ،دورۀ حضررور فرنگیرران در
شبهقاره ،فرصتی برای ابراز وجود برای پارسیان پدید آورد و آنان نهتنرا توانسررتند جامعرۀ پارسرری
هند را ترمیم کنند ،بلوه با معرفی آیین زرتشتی و کتب اوستایی و پرلوی برره خاورشناسرران ،آیررین
خود را به جران غرب شناساندند .در این زمان آنرران همچنررین ارتباطررات گسررتردهای بررا ایررران و
بهویژه زرتشتیان ایرانی برقرار کردند .افزونبر اینها ،پارسرریان در اسررت ل هنررد و جنر

داخلریِ

مندر به تدزیۀ هند نیز به نفع سرزمین اصلی هندوستان ،ن ش مثبتی ایفا کردنررد و خرردمات آنرران
مورد سپاسگزاری قرار گرفت (آذرگشسب.)77-74 :1348 ،
 -1-1بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
دورۀ حضور اروپاییان در هند تا پس از آن را باید دوران رشد و تعالی مادی و اقتصررادی پارسرریان
بدانیم .در این چند قرن ،ادبیات پارسیان گستر
ُگدَراتی و سانسرروریت برره نگررار

پیدا کرد و کتابهای زیادی به زبانهای فارسی،

درآمررد؛ ازجملرۀ ایررن کتابهررا میترروان برره ارداویرافنامرره و

دینوردنامۀ منظوم اشاره کرد که در این جستار ،تحریرهای هندی مصور آنها را ازنظر میگررانیم؛
همچنین ت

است به دو سؤال پاسخ داده شود -1 :نگارههای نسخ ارداویرافنامه هنرردی چگونرره
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در ارتباط با ف ه زرتشتی و بهویژه گناهان زنان قابلبررسی هستند؟  -2چگونه میتوان تیریرپریری
یا است لکاری هنرمندان ن ا

هندی زرتشتی از منابع موتوب را ارزیابی کرد؟

 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
نگارندگان با هدف بررسی جایگاه ارداویرافنامه در ادبیات دینی زرتشتی و تحلیل تصاویر آنها بررا
نظام کیفری ف ه زرتشتی 15 ،نگاره از چرار نس ۀ مصور دستنویس و چاپ سنگی ارداویرافنامرۀ
هندی را انت اب کرده و مورد توصیت و تحلیل قرار دادهاند .موضوع هنر زرتشتیان پس از اس م،
در ایران و خارج از ایران ،تاکنون مغفول مانده و توجه چندانی بدان نشده که م الۀ حاضر ،از ایررن
نظر ،مفتاح راهگشایی جدید است .از طرفی نسخ مصور ارداویرافنامۀ هندی ،تاکنون جمعبنرردی و
شناسایی نشدهاند و این م اله ،برای ن ستین بار ،چرار نس ۀ مصور را معرفرری میکنررد .همچنررین
ضمن بازگویی پارهای احوام ناروا که برخی موبدان به دین زرتشتی داخل کردهاند ،زمینه را برررای
شناخت سره از ناسره در الریات دین زرتشتی فراهم میکند .نگارندگان ،جرائم جنسریِ مرررتبط بررا
زنان را در تاریخ فرهن

پارسیان هندی مطالعه کردهاند و نظر برره ف ررر مطالعرراتی داخلرری در ایررن

زمینه ،این م اله میتواند انگیزشی برای مطالعات بعدی در اینباره باشد.
 -3-1روش تفصیلی تحقیق
این جستار بهلحاظ هدف ،در زمرۀ پژوهشهای بنیادی نظری قرار دارد و ازنظر ماهیت ،توصیفی-
تحلیلرری محسرروب میشررود .جمررعآوری اط عررات کتاب انررهای و اسررنادی و ابررزار گررردآوری،
فیشبرررداری اسررت .جامعررۀ آمرراری پررژوهش 15 ،نگرراره از نسرر ههای دسررتنویس و چرراپی
ارداویرافنامه و دینوردنامۀ هندی اسررت کرره بهصررورت انت ررابی برگزیررده شرردهاند .در ایررن م الرره
نگارندگان ت

دارند ضمن معرفی وضعیت زنان در آیین زرتشتی ،جرائم و انواع آن در ادبیررات

ف ری زرتشتی را موردتوجه قرار دهنررد؛ وضررعیت زن در جامعرۀ ساسررانی و نظررام ح رروقی در آن
جامعه تشریع داده شده است و نس ههای مصور ارداویرافنامه هندی جمعآوری و مررورد بررسرری
قرار میگیرد.
 -4-1پیشینۀ تحقیق
در م الههای بررسیشده ،پژوهشررگران بررا رو

تحلیلرری و م ایسررهای برره بررسرری ارداویرافنامرره

پرداختهاند؛ از میان تح ی ات م ایسهای میتوان م االت برمنی و ص حیم رردم ( )1396بررا عنرروان
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«م ایسۀ ارداویرافنامه و التوهم حارث محاسبی» را نام برد .نویسندگان به این نتیده رسرریدهاند کرره
برشت و دوزخ در ارداویرافنامه براساس کارکردهای اجتماعی افراد و مبتنیبر بینش گیتیشررناختی
زرتشتیان است؛ درحالیکه در التوهم تیکید بر دوری و نزدیوی به خداونررد اسررت .تح یررق دیگررر
توسط خائفی و همواران ( )1394با عنوان «م ایسۀ ارداویرافنامه با سیرالعبادالیالمعاد سنایی» برره
رشتۀ تحریر رسیده است .دستاورد این پژوهش نشان میدهد که سفرنامههای روحررانی و تمثیلرری،
زمانی بررازگو میشرروند کرره هنرروز آزادی ،مفرررومی فراگیررر نبرروده اسررت .نویسررندگان ایررن آرررار،
سررفرنامههای خررود را برررای تشررفای درون خررویش از آشررفتگیها و بینظمیهررای دوران خلررق
میکردند .از میان م االت توصیفی نیز میتوان به پژوهش بی زاده و زندیطلب ( )1396با عنرروان
«تحلیل سفر روحانی ویراف در ارداویرافنامه براساس الگوی کمپبل» اشاره کرد .یافتررههای تح یررق
حاکی از این است که سفر ویراف با مراحل سهگانۀ سفر قررمرران در الگرروی کمپبررل تررا حرردودی
همخوانی دارد و در مواردی از زیرگونههای هفدهگانه فاقد معادل است که دلیل آن نوع نگر

به

سیمای قررمان در ساحت اهداف دینی و اسطورهای و نیز تفاوت بنیادین موضوع معررراج بررا سررفر
قررمان است .م الۀ دیگری توسط ربیررعزاده و حسررنی ( )1394بررا عنرروان «بررسرری سرراختارهای
اقتصادی ارداویرافنامه» شول گرفته است .نتای گویای این مطلب است که سرراختارهای اقتصررادی
کتاب کام ً هماهن

و همسو با ساختارهای اقتصادی نظام ساسانی است و میتواند منبعی معتبررر

برای بررسی ساختارهای جامعۀ ساسانی ،مورد اسررتفادۀ مح رران قرررار گیرررد .درنرایررت سررلطانی
( )1384نیز در م الهای با نام «گناه زنان در ارداویرافنامرره» برره ایررن مرررم دسررت پیرردا میکنررد کرره
برخ ف مردان که مشاغل و رفتارهایشان ایشان را مستوجب برشت یا دوزخ مرریکنررد ،زنرران بررا
دیدی جنسیتی ،تنرا در موضع زن و غالباً از دید مردان و وظایفی که مردان اجتماع بررر دو

آنرران

نرادهاند به برشت یا دوزخ فرستاده میشوند .موضوع هنررر زرتشررتیان پررس از اسر م ،در ایررران و
خارج از ایران ،تاکنون مغفول مانده و توجه چندانی بدان نشده و مشوق نگارندگان در ارائرۀ ایررن
م اله بود.
 -2وضعیت زنان در آیین زرتشت
در مطالعۀ احوام ف ری آیین زرتشتی ،باید متوجه این نوترره بررود کرره پیررام و آموزههررای زرتشررت،
بهطورکلی ،مست ل از آنها بوده است؛ چه اینوه این تفاوت ،بهطور کام ً آشوار ،در متن مدموعه
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اوستا نیز بهچشممیخورد .ب ش اصرریل اوسررتا ،گاراهررا نامیررده میشررود و دربردارنرردۀ پیررام خررود
زرتشت است و در آن ،راستی و خردمندی و نیکاندیشی ،ستوده و سفار

میشود؛ ولرری ب ررش

وندیداد که ب ش بازپسین اوستاست و در آن احوام خشک و س تگیرانۀ ف ررری دیررده میشررود،
غالباً بهعنوان الحاقیه و پیوستی به اوستا دانسته میشود که مغان و موبدان زرتشتی ،خودسرانه بِدان
افزودهاند (رضی .)118 :1366 ،در گاراها ،به زن ارج گزارده میشود و او میتواند آزادانرره دیررن و
آیین خود را برگزیند (مزداپور )48 :1369 ،و حتی برخ فِ بیشتر جوامع سنتی بشری ،او میتواند
همسر آیندۀ خود را آزادانه اختیار کند (آذرگشسب .)169 :1375 ،در ساختار اساطیری نظام هستی
نیز عنصر زنانگی ،پابهپای عنصر مردانگی حضور داشت و نیمی از ایزدان و کارگزاران اهررورامزدا،
مرد و نیمی دیگر نیز زن بودند ( .)Gray, 1928, 35-60به موجب کترراب ماتیورران هررزار دادسررتان،
«فرمانروایی در خانواده ،بهصورت مشتر مابین مرد یا کدخرردای خانرره و زن یررا کرردبانوی خانرره
تفویک شده بود .بانو نسبتبه مدیریت مسائل داخلی منزل ،اختیار تام داشته و مرررد حررق دخالررت
در این زمینه را نداشته است .از طرف دیگر ،زن ایررن حررق را داشررته اسررت کرره برره م ررام وکالررت
دادگستری برسد یا اینوه در م ام و جایگاه قاضی باشررد» ( .)Perikhanian, 1977, 68همسرروی بررا
اینهررا ،آزادیهررایی نیررز در اجرررای مراسررم مرررهبی بررای زنرران قائررل شررده بررود

( Kotwal and

.)Kreyenbroek, 1992, 123-124

 -3جرائم زنان در ادبیات فقهی زرتشتی
برخ ف پیام زرتشت ،موقعیت زنان ،تابع عُرف و رأی مغان و بزرگان جامعه بود .در متون الحاقی
بدعتگران ،زن موجودی است که اهورامزدا نیز از آفرینش آن اکراه دارد و میگوید اگررر م لرروق
دیگری میتوانست پیدا کند که مرد را از او بیافریند ،از آفرینش زن پرهیز میکرد (دادگری:1385 ،
 .)83اگرچه در نظام ح وقی ساسانی نیز زنان از آزادیهایی برخوردار بودند؛ اما وضعیت موجررود،
با جایگاه واقعی زنان بهعنوان نیمی از جامعه ،هم وانی نداشت و برخی آزادیهررا و اختیرراراتی را
که در کتاب «ماتیوان هزار دادستان» میبینیم ،احتماالً منحصر به زنان طب ۀ اشراف میشررده اسررت
(بارتلمه )41 :1337 ،و یک زن ،برای دستیابی به ح وق اجتماعیِ متساوی با مرد ،نیاز به تر

و

کوشش و اربات قدرت ذاتی خود داشررت (مزداپررور .)74-73 :1369 ،در چنررین وضررعیتی (زنرران
طب ات فرودست جامعه) ،بهمثابۀ یک شیء تل ی میشدهاند (بارتلمرره .)50 :1337 ،متررون ح رروقی
دورۀ ساسانی ،علیرغم س نراندن از اختیارات زنان ،به ن ش برتررر و ب منازعرۀ مرررد در جامعرره

74

دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره

سال  /13شمارۀ 41

تصریع دارند و یک زن ،بهس تی میتواند هژمونی مرد را به چالش بوشد .نظررام ح رروقی جامعرۀ
ساسانی ،با ساختاری مدون از بزهها -کیفرها شول یافته بود و قانونگراران ،برره آنهررا رنر وبوی
مرهبی میزدند .ناآشنایی عموم مردم به زبان اوستایی و مشو ت خوانش و نگار

خط پرلرروی،

زمینۀ مناسبی را برای برخی قانونگراری شریعتمداران فراهم میساخت که آنچه را که دل واهشان
بود ،بهنام قوانین ش ص زرتشت ،تحمیل کنند .در نگاه سر تگیرانۀ موبرردان دورۀ ساسررانی ،زن
میبایستی س تکو تر ،پرهیزگارتر و کممدعاتر از مرد میبود .زن در جامعۀ ساسانی ،با دو نوع
م ررات روبهرو بود :ن ست ،قوانین جزایی که ممون بود پررای زن را برره دادگرراه بوشرراند و دوم،
مدازات یا تحمیل بار گناه بود که از طریق مغان مالاندیش اِعمال میشررد .کترراب «ماتیورران هررزار
دادستان» را میتوان ،نمایندۀ طرز تفور اولی و «وندیداد» را نمایندۀ طرز تفور دوم دانست .بنررا بررر
احوام ف ری ،یک زن ،با ازدواج و تولیدمثل میتوانست موقعیررت اجتمرراعی و مرررهبی شایسررتهای
کسب کند و بازداشتن دختر از ازدواج ،گناهی بزرگ انگاشته میشد (اونررواال)177 :1922 ،؛ زیرررا
چنین کاری ،خ ف طبیعت شمرده میشررد و زن را از موقعیررت طبیعرری او دور میداشررت .دختررر
معموالً در سن پانزده سالگی یا پرایینتر از آن ازدواج میکرررد و وظیفرۀ او ،در ارتبرراط بررا کررانون
خانواده تعیین میشد .او میبایستی زنی مناسررب برررای مرررد خررود باشررد و فرزنرردانی شایسررته (و
ترجیحاً پسر) میزایید و فارغ از اینها ،همانند کودکان و خدمتواران خانه ،بایستی در خدمت مرد
درمیآمد (بارتلمه62 :1337 ،؛ مزداپور .)58 :1369 ،قداسررت ازدواج در آیررین زرتشررتی ،موجررب
میشد که زنان ،در صورت ناسازگاری شوهر یا سایر اعضررای خررانواده ،نتواننررد بررهراحتی طر ق
بگیرند و به پیوند موجود خاتمرره دهنررد ( .)Gray, 1928: 22در برابررر جرررائم و گناهرران جنسرریتی
م تلفی همانند بارداری از مرد بیگانه و ازبینبردن فرزند ،بهتنراییِ خوردن گوشررت و ب شررش آن
به دیگران ،بدون اط ع شوهر ،خودآرایی برای دیگران ،خیانررت جنسرری ،رعایررتنوردن م ررررات
مربوط به موعد دشتان (حیض) ،روسپیگری ،کوتاهی در ازدواج با خویشان (خویدوده) ،نافرمانی
و بدرفتاری با شوهر ،کوتاهی در نگرداری کود  ،که یررک زن بررهخاطر آنهررا کیفرهررای سر تی
میبیند ،مرد با معدودی جرم ازایندست روبهرو است که شامل نزدیوی جنسی با زن دشتان یررا بررا
زن شوهردار است (ژینیو .)96–60 :1394 ،جزائم و پادافره زنها غالباً معطوف به جنسیت برروده و
علیرغم مردها که مشاغل و کردارشان آنران را الیررق برشررت یررا دوزخ میکنرد ،زنهررا بررا دیرردی
جنسیتی ،تنرا در موضع زن و غالباً از دید مردان و وظایفی که مردها بر دو

آنان گماردهانررد ،برره
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برشت یا دوزخ روانرره میشرروند (سررلطانی .)143 :1384 ،خیانرت جنسرری زن ،او را بررا وضررعیت
خفتباری روبهرو میساخت؛ زن و مرد بزهوار ،هر دو میبایست تبعات چنین خطایی را متحمل
میشدند؛ اما زن ،ع وهبر آن ،تبعات اخ قی را نیز باید پررریرا میشررد .اگرچرره در دورۀ اسر می،
مدازات چنین عملی ،بسیار س تگیرانهتر شد؛ اما در دورۀ ساسانی نیز سردمداران جامعه ،چنررین
عملی را برنمیتافتند .گناه جنسی دیگری که میتوانست دامنگیر زنان شررود ،بررر شوسررتن سررنت
خویدوده بود .کیفیت و چگونگی این عمل ،محل مناقشات فراوان است و بحثهررای غیرعلمرری و
تبلیغاتی فراوانی را ایداد میکند .نبود خویدوده در گاراها ،مبین آن است کرره ایررن سررنت ،در دورۀ
ساسانی یا پیش از آن به آیین زرتشت افزوده شده است .س تگیریهای موجود علیه جررنس زن
در جامعۀ سنتی زرتشتی ،عمدتاً از جانب مراجع مرهبی بود و آنچه را نیز که در قرروانین مرردنی و
جزائی میتوان یافت ،تحتتیریر افوار موبدان بوده است.
 -4ارداویرافنامه و تحریرهای مختلف آن
غیر از وندیداد ،در متررون پرلرروی( ،ماننررد ب شهررای م تلررت دینورررد ،شایسررت و ناشایسررت و
ارداویرافنامه یا ارداویرازنامه) نیز میترروان سر تگیریهای مرررهبی بسرریار شرردید علیرره زنران را
مشاهده کرد .در میان این متون ،ارداویرافنامه بهلحاظ برخورداری از جنبۀ ادبی ،معروفیت زیادتری
دارد .بنا بر روایت این کتاب ،ارداویراف از م دسین مزدیسنان و همعصر اردشیر پاپوان بود کرره از
میان موبدان بسیاری انت اب شده بود تا ایزدان او را در عوالم معنوی سیر دهند ،کررار مینرو (عررالم
معنی) ،برشت و دوزخ را بر وی آشوار سازند و پادا های اعمال نیک و بد را برررای وی روشررن
سازند .در خ ل داستان ،روان ارداویراف هفت شبانهروز از تررنش جرردا میشررود و از پررل چینررود
میگررد و به مشاهدۀ برشت ،دوزخ ،برزخ و انواع پادا ها و پادافراهها میپردازد .پررس از پایرران
سفر ،روان وی به تن بازمیگردد .آنگاه دبیری میآورند تا شرررح مشرراهدات او را بنویسررد .ترراریخ
نگار

ارداویرافنامه به سدههای ن ستین اس می میرسد؛ اما دالیلی است که خاستگاه متن را برره

ایران پیش از اس م میرساند (بویس و گرشیوج .)100 :1378 ،متن کتیبه کَرتیر در کعبۀ زرتشررت،
همانند ارداویرافنامه اشارهای کوتاه به بازدید کرتیرِ موبد از جران پسین دارد (عریرران)171 :1382 ،
و احتماالً خاستگاه شولگیری داستان را در دوره ساسانی مشر ص میسررازد .موضرروع «سررفر برره
جران پسین» در نزد اندیشمندان ایران پیش از اس م موردتوجه بوده است و از درِ دینورررد هفررتم،
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از سفر گشتاسپ بدانها س ن میرود (راشد محصل )245 :1389 ،یررا در خسرررو و شرریرین نیررز
میبینیم که خسرو از وزیر خردمند

بزرگامید ،دربارۀ جران ماوراء و چگونگی خررروج جرران از

تررن پرسررشهایی میکنررد (نظررامی .)342 :1386 ،کیفیررت روح در جررران پررس از مرررگ ،پیوسررتۀ
موردتوجه انسانها بوده است و در ادبیات شفاهی بسیاری از اقوام و ملتها ،میترروان مررواردی از
سرگرشت روحی در آن جران یا سفر معنوی یک ش ص به آندا را مشاهده کرررد (الیرراده:1376 ،
 .)108-115نمونههای ادبی موتوب بسیاری همانند کمدی الری دانته ،برشررت گمشررده و برشررت
بازیافتۀ م یلتون و الغفران ابوالع ء معری نیز وجود دارند که این سفر را به بیانی عررالی برره تصررویر
کشیدهاند .دربارۀ هویت تاری ی ش ص ارداویررراف ،اطر ع دقی رری در دسررت نیسررت؛ امررا او بررا
وهشاپور ،تَنسر یا کَرتیر ،یوی دانسته شده اسررت (عفیفرری4 :1343 ،؛ ژینیررو .)17 :1394 ،همچنررین
گفته میشود که این نام ،یک عنوان و ل ب دینی و افت اری است و اشاره به ش ص خاصی ندارد
(تاوادیا .)175 ،161–160 :2535 ،زمان زندگی ویراف را بین اواخر سدۀ چرررارم و اواسررط سرردۀ
هفتم پس از می د که م ارن با سال مرگ آخرین پادشرراه ساسررانی اسررت ،ذکررر میکننررد (عفیفرری،
 .)5 :1391پیش از آنوه در یوی دو سدۀ اخیر ترجمههای علمی و انت ادی از این کتاب برره عمررل
آید ،متن پرلوی ارداویرافنامه ،به زبانهای سانسوریت و گدراتی (جدید و قدیم) برگردانده شررده
بود تا مورداستفاده پارسرریان هنررد قرررار گیرررد .همچنررین تحریررری از آن برره پازنررد اندررام شررد و
ترجمههایی منظوم و منثور نیز به زبان فارسی اندام شد که هنرمنرردان زرتشررتی ،تصرراویری برره آن
میافزودند (تفضلی .)169 :1386 ،ترجمۀ فارسی منثور ،به گویش فارسی زرتشررتی اسررت کرره برره
تصحیع داریو

کارگر در دانشگاه اوپساال به چاپ رسیده و غیر از آن ،سه ترجمۀ منظرروم مدررزا

نیز به زبان فارسی صورت گرفته است (تفضلی .)164 :1386 ،گمانهزنی دربارۀ تیریر ارداویرافنامرره
به کمدی الری بهواسطۀ ترجمۀ عربی (دانته ،)57 :1378 ،میتواند قدرت نفرروذ ایررن داسررتان را در
سدههای گرشته نشان دهد .با اینوه دربارۀ وامگیری غیرمست یم دانته از ارداویرافنامه ،تردید وجود
دارد (تاوادیررا)162 - 160 :2535 ،؛ امررا احتمررال مرریرود ایررن داسررتان در سرررودن داسررتان
سیرالعبادالیالمعاد توسط سنایی غزنوی مؤرر افتاده (اسموژنسوی )349 – 327 :1376 ،و به دیگررر
زبانها نیز گستر

یافته است (نمودار .)1
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نمودار  .1انشعاب روایت نخستین ارداویرافنامه به زبانهای دیگر .مأخذ( :کارگر)32 :2009 ،

در ارداویرافنامه ،هر دو جنس مرد و زن ع وبت کردار نادرست خود را در دوزخ میبینند؛ امررا
ب مواقع ،مردان بهواسطۀ گناهان و جرائم عادی در
تفاوتی که بین آن وجود دارد ،این است که اغل ِ
عراباند و زنان ،به دلیل جرائم و گناهانی که مرتبط با جنسیت آنان بوده است .در آندا نیز که برره
جرائم جنسی زنان میپردازد ،زنان مدرمتر و گناهوارترند (نمودار  .)2نگاه یوسویۀ نگارنرردۀ ایررن
کتاب به جنس زن ،در سرتاسر کتاب دیده میشود .از همان آغرراز -کرره خررواهران هفتگانرۀ او برره
نیایش و دعاگویی برگمارده میشوند تا او از جران پسین به س مت بررازگردد -تررا دیرردار یوایررک
غرفههای دوزخ ،میتوان دید که زن در نگاه وی بهعنوان یک موبد فرهی ته ،مورد بدگمانی است.
ازنظر او ،رستگاری زن از طریق اندام درست و دقیق خویشواریهایی است که وی بایررد بنررا برره
جنسیت خود ،در قبال شوهر و فرزندان اندام دهد .ارداویراف ،در جایی شاهد صررحنۀ رقررتانگیز
جدایی یک زن و شوهر است .زن به البه و استغاره از شوهر
دوزخ است و شوهر

به برشت میرود .شوهر

میپرسد که چرا اکنون وی راهری

کوتاهی او را در برابر آیین مزدیسنان و تح یر
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نیوان و درماندگان یادآور میشود و زن به او میگوید که «پس تو چرا مرا برای ایررن کررار آسریب
نرساندی و مدازات نوردی؟» در م ابل این پرسش زن (از نگاه نویسنده کتاب منط ی مینمایررد)،
ت فیفی در نحوۀ مدازات زن داده میشود و مرد نیز با آنوه برره برشررت مریرود ،امررا از کوترراهی
خویش در عدمتنبیه زن ،شرمگین است (ژینیو.)84 :1394 ،

56

22

خیانت مرد

11

11

همدنسگرایی

روسپیگری

خیانت زن

نمودار  .2جرائم جنسی زنان و مردان در ارداویرافنامه .مأخذ( :ربیعزاده ،حسنی)60 :1396 ،

 -5ارداویرافنامه به رؤیت هنرمندان زرتشتی و تصویرگری امر وحشت
همانگونه که تحریرهای م تلت از متن ارداویرافنامه بهعمل آمده است ،هنرمندان زرتشتی نیررز در
تصویرگری آنها ت

کردهاند .تردیدی نیست که توجه و اقبال جامعرره برره داسررتان ارداویررراف،

مرمترین دلیل رویورد ادیبان و هنرمندان زرتشتی به این موضوع بوده اسررت؛ امررا در مطالعرۀ ایررن
آرار ،باید دالیل اجتماعی ناشی از تبلیغات دینی ،رقابت بررا سررایر ادیرران و موتبهررا نیررز بررهعنوان
انگیزههای جانبی لحاظ شوند .تاریخ هنر زرتشتی (پس از اس م) تا حد زیادی در خفا مانده است
و از تعداد دقیق نس ههای مصور داستان ارداویراف ،اط ع درستی در دست نیست و مرمتر اینوه
هنرمندان این نس هها نیز تررا حرردود زیررادی ناشررناخته ماندهانررد .نبررود حامیرران مررالی حوررومتی،
محدودیتهای اجتماعی و ناپ تگی این هنر در م ایسه با هنر اس می ،از دالیلی است که موجررب
گمنامی هنرمندان و ناشناختهماندن آرار آنان شده است .تسلسل و تداوم تصرراویر داسررتان در کنررار
یودیگر ،موجب شده است که هنرمندان آنها ،در پی رعایت قواعررد و چارچوبهررای نگررارگری
نباشند .محصول ت

آنها را باید تصویرسازی محسوب کرررد کرره معمرروالً ،چنرردان برره رعایررت
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جزئیات نمیپردازد .از این تصویرسازیها ،چرار ارر م تلت میشناسیم که برخی از آنها خطی و
برخی نیز چاپ سنگی و به احتمال زیاد ،همۀ این آرار محصول هند هستند.
 -1-5نسخۀ دانشگاه منچستر
سرایش متن این نس ه از ارداویرافنامه ،به احتمال زیاد باید براساس همان مررتن فارسرری زرتشررتی
باشد که در دانشگاه اوپساال منتشر شده است (کارگر .)2009 ،این نس ه در کتاب انۀ جرران رایلنررد
به شمارۀ  Persian MS 41نگرداری میشود و کاتب این کترراب بررردین پِشرروتن شرراکرابن بررررام
چاندارغرف بوده و بنا بر اط عات کتابشناسی ملحق به نس ه در دانشگاه منچستر ،مررتن منظرروم
موجود در سال  1205قمری ،برابر با  1789می دی سروده شده است .در ایررن زمرران حرردود نرریم
سده از حملۀ نادرشاه به هند میگرشت و دولت قاجاری ایران ،درگیررر جن هررای هزیمتبررار بررا
روسها بود .زبان و ادب فارسی در این مدت اگرچه حامیان قدرتمند پیشررین را -کرره گورکانیرران
هند باشند -ازدست داده بود و آرار فاخر به این زبان آفریده نمیشد ،اما ادبای بسیاری به آن عشق
میورزیدند و آرار خود را به آن مینگاشتند؛ چنانکه حدود  30سال پس از این نیز شاهد سرایش
«حمزهنامه» به زبان فارسی هستیم که البته اشعار آن بسیار سست و کممایرره اسررت .جررزء دوم نررام
ش صیت این داستان در نوشتار پرلوی به گونۀ

است که عموماً به گونۀ «ویراف» و گاهی برره

شول «ویراز» خوانررده میشررود .در صررفحۀ آغررازین ایررن نسر ه ،نررام کترراب بهصررورت ترکیررب
«ارداویرازافنامه» قید شده است و با توجه به اینوه در صفحۀ مطلع منظومه ،حروف «از» بهصررورت
افزوده بعدی دیده میشود ،میتوان فرمید که عنوان «ارداویرازاف» پس از تردید شرراعر (یررا شرراید
کاتب) برساخته شده است .این کتاب به نثری ساده نوشته شده و در میان زرتشررتیان دارای توجرره
خاصی بوده است؛ بهطوریکه درگرشته آنرا برره تحریررر پازنررد درآوردهانررد و برره سانسرروریت و
گدراتی ترجمه شده و قدیمیترین نسخ خطی آن متعلق برره قرررن چرررارم هدررری اسررت .کترراب
ارداویرافنامه را زردشت بررام پژدو از شعرای قرن هفتم به شررعر فارسرری گردانررده کرره در حرردود
 1850بیت و به بحر هزج مسدس محروف یا م صور است .این منظومه  56نگاره دارد که اغلررب
از تونیک قلمگیری سیاه برره گرفتهاند .رن ها محدود هستند در نگارههررای مربرروط برره برشررت،
رن های گرم و ط یی بر الوان سرد غلبه دارد و نگارههای دوزخ دارای پسزمینۀ سیاه و سرررد بررا
لوههای زرد و سرخ هستند؛ چررهها تمامرخ و سهرخ و فاقد تنوع هستند .بُعرردنمایی نیررز در ایررن
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ن اشیها رعایت نشده است؛ همچنین ارری از نام تصویرگر وجود ندارد .در نگارههای مربرروط برره
دوزخ نس ه موردنظر (تصویرهای  10 ،7 ،5 ،3 ،1و  )12ارداویراف به همراه سرو

اهلو و ایررزد

آتش ،ناظر گناهان انسانها و اعمالشان در دوزخ است .فرد گناهوار با چررهای کررام ً بیاحسرراس
از درد و رن در پسزمینۀ خاکستری قرارگرفتهاند و میان بدن سفید فرررد گناهوررار بررا برردن سرریاه
اعمال بد ،کنتراست برقرار است .کردار بد با رن

خاکستری تیره ،سری شاخدار ،دندانهای تیررز و

چنگالهایی شبیه زوبین (نیزۀ کوتاه) و زبانی آویزان و سینهای با موهایی کوترراه ،چررررهای نرریمرخ
دارند با «خْرَفْستَرهها» نیز به رن

خاکستری تیره و سفید دیده میشوند.

شایان ذکر است که انداموارگی در بدن زن بهجز تصویر ( 10که تا حدودی مو و انرردام مشر ص
است) رعایت نشده است.
 -2-5نسخۀ دینکَردنامه
این کتاب دارای بیش از  50تصویر از مراحل م تلررت سررفر ارداویررراف برره جررران پسررین اسررت.
تصاویر کتاب را رحیم عفیفی در سال  1343به پیوست ارداویرافنامۀ منظوم زرتشررت بررررام پررژدو
بهصورت سیاه و سفید ،به چاپ رسانده بود (عفیفی 167 :1343 ،به بعد) .سپس هاشررم رضرری در
سال  ،1384همۀ تصاویر را در ضمن کتاب «متون شرقی و سنتی زرتشررتی ،جلررد دوم» بهصررورت
رنگی به چاپ رساند .چاپ جدید تصاویر ،برگرفته از چاپ قبلی آن در مطبع شرابی بازار بمبئرری
بوده است (رضی .)239–209 :1384 ،هنرمند ناشناس ایررن نسر ه ،هررر تصررویر را برره دو ب ررش
ت سیم کرده است؛ در یکسوی آن ارداویراف ،سرو

اهلو و ایزد آتش بهصورت تمامقد و بدنها

و صورت تمامرخ و پاهایی نیمرخ ترسیم شده است و از برراغی زیبررا و سرسرربز برره نظررارۀ دوزخ
نشستهاند؛ در سوی دیگر ،روان دربند و زیر شرروندۀ گناهوررار را نشرران میدهررد .ایررن ب ررش از
تصویر ،دارای رن های سرد و تیره است .عناصر تصویری به دو صورت ت ریباً قرینرره و مفرررومی
متضاد ترسیم شدهاند؛ بهگونهایکه معادل تصویری آتش ،سبزه و گل و فضای تاریک و دهشررتنا
جرنم ،فضای رنگارن
ارداویراف ،سرو

و آرامب ش برشتی را به تصویر کشیده است .م اطب چنین میانگارد کرره

اهلو و ایزد آتش ،از فردوس به نظررارۀ دوزخ نشسررتهاند .انت رراب رن هررا در

م ایسه با ب شی که ارداویررراف در آن قرررار دارد ،دارای مفررروم روانرری اسررت .رن هررای شرراد و
تونیکپرداز نسبتاً سطحی بهمنظور همراهی بررا مفررروم برشررت در پسزمینرره ایدرراد شررده اسررت؛
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درصورتیکه در قسمت دوزخ چنین توجهای اعمال نشده است .میمور مدازات ،چررهای حیرروانی
«گروتسک» مانند (بدن و چشم تمامرخ ،سر و دست و پاها نیمرخ که گرراهی دمرری حیرروانی) دارد.
خرفسترهها نیز به یکگونه شبیه ع رب و مار به رن

زرد نمایان شدهاند .تصویر زن عریان ،فاقررد

مش صررههای «اروتیورری» اسررت (برره غیررر از تصررویر  )4و هنرمنررد اگرچرره بررا نشرراندادن نحرروۀ
مدازاتهای مرتبط با جنسیت یا گناهان آنان ،به وقاحتنگاری گراییده باشد؛ مش صاً باید گفررت
که نمایش تصویر زن عریان در آن فضای وحشتنا  ،برای نمایاندن تنرررایی ،بیپنرراهی بیحفرراظی
اوست (تصویرهای  11 ،8 ،6 ،4و .)13
 -3-5نسخۀ چاپی ساموئل گویز
این نس ه در سدۀ هددهم می دی توسط ساموئل گویز برره چرراپ سررنگی رسرریده و تصرراویر آن،
منت ب از دستنویسهای زرتشتی «مدموعۀ شرقی ویلیام اوزلی» است .هررامش صررفحات ،دارای
متن پازند و سانسوریت و تصاویر آن با نس ۀ دانشگاه منچستر ،منبررع مشررتر دارد .نسر های از
این کتاب در «کتاب انۀ بریتانیا» نگرداری میشود؛ پسزمینه به رن
میموران عراب به رن

کاغرین اسررت ،خرفسررترهها و

تیره مشاهده میشوند .هنرمند بینام در ارز گراری خط اهتمام نورزیررده

است؛ اما بهدلیل بُعددهی بهغیر از اندام انسان ،توانسته است با اجرررای تونیررک هاشررور ،حدررم و
عمق ایداد کند و تصویر را از یودسررتی رهررا سررازد .تفرراوت تصرراویر ایررن نسر ه بررا نگارههررای
دستنویس ارداویرافنامۀ کتاب انۀ منچستر در فامهای رنگی و عدمحضور ارداویراف ،سرو

اهلو

و ایزد آتش است (تصویر .)9
 -4-5نسخۀ متنی گجراتی
این متن ،ترجمهای از ارداویرافنامه به زبان گدراتی ،زبان ایالررت گدرررات هنررد و همچنررین زبرران
مادری پارسیان هند است که سدههای پیش به آن نواحی مراجرت کرده و بهترردری زبرران ایرانرری
خود را ازدست دادهاند .نس های از این کترراب در مدموعرۀ «جررال الرردولدی آمرولیررا» نگرررداری
میشرررود ( .)https://indiairantrust.wordpress.comتصرررویرهای کتررراب ،گویرررا برگرفتررره از
ارداویرافنامۀ منظوم دانشگاه منچستر هستند ،با این تفاوت که بهصررورت خطرری و عرراری از رنر
هستند؛ بهطور نمونه شیوۀ نمایش عناصر در تصویر  2براسرراس فرررم ادراکرری اسررت .هرچنررد کرره
بُعدنمایی در ارر محسوس نیست ،ولی هنرمند با استفاده از پ نبندی ساده ،در تصویر حس عمررق
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ت ناظر درحال نظرراره
اهلو ایزد آتش ،در سمت راس ِ

بر اتفاقات دوزخ هستند .فرد گناهوررار بررا اعمررال بررد

در پیشزمینرره قرارگرفتهانررد ،تصررویرگر

ناشناس با نمایش فرم خطی فرد گناهوار و تصویر سیاه و سیلویت اعمررالش ،کنتراسررت شرردیدی
بین فرد گناهوار با اعمالش ایداد کرده و با این کنتراست موردنظر بر سنگینی و زشتی اعمررال بررد
فرد گناهوار تیکید کرده است .این کتاب در سال  1871می دی در بمبئی به چاپ رسیده اسررت و
 59تصویر دارد.
 -6کیفرشناسی زرتشتی پیش از اسالم و بازتاب آن در کار هنرمندان
پا کنندهها در آیین زرتشت شامل خورشید ،آتررش ،آب ،خررا  ،گُمیررز (ادرار گرراو) ،و سر دید
است .ضمن اینوه پریر

آیین مزدیسنی نیز باعث پا شرردن انسرران میشررود (دارمسررتتر،1388 ،

وندیداد ،فرگرد  .)45 :9پلیدیها شامل«ه ر» (الشۀ مردار) ،و آنچه از بدن انسرران جرردا میشررود؛
مانند ادرار ،مو ،ناخن ،موجودات زیانآور و قاعدگی زنان است.
 -1-6رودررویی روان با کردار خود
در دوزخ ارداویرافنامه ،اعمال زشت و کردار بد آدمی مانند زنی ناپررا و برردبوی زشررترو ظرراهر
میشود که دهانی مثل دوزخ ،دندانهایی چون ستون ،بینی تیره و چشمانی شبیه کاسرره خررون دارد
که ناخنش چون نیزه و رویش سیاه چون زغال ،هر تار مویش بسان ماری اسررت کرره برره برردکردار
میگوید راه فراری نداری و باید یار من شوی و من فعل تو هستم (تصویرهای  1و .)2

تصویر  .1رودررویی روان با کردار خود

تصویر  .2رودررویی روان با کردار خود مأخذ:

مأخذ)Peshotan, 1789: 78( :

)(https://indiairantrust.wordpress.com

کردار بد به رنگ خاکستری تیره ،با ناخنهای

کردار بد به رنگ سیاه با ناخنهای چنگالی ترسیم شده

چنگالی سفید ،دست به کمر گناهکار انداخته است.

است.
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 -2-6روان زنی که از دشتان نپرهیزد
یوی از احوام ناروایی که مغان به آیین زرتشتی افزوده بودند ،خوارداشت و تح یر زن ،برره هنگررام
عادت ماهیانه یا «دشتان» بود .در این زمان ،او نهتنرا از بسیاری از اختیارات اجتماعی محروم بررود،
بلوه در چارچوب خانه نیز موقعیت ناهندرراری پیرردا میکرررد (دارمسررتتر .)240–239 :1388 ،زن
دشتان همواره الزم است پانزده قدم از آتش ،آب و بَرسم ویژۀ مناسک زرتشت و سه قدم از مرررد
پارسا فاصله بگیرد .گفتند برای این زن ،باید به میزان دو دینار نان و یک دینار شیر طعام برنررد ،تررا
نیرو نگیرد .اگر زنی تا هشتمین روز دشتان خونریزی مداوم داشته باشد ،بایررد تررا ایررن روز منتظررر
بماند؛ اما اگر این اتفاق تا روز نرم ادامه یافت ،ممون است دست اهریمنان در آن دخیررل باشررد و
باید در حل این مشول چارهاندیشی کنند؛ بر این اساس باید سه گودال حفررر کننررد و در کنررار دو
گودال زن را با گٌمیز و کنار سومی وی را با آب غسل دهند .اگر پس از آن دوبرراره دشررتان شررود،
باید چرار روز دیگر صبر کند و در روز پندم سر و تن را بشوید (مزداپور .)64-60 :1369 ،برررای
زنان در هنگام دشتان ،خانه و محل اقامت جداگانهای درنظر گرفته بودند تا دور از دیگران باشررند
(شایست ناشایست .)29 :1369 ،ت ریباً همین رفتار ،دربارۀ زنی که فرزند مرده به دنیا میآورد ،روا
داشته میشد (دوست واه716–713 ،1388 ،؛ دارمستتر .)128 :1388 ،این گناه بهوضرروح در نسررخ
موجود مصورشده درواقع تصویرگری روان زنی که در هنگام دشتان قوانین را رعایت نورده است
و در دوزخ طاسی سرشار از ه ر و خون به دسررت دارد کره مرراران دوزخ او را نرریش میزننررد و
تشت به تشت آلودگی و کثیفی را به او میخورانند .ارداویراف از سرو

میپرسد کرره ایررن روان

زن چه گناهی کرده است؟ در پاسخ میگوید زنی که هنگام دشررتان بهسرروی آتررش و آب رفترره و
پرهیز ننموده است (تصویرهای  3و .)4

تصویر  .3روانِ زنی که دشتان نپرهیزد در

تصویر  .4روان زنی که دشتان نپرهیزد در دینکردنامه

ارداویرافنامه .مأخذ(Peshotan, 1789: 86) :

مأخذ( :رضی)223 :1384 ،
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مأمور مجازات با برسم سرخی که در دست دارد ،به

زن گناهکار محبوس در شعلههای آتش که کاسۀ

اندام جنسی زن اشاره میکند؛ گناهکار کاسهای زرد

قرمز حاوی ریم هخر را در دست دارد و به همراه

حاوی ریم هخر را به دست گرفته است.

شکنجهگری که نشسته است ،در زمینۀ یکدست سیاه

خرفسسترهها نیز در زمینۀ تیره با لکههای زرد و قرمز

مصوّر شدهاند.

در اطراف زن قرار گرفتهاند.

 -3-6روانِ زنی که روسپیگری کند
ارداویراف به همراه ایزد آذر و سرو
آوی ترره شررده اسررت و برره دور

اهلو در دوزخ ،زنی را میبینند که بیهررو

از سررینههایش

مررار و کررژدم و خرفسررترهها جمررع شرردهاند و او را میگزنررد

(تصویرهای  5و .)6

تصویر  .5روان روسپی که با مرد بیگانه بدفعلی
کرد ،در ارداویرافنامه .مأخذPeshotan, 1789: ( :

)92
زن گنهکار با موهای بلند و چهرهای عاری از رنج
توسط مأمور مجازات به همراه خرفسترهها و مار
درحال شکنجهدادن است.

تصویر  .6روان روسپی که با مرد بیگانه بدفعلی کرد ،در دینکردنامه
مأخذ( :رضی)225 :1384 ،
زن خائن به صورت سر و ته و آویزان ،به غل و زنجیر کشیده شده
است ،مأمور مجازات با برسمی که سری آتشین دارد ،به همراه
عقربها درگیر عذابدادن است.

 -4-6روان زنی که فرمان از شوهر نبرَد
روان زنی که فرمان شوهر نبرده اسررت ،زبررانش را از پشررت بیرررون کشرریدهاند .ارداویررراف علررت
نگونب تی زن را میپرسد و همراهررانش میگوینررد کرره ایررن زن جررواب شرروهر
(تصاویر  7تا .)9

را داده اسررت

تلقی زرتشتیان از کیفر زنان بزهکار در دوزخ بر مبنای نسخ هندی مصوّر ارداویرافنامه

تصویر .7روان زنی که فرمان شوهر نبرده است ،در
ارداویرافنامه
مأخذ)Peshotan, 1789: 94( :
زن از پاها آویزان است .مأمور شکنجه به یاری مار و
عقرب به عذابدادن گناهکار سرگرم است.
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تصویر  .8عذاب زنی که فرمان شوهر نبرده است ،در
دینکردنامه
مأخذ( :رضی)226 :1384 ،
پاها ،کمر و دستان زن به غل و زنجیر کشیده شده ،سروته
آویزان شده و مأمور مجازات به یاری ماری درحال شکنجهدادن
است.
تصویر  .9روان زنی که فرمان شوهر نبرده است ،در نسخهای
هندی از ارداویرافنامه
مأخذ(Williams, 2005: 201; blogs.bl.uk) :

این نمونه شبیه تصویر  7است؛ اما از عنصر بصری رنگ بیبهره
است.

 -5-6روان زنی که سقطجنین کند
در سنت دینیِ «اوستای نو» ،هرگونه عملی مبتنی بر اندام عمل س طجنین ،به هیچ برانهای روا یررا
قابلچشمپوشی نیست .اگر مردی با دختری دوشیزه یا بانویی جوان -خواه آن دختر یا بانو وابسته
به ساالر خانواده باشد یا نه ،خواه به شوهر دادهشده باشد یا نه -همبستر شود و دختر یا بررانو از او
باردار شود و بگوید به دنبال پیرزنی برآی و از او ب ررواه کرره دشررتک (جنررین) تررو را بینرردازد یررا
داروهایی به جرت افتادن دشتک به زن ب وراند و مرد و او میوۀ زندگی خود را دور بیندازند ،گناه
این کار به مساوات متوجه هر سه ش ص است (دارمستتر ،1388 ،وندیداد ،فرگرررد  :15بنررد  14و
 .)15همچنین اگر مرد از زنی که از او -حتی به ناروا یا به حرام -برراردار شررده ،بررهخوبی مراقبررت
نوند یا آسیبی متوجه جنین شود ،گناه قتل عمد بر گردن مرررد اسررت (دارمسررتتر ،1388 ،وندیررداد،
فرگرد  :15بند  .)16بر این اساس میتوان اینطور بیان کرد که «کود کرره از ناپاکرران از نسررا زاده
شود یا اگر پدر و مادر

هر دو به گناهواری ،نسا خورده باشند ،آنورره زاده شررود ،درجررای پررا
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است؛ چه زاده ریمن نباشد» (شایست ناشایست .)37 :1369 ،روان زنی کرره بچرره از شرروم سر ط
کرده ،این زن گناهوار با سینههای خود کوه را میکند و غرق در رن و اندوه اسررت (تصررویرهای
 10و .)11

تصویر  .10عذاب کسانی که بچه از شکم سقط
کردهاند ،در ارداویرافنامه
مأخذ.)Peshotan, 1789: 102( :
زن خطاکار مابین صخرهها قرار دارد و مأمور شکنجه
با شالقی سرخ که در دست دارد ،به همراه
خرفسترهها دورتادورش را فراگرفتهاند.

تصویر  .11عذاب کسانی که بچه از شکم سقط
کردهاند ،در دینکردنامه
مأخذ( :رضی)232 :1384 ،
مأمور شکنجه با برسمی که بر دست دارد ،به همراه
عقربها و مار در اطراف زن گنهکار نمایان است.

 -6-6روان زنی که بر روی آتش مو شانه کند
آتش بهواسطۀ ت دسش در دین زرتشت بسیار مود احترام قرار میگرفته اسررت .ای زرتشررت! هررر
زمان موهایت را شانه کردی یا تراشیدی و ناخنت را کوتاه نمودی ،آنها را به ترتیررب ده ،بیسررت،
سی و پنداه قدم از اهالی اَشَون ،آتش ،آب و بَرسَم دور کن (دارمسررتتر ،1388 ،وندیررداد ،فرگرررد
 :17بند  .)4گفتنی است در دین زرتشت آتش ،برخ ف م دس بودن ،پا کننده نیست و هیچگاه
از آن برای تطریر استفاده نمیشده است و ف ررط از خاکسررتر و دود آن برررای رفررع آلررودگی برررره
میبردند؛ ازاینرو شانهکردن موی بر باالی آتش ،که احتمررال ،افونرردن خرفسررتران و مرروی را برره
همراه دارد ،گناه محسوب میشده است (دارمستتر ،1388 ،وندیداد ،فرگرد  :5بنررد 51و  .)71روان
زن بدب ت که روی آتش شانه کرد .این زن گناهوار به دلیل آنوه آتش را پاس نداشته ،مو و ه ر
به آتش انداخته و بر آتش بدون پوشش بوده است در دوزخ روانش به برف و یخ در رن برره سررر
میبرد (تصویرهای  12و .)13
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تصویر  .12روان زن بدبخت که روی آتش شانه

تصویر  .13روان زن بدبخت که روی آتش شانه کرده

کرده است ،در ارداویرافنامه

است ،در دینکردنامه

مأخذ.)Peshotan, 1789: 108( :

مأخذ( :رضی)235 :1384 ،

زن برهنه بر روی تودۀ یخ افتاده و مأمور شکنجه،

مأمور شکنجه و خرفسترهها موجود نیستند و زن برهنه

دست بر موهایش انداخته است .موجوداتی

ایستاده بر پوشش یخ درحالیکه هالهای از شعلههای

همچون مار ،عقرب در پسزمینه قرار دارند.

آتش دور سرش است ،دیده میشود.

87

 -7-6روان زنان جادوگر
ساحران پیش از زایش زرتشت و در بدو تولد  ،برره دنبررال محررو و نیسررتی او بودنررد؛ زمانیکرره
مادر

دوغدو آبستن بود ،با هدف نابودی زرتشت بیمار

میکنند؛ اما سرشت ایزدی زرتشررت

بر جادویی پیروز شد (برار45 :1378 ،؛ آموزگار و فضیلت .)32 :1375 ،شررایانذکر اسررت کرره برره
گمان برخی ،مغها با سحر و جادو آلوده بودند .زرتشت خواسته اص حاتی کند و چون مغها علیه
او برخیزیدند ،به باختر رفته و در آندا بررهمندی یافترره اسررت (پیرنیررا220 :1362 ،؛ نرراس:1354 ،
 .)312شررت مغها بیش از هر چیز جادوگری و افراط در مناسک و آیین زرتشتی بوده و این امررر
بر جنبۀ فلسفی آن فزونی داشته است (شریت ،1362 ،ج  .)82 :1روان زن جادوگر به دلیل جررادو
و امر به جادو کردن و به دنبال جادو بودن از هفت اندام خویش گوشت میکند (تصویرهای  14و
.)15

تصویر  .14روان زن جادوگر ،در ارداویرافنامه

تصویر  .15روان زن جادوگر ،در دینکردنامه

مأخذ(peshotan, 1789: 114) :

مأخذ( :رضی)235 :1384 ،
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روان زن گناهکار درحال خوردن گوشت است ،عالوهبر این

در این نمونه روان زن گناهکار بدون وجود دیگر

موجوداتی مانند مار ،عقرب و مأمور شکنجه در تصویر افزایش

عناصر تصویری دیگر نمایان است.

یافتهاند.

 -7نتیجه
کتاب ارداویرافنامه ،متنی ادبی-دینی است .اینکه متن پیشاسر می آن در اسرراس ،ادبرری برروده یررا
مرهبی ،دقی اً معلوم نیست؛ اما توصیتهای خشنی که در کیفیت کیفرهای دوزخی و انطباق آن بررا
برخی ف رههای وندیداد دیده میشود ،چنین مینماید که جنبۀ دینی آن بر جنبۀ ادبیا

میچربررد.

روایات وندیداد و برخی موارد مشابه با آن را اغلب مغایر با روح آموزههای زرتشت دانسررته و در
پیراستن آنها از آیین زرتشت کوشیدهاند؛ اما آنچه که موجب ادامۀ توجرره برره ارداویرافنامرره شررد،
جنبۀ ادبی آن بود .ویژگی ادبی آن موجب شد ارداویرافنامه نهتنرا به فراموشی گزارده نشود ،بلورره
بیش از بیش موردتوجه قرار گیرد .در دورۀ تسلط انگلیسرریها بررر شرربهقاره هنررد ،تررا حرردودی از
س تگیری مسلمانان بر جوامع پارسیان هند کاسته شد و پیشرفتهایی در زمینۀ فرهن

و اقتصاد

برای آنان پدید آمد .در این دوره ،هنرمندان زرتشررتی ،اقرردام برره مصررورکردن نسررخ ارداویرافنامرره
کردند .آنها هم در تلطیت متن نووشیدند ،بلوه تا توانستند تصررویرها را وحشررتنا و دهشررتنا
کشیدند و باز در این میان ،زن -زن زرتشتی -قربانی اصلی بود .آنها توجه اصلی خود را معطوف
به زنان میکردند .زن درحال عراب و شونده بود؛ عرابهایی که عموماً با جنبرۀ جنسرریت آنهررا
ارتباط میکرد و تصاویر را گاهی تا حد یک وقاحتنگاری ابتدایی تنزل مرریداد .ایررن امررر مموررن
است تحتتیریر جامعۀ بزرگتر هندِ آن زمان بوده باشد که هر دو گررروه مسررلمانان و هنرردوان بررر
ن ش سنتی زن پایمیفشردند و پارسیان نمیخواستند خود را در امور جنسی جامعۀ کوچک خود،
متساهل و متسامع نشان دهند .در پاسخ به پرسشهای پژوهش ،باید تصریع کرررد کرره نگارههررای
نسخ هندی ارداویرافنامه ،تا حد زیادی متیرر از ن اشی غیردرباری یا ن اشی سررنتی هنررد اسررت کرره
ن اشان زرتشتی ،با توجه به متن و براساس همان اصول و قواعررد سررنتی ن اشرری هنرردی ،آنهررا را
مصور کردهاند .بهطور قطع میتوان فرض بر این گراشت که در صورت تصویرگری این کتابهررا
در میان زرتشتیان ایران ،نتیدۀ امر ،کام ً میتوانست متفاوت از ایررن باشررد؛ بنررابراین ،رابطرۀ ایررن
ن اشیها با ف ه زرتشتی ،یک رابطۀ اِحررداری و عرضرری اسررت و آن را نمیترروان نمونرهای از هنررر
زرتشتی قلمداد کرد .به همین شول ،رابطۀ هنرمندان با متن ارداویرافنامه ،رابطهای نسبی برروده کرره

تلقی زرتشتیان از کیفر زنان بزهکار در دوزخ بر مبنای نسخ هندی مصوّر ارداویرافنامه
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هنرمند در آن ،قصد اِنرار م اطب خود را داشته و به جنبههای زیباییشناختی ارررر خررود ،ترروجری
نورده است .از بزرگترین نواتی که تصویرگران آنها را فروگرار کردهاند ،این است که اینرران برره
محیط زمانی و موانی این داستان توجری نوردهاند و چررهها ،به هندیان چند سدۀ اخیررر شررباهت
دارند و نه ایرانیان پیش از اس م .ش ص ارداویراف و همراهان او نیز به طب ۀ مرفرره و متشر ص
هندِ آن روزگار ملبس هستند .بدینشول میتوان گفت که این ن اشیها ،تا حد زیادی از متن ادبی
ارداویرافنامه مست ل هستند و آنها را بایستی جدای از مررتن ارداویرافنامرره مررورد توجرره قرررار داد.
درمدموع چرار نس ۀ مصور شناسایی شده که همگی آنها بر عرابهای شدید انسانها در دوزخ
تیکید دارند و کاربرد رن های سرد و تند در تصاویر رنگی ،بر جنبرۀ روانرری منفرری آنهررا افررزوده
است .هنرمندان تا حد ممون از انداموارگی انسانها و بهخصوص زنان دوری کردهاند؛ امررا برررای
بیپناهی در برابر عراب ،انسانها را عریان و بدون هرگونه پوششی تصویر کردهاند.
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