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  بررسی مجازات ھای کیفری زنان ایران باستان از ھخامنشیان تا پایان ساسانیان 
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هاي کیفري زنان ایران باستان از هخامنشیان تا پایان  بررسی مجازات

                                                                               ساسانیان 

  1دکتر ایرج جاللی

  1آبادينرگس زنگی                                                                                     

  چکیده

ن باسـتان، از هخامنـشیان تـا پایـان     هاي کیفري زنان ایرا     ي حاضر، به بررسی مجازات      مقاله

هاي کیفري زنان در ایران  سؤال اصلی این است که در تعیین مجازات. پردازد ساسانیان می

در ایـن پـژوهش از روش تحقیـق اسـنادي و            . باستان چه عامـل یـا عـواملی نقـش داشـتند           

ي کتـب   هبا مطالع. تاریخی بهره گرفته شده وبه تبیین و بررسی موضوع پرداخته شده است   

هـاي     که در دسترس بـوده، برخـی از مجـازات          وندیداد، و   ارداویراف نامه پهلوي، همانند   

عوامل مهم در این زمینه، متأثر از شرایط        . ایم  ي مورد نظر مشخص ساخته      زنان را در دوره   

ایـن  تـوان بـه   هـا مـی   ي آن ي ایران باستان بوده است، که از جمله داخلی و خارجی جامعه

هاي  هاي دینی و قوانین ملل در تعیین مجازات خانواده، حکومت، آموزه: ه کردموارد اشار

کـرد، ایـن      که اگر زنی به شوهر خودخیانـت مـی          زنان ایران باستان تأثیرگذار بودند؛ چنان     

شد، براي جبران گناه  اگر مردي مرتکب گناهی می   .شوهر بود که زن را مجازات می کرد       

اکثـر  . شـدند  حـاکم رسـمی حکومـت مجـازات مـی     مرد، دختـر یـا خـواهر مـرد توسـط م          

                                                
  .رانیاکرمان،بافت،،یاسالمآزاددانشگاهبافت،واحدزنان،مطالعاتوخیتارگروه.1

  ir.ac.iaubaft@zangiabadi-narjes:  مکاتبهمسئول

26/10/93: رشیپذخیتار            27/9/92: ورودخیتار

   مسکویهيفصلنامه

  1392 تابستان 25ي شماره8سال
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هاي  ذکر شده، بر اساس آموزه     نامهارداویراف و   وندیدادهاي    هایی که در کتاب     مجازات

  . گرفت و مجازات زنان زانیه هم بر اساس قوانین ملل صورت می. دینی بوده است

  هاي کیفري  مجازات، ایران باستان، گناه، زن:واژگان کلیدي

  

  مقدمه

زن یکی از اعضاي خـانواده      .  زن از مقام واال و ارجمندي برخوردار بوده        ،ان باستان در ایر 

حتـی در برخـی   و شده و در تمام شئون زندگی با مـرد برابـر و یکـسان بـوده         محسوب می 

  . مقام زن از مرد باالتر و واالتر بوده است،ادیان و جوامع

جامعــه نقــش مهــم و اساســی در  زنــان بــه عنــوان نیمــی از جمعیــت ،در ایــران باســتان     

 .انـد  در این مرز و بوم داشـته    ...  و   دینیگیري تحوالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادي،        شکل

 کـم   ، نقاط جهان  ي   مانند همه  ، وضعیت زنان در ایران    ي  ها درباره   البته اطالعات و دانستنی   

ان جـدا    و از طرفی هم، تاریخ سیاسی زنان از تـاریخ سیاسـی مـرد              ،و گاهی متناقض است   

براي پی بردن به حق واقعی و تعیین حـدود یـک حـق، الزم اسـت کـه بـه تـاریخ                . نیست  

تواند معیار رعایت حق در گذشته       تاریخ تمدن بشریت ترازویی است که می      . مراجعه شود 

 حقـوق زن در  ،شـود ها در بـستر تـاریخ مطالعـه         هرگاه رعایت حق انسان   .  کند مشخصرا  

زنـان در طـول تـاریخ و در طـی           . بـوده اسـت    یایگاه نامتوازن  ج دارايبستر تاریخ بشریت    

انـد کـه حقیقتـاً بـسیار دردآور و      هاي فراوانـی دیـده     ها و ستم    قرون و اعصار متمادي، رنج    

  .سنگین است

 اشتباه قانون گذاران در وضع قانون ظالمانـه         دلیلبیشترین ظلم که به زنان وارد شده به         

دانـستند و بـر    نیـاز از مکتـب وحـی مـی     ها خود را بیه آن علیه نیمی از پیکر جامعه بوده ک      

کردند و سعادت بشر را با تراوشات ذهنـی نـاقص خـود مهیـا                 دانش ناقص بشري تکیه می    

 براي ، که با استفاده از فرصتاند  البته در این میان سودجویانی نیز وجود داشته.ساختند  می

لـذا  .زدنـد  هاي الهی نیز می    ا و پیام  شان، دست به تحریف دستوره      رسیدن به مقاصد ناپاك   
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 بـدین   اسـت، هاي زنان در ایران یاسـتان       این مقاله در صدد تبیین چگونگی تعیین مجازات       

هاي کیفري زنان در ایران باستان براساس چه شـرایطی و          که مجازات کند  بررسی می گونه  

  :گردید میمسائلی تعیین 

  ؟داشته است ایران باستان هاي زنان درخانواده چه نقشی در تعیین مجازات.١

هـاي کیفـري زنـان در ایـران باسـتان         هـا چـه نقـشی در تعیـین مجـازات            حکومت.٢

  داشتند؟

هـاي زنـان در ایـران       هاي دینی ایران باستان چه نقـشی در تعیـین مجـازات             آموزه.٣

  باستان داشتند؟

  ؟اند هاي زنان در ایران باستان داشتهقوانین ملل چه نقشی در تعیین مجازات.٤

اي چنـدین هـزار        است که ایران باسـتان گـستره       به این دلیل  اهمیت و ضرورت تحقیق          

گرفتـه   مکان را دربـر      ي  ها کیلومتر مربعی در پهنه      ی میلیون گستردگیساله در طول زمان و      

هـاي زنـدگانی، ادیـان و     ها، باورها، شـیوه   اي که حتی در یک زمان واحد، قوم          پهنه است؛

و زن بـــــه عنـــــوان نیمـــــی                                                                 داشـــــتهآن وجـــــود هـــــاي گونـــــاگونی در  حکومــــت 

 انـسانی و نیـز   ي از بشریت و عضوي جدي و غیرقابل چشم پوشی در کانون بزرگ جامعه    

هـاي    بنیـان خـانواده، در طـول تـاریخ، داوري    ي به عنوان یکی از دو رکـن پدیـد آورنـده     

 را پشت سر نهـاده      ي را نسبت به خود دیده و شرایط بسیار ناهمگون و نامساعد           گوناگونی

شـود    این ضرورت دیده مـی ، با توجه به اهمیت دو موضوع ایران باستان و زن       ،حال. است

که وضعیت زن در این دوره مورد بررسی قرار گیرد و این مطلب روشن شود کـه حـق و                    

 بر چـه  ،کردند اگر زن را به مجازاتی محکوم می حقوق زن در این دوره تا چه حد بوده و           

  .شده است  چرا که زن به عنوان نیمی از جامعه محسوب می؛اساس و شرایطی بوده

اي و بررسی اسناد و  اساس روش کتابخانه برپژوهش،ي اجراي این  نوع مطالعه و نحوه     

 ایـن   ي   مـسئله  رخوری د  پاسخ تا به مدارك تاریخی در منابع اولیه و تحقیقات جدید است          

  .شویم مینائلتحقیق 
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 کیفـري در ایـران باسـتان از هخامنـشیان تـا پایـان               يبررسی مجازات ها  

  ساسانیان

  هخامنشیانيدورهدرقضاوت. الف

هـایی کـه از دو قـرن پـیش            هاي محققان، مخـصوصاً کـاوش       از مستندات تاریخی و نوشته    

ه خوبی مشخص اسـت کـه در ایـران           ب ،تاکنون صورت گرفته، و از آثار و شواهد موجود        

 قوانین و مقررات و اصولی براي تنظیم امور اجتماعی و قضایی افراد وجـود               ،قبل از اسالم  

هاي پادشاهان   ها را باورها و عادات و سنن و رسوم ملی و فرمان           ي اصلی آن    داشته که پایه  

  ).72: 1388عرب بدوئی، (داده است  تشکیل میدینیو قواعد 

  در دوره ي هخامنشیمجازات زن 

ن  هخامنشیان در منابع و مآخذ تاریخ ایران باستاي هاي زنان در دورهچند نمونه از مجازات

  :ذکر شده از آن جمله است

از آن  یـا فقـط     ( که در قتـل اسـتاتیرا دسـت داشـت            ي ملکه پروشات     ندیمه ،ژي ژیس      

اي زهـر دهنـدگان مقـرر     پس از دستگیر شدن، موافق قوانین پارسی که بـر   ،)اطالع داشت 

 و با سنگ دیگر چندان  قرار دادند  با زجر کشته شد؛ یعنی سرش را روي سنگ پهنی            بود،

  ).141: 1385حجازي،( تا خرد شد و صورتش مسطح گردید بر آن کوبیدند

 و در   بـود   امـري متـداول    ،سار زنان در زمان فرمانروایی کوروش بزرگ بر بابـل           سنگ     

 معاف بودند  شدن سار مردان از مجازات سنگ    ،در این مورد  . شدرا می مورد زنان زاینه اج   

  ).51: 1385دورانت، (که به حرم و کنیزان شاه نظر داشتند مگر آن

 قانونی وضع شدکه هیچ زنی حق نداشت هنگـام شـب از منـزل خـارج           ،1819در سال        

 نـاظر  " نعـش سـاالر  "امنـ ه مورانی بشد و مأ شودو در مواقع اضطرار باید مردي همراه او با        

 زن خـاطی را در خانـه حـبس    ،داداما اگر این خطا رخ می   .اجراي صحیح این قانون بودند    

، کردند و شوهر زن بدکار حق مزاوجت با زن دیگري داشت و تنبیـه دیگـر زن مجـرم          می

  .)24 : بی تا،  کرمانیي عبادزاده(تراشیدن موي سر او بود 
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  اشکانیانيدورهدرقضاوت. ب

ي اشکانی روشن است و از خـصایص آن دوره    چه در نظر محققان تاریخ راجع به دوره       آن

اصـل آزادي مـذهب در امـور دینـی      اصل عدم تمرکز در امور سیاسی و ،رود  به شمار می  

  .کرد  اتباع خود مداخله نمیاعتقادي به این مفهوم که دولت در امور است؛

 مقتدرياز لحاظ این که هیچ حکومت مرکزي       به دلیل عدم تمرکز سیاسی و        ،بنابراین     

رسیده، اصول     می ي اشرافی   ها  در میان نبوده و حکومت نواحی به طور موروثی به خانواده          

 ، آن گونه که پیش از آنـان ،قضایی واحد و ثابتی هم شکل نگرفته و اجراي حق و عدالت  

 اهمیت چندانی   ، بوده ،ي ساسانیان   ي هخامنشیان و بعد از آن، یعنی در دوره          یعنی در دوره  

  .نداشته است

  اشکانیيدورهدرزنمجازات

اطالعاتی در دست نیست، همین قدر معلوم است کـه     «هاي این دوره      ها و مجازات    از جرم 

و . مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بوده و مـرد حـق کـشتن زن را داشـته اسـت                    

شـده، بایـستی خودکـشی     مـی دیگر این که اگر کسی مرتکب عمل شنیعی بر ضد طبیعت         

»داشـتند   هـیچ اسـتثنایی را روا نمـی   اي سخت بودند کـه  کند و در این باب پارتها به اندازه 

  .)279: 1388پیرنیا، (

رحمی    و با خشونت و بی      بود به طور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران بسیار سخت              

انیان معمول نبوده، ولی مردان در      طالق در میان اشک   ).289: 1388پیرنیا،  (گرفت    انجام می 

صورت نازا بودن زن، پرداختن به جادوگري و داشتن فساد اخالق و پنهان داشـتن عـادت         

  ).262: 1380خدادادیان،(اند از زنان خود جدا شوند  توانسته می،ماهانه از شوهر خویش

  ساسانیانيدورهدرقضاوت. ج

اهان ساسـانی خـود را در مقابـل قـانون     مورخان و محققان معتقدنـد کـه بعـضی از شاهنـش           

خواسـتند از لحـاظ اجـراي     مند بودنـد و نمـی      مسئول می دانستند و به اجراي عدالت عالقه       
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 براي تظلـم از شـخص       ،از این رو  . باشدوجود داشته   ها و سایر مردم     قوانین تفاوتی بین آن   

 خـود   ،هبـه عـالو   .  شکایت از او بـه محـضر قـضات، منعـی وجـود نداشـت               طرحپادشاه و   

 اغلب امور مربـوط بـه خـود و       ،پادشاهان براي این که تحت تأثیر هوا و هوس واقع نشوند          

عـرب  (کردنـد   هاي قضایی واگذار می خویشان نزدیک خود را به رأي دادرسان و دادگاه       

  ).216: 1388بدوئی، 

ی و هـاي اصـل  ها انواعی داشتند و به دو قسمت مجازات      مجازات ،ي ساسانیان   در دوره      

بـه  ( ماننـد اعـدام      ،هـاي اصـلی   مجـازات .هاي تکمیلی و تبعی تقیـسم مـی شـدند         مجازات

معمـولی یـا بـا      ( حـبس    ،)سـار کـردن   زدن، سر بریدن، مصلوب کردن، سنگ     صورت دار 

. جزاي نقدي و احتماالً تبعیـد      ، و یا کور کردن، تازیانه     ، بریدن گوش یا بینی    ،)اعمال شاقه 

عی، گاهی نظر به اهمیت یا شدت جـرم و یـا مالحظـاتی کـه      هاي تکمیلی و تب   اما مجازات 

  .شد هاي تکمیلی نیز به موقع اجرا گذارده می مجازات،داد قاضی تشخیص می

  ساسانیيدورهدرزنمجازات

 در صـورت  ، یعنـی تـن دادن بـه زنـاي محـصنه     ، زني  خیانت در حیات زناشویی به وسیله     

در چنـین  . رفتـه اسـت   وهر بـه شـمار مـی   ق بـراي شـ   جـواز طـال  ،اثبات علت کافی و آنـی    

 ي  ممکن بود که مرد خاطی بـه پرداخـت جریمـه        ، براثر شکایت شوهر به دادگاه     ،مواردي

م با قهـر  توأاین جریمه در صورتی که عمل منافی عفت ضمنًا       . سنگین نقدي محکوم شود   

در .  )38: 1344،بارتلمه  (شد می به مراتب سنگین تر ،گرفتو غلبه و ربودن زن انجام می  

تنهـا مـرد    .  بـود   اطاعـت از وي     مرد و محکـوم    ي  این دوره زن از هر حیث در تحت سلطه        

 سه بار بایستی  که زن هر روز می است گفته شده  جاز بودکه هرگونه بخواهد دستور دهد     م

نافرمانی . و چه باید بکند   چه باید بگوید     ،از شوي و آقاي خود بپرسد که چه باید بیندیشد         

  ). 34 : 1344،بارتلمه(داد   طرد زن را به او میي  اجازه،دنسبت به مر

) همسرقاتل پدر (وقتی زن اردشیر به تحریک برادرانش درصدد مسموم کردن اردشیر        

 کار را پیدا نکرد، اردشیر با وجود یقینی که بـه عمـل زن خـود                 اجراي این برآمد و توفیق    
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٣٧

او . امد و قضاوت را به موبـدان ارجـاع داد         نیصًا درصدد انتقام و مجازات او بر       شخ ،داشت

 و موضوع هـم بـه ثبـوت رسـیده     کرده شاه را نمودنهم حکم قتل زن را که قصد مسموم      

 گناهی نداشـت،   در این امرلیکن چون زن حامله بود، و جنین هفت ماهه        .  صادر کرد  ،بود

لت، قاضی آن اي نبخشید و براي اجراي عدا  ولی نتیجه؛موبد براي او درخواست عفو کرد

روزي که اردشیر از نداشـتن اوالد شـکوه   . ي خود پنهان کرد زن را تا وضع حمل در خانه   

 ، که یک پـسر بـود      ،ي آن را     موبد موضوع پنهان کردن زن و وضع حمل و نتیجه          ،کردمی

بـه   از داشـتن چنـین پـسري خـشنود شـد و او را                ،افشا کرد، اردشیر بعد از آزمایش شاپور      

  ).216: همانعرب بدوئی،  (زیدخود برگولیعهد 

 در مورد مجازات دختر پادشاه حرّان کـه بـه پـدر        -ایران باستان -در تاریخ مشیرالدوله       

مورخـان خـارجی    :  آمده است  ،خود خیانت کرده و شهر را به شاپور اول تسلیم کرده بود           

رکش بـستند و   گیسوان دختر را به دم اسـب سـ   :دختر را به امر شاه به جالد سپرد       اند    نوشته

  ).277: همانپیرنیا، (اسب را رها کردند 

  :توان به موارد زیر اشاره کرد می،هاي تبعی در مورد مجازات     

، از ریاسـت خـانواده    مرتکب زنا گـردد  ،دار ریاست خانواده بود     هرگاه زنی که عهده   «     

  .»گردد منعزل می

  .»شود زن میجازات مربوط باعث طالق زناي محصنه جداي از م«     

ممکن بـود از ارث پـدر محـروم گـردد       شد    دختر که مرتکب عمل خالف اخالق می      «     

  ).84: 1380واحدي نوایی، (

موجبـات وجـود طـالق در ایـن     .طالق زن در قانون ساسانی محتاج تشریفات زیاد نبود       

فات مالی  نامشروع و اختالي  رابطه،عمل منافی عفت، زناي محصنه: عبارت بودند ازدوره 

  .)52:، همان کرمانیي عبادزاده(
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٣٨

  باستانایراندینیمتونبراساسنزناهايمجازات

 اسـت وندیـداد  و   ارداویـراف نامـه    پهلوي   هاي  باقسمتی از مطالب این بخش براساس کت      

 به توضیح مختـصري در مـورد        ها،  باکه قبل از توضیح در مورد مجازات زنان در این کت          

پارسا، روحانی  ) ویراز( شرح سفر ویراف     ،ارداویراف نامه تاب پهلوي   ک. پردازیم  ها می آن

  ) احتماالً عهد خسرو انوشیروان( به جهان دیگر است ،عصر ساسانی

مـان  کتاب آمده است که در ایـن زمـان در ایمـان مرد            این  در متن   ).168: 1376تفضلی،  (

 دیـن مـردان اندوهمنـد       ،رو و از ایـن      ؛)41: 1372،ارداویراف نامه (ه کرده بود    گمان رخن 

 به این نتیجه رسـیدند کـه کـسی از    ،پس از بررسی بسیار  . گشتند   می بودند و به دنبال چاره    

یسنا، درون، دهند، از ان انجام مینی مینوي خبر آورد که آیا آنچه بهدایشان برود و از عالم

 ،رداویـراف نامـه  ا (رسد، یا به دیوان   ري به ایزدان می   آفرینگان، نیرنگ، پادیاب، و یوژداه    

  ).42: همان

 دستوران دین از میان مردمان بوده اسـت و او کـسی بـوده        ي   ویراف برگزیده  ،در واقع      

ي نـو   هپس سر و تـن بشـست، جامـ   . که اندیشه و گفتار و کردارش از همه بهتر بوده است      

 ، با بوي خوش خود را خوشبو کرد، خوراك خورد و بدین ترتیب آماده شد تا سه                پوشید

: 1384سـلطانی،   (جام زرین می و منگ گشتاسبی بنوشـد و بـه جهـان منیـوي انـدر شـود                    

145.(  

 ، گذشته از اهمیت آن بـراي تـاریخ ساسـانی   ،ارداویراف نامه البته شکی نیست که متن           

فرهنگ باستانی این   هایی پنهان از روح عدالت خواه ایرانی و نمادي از           بازگوکننده بخش 

 مضمون و مطالب این متن از  مسلمًا، کریستین سن آورده است که،نهمچنی. مردمان است

   ).35: 1378کریستین سن، (در وجود ارداویراز شک داشت،چهاگر. ساسانی استي دوره

 زن هـا مـستقیماً بـه       بـسیاري از آن    : انواع متفـاوتی دارد    ارداویراف نامه گناهان زنان در         

  :ند ازا بارت که ع،شود بودن و جنسیت زنان مربوط می
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٣٩

کـه گنـاهی اسـت کـه بـه فراوانـی از آن یـاد                (خیانت به شوهر و روسـپی گـري         .١

  ).شود و پاد افراهی بزرگ در پی دارد می

مرتبط است و تخطی )  زناني عادت ماهانه ( دشتان   ي  گناهی که به نوعی با مسئله     .٢

 نبایــدهایی اســت کــه در ایــن دوران بــر زن مــی رود و او  –زنــان از انبــوه بایــد 

بایـست حرمـت گـذارد و خـود را در ایـن دوره، چـون موجـودي ناپـاك از                       می

  .  دور بدارد،خوراك و ارتباط با شوهر  اعم از آتش، آب، باران، ،مقدسات

این گناه از .  که گاه در کنار گناهان مربوط به دشتان آمده است،گناه جادوگري.٣

  .ساخت که ایشان را مطرود و ناموجهبود گناهان خاص زنان ي جمله

 مـی کننـد، گـاه بـه دلیـل           خـودداري گناه مادرانی که از شیر دادن به نوزاد خود          .٤

 چرا که شـیر آنـان خواهـان بـسیار داشـته و مـی                ، و گاه به دلیل فقر؛     سبک سري 

  .توانسته مورد استفاده کودکان مرفه قرار گیرد

اه این گن .  است ارداویراف نامه مطرح شده   گناه سقط جنین که از گناهان بزرگ        .٥

اي احساسی و دردآور به مجـازات برسـد و بـا      مادر به شیوه   گشت که   موجب می 

  . آزار ببینداست،  که خود سقطش کرده يتمام جان از دوري فرزند

از دیگر گناهان، گناهانی است که در ارتباط ایشان با دیگران معنا می شود و به نـوعی         

 بـه ویـژه در   ،این نوع از گناهـان    .گردد   بر می  به جایگاه آنان در جامعه و به تعامل با مردان         

 تالش مـردان در تثبیـت موقعیـت    بهد و در واقع بیشتر دا ، رخ میارتباط زنان با شوهرانشان   

زبـان درازي بـا شـوهر    .  تـا بـه زنـان   ،دش  خود در جامعه ساسانی مربوط می  ي  مرد ساالرانه 

 و شکست نوان آقاي خانه می به ع   زنان که در آن حرمت و جایگاه مرد        ي   ویژه بودگناهی  

ه دیگـر کـه بـاز بـوي         گنـا .یدکـشان   زن را چون موجودي عاصی به بد زبـانی و دشـنام مـی             

، داشـت د و نشان از بی اعتنایی برخی زنان آن دوره به مقدسات جامعـه               دا  گري می   عاصی

  .بودآراستن و رنگ برخود نهادن 
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٤٠

 و بیـشتر    زن بـودن زنـان نداشـت       کـه ارتبـاطی بـه        بـود نوع دیگر گناهان زن، گناهانی           

، گناهـانی کـه بـه     بـود  این گناهان، گناهان مشترك با مـردان         ي  از جمله . بود گناهی دینی 

مردارخـوردن و  ،  دروغ گفـتن ؛ مثـل  مرتکب شـود امکان داشتلحاظ دینی هر مرد و زن    

  ).98-97: 1372ارداویراف نامه،(هاي اورمزدي  کشتن آفریده

  تقریباً شبیه و مطابق    ها  ن که برخی از آ    ی گناهان زنان صحبت شده     از برخ  ،وندیداددر       

  . آمده است–نامه  ارداویراف کتاب پهلويگناهانی است که در

  گناهانتوضیحوشرح

  گريروسپی. 1

 از مکررترین ،روسپی گري یا روسپی بودن و خیانت به زندگی زناشویی و شکستن پیمان           

در گیتـی شـوي     « روان چنـین زنـی کـه         : اسـت  نامـه ارداویـراف    در گناهان زنان دوزخـی   

و تن بـه دیگـر مـردان داد و روسـپی            ] اعتنایی کرد   به همسر خود بی   یعنی،  [خویش هشت   

 تکـرار  70 و 62-24 فـصول  گناه خیانت و عقوبت دردناك آن در ).جا  همان(» گري کرد 

  .شده است

شـود و خرفـستران       تـه مـی   بـا پـستان بـه دوزخ آویخ       او  :بیند       سزایی بس آزار دهنده می    

 هم آمده است وندیداد که شبیه این مطلب در    ي تن او را می جوند؛       همه) حیوانان موذي (

 زنی که روسپی گري کند و بجز شـوهر          هر:  آمده است  ،همچنین). 766/2: 1376رضی،  (

بایـد او را هـر چـه     نزدیکی نماید، گناه وي بـا جـادوگران یکـسان اسـت و      ي دیگر با مرد 

 در فرگـرد  ،همچنـین . شـود  شان دوزخی است و در دوزخ عذاب می       شت و روان   ک زودتر

شـود کـه در دوزخ        روان این گونه زنان مـشاهده مـی       آمده است که    » ارداویراف نامه  «81

 خـورده و تـن    رازبان بریده و چشم کنده و مار و کژدم و دیگر جـانوران مـوذي سرشـان           

  ).229/1:  همانرضی،(کنند را پاره پاره میشان 
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٤١

تـر آن اسـت کـه در        آن که کـم گنـاه     .تر است گران)و برخی (روسپی گري بس گونه          

کـه جـه آبـستن از مـرد     ماه هماغوشی با مـرد دیگـراورا نبـوده باشـدو هـم آن        همان دشتان 

 ،غوشـی کنـد  آ اگرازاین سـه نیزیکـی در او نیـست چـون بـا او هـم           .دیگراو را شوي نباشد   

پس اگر با او در همان دشتان ماه مرد دیگري . اه باشدغوشی کننده را شصت استیر گنآ هم

غوشی کننده را دست کم یک تنافور گناه        آ  غوشی کس دیگر هم   آ  غوشی کند از هم   آ  هم

غوشـی کـس   آ غوشی کند و از هم آ  اگر آبستنی باشد و با او مرد دیگري هم        . بر ذمه باشد    

 آبستنی  اگر در زمان فوراً    و  است؛ 1غوشی کننده مرگرزان  آ  هم-دیگر آبستنی او تباه شود    

 و اگر فرزند زاید و او را ، پس مرد را دو تنافور گناه است؛        اما آن راگزند برسد    ،تباه نشود 

غوشی ناتوانی برتن همان زاده آمده باشد و اگر از آن ناتوانی بزرگ تـا چهـل                 آ  از آن هم  

 زاده همیمـال غوشی کننـده مرگـرزان باشـد و در برابـر همـان     آ   هم ،سال براو گذرد بمیرد   

غوشـی کننـده در برابـر    آ هـم – را شوي اسـت    2 و اگر همان جه     باشد؛ )خصم و پاسخگو  (

  .)156-155: 1376ایت امیداشوهیشتان، رو ( تاوان دهنده است 3شوي جه به سیصد استیر

، مرد نیـز  اگر زن زانیه بتواند رضایت شوهر را جلب نماید و بتواند گناه را جبران نماید       

  . )8، فصلشایست ناشایست( خواهد شد بخشوده

.هایی با بار مثبت و منفی نیز هست        واژه ، براي نامیدن مرد و زن     ،در برخی متون پهلوي        

 و جـه را     ، را بایدمردك نابکار و اهریمنـی      "مر" یعنی   شوند؛  جه و مر در تبري خوانده می      

  .)53: 1362،بهار(ید توان چنین نام و هر زن بدکاره و گناهکار را میر اهریمن؛ دخت

                                                
حکم اعدام.1

شود و به زن بدکاره به دختر اهریمن گفته می.2

و این در صورتی بود که شوهر مـرد گناهکـار را ببخـشد و          . شد  تن آن مرفه می   مبلغ قابل مالحظه اي است که خانواده با داش        .3

  . او را نکشد

Archive of SID

www.SID.ir



  ٢۵شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                             

  

٤٢

  )زنانيماهانهعادت (دشتان. 2

ي از متون پهلوي دیگر، در      است که همچون بسیار   ) عادت ماهانه ( دشتان   ي  دیگري مسئله 

اي اهریمنی است و دوري از زن دشتان جزو وظایف پرهیزگاران بـه شـمار                 جا نیز نشانه  این

ان را در هنگـام دشـتان، خانـه و          یابیم که زن    می، در شایست ناشایست از کتاب   . آمده است 

شایـست  (انـد     گزیـده   اي بوده است توسط آن از دیگـران دوري مـی            محل اقامت جداگانه  

شـده و زنـان مـی بایـست کـه       این خانه جایگاه آلودگی قلمداد می  ). 29: 1369،  ناشایست

 چنـین زنـی و    ي   جـدا نـشینند و حتـی پوشـاك و جامـه            ،دست کم نه شب تا پاکی کامـل       

تا یک ماه است توانسته   که می ، ناپاك بوده است و در طول این مدت جدایی         خوراك او 

  ).61: همان(نیز دوام یابد 

شد بـه آتـش نزدیـک          تنها می  ،اگر سرما سخت بود   . شستن سر و تن جایز نبوده است             

براي زن دشـتان، نگـاه      . شد و باید پرهیز کرد که زن دشتان آب و باران و آتش را بیاالید              

 همه گناهانی بوده است با   ، به خورشید، رفتن به زیر باران، و دست به آب تر کردن            کردن

و سزاي آن در دوزخ، خوردن تشت تشت پلیدي و کثافت مردمان اسـت و         .پادافره سخت 

  .شوند  دچار چنان پادافرهی می،مردانی نیز که در دوران دشتان زن، با او همخوابگی کنند

  ." تعیین و مقرر شده است1گناه، و جزاي هر گناه با واحد استیریعنی جزا و "     پادافره،

 آمـده    همراه و کنار جـادوگري     ، ناپرهیزي در دشتان   ،ارداویراف نامه در برخی فصول         

دعـا  (» زهر و روغـن افـسون کـرده       « زنی که در گیتی      است که خود گناهی است بزرگ؛     

 شکم او را در آن جهـان        ،دهد  ان می دارد و به خوردن مردم      نگاه می ) خوانده و جادو شده   

  . )88:ارداویراف نامه(دهند  هایش را به سگان می  و رودهدرند می

 ، حتی براي نزدیک شـدن و نشـستن نـزد زن حـائض          ،وندیداددر باب شانزدهم کتاب          

 که براي دفعات    ، مجازات تعیین شده است،    سی ضربه شالق یا سی ضرب با سیخ اسبرانی        

ارم تکرار این کار به ترتیب، پنجاه، هفتاد و نود ضربه مجازات مقرر شده              دوم، سوم و چه   

                                                
1.Stir
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هاي کبیـره آن      از معصیت «: خوانیم   در مورد این جرم می     ،وندیداددر باب شانزدهم    . است

رود  است که مردي در زنی که نشان حیض دیده یا حائض شده اسـت یـا خـون از او مـی                    

  ).130/1: همانرضی، (شوند   گناهکار میمنی خود را بریزد از آن عمل مردم سراپا

 یـز اتفـاق افتـد، بـه حـدي اسـت کـه جـزو                حتی اگر میان زن و شوهر ن       ،قبح این گناه  «     

  .»گناهان غیرقابل بخشش است

 و زن هـم خـود را در   ،هرگاه شوهري با زن خود رفتاري خشن و گناه آمیز انجام داده               

وهر اسـت  اند، اما ایـن شـ      و پنهانی مرتکب خطا شده    چه هر د  ، اگر اختیار او قرار داده باشد    

 مجازات طبق آداب و رسوم آن ، و در موقع بروز چنین جرمیکه باید مجرم شناخته شود؛

 اگـر زن دشـتانی، احکـام دوران         ،همچنـین ).120: 1380نـوایی،   (ناحیه تعیین خواهد شد     

ن بسیاري بکشد کـه در  دشتان یا حیض را بشکند، الزم است براي جبران گناه از خرفسترا         

 ویـل دورانـت     ).768/2: همـان رضـی،   (کنـد     زمستان و تابستان، از لحاظ شمار تفاوت می       

 شایست ناشایست و وندیدادهاي کتاببا توجه به احکامی که درباره دشتان در : نویسد می

دســت کــشیدن از کارهــاي تعویض جامــه و دور نشــستن از دیگــران،، ماننــدآمــده اســت

قریب به یک سوم از زنـدگانی دوران  هرگاه زنی فرزند نزاید،و  ، شبانه روز  روزمره در نه  

  ).67: 1369دورانت،(ا باید از حیات اجتماعی دور باشد جوانی ر

  فرزندبهدادنشیردرنافرمانی. 3

چنین زنی . ن فراوان داشته است، مرتکباگناه نافرمانی در شیر دادن به فرزند تازه تولد یافته

ارداویـراف  (خـورد     کند و می    میرا  گرید و پوست و گوشت پستان خویش          میدر دوزخ   

دست آوردن مال   ه  گوید که زن براي ب      از موردي می  87در فصل   . )59فصل  :  همان ،نامه

او شـیر خـود را بـه کودکـان مرفـه      . و خواسته، از شیر دادن به کودکش پرهیز کرده است   

 آمده اسـت کـه چنـین     94در فصل   . ردگذا گرسنه    را فروشد و الجرم کودك خویش      می

 این سوي ي گرم نهاده بودند و آن را از  ها را بر روي تابه      هاي خود پستان    زنانی را با دست   

  .)94-78فصل :  همان،ارداویراف نامه (گردانیدند به آن سوي می
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  جنینسقط. 4

ي  امـر از بـین بـردنش  ، زنـدگی امـري بـسیار مقـدس بـوده          ،از آنجا که در آیین زرتـشت      

نامشروع بودن چنین کودکی نادیده انگاشته مـی شـده و          . شده است   اهریمنی محسوب می  

دیـدم  «.  فحشا، سقط جنین محکوم بوده و پادافرهی سنگین داشته اسـت           ي  جداي از مسئله  

گریست و بانـگ   کند و کودکی از آن سوي کوه می روان زنی که با پستان کوه آهنی می    

  ).78فصل : همان(» رسید رسید و مادر به کودك نمیمیآمد و کودك به مادر ن او می

ي   کـه عـضو نماینـده     بـا  که پـستان  است   مادري   از تصویري گویا و دردناك      ،در واقع      

کند تا کوه را   در مقابل کوهی از آهن قرار گرفته است و تالش می،ي مادري است غریزه

 کـه مـادر را بانـگ        شـنود   که در پس کوه صداي کودکش را مـی        ؛ چرا بکند و پیش برود   

ي مـادران ساسـانی آگـاه بـوده         هاي بر غریـز      چنین صحنه  از تأثیر گویی قانونگذار   . زند  می

  .)114:، هماننوایی(است 

 بـراي   زنی با مردي که او را باردار کـرد،        ، هرگاه   وندیداد مطابق مندرجات    ،همچنین"     

ت از بین رفتن بچه، هـر      در صور  ، مراجعه کند؛   این است  جنین به پیرزنی که کارش    سقط  

هرگاه مردي بـا    :  است در روایت امید اشوهیشتان نیز آمده     .شوند  سه نفر مسئول شناخته می    

ان خواهـد بـود    سقط شود، مرد مـرگ ارز     جنین، آن ي   در نتیجه  وزن حامله نزدیکی کند     

  .)150: 1376امیداشوهیشتان، (

ي مرتکـب   ، دربـاره رفت میبه شمار  سقط جنین در دین زرتشت در حکم قتل عمدي               

 ،  ، نطفـه  بـر حـسب منـدرجات اوسـتا       . شده است    مجازات قتل عمد صادر می     ،چنین عملی 

اگـر کـسی چنـین جنینـی را     . کند  از انعقاد، عنوان جنین پیدا می      پسچهار ماه و یک روز      

:همـان نـوایی،   (و مجازاتش، مجازات قتل عمد بود       شد    کرد گناهکار شمرده می     سقط می 

114.(  
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  شوهربادرازيزبان. 5

، دشنام دادن، نفرین کردن و پاسخ دادن براي توجیـه کـار خـویش، از             شوهرخوار داشتن   

دیدم روان زنی که زبانش «. ندکه پادافرهی سخت و دردناك داشتبودند گناهانی ي جمله

  .)26فصل : همانارداویراف نامه، (» کشیدند و در هوا آویخته بود ن میرا به سوي گرد

  جادوگري. 6

 ي ایـن گنـاه از جملـه    . گناه جادوگري گاه در کنار گناهان مربوط به دشـتان آمـده اسـت             

همـان طـوري کـه در       . سـازد   گناهان خاص زنان است که ایشان را مطـرود و ناموجـه مـی             

زهـر و روغـن افـسون       «در گیتـی    قسمت گناه مربوط به دشتان هم ذکر کردیم، زنـی کـه             

 شـکم او را در  ،دهد دارد و به خورد مردمان می نگاه می) دعا خوانده و جادو شده   (»کرده

  .)88،همان (دهند هایش را به سگان می  و رودهدرند آن جهان می

، جادوگران بـا عمـل جـادو، علیـه مـزدا و جهـان            )3/8،  4(، به موجب یسنا     وندیداددر       

 بـه مزدیـسنان دسـتور    از اینـرو، ؛کننـد  و آن را تباه و ویران میخیزند   برمی به پیکار راستی

 ،شناسـند  شود که بر هر زن و مرد بالغی واجب است که هرگاه جـادوگري را مـی           داده می 

، و اگر مزداپرستی از معرفی جادوگري خودداري کرد خـود       معرفی کنند تا به کیفر برسد     

یا تومنه یـا جـادومنش و پیـرو جـادوگري اسـت و همـان مکافـات و مجـازاتی کـه بـراي                 

رضی، ( در مورد چنین کسی نیز مراعات و مرعی خواهد شد            ،ن شده است  جادوگران معی 

که جادوگري     که مرتکب بدان، چه آن     بود گناهانی   ي  جادوگري از جمله  . )228/1: همان

 بودند و محکوم به مرگ 1، مرگ ارزانخواست کار مید، چه کسی که از جادوگر کر می

  ).229/1: همان (بوددر شمار گناهان بزرگ و کبیره گناهانشان و 

                                                
ها حد شرعی مرگ را در پـی داشـت و سـر محکـوم را افـراد کارآمـد و تعلـیم دیـده در            عنوان گناهانی بود که ارتکاب آن     .1

ا در تخته بندهاي مخصوصی، آن چنـان تحـت فـشار قـرار     پریدند، یا بدن آنان ر    اي می   ي ویژه   ي قضایی موبدان، به شیوه      حوزه

).494/1:  رضی، همان(هایش خرد شد  ي استخوان دادند که همه می
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  خطاکارپرستار. 7

اگر کسی فرزند خود را به پرستاري بسپارد و فرزندش در دسـت او بمیـرد و یـا پرسـتار و          

دایه بدون اطالع پدر و مادر کودك طفل دیگري را شیر بدهد، بایستی تحت تعقیب قرار                

ایش را هـ  گیرد و به سبب آن که بدون اطالع آنها طفـل دیگـري را شـیر داده بایـد پـستان         

  ).812/2: همان منبع(ببرند 

بـه کـودکی یابزایندمردهکودكکهزنانیبرايتطهیرسختاحکام. 8

  آورنددنیا

دسـت بـه هـیچ      .  بیست و یک روز سر نـشوید       ، چون زن بزاید    آمده است که،   وندیداددر  

ر توانـد    اگ ،بعد از بیست و یک روز     . ي در سراي ننهد     پاي بر آستانه  . بر بام نرود  . چیز نزند 

 سـاخته شـده از چـوب و سـفال           ، تا چهل روز به آتش و چیزهـاي        و بعد از آن   . سر بشوید 

 به مردش نزدیک ،تا چهل روز دیگر پس از آن. تواند پس از چهل روز می . نزدیک نشود 

تـا   این که چون زنی را که کودك مرده بزاید، نخست باید پادیـاب در اَدران شـود،        . نشود

تا سه روز نباید آب بـه او داده شـود یـا چیـزي کـه در آب و                    .  شود دل و اندرون او پاك    

یکی از دشوارترین و (گاه برشنوم بعد از آن تا چهل روز در کناري نشیند، آن. نمک باشد

هرگـاه کـودك چهـار ماهـه، مـرده زاده           .کنـد ) ترین انواع تطهیر توسط مغان بوده       پیچیده

 و اگـر بعـد از سـه مـاه مـرده آیـد،       ،نیـست  جـان در وي   ،چون چهار ماه تمام نباشد    ،  شود

 چه دین ما بدین کار باز بـسته اسـت، چـه اگـر        ،)بنابر دستور مغان  (احتیاط بسیار باید کرد     

مراسم بر شنوم و تطهیر و انـزوا را بـه جـا             (کثیف و ناپاك باشد و خویشتن را پاك ندارد          

حتی اگـر   ).656/2:  همان ،رضی( هرگز از آن پاکی تطهیر نشود        ، تا او زنده باشد    ،)نیاورد

 از انـدرون  ، چه این ناپاکی نه از بیرون است    ، پاك نشود؛  ده هزار بار پادیاب و تطهیر کند      

پلیـدي کـه در    . آب چیزي را پاك کند که بر پوست باشد        . و استخوان و رگ و پی است      

  ). 256/1: همان( به هیچ چیز پاك نشود ، به نیرنگ دینی، جزاندرون و استخوان است
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 نیرنگ ، زن بچه مرده، اول خوراکی که به او دهند، که     روایتی از کاووس کامان است    

 ،است و تا روز چهارم آب و نمک و هر چیزي که آب و نمـک بـدان باشـد                   )ادرار گاو (

 ،اي که بـدو آب رسـیده باشـد     و هر میوه  ، و هر خوراکی که از آتش پخته باشد        ؛نباید داد 

 نباید آب بخورد، کـه اگـر        ،انه روز و یک ساعت که بگذرد      تا سه شب  . جایز نیست بخورد  

  ).5/2فرگرد : همان( مرگ ارزان است ،بخورد

  طالق. 9

و هر زنی که چهار بار بگویدبـه شـوهر    :  چنین آمده است    بندهش در فصل سی و چهار از     

 مرگـرزان   ، یک شبانه روز هم بدین سخن باشـد        ،را نخواهم و زن تو نباشم     و  خویش من ت  

 او را بـدان شـوهر       ، آنچه شوهر فرماید نکند    ،باشد و هر زنی که فرمان شوهر نبرد       دوزخی  

، مگر  و طالق نیفتد، گناهش نباشد؛هیچ حقی و بهره نباشد و نرسد و اگر نان و نفقه ندهد           

و  ا که بستره شوهر خـویش ببـرد و بـی رسـمی کنـد و ناشایـستی از                 یکی آن : به چهار چیز  

کـه جـادوي کنـد و     و سـوم آن ،تان پنهان کند و شوهر نداندکه دشو دوم آن  ،  پدیدار آید 

  .)102-101 : 1369دادگی،  (که فرزند ازش نزاید آموزد و چهارم آن

  نامهارداویرافدرزنانگناهانسایر. 10

تنها یک جا از تباه کردن خویدوده و یـا بـه عبـارتی              ). ازدواج با نزدیکان  (گناه خویدوده   

ج با نزدیکان نام برده شده است و ایـن گنـاه زنـانی اسـت کـه                  عمل نکردن به ثواب ازدوا    

 دیگري  ).86فصل  : همان،ارداویراف نامه (اند به همسري نزدیکان خود درآیند       رضا نداده 

 از گناهـان بـزرگ   ،شـکن خوابگی ندادن زنان، خشنود نبودن بـه شـوهر و پیمـان        تن به هم  

) دیگر(هادن و موي کسان     رنگ برخود ن  « آرایش کردن و     ،همچنین. محسوب شده است  

  ).73فصل : همان(» )کردن(را براي پیرایش خود اختیار 

 از روان مـرد و زنـی سـخن    )68فـصل  (ارداویـراف نامـه   در یکی از فـصول خوانـدنی          

کمربنـد دینـی   ( زن در کـشتی  .کشیدند  بهشت و زن را به دوزخ میگوید که مرد را به  می
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مـرد  . کنـد   ی سرنوشـت خـود و شـوهرش گالیـه مـی           گانگآویخته و از دو   مرد  ) زرتشتیان

دینـی زن     داري خـود و بـی       شمرد و به ویژه از دین       هاي زن را می     هاي خود را و بدي      نیکی

آورد تا بهشتی بودن خود و دوزخی بـودن همـسرش قابـل هـضم گـردد و از                     استدالل می 

  :کند اینجاست که زن با سخنانی بس پرمعنا چنین استدالل می

ان زندگان همه تن تو برمن ساالر و پادشاه بود و تن و جان و روان من از آن تو                 در می «     

بود و خوراك و نگاهداري و پوشش من از تو بود، پس تو چرا مرا براي این کار آسـیب                    

نرساندي و مجازات نکردي، چرا کـه نیکـی و نیکوکـاري نیـاموختی کـه آنگـاه نیکـی و                    

  ).82: 1372: همان(»  این آزار و رنج را متحمل شومنیکوکاري کنم تا االن الزم نباشد که

  نامهارداویرافدرمردانوزنانمشتركگناهان. 11

هـاي اورمـزدي را کـشتن     ، دیگر مردار خوردن و آفریده)97فصل (یکی دروغ گفتن بود   

این سرنوشت مشترك گناهکـار زن و  ).99فصل (و سوم نافرمانی کردن است      ) 98فصل  (

از قدمی در راه یکی به حساب آوردن ایشان و رعایت حقوق انسانی هر دو    گناهکار مرد ب  

نگریسته است و    داران زن و مرد می    دهد که دین از منظري یکسان به دین         است و نشان می   

 بزرگان دین، مـردان و زنـان را   ، همراهی با مردان در تسلط بر زنان که بگذریمي  از مسئله 

  .اند پنداشته در اعمال دینی یکسان می

  وندیداددرمردانوزنانگناهانسایر. 12

   راه رفتن یا با یک کفش راه رفتناحکام و گناه پاي برهنه. الف

 چـون ایـن   ؛در فقه و احکام شرعی مزدیسنان، با پاي برهنه راه رفتن، ممنوع و حرام اسـت       

 داراب روایـات در . شود ، تلقی میحرمتی نسبت به سپندارمذ، ایزد موکل بر زمین     عمل بی 

دیگـر پـاي برهنـه رفـتن،        :  است  شده  نقل ی در این زمینه احکام    به بعد، ) 95/1(،  هرمزدیار
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 گناه باشـد، و اگـر چهـار    1»فرمانی« هرگامی ،بدانند که چون پاي بر زمین نهند تا سه گام       

اگر یک پاي کفش و دیگري برهنه هـم چنـین رونــد،             . گناه باشد 2»تناویري «،گام برود 

انـد و انـدام    مــرد و زن هـر دو در ایـن کرفـه و گنــاه یکـسان      . ن گناه بــاشد   هم بـدین سا  

  ). 707/2: همانرضی،( گناه بیشتر باشد ،که بر زمین برسد) حایض(= ي دشتان  برهنه

 اگر زنی پـاي برهنـه     ،گوید  می» موبد بهمن پونجیه  «: است» کامدین شاپور «این روایت        

امـشاسپند  ) ي زمـین    فرشته( چون اسفندارمذ    ، در سه گام   .بر زمین نهد، تنافوري گناه باشد     

پاي برهنه بر زمین نهـد، گنـاهی عظـیم          ) حایض( اگر زنی دشتان     ،که گذشت چنان. لرزدب

  ).707/2: همانرضی،(است 

دیدم روان مردي چند و زنـی چنـد کـه           «:  نقل است  ارداویراف نامه در همین مورد در          

. هـا از دیگـري جـدا همـی کـرد            و میان همی جوید و اندام     ایشان را خرفستر پاي و گردن       

سروش ایزد . هاي ایشان چه گناه کرد که روان آن گونه مجازات شد  تن،کسیاز پرسیدم  

روان آن دروندان است که ایشان به گیتی اومـوگ دوارشـنی و گـشاد دواریـشتی                 : گفت

  ).709/2: همان(» ...کردند 

  آتشوآبحرمتنداشتننگه. ب

و ایشان را مارو کـژدم و دیگـر         شده  سار آویخته   بینید که نگون     مردان و زنانی را می     روان

اند و ریمنی به آب      که در گیتی حرمت آب و آتش نگاه نداشته         ، زیرا جوند  خرفستران می 

  ). 766/2: همان(اند  و آتش داده

  ند نبودن به رسم ازدواج استقراضیپاي ب. ج

ر به مجوزهاي شـرعی بـوده       و تبادل زنان، رسمی ممه    ی نوعی دیگر  رسم ازدواج استقراض  

شـرایط و احکـام و قـوانین ازدواج استقراضـی و            ،ي قانونی و قـضایی      هزار ماده در  . است

                                                
). 488/1: همان(ي گناه است و چه بسا که با پشیمانی و پتت یا توبه کردن و پتت خوانی بخشوده شود  ترین درجه کم.1

).494/1: همان(ترین گناهان محسوب شد  از بزرگ، پس از گناه مرگ ارزان، )تناپوهل(تناویري .2
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را براي خود   زن   ،اش، با معاهده    اگر مردي با موافقت زوجه    .  است وجود داشته تبادل زنان   

م در زمان معین اجاره، زن را گاه شوهر دوکرد، آن مدت معینی به مردي دیگر واگذار می

 و یـا زن دزدي و تجـاوز بـه    ربـایی در حکم زن عمل  این ،کرد به مرد دیگري واگذار می    

» روایت پهلوي«در .عنف محسوب می شده و مجازات مرگ ارزان یا اعدام در پی داشت       

کسی که زنی به مردي دهد و مردي کـه زن بـدو داده              «: آمده است  11بخش یازدهم، بند    

مـرد  (= پس زن را به عنوان اشوداد بپذیرفت، پس از آن زن را به مرد دیگري دهـد                 شده،  

و زن به داده شدن به مرد دوم و همچنین به مرد نخست ) اول که زن را به شوهر داده است    

 ،)مرد دوم یک سال زن را دزدانه نگـاه دارد         ( اگر مدت یک سال بدزدد       ،همداستان باشد 

 مـرگ   ،زن را به مرد دوم داده است      ) دوباره(= دي که پس    پس مرد دوم، زن و نیز آن مر       

توضیح چنین است که هرگاه شوهر زنی، زن خود را به مردي دهد و این زن                .ارزان باشند 

ي مـرد   گاه همان مرد، بدون اجازهو مرد هر دو بدین کار راضی باشند وموافقت کنند، آن     

ن کار موافق باشـد، و ایـن عمـل یـک            اول، زن را به مرد دومی واگذار کند و زن نیز با ای            

 مرگ ارزان ، هر سه،سال بدون آگاهی مرد اول ادامه پیدا کند، سردار زن، مرد دوم و زن      

شمار خیرات و ثواب بوده اسـت  ي زن به دیگري در   قرض دادن و اجاره    ،در واقع . هستند

  ).701/2:  همان،رضی(

  کردننازدواجمجازات. ج

 سالگی بـا   9دختر موظف بود در سن      . نفوذ عمیق موبدان بود   زندگی زناشویی زن نیز زیر      

کـار    اند، ازدواج کند و اگر به مـدتی طـوالنی از ایـن              کرده  شوهري که برایش انتخاب می    

مجـازات مـرگ    . داد، سزاوار مرگ بـود      د و زندگی بدون شوهر را ترجیح می       ز  سرباز می 

شـد   نیـز در نظـر گرفتـه مـی      همچنین براي زنی که به قهر شوهر خود را تـرك گفتـه بـود                

اما زن اگر شـوهر     نشود؛  )اعدام(، مرگرزان   مرد اگر زن نکند   ).175-173: 1383دریایی،  (

 زیرا که زن را جز از طریق آمیزش با مردان فرزند پدید نیاید و ؛ همانا مرگرزان شود،نکند

  ).10صلف:همان، شایست ناشایست(؛ اما مرد را جز از طریق زن گرفتن از وي پیوند نرود
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د شوهر نکند و این گنـاه دختـر   و اگر دختر خو   :گوید می بندهشدر شصت و سوم از           

 و اگر همچنان به هیچ حال شوي نکند و شوهر سزاوار باشدو خواستاري کند و سر                 است،

 ممکـن   ،کـرده باشـد   )گنـاه ( اگر صد هزارکرفـه      ، چون هشتاد ساله شودو بمیرد     ،در نیاورد 

 تـن پـسین،  . ن پـسین در دوزخ بمانـد    بهـشت رسـد و تـا رسـتاخیز تـ          نیست که روان او به    

: همـان ، دادگی (خیز در زندگانی جاویدان می یابندکالبدي است که جهانیان پس از رستا 

78.(  

  زرتشتیدیندرمردگناهدلیلبهزنمجازات. د

 ، در برخی مـوارد گنـاه یـک مـرد زرتـشتی در            وندیدادبه موجب متن اوستایی و زرتشتی       

گنـاه آن مـرد همخـوابگی        کـه موبـدان بـا دختـر یـا خـواهر بـی              ،شـد   صورتی بخشیده می  

 ، چنـین مقـرر شـده کـه    ، آمده اسـت اوستاها که در    اي از این مجازات     در نمونه .کردند  می

 گنـاهش،  ي باید براي مجازات و کفاره چنانچه مردي سگ آبی را چنان بزند تا بمیرد، می  

احتماالً ( موبدان و یا به خود موبد واگذار کند ي ا به خزانهیکی از خواهران یا دخترانش ر 

بایست باکره و پانزده ساله باشـد         که این خواهر یا دختر می     ) براي مدتی موقت و نه دائمی     

  ).1434/3-1463: همانرضی، (تا موبد او را به خود بپذیرد 

  نتیجه گیري

 در طـول قـرون و       آنـان . انـد    بـوده  روههاي بسیاري روب    زنان در طول تاریخ با فراز و نشیب       

بوده اند که حقیقتاً بسیار دردآور و سنگین       هاي فراوانی دیده    ها و ستم    اعصار متمادي، رنج  

هرچنـد در   .وضعیت زنان در ایران باستان جدا از دیگر دوره هاي تاریخ بشر نیست              .است

 شـان   همزمـان هـاي   تمـدن برخی منابع ازوضعیت بهتر زنان ایـن دوره نـسبت بـه جوامـع و              

  .گرفته است صورت ناهاي زیادي بر آن  اما در بعضی مواقع سختگیري،صحبت شده

. کند این امر را اثبات می     ،هاي کیفري زنان در ایران باستان     نگاهی به برخی ازمجازات        

 چهــار عامــل خــانواده، حکومــت، ،هــاي کیفــري زنــان ایــران باســتاندر تعیــین مجــازات
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بـا توجـه بـه مطالعـاتی کـه براسـاس منـابع        . انـد   نقش داشته ،انین ملل هاي دینی و قو     آموزه

ي اشـکانیان از      هایی که در دوره    مجازات :آیددست می ه این نتیجه ب   انجام گرفته، مکتوب  

 و گناهانی مانند ،مجازات زنی که به شوهر خود خیانت کرده: جمله  من،ها نام برده شدآن

 این مرد بود که حق ،تن عادت ماهانه و نازا بودن زنجادوگري، فساد اخالقی و پنهان داش   

  .گرفت ها صورت می دست خود خانوادهه در واقع مجازات ب.داشت او را مجازات کند

 این پدر بود    ،شد  ي ساسانیان دختري مرتکب خالف اخالق می        اگر در دوره       همچنین،  

ان هم از این    ختر پادشاه حّر   مجازات د  به عالوه، . توانست او را از ارث محروم کند        که می 

دسـتور داد کـه بـه چـه نحـوي او را             ) پـدر دختـر   ( و خـود پادشـاه       شد  محسوب می دست  

  .مجازات کنند

 هماننـد  انـد،   ذکـر شـده  وندیـداد  و نامـه   ارداویـراف  پهلـوي    هاي  باگناهانی که در کت        

زي بـا شـوهر   گري، دشتان، نافرمانی در شیر دادن به فرزند، سقط جنـین، زبـان درا               روسپی

هـاي     براسـاس باورهـا و آمـوزه       هـا   آنهـاي    کـه مجـازات    بودنـد  از گناهانی    ،وجادوگري

 و  نامـه   ارداویـراف  گناهـانی کـه بـین زن و مـرد در             ،همچنین. گرفته  شان صورت می    دینی

 به همین نحـو  نیز، مانند دورغ گفتن و نگه نداشتن حرمت آب و آتش  ،وندیداد ذکر شده  

  .بینند  بودند که در دوزخ عذابی سخت می یعنی معتقد،باشد می

 و  ،سار کردن زنان زانیه در زمـان فرمـانروایی کـوروش          هایی همانند سنگ  اما مجازات      

 طبـق  ، که قـصد مـسموم کـردن اردشـیر را داشـت     ،مجازات زن اردشیر در زمان ساسانیان   

ه زن  کـه اگـر کـسی بـ       اسـت    آمـده    وندیداد در   ، همچنین .قانون آن دوره صورت گرفت    

 و یـا پرسـتاري کـه خطـا        کننـد؛   ی ضربه شالق بـرایش تعیـین مـی         س ،حائض نزدیک شود  

 کـرد،  نمـی  اگر دختري در نه سالگی ازدواج     همچنین،.گرفت تحت تعقیب قرار     کرد،  می

هـا همـه تحـت تـأثیر قـوانین ملـل             این .گردید و به مرگ محکوم      شدطبق قانون مجازات    

  . اند بوده
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 دلیـل تـوان از مجـازات زن بـه            مـی  ،ها  ها در تعیین مجازات     حکومتاما در مورد نقش          

 ایـن حکومـت هـاي مـذهبی چـون ساسـانیان        ،در واقع . گناه مرد در دین زرتشتیان نام برد      

ها را براي مردان و در حقیقت براي دختران و زنان باکره              بودند که این مجازات   ) موبدان(

  .ست پیدا کنندهاي خود د رانی  تا به هوسکردند میتعیین 

  کتابنامه 

فیلیـپ  واژه نامـه،  متن پهلوي، ي  ، حرف نویسی،ترجمه  1372،ارداویراف نامه .١

انجمن ایرانشناسی   انتشارات معین و     تهران،ژاله آموزگار، ترجمه و تحقیق    ژینو،

.فرانسه

صـاحب   ناصـر  ي  ، ترجمـه  زن در حقوق ساسـانی    ،1344.بارتلمه،کریـستیان .٢

.یعطایتهران،الزمانی،

.، تهران،آگاهپژوهشی در اساطیر ایران،1362.مهردادبهار،.٣

.تهران، ایران باستان، 1388پیرنیا، حسن،.٤

ژالـه  به کوشش   ،  تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم     ،  1376. تفضلی، احمد .٥

.آموزگار، تهران، سخن

. قصیده سرا، تهران،زن به ظنّ تاریخ، 1385. حجازي، بنفشه.٦

 نـشر بـه   ،)اشـکانیان ( ایران باستان،    ي  مجموعه،  1380. رخدادادیان، اردشی .٧

.دید و نشر قلم آشنا

.    توستهران، مهرداد بهار، يترجمه،بندهش،1369.  فرنبغدادگی،.٨

 مرتضی ثابت فر، تهران،     ي  ، ترجمه شاهنشاهی ساسانی ،  1383. دریایی، تورج .٩

.ققنوس

، ) تمـدن   شـرق زمـین گـاهواره      (تاریخ تمـدن  ،  1385. دورانت، ویل . ١٠

. انتشارات علمی و فرهنگیتهران،، 1ج  احمد آرام و دیگران، ي ترجمه
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 نـشر ، تهـران  ،حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران     ،1369.ـــــــــــــــــ. ١١

.کبیرامیر

  . نشر نیتهران،،دین قدیم ایرانی،1343.  هاشم،رضی. ١٢

  .انتشارات فکر روز ، تهران، 3 و 2 و 1، جلد وندیداد، 1376. ـــــــــــــــــ. ١٣

تهـران،  نزهت صـفاي اصـفهانی،     ي  ترجمه،1376،  روایت امیداشوهیشتان . ١٤

  .نشر مرکز

زن در توسـعه    ،"گناهان زنان در ارداویراف نامه    "،1384.سیماسلطانی،. ١٥

  .13 شو سیاست،

، )پهلـوي ساسـانی   )(متنی به زبان پارسـی میانـه      (شایست ناشایست . ١٦

ــه،1369 ــور، ي ترجم ــایون مزداپ ــ کت ــسه مؤران،ته ــات  ي س ــات و تحقیق  مطالع

  .فرهنگی

چاپ ، زمان ي  سیماي زنان در آیینه   ،]تابی  [.محمد کرمانی، ي  عبادزاده. ١٧

  .حقایقی

  .نشر علیتهران،،حقوق بشر در ایران باستان،1388.  ربابهعرب بدوئی،. ١٨

تهران،،نظام جزایی ایران در عصر ساسانیان     ،1380. آوا ،واحدي نوایی . ١٩

  .میزان
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