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 چکیده

با  های  مختلف دیده میشود.بین ایرانیان پیش و پس از اسالم تفاوتهای فکری در زمینه    
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ی محتوای هه.ق ( است. با واكاوی و بررس840م( و معراجنامه شاهرخی )300)ارداویرافنامه 

یهن  اقالهه بهه   مدرونی آنها میتوان به تفاوتهای فکری ایرانیان درگذر تغییر دین پی برد. این 
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Abstract  

There are different ways of thinking in different areas between pre-

Islamic and post-Islamic Iranian. Through considering the existing text 

from ancient times and modern times, some of the differences can be 

specified. Ardaviraf-nameh (300 C.E.) and Mi'râj Nâma (9 AH) are two 

spiritual travel books which have been written between these two era 

with similar content. Through considering the content of these two 

books, the different ways of thinking of the Iranian during the period of 

religious transition can be specified. The present study aims at 

considering this process and tries to concentrate on the role of women.  
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 مقدمه-1

تمهدن اسهالمی،جایگاه ویهژه ای    در مباحث مربوط به تهاریخ تفکهر و تمهدنها،فرهنگ و    

دارد.اسالم نه تنها به عنوان یکی از ادیان بزرگ الهی حایز سهمی بسهزا در تحهوالت تهاریخ    

تهاریخ  ءنگاه ویژه به اجتماع و زن ،حضهور پررنگهی را در عرصهه   ءبشری است ،بلکه به واسطه

سه با آداب جهان به خود اختصاص داده است.سادگی و سهولت احکام اولیه اسالمی در مقای

و تشریفات آیینهای هم عصرش ،همچنین برخی تشابهات با سایر ادیان توحیدی در احکام 

،عبادات و مفاهیم مذهبی مربوط به جهان پس از مرگ ،نقهش مهمهی در جهذب افهراد بهه      

فرهنگ و تمدن اسالمی داشهت.هانری ماسهه ،سههولت مراسهم مهذهبی در      ءاسالم و توسعه

راسم دشوار مذهب زرتشت ،از عوامل قبول اسالم در شهرها و بویژه اسالم را در مقایسه با م

 (247در ایران میداند.)تمدن اسالمی،ماسه:ص

تعادل در نگرش میان دنیا و عقبی و نیز توجه به اجتماع و خانواده ،از دیگر ممیزات در 

 خور توجه فرهنگ و تمدن اسالمی است. با توجه بهه ایهن امهر،در ایهن مقالهه ،بهه بررسهی       

شباهتها و تفاوتهای فکری سفرنامه های روحانی پیش و پس از اسهالم برمبنهای ارداویهراف    

نامه و معراجنامه پرداخته ایم.ارداویراف نامه به عنوان اثر ارزشمند در حهوزه ادبیهات دینهی    

و پهس از اسهالم    دو منبع دینی پیشء زرتشتی و معراجنامه،سفرنامه دینی اسالمی،به منزله

 است و جایگاه و ارزش زن در آنها،بررسی میشود. شناخته شده 

برخوردار بودن انسهان از قهوۀ تخیهل، تهالش او بهرای فهرار از محهدودیتهای بشهری و         

ها و پرسشها، او را به تفکر ماورایی واداشته است كه یکی از گویی به بسیاری از دغدغهپاسخ

بیات جههان بهه ههر رنهگ و     های روحانی و آن جهانی است كه ادمجاری آن، خلق سفرنامه

ای از آن را بروز داده است. در ادبیات ایران نیز، از این مقوله شاهکارهایی وجود زبانی، نمونه

گیری و حتی روند این سیر و سیاحت در ادب اروپا بسهیار تأثیرگهذار   دارد كه خود در شکل

رافنامهه و معهراج   بوده است. همچنانکه پیشینۀ كمدی الهی دانته را در آثهاری چهون ارداوی  

انهد )ر.ک.  نردبهان سهلوک ،اوجهاق     اهلل علیهه و سهلم جسهتجو كهرده    حضرت رسهول صهلی  

 (.81علیزاده،:ص 

نظریاتی كه دربارۀ چگونگی پیدایش جهان چه در اساطیر و چه در كتابهای دینی و چه 

های تخیلی نیست. پیداست كه هرچهه  در كتابهای فلسفی عنوان شده است، عاری از جنبه

انگیزتهر، غیرعقالنیتهر و   بیشتر به گذشته تاریخ بشر بازگردیم، تبیین امور ناشناخته، خیهال 

پس عقل و تخیل وحی كه سه منبع »غیرتجربیتر، و حوزه امور ناشناخته نیز وسیعتر است. 

صورت ادیان آسمانی و اساطیر و دریافت معرفت برای انسانند، با جلوههای فرهنگی خود به

)رمز و  «شعر و ادبیات و نیز فلسفه از زمانهای قدیم برای انسان باقی مانده استها و افسانه

ای ( و از ایهن میهان، تخیهل، عرصهه    33داستانهای رمزی در ادب فارسی ،پورنامهداریان،:ص  
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گسترده پیش روی ادیبان و عارفان فراهم كرده است، تا ایشان برای فهرار از محهدودیتهای   

ز مركب خیال خویش بهره برده و به آفرینش آثار بزرگهی دسهت   جسم و اتصال به بیکران ا

 بزنند.

یکی از بسترهای مناسب برای این تخیل پردازی، سفرهای روحانی مهاورایی اسهت كهه    

تنها در ادبیات ایران؛ بلکه در ادب و عرفان بسیاری از كشورها دیهده میشهود. در ادبیهات    نه

ههای روحهانی وجهود دارد كهه از دیهدگاههای      های بسیاری از ایهن سهفرنامه  اسالمی، نمونه

 بررسی و توجه است. مختلف قابل

در توضیح كلیات ذكر شده، میتوان سیاحتهای روحانی یا ماورایی را به سه نوع تقسهیم  

 كرد:  

 مذهبی-الف( سفر دینی

 فلسفی-ب( سفر فکری

 عرفانی.-ج( سفر تصوفی

اسهتوار اسهت. یکهی از بهتهرین      دسته اول با ذهنیتی شریعتمدار بر پایهۀ اصهول دینهی   

های آن در ادبیات پهلوی، معراج ارداویرافنامه، مصهلح و روحهانی زرتشهتی اسهت كهه      نمونه

سفری خیالی به دوزخ،  برزخ و بهشت داشته است كه بعد از بازگشت آنچه را كه مشهاهده  

كرده است بازگو میکند. پهژوهش حاضهر بهه بررسهی سهفر روحهانی زنهان در دو سهفرنامۀ         

ای كه پیکرۀ پژوهش حاضر را تشکیل ارداویرافنامه و معراجنامه میپردازد، لذا سؤال اساسی

 گونه مطرح میگردد كه جایگاه و ارزش زن در این دو سفرنامۀ روحانی كجاست؟میدهد این

 پیشینه پژوهش-2

در زمینههه بررسههی جایگههاه و ارزش زن در دو اثههر ارداویرافنامههه ومعراجنامههه پژوهشههی 

نگارش نیافته است؛ در كتب و مقاالت مورد بررسی، تنها به بخشی از موضوع یعنی  مستقل

های روحهانی تأكیهد شهده اسهت؛     سفر روح به جهان آخرت و ویژگیهای آخرت در سفرنامه

 ازجمله این منابع  به موارد زیر میتوان اشاره نمود:

از مهرگ و آخهرت   « انزرتشتیان، باورها و آداب دینی آنه »( در كتاب 1381مری بویس) - 

 سخن رانده است.

، در خصهوص مهرگ و   «آفهرینش و مهرگ در اسهاطیر   »( در كتهاب  1383مهدی رضایی ) -

 از مرگ، نقطه نظراتی را بیان نموده است. جهان پس

، بهه موضهوع    «گناهان زنان در ارداویرافنامه»ای با عنوان ( در مقاله1384سیما سلطانی ) -

 صورت اجمالی توجه كرده است. جایگاه زنان در این اثر بهگناهان، مجازات و نقش و 
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به بررسی و  تبیهین  « حقوق زنان در آخرت»ای با عنوان ( در مقاله1384محسن كدیور)  -

جایگاه و موقعیت زنان در آخرت، از دیدگاه اسالمی با توضیح نقش جنسیت آنان در قیامت 

 پرداخته است. 

 روش و ضرورت تحقیق-3

شهده  ای انجهام گیری از منهابع كتابخانهه  تحلیلی و با بهره -حاضر به شیوۀ توصیفیپژوهش 

تفاوتهای فکری آثار پیش و پهس از آن ،تحقیقهات گسهترده و مهدونی صهورت      ءاست.درباره

 نگرفته و ضرورت دیده میشود تا بررسی جامعتری در این حیطه انجام شود.

 معرفی سفرنامه های روحانی -4

و سفرنامه روحانی ارداویراف نامه و معراجنامه مورد بررسی قرار گرفته اند در این پژوهش د

كه ابتداگزارش مختصری درباره اینگونه ادبی و در ادامه به صورت جداگانهه جایگهاه زن در   

 دو اثر مذكور ،ارائه میگردد.

 معراجنامه شاهرخی )میرحیدر( -4-1

ت: نردبهان، مصهعد، معهرج، ج    در لغتنامه دهخدا ذیل معنهای معهراج چنهین آمهده اسه     

معاریج؛ نردبان، جای باال رفتن و بلند گردانیدن؛ خروج و صعود بر آسمان كه ویژگی پیامبر 

اسالم بوده؛ عروج پیامبر اسالم به آسمان و آن بیست و ششم ماه رجب بوده است) لغتنامه، 

، زیهر در شهب   (. در مقابل كلمه اسراء آمده است: اسراء: به شهب راه رفهتن  711دهخدا: ص

(. 265كردن به سیر درآوردن كسی را، معراج محمد بن عبداهلل ) فرهنگ معین، معهین: ص 

آسهای خهاتم   انگیهز و معجهزه  عرفانی عنوان معراج یادآور سهفر شهگفت   -در ادبیات اسالمی

رسوالن حضرت محمد مصطفی)ص(، به بارگاه كبریایی حضرت حهق اسهت. سهفر معنهوی     

، نبی مکرم اسالم كه سفیر پروردگار بود و با صفیر ربانی خویش سرسلسله اقطاب عالم جان

شریعت را به بندگان حق نمود و راه طریقت پیمود و به حقیقت پیوست؛ واالترین مطلهوبی  

سهوی  كه اولین نور آفرینش بود و سوار بر براق سیر ارضی ذكر و رفرف سیر سماوی فکر به

سین او ادنی رسید و با معراج اندیشهه پهرواز را بهه    اعلی علیین پرواز نمود و به مقام قاب قو

 امت خویش آموخت.

های درونی به زمانهای های روحانی و سفرنامهتردید پیشینه معراج و سابقه سفرنامهبی 

از معراج پیامبر میرسد؛ اندیشه دیر پایی كه شهاید قهدمت آن بهه زبهان آفهرینش روح      پیش

ها و خیالهای بشر برای رها شهدن  آدمی و قرار گرفتن آن در قالب جسم برسد. اولیه اندیشه

رو نمیتوان بهرای معهراج انسهان سهابقه تهاریخی      مادی، معراج است؛ ازاین از تنگنای زندگی

جستجو كرده؛ اما نکته بسیار مهم این است كه موضوع معراج انسان با توجه به اهمیتی كه 

در تبیین اندیشه و شری در سفرهای روحانی او دارد و ادبیات مخصوص به خود را به وجود 

 یات ایران و جهان، محسوب میشود.آورده است و آثاری مستقر در ادب
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معراجنامه شاهرخی) میر حیدر(،یکی از باشکوه ترین نسهخ خطهی بها موضهوع معهراج      

هجری قمری ،كه عهالوه بهر روایهت تصهویری عهروج      9پیامبر )ص(مربوط به نیمه اول سده 

،یادآور رویدادی تاریخی هم هست معراجنامه ای محفوظ در كتابخانه ملی پاریس میباشهد  

هجری قمری به دستور شهاهرخ تیمهوری   840میرحیدر شاعر و نامه نگار دربار ،در سال كه 

از عربی به تركی ترجمه كرده و مالک بخشی هراتی آن را به خط اویغوری كتابت كهرد.این  

نگاره است و داستان سفر معجزه آسای پیهامبر اسهالم   61صفحه دارای 265نسخه بزرگ با 

ویری از جبرییل و فرشتگان دیگر و صحنه هایی از بهشهت و  در شب معراج را به همراه تصا

دوزخ به صورت پی درپی به نمایش میگذارد.این اثر برای دومین امیر تیمهوری ،شهاهرخ،در   

نقاش آن كه از نقاشان دربار بایسهنقر  » ( نقاشی شده است.840-1436/839-1435سال )

سهیر و  «) د را نشهان داده اسهت.  بوده در نگارههای آن نهایت مهارت فنی و ظرافت كار خهو 

 (43صور نقاشی ایران،پوپ:ص

این نسخه یکی از سه نسخۀ برجستۀ باقی مانده از مکتهب ههرات در فاصهله بهین دورۀ     

ایهن مجموعهه   »بایسنقر و بهزاد است كه دو نسخه دیگر ،خمسه نظامی و شهاهنامه اسهت.   

ل مسهلمانان میجوشهید و   دستاورد روزگاری است كه روحیه اسالمی و عرفانی در جهان و د 

 ( 188نگارگری اسالمی،عکاشه:ص «) چشمههای خالقیت هنری سرشار بود.

در این معراجنامه پیامبر سفر خود را در مکه شروع و از آنجا به وسهیلۀ بهراق در حهالی    

كه جبرییل ایشان را همراهی میکند به سوی مسجداالقصی طی مسیرمیکند.در این مسجد 

مختلف مسجد ،بیت اللحم،زادگهاه حضهرت مسهیح )ع(و همچنهین منهازل و      پیامبر از نقاط 

جایگاه انبیا دیدن كرده و در بعضی مکانها دو ركعت نمهاز میخوانهد.این وقهایع ،بخهش اول     

سفر ایشان را تشکیل میدهد.در قسمت دوم سفر،پیامبر )ص(از بیت المقهدس بهه آسهمانها    

امبران سهخن گفتهه و در بهشهت و جههنم     سفر كرده و با ارواح و فرشهتگان آسهمانی و پیه   

،درجات مختلف افراد بهشتی و جهنمی را مشاهده میکند و به رموز هسهتی واسهرار جههان    

آفرینش و آثار قدرت خداوند نایل میشهود و تها سهدره المنتههی ،مقهام قهرب الههی پهیش         

قصهی فهرود   میرود.آنجا پایان سفر است .پیامبر از این نقطه بهازمیگردد و ابتهدا در مسجداال  

 آمده و سپس به مکه برمیگردد.

معراج در این اثر دارای مراحل و مراتبی است كه تصویر گران نسخه خطی معراجنامهه  

شاهرخی ، به این موضوع توجه داشته و تمامی مراحل را با ظرافت ،به تصهویر كشهیده انهد    

تصهاویر و  كه نسخه ای از همین كتاب توسط ماری رزسگای با توضهیحات اضهافی در زیهر    

برداشت های نویسنده از هر تصویر ،نگهارش یافتهه و توسهط ریچهارد پیهویر از فرانسهه بهه        

انگلیسی ترجمه شده است كه مهناز شایسته فر نیز به ترجمه فارسی اثهر مهاری رزسهگای    
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به طبع رسیده است .در ترجمهه فارسهی اثهر مذكور،توضهیحاتی      1385پرداخته و در سال 

 جهت فهم دقیق مطالب آورده شده است. توسط مترجم در پاورقی

ترین سفرهای عرفانی است كه روحانی یا جسهمانی  معراج پیامبر اسالم یکی از برجسته

بودن آن تغییری در عظمت این تجربه الهی ایجاد نمیکند. ایهن واقعهه كهه از همهان ابتهدا      

یمتهرین و  انهد، عظ شهده و بسهیاری بهه شهرح و تفصهیل آن پرداختهه      بسیار موردتوجه واقع

كاملترین خروجی است كه نوع انسان آن را تجربه كرده است و علهت ایهن امهر نیهز كمهال      

ای بسهیار متعهالیتر از تجربهه    روحی تجربه كننده آن است كه معراج پیامبر اگرچهه تجربهه  

حکم آیه أنا بشر مهثلکم در فطهرت بها دیگهر انسهانها      دیگر انسانهاست اما ازآنجاكه ایشان به

های پیامبر و دیگر آثهار مشهابه وجهود دارد؛    مضامین مشتركی میان معراجنامه مشترک اند

 مضامینی كه ناخودآگاه جمعی نوع بشر انباشته از آن است.

 ارداویرافنامه -4-2

دهنده مراحل سیر آدمی در طلهب اسهرار و   معراج سفری است با مراحلی ویژه كه نشان

انی اسهت. شهباهت موضهوع بهه ایهن آثهار       مکنونات و معارف الهی در شکلی فلسفی و عرفه 

مشترک است ولی اختالف در زبان و شیوه آموختن تنها تفهاوت بهین آموزهههای تعلیمهی     

بزرگان است. معراجنامه یکی از انهواع ادبهی اسهت كهه در دو گونهه نظهم و نثهر بهه شهرح          

 دریافتهای عرفانی و متعهالی شهاعر و نویسهنده میپهردازد. سهفر بهه دنیهای درون و كشهف        

ناشناختهها كه به تأویلی، سفر از خودآگاهی به ناخودآگاهی و انکشاف الیههای پنهانی ایهن  

الگههوی بسههیار از انههواع ادبههی ازجملههه  بخههش از روان محسههوب میشههود، درونمایههه كهههن 

ویهژه در  نوعی میتوان آن را معراج نامه نامید و شرح آن بهه های عرفانی است كه بهسفرنامه

االسرار روزبههان بقلهی شهیرازی، التهوهم حهارث      ل معرفت، ازجمله كشفآثار بسیاری از اه

ای از كهنترین آثار این گونۀ برجسته ادبهی ارداویرافنامهه   محاسبی و غیره آمده است. نمونه

است كه به شرح سفر قدیسی ارداویراف نام به عالم عقبی و توصیف وضهع و حهال روانههای    

 درگذشتگان میپردازد.

داویراز نامه( یکی از آثار ارزشمند مزدیسهنی بهه فارسهی میانهه ) پهلهوی      ارداویراف ) ار

ساسانی( است كه هر چند زمان نگهارش آن متهاخر اسهت، امها یکهی از بهتهرین آثهار دوره        

ساسانی درباره اعتقاد به بهشت و دوزخ و جهان پس از مهرگ در ایهران باسهتان بهه شهمار      

ان دیگر و مشاهدات او از دنیای پس از مهرگ  میرود؛ شرح سفر روحانی موبدی پارسا به جه

به زبان ساده و در عین حال جذاب در آن وصهل گردیهده اسهت كهه چنانچهه برخهی آن را       

ههای  عنوان نمونهۀ عهالی و مقهدم سهفرنامه    ارداویرافنامه، به اند.كمدی الهی ایرانی نام نهاده

ابع دانتهه نهام میبرنهد،    عنهوان منه  بین آثهاری كهه بهه   » روحانی، اثری ممتاز است؛ چنانچه 
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)دانته و تأثیرپهذیری او  « شده استمعراجنامه پیامبر )ص( و بیش از آن ارداویرافنامه مطرح

 (.26از منابع شرقی، آذر: ص

ارداویرافنامه، از منابع مهم برای پی بردن به تفکر دربارۀ جهان دیگر در روزگار باسهتان  

است كه سفری خیالی به جهانی دیگر دارد و حساب میآید. ارداویراف، یک موبد زرتشتی به

تأمل در این اثهر كهه یهادآور عهدالت     اثر او گزارشی از كشف و شهود خیالی است. نکته قابل

موضوع الهی در ادیان است، تناسب عذاب با اعمال است كه فرد در دنیا مرتکب شده است. 

بهرزخ، بهشهت و دوزخ بها     ارداویرافنامه شرح مسافرت مردی مقدس به نام ارداویراف بهه در 

كیشانش اسهت. او از طبقهات   آور از سوی همراهنمایی ایزد آذر و ایزد سروش به عنوان پیام

بهشت و دوزخ دیدار میکند و از احوال نیکوكهاران و گناهکهاران در آنجها بهاخبر میشهود و      

هشهت و  انهد در مهدارج مختلهف ب   ای كهه انجهام داده  تناسب اعمال پسندیدهنیکوكاران را به

گناهکاران را بنا بر مراتب زشتکاری ایشان در طبقات دوزخ به عذابهای گونهاگون مشهاهده   

میکند. شخصیت اصلی داستان نیز در سفر به جهان پس از مرگ به دنبال علت قرار گرفتن 

ای از راهنمهای خهود   روان مردگان، چه در بهشت و چه در دوزخ میگردد و در ههر مرحلهه  

 میکند.باره سؤال دراین

 جایگاه زن در طول تاریخ و ادیان4 -2-1

حههال مسهئلۀ زن و جایگهاه او، ازجملههه مسهائل و موضهوعات پیچیههدۀ جهدی و درعهین      

دردآوری است كه از قرنها پیش توجه فیلسوفان و اندیشمندان اجتماعی را به خود معطوف 

ان اجتمههاعی در دنیههای باسههتان اگههر از پیههامبران الهههی و نیههز از اندیشههمند»كههرده اسههت. 

دمان و حتی بزرگتهرین روحانیهان و موبهدان    شماری چون افالطون بگذریم، سایر مرانگشت

مذاهب، نظر مساعدی نسبت به زن نداشهته و تقریبهاً جملگهی زن را موجهودی حیهوانی و      

 (.385)حقوق زن در كشاكش سنت و تجدد،حکیم پور:  ص« اهریمنی به شمار میآورند

وضعیت زن از بدو پیدایش اجتماعات بشری تاكنون، روبه بهبود رفته و جایگاه و ارزش 

 زن بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. 

تعالیم زرتشت، بشر را در راه رسیدن به عالیترین مدارج روحانی یعنی فراهم نمهودن و  

مند بهزرگ آلمهانی، در   تسریع ظهور منجی و غلبه نیکی بر بدی هدایت میکند. گیگر، دانش

اذعان نموده است كه یکی از خصوصیات موقعیهت حقهوقی   « تمدن ایرانیان خاوری»كتاب 

نمهان  »زن و برابری او با مرد در دین زرتشت آن است كه مرد پهس از زناشهویی بهه لقهب     

یعنی نور و فروغ خانهه  « نما توپیتی»یعنی سرور و كدخدای خانه و زن نیز، به لقب « پیتی

دیگر، مرد كدخدا و زن كدبانوی خانهه بهود )ر.ک.تمهدن ایرانیهان ،     عبارتمیگشت. بهملقب 

(. درواقع، زن كنیز و برده مرد نبود؛ بلکهه همسهر، همهدل و همهراه وی و در     132گیگر:ص 

رفتار »سن، خاورشناس دانماركی، اذعان میکند كه كلیه حقوق با وی شریک بود. كریستین
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ران باستان همراه با نزاكت بود. زن چه در زندگی خصوصی و چه مردان نسبت به زنان در ای

در زنههدگی اجتمههاعی از آزادی كامههل برخههوردار بههوده اسههت )ایههران در زمههان ساسههانیان،  

 (.217سن: صكریستین

زن زرتشتی در قرن اولیه ظهور زرتشت و نیز در زمان هخامنشیان از بیشهترین حقهوق   

شانترین اداوار تاریخی خود را میگذرانهد. در ادامهه ایهن    متعالی برخوردار بود و یکی از درخ

روند در زمان ساسانیان، زن ایرانی تحت تعالیم مذهب زرتشت حقهوق و امتیهازاتی بدسهت    

آورد. از كارنامه اردشیربابکان كه یکی از آثار ارزشمند این دوره اسهت چنهین برمیآیهد كهه     

ه میشهد و ههیچکس حتهی پادشهاه،     شخصیت زن از همان آغاز كار ساسانیان محترم شمرد

كارنامههه اردشههیر بابکههان،   نمیتوانسههت بههه میههل خههود زنههی را مههورد آزار قههرار دهههد )ر.ک.

 (.32مشکور:ص 

مینویسد دختهر در  « حقوق زن در زمان ساسانی»بارتلمه، شرقشناس آلمانی، در كتاب 

ر گرفتهه، بهه   انتساب همسر آزاد بود و اجباری نداشت مردی را كه پهدرش بهرای او در نظه   

اش همسری قبول كند و پدر حق نداشت او را از ارث محروم نماید و یا تنبیه دیگری درباره

 (.230اعمال كند )ر.ک. حقوق زن در زمان ساسانی ، بارتلمه: ص

آثار دورۀ ساسانی و پیش از آن، نمایانگر  ارج و اهمیهت زن ایرانهی در آن دوران اسهت.    

اند. بنهابراین،  اند و هر دو ازنظر آفرینش یکسانرتری نداشتهزن و مرد، هیچیک بر دیگری ب

در این دوره نهاد خانواده دارای اهمیت زیادی بود؛ به طهوری كهه حقوقهدانان ایهن دوره بها      

تصویب و اجرای قوانین مختلف سعی در حفظ و استحکام این نهاد داشهتند. سهاختار نههاد    

واده قرار داشت و زن یا كدبانو در مرتبۀ پایینتر خانواده عمودی بود، مرد یا پدر در رأس خان

قرار داشتند. زن در خانواده، كدبانوی خانه محسوب میشد و كلیه امورات مربوط بهه داخهل   

خانواده توسط وی انجام میشد. در جامعه نیز، زنان نقش فعالی داشتند و به امور اقتصهادی  

خهانواده و جامعهۀ دورۀ ساسهانی،     و غیراقتصادی میپرداختند )ر.ک. بررسی وضعیت زن در

 (.118راد: ص گلشنی

، كتاب مقدس زرتشتیان، درمییابیم كه «اوستا»با بررسی موقعیت و مقام زن از دیدگاه 

اند و هر صفت نیکی كه به یکی از دو جنس متعلهق  زن و مرد همیشه در كنار یکدیگر آمده

و  "زنهان و مهردان پارسها   "چهون  عبهاراتی  »است به آن دیگری نیز استناد داده شده است. 

مکرر در اوستا به كار رفته است كه همدوشهی ایهن دو را،    "مردان نیکوكار و زنان نیکوكار"

)مبهانی تهاریخ اجتمهاعی ایهران، شهعبانی:      « در نهاد خانواده و نمودهای اجتماعی میرسهاند 

، زن موظهف  (. با توجه به سیستم خانواده در آن دوره، كه مبتنی بر پدرسهاالری بهود  17ص

بود از شوهر خود فرمانبرداری كند؛ ولی این مسهئله بهه معنهای بردگهی و عهدم شخصهیت       

 اجتماعی و حقوقی آنان نبود. 
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 های روحانی منتخبجایگاه زن در سفرنامه -4-3

در بررسی ارزش و جایگاه زن در آثار مذكور، جایگاه زنان را دو دسهتۀ مثبهت و منفهی     

 امه به ذكرآنها خواهیم پرداخت. ایم كه در ادتقسیم نموده

 الف( جایگاه مثبت زن

در ارداویراف نامه ،زن از جایگاه ویژه ای برخهوردار اسهت .آمهوختن و كسهب دانهش از      

مهمترین ویژگیهای مثبت در تعیین جایگاه زنان درارداویراف نامه بشمار میرود.در این اثهر  

 جایگاه منفی زن مورد توجه نبوده است.

 تحصیل و خواندن و نوشتن*توانایی 

آنچه در ارداویرافنامه موردتوجه است، حضور زن، زن اهلو )پرهیزكار، درستکار، صهالح(  

و زن َدروَند )ناپاک، بد، گناهکار( است. نخسهتین ارزشهی كهه بهرای زن در ایهن اثهر دیهده        

سخن بهه  میشود، توانایی خواندن و نوشتن است. در ابتدای متن ارداویرافنامه،  از هفت زن 

میان آمده است. هر هفت زن، خواهران ارداویراف هستند كهه بهه آیهین مقهدس خویهدوده      

(khoidodeh درآمده )اند. درمورد این جایگاه همین بس كه بنابر اقرار / ازدواج با نزدیکان

(. آموزگهار،  46)ارداویرافنامهه،ژینو: ص « یشت كرده بودند دین را از بر و»متن ارداویرافنامه 

م كتاب اردوایرافنامه، دین را به معنای اوستا گرفته است. به عبارت دیگر، ایهن هفهت   مترج

اند تا اوستا را بداننهد و در آیینههای دینهی، یشهت بخواننهد. همهین       زن امکان آن را داشته

عبارت، ارزش واالی زن در چنین اثری را تثبیت میکنهد، ایهن امهر درحهالی اسهت كهه در       

 نادان پنداشته میشده است. جوامع دیگر، زن بیعقل و

فهرستی از حضور زنهان در بهشهت و    ،«تاریخ ایرانحیات اجتماعی زن در »نویسندۀ كتاب 

بیشهتر از زنهان و بهه    دوزخ ارداویرافنامه را به دست میدهد كه نشان از آن دارد كه مهردان  

انواع متفاوتتری در بهشت و دوزخ دیده میشوند و اینکه گناهان و شیوۀ متنبه شهدن آنهان   

یکنواختتر و بیشتر مبتنی بر جنسیت آنان است )حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران ، دفتر 

 زنهان را » (؛ به عبارت دیگهر 32سینمایی: ص-پژوهشهای فرهنگی وابسته به مراكز فرهنگی

رفتار جنسی درست یا نادرست به بهشت و دوزخ میبرد و مردان را، مشاغل و قدرت خهوب  

 (.108)زن در خانوادۀ ایران باستان ، آموزگار:ص« و ناخوب آنان

 *تجلی اعمال نیکوكاران به شکل دوشیزه

اگرچه از جنبه كمیت كه بنگریم، در هنگامه بهشت و دوزخ ارداویرافنامه، زنان كمتر از 

مردان دیده میشوند؛ اما در همان اولین قدمهای ویراز بر چینود پهل ) پهل جداكننهدۀ روان    

ای از اهمیهت زن در ایهن اثهر نمهودار میگهردد. روان      پرهیزگاران از روان گناهکاران( نمونه

میبیند « ای نیکودیدار و خوش رستهدوشیزه»صورت ین و كنش خویش را بهپرهیزگاران، د

به تقوا رسته بوده باشد، فرازپستان، كه او را پستان باز}نهه  نشسهت}و  پسهند دل و    »كه 

https://tarikhema.org/Subjects/ancient/iran/
https://tarikhema.org/Subjects/ancient/iran/
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تهرین}و  نگریسهتن   داشهتنی جان}بود  كه او را تن چنان روشن كه دیهدار}ش  دوسهت  

 (53ارداویرافنامه،ژینو:ص«)ترین}بود بایسته

پاس نیکیهایی كه مرد اهلو در جهان مادی كرده است، اینک راهنمای وی به جههان  به 

ای اسهت چنهین زیبها و فرهمنهد. از سهوی دیگهر، روان بهدكاران، نتیجهه         مینوی، دوشهیزه 

بدكرداریهای خود را در جهان مادی، باز به هیبت زنی روسپی میبینند كهه برهنهه اسهت و    

همچون ناپاكترین و بدبوترین خرفستری )حیوان مهوذی، حشهرۀ    بدبو، با بلغم بیحدواندازه،

(. به عبارت دیگر، نتیجه نیکهی   68ترین است )همان :صزیانکار. مکنزی( كه زیان رساننده

انگیهز یها   ای زیبا و دلو بدی در آن جهان هر دو به شکل و هیبت زن جلوه میکند، دوشیزه

نکته باشد كهه شهقاوت و سهعادت مهردن در      كننده اینزنی روسپی و متعفن كه شاید بیان

 آخرت نیز، در ساختار وجودی زنان و سیما و اعمال آنها متجلی و آشکار میشود. 

 * مادر بودن و پرورش فرزند

مادر، بارزترین نشانه آسایش و عالیترین منبع سهعادت خهانوادگی اسهت. كهامروایی در     

و استقالل كودكان به وجهود مهادر   خانه، احساس امنیت و آرامش در آن، و احساس قدرت 

در جنبۀ ساختن فرزند و نیز در انتقال صفات ارثی، سهم او بیشتر »وابسته است.  همچنین 

)زن از دیهدگاه  « از پدر است و نقش رحم در رنگ دادن و شکل دادن جنین بااهمیت است

 (.  61ادیان و مکاتب ،جمعی از مؤلفان: ص

 ی زن* زایایی و قدرت زایش و آفرینندگ

معنای فرزند آوردن و به وجهود آوردن اسهت، از ریشهۀ زن    كه به "زاییدن-زادن"مصدر 

گرفته شده است. زایش و به دنیا آوردن موجودی چهون خهود، كهاری اسهت كهه از دسهت       

مردان برنمیآید،  براین اساس است كه ما به خدایان زن فراوانی در دنیای كهن برمیخوریم. 

)تهاریخ تمهدن،   « ورها، زمین خدایی مؤنث و مادر تصور شده اسهت در تمامی فرهنگها و با»

 (.58: ص4دورانت،ج

 * زراعت و كشاورزی زن

های تکامل اجتماعی، در آن هنگام كه در طهول قرنههای   اقتصاد و ایجاد شرایط و زمینه

متوالی مردان با روشهای كهن به شکار اشهتغال داشهتند، زنهان در اطهراف خیمهه زراعهت       

با ایجاد هزاران هنر خانگی، پایۀ صنایع بسیار مهم را به وجهود آوردنهد. پهس بها     میکردند و 

توجه به ایفای نقش مثبت و مؤثر زنان در امر اقتصاد نمیتوان منکر نقهش سهازندۀ آنهان در    

انهد.  باستانشناسان معتقدند كه نخستین كشاورزان زن بهوده تکامل اجتماعی شد. گروهی از 

اً در اختیار زنان بوده است، تنها به این دلیل كه قهدرت جسهمانی   اینکه امور زراعت منحصر

بیشتر ازآنروست كه تصور میشد مردان تهوان بهاروری   »شکار در آنان كم بوده نیست؛ بلکه 

زمین را ندارند و این نیرو در اختیار زنان است، به همین دلیل گهاه مهردان زمهین را بهرای     
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)شهاخۀ زریهن،   « نها در انحصهار زنهان بهوده اسهت    كشت آماده میساختند؛ ولی بذرافشانی ت

 (.461فریزر: ص

 ب(جایگاه منفی زن

در این بخش به جایگاه منفی زن در معراجنامه خواهیم پرداخت و در این اثهر، جایگهاه   

 مثبت زنان،مورد توجه قرار نگرفته است.

 عفت*زنان بی

دن مهوی خهود در   پیامبر )ص(، رنجهای زنان بیعفتی را مشهاهده میکنهد كهه بها گهذار     

اند. زنان دارای اندامهایی بلند و كشهیده و  معرض دید بیگانگان، موجب روابط نامشروع شده

همچنین فربه و چاق هستند با چهرههای گرد، ابهروان كوتهاه و صهاف و چشهمان و لبهانی      

ای بها موههایی صهاف و آویهزان و بازشهده از میلهه و       رنگ قهوهكشیده و بینی و پوست تیره

رت نیمه عریان و پوششی از دامن كه نیمی از آن در حال سوختن است و نیمه عریان صوبه

اند، نشان داده میشوند. تمامی دوزخیان جوان هستند و در میان پیکرههها تنهها   تصویر شده

رخ و سهه رخ اسهت و سهن    با یک شخصیت میانسال برخورد میکنیم. وضعیت چهرهها تمام

رو چپ است. رنگ لباس در ایهن انگهاره   اهها به سمت روبهافراد جوان و پیر است. جهت نگ

روشن و سرد تصویر شده است و نژاد افراد تصویر شده مغولی است كه. دیوید ترسهناک بهه   

ای در رنهگ و حلقهه  ایای تیره با كالهی شبیه آتش از رنگ طالیی، دامنی قههوه رنگ قهوه

گهر جبرئیهل و   شوی ركود نظهاره  گردنش و پاهایش با گرزی بلند قرمزرنگ در دست راست

حضرت محمد )ص( است. او چشمانی درشت و پلکهای سبزرنگ دارد، دهانش بزرگ اسهت  

 و آتشی از دهانش همانند ابرهای مواجه به سبک ابرهای چینی بیرون زده است.

 رفتارزنان سبک* 

وتهار، سهوار بهر بهراق اسهت و فرشهته او را       پیامبر همچون آل و در طهول فضهایی تیهره   

راهنمایی میکند. او زنانی با موهای ژولیده را میبینند. این زنان تاوان مسخره كردن دیگران 

شان در مقابهل شوهرانشهان محکهوم بهه     آلودهرا میدهند. آنان به خاطر رفتار هرزه و شهوت

(. قد و قهواره زنهان،   137آسای پیامبر، رزسگای:ص ج نامه سفر معجزهشکنجه هستند )معرا

اند و زبانهایشان صورت شخصیتهایی كه دارای موهای صاف و آویزاناند و بهباریک و كشیده

اند. جهت نگاهها به سمت باالست. آنهها دارای صهورت گهرد،    اند، تصویر شدهاز قالب آویزان

وتاه و صاف و بینی پههن هسهتند. پیکرههها نیمهه عریهان      چشمان و لبان كشیده و ابروان ك

تنه آنها را پوشانده است. رنگ لباس در ایهن نگهاره روشهن و سهرد     است و لباس فقط پایین

جز دو پیکهره  ای است و تمامی پیکرهها جوان هستند بهاست. رنگ پوست آنها تیره و قهوه

با زیركی هم زنان جوان و ههم پیهر   موجود در نگاره. نگارگر در به تصویر كشیدن جهنمیان 
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آن را نمایش میدهند كه به بیننده نشان دهنهد كهه گنهاه مخصهوص قشهر و سهن خاصهی        

 نیست.

: در این نگاره پیامبر زنانی را مشاهده میکند كه به خهاطر  كیفری مختص زنان زناكار

عالوه گنهاه  حرمتی و بیوفایی به پیمان ازدواجشان در زندگی دنیوی ،مجازات میشوند. بهبی

این زنان، به دنیا آوردن فرزندان حرامزاده است و اینکه بهدون اطهالع شوهرشهان، كودكهان     

كرده و آنها را مانند فرزندان قانونی وارث امهوال میدانسهتند   نامشروع خود را تغذیه و تربیت

 (.141)همان: ص

ده و چهرههای صورت باریک و كشیده به تصویر در آمقد و قواره در پیکرههای زنان به 

آنان با صورتی چون قرص ماه، چشهمان درشهت و بینهی پههن و لبهان كوچهک بها پوسهت         

رنگ دیده میشود كه در پالن سوم صحنه عذاب آنهها را مشهاهده میکنهیم. اینگونهه     ایقهوه

توصیف نیز، در  چهره پیامبر و جبرئیل از همان سبک مغولی كهه در نگارهههای بهشهتیان    

اند و جهت نگاهها به شده است و رنگ لباسها تیره و سرد تصویر شده بررسی شده، استفاده

سمت روبه رو است. یکهی از دوزخیهان پیهر و بقیهه پیکرهههای مربهوط بهه آنهها در قالهب          

انهد.  شخصیتهایی جوان با موهایی بازشده و آویزان از چهارچوب قرمزرنگ به تصویر درآمده

لکه دوزخ كه با پوست قرمز رنگ در پالن اول نگهاره  تمام پیکرهها نیمه عریان اند و دیو یا م

 دیده میشود با صورت پهن و چشمان درشت است.

 *زن و گناه  

گنههاه »گنههاه آدم و حههوا، یکههی از مسههائل بنیههادین در مسههیحیت اسههت كههه اصههطالحاً 

نامیده میشود. در عهد قدیم یکی از مهمترین بخشهایی كه در این خصهوص بهه   « نخستین

ه است، بخش سوم از سفر تکوین اسهت كهه در آن، قصهۀ هبهوط آدم آمهده      آن استناد شد

است. در این داستان، تنها بهه پیامهدهای گنهاه آدم و حهوا ازجملهه درد زایمهان بهرای زن        

 شده است.( اشاره3/19( و مرگ )3/17(، رنج و زحمت در كسب معاش )3/16)

( از پیامدهای بد و 1-24: صص 3در بخش دیگری از كتاب مقدس )رک .عهد عتیق، ج

 -غیراز درد زایمان، اشتیاق به شوهر، حکمرانی شهوهر بهر زن  پیامدهایی به-ناگوار برای زن 

 شده است. به دلیل خطا در اطاعت از امر الهی و استفاده از میوۀ ممنوعه، سخن گفته

گناهان زنان در ارداویرافنامه انواع متفاوتی دارد، بسیاری از آنها مستقیماً با زن بهودن و  

جنسیت زنان مربوط میشود كه عبارتند از: نخست، خیانهت بهه شهوهر و روسهپیگری) كهه      

گناهی است كه به فراوانی از آن یاد میشود و پادافرهی بهزرگ در پهی دارد(. دوم، گناههانی    

با مسئله دشتان) عادت ماهانه زنان( مرتبط است كه و تخطی زنان از انبوه نوعی است كه به

بایدونبایدهایی است كه در این دوران بر زن میرود و او میبایست حرمهت گهذارد و خهود را    

در این دوره چون موجودی ناپاک از مقدسات اعم از آتش،، باران، خوراک و ارتباط با شوهر 
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ی كه گاه در كنار گناهان مربوط به دشهتان آمهده اسهت. ایهن     دور بدارد. سوم گناه جادوگر

گناه ازجمله گناهان خاص زنان است كه ایشان را مطرود و ناموجهه میسهازد. چههارم گنهاه     

سهری) آیها در آن   مادرانی است كه از شیر دادن به نوزاد خود با میکنند گاه به دلیل سهبک 

انهدام مانهدن از شهیر دادن دوری    وشاز ایشهان بهه تصهور خه    زمان هم چون زمانه ما برخی

میکردند؟( و گاه به دلیهل فقهر چراكهه شهیر آنهان خواههان بسهیاری داشهته و میتوانسهت          

مورداستفاده كودكان مرفه قهرار گیهرد. پهنجم، گنهاه سهقط جنهین كهه از گناههان بهزرگ          

ای احساسهی و دردآور بهه   ارداویرافنامه است. این گناه موجب میگشهت مهادران بهه شهیوه    

 جازات برسند و با تمام جان از دوری فرزندی كه خود عذابش را ثبت كرده آزار ببیند.م

از دیگر گناهان زنان، گناهانی است كه در ارتبهاط ایشهان بها دیگهران معنها میشهود و        

ویهژه  نوعی به جایگاه آنان در جامعه و به تعامل با مردان برمیگردد، این نوع از گناههان ب به

با شوهرانشان رخ میدهد و بیش از آنکه به زنان بازگردد به مهردان و تهالش   در ارتباط زنان 

ایشان در تثبیت موقعیت مردساالرانه خود در جامعهه ساسهانی مربهوط میشهود. در جنهگ      

امانی كه میان همسران آن جامعه درگرفته است و پادرمیانی مذهب البته به خاموش اما بی

درازی با شوهر گناهی است ویژه ه نظر میرسد. زبانسود مردم محسوس و گاه غیرمنصفانه ب

زنان ،كه در آن حرمت جایگاه مرد به عنوان آقای خانه نادیده گرفته میشهود و زن را چهون   

موجودی عاصی به بد زبانی و دشنام میکشاند. چنهین زنهی تهن بهه همخهوابگی بها شهوهر        

دیگر كه بیانگر عاصی گری اسهت   نمیدهد و البته به پادافرۀ انتقامجویان دچار میگردد. گناه

اعتنایی برخی زنان آن دوره به مقدسات جامعه دارد، آراستن و رنگ بهر خهود   و نشان از بی

 نهادن است.

نوع دیگر گناهان زنان، گناهانی است كه ارتباطی بهه زن بهودن زنهان نهدارد و بیشهتر       

تها از خهود سهلب    گناهی است دینی. اگرچه دستکم یک زن را میبینیم كه تهالش میکنهد   

ایمهانی خهود را بهر دوش شهوهر بینهدازد، اسهتدالل وی بسهیار        مسئولیت كند و گنهاه بهی  

هوشمندانه است و نشان میدههد كهه زنهان آن عصهر در جایگهاه خهود در جامعهه تفحهص         

اند. ازجمله این نهوع از گناههان دیگهر گناههان مشهترک بها       اند و به آن انتقاد داشتهمیکرده

هانی كه به لحاظ دینی هر مرد یا زنی میتوانند مرتکب شهود چهون دروغ   مردان است و گنا

 گفتن و مردار خوردن و كشتن آفریدههای اورمزدی.

در بهشت كه در آغاز كتاب از آن سخن گفته میشود زنان بسیار حضور ندارند یها اگهر    

اندیشهه نیهک،   ویژه زنانی با هستند در انبوه روانهای روشن، جنسیت آنان پیدا نیست. اما به

اند. این ساالری كه كمتر گفتار نیک وكردار نیک حضور دارند كه شوهر خود را ساالر داشته

امری دینی به نظر میآید، چهون دسهتوری متفهاوت بهرای رسهتگاری زنهان صهادر میشهود         

مردان در تسلط بر زنان دارد. زنهان بهشهتی در    -دستوری كه نشان از همدلی مردان و دین
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فرمانهای دینی تفاوتی با مردان ندارند تنها این كه میبایسهت از شهوهران خهود    انجام دیگر 

فرمان برند. آنان نیز چون مهردان آب را، آتهش را، زمهین، گیهاه، گهاو گوسهفند را خشهنود        

انهد و در آنجها   اند پس چون مردان به بهشت رفتهجای آوردهاند و ستایش ایزدان را بهكرده

 اند.گرفتهآرام

 

 گیریجهنتی -5

انهد.  های روحانی بخش بسیار مهمی از ادبیات جهان را به خود اختصهاص داده سفرنامه

در این میان آنچه مربوط به سفر به دنیای دیگر و آگهاهی از احهوال نیکهان و بهدان اسهت،      

همههواره موردتوجههه بههوده اسههت. در پههژوهش حاضههر بههه بررسههی جایگههاه و ارزش زن در   

 تیم .از پژوهش حاضر نتایج ذیل حاصل گردید:  ارداویرافنامه و معراج نامه پرداخ

در ارداویرافنامه بیشتر تاكید بر جنبههای مثبت زنان بهشتی از قبیهل: مهادر بهودن،    -1

تالش و ازخودگذشتگی، كار كردن، الهه بودن، مسئول بودن و ...اسهت و و از پهاداش زنهان    

هها  ر زنان دوزخی و جنبهدر معراجنامه بیشت -2بهشتی و ترسیم جایگاه آنان سخن میرود. 

 و كاركردهای منفی زنان و متعاقباً مجازات آنها به تصویر كشیده است.

نوعی با ترسیم و توصیف زنان دوزخی ،نوعی هشدار به نظر میرسد، در معراجنامه به -3

و دوری از بدی، مورد توجه قرارگرفته است در حالی كه در ارداویراف نامه،نویسنده با ارائهه  

 ه مثبت زنان،در پی ترغیب خواننده به انجام امور نیک و پرهیز از ناپاكیهاست.جایگا

همچنین دستاورد دیگر پژوهش حاضر این است كه در ارداویرافنامه از گناهان زنان  -5

كهه در  و سیمای گناهکاران در جهان پس از مرگ با جزئیات سهخن رفتهه اسهت  درحهالی    

 ن به صورت مختصر اشاره شده است.معراجنامه، فقط به مجازات گناهکارا
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