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  21/04/1395: پذيرشـ  08/11/1394: دريافت

  دهكيچ
ن يا ياز متون مذهب يكي، نامه ارداويرافهايي از  بخشبود.  يبسيارت ياهم يدارا يشاورزكد و يتول، اركن زرتشت يدر د
ا در يـ و ، ردهك يانگار سهل يشاورزكد و يتول، اركنه يه در زمكپردازد  مي يارانكويكاران و پاداش نكبه عقاب گناه، نيد

در جهـان  ، ها به لحاظ اعمال خود و متناسـب بـا آن   انسان، ينين متن دياند. در ا وشش نمودهكن امور تالش و يانجام ا
برآن است تا با نشان دادن عـذاب و ثـواب    نامه ارداويرافدند. يگرد يم يكا مستحق پاداش نيآخرت مستوجب عذاب و 

و  يار اقتصادكاز جمله  يينويغ اعمال ميج و تبليبه ترو، شيبه مردمان روزگار خو، كياعمال انسان در جهان خا يرواخ
، احتمـاالً كـرد.   مـي  كمـ ك يبه اقتصاد دولـت ساسـان  ، شده يمهم تلق ياسيسمنظر از ، ن موضوعيبپردازد. ا يشاورزك

ضـمن  ، ن مقالـه يبوده است. ا يپادشاهان ساسان ياسيو س يمذهبشه ياندبيانگر  يبه نوع، نامه ارداويرافتاب كمحتواي 
د يگردموجب  يه چه عواملكدهد  پاسخ ميپرسش  نيابه ، ن زرتشتييدر آ يشاورزكار و كت يگاه و اهميپرداختن به جا

  .بپردازد فر متناسب با عملكيائه به ار يشاورزكد و يتول، اركمورد  به صراحت در، نامه ارداويرافمانند  يمذهب يمتن

 .يدوره ساسان، فر و پاداشكي، نامه ارداويراف، ين زرتشتيد، يشاورزكار و ك: ها كليدواژه
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  مقدمه

بـه اعمـال    ،ن زرتشـت يـي ده است. در آيبه خود د گسترش را نيشتريب ،يدر دوره ساسانن زرتشت يد
ـ ه انجـام و  كشده است تأكيد انسان  يو اجتماع يمختلف فرد پـاداش و عقـاب    ،اف از آنهـا كا اسـتن ي

داراي زرتشـت   يـين آ ه دركـ  سـت ا يشاورزكار و ك ،ن امورياز جمله ا .رددا يمتناسب با خود را در پ
عدم پرداختن به آنها موجـب   كه اي گونه به ،ديآ يبه حساب م ينوياعمال معنوان  به بوده و بسيار تياهم

ن يبزرگان د ياساس يها از دغدغه يكياحتماالً  وضوع،ن مي. ااست ين اخرويسنگ يفرهاكيتن دادن به 
ـ  نيرفت. ا يمشمار  به يومت ساسانكو سردمداران ح يزرتشت بـه صـورت مـدون و در قالـب      ينگران
هـا و   انگر خواسـت يـ ب ،موارد ياحتماالً در برخ مطرح شده است كه نامه ارداويرافتاب كاز  ييها بخش
  .پردازد موضوع مين يا يتأمل و بررس ، بهمقالهاين نه بوده است. ين زميدر ا يدولت ساسانهاي  برنامه
اسـتفاده   ويـ نيپ ژيـ فلح يتصـح  از ،نامـه  ارداويرافتاب كمتعدد  يها ان چاپياز م ،پژوهش اين در
  رود. يمشمار  به ن آنهايباً معتبرتريه تقركم نمود يخواه

  ن زرتشتييدر آ يشاورزكار و ك

ست. يچندان روشن ن ين زرتشتييدر آ ،يعصر هخامنش در يشاورزكمربوط به  يها ياطالعات و آگاه
پادشـاهان   ينـ ياست دوگانـه و تسـامح د  يمأب و س يوناني يها شهيحضور انددليل به  ،يانكدر دوره اش

اق عمـل  يسـ  توأم شد و به همـان  يوناني يها شهيشتر با انديد بيار و تولك، يشاورزكت يوضع، يانكاش
ـ شدن د يو رسم يرانيت ايمل يايل احيبه دل ،يعصر ساسان در .)29ـ45ص ،5ج ،1364، ي(راوند شد يم ن ي

ـ رفت. ا يمشمار  به ديدرآمد و تول ياساس يها وهياز ش يكي يشاورزك، يزرتشت آن  از يناشـ  ،لهئن مسـ ي
، 294، ص 1388، (دارمسـتتر  عنوان شده بـود  يشاورزك، شتين راه معيبهتر ،زرتشت يها آموزه ه دركبود 
ـ خود را مدافع ا يه دولت ساسانك. ازآنجا)86ـ87، ص B ،1388 ؛ دارمستتر172، ص 1388، سي؛ بو304، 298 ن ي
ران يـ ان و دبيـ نظام، از طبقـه اشـراف   هك ،رانيشتر مردم ايب، غ آن داشتيداد و اصرار بر تبل ين نشان ميد

در ، نامهيخداداشت. به گواه  وشان ساالريواستربه نام  يسيرئ ،ن طبقهيور بودند. ا شهيشاورز و پك، نبودند
و  يدادگـر « خواندنـد:  يمـ  چنـين  يا به هنگام جلوس خطبـه  ،ن سلسلهيهمه پادشاهان ا يعصر ساسان

شه سازند... شهرها سازند و آبها روان يو صنعت و هنر و علم را پ يشاورزكاز  يبانيو پشت يپرور تيرع
ح ينص صـر ، ياريبرعهده گرفتن شهر يدر ابتدا يمانين پيل بستن چني. دل)79ص  ،1389، ي(شهباز »دارند

ش ما را به يه مزدا اهورا از قدرت خوكبشود «د: ين عنوان گرديچن 9بند 45سنايه در كاوستا بوده است 
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ه ما به توسـط اشـا از   كآن يم برايده يگران را نمو و ترقيه ستوران و برزكند تا آن ك ياريار كشت و ك
  .)31ـ34ص  ،1354، ي(فشاه »ميبرخوردار كنفس پا
ـ از اهم ،يو اعمار اراض يارك شتكه ك تلقي استن يت ايموجب تقو ،ن شواهديا همة  يت خاصـ ي

ن بـا  يبـاب حراسـت زمـ    روانش را دريپ ،وجه چيه به كه اي گونه به در مذهب مزدا برخوردار بوده است.
ـ  يرا امر م رده است. آنهاكه نيگر امر توصياشتغال د يرويمتر از پكنقطع يوشش الكشش و ك ه كـ د كردن

ه كـ نـد  يانشـا و احـداث نما   يعمران و آبادان ،آنها ينند و به جاكمجاهده  يحاصل يو ب يريدر مقابل با
ـ . به ا)230ص  ،1ج ،1339، گـر ي(ج ش استيو آسا يتوانگر، موجب ثروت ـ ن ترتي  ياجتمـاع زرتشـت   ،بي
شـرفت دولـت   يپ ،جهيموجب رونق و درنت ،وشش نمودهك يعمران و آباد براي، نمودند يهرجا توطن م

فه هر جوان يمن تعلق داشته و وظيبه اهر ،شت نشدهك يها نيه زمكن باور يدند. رواج ايگرد يم يساسان
ـ ا ،جهيآن بود تا در نت ين و باروريدن زميپاش شخم زدن و بذر يزرتشت سـالم و   يران آن روز اجتمـاع ي

  .)173ـ172ص  ،1380، پور ي(فاضل جه قدرتمند داشته باشدياز و در نتين يب
ـ ه حكـ دهـد   يار را نشان مـ كد و يبه تول ،نييآ يكت عشق و عالقه ينها ،نامهيخدامتن  يبررس ات ي

مردم عصر  يدر متن زندگ ،يسنيمذهب مزد يه دستورهاكاست  الزم به يادآوريدر گرو آن بود.  يملت
ه كـ ن بـود  يبر ا يسع .شد يمقدس محسوب م يآب عنصر ،ها ن آموزهيه همينفوذ داشت. بر پا يساسان

بـا   ،اسـاس  نيرد. بـرهم يقرار گ يبردار زه بماند و مورد بهرهكين وجه حفظ و پايبه بهتر ،اتيه حين مايا
ردنـد.  ك يمهار م يشاورزكد و يتولبراي آب را به  ،بندها سدها و ، ر احداث نهرهايمختلف نظ يها وهيش

 يينويعمل م يك يشاورزكو  ارك ،يزرتشت يه براساس متون فقهكند معتقدنه يزماين ن در امحقق يبرخ
  .)232ص  ،1382، سن نيستيرك( دش يم يتلق

ـ ك يبرخورد م »رمه«و  »گلّه«، »گريبرز«چون  يلماتكماً با ين بخش از اوستا مستقيدر ا ،بيترت نيا به  .مين
تاب كشود. متن  يمشخص م ياجتماع زرتشتد در يار و تولكارتباط با  ن واژگان دريا يلزوم بررس ،رو نيااز

  .استافته ياختصاص  يشاورزكد و يع نمودن توليضا يفر و عقاب براكي ،نامه ارداويراف

  نامه ارداويراف

ه هرچنـد  كـ است  يساسان يپهلو، يعني يبه زبان فارس يسنين مزديياز آثار ارزشمند آ يكي ،تابكن يا
درباره اعتقاد به بهشت و دوزخ و جهان پس  يآثار دوره ساسانن ياز بهتر يكياما ، زمان آن متأخر است

گـر و  ياسـت پارسـا بـه جهـان د     يموبد يشامل شرح سفر روحان ،تابكن يرود. ا يمشمار  به از مرگ
 ،ن موبدي. نام ا)248ص  ،1372، پور لي(اسماع شود يان ميساده ب يبه زبان رگاز م پس يايمشاهدات او از دن
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 رود يگـر مـ  يبـه جهـان د   ،)mang-I wistasp(يو بنـگ گشتاسـب   يه با خوردن مـ كاست  رازيوا ي رافيو
خته بـا  يهوم آم يا شتاسب اسطورهيو، ردكنيتاب هفتم دكت ي. مطابق روا)16ـ12، بند، 2فصل، نامه ارداويراف(

؛ 181ـ195  ص ،1955 ،ذبهر(اند ردهك ين موضوع را بررسيا يارين بسا. محقق)86ـ85بند، 4(فصل ديبنگ را نوش
  .)67، ص 1955، ويدنرن؛ 237، ص 1986، وامن

ه كـ است  يدوزخ يها در خصوص عذاب يفصول دارايتاب كن يا ،ه امروز روشن استكگونه  آن
. البتـه  )108ص  ،1372، ويـ ني(ژن قصـاص ارتبـاط دارد  يو به قـوان  است يانگر قضاوت خشن بشريشتر بيب

بـه   ؛يدارد تـا الهـ   يشتر جنبه شخصـ يب ،يجزئ يها پاداشن و يسنگ يفرهاكين يا :گان معتقدندنگارند
الزم بـه  و از همان سنخ اسـت.   كيشده در جهان خا ار مشابه گناه انجاميبس ،فر گناهكيه كاست  يا گونه

بهشـت   درحاليكـه  است. فرگرد آمده 82در  ،نامه ارداويراف يدوزخ يها دوزخ و عذاب ،استيادآوري 
ن و نگـارش مـتن   يدر زمان تدو يخاص ياز آشفتگ . اين امر حاكياست شدهفرگرد خالصه  9تنها در 

  .)58ص  ،1391، و نداف ي(شهباز ور داردكمذ
موبـد معـروف    ر)يردك(=ريرتكبه يتك ياست مذهبيس ةدهند را ادامه نامه ارداويراف، ديپژوهشگران جد يبرخ

 يالهـ  يمـد كبخش  را الهام نامه ارداويراف ،گريد . برخي)31ص  ،1374، يآباد (شاه دانند يعصر بهرام اول و دوم م
از  دانتـه ه كـ ن باورند يا بر ،ن امر صحه گذاشتهيا بر يگرين دا. متخصص)1986 ،وامن( اند آورده  دانته به حساب

ـ با ا ،يكيفورم يول. )407ـ377، ص 1949 ،دالويدا( آشنا شده است نامه ارداويرافبا  يو عرب يهوديق منابع يطر ن ي
 ياثـر فقهـ   يـك  نامـه  ارداويراف :معتقد اسـت  مولهت يدر نها. )163ـ153، ص 1931 ،فورميچي( است نظر مخالف

ـ ن و اخالق دييمربوط به آ ياربرد داشت و دستورهاك ،ل شده بودكيه تازه تشك يتيان جمعيه در مكاست  ن ي
در  ،تـاب كباچـه خـود   يبـه صـراحت د   يچ منبعيه گفت:د بتوان ي. شا)42، ص 1951، موله( د را دربر دارديجد

  شود: ينجا آورده ميه در اكد يگو يو ضرورت انجام آن سخن نم راز)ي(=ورافيو يخصوص سفر روحان
و  يمغان زرتشت، رانشهريا ينابود يملعون) را برا (= كندر گجستكاس، منياهر، پس از ظهور زرتشت ...

 در گمان بودند يزديبرابر مسائل ا مردمان در. ... چون )8ـ1بند، 1فصل، نامه ارداويراف(رد كاوستا روانه 
گـر  يبـه جهـان د   يروحان يان خود را به سفرين فرد از ميه پارساتركموبدان برآن شدند ، )9بند، همان(

ده فرنبـغ در فـارس   كدر آتشـ  ،رو نيا نه. ازاياند  شين خويق درست ديا در طريه آكابند يبفرستند تا در
دند تا او را يملقب به اردا را برگز، رازيا ويراف ينام شاپور معروف به و ن موبد بهيارتركگردآمدند و درست

  .)19ـ17بند ، همان( ندينما ين سفر روحانيروانه ا

  و صنعت يشاورزك، ديتول، اركفر و پاداش كي

ت يـ فكيطـور از   نيو هم يدر فقه زرتشت يشاورزكد و يتول، اركعدم انجام  يفر و عقوبت مادكيدر خصوص 
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فـر و عقوبـت بـه    كيشه يهم ،نامه ارداويرافم. در يستيد آگاه نيد و شايه باكگونه  آن ،تناسب آن با گناهعذاب و 
ـنخ كـ ن گمان شده يله موجب ائن مسيمشابه است. ا كيدر جهان خا ار)ك(=گناهگناه فرد دروند ت گنـاه و  يه س

آن عمـلِ   يمنظور شده بـرا  يقاً مطابق عذاب الهيو نه دق ياز قضاوت خشن بشر يناش، عذاب حاصل از آن
ن يقينه به ين زميظن ما را در ا، (بجز دو مورد)يروح يها عدم وجود عذاب ،نيناپسند است. عالوه بر ا

  از است. ينه مورد نين زميدر ا ينظر قطعاظهار يبرا يشتريب مستنداتند. هرچند ك يتر م يكنزد
ن ييدارند. البته حرمت آلودن عناصر اربعه در آ يا ژهيگاه ويجا يشاورزكد و يتول ،يسنين مزدييدر آ

ن يارشان با اكه سروك ،)يدي(نه توليور شهيپ يها تيدر برابر فعال يجد يو اجتماع يموانع ذهن، ييمزدا
ده در يو پسـند  يـك در فهرسـت مشـاغل ن   يور شـه ينداشـتن حـرف پ   يجاد نمـود. جـا  يا ،عناصر بود
لحن متفاوت متون ، )47 ،تـا  يب( اندرز خسروقبادانو  اد مهراسپنداناندرز آذربمانند  ،آن عصر يها اندرزنامه

ن يتر نييپا شماردادن آنها در  يو جا ير اقشار اجتماعيسه با سايدر مقا ،ن قشرينسبت به ا يپهلو ينيد
نشان  جملگي، به آنان يده اختصاصكز عدم تعلق آتشيو ن، )48ـ49و77ص  ،1364، ي(تفضليطبقات اجتماع

ت ي. عدم رعا)61ص  ،1390، مقـدم  يو پرتو ي(خلعتبر وران و بازرگانان است شهيبه پ ،انيزرتشت ياز نگاه منف
در جهان آخـرت   ينيدن پادافره سنگيموجب به جان خر، ن اموريدر خصوص ا ينيد ةشد ن وضعيقوان
از  يا ن نمونـه يها و همچن عذاب نيتر مهمدر اينجا به آنها اشاره نموده است.  نامه ارداويرافه كگردد  يم

  گيرد: مورد بررسي قرار ميب يبه ترت ،يجزئ يها پاداش
ـ ا« دميخورد. و پرسـ  يه پوست و گوشت مردمان مك يدم روان مرديد . و.. .1  »سـت؟ كين روان از آن ي

وران  مزد مزدوران و بهره بهره يتيه در گكن روان آن مرد دروند است يه اكزد گفتند يسروش اهلو و آذر ا
  .)4ـ1بند، 39فصل، نامه ارداويراف(ندكد تحمل بينون روان او پادافره گران باكرا بازگرفت و ا

ن دسـتمزد  يردنـد و همچنـ  ك يافت مـ يه ربا درك يافراد آيد، به دست ميه از مطالب فوق كگونه  آن
ه كـ ، شيمتناسـب بـا گنـاه خـو     يعقابفر و كي ين زرتشتيدر د، نمودند ين را پرداخت نمامستخدم

ـ ه از ظـاهر ا كـ گونـه   ردند. آنك يتحمل م ،همان خوردن گوشت و پوست مردمان بود ـ ن رواي ت ي
ار و كـ حقـوق  ، نانه پرداخت حقوق مستخدميدر زم ين خاصيقوان ين زرتشتييد در آيبا ،داستيپ
د در يجمشـ  تخـت  يگلـ  ه در الواحك ن شده باشد. آنچنانيافت بهره تدويعدم در همچنينارگر و ك

 ،هـاالك ؛ 19ص  ،1948 ،كـامرون ( ور قابل مالحظه استكن مذيتوب قوانكم يها نمونه ،يعهد هخامنش
  .)113ص  ،1979 ،بومن؛ 729ص  ،1969
شبرد يتوانست در پ يم، ز و عذاب متناسب با گناهيدر مورد روز رستاخ يا هشداردهنده ين آگاهيچن

 يشرفت اقتصاديپ براي يارمندكار و كد واقع گردد و حقوق يوقت مف يجامعه زرتشت ياهداف اقتصاد

۱۰۶     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

د يشا يول ،ديگرد ياطالق م يقاً به چه افراديدق ،»مزدور«ه واژه كست يت باشد. روشن نيجامعه در اولو
 ز از آن مستفاد نمود.يرا ن يشاورزكو  يديار تولك يبتوان معنا

 )nasaمردار  (=دند و نسايشك يش ميده بودند و او را با موهايه زبان او را برك يدم روان مرديپس د ... .2
ن مرد چه يدم ايگرفتند. و پرس ياندازه م )kabiz/dolag يريگ واحد اندازه (=زيافشاندند و آنها را با قف يم

ن روان آن يزد گفتند: ايند؟ سروش اهلو و آذر اك يرا تحمل م ين پادافره گرانيه روان(او) چنكرد؟ كگناه 
ـ ، فشاند و آنرا خورد و سـپندارمد يافشانم و ن يدانه ستاند و گفت م يتيه در گكمرد دروند است  ن را يزم

  .)3ـ1بند، 96فصل، نامه ارداويراف(ردكدروغزن 
نـه  يار در زمكـ عدم انجـام   دليلبه  يمرد سو، از يك  :است يجهت قابل بررس از دو ،نامه ارداويرافن بند از يا
ـنگ يمستوجب چن ،فشاندن آنها)يها و ن (گرفتن دانهانت در امانتيو خ يشاورزك ـ گرد ينين عقوبت س ده اسـت. از  ي

  د.يمستحق عذاب مضاعف گرد، د)ين(مادر عوامل توليا زميزن نمودن سپندارمد  دروغ دليلبه  ،گريد سوي
ـ خواندنـد   يم (تنبل)ه او را دوانسكتنبل  يدم روان مردي... و د ـ3  را خرفسـتران (=  ه همـه بـدن او  ك

ـ ن تن چه گنـاه  يدم ايدند و پرسيجو يراست او را نم يدند و پايجو يو جونده) م يجانوران موذ رد؟ ك
، ردكن يكار نكچ يبود هرگز ه يتيه چون در گكن مرد دوانس تنبل است يزد گفتند: ايسروش اهلو و آذر ا

  .)4ـ1بند، 32فصل ، همان(ند كر) افورزا (=گاو ن يش گاوياه به پيگ يا دسته ،راست ين پاياما با ا
ـ ارداوه كـ اران اسـت  كـ گناه ياخـرو  يفرهاكيدر خصوص  يته اساسكچند ن يحاو ،مطلب فوق  ،رافي

 ياريكـ و ب يتنبلـ  ،هكنياول ا :ده بوديش ديرا به چشم خو يا ن پادافرهيه چنكاست  ياز افراد يكيعنوان  به
چون فـرد   ،هكنيگر اي. د)92ـ93ص  ،1388B، (دارمستتر شد و قابل سرزنش بود ين مذمت شمرده ميين آيدر ا
گذشـته از   ،ن امريشود. ا ينده آن پا مستحق عذاب نمكاف يش گاوياه پيگ يا راستش دسته يار با پاكگناه

اشاره بـه عـدم    ،است و آن يحقوقـ  يف فقهيته ظركن يك بيانگر، يسنين مزدييان در آيارپاهاحترام به چ
دچـار عـذاب   ، انجـام داده اسـت   يكـي ار نكچون  ،وركار است. عضو مذكراست شخص خطا يعذاب پا

، لنـز ي(ه ل بـدن اسـت  كـ ردن آن پا و نه كن عذاب نيهم، درنظر گرفته شد يو يه براك يشود و پاداش ينم
در  يبشر يا شهيه اندكن است انگر اييب ،مشابه ير بندهاساين بند و يا رسد، به نظر مي. )100ـ101 ص ،1389

  م است.كحا نامه ارداويرافتاب كدر  يويص عذاب و پاداش به اعمال دنيتخص چگونگي
ن تن چه گناه يدم ايخورد. پرس يه جمجمه مردمان در دست داشت و مغز آنها را مك يدم روان مرديد. 4
خواسته نه از راه درست  يتيه در گكاست  ين روان آن مرد درونديزد گفتند: ايرد؟ سروش اهلو و آذر اك

  .)3- 1بند، 46فصل، نامه ارداويراف( د...يگر دزديسان دك ييه از داراك(داشت) بل
سب درآمـد از  ك يبرا يب افراد جامعه ساسانياز تالش در ترغ يا نمونه ،ميرمستقيز به طور غيبند ن نيا

ه كـ  است شده »مغز«ر به يتعب ،گريد يها ه انسانياز سرما ،نجايگران است. در ايب ديراه درست و نه فر
رونـد   حـاكي از ز يـ شود. نمونـه بعـد ن   يخورده م، كنند كسب معاش مي يه از راه دزدك يتوسط افراد
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 يشـاورز در دوره ساسـان  كش از درآمـد طبقـه   يات و خراج بيب دهقانان و گرفتن ماليو فر يدار نيزم
ه در كـ ته اسـت  يفئودال ييروند ابتدا بيانگر ،ن فصليه در نوع خود جالب توجه است. احتماالً اك است

ـ اثبـات ا  برايد. هرچند يزدگرد به اوج خود رسيو در عصر  ياواخر دوره ساسان ازمنـد  ين ،ن موضـوع ي
  گردد: يگونه آغاز م نين فصل ايم. ايهست يشتريبو مستندات  كمدار

ـ يو نسـا و ر  )hixrك(= چـر خـر يه مدفوع و هكچند  يدم روان مرديو د .5  )remanihثافـت؟ ك(=يمن
بر پشت  يوهكها  از آن سنگكه  طوري به انداختند. يندند و از پس آنها مك يوان سنگ ميخوردند و د يم
ـ رد كن تن چه گناه يدم ايشند. و پرسكتوانستند ب يدند و نميشك يم ـ ك ـ  يه روان او چن را  ين پـادافره گران

ـ است  يدروندانن روان آن يزد گفتند ايند؟ سروش اهلو و آذر اك يتحمل م ـ يه در گك ـ  يت ن انـدازه  يزم
 يشياز و درويردند و آنها به نكبهره  يه و بيسرما يار مردم را بيرا به دروغ اندازه گرفتند و بس گرفتند وآن

  .)4ـ1بند ، 49فصل، همان(ست بدهنديبا يدند و خراج گران ميرس
جمـع   يهـا  فعـل  يريارگكـ  هب، »دميچند را د يروان مرد«: ديگو يش ميسخن خو يدر ابتدا رافيارداو
ردن از سروش اهلو و آذر كال ؤهنگام س يول، باشد بيانگر جمع ميه ك ،»دنديشك يخوردند و م يم«ر ينظ
 ،رافيارداو يه دو راهنماكنيتر ا و جالب» رد؟كن تن چه گناه يا« :پرسد ينفر دارد و م يكاشاره به ، زديا

ـ د ايدشوار است. شـا  يمكله ئن مسيح اينند. توضك يجمع استفاده م يها از فعل و اسم  كسـب  يـك ن ي
ـ  ،ار رفته اسـت كتاب به كن يه در اكخاص باشد  يا نوشتاريو  يگفتار ه كـ اسـت   يمهـم اصـرار   يول
 رسد، به نظر ميفر در بند فوق از خود نشان داده است. كيگناه و  يدر استفاده از تناسب انسان رافيارداو

و  يخياتفاقات تـار  مجموعه يكباشد و حاصل  يعمدريتواند غ ينم ،خصوص بند فوقب ،ن موضوعيا
  است. ن بحثياه خارج از حوصله كتاب است كنگارش  ةدور ياصالحات اجتماع

البته ـ  ين زرتشتييدر آ يشاورزكد و يتول، اركنه ياران و دروندان در زمكفر عذاب گناهكينجا به يتا ا
 ،يـك ار نكـ نمونه از پاداش  يكحداقل  بيانم. يدر جهان پس از مرگ پرداخت ـ  نامه ارداويرافت يبه روا

 يا جـه يدن بـه نت يتر شدن موضوع مورد بحث و رسـ  موجب روشن ،سه آنهاينار موارد عذاب و مقاكدر 
  آمده است: 6ل شماره ين بند ذيا خواهد شد. يمنطق

ان و يدخـدا كآنهـا روان   يسـته بـر رو  يشا يها بستر خوب و بالش و فرش، نيار گاه زريدم بسيو د .6
ـ شـان  يردند و اكران را آبادان يو يو جا كهن و مليه ده و دودمان و مكنشسته بودند  يدهقانان ز و يارك

ـ  يبهره و سود مردمان آوردند. هنگام يو برا يو آبادان يشاورزك يار برايرود و چشمه بس ـ ك ش يه در پ
ش ين و سـتا يبـزرگ بـر آنهـا آفـر     يروزگريو با پ ياريبس يرومندياه و فروهر اهلوان با نيآنها آب و گ

  .)8ـ4بند، 15فصل، همان(ز آمديآم شيار ستاين به نظر من بسيآوردند و ا يم يردند و سپاس به جاك يم
 كمل يو آبادان يشاورزكنه يسته در زميو شا يكبه سبب انجام امور ن ،ان و دهقانانيدخداك ،ن بنديا در

۱۰۸     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

دهقانـان در   يريا به تعبيشاورزان ك ،ن بندياند. هرچند در ا ن گشتهيسزاوار پاداش و بهشت بر ،هنيو م
ـ ق جامعـه بـا ا  يتشـو  يول، )64 ص ،1385، ي(تفضل اند گرفته يان جايدخداكطبقه فرودست  اسـت  ين سي

ـ ران در ايات ملت ايح يل وابستگيبه دل، يشاورزكرعامل به سمت يغ و  يشـاورز كبـه امـر    عصـر ن ي
ـ  يه نمكن است يا ،بند اين گر در خصوصيته مهم دكبوده است. ن يور شهيپ ـ ارداوم چـرا  يدان در  رافي

را  پاسـخ ا خود يند؟ آك يمطرح نم يپرسش ،اند سته انجام دادهيو شا يكار نكه ك ،مورد افراد نامبرده فوق
 ين پاداشيچن و فلسفة پرسد ينم يزين افراد چيدر مورد اعمال ا يمطلب ،ن دو راهنمايه از اكدانست  يم

ـ زر يهـا  بـالش  ه بـر كـ  ييهـا  ن روانيدانست ا يجا مكاز  رافيارداوه كنيگر ايگردد؟ د يا نميرا جو ن ي
ه از كـ نيبـدون ا ، شـمارد  يبرمـ  يـك بـه   يكآنها را  يكهستند و چگونه اعمال ن يسانكچه  ،اند نشسته
  بپرسد؟ يالؤان خود سيراهنما

وجود دارد  نامه ارداويرافه در كاست  ياز ابهامات ييها نمونه ،ن دستياز ا ييها الؤموارد فوق و س
ه كـ اسـت   يا عجلـه  ةجـ ياشتباهات موجـود نت  ،گفته شود . اگرتوان يافت نميآنها  يبرا يقيدق پاسخو 

بارهـا   ،تابكن يه اكچرا ؛رسد يبه نظر نم يچندان منطق ،به خرج داده است نگارشدر زمان  رافيارداو
ـ در ر.ك:(قـرار گرفتـه اسـت    ياركو دسـت  ينيبازب، مورد مطالعه  حـال،  هـر  بـه  .)348ص ، 1ج  ،1384، يياي

ـ ارداوعـالوه بـر ايـن،    ن است. كرمميدشوار و غ يامر ،ها پرسش نيبه ا يقطع ييگو پاسخ اشـاره   رافي
گـاه  ين جايش بود. همچنـ يار قابل ستايه بسكداشتند  يگاهيگران جا شاورزان و صنعتكه روان كنموده 
ـ  يـ ن برانگيتحسـ  يو يز بـرا يـ ن ،نمودنـد  يه از گله و رمه مراقبت مـ ك يچوپانان در بخـش   يز بـود. ول
مستحق ، ان و ساالران خدمت نمودنديبه فرمانروا يتيه چون صنعتگران در گكآورده است  ،گران صنعت

  .)11ـ8بند، 14فصل، نامه ارداويراف( شدند يعيگاه رفين جايچن
ان يدر زمـان ساسـان   نامـه  ارداويـراف  يامحتـو  هكـ چرا ؛اسـت تأمل  قابل ياسينظر س مطلب فوق از

 يه موبدان در دستگاه سلطنت ساسـان كاست  يا ن دورهيا .)348ص ، 1ج  ،1384، يياي(درديگرد يآور جمع
روح بهـرام   »دهنده نجات«ده بود و لقب يبه مقام موبدان موبد رس ريرتكه ك اي گونه . بهنفوذ داشتندبسيار 
در مـورد روان   نامـه  ارداويرافف ين تعريا :مناسبت نخواهد بود اگر گفته شود يب ،پسافت نمود. يرا در

 ياسـ يان و ساالران جنبه سيخدمت به فرمانروا دليلبه  ،صنعتگران و آرامش آنها در جهان پس از مرگ
 ،مطلبن يد ايكند. مؤ ميس كمنع يوقت را با پادشاهان ساسان يداشته و ارتباط موبدان و دستگاه مذهب

ـ ان يـ ان و نظاميگاه فرمانروايه به صراحت از جاكاست  نامه ارداويرافدر  ييوجود بندها ه كـ اد نمـوده  ي
به نظر  يول، ديآ يان نميبه م ياز شاهان ساسان ينام ،تابكهرچند در مطالب  ن بود.يقابل تحس يو يبرا
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 ه دركـ نمودنـد   يومت مكبه عدل و داد ح يه پادشاهان ساسانكن بوده است يا رافيارداونظر  ،رسد يم
  گشتند. يگاهين جايجهان آخرت مستحق چن

  يبحث و بررس

ـ تول، اركـ نه يبه انسان در زم ين پاداش الهيهمچن، شرح عذاب و عقاب ،آنچه گذشت و  يشـاورز ك، دي
ـ ه دك يا اد اقتصاد در جامعهيبن :توان گفت يم رو، ازاينصنعت بود.  ، بـود  مفرمـا كدر آن ح ين زرتشـت ي

د مشـاهده  يله و شـا ن مسـئ يهمـ  .)299ص  ،1919 ،كنـت ( بوده است يپرور و رمه يشاورزكبر امر  يمبتن
 ياسـتمدار يزرتشت س«ه كدارد  ين نظر واميرا به ارائه ا هرتسفلدچون  يمستشرق بزرگ، نينچنيا يمتون

بـه   يبازگرداندن سـلطنت از خانـدان هخامنشـ    يز برايشاورزان و نكاصالح وضع  يه براكبوده است 
ه ك ،هرتسفلدنظر  ني. ا)217ص  ،1941 ،هرزفلد(» ديوشك يم، ه خود بدان تعلق داشتك ،ماد يدودمان شاه

ـ طبـق آ  پژوهشگران يه برخكچرا ؛دارد يتأمل جد يجا ،خواند ياستمدار ميزرتشت را صرفاً س  17ه ي
 ،1381، يمند روزهي(سرفراز و ف نمودند يمعرف يديعت توحيو صاحب شر يامبر الهيرتشت را پ، زحج ةسور
ـ م و نه پيبزرگ بدان يمصلح اجتماع يكاگر زرتشت را  يحت. )266ص  ـ از ا، يامبر الهـ ي ه كـ ن جهـت  ي

 هرتسـفلد نظـر   يتاحـدود ، شاورزان همـت گماشـت  كار كد و اصالح يتول، يشاورزكزرتشت به امر 
هـا بـه    سـنا و گـات  يه در كـ بل ،نامـه  ارداويرافدر تنهـا   نه ،از زرتشت پس ،لين دلي. به هماستدرست 
ش يخـو  يه زندگيه ماك ينشكپرسم: پادافره آن بد ياهورا ! از تو م يا« م:يخور ين نوع برمياز ا يمناجات

  .)15بند، 31هات، سناي(» ست؟يچ، اورديان به دست نيردار و چارپاكشاورزان درست كرا جز به آزار 
زرتشت با خالق  ياز سو ،ستيم نكه نمونه آن در اوستا ك ،ها ها و پرسش و پاسخ مناجاتگونه  نيا
شتر يشاورزان بكده و از يشك اركش از حد توان يان بيارپاهه از چكاست  ينشكنه افراد بديش در زميخو

بخـش  رو،  ازايـن ن راه بـه دسـت آوردنـد.    يش را از ايخو يه زندگيو سرما ،از حد توان خراج گرفتند
تأكيـد  داد قابل مطالعه است و بـا  يدر وند ،اند ش رفتهيز پيه تا مرحله قانون نك ،ها ن مناجاتياز ا ياديز
گاو ، نيد چون زميت از عوامل تولياند و حما قرار داده يريگيرا مورد پ يشاورزكد و يتول، ارك يشتريب

 ،نيبنـابرا  .)86ــ 87و  92ــ 94ص  :1388B، (دارمسـتتر  ار خود قرار داده استكرا در دستور  يانسان يرويو ن
فراتر از آن ، ن راهيو امرار معاش از ا يشاورزكشاورز و كدهد عالقه زرتشت به  يگونه بندها نشان م نيا

  ن پاداش حاصل از آن پرداخته است.يفر و همچنكيبه شرح  رافيارداوه كاست 
ـ ز ه است؛هوشمندانه صورت گرفت نامه ارداويرافچون  ينييتاب آكنگارش  ،بين ترتيبه ا ـ ي  ةرا جنب

ه بـا  كـ  ،ين جنبه عملـ يداشت. براساس هم ياريت بسياهم يتمدن ساسان يبرا ،مذهب زرتشت يعمل

۱۱۰     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

ـ گرد ين موضوع معطـوف مـ  يبه ا يان از نظر مذهبيرانيتوجه ا، ديگرد يت ميحما ين مذهبيقوان ه كـ د ي
؛ 174ص  ،1380، پـور  ي(فاضـل  شـد  يم هزرع بخشودشت و كدر مقابل اقدام آنها به  ،از گناهان آنها ياريبس
بـه   قـاً يه عمكـ  ياز افـردا  ياريبس ،جهي. در نت)79و92ص  ،1379، ينياالم ؛ روح155ص  ،1382، يمنؤو م يميرح

ش بـا اقـدام بـه    ياد خويا زي كدر بخشوده شدن گناهان اند يسع، داشتند يمان قلبين او اييزرتشت و آ
ـ در م يشـاورز كموجب رونق و گسـترش   ،لهئن مسيو هم ،نمودند يم يشاورزك  يان اجتمـاع زرتشـت  ي

د يگرد ييها ن پاداش و عذابيز اشاره به چنيداد اوستا نياز وند ييها د. در بخشيگرد يم يعصر ساسان
 روشـن . )92ــ 94ص  ،1388، (دارمسـتتر  بوده است يشاورزكق يو تشو يو تنبل ياريكه همه در مذمت بك

و  يدر عصـر ساسـان   يشـتر اجتمـاع زرتشـت   يب كتحـر  بـراي  ين مذهبين قوانيا يتمامه وضع كاست 
، ديو تول يشاورزكق جامعه به يو تشو يكرا تحريز ؛داشته است يو اجتماع ياسيس يليدال ،يپساساسان

 . اين امر،گردد يات ميد و ماليش توليموجب افزا ،تيش جمعين افزايت گشته و ايش جمعيموجب افزا
ل بوده يدخ يشاورزكان در نبردها و تجارت محصوالت يساسان يالملل نيب ياستگذاريدر روند اعمال س

  .)2، ص 2013 ،منتكب( است
مـورد   يشـاورز كد و يـ تول، اركنه يدر زم نامه ارداويراففصول مختلف  يه در بررسك يگريمسئله د
 مسـائل فـوق اسـت،   نـه  يزم هـا در  ها و پـاداش  بودن عذاب يتيجنس كت، ديگرد واقع گانتوجه نگارند

 يعبـارات بـا   يشـاورز كد و يـ تول، اركدر خصوص  ،تابكن يا يها ها و ثواب عذاب يه تمامك يا گونه به
 ، بيـانگر ن امـر يخور تأمل است. ادر . اين مسئلهشود يم شروع» دميرا د يروان مرد« اي »ن مرديا«مانند 
 ه دركـ  توسـط مـردان بـوده اسـت. چنـان      يديـ و تول يشـاورز ك يفرسا ن و طاقتيسنگ يارهاكانجام 

آلـوده  ، انـت بـه همسـر   يچون خ ياب گناهانكل ارتيه به دلك ،زنان يها به عذاب ،تابكن يا يجا يجا
اشاره شـده   يگرين روسپيو همچن كودكانر ندادن به يش، انه زنان)يعادت ماه (=نمودن آب در زمان دشتان

 ،ه زنان مستحق آن شده باشندكو صنعت  يشاورزكد يتول، اركنه يدر زم يا پاداشيچ عذاب ياما ه ،است
  باشد. يار در جامعه عصر ساسانكم يتقس يتيجنس يانگر الگوين امر بيد ايافت نشد. شاي

ـ ز نسـبت بـه آن دچـار ترد   ين رافيارداوه خود كگر يمورد قابل تأمل دافزون بر اين،  ار كـ ، د بـود ي
ـ ام دنكـ نه احير زمقضاوت آنها د چگونگيو  يدادوران عصر ساسان را در آنجـا   يانياو قاضـ  .بـود  يوي

ت اعتدال و طمع در مال و يعدم رعا دليلن عذاب به يا ند.دن بوديشكه در حال عذاب كمشاهده نمود 
از  يار برخـ كـ بـر   يزكـ نترل مركو عدم  يثبات يب كيشاورزان بوده است و نشان از اندكران و ياموال فق

  .)34ص  ،1385، راد انكي(ر بوده استيگ قانون همه يك فقدانو  ييام قضاكنه احيقضات در زم
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  يريگ جهينت

 يف و در دوران اسـالم يتـأل  يه در عصـر ساسـان  كـ است  يزرتشت ياز متون مذهب يكي ،نامه ارداويراف
ـ ارداوپـردازد.   يم يعذاب و پاداش اخرو، فركي يبه بررس ،تابكن يد. ايگرد يسيمجدداً بازنو بـه   رافي

از خطـا و   يبـه مـوارد   ،يدر جامعه عصر ساسـان  يشاورزكد و ينه توليار و تالش در زمكت ياهم دليل
 يهـا  يهـا و ناهنجـار   از دغدغه يكي ،ن موضوعيه اك ندك يو پادافره حاصل از آن اشاره م يانگار سهل

ـ ت تولياهم ، بيانگرفرهاكين يبوده است. ا يتاب اصلكزمان نگارش  ياجتماع در بخصـوص   ،اركـ د و ي
 ،جـه يو در نت يموجب ساقط شدن اقتصـاد عصـر ساسـان    ،است و عدم پرداختن به آن يشاورزكنه يزم

شـتر از  يب ،شده به افراد مسـتحق در هـر بنـد    داده يها ها و پاداش ومت بود. هرچند عذابكن حيزوال ا
ها  ياراز ناهنج يتاب اصلكنگارنده  يآگاه دليلبه  ،نش مطالب آنينوع گز يول ،بوده يه نگاه بشريزاو

 ،نـار آنهـا  كتمرد از دستور باالدسـتان و در  ، انتيخ، ياز جمله دزد يدوره ساسان ياساس يها و دغدغه
ـ ب، يشـاورز كد و يدر خصوص تول يبوده است. اشاره به مطالب يشاورزكد و يله تولئمس گـاه  يانگر جاي
بـه   ،نامـه  ارداويرافاست. مطالـب   يدوره ساسانبخصوص  و ،ين زرتشتيين امور در آيت ايع و اهميرف

ـ   كيم عامل محريرمستقيطور غ  يبـه رهبـر   ،يشـاورز جامعـه ساسـان   كور و  شـه ين قشـر پ ياسـت در ب
 ين زرتشتيد ةيه در ساكبود  يا اقتصاد در جامعه ييايشتر و پويد بيجه آن توليه نتك ،وشان ساالريواستر
 ردند.ك يم يزندگ

۱۱۲     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  
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