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  چكيده
يكي از متون پهلوي ساساني است كه شرح معراج موبـدي بـه نـام     نامه ارداويراف

هرچنـد ايـن اثـر داراي    . ارداويراف به بهشت و دوزخ در آن نگاشـته شـده اسـت   
 اقتصـادي نظـام ساسـاني را   هـاي   ، اما بسـياري از سـاختار   اي ديني است مايه درون
 امحتوتحليل  ةپايبر اي  خانه اسنادي كتاب ةشيواين تحقيق به .  توان در آن يافت مي

پاي سـاختارهاي اقتصـادي نظـام ساسـاني در      انجام شده است و در پي يافتن رد
تحقيـق   در ايـن . اسـت  ايـن كتـاب   هدف آن اعتبارسـنجي  و است نامه ارداويراف

هاي اقتصادي نظـام   ختارسپس با سا هاي اقتصادي كتاب بررسي و نخست ساختار
تحقيق چنين است كه ساختارهاي اقتصادي كتاب  ةنتيجشود و  ساساني مقايسه مي

كتاب اين و لذا  استاقتصادي نظام ساساني هاي  سو با ساختار هماهنگ و هم     ًكامال 
ساسـاني مـورد    ةجامعـ هـاي   بررسي سـاختار  برايمعتبر  يمنبع منظورتواند به  مي

  .گيرد قرارن امحقق ةاستفاد
   .            ، متون پهلوي         ، زرتشت          ، ساساني                     ، ساختارهاي اقتصادي      نامه           ارداويراف   :  ها          كليدواژه

  
      مقدمه  .  1

 و منگ  مي خوردنكه با  استشرح معراج موبدي ساساني به نام ارداويراف  نامه ارداويراف
 اواخـر در                ًاين اثر احتماال  . كند رود و شرح سفرش را دبيري كتابت مي به جهان روحاني مي
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 و رفتـه  ساساني به زبان پهلوي نگارش يافته و جزو كتب ديني زرتشتيان به شمار مـي  ةدور
 نامه ارداويراف . بوده است بين زرتشتيان ايران و هند از اهميت مذهبي بسياري برخوردار در
به نظـم فارسـى    ،مذهب قرن هفتم هجري زرتشتيشاعر  ،زرتشت بهرام پژدوبار  نخستينرا 

 شدهنانجام  نامه ارداويرافهاي  جانبه بر روي تمامي ساختار همهتاكنون تحقيقي اما  ،درآورد
 موردي بوده و بخشي از ساختارهاي كتاب را در بره شداست و تحقيقاتي كه تاكنون انجام 

 1887در سال  ،خاورشناس فرانسوي، )Bartholomae(، بارتلمي براي نمونه .است گرفته مي
كتـاب خـود موضـوع     ةمقدمو در  هدكراين كتاب به زبان فرانسه تهيه  ازاي   ميالدي ترجمه

كتاب و سوابق تاريخي را به طور خالصه بيان داشته است و سپس يك تفسير براي روشن 
رشيد ياسمي . آن افزوده است هاي مختلف كتاب آورده و در پايان فهرستي بر شدن قسمت

هر يك جداگانـه   نيز  )1372( ژاله آموزگار و) 1362(مهرداد بهار ، )1342(عفيفي  ،)1314(
 ةدربـار كتاب خود نقدهايي  ةمقدميك در  اند و هر را به فارسي ترجمه كرده نامه ارداويراف

از  .انجـام داده اسـت   نامـه  ارداويـراف  ةدرباراي  مهرداد بهار تحقيقات گسترده .اند نوشتهآن 
و دوزخ را در اين كتاب بررسي كرده بهشت  چنين همو  نامه ارداويرافجمله جايگاه زن در 

 .آورده است رانيا ريطدر اسا يپژوهش عنوان بادر كتابي  كامل آن را ةترجمو 
شـش   بـار  نخسـتين براى  او.  اثر داريوش كارگر است اين كتاب ةدربارترين تحقيق  تازه
پژوهشـى   به صـورت و  كردبا روايت پهلوى مقايسه  آن را تصحيح و كتاب را ةنوشت دست

 )Uppsala( ميالدى از سوى دانشگاه اوپسـاال  2009، در خوددكترى  ةرسالبه عنوان ل صمف
بـه   اثرى حماسى و متعلـق  نامه  ارداويراف پژوهش كارگر، ةپايبر . سانيدبه چاپ ر در سوئد

مـرور   بـه و  كردنـد اسـتفاده  از آن موبدان  ةجامعاست كه بعدها  شتى در ايرانتزر پيش ةدور
نشان داد كـه در   دخوكارگر در پژوهش  . و شكل دينى پيدا كرده است يافتهتر       ِ    تفصيل  بيش

هايى از غير دينى بودن اين اثر بر جاى مانده كه آن را  نشانه شتى هنوزتزر يفارس يمتن كنون
 .كند مي از روايت دينى متمايز

انـد و از   و سياسـي كتـاب پرداختـه    ،، اخالقـي  به ساختارهاي دينـي       ًعمدتا ن امحققاين 
كنـد   لذا نگارنده در اين تحقيق سعي مي ؛اند دهكربررسي ساختارهاي اقتصادي كتاب غفلت 

هاي اقتصادي كتاب بخشي از كار ناتمام ايـن نويسـندگان را بـه اتمـام      تا با بررسي ساختار
تـري از ايـن    اي كاملسيمها  آن پيشين و تكميلن امورخگيري از تحقيقات  بهرهو با   برساند
اثبـات آن هسـتيم     اي كـه مـا در ايـن تحقيـق در پـي      فرضيه . ساساني ارائه نمايد ةدورمنبع 
 ةجامعـ پـايي از سـاختارهاي اقتصـادي     تـوان رد  مـي  رسد به نظر مي : شود گونه بيان مي اين

و  ،مسـكن  ،پوشاك ،، خوراك ها اعتبار و اهميت آن ةدرجمشاغل گوناگون و  ساساني مانند
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 در اينبراي اثبات اين فرضيه  .را در مفاهيم كتاب مشاهده كردآن دوره  محصوالت فناوري
و رد  ،حمل و نقل و بازرگاني، ستد داد وهاي  شيوه ،ها آن مشاغل گوناگون و اهميت تحقيق

مقايسـه   و مسكن در كتاب بررسي و با متون پهلوي ،پوشاك ،اصلي خوراك ةمقولپاي سه 
 ةدوربـه عنـوان يـك منبـع      نامـه  ارداويرافانجام اين تحقيق اعتبارسنجي  هدف از. شود مي

 و ،تحليل محتـوا  ةپاي بر ،يا خانـه كتاب ـ يتحقيق در اين طرح اسنـاد ةشيو .است ساساني
  .است برداري فيشابزار كار 

  
  نامه ارداويرافساساني در  ةجامعمشاغل گوناگون رد پاي . 2

  روحانيون 1.2
خـود ايـن طبقـه نيـز بـه       و نـد ا ساسانيجامعة بزرگ طبقة روحانيون نخستين طبقه از چهار 

 ،ندا شدهكرات در كتاب معرفي  بهي تروحانيون زرتش طبقات .شود چندين زير طبقه تقسيم مي
و او بسياري از دستوران و هيربدان و موبدان و هيربدان و موبدان « :نخستاز جمله در فصل 

دسـتور   ).42: 1372، نامه ارداويراف(»  مندان و دانايان ايرانشهر را بكشت و افراز برداران دينو 
ايـن مقـام    .بـود زرتشـتي   ةجامعـ هاي مقدس و پيشواي  كه نگهبان سنت بوداي  مقام روحاني

كاري و تحريف در مطالب  دست دهندة نشانوجود آمده است و ه بتر  خرأمتدر دوران        ًاحتماال 
ـ     . استاسالمي  ةدوركتاب در  دار  عهـده خصـوص   ههيربد مقام روحـاني مسـئول مراسـم و ب

موبد قرار دارد و موبـد بـه روحـاني درجـه يـك       تري نسبت به پايين ةرتبآموزش است و در 
  .داشتد كه در هر شهر در كنار شهربد مقام باال و اختيارات زيادي شو مي زرتشتي اطالق

، هيربـدان  ،مغـان : پايين به باال عبـارت بودنـد از  ساساني از  ةدوردرجات روحانيون در 
طبقه ذكر  7ن وروحانيطبقات  سپرديوو  داديونددر  .هيربد هيربدان و موبد موبدان ،موبدان

 14از جمله فصـل   نامه ارداويرافدر برخي از فصول  .)469 /1 :1377 ،ها شتي( شده است
و ) دعاگويان( گران و منثرگويان  َِ  ي  زش: مانند ،ذكر شده استها  آن به جاي نام موبدان القاب

 .)پيشوايان ديني(         ر دخدايان
  
  ارتشتاران 2.2

ساساني بودند كه در چندين بخش  ةدورارتشتاران يا سپاهيان يكي ديگر از طبقات قدرتمند 
  :جمله از اند شدهستوده  كتاب از

 بـا  رفتنـد،  يمـ  راه شادمانه يا شهياند در و رامش نيبرتر در كه را ارتشتاران روان دميد و
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 گـوهرافزوده،  و شـده  سـاخته زر  از شـده،  سـاخته گردان خـوب   افزار نيز با دهبدان، جامة
 اريبس يروزگريپ و يرومندين و شكوه با شگفت گردونةدر ارابه و  افتهي نتيزهمه  درخشان

    ).  59  :     1372   ،    نامه     راف ي     ارداو (
  
  شبانان 3.2

شباني بود كه جزو طبقـات پـايين اجتمـاعي بـه     ساساني دورة يكي ديگر از مشاغل رايج در 
از نظر اقتصادي پرداخت  مي به دليل ماليات وسيعي كه به دولت     اين، با وجود .  رفت شمار مي

از جمعيـت روسـتايي و   اي  آمـد و بخـش عمـده    جزو مشاغل مهم و درآمدزا به حساب مي
  :ستوده شده است مهنا ارداويرافاين شغل نيز در  .شد مي ساساني را شاملدورة عشاير 

را پروردنـد  ها  آن و ديدم روان شباناني كه در گيتي چهارپاي و گوسفند را مراقبت كردند و
آب و گياه و ها  آن كار نگاه داشتند و هر وقت موقعش بود به و از گرگ و دزد و مردم ستم

 دادنـد و نـر  ها  آن خوراك دادند و از سرما و گرماي سخت نگاه داشتند و در زمان خود به
را مطابق قانون نگاه داشتند و سود بزرگ بسيار و بهره و نيكي و خوراك و جامـه بـه   ها  آن

  ).60: همان( مردمان جهان دادند

 اسـت  شـده  ياريبسـ  سـفارش  و ديـ تأكاز گوسـفندان   يدار نگـه به  زيبندهش ن در
  ).469: 1383 ،يفيعف(

  
  بد ده 4.2
ساساني بوده اسـت   ةدورروستانشين  ةجامعترين واحد اجتماعي در  بد يا پيشواي ده مهم ده

تـرين ميـزان    مالكين بزرگ بودند كه بيشها  آن . بدان اشاره شده است نامه ارداويرافكه در 
  .دندكر مي در اقتصاد ساساني ايفا مهميكردند و نقش  مي ماليات را پرداخت

  
  ساالر 5.2

در  .كننــده بــود ادارهكــه جــزو طبقــات اجتمــاعي  اســت منظــور فرمانــده و رئــيس ســپاه
  .نام آن ذكر شده است فقط نامه ارداويراف

  
  كشاورزان 6.2

در فصـل چهـارم   . شـد  مي در دين زرتشتي كشت زمين از اعمال بسيار مهم مذهبي شمرده
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پرسد كه كدام زمين شـادتر اسـت؟ او فهرسـتي در     مي وقتي دانا از مينوي خرد خرد ينويم
  :است  زرتشتي ساساني ةجامعدهد كه بازتاب ذهنيت  مي ارائهپاسخ 

 ناآبـادان  و نشـده  كشـت  نيزمـ ...  خوابند آن در گوسفندان و گاوان كه...  شادتر نيزم آن
ـ يو نيزمـ  يوقتـ ...  آورنـد  يآبـادان  و كشت به باز را آن كه يهنگام ...  كننـد  آبـاد  را يران

  ).29: 1376 ،خرد ينويم(

 .ساساني كشاورزي بوددورة اصلي توليد و منبع درآمد و امرار معاش مردم در  ةشيو
بنـدهاي   آبو  ،سـدها ، منـد بودنـد و قنـوات    عالقهكشاورزي بسيار توسعة ساسانيان به 

، خـالف تمركـز ثـروت در بخـش كشـاورزي      اما بر، بسياري در سراسر كشور ساختند
با وجود  .جزو طبقات فقير و روستانشين بودند                      ًقدرتي نداشتند و عمدتا              ًكشاورزان عمال 

از جايگاه بااليي برخوردار است و دليل آن نيـز نقـش    نامه ارداويرافدر ها  آن روان     اين، 
روان كشـاورزان بـه    نامـه  ارداويـراف  14در فصـل   .اسـت  در اقتصاد جامعهها  آن مثبت

 وسفند را دعاگويو مينوي آب و زمين و گياهان و گشده درخشندگي ستارگان معرفي 
  .دانسته استها  آن

  
  گران صنعت 7.2
  :خوانيم مي گران در ستايش روان صنعت نامه ارداويرافدر 

هنگامي كه . روايان و ساالران را خدمت كردند گران كه در گيتي فرمان و ديدم روان صنعت
بزرگ و روشن و درخشان نشسته بودند و اين به نظر مـن بسـيار   ، برگاهي خوب گسترده

  ).60: 1372، نامه ارداويراف( آميز آمد ستايش

خـدمات شـهري بـر     همةوران جزو طبقات پايين شهري بودند كه  پيشهگران و  صنعت
 ةدورگري نام برده شده است كـه در   فردوسي از كفش ي شاهنامهدر  .بوده استها  آن ةعهد

لشـكر   همـة  ةآذوقـ توانسـته   مـي  زيسته و توانايي مالي او به حدي بـوده كـه   مي انوشيروان
 ةاجازخواهد كه به فرزندش  قبال اين خدمت از انوشيروان مي كند و درمين أتانوشيروان را 

صرف نظر از صـحت يـا سـقم ايـن      .شود مي تحصيل دهد كه با مخالفت انوشيروان مواجه
  . وران در آن دوره درخور توجه است يشهپتمول برخي از ، داستان
  
  كدخدايان و دهقانان 8.2

پـايين طبقـاتي جـاي    هاي  روستايي بودند كه در ردههاي  كدخدايان و دهقانان مالكان زمين
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 ،چرخيـد  مـي  تر اقتصاد آن حول و حوش كشـاورزي  كه بيش ،ساساني ةجامعداشتند و در 
پـايين   ةمرتبـ خـالف   كردنـد و بـر   مي پرداختترين حجم ماليات را به دولت مركزي  بيش

و بسياري از متون پهلوي از جمله  اوستادر . طبقاتي از منظر اقتصادي جايگاه بااليي داشتند
  :ستايش شده استها  آن شغل نامه ارداويراف

روان هـا   آن شايسـته بـر روي  هـاي   و ديدم بسيار گاه زرين بستر خوب و بـالش و فـرش  
ملك و جاي ويـران را آبـاد    نشسته بودند كه ده و دودمان و ميهن وكدخدايان و دهقاناني 

  ).61: همان( كردند
  
  آموزگاران 9.2

بـراي  هـا   آن . دبيـران و آموزگـاران بودنـد    ةطبقساساني  ةدوراصلي در  ةطبقيكي از چهار 
آزاد بـودن و يـا ممنـوع بـودن      ةدربـار البتـه   ،رفتند مي آموختن و آموزش دادن به دبيرستان

 فقطچراكه در اين كتاب  ؛نظر قاطعي داد نامه ارداويرافتوان بر اساس  آموزش همگاني نمي
  :به ستايش دانش و آموزگاران پرداخته و بدان بسنده كرده است

تـرين   و ديدم روان استواران و آموزگاران و پژوهندگان درگـاهي روشـن و در بـزرگ   «
  ).61: همان(»  آميز آمد ستايششادي و اين به نظر من بسيار 

  
  دبيران 10.2

گرفتند و افراد باسوادي بودند كـه در   مي ساساني جاي ةدورمشاغل  ةطبقدبيران در سومين 
كتاب ارداويـراف پـس از بازگشـت از معـراج از      3در فصل  .ديدند مي ها آموزش دبيرستان
موبـدان نيـز   خواهد كه دبيري دانا و فرزانه بياورند تا شرح سفرش را بنويسـد و   مي موبدان
  .كنند مي اجابت
  
  خواهان آشتيوكيل مدافعان و  11.2

وجـود چنـين    .اسـت خواهان ستايش شـده   آشتيكتاب روان وكيل مدافعان و  15در فصل 
رفتـه و دسـتگاه قضـايي     مدني پـيش  ةجامعگر  ساساني خود نمايان ةدورشغل و مقامي در 

شـده و   اداره مـي ن وروحـاني قضايي در اين دوره زيـر نظـر    ةقوالبته  .اي بوده است گسترده
  . اند موبدان بر آن نظارت كامل داشته
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  قاضيان 12.2
گويد كه خود با داسي در دست  مي كتاب ارداويراف از مجازات مردي سخن 67در فصل 

شـغل ايـن مـرد     .دريـد و ميخـي آهنـين در چشـمش زده بودنـد      مي سينه و بغل خود را
شهر بوده و جرمش گوش نكردن به شكايت درويشان و مسافران بـود و  گري يك  ميانجي

گردد خود  ميدوم كه به توزين غالت بازوظيفة البته  .كرده است كه در پيمانه تقلب مي اين
جاي بحث دارد و به نظر نگارنده گويا يكي از وظايف قاضي كـه خـود از موبـدان بـوده     

ميـان  درستي  بهبايست نذورات و خيرات را  مي دستگيري از درويشان بوده است و قاضي
كار پيمانه را كم گرفتـه و خواربـار    قاضي تبه جاست كه كرده و در اين نيازمندان تقسيم مي

  .سنگين شده استكفارة را به سود خويش ضبط كرده و مستوجب اين  نيازمندان
  
  بازرگانان 13.2

هـر گـروه از كسـبه و     .شـد   يمـ ها انجام  فعاليت اصلي بازرگانان و فروشندگان در شهر
كتاب ( نكرديداين نكته در كتاب ، از بازار را در اختيار داشتنداي  وران قسمت ويژه  پيشه
خاصـي داشـته اسـت    قاعـدة  دهـد كـه نظـم و     مـي  ذكر شده و نشان) 38 فصل، هشتم

كـه  اي  گونـه   هب است، عدول از اين نظم مجازات سنگيني داشته ).111: 1383دريايي،  (
فروشـي   كـم از عذاب روان مـردي سـخن رفتـه اسـت كـه       نامه ارداويراف 27فصل  در
 كـرده و آن را بـه بهـاي گرانـي     مـي  خـاك بـه غـالت    افـزوده و   مـي  كرده و آب به مي
نكـوهش   نامـه  ارداويـراف ند كـه در  ا فروشندگان جزو معدود مشاغلي .فروخته است مي
بازرگاني جايگاه پـاييني   فروشندگي وساساني جامعة دهد كه در  مي اند و اين نشان شده

 .گرفته بسيار ناچيز بوده است مي داشته و ميزان مالياتي كه دولت از اين شغل در اقتصاد
نيـز   خـرد  ينـو يماين نگاه منفي به فروشندگي و تجارت در ديگر متـون پهلـوي نظيـر    

  .شود مي كرات مشاهده به
  

  )دوگانه كاركرد با يمحصوالت( نامه رافيارداو در ادشدهي هاي سازه دست. 3
متـداول  ساز  دستبرخي از ابزارها و محصوالت  توان به نام مي با كنكاشي در اين كتاب

 .لحـاظ شـده اسـت   هـا   آن ساساني دست يافـت كـه كـاربردي مـذهبي بـراي     دورة در 
  :محصوالتي مانند



 نامه ارداويرافبررسي ساختارهاي اقتصادي    62

  

        َ                 سنگ و ق فيز و ترازو و دلو 1.3

برداري در ايران باستان كـاربرد وسـيعي    نقشهوزن و زمان و يا ابزار  گيري اندازههاي  دستگاه
هايشـان بـه امـور     كيـد حكومـت  أتزيرا ايرانيان به دليل ضروريات نظام زراعي و  ؛اند داشته
  .)78: 1390سليم، ( اند داشته مي سنجي دقت تمام مبذول زمانشماري و  گاه

غالت بوده كه در چندين جاي كتـاب از آن يـاد    گيري اندازه براي اي پيمانهو  قفيز ابزار
  :خوانيم مي 80شده است از جمله در فصل 

اين روان آن درونداني است كه در گيتي سـنگ و  : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند كه... «
  ).80: 1372، نامه ارداويراف( »قفيز و ديگر پيمانه را كم داشتند و به مردمان چيز فروختند

كه ترازوي زرد زريني در  در حالياست، كتاب نيز از ايزد رشن ياد شده  5در فصل 
رشـن ايـزد دادگـري و     .گيرد مي دست دارد و با آن كارهاي اهلوان و دروندان را اندازه

 اسـت دائيتـي   شاهين ترازوي او چكـاد : بندهشگفتة يكي از داوران روز جزاست و به 
  .)129: 1385 ،يدادگ فرنبغ(

راهـانش در دادگـري روز    رشـن و هـم   ةوظيفـ از  نامه ارداويراف نيز مطابق خرد ينويم
  :واپسين سخن گفته است

كه روح سه روز در باالي سر كالبد مرده پاسباني نمود در صبح روز چهارم بـه   پس از آن
اهريمن و يارانش رهـايي يافتـه   ستيزة راهي سروش مقدس و باد نيك و بهرام توانا از  هم

تـرازو را بـه   كفة سنجد  مي گاه رشن راست ترازو دار اعمال را آن .گذرد مي چينوتاز پل 
هيچ طرف متمايل نسازد سر مويي خطا نكند نه از براي پاكان و نه از براي ناپاكـان نـه از   

 گـر خـواه درويـش    سـان رفتـار كنـد خـواه تـوان      نه از براي شاه با همه يـك  براي گدا و
  .)563 /1: 1377، ها شتي(

 كتاب از قفيز در كنار دلو و سنگ نام برده شده است كه مردي در كـار بـا   27فصل  در
و دلو نيز ظـرف   گيري غالت اندازهجا پيمانه و واحد  قفيز در اين .كرده است مي تقلبها  آن

  .گيري مايعات بوده است اندازه
  
 ميخ چوبي 2.3

و يكـي از كاربردهـاي آن    اتصال انواع تخته كـاربرد داشـته اسـت    براياين ميخ در نجاري 
ساساني  ةدورو به احتمال زياد در  است در دوزخن امجرم ةشكنجمطابق نص كتاب جهت 

  :شده است مي استفادهن امجرممجازات  براينيز از آن 
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 سـار بـه دوزخ فـرو    هايي كه بر زبانشان ميخ چـوبي رسـته بـود نگـون     روانپس ديدم «
  .)95: 1372، نامه ارداويراف(» كندند مي ايشان را آهنين همه تن ةشانرفتند و ديوان با  مي

  :آمده 69و در فصل 
  .)85: همان(» ... و ديدم روان زناني كه در دو چشم آنان ميخ چوبي زده بودند«
  
 ميخ آهن 3.3

دو چشمش را كنـده   گويد كه هر مي كتاب از مجازات وحشتناك مردي سخن 79در فصل 
كردند و ميخي آهني را بـه   مي تنش را رنده دوشاخ ةشانبودند و زبانش را بريده بودند و با 

  .در عالم واقعيت نيز نمود داشته است                        ًاين تصوير ترسناك احتماال  ،سرش زده بودند
  
 آهني ةشان 4.3

 ،شده اسـت  مي موها استفادهآرايش كه براي هايي از جنس چوب و عاج فيل  شانهدر كنار 
رنـده كـردن   بـراي  دوشاخ روئين نام برده شده كه از آن شانة كتاب از نوعي  79در فصل 

زنـي    روان كتاب نيـز  87تن مردي كه داوري دروغزن بوده استفاده شده است و در فصل 
 99در فصـل   .كند مي اي آهني تن و روي خويش را رنده شانهكه به فرزندش شير نداده با 

انـد   كـرده روايانشان نافرماني  كندن تن مردماني كه نسبت به فرمانبراي ديوان از آن  كتاب
  .ندكن مي استفاده
  
 آب زر 5.3

گـاو  آراسـتة  هـاي   با آب زر بـر روي پوسـت   اوستاو  زنددر فصل نخست كتاب از نوشتن 
در اسـتخر پاپكـان    )زرتشـت كعبـة  در        ً  احتمـاال  (ها در دژنپشت  كتاباين  .است سخن رفته

بـه  جا كه كاغذ هزاران سـال پـيش    از آن. را سوزانده استها  آن شده و اسكندر مي داري نگه
از آب  كردنـد و  مـي  ها اختراع شده بوده، ساسانيان نيز از آن استفاده چينيو ها  وسيلة مصري

 دهاسـتفا                       بـر روي پوسـت گـاو     اوسـتا متون بسيار مقدس و مهم ماننـد  زر فقط براي نوشتن 
 زر زد كند از فلز جا كه چيز مهمي را خواسته گوش در فصول ديگر كتاب هر. شده است مي

 و منگ را در جامي زريـن   مي براي نمونه در فصل نخست ارداويراف .ياد كرده است) طال(
يافته با زر و روان  زينتاي  جامهروان معتقدان به دين مزديسنا را در  12آشامد و در فصل  مي
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كتاب نيـز روان   13و در فصل  است  كردههايي زرين تصوير  ارابهدر  سيرت را نيكپادشاهان 
 .يافته از زر و سـيم و گـوهر تصـور كـرده اسـت      زينتاي  جامهبردار شوي را در  زنان فرمان

تر در بخش صنايع ساساني گفتيم گوهر و مرواريد خليج فـارس يكـي از    طور كه پيش همان
  .شده است مي ه روم و چين فرستادهساساني بوده است كه بدورة ان در صادرات باارزش اير

 

 نيزه 6.3

بـه طـوري كـه بـه      ،ابزاري ديني اسـت  كتاب نخستنيزه عالوه بر ابزاري جنگي در فصل 
ويـراز  اندازند و هر سه بار نيزه بـه سـوي    مي آزمايش ديني ةنيزاستناد كتاب موبدان سه بار 

انداختن نوعي آزمايش ديني بوده كه با توجه به تقدس عدد سه و به اين سه بار نيزه  .آيد مي
  .)46: همان(شده است  مي انداخته نام انديشه و گفتار و كردار نيك
 كتـاب  5كـه در فصـل    چنـان  .بوده اسـت  گيري اندازه ةوسيلكاربرد ديگر نيزه به عنوان 

  ).53: همان( »نه نيزه پهن شد ةاندازو پس از آن پل چينود به « :خوانيم مي
گيـري اشـاره    انـدازه واحد  منزلةنيز به كاربرد نيزه به  كينيد داتستاندر متن پهلوي 

  :شده است
به چهارم يشت سه بيور نيزه باال .. . به سوم يشت، يشتي بكنند و زمين سه نيزه باال باز شود

 پايـه آيـد   ةسـتار جاي فرود بـه   به پنجم يشت به ستاره پايه رسد و گرزمان از آن، باز شود
  ).103: 1383عفيفي، (

  
             سروش اوچ رنام 7.3

دسـتي كـه پيشـوايان بـراي تنبيـه       معني اين واژه را چـوب «تنبيهي براي حدي از گناه بوده 
كتاب از اين تازيانه نام  6در فصل ). 561: همان( »اند نوشتهاند  گرفته مي كاران در دست گناه

و در عالم روحاني نيـز از آن بـه   است رفته  انضباط ديني به كار مي برايكه است برده شده 
  .شد مي گيري اعمال نيك استفاده اندازه برايعنوان معياري 

  
 زرين و گردونه ةاراب 8.3

شـد و   نقل و گاه در جنـگ اسـتفاده مـي     و  باستان جهت حمل سازة دستاين دو محصول 
 12در فصـل   . هاسـت  كننـده از آن  استفادهارزش مقام  ةدهند نشانها  آن صفت زرين در كنار
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،  بزرگـي  روايـاني اختصـاص دارد كـه داراي صـفات     ها به پادشاهان و فرمان كتاب اين ارابه
  .ندا يپيروزگرو ،  خوبي، نيرومندي

  
 افزار زين 9.3

 ،جنگيدنـد  مـي  و ندشد ميبر خالف اعراب و قبايل ترك و مغول كه بر اسباني برهنه سوار 
به اين مطلب در  .ندشد مي شده سوار تزئينافزاري  زينسواركاران ايراني بر اسباني مجهز به 

  :گونه اشاره شده است كتاب اين 14فصل 
 ةجامبا ، رفتند مي اي شادمانه راه انديشهو ديدم روان ارتشتاران را كه در برترين رامش و در 

درخشـان  ، شـده و گـوهرافزوده   ساخته، شده از زر ساختهافزار گردان خوب  زينبا ، دهبدان
ـ يافتـه در ارابـه و    زينتهمه   نيرومنـدي و پيروزگـري بسـيار   ، شـگفت بـا شـكوه    ةگردون

  ).59: 1372، نامه ارداويراف(
  
   َ  ش ك نج 10.3

اما نوع آن را مشـخص   ،كتاب از آن نام برده شده 31همان ابزار شكنجه است كه در فصل 
  .نكرده است

  
 داس 11.3

براي بريدن پاي كساني استفاده  كتاب از اين ابزار دروي محصوالت كشاورزي 65در فصل 
نيـز از   67و توبـه نكردنـد و در فصـل     شده است كه در گيتي پدر و مادرشان را آزار دادند

كـه ميخـي    در حالي) فروشي كم(مردي ياد شده است كه به جرم نگه نداشتن سنگ و قفيز 
  .بريد مي آهني سينه و زير بغلش رابا داسي  آهني به چشمش زده بودند

  
 خارپشت آهني 12.3

اي  دسـته گويي از جنس آهن و داراي خارهاي تيز بر روي خود بوده است كـه زنجيـر يـا    
در فصـل   .ساساني بوده اسـت  ةدورو نوعي ابزار شكنجه در  جهت در دست گرفتن داشته

شوهرشـان   كـه در گيتـي از  كتاب از كاربرد اين ابزار شـكنجه بـراي تنبيـه روان زنـاني      70
  .اند ياد شده است كردهنافرماني 
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سار افكنده بودند و چيزي همانند خارپشت آهني با خاري  و ديدم روان زناني كه نگون«
  ).85: همان(» ... آمد مي رفت و بيرون مي فروها  آن كه از آن رسته بود در بدن

  
 كاريز 13.3

هاي كشاورزي است كه تاريخ  آبياري زمين ةزمينكاريز يا قنات يكي از ابداعات ايرانيان در 
در فن آبياري و كنـدن  « مردم آن دوره .گردد ميدقيق اختراع آن به آغاز دوران هخامنشي باز

جهان بودند و اين فن نخسـت از ايـران بـه تركسـتان و     هاي  ملت ةهمتر از  گام كاريز پيش
  ).77: 1390سليم، ( »برده شدفريقا ا

ايرانيان با زدن نقب و چاه در دل زمين آب را از كيلومترها فاصـله   ،آبياري ةشيودر اين 
 ةدوردر  .كردنـد  مـي  دشـت هـدايت   هـاي همـوار   اي به زمين انرژيبدون صرف هيچ نوع 

بـه حفـر قنـوات توجـه بسـياري       ،كشاورزي و دامداري بود اقتصاد كشور ةپايكه  ،ساساني
كـه كـاريز و رود و    روان كدخـدايان و دهقانـاني   نامـه  ارداويراف 15شد و لذا در فصل  مي

  .است  شدهاند ستايش  آوردهچشمه براي كشاورزي و آباداني و بهره و سود مردمان 
  
  ِِِ  َ پ   يخ گ 14.3

از آن ) برشنوم( هبيدستي با نه گره بوده كه در تشريفات مذ نوعي چوب .به معني گره است
  :خوانيم مي آن ةكتاب دربار 3بند  38در فصل  .دندكر مي براي تطهير استفاده

ايـن روان آن مـرد   : سـروش اهلـو و آذر ايـزد گفتنـد    ؟ و پرسيدم اين تن چه گناه كرد
به آب و آتش و تن خود و نيز ) مردار( و نسا) چرك( دروندي است كه در گيتي هيخر

ــا پيخــگ نشســت     ــود و خــود را ب ــاك ب ــار و ناپ ــرد و همــواره يــك ب آن مردمــان ب
  ).72: 1372، نامه ارداويراف(

  
  نامه ارداويرافخوراك در  .4

و ديـن   ،هويـت ، اي در فرهنـگ  ويژهو جايگاه  است خوراك يكي از سه نياز اساسي انسان
و  ،فرهنـگ  ،توان تا حدودي به هويـت  مي يك ملت ةتغذيبا شناخت وضع  .يك ملت دارد

  .دين آن ملت پي برد
  .ندا ديني رويكردهايي داراي  خوراكتمامي  ،اند شدهاي كه در كتاب ذكر  امتعهغذاها و 
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  منگ گشتاسبي  َو    مي 1.4
 ... كردندو منگ گشتاسبي پر   مي پس دستوران دين سه جام زرين«: كتاب آمده 2فصل  در

مشـروبي  «گشتاسبي نيز گويا همان شراب هوم بوده كـه    مي .)48: همان( »به ويراز فرادادند
 ةمـاد « نيـز و منـگ   )184: 1383گيرشـمن،  ( »آوردند مي سكرآور بود كه از گياهي به عمل

در  .گرفتـه اسـت   مي نيز در مراسم مذهبي مورد استفاده قرار كه در پزشكي وبوده  يمخدر
  ).622: 1383عفيفي، ( »آمده است                                           اين واژه به صورت ب نگهه و در سانسكريت ب هنگا اوستا
  
  نوش       َخوراك ا  2.4

خواهند كـه داسـتان معـراج     مي گردد موبدان از وي ميكه ارداويراف از معراج باز پس از آن
گويد كه به آدم گرسنه و تشنه نخسـت بايـد    شرح دهد و ارداويراف ميها  آن خود را براي

ديـن دسـتوران فرمـان دادنـد كـه خـوراك انـوش        « :، پـس داد و سپس از وي پرسـيد  غذا
 »بياورنـد   مـي  بـوي و خـوردني و آب سـرد و    خـوش شـده و   پختـه خوراك خوب  خوش

خوراك انوش پادزهري است كه خاصيت آن از بـين   منظور از ).50: 1372، نامه ارداويراف(
  .داروي جواني است و نوش مرگي بير اكسي چنين همانوش  .منگ استاثر بردن 
  
  د  َيز      ن و م   رو  د  3.4

كنند تا پس از رفـع   مي پس از بازگشت ارداويراف از معراج موبدان براي وي غذايي فراهم
  :گرسنگي و تشنگي شرح سفر خود را باز گويد تا دبيران بنويسند

 »بگفـت آنان درون يشتند و ويراز باج گرفت و خوراك خورد و ميزد انجام داد و بـاج  «
  .)50: همان(

 به سـهمي گفتـه                        ًو دارايي است و اصطالحا  ،بهره ،به معني نصيب اوستادرون در  ةكلم
امـا در آثـار پهلـوي و اسـتعمال     « ،شود مي شود كه در طي مراسم ديني به خدايان تقديم مي

 ينـو يم(» ... كنند مي گندم درست ةنان نازكي است كه از خمير برنيامد قرصهامروزي درون 
  ).93: 1376، خرد

  
 مذهبي ةممنوعهاي  وراكخ 4.4

 98در فصـل  . و مدفوع ممنوع شناخته شده است ،چرك ،خوردن نسا نامه ارداويرافدر 
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 ببـرك آبـي   گوشـت مـردار خوردنـد و   « همين كتاب از مجازات زن و مردي نوشته كه
ــي( ــده كشــتند و را در آب) ســگ آب ــاي  ديگــر آفري ــد و كشــتند ه ــزدي را زدن  »اورم
كـه   متن پهلوي اندرز دسـتوران بـه بهـدينان عـالوه بـر ايـن      ). 66: 1372، نامه ارداويراف (

  :است آن را نيز ذكر كرده خوردن گوشت مردار را نكوهش كرده دليل مذهبي
گفته شود بدين سبب كه ديوان در آن ؟ اگر پرسيده شود كه چرا گوشت مردار نخورند«
  ).162: 1383عفيفي، ( »تواند باشد كنند و آن به زيان مردمان مي مي تباهي

در اين جهان نكوهش شده در جهان  كه خوردن مردار و چرك و مدفوع طور  همانالبته 
  ).60: همان (ديگر خوردن آن به عنوان مجازاتي براي روان بدكاران در نظر گرفته شده است 

گويـد كـه در گيتـي     مـي  كساني سخن ارداويراف از مجازات سخت 98فصل  ةادامدر 
خوراك و جامه از خود دريغ داشتند و به مسـتحقان نيـز ندادنـد و خـود و اطرافيانشـان را      

غذاي زني كه دچار عادت ماهيانه شـده   ةدرباري نو اوستادر  .جامه نگاه داشتند بيگرسنه و 
  :خوانيم مي است
دو دينار نـان و بـه    ةدازانچه اندازه خوراك و چه اندازه نان بايد براي او ببرند؟ تنها به «
  .)837/ 2 :1385، اوستا( »تا مبادا نيرو بگيرد) شيربرنج(يك دينار شيربا  ةانداز

و مرغ  ،كركس ،كالغ سياه ،جانوران مفيد به غير از سگ ةهمدر روايت پهلوي خوردن 
  .)98: 1362بهار، ( شكاري توصيه شده است

  
  نامه ارداويرافساساني در  ةجامعپاي پوشاك رايج  رد. 5

  .اطالعات باارزشي در اين زمينه نيامده است نامه ارداويرافدر 
  

  نامه ارداويرافساساني در  ةجامعپاي معماري رايج  رد. 6
نـوع مسـكن ايرانيـان در    زمينـة  توان اطالعاتي در  مي نامه ارداويرافدر چندين فصل از 

كتاب به آن اشاره نخست نخستين نوع مسكن يا بنا كه در فصل  .ساساني پيدا كرددورة 
را كـه   زنـد و  اوستاشود كه اسكندر  در فصل نخست گفته مي .است شده اماكن مذهبي

 داري نگـه                                                                    با آب زر بر روي پوست گاو نبشته شده بود و در استخر پاپكان در دژن پشت 
پس مطابق نوشتار كتاب همواره جايگـاهي خـاص جهـت     .شد سوزاند و از بين برد مي
را از خطر تغييـر و تحريـف و باليـاي    ها  آن متون ديني وجود داشته است كه داري نگه

  .طبيعي دور نگاه دارند
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 اسـت  »آذرفرنبغآتشكدة «كتاب ذكر شده است نخست دومين بناي مذهبي كه در فصل 
ردن هزاران ايراني توانسـتند فـرد مـورد    كه انجمن موبدان در آن گرد آمدند و با گرد آو

موبدان بايـد  ويژة پس اين آتشكده  .نظر خود را جهت معراج به عالم روحاني پيدا كنند
ايـران  هـاي   بسيار مهم و معروف بوده باشد كه در بين تمـامي آتشـكده   مكاني خاص و

 .اسـت چنين امر مهمي در آن اتفاق افتاده و محل تجمع موبدان و مـردم انتخـاب شـده    
روحانيـان  طبقـة  باسـتان اسـت كـه بـه     دورة مهـم  هـاي   آذر فرنبغ نام يكي از آتشكده«

آذرفرنبـغ را  آتشكدة كريستين سن مكان ). 416: 1383عفيفي، (» اختصاص داشته است
  .)417: همان(داند  مي كاريان فارس

يـاد شـده اسـت كـه گويـا       »مـان مينـو  «عنـوان  بـا   2از سومين بناي مذهبي در فصل 
شده و روان ارداويراف  جا ايزد آذر به صورت مينوي ستايش مي بوده كه در آناي  آتشكده

آتشـكدة  بخشـي از                                   ً  به نظر نگارنده اين آتشكده احتمـاال   .رود در اين آتشكده به معراج مي
در  ،كـه از چنـدين صـحن تشـكيل شـده      ،)ع(آذرفرنبغ بوده و ماننـد بارگـاه امـام رضـا     

كتاب هفت خـواهر ارداويـراف در مخالفـت     2در فصل  .آن قرار داشته استيرمجموعة ز
انـد كـه هفـت تيـر دارد و يـك       كردهتشبيه اي  خود را به خانهخانوادة به معراج برادرشان 

نـوعي از   ،مطابق اين بند از كتاب .افتند مي ستون و اگر اين يك ستون را بردارند هفت تير
 ،هايي با سـقف چـوبي بـوده كـه سـتوني از جـنس چـوب        خانهساساني دورة مسكن در 

چوبي امروزه نيـز در  هاي  اين نوع از خانه داشته است و مي را نگاهها  آن ... آجر و ،خشت
  .مناطق روستايي كشورمان مرسوم است

  
  گيري نتيجه. 7

 نامه ارداويراففصل  101شود، درصد اندكي از  كه در نمودار پيوست مشاهده مي طور همان
 .اين خود به دليل رويكرد مذهبي كتاب است .استهاي اقتصادي اختصاص يافته   به ساختار

مايـه و رويكـرد    داراي درون يافته به ساختار اقتصادي نيز اختصاصالبته همين بخش اندك 
  .مذهبي است

نـوعي   بـه  تـوان  مـي  راحتـي  بـه با نگاهي اجمالي به محتواي اندك اقتصادي كتـاب  
اقتصـادي  هاي  ساختار ساساني وجامعة اقتصادي  هاي سويي و هماهنگي بين ساختار مه

د كـه تمـامي   شـو  مـي  ها مشـاهده  در بخش ساختار خوراك .يافتدست  نامه ارداويراف
شـربت   ،درون و ميـزد  ،و منـگ گشتاسـبي    مـي  شده در كتاب نظير برده نامهاي  خوراك
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شـود برخواسـته از آيـين     مـي  دوزخيان دادههايي كه در دوزخ به  انوش و حتي خوراك
تقديس جنبة اند بلكه داراي  شدهدر ديگر متون پهلوي نام برده فقط نه و  استزرتشت 

  .يا تقبيح ديني نيز هستند
 ةجامعـ در بخش ساختار مشاغل نوعي هماهنگي بين ايـن مشـاغل و سـاختار طبقـاتي     

 ةس طبقأركه در  ،بزرگان و روحانيون ةطبقكه مشاغل اي  به گونه ،شود مي ساساني مشاهده
گـان در   بـرد دارنـد و ارزانيـان و    نامـه  ارداويـراف جايگـاه بـااليي نيـز در     ،اجتماعي هستند

در بخش پوشاك و مسكن هر چند كـه مطلـب انـدكي در     .اند گرفتهترين جايگاه قرار  پايين
 زرتشـتي ساسـاني   ةجامعـ راستا با فرهنگ  همآن نيز پوششي مذهبي دارد و  اما ،كتاب آمده

و ، ترازو، قفيز ،سنگ نيز تمامي اين محصوالت نظير سازه دستدر بخش محصوالت  .ستا
گاه براي سـنجش  ها  آن اي كه از گونهبه ند داراقتصادي كاركرد ديني نيز  ةجنبعالوه بر  دلو

توجه بـه  پس با  .شود مي كاران استفاده گناهاعمال مجرمان و نيكوكاران و گاه براي مجازات 
 نامـه  ارداويـراف اقتصادي هاي  توان گفت كه ساختار مي اطالعات اقتصادي مندرج در كتاب

 منزلـة توان به  مي را نامه ارداويرافلذا  .ندا اقتصادي نظام ساسانيهاي  سو با ساختار هم     ًكامال 
گـر بخشـي از سـاختارهاي     ساساني قلمداد كـرد كـه اطالعـات آن نمايـان     ةدورمنبع معتبر 
  .است ساساني ةجامعگوناگون 

  
  ياقتصاد يبه ساختارها نامه ارداويراف فصول ةيافت اختصاصدرصد  يفراوان توزيع
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