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استاد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران

چکیده
مرگارزان بر اساس متون فارسی ميانه به گناهی اطالق میشود که مجازات آن مرگ است .در
فهرست پایههای گناه ،مرگارزان سنگينترین گناه است .در چندین متن از فارسی ميانه دربارۀ
گناهان مرگارزان و مجازات آن سخن رفته است .در این ميان ،برخی فهرستی از گناهان مرگارزان
را در یک بخش مستقل ارائه میدهند و در برخی نيز به طور پراکنده دربارۀ این گناه سخن گفته
شده است .در این پژوهش ،گناهان مرگارزانی که در متون پهلوی آمده ،ذکر و مراحل دادرسی آن
شرح داده میشود .گناهان مرگارزان از جهت «هميمالی» و «روانی» بررسی میشود .گناهانی چون
قتل ،دزدی کردن ،گواهی دروغ دادن به جهت آسيب به دیگران در گروه «هميمالی» و گناهانی چون
گرویدن به دین دیگر ،فریبكاری ،دفن کردن نسا به جهت آسيب به روان خود فرد در گروه گناهان
«روانی» قرار داده شد .در این پژوهش همچنين به روند دادرسی گناهكار از نظر حقوقی و دینی
پرداخته میشود.
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 .1مقدمه
مرگ ارزان  6در متون فارسی ميانه هم به گناهی که مجازات آن مرگ است و همچنين به
فردی که مرتكب گناه مرگ ارزان شده ،اطالق میشود 2 .این عبارت از دو بخش «مرگ»  9و
« ارزان»  4تشكيل شده و « به مرگ ارزانی ،درخورِ مرگ» معنی میشود 1 .پيش از پرداختن به
گناهان مرگ ارزان ابتدا به درجات گناه و انواع آن ،اشاره میشود.
 .1. 1پايههاي گناه
بر اساس متون فارسی ميانه و زردشتی گناه دارای پایه و درجاتی بوده که مرگ ارزان
باالترین و سنگينترین مرتبه از آن به شمار می رفته است .درجات گناه و تاوان آن در این
متون با کمی تفاوت ،تقریباً در همه جا ،یكسان آمده است .بر اساس صد در بندهش (در
 )69گناه نُه مرتبه دارد:
فصل اندر کرفه و گناه بنوشتم .بدانند که به دین در کرفه گناه پایه خرد بنهاده است ،و
هر یک را نامى است :فرمان و آگرفت و اویروشت و اردوش و خور و بازاء و یات و
تنافور و مرگرزان . 1 ...
دربارۀ گناهان ذکرشده در باال ،فرمان  7نام کمترین درجۀ گناه است که شاید کوتاهشدۀ
«فرمان سپوختن»  6یا « اندرز فرمان»  2باشد .آگرفت  9گناه بلند کردن سالح به قصد ضربه

1. marg-arzān
 .2این دو مفهوم مرگارزان در مادیان هزار دادستان که یک متن حقوقی متعلق به دورۀ ساسانی است ،به
خوبی مشخص میشود .برای مفهوم گناه نک :مادیان هزار دادستان 3 /37 :و برای معنای فرد مرگارزان نک:
مادیان هزار دادستان انكلساریا.1 /94 :
9. marg
4. arzān
 .1پورداود ،ابراهيم ،یادداشتهای گاتها ،تهران ،اساطير 6936 ،ش ،ص .936
1. Dhabhar, B. N., Saddar Na ṣ r and Saddar Bundehesh. Bombay, 1909, p.81.
در این قسمت همچنين به تاوان هر گناه اشاره شده و برای هر گناه چند نمونه ذکر شده است که تا درِ 63
ادامه دارد.
7. framān
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زدن است .اُیرشت  4گناه حمله کردن با سالح ،اردوش  1گناه مجروح کردن به وسيلۀ ضربه
زدن ،خور  1گناه وارد کردن ضربه که باعث خونریزی شود ،بازای  7گناه وارد کردن ضربه بر
بازو که موجب ناتوانی شود ،یات  3گناه وارد کردن ضربه بر بدن و ت نافور /

تناپل 3

شدیدترین نوع گناه است .مرگ ارزان ،سنگينترینِ گناهان است که مجازات مرگ در پی
دارد 60 .تاوان گناه فرمان ،آگرفت و اویرشت در همۀ منابع یكسان نيست .تاوان گناه اردوش
همه جا سى استير  ،66خور شصت استير  ،بازاى نود استير  ،یات صد و هشتاد استير و در
تناپل سيصد استير

است62 .

« :framān spōxtan .6به تاخير انداختن فرمان»؛ برای این اصطالح نکJamasp Asa, D. H. (ed.), :
Vendidad (Avesta Text wih Pahlavi Trandlation) , Bombay, 1907, Vol. 1, p. 210
 « :handarz framān .2دستور و تقاضایی که در وصيت ذکر میشود» ؛ برای این آگاهی بيشتر از این گناه
نکDhabhar, B. N., Zand-i Khūrtak Avestāk , Bombay, 1927, p.65. :
 ،āgrift .9در اوستا.āgərəpta- :
 ،ōyrišt .4در اوستاavaoirišta- :
 ،arduš .1در اوستا.arəduš- :
 ،xwar .1در اوستا.xvara- :
 ،bāzāy .7در اوستا.bāzu.jata- :
 ،yāt .3در اوستا.yāta- :
 ،tanāpuhl .3در اوستا pərətō.tanū ،tanūm.piryeiti :و  pəšō.tanūآمده است و زند آن marg-
 arzānاست.
 .60برای آگاهی بيشتر نک :داراب هرمزدیار ،روایات  ،به کوشش رستم اونواال ،بمبئی ،6322 ،جلد ،6
ص 906؛ مزداپور ،کتایون ،شایست ناشایست  ،چاپ دوم ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

 6930ش ،صص1- 4؛ ميرفخرایی ،مهشيد« ،گناه و تاوان آن در نوشتههای پهلوی» ،پژوهشنامۀ فرهنگستان زبان
ایران ،س  ،6ش 6911 ،2ش ،صص  .691- 621ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،آوانویسی ،برگردان فارسی،
یادداشتها و واژهنامه  ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 6930 ،ش ،صص 979- 976؛
حسينی ،سيد حسن « ،درجات گناه ،تاوان و پتيت در دین زردشتی» ،هفت آسمان ،ش  6934 ،23ش،
صص 224- 637؛
Dhabhar, B. N., Zand-i Khūrtak Avestāk , p.65; Jamasp, D. H., p.210.
 :stēr .66استير (= سير) هم واحد وزن است و هم واحد پول .در اینجا واحد پول است (برای آگاهی بيشتر
نک :مزداپور ،کتایون ،صص .)1- 1
 .62نک :مزداپور ،کتایون ،صص 1- 4؛ داراب هرمزدیار ،جلد  ،2ص 906؛
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در جلد اول از روایت داراب هرمزدیار به هشت پایۀ گناه اشاره میشود که مانند
گناهان ذکرشده در باالست به جز آنكه گناه مرگ ارزان را ندارد .اما در ادامۀ توضيحاتی که
دربارۀ گناهان و تاوان آنها داده می شود ،اشاره شده ،هر گاه تعداد گناهان تنافور از  3یا 61
بگذرد ،درجۀ گناه مرگ ارزان

است6 .

در سه فصل شایست ناشایست به پایههای گناه اشاره شده است .در فصل اول به نقل
از وندیداد  ،هشت پایه برای گناه ذکر شده که ترتيب آن مانند روایت داراب هرمزدیار
است 2 .در فصل  ، 66گناه نه پایه دارد که سروشوچرنام به هشت گناه اضافه شده و بعد از
گناه فرمان قرار گرفته است 9 .فصل  61کتاب به طور کامل به گناهان اختصاص دارد؛ در
ترتيب گناهان نامبرده در این فصل ،گناه سرشوچرنام پيش از فرمان قرار دارد 4 .در هيچ یک
از تقسيم بندی که برای درجات گناه در شایست ناشایست آمده ،به گناه مرگارزان اشاره
نشده است ،اما در متن به طور پراکنده به گناهانی که مرگ ارزان هستند ،اشاره میشود.
در روایت آذرفرنبغ فرخزدان  60پایه برای گناه ذکر میشود که فرمان کمترین گناه
است و بعد از آن ابسمگ  1و سروشوچرنام قرار دارد و ترتيب بقيه مانند منابع باال است،
بجز آنكه به نظر میرسد ،گناه تناپل و مرگ ارزان یكی شمرده شده

است1 .

در فصل  21از فرهنگ اویم ایوک  7که به گناهان اختصاص دارد ،عالوه بر اشاره به
پایه های گناه به انواع دیگری از گناه اشاره شده است که گناه جادوسخنی  ،6ترساندن مردم ،2
Macuch, M., “Judicial and Legal Systems III, Sasanian Legal System”,
Encyclopaedia Iranica, 2009, Vol. XV, Fasc. 2, pp.191-194.
 .6داراب هرمزدیار ،جلد  ،2صص  906و .904
 .2نک :مزداپور ،کتایون ،ص 2؛ .Davar, M. B., šāyast lā-šāyast, Bombay, 1912, p. 1
 .9نک :همان ،ص 641؛
Kotwal, F. M. P. The Supplementary Texts to the Šāyest nē-šāyest, Copenhagen,
1969, p.1.
 .4نک :همان ،ص 222؛ .ibid., p.33
1. abismag
 .1رضائی باغبيدی ،حسن ،روایت آذرفرنبغ فرخزادان ،تهران ،دایرة المعارف بزرگ اسالمی 6934 ،ش ،ص .17
Anklesaria, B. T., The Pahlavi Rivāyat of Āurfarnbag and Fanbag -Srōš, Bobay,
1969, Vol. II, p.81.
 .7نک :گشتاسب ،فرزانه ،فرهنگ اویم ایوک ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،آمادۀ چاپ؛
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تعقيب مردم برای گناهكاری  9از آن جمله است .در درجات گناه که در این متن آمده است،
مرگ ارزان وجود ندارد.
در زند خرده اوستا  4در پتيت پشيمانی  ،کردۀ دوم ،پایينترین درجۀ گناه سروشوچرنام
و شدیدترین آن مرگ ارزان است .در کردۀ سوم به درجات گناهان و انواع آن اشاره شده که
نسبت به شایست ناشایست تفصيل بي شتری دارد؛ در این متن نيز عالوه بر پایههایی که در
باال اشاره شد ،به گناهان دیگری چون وئجختا  1و اندرزفرمان  1اشاره شده است.
در فرگردهای مختلف از زند وندیداد به گناهان مختلف و تاوان آنها اشاره شده است؛
برای مثال در فرگرد سوم ( ) 93- 91از گناه دفن کردن مرده و تاوان آن سخن گفته شده
است 7 .در فرگرد چهارم ( ) 49- 67از گناهان آگرفت ،اویرشت ،اردوش ،خور و تنافور نام
برده شده و به تاوان آنها اشاره شده است .در این فرگرد گناهان دیگری نيز توصيف می -
شود ولی به نام آنها اشاره ای نمیشود 3 .در فرگرد ششم ( )3از گناه «فرمان را به تعویق
انداختن  »3نام میبرد 60 .در تمام وندیداد به پایههای گناه به شكلی که در منابع قبل ذکر شد،
اشاره ای

نمیشود66 .

Hoshangji Jamaspji and Haug, M., A Old Zand-Pahlavi Glossary, BombayLondon-Stuttgart, 1867, pp.32-39 .
6. ādūg-gōwišnīhā
2. sahm-nimāyišnīh
9. xwēhišn
4. Dhabhar, B. N., Zand-i Khūrtak Avestāk , pp.64-70; Dhabhar, B. N., Tranlation
of Zand-i Khūrtak Avestāk , Bombay, 1963, pp.104-106; Kanga, K. E., Khordek
Avestã Transliterated and Translated in English, Bombay, 1993, pp.113-115.
 .1شاید  handraxtدر معنای «زیان رساندن به مردم».
« handarz-framān .1بیتوجهی به وصيت شخص درگذشته ».
7. Jamasp, D. H., Vol. I, pp.87-90.
3. Ibid, pp.115-128.
3. framān spōxtan
60. Ibid, p.210.
 .66برای وندیداد همچنين نک :دارمستتر ،جيمس ،مجموعه قوانين زردشت یا وندیداد اوستا ،ترجمۀ موسی
جوان ،تهران ،دنيای کتاب 6932 ،ش؛ رضی ،هاشم ،کتاب مغان وندیداد 2 ،جلد ،تهران ،بهجت 6931 ،ش؛
Jamasp, D. H., Vol. I; Kanga, K. E., The Pahlavi Vendidad, Bombay, 1900.
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 .2. 1انواع گناه
بر اساس متون فارسی ميانه ،گناه به دو دسته تقسيم میشود .6 :هميماالن  .2 ،6روانی .2
گناه هميماالن که « خصمان» نيز ناميده می شود ،گناهی است که نسبت به کس دیگری
انجام می گرفت .ارتكاب این گناه پيگيری قانونی به دنبال داشت و مرتكبشوندۀ این گناه
به دادگاه ارجاع و از طریق قانونی مجازات میشد 9 .بر اساس صد در نثر (در  )42رهایی از
این گناه از طریق بخشش و پرداخت تاوان ممكن میشد .اگر کس ی در این دنيا فرصت
جبران گناه هميمالی را پيدا نمیکرد ،در آن دنيا در چينودپل او را نگه می داشتند تا هميمال
او برسد و داد خود را بستاند؛ در آن صورت شخص گناهكار رهایی مییافت و میتوانست
از پل عبور

کند4 .

گناه روانی گناهی است که اثر آن به روان خود شخص باز میگردد نه به کس دیگر.
مرتكب شوندۀ این گناه مورد پيگيری قضایی قرار نمیگرفت ولی برای مجازات به موبدان و
ردان ارجاع داده میشد 1 .در فصل  21فرهنگ اویم ایوک  ،گناهانی که موجب آسيب به
مردم شود «هميمالی» و دیگر گناهان ،به طور کلی «روانی» خوانده شده

است1 .

 hamēmālān .6از « hamēmālحریف ،معارض» ān +؛ نک :مكنزی ،دیوید نيل ،فرهنگ کوچک زبان
پهلوی  ،ترجمۀ مهشيد ميرفخرایی ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 6939 ،ش ،ص .31
2. ruwānīg
9. Macuch, M., p.182.
;4. Dhanhar, B. N., Saddar Na ṣ r and Saddar Bundehesh, p.33
در صد در بندهش (در  ) 600گناه هميمال یا خصمان بخصوص به گناه زنا گفته میشود (نکibid., :
 .)pp.170-171بر طبق صد در نثر (در  )19کسی که مرتكب این گناه میشود باید نزد شوهر آن زن برود و
طلب بخشش کند و تاوان بپردازد .تا زمانی که شوهر آن زن او را نبخشد ،گناه بر ذمۀ زانی خواهد ماند (نک:
.)ibid., p.45
1. Macuch, M., p.182.
1. Hoshangji Jamspi and Haug, M., pp.33-34.
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سيد حسن حسينی  6در مقاله ای مفصل پایههای گناهان و تاوان و توبه از آنها را با
نگاهی منتقدانه بررسی کرده که در این ميان به گناهان مرگ ارزان و مجازات آنها ،مختصر،
اشاره کرده است .پيش از او نيز مهشيد ميرفخرایی  )6911( 2در مقاله ای به گناهان و تاوان
آنها اشاره کرده است .بهترین منبع برای بررسی گناهان به خصوص گناه مرگ ارزان و تاوان
آن ،متون پهلوی است که در باال به آنها اشاره شد که از ميان آنها متونی که در زمينۀ فقه و
حقوق نوشته شده ،بيشتر به این موضوع پرداخته است 9 .پژوهش دربارۀ گناهان مرگ ارزان
و روند دادرسی و مجازات آن ،کاری است که برای اولين بار انجام میشود.
در این پژوهش گناه مرگ ارزان در متون فارسی ميانه بررسی میشود .اینكه چه
گناهانی مرگ ارزان محسوب میشد؟ مجازات فرد مرگ ارزان چه بود؟ و گناه او چه پی -
آمدهایی برای او داشت؟ هدفی است که این پژوهش دنبال میکند .به این منظور ابتدا به
گناهان مرگ ارزان بر اساس هميمالی و روانی اشاره می شود .سپس به مراحل دادرسی
گناهكار و مجازات او از نظر حقوقی و دینی پرداخته می شود .و در آخر به اعمالی که فرد
مرگ ارزان نباید انجام می داد و چگونگی نجات او اشاره شده است.
 .2گناهان مرگارزان
در ب رخی متون فارسی ميانه به گناهانی که مجازات مرگ دارد ،اشاره شده است .از این
ميان ،در برخی مانند روایت پهلوی (فصل  4 )46و ارداویراف نامه (فصل  6 )11به
 .6نک :حسينی ،سيد حسن ،صص .224- 637
 .2نک :ميرفخرایی ،مهشيد« ،گناه و تاوان آن در نوشتههای پهلوی» ،صص .691- 621
 .9برای آگاهی از این کتابها نک :تفضلی ،احمد ،تاریخ ادبيات ایران پيش از اسالم ،به کوشش ژاله آموزگار،
تهران ،سخن 6971 ،ش ،صص .233- 273
 .4در این فصل از روایت پهلوی چند گناه به عنوان گناه مرگارزان معرفی میشود:
اینكه« :گناه» مرگارزان چند گونه باشد؟ «گناه» مرگارزان بسيار گونه است ،اما مشهورترین «آن » ،این چند
«گناه» است :مرد کشتن؛ جادوگری آموختن؛ نسا به آب و آتش بردن؛ از روی گناهكاری نسا خوردن؛ نسای
سگ دید نشده را ،از روی گناهكاری ،به تنهایی جنبانيدن ،نسا را دفن کردن به ده سال؛ لواط «کردن» و راه
داشتن (= دزدی کردن) ؛ ستوری (= قيمومت) شكستن؛ به طول یک سال زن کسان را ستاندن؛ آتش بهرام را
کشتن (= خاموش کردن)؛ زندگی به شيوۀ بد  /بد زندگی کردن؛ گواهی دروغ؛ آموزش دروغ؛ «کسی که دین
خود را منكر » شود «و» کسی که سرود گاهان را نمیخواند (نيز نک :ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی،
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مجموعه ای از گناهان با عنوان مرگ ارزان ،در یک بخش مستقل اشاره شده است 2 .و در

برخی از آنها مانند شایست ناشایست  ،مادیان هزار دادستان  ،نيرنگستان و روایت آذرفرنبغ
فرخزادان به صورت پراکنده از گناهان مرگ ارزان نام برده شده است .در زیر به گناهان
مرگ ارزان بر اساس هميمالی و روانی اشاره میشود.
 .1. 2گناهان همیمالی مرگارزان
ارتكاب به گناهان مرگ ارزانی که در زیر به آنها اشاره شده ،موجب آسيب به طرف مقابل
می شود ،بدین جهت در گروه گناهان هميمالی قرار داده شده است.
 .1. 1 .2قتل
کشتن انسان یكی از گناهان مرگ ارزان است .در روایت پهلوی ( )46کشتن انسان اولين
گناه مرگ ارزان شناخته شده است 9 .در ارداویرافنامه کشتن انسان بیگناهِ پارسا ،گناه

ص 900؛ Dhabhar, B. N., The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī dēnīg ,
.)Bombay, 1913, pp.122-123
 .6در این فصل ،ارداویراف روان گناهكارانی را میبيند که پادافراه گوناگون ،برف و سرما ،گرمای سخت و ...
را تحمل میکنند که علت آن گناهان مرگارزانی است که مرتكب شدهاند .در این قسمت به  1گناه مرگارزان
اشاره شده است :سروش اهلو و ایزد آذر گوید که « :این روان آن مردم دروندی است که در گيتی بسيار گناه
مرگ ارزان کردند ،آتش بهرام را خاموش کردند و پل رودخانۀ ژرف را کندند د روغ و ناراست گفتند و گواهی
دروغ بسيار دادند .به دليل ميل آنها به خرابكاری و آزوری و خست و شهوت و خشم و رشک ،مردم اهلو
بی گناه را کشتند و با فریفتاری بسيار رفتار کردند اکنون روان آنها باید آسيب و پادافراه چنين گرانی را تحمل
کند» .نک :آموزگار ،ژاله ،ارداویراف نامه (ارداویرازنامه)  ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات معين –انجمن
ایرانشناسی فرانسه 6932 ،ش ،ص 73؛
Jamasp Asa, D. K., Arda viraf nameh, Bombay, 1902, pp.49-50.
 .6همۀ این گناهان در یادداشتهای  41 - 49آورده شده است و برای جلوگيری از تكرار ،از آوردن دوبارۀ
آنها برای هر گناه خودداری شد .در مورد هر گناهانی که در این منابع آمده ،عالوه بر متن ،می توان به این
یادداشتها مراجعه کرد.
 .2نک :ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،ص 900؛
Dhabhar, B. N., The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī dēnīg , p.122.
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مرگ ارزان محسوب میشود 6 .در مينوی خرد ( ) 91کشتن مرد مقدس از بدترین گناهان
شمرده شده  2ولی اشاره ای به مرگ ارزانی این گناه نشده است.
در روایت آذرفرنبغ فرخزادان هر گاه مردی به زن آبستن خود ضربه وارد کند و
موجب سقط جنين او بشود ،مرگ ارزان است 9 .در واقع سقط جنين را میتوان قتل به شمار
آورد4 .

 .2. 1 .2گواهی دروغ
بر اساس روایت پهلوی (فصل  )46و ارداویرافنامه (فصل  ) 11دادن گواهی دروغ ،گناه
مرگ ارزان شمرده

میشود1 .

 .3. 1 .2دزدي کردن
«راه داشتن» به معنای دزدی کردن و همچنين زن دیگری را دزدیدن از گناهان مرگ ارزان
است 1 .بر اساس روایت پهلوی ( ) 66/66هر گاه کسی زن دیگری را بدزدد ،مرتكب گناه
مرگ ارزان شده است و اگر زن به این دزدی خرسند باشد ،او نيز مرگ ارزان

میشود6 .

 . 6نک :آموزگار ،ژاله ،ص 73؛ Jamasp Asa, D. K., p. 50؛ برای صد در بندهش نکDhabhar, B. :
.N., Saddar Na ṣ r and Saddar Bundehesh, p. 108
 .2نک :تفضلی ،احمد ،مينوی خرد  ،به کوشش ژاله آموزگار ،تهران ،توس 6973 ،ش ،صص 16- 10؛
Anklesaria, T. D., Dânâk -u mainyô-I khrad, Bombay, 1913, pp.103-104.
 .9رضائی باغبيدی ،حسن ،ص 93؛ Anklesaria, B. T., p. 70
 .4در صد در نثر (در  )19سقط جنين از گناهان مرگارزان است .اگر مردی با زن غير زردشتی زنا کند و آن
زن باردار شود و زن ،جنين را سقط کند ،مرد مرگارزان میشود (نکDhabhar, B. N., Saddar Na ṣ r :
 .)and Saddar Bundehesh, p. 44عالوه بر این بر اساس صد در بندهش (در  )2 /97و روایات داراب
هرمزدیار خودکشی نيز گناه مرگارزان است (داراب هرمزدیار ،ج  ،2ص 410؛ .)ibid., p.108
 .1برای روایت پهلوی نک :ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،ص 900؛ Dhabhar, B. N., The

 .Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī dēnīg , pp.122-123برای ارداویرافنامه
← آموزگار ،ژاله ،ص 73؛ .Jamasp Asa, D. K.., p. 50
 .1روایت پهلوی (  )46نک :ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،ص 900؛
Dhabhar, B. N., The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī dēnīg,
pp.122-123.
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 .4. 1 .2عدم خويشکاري  =( 2عدم انجام وظیفه)
هر یک از افراد جامعه زردشتی وظایف و تكاليفی داشت که عدم انجام برخی از آنها ،گناه
مرگ ارزان شمرده میشد .انجام ندادن وظایف خانوادگی  ،سربازی و هيربدی آسيبرسان
تلقی میشد و درنتيجه ذیل بخش گناهان هميمالی آورده شد.
 .1 .4. 1 .2عدم انجام وظیفۀ هر يک از افراد خانواده
الف  -عدم انجام وظيفۀ زن
یكی از وظایف زن شوهر کردن است ،زنی که از این امر سرباز میزد ،مرتكب گناه
مرگ ارزان میشد 9 .پس از ازدواج نيز وظيفۀ او تمكين و انجام وظایف همسری بود ،عدم
انجام وظایف او موجب مرگ ارزان

میشد4 .

زنی که با اجازه سرپرست خانواده به همسری مردی در میآمد ،حق جدا شدن از
شوهرش را نداشت ،اگر از او جدا می شد ،گناهكار بود و اگر جدایی او یک سال طول می -
کشيد ،مرگ ارزان بود .این حكم در مورد دختر  3ساله نيز صادق

بود1 .

 .6نک :همان ،ص  293و 900؛ .ibid., pp.35 , 123
2. a-xwēškārīh
 .9شایست ناشایست (  ،)63 /60نک :مزداپور ،کتایون ،ص 623؛  . Davar, M. B., p.53پس از ازدواج نيز
وظيفۀ او تمكين از شوهر بود ،عدم تمكين او نسبت به شوهر ،مجازات مرگارزان به دنبال داشت .بر اساس
صد در بندهش (  ) 4 /94در صورت عدم تمكين زن ،شوهر می توانست نفقۀ او را ندهد و هيچ گناهی متوجه او
نمیشد (.)Dhabhar, B. N., Saddar Na ṣ r and Saddar Bundehesh, p.102
 .4روایت پهلوی (  /94پ  :)4-نک :ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،ص 233؛ Dhabhar, B. N., The

 . Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī dēnīg , p.108مطابق با صد در بندهش
(در  )9 /94اگر این عبارت را  4بار میگفت ،مرگارزان میشد ( Dhabhar, B. N., Saddar Na ṣ r and
.)Saddar Bundehesh, p.102.
 .1روایت آذرفرنبغ فرخزادان (  64و  ،)61نک :رضایی باغبيدی ،حسن ،صص  66و 69؛ Anklesaria, B.
.T., pp.328-329, 330
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66

ب  -عدم انجام وظيفۀ دیگر اعضای خانواده
بر اساس روایت پهلوی (/94پ  1-تا  ) 7اگر پسر ،پدر و یا برده ای در انجام وظایف خود
کوتاهی میکرد یا از آن سر باز میزد ،مرتكب گناه مرگ ارزان

میشد6 .

 .2 .4 .1 .2عدم ساالري و ستوري خانواده
کسی که ساالر خانواده تعيين میشد باید آن را انجام می داد .اگر به مدت یک سال از این
کار سر باز میزد گناه او مرگ ارزان بود 2 .از وظایف ساالر حمایت و حفاظت از کسانی بود
که سرپرست آنهاست .بر اساس روایت آذرف رنبغ فرخزادان (پاسخ  )640زنی که ساالری
کودکی را به عهده میگرفت ،اگر در مراقبت از او کوتاهی میکرد و موجب آسيب به او
میشد ،مرگ ارزان

بود9 .

اهميت ساالری چنان بود که اگر فردی بدون پادشازن  ،4فرز ند یا پسرخوانده میمرد،
خواهر او باید ایوکين  1او می شد و اگر خواهر او پادشازن کس دیگری بود ،باید از

 .6نک :ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،ص 233؛
Dhabhar, B. N., The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī dēnīg , p.108.

 .2روایت اميد اشوهيشتان (پاسخ  63/1و  ،)26نک :صفای اصفهانی ،نزهت ،روایت اميد اشوهيشتان متعلق به
قرن چهارم هجری ،تهران ،نشر مرکز 6971 ،ش ،ص 96؛
Anklesaria, T. D., Rivāyat-i Hēmit-i Ašawahištan, Bombay, 1962, pp.18-19.
9. Anklesaria, B. T., p.116.
 . 4پادشازنی ،شكل قانونی و طبيعی ازدواج بود که در طی آن ساالری دختر از سوی پدر به دا ماد سپرده می -
شد .در این نوع از ازدواج ،دختر با اجازۀ پدر به همسری مردی در میآمد و فرزندان عروس ،نام پدر خود و
دودمان وی را بر خود داشتند .در پادشازنی ،دختر جهيزیهای را با خود به خانوادۀ شوهر میبرد که همواره در
خانه شوهر باقی می ماند .در این نوع ازدواج ،داماد مكلف بود فرزندان حاصل از این نوع ازدواج را به عنوان
پادشافرزند خود بپذیرد و معاش عروس و فرزندان خود را فراهم کند (مزداپور.)61 :6933 ،
5

 .هر گاه ساالر خانواده می مرد و پسری نداشت که جانشين او شود ،اگر بيوه ،دختر یا خواهری داشت ،او را

به عنوان ایوکين یا بازمانده برمی گزیدند .وظيفۀ او زادن پسری برای ساالر خانواده بود .این پسر پس از
رسيدن به سن پانزده سالگی ،ساالر دوده میشد .ایوکين نمی توانست وارد ازدواج پادشایی شود و اگر
پادشازن مردی بود باید از آن خارج میشد و وارد ازدواج چكری میشد .فرزندان ایوکين ،پادشافرزند پدر یا
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پادشازنی شوهرش خارج و ایوکين برادر می شد .اگر شوهر ،زن را برای ایوکينی نمی داد،
مرتكب گناه شده ،پس از یک سال ،مرگ ارزان میشد 6 .کسی نمیتوانست چكرزن  2را به
مقام پادشازنی برساند  9و پادشازنی را به کسی دهد  4و این هر دو گناهی بود که اگر یک
سال به طول می انجاميد ،فرد مرگ ارزان می شد ،ولی در مورد ایوکينی ،شوهر باید زن خود
را از پادشازنی خود خارج میکرد تا ایوکين برادرش شود.
هر گاه کسی که ستوری بر عهده میگرفت ،ولی آن را انجام نمی داد و یا مالی که
برای ستوری اختصاص داده شده بود را حتی به اندازۀ یک درهم تباه میکرد و تا یک سال
آن را جبران نمیکرد ،مرگ ارزان بود 1 .در مادیان هزار دادستان ( )64- 62/32دربارۀ ستوری
نكردن آمده است:
اگر به مردی گوید که «ستوری من کن (= بپذیر)»  ،آنگاه دارایی [به ارزش] 30
[درهم] برای ستوری به او داده می شود و اگر آن [دارایی را] بپذیرد مجاز نيست [از انجام

برادر متوفای او و فرزند چكر پدر خونی خود میشدند (برای آکاهی بيشتر  مزداپور26- 67 :6933 ،؛
.)Shaki, 1987: 149
 .6روایت اميد اشوهيشتان (  ،)1 /6نک :صفای اصفهانی ،نزهت ،ص 7؛
2

Anklesaria, T. D., Rivāyat-i Hēmit-i Ašawahištan, pp.4-5.
 .چكرزنی نوع دیگری از ازدواج است که در آن بيوۀ مردی که فرزند و جانشينی نداشت وارد ازدواج

دیگری می شد تا برای شوهر درگذشتۀ خود فرزند پسری به دنيا آورد .زن ،شوهر ،پسر و دختر حاصل از این
نوع ازدواج ،چكر ناميده میشد ( .) Shaki, 1990: 647همچنين اگر دختر خانواده در پادشازنی مردی بود،
در صورتی که پدر یا برادر او بدون بيوه و فرزندی می مرند ،ازدواج او به صورت قانونی باطل میشد .دختر
باید از پادشازنی خارج و به منظور به دنيا آوردن فرزند پسری برای پدر یا برادر خود وارد ازدواج چكری
میشد؛ برای این کار می توانست ازدواج چكری را با همسر خود انجام دهد ولی شوهر ،پسر و دختر او عنوان
چكر داشتند .در چنين شرایطی و بنابر مصالح خانواده چنين دختری وارد ازدواج چكری میشد (مزداپور،
.)67 :6933
 .9نک :همان ،ص 636؛ .ibid, p.111
 .4روایت آذرفرنبغ فرخزادان (پاسخ  ،)23نک :رضایی باغبيدی ،حسن ،ص 24؛
Anklesaria, T. D., p.61.
 .1روایت آذرفرنبغ فرخزادان (پاسخ  ،)642نک :همان ،ص 626؛ ibid., p.118
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وظيفۀ ستوری] باز ایستد (= تعلل کند) .آن کسی که [در انجام وظيفۀ ستوری خود] به طول
یک سال [پس از پذیرش ستوری] باز ایستد مرگ ارزان است (= مستوجب مرگ

میشود)6 .

 .3 .4 .1 .2عدم حراست از کشور
اگر کشور مورد هجوم دشمنان قرار میگرفت ،سربازان کشور موظف به حراست از آن
بودند ،هر گاه سربازی از این وظيفه کوتاهی میکرد مرگ ارزان

میشد2 .

 .4 .4 .1 .2عدم انجام وظايف موبدي
همانطور که وظيفۀ ارتشتار پاسبانی از کشور بود و عدم انجام این وظيفۀ و گریختن از
مقابل دشمن گناه مرگ ارزان محسوب می شد ،هر گاه هيربدی وظایف دینی خود را رها
میکرد و به ميدان جنگ میرفت مرتكب گناه مرگ ارزان میشد.
 .5 .1 .2افشاي راز
هر گاه فرد مرگ ارزان نزد رَدی به گناه خود اعتراف میکرد ،و ر د راز او را افشا میکرد،
گناه بسيار بر ذمۀ او بود و مرتكب گناه مرگ ارزان

میشد9 .

 .6 .1 .2کمک نکردن به فقرا
بر اساس روایت پهلوی (/93ب ) 9/کسی که توانایی کمک کردن به فقرا را داشت ولی از
این کار خودداری میکرد ،مرتكب گناه مرگ ارزان

میشد4 .

6. Modi, J. J., Mâdigân-i- HazârDâdîstân. Part I. Poona, 1901, p.82; Perikhanian,
A., The Book of a Thousand Judgements (a sasanian Law -Book).tr. Nina
Garsoïan. New York, 1997, pp.196-197.
 .2روایت پهلوی ( /67ت  )60نک :ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،ص 212؛ Dhabhar, B. N., The
.Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī dēnīg , p. 54
 .9شایست ناشایست ( )3 /3؛ نک :مزداپور ،کتایون ،صص 33- 37؛ Davar, M. B., p.39
روایت پهلوی ( /61ث)1 /؛ نک :ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،ص 247؛ Dhabhar, B. N., The
Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī dēnīg , p. 46
 .4نک :همان ،ص 233؛ .ibid., p.121
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 .7 .1 .2خراب کردن پل
به این گناه مرگ ارزان ،تنها در ارداویرافنامه ( )1- 9/11اشاره شده است.
 ...این روان آن مردم دروندی است که در گيتی بسيار گناه مرگ ارزان کردند ... ،و پل
رودخانۀ ژرف را کندند.6 ...
 .2 .2گناهان روانی مرگارزان
با توجه به اینكه آسيب این نوع گناه به روا ن خود شخص برمیگردد ،گناهان مرگ ارزان زیر
در این گروه قرار داده شد.
 .1 .2 .2گرويدن به دين ديگر
مطابق با روایت پهلوی ( ) 2/7هر گاه کسی از دین خود به دین دیگری در میآمد مرتكب
گناه مرگ ارزان میشد 2 .در دادستان دینی ( ) 2/40این حكم دربارۀ برنا (= جوان) آمده
است 9 .در نيرنگستان ( ) 4/29 ، 9کسی که از دین خود به دین دیگری بگرود ،مرتكب گناه

تناپل شده و اگر یک سال در بددینی خود میماند مرگ ارزان میشد 4 .در روایت اميد
اشوهيشتان (پاسخ  ) 2/4نيز مانند این حكم آمده است  1و در فصلی دیگر ( 2/42و )4
توضيح می دهد ،اگر فرزندی ا ز مرد بهدین و زن بددین زاده شود و تا  61سالگی در بددینی
خود باقی بماند پدرش مرگ ارزان است 1 .در هيربدستان ( ) 4/62این حكم سختگيرانهتر
آمده که اگر کودکی تا  61سالگی در دین بد میماند هم خودش و هم پدرش مرگ ارزان
 .6آموزگار ،ژاله ،ص 73؛ .Jamasp Asa, J., p.50
 .2نيز نک :ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،ص 263؛
Dhabhar, B. N., The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī dēnīg , p.8.
9. Jaafari-Dehaghi, M., Dātestān ī Dēnīg (Part 1 Transcription, Tranlation and
Commentary), Paris, 1998, pp.232-233.
4. Kotwal, F. M. and Kreyebroek, P. G. (ed.), The Hērbedestān and Nērangestān,
Vol III, Nērangestān, Fragard 2, Paris, 2003, p.30.
 .1نک :صفای اصفهانی ،نزهت ،ص 67؛
Anklesaria, T. D., Rivāyat-i Hēmit-i Ašawahištan, pp.9-10.
 .1نيز نک :همان ،ص 216؛ . ibid., pp.158-159

61

گناهان مرگارزان در متون فارسی ميانه  /پژوهشنامۀ ادیان  ،سال  ، 66شمارۀ  ، 26بهار و تابستان 6931

بودند  6و در ادامه آمده زنی که به دین بهی بگرود ،اگر یک سال از بهدینی او نگذشته باشد
و بميرد ،مرگ ارزان محسوب می شود و مراسم مربوط به درگذشته نباید برای او انجام
شود2 .

 .2 .2 .2دروغ
دروغگویی ،آموزش دروغ ،از گناهان مرگ ارزان محسوب میشد .در روایت پهلوی ()46

9

و ارداویراف (فصل  4 )11این موضوع تصریح شده است.
 .3 .2 .2جادوگري آموختن
جادوگری آموختن در روایت پهلوی ( )46یكی از گناهان مرگ ارزان

است1 .

 .4 .2 .2لواط
در روایت پهلوی (فصل  )46با اصطالح  kūn- marzآمده و از گناهان مرگ ارزان

است1 .

 .5 .2 .2گناهانی که در رابطه با نسا (= جسد) انجام میگیرد

6. → Kotwal, F. M. and Kreyebroek, P. G. (ed.), The Hērbedestān and
Nērangestān, Vol I, Hērbedestān, Paris, 1992, p.64.
2. → ibid, p.64.
 .9نيز نک :ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،ص 900؛ Dhabhar, B. N., The Pahlavi Rivāyat
 Accompanying the Dādestān ī dēnīg, pp.122-123و یادداشت .42
 .4نک :آموزگار ،ژاله ،ص 73؛  Jamasp Asa, J. p.50و یادداشت .49
 .1نک :ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،ص 900؛ Dhabhar, B. N., The Pahlavi Rivāyat
. Accompanying the Dādestān ī dēnīg, pp.122-123
 .1نک :همان ،ص 900؛ .ibid., pp.122-123
در صد در نثر (در نهم) با عنوان غالمبارگی و مواجری کردن و در صد در بندهش (در  )97با عنوان
غالمبارگی آمده و گناه مرگارزان است ( Dhabhar, B. N., Saddar Na ṣ r and Saddar
 .)Bundehesh, pp.8, 108غالمبارگی به معنای شهوترانی با پسربچه است (نک :معين ،محمد ،فرهنگ
فارسی ،تهران ،امير کبير ،جلد  ،9ذیل واژه) و مواجری کردن به معنای صفت و حالت مواجر ،مفعوليت است.
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نسا یا نسو ،الشه و مردار و هر چيز گندیده است .دیو نسو نيز دیو الشه و مردار است .در
آیين مزدیسنی ،دست زدن به نسا و نزدیک شدن به آن از گناهان بزرگ شمرده میشود .بر
اساس بندهش «نس دیو آن است که ریمنی و ناپاکی کند که او را نسای خوانند» 6 .بر اساس
متون پهلوی به دليل ناپاکی بسيار نسا ،انجام برخی اعمال موجب گناه مرگ ارزان میشود که
عبارتند از:
 .1 .5 .2 .2انداختن نسا در آب يا آتش
بر اساس شایست ناشایست ( « )71/2افكندن نسا در آب» گناه مرگ ارزان محسوب

میشود 2

و اگر نسایی در آب باشد ،کسی که آن را می بيند ،باید آن را از آب خارج کند ،اگر این کار
را انجام ندهد مرتكب گناه مرگ ارزان شده است 9 .نسایی که از آب خارج میشود باید به
اندازۀ کافی از آب فاصله داشته باشد ،زیرا اگر آبی که از نسا روان میشود دوباره به آب
برسد ،موجب گناه مرگ ارزان میشود 4 .قرار دادن نسا در زیر باران موجب آلودگی آب
است و انجام این کار نيز گناه مرگ ارزان محسوب میشود 1 .اگر مرده ای در آب چاهی
بيفتد و در آب متالشی شده باشد ،باید از خوردن آن امتناع کرد زیرا خوردن آب آن چاه،
موجب گناه مرگ ارزان

میشود1 .

در شایست ناشایست ( )40/2در مورد «رسيدن گرمای آتش به نسا» اشاره شده که
گناه مرگ ارزان محسوب

میشود7 .

 .6عفيفی ،رحيم ،اساطير و فرهنگ ایران  ،چاپ دوم ،تهران ،توس 6932 ،ش ،ص .192
 .2نک :مزداپور ،کتایون ،ص 23؛ .Davar, M. B., p. 14
 .9نک :همان ص 90؛  .ibid., p.14مزداپور در بندهای بعد (  )31- 32از زبان مفسران دیگر به این موضوع
ت أکيد میکند و همچنين به روش های بيرون کشيدن نسا از آب در شرایط متفاوتی چون پوسيدگی نسا و ...
اشاره میکند (نک :همان ،صص 91- 96؛ .)ibid., pp.14-17
 . 4نک :همان ،صص 92- 96؛ .ibid., p.15
 .1همان ،ص 60؛ .ibid., p.3
 .1روایت آذرفرنبغ فرخزدان (پاسخ  ،)604نک :رضائی باغبيدی ،حسن ،ص 32؛
Anklesaria, B. T., p.100.
 .7نک :مزداپور ،کتایون ،ص 63؛ .Davar, M. B., p.8
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 .2 .5 .2 .2سگديد نکردن نسا
سگدید کردن نسا ،مراسمی است که در طی آن تن مرده را در معرض دید سگ قرار می -
دادند .احتماالً چنين تصور میشد که سگ که دورکنندۀ دزد و گرگ است ،قادر به راندن
دیو نسوش نيز هست .البته از نظر طبيعی و پزشكی رسم سگ دید کردن برای آن بوده که
سگ در شناخت مرگ تواناست و میتواند بيهوشی را از مرگ تشخيص دهد و در
دورههایی که این رسم انجام میشده از این توانایی سگ بهره می بردند 6 .در بندهش آمده
« از آفریدگان مادی ،سگ ،نگهبان و از ميان برندۀ دروج و درد است و با چشم همۀ ناپاکیها
را از ميان

می برد»2 .

در شایست ناشایست ( ) 31/2آمده ،اگر قبل از سگ دید کردن ،نسا از روی زمين
برداشته شود ،این کار گناه مرگ ارزان محسوب میشود 9 .بر اساس این حكم ،به نظر می -
رسد ،عمل جنباندن نسا پيش از سگ دید کردن او گناه مرگ ارزان شمرده میشود ولی در
متون فارسی زردشتی ،سگ دید نكردن نسا حكم مرگ ارزان

دارد4 .

 .3 .5 .2 .2حمل نسا به تنهايی
در شایست ناشایست ( ،) 19/2حمل نسا به تنهایی ،گناه مرگ ارزان شمرده میشود 1 .در
جای دیگر از همين متن ( ) 31/2آمده ،هر گاه نسایی از آب بيرون آورده شود ،باید آن را
بر اساس صد در بندهش (در  63 /69و در  ،) 2 /97هر گاه کسی نسا را در آب یا آتش بيفكند مرتكب گناه
مرگارزان شده است.Dhabhar, B. N., Saddar Na ṣ r and Saddar Bundehesh, pp.82, 108.
همچنين در روایات داراب هرمزدیار رساندن نسا به آتش و آب گناه مرگارزان محسوب میشود .نک :داراب
هرمزدیار ،ج  ،2ص .410
 .6مزداپور ،کتایون ،ص .49

 .2بهار ،مهرداد ،بندهش ،تهران ،توس6930 ،ش ،ص 609؛ نيز نک :دستنویس ت .د ،2 .بندهش ایرانی،
روایات اميد اشوهيشتان و جز آن  ،به کوشش ماهيار نوابی ،محمود طاووسی ،منوچهر جی جاماسب آسانا،
انتشارات موسسه آسيایی دانشگاه پهلوی شيراز 6917 ،ش ،ص .617
 .9نک :مزداپور ،کتایون ،ص 21؛ .Davar, M. B., p.11
 .4صد در نثر (در .Dhabhar, B. N., Saddar Na ṣ r and Saddar Bundehesh, p.50 :)7 /70
 .1نک :مزداپور ،کتایون ،ص 21؛ .Davar, M. B., p.11
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سگ دید کرد و با دو مرد حمل کرد که نشان می دهد حمل جسد به وسيلۀ یک نفر نباید
انجام

میشد6 .

 .4 .5 .2 .2دفن نسا
در روایت آذرفرنبغ فرخزادان (پاسخ  ) 642دفن کردن مرده گناه مرگ ارزان

بود2 .

 .6. 2. 2گناه نسبت به آتش
بر اساس متون پهلوی خاموش کردن آتش به طور کلی گناه محسوب میشد ولی خاموش
کردن آتش بهرام به طور قطع گناه مرگ ارزان بود .در روایت پهلوی (/63ث 4/و  )1به
درجۀ این گناه اشاره شده است 9 .در ارداویرافنامه ( 9/11و  )1نيز تصریح شده ،خاموش
کردن آتش بهرام گناه مرگ ارزان است و پادافراه اخروی آن بسيار گران

است4 .

یكی دیگر از گناهانی که در رابطه با آتش آمده سوزاندن اعضای بدن است .بنابر
روایت پهلوی (/97الف ) 62/هر گاه کسی اندامی از بدن خود را بسوزاند به گونهای که
موی او در آتش بيفتد ،مرگ ارزان میشود 1 .بر اساس روایت آذرفرنبغ فرخزادان (پاسخ
 ،) 640مادری که با مراقبت نكردن از فرزند خود ،موجب سوختن او و آلودگی آتش می -
شود ،گناه مرگ ارزان مرتكب شده

است1 .

 .6نک :همان ،ص 92؛ .ibid, p.15
 .2رضائی باغبيدی ،حسن ،ص 626؛ .Anklesaria, B. T., p.118
 .9نک :ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،ص 213؛
Dhabhar, B. N., The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī dēnīg, p.63.
 .4نک :آموزگار ،ژاله ،ص 73؛ .Jamasp Asa, D. K., p.50
در صد در بندهش (در  ،) 63خاموش کردن آتش بهرام ،از روی عمد یا بدون عمد گناه مرگارزان است که
مجازات آن دوزخ است.Dhabhar, B. N., Saddar Na ṣ r and Saddar Bundehesh, p.85 .
 .1نک :ميرف خرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،ص 231؛ Dhabhar, B. N., The Pahlavi Rivāyat
Accompanying the Dādestān ī dēnīg, p. 116-117
 .1نک :رضائی باغبيدی ،حسن ،ص 661؛ .Anklesaria, B. T., p.116
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 .7 .2 .2فريفتاري

1

فریفتار به معنای «فریبكار؛ فریب خورده»  2است .با توجه به معنای واژه ،شاید بتوان گفت
هم کسی که فریب می دهد و هم کسی که فریب می خورد مرتكب گناه مرگ ارزان شده
است .این گناه فقط در ارداویرافنامه ( )1- 4/11گناه مرگ ارزان شمرده شده

است9 .

 .3مجازات فرد مرگارزان
مجازات فرد مرگ ارزان در متون فارسی ميانه به دو صورت دنيوی و اخروی مطرح میشود.
 . 1 .3مجازات دنیوي
روشن است که فرد مرگ ارزان ،محكوم به مرگ بود  4ولی پيش از اجرای حكم باید مراحلی
را سپری می کرد .با توجه به آنچه در متون فارسی ميانه آمده ،روند اجرای مجازات را می -
توان از نظر حقوقی و دینی بررسی کرد.
 .1 .1 .3روند حقوقی مجازات
مادیان هزار دادستان تنها متن فارسی ميانه است که مسائل مطرحشده در آن اغلب از منظر
حقوقی بررسی میشود و جنبۀ دینی آن کمتر در نظر گرفته شده است 1 .برطبق این متن فرد
متهم از اثبات جرم تا اجرای مجازات مراحل زیر را باید بگذراند.
 .1 .1 .1 .3زندان

6. frēftārīh
 .2مكنزی ،دیوید نيل ،ص .71
 .9نک :آموزگار ،ژاله ،ص 73؛ .Jamasp Asa, D. K., p.50
 .4در صد در بندهش (در  )3 /94در تعریف فرد مرگارزان ،مجازات مرگ او روشن میشود :مرگرزان آنست
که او را زنده نگذارند.Dhabhar, B. N., Saddar Na ṣ r and Saddar Bundehesh, p.81 .
 .1برای آشنایی با این متن نک:
Macuch, M., “Mādayān ī Hazār Dādestān”, Encyclopædia Iranica, 2005.
http://www.iranicaonline.org/articles/madayan-i-hazar-dadestan
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ابتدا فرد مرگ ارزان به زندان افكنده میشد  6ولی مسلم است که زندان مجازات نبوده ،بلكه
به نظر می رسد ،متهم تا برگزاری مراحل دادرسی به زندان افكنده میشد.
 .2 .1 .1 .3آزمايش ور
در مرحلۀ بعد گناهكار مورد آزمایش ور قرار میگرفت .این آزمایش وقتی صورت می -
گرفت که شخص گناه خود را نمیپذیرفت  2ولی در این متن آمده « ،به سبب گناه مرگ -
ملزم به آزمایش ور شد»  9و هيچ اشارهای به نپذیرفتن گناه نشده است.

 .6مادیان هزار دادستان انكلساریا 64- 69 /23 :نک :عریان ،سعيد ،مادیان هزار دادستان (هزار رای حقوقی)،
تهران ،انتشارات علمی 6936 ،ش ،ص 940؛
Perikhanian, A., The Book of a Thousand Judgements (a sasanian Law-Book).tr.
Nina Garsoïan. New York, 1997, pp.298-299 .
 .2آزمایش ور ،مراسمی بوده که در طی آن فرد مجرم از متهم بازشناخته میشده است .اگر فردی به گناهی
متهم میشد ولی گناه خود را نمی پذیرفت باید مورد آزمایش قرار میگرفت .آزما یش ور به دو صورت سرد و
گرم بوده که در نوع سرد دو طرف دعوا سر خود را زیر آب فرو میکردند ،کسی که زودتر سر خود را از زیر
آب بيرون میآورد گناهكار محسوب میشد .در نوع ور گرم برای مثال فرد گناهكار از ميان آتش میگذشت
یا فلز روی گداخته بر روی سينۀ او میریختند ،اگر فرد نمیسوخت بیگناهی او ثابت میشد (یاحقی،
محمدجعفر ،فرهنگ اساطير ایران و اشارات داستانی در ادبيات فارسی .تهران ،موسسه مطالعات و تحقيقات
فرهنگی 6913 ،ش ،صص  .) 497- 491در رشن یشت به پنج نوع ور اشاره شده است :ور آتش ،برسم ،مایع
سرشار ،روغن و شيرۀ گياه .چگ ونگی این آزمایش ها معلوم نيست ،شاید ور آتش گذشتن از آتش ،ور مایع
سرشار ،رفتن به زیر آب ،ور روغن ،ریختن روغن داغ بر روی بدن و ور شيرۀ گياه ،خوردن شيرۀ سمی گياه
باشد .در دینكرد هشتم آمده که در سكاتوم نسک فصلی بوده که در آن به اقسام ورها اشاره شده بود .در
آفر ین گهنبار به ور گرم اشاره شده است .در شایست ناشایست (  )67 /69به شش نوع ور گرم اشاره شده
است (پورداود ،ابراهيم ،یشتها ،جلد اول ،تهران ،اساطير ،6977 ،صص 176- 117؛ مزداپور ،کتایون ،صص 639و
 200یادداشت  .)90در مادیان هزار دادستان ور عالوه بر معنای «آزمایش» به معنای «سوگند خوردن » نيز
است.Perikhanian, A., p.393 .

 .9مادیان هزار دادستان ( )69/37؛ Modi, J. J., p.97؛ Perikhanian, A., pp.222-223؛ مادیان هزار
دادستان انكلساریا60- 3 /91 :؛
Anklesaria, T. D., The Social code of the Parsees in Sasanian Times or the
Madigân-i-HazârDâdistân, Part II, With an intro.By J. J. Modi, Bobay, 1912,
p.35; Perikhanian, A., pp.312-313.
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 .3 .1 .1 .3اعتراف به گناه
در مادیان هزار دادستان ( ) 1- 2/32دو حكم دربارۀ اعتراف به گناه در مورد فرد مرگ ارزان
آمده :اول ،اگر او به خواست خود نزد قاضی می رفت و به گناه خود اعتراف میکرد،
مجازات مرگ از او رفع می شد دوم ،اگر به اجبار میرفت و اعتراف میکرد به مرگ محكوم
میشد 6 .شاید از طریق این نمونه نتوان با قطعيت گفت که فرد گناهكار باید به گناه خود
اعتراف میکرد و اعتراف یكی از مراحل دادرسی بوده است ولی به نظر میرسد این کار در
ادامۀ دادرسی و تصميم قاضی مهم بوده است.
 .4 .1 .1 .3مصادره اموال
دارایی فرد مرگ ارزان مصادره می شد و حتی زن و فرزندش نيز از او گرفته میشد و به نظر
می رسد ،این مرحله پس اثبات گناهكاری فرد باشد.
اگر [فردی] به سبب [گناه] مرگ ارزان محكوم شد آنگاه دارایی که او راست باید از او
گرفته شود  =( 2مصادره شود) کسی بود که گفت که روزی زن و فرزند[ش] باید از
[دارایی] او تأمين شود اما بر اساس قانون [این کار را] نمیکنند زیرا چنانچه [کسی] مرگ -
ارزان شد پس زن و فرزند و دارایی از او گرفته

میشود9 .

 .5 .1 .1 .3پرداخت تاوان گناه

6. Modi, J. J., p.92; Perikhanian, A., pp.212-213.
 .2بر اساس احكامی که در مادیان هزار دادستان (  )64- 69 /33آمده است مال مصادرهشده لزوماً به فردی که
در مور د او گناه صورت گرفته نمیرسيد :جایی نوشته شده است که چنانچه [کسی گناه] مرگارزانی مرتكب
شود ،دارایی که در آن زمان بيرون از [اختيار] او [بوده و] در اختيار فرد بیگناهی قرار داشته ،به [نفع] آن
[کسی] که [در آن زمان آن را] در اختيار داشته ،گرفته میشود (= مصادره میشود) .و همان :67 /33
 ...و سپس [گناه] مرگارزان مرتكب شد[ ... ،به سبب ارتكاب گناه مرگارزان دارایی او]  ...به آن کسی که
[گناه] مرگارزان در [رابطه با او] انجام شده است ،نمیرسد .برای هر دو مورد نکPerikhanian, A., :
.pp.224-225
 .9مادیان هزار دادستان ( )6 /33- 61 /37؛ .Perikhanian, A., pp.222-223
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پرداخت تاوان گناه یكی از راههای جبران گناه بود .کسی که گناهی را مرتكب میشد ،باید
تاوان آن را پرداخت میکرد .تاوان هر گناه متناسب با آن بود و به صورت ارز و پول و در

روزگار کهنتر با جانوران اهلی محاسبه و پرداخت میشد 6 .بر اساس شایست ناشایست
( ) 69/3این تاوان از جانب رد دینی تعيين می شد و گناهكار ملزم بود آنچه را که او تعيين
میکرد ،پرداخت کند 2 .در حكمی که در مادیان هزار دادستان ( )9- 2/96آمده ،گناهكار باید
تاوان گناه خود را پيش از اجرای حكم ،پرداخت میکرد و حق نداشت آن را به تأ خير
بيندازد9 .

 .6 .1 .1 .3پرداخت هزينۀ دادرسی
هزینه دادرسی فرد مرگ ارزان  31درهم بود و این هزینه باید قبل از مجازات او پرداخت
می شد .هزینۀ دادرسی بر اساس نوع دادرسی متفاوت بوده و شاید برای برخی هزینۀ
بيشتری نيز گرفته میشد ولی در مورد گناه مرگ ارزان این هزینه همواره  31درهم بوده
است4 .

 .7 .1 .1 .3مجازات گناهکار

پس از مجرم شناخته شدن فرد مرگ ارزان ،وی مجازات میشد .این مجازات در مادیان هزار
دادستان ( « )67/64بریدن سر»

است1 .

 .2 .1 .3روند دينی مجازات
مراحل دادرسی و رسيدگی به مجازات فرد مرگ ارزان در متون پهلوی مانند روایت پهلوی ،
شایست ناشایست و نيرنگستان که مسائل حقوقی و دینی با هم آميخته شده است ،به گونه -
ای دیگر بود که در ادامه آورده میشود.
 .6مزداپور ،کتایون ،ص .9
 .2نک :مزداپور ،کتایون ،صص 600- 33؛ .Davar, M. B., p.41
9. → Perikhanian, A., pp.90-91.
 .4مادیان هزار دادستان انكلساریا (  )9- 2 /61نک.Perikhanian, A., pp.274-275 :
1. → Perikhanian, A., pp.56-57.
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 .1 .2 .1 .3اعتراف به گناه
بر اساس شایست ناشایست ( ،)2/3فرد مرگ ارزان باید در نزد رَدان به گناه خود اعتراف
میکرد6 .

 .2 .2 .1 .3تن و خواسته به ردان سپردن
در شایست ناشایست ( )1/3آمده فرد مرگ ارزان باید خود را برای مجازات به ردان تسليم
میکرد و دارایی خود را به آنان میسپرد 2 .در همين متن ( )2/3تصریح میشود که فرد
گناهكار باید خود را فقط به ردان تسليم

کند9 .

 .3 .2 .1 .3توبه در نزد ردان
یكی از کارهایی که فرد مرگ ارزان باید انجام می داد ،توبه کردن بود .در واقع اولين گناهی
که فرد باید از آن توبه میکرد گناه مرگ ارزان بود  4و به طور کلی توبه از این گناه بسيار
اهميت داشت  1و موجب نجات او از دوزخ میشد ← .9- 2- 9
 .4 .2 .1 .3مجازات گناهکار
در متنهای دینی پهلوی نيز مجازات فرد مرگ ارزان ،مرگ است .حكم مجرم بودن او باید
از سوی روحانيون اعالم میشد .در روایت آذرفرنبغ فرخزادان (پاسخ  )642آمده «آنگاه

مرگ ارزان است که پوریوتكيشان مرگ ارزان معين کردند» 1 .در روایت پهلوی

(/61الف7 )1/

 .6نک :مزداپور ،کتایون ،ص 31؛ .Davar, M. B., p.37
 .2نک :همان ،ص 31؛ .ibid., p.38
 .9نک :همان ،ص 31؛ .ibid., p.38
 .4روایت پهلوی ( /61ت )2 /نک :ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،ص 241؛
Dhabhar, B. N., The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī dēn īg, p.45.
 .1شایست ناشایست (  )69 /3نک :مزداپور ،کتایون ،صص  31و 33؛ .Davar, M. B., pp.38, 40
 .1رضایی باغبيدی ،حسن ،ص 626؛ .Anklesaria, B. T., p.119
 .7نک :ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،ص 249؛
Dhabhar, B. N., The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī dēnīg, p.41.
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و در نيرنگستان ( 6 )9/91مجازات چنين گناهی « ،بریدن سر» است 2 .گناه مرگ ارزان و تناپل
بر ذمۀ کودکی که مرتكب این گناهان میشد ،نبود  9و بنابراین مجازات مرگ برای آنها به
دنبال نداشت.
 .2 .3مجازات اخروي
عالوه بر بریدن سر به صورت اخروی ،پادافراه گران سهشبه ،دوزخ ،سرما و گرما و جای
تاریک و بازداشتن روان از پل چينود از مجازات اخروی فرد مرگ ارزان است.
 .1 .2 .3بريدن سر
بر اساس روایت پهلوی (/61الف )1/فرد مرگ ارزان باید توبه کند ،اگر توبه کند سرش را
در دنيا نباید برید ولی پس از مرگ در سومين شبِ درگذشت باید سر او بریده شود 4 .در
همين متن ( 1 )17/43و شایست ناشایست ( 1 )7/3اشاره میشود که برای هر گناه مرگ ارزان
باید یک بار سرش بریده شود ...« .که مردۀ ایشان را بازآرایند ؛ " چنانچه در گيتی" به توبه
باشند (= کرده باشند) برای هر گناه مرگ ارزانی که انجام شده است  ،یک بار سرشان را
ببرند .»...
 .2 .2 .3پادافراه سهشبه

7

6. → Kotwal, F. M., and Kreyenbroek, P. G., Vol. III, p.154.
 .2در صد در نثر (در  )4- 9 /3عالوه بر «بریدن سر» به مجازات « پاره کردن شكم» نيز اشاره شده است.
Dhabhar, B. N., Saddar Na ṣ r and Saddar Bundehesh, pp.8-9.
 .9روایت آذرفرنبغ (پاسخ  ← ،)13رضائی باغبيدی ،حسن ،ص 41؛ .Anklesaria, B. T., p.74
 .4نک :ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،ص 249؛
Dhabhar, B. N., The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī dēnīg , p.41.
 .1نک :همان ،ص 926؛ . ibid., p.151
 .1برای شایست ناشایست ←  2- 2- 9و مزداپور 6930 ،ش ،ص 37؛ .Davar, 1912, p.39
 .7در بندهش در تعریف گناه سهشبه آمده است .چنين گوید که در آن روز که دروند از پرهيزگار و پرهيزگار
از دروند جدا باشند ،اشک هر کس تا به قوزک او فرود آید .چون پسر را از انبازیِ پدر و برادر را از آن که
برادر است و دوست را از آن که دوست است ،جدا کنند ،هر کس کنش (= کردار) خویش را تحمل کند.
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و اگر به توبه نـَ «باشد» (= پتت ناکرده باشد) ،تا تن پسين در دوزخ « افتد» و در تن پسين
«او را» از دوزخ بياورند و برای هر «گناه» مرگ ارزانی ،یک بار سر «وی» را ببُرند و در بار
آخر ،باز او را زنده کنند و پادافراه گران سه شبه

بنمایند6 .

 .3 .2 .3دوزخ
از روایت پهلوی (/61الف 7- 1/و  )62چنين روشن میشود ،اگر فرد مرگ ارزان در دنيا
توبه نكند تا تن پسين در دوزخ خواهد بود .در هنگام تن پسين ،تن مادی او را بازسازی
میکنند و برای هر گناه ،یک بار سر او را می برند و دوباره او را به دوزخ می افكنند تا
رستگار شود 2 .در دادستان دینی ( ) 4/40آمده ،هر گاه کسی بدون آنكه توبه کرده باشد،
بميرد به واسطۀ آن گناه مرگ ارزان در بدترین مكان (= دوزخ) قرار میگيرد و به وسيلۀ
دیوان بسيار درد و سختی متحمل میشود 9 .در ارداویرافنامه نيز جای فرد مرگ ارزان در
دوزخ است ،جایی که بدبو و تاریک است ،سرما و گرمای سخت و بسيار بدبختیهای
دیگر

دارد4 .

 .4کارهايی که فرد مرگارزان نبايد انجام دهد
کسی که مرتكب گناه مرگ ارزان می شود از انجام برخی کارها باید خودداری میکرد .بر
اساس متون پهلوی این اعمال عبارتند از:

پرهيزگار گرید بر دروند و دروند گرید بر خویشتن .باشد که پدر پرهيزگار و پسر دروند ،باشد که یک برادر
پرهيزگار و یک «برادر» دروند است .آنان که برای خود ناسودآوری (؟) کردهاند ،مانند ضحاک و افراسياب و
وام ون و نيز دیگر از این گونه مرگ ارزانان ،ده گونه پادفراه تحمل کنند (که) هيچ مردم تحمل نكند ،که پادفراه
سه شبه خوانند .نک :بهار ،مهرداد ،صص 647- 641؛ دستنویس ت .د ،2 .ص .224
 .6نک :مزداپور ،کتایون ،ص 37؛ .Davar, M. B., p. 39
 .2نک :ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،صص  249و 244؛
Dhabhar, B. N., The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī dēnīg ,
pp.41,42.
9. → Jaafari-Dehaghi, M., pp.168-171.
 .4نک :آموزگار ،ژاله ،ص 73؛ .Jamasp Asa, D. K., p.50
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 .1 .4راه رفتن بر روي زمین
فرد مرگ ارزان نباید روی زمين راه می رفت؛ شاید به همين دليل بود که او را به زندان می -
افكندند ←  .6- 6- 9بر اساس شایست ناشایست ( )22/61وقتی فرد مرگ ارزان روی زمين
راه می رود موجب به وجود آمدن زلزله میشود و وقتی مرگ ارزان بيشتری بر روی زمين
راه بروند ،زلزله بيشتر ایجاد میشود .علت آن هم این است که راه رفتن مرگ ارزان بر روی
زمين ،موجب آزار سپندارمذ

میشود6 .

 .2 .4نشاندن آتش
در روایت پهلوی (/63ث )29/آمده است ،فرد مرگ ارزان مجاز به نشاندن آتش

نيست2 .

 .3 .4ستوري کردن
در مادیان هزار دادستان ( ) 61- 69/37یكی از کارهایی که فرد مرگ ارزان نباید انجام می داد،
ستوری کردن است .هر گاه کسی ستوری به عهده داشت با انجام گناه مرگ ارزان از سمت
خود برکنار میشد.
و چنانچه [کسی] برای ستوری گمارده شد و پس از گمارده شدن ،به سبب [گناه]
مرگ ارزان ملزم به انجام آزمایش ور شد ،کسی(= حقوقدانی) بود که گفت که آن ستوری را
باید کَند (= لغو کرد) و مرد شایستۀ دیگری را [برای ستوری] گمارد و کسی بود که گفت
[ستوری را] نباید لغو

کرد9 .

 .4 .4باژ دادن

 .6نک :مزداپور ،کتایون ،ص 261؛ .Kotwal, F. M., p.30
 .2نک :ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،ص 210؛
Dhabhar, B. N., The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī dēnīg , p.65.
9. → Perikhanian, A., pp.222-223.
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یكی دیگر از کارهایی که فرد مرگ ارزان نباید انجام دهد باژ دادن است که در مادیان هزار
دادستان (انكلساریا )66- 3/91 :به آن اشا ره شده است .چنين فردی نباید باژ دهد و نباید از
او باژ

گرفت6 .

 .5کارهايی که در مورد فرد مرگارزان نبايد انجام میشد
فردی که مرتكب گناه مرگ ارزان میشد از بسياری از مراسم دینی محروم میشد .چنين
فردی ،اگر توبه نمیکرد نباید برای او یزش انجام میگرفت .همچ نين نباید برای او مراسم
سدوش انجام میشد 2 .هر گاه فرد مرگ ارزان توبه میکرد ،این مراسم برای او انجام میشد.
در روایت پهلوی (6/61لف )1/نيز آمده است که انجام این مراسم منوط به توبه کردن فرد
است 9 .بر اساس مادیان هزار دادستان (انكلساریا )66- 3/91 :نيز از مرگارزان نباید باژ
گرفت و باژ

داد4 .

یكی از ممنوعيتهایی که در مورد فرد مرگ ارزان وجود داشت ،شهادت زن به گناه
مرگ ارزان شوهر خود است که موجب می شد زن از ارث و ستوری محروم

شود1 .

 ...اگر زن دربارۀ شوی خویش بگوید که « او [گناه] مرگ ارزان کرد»  ،دارایی شوی
[برای او] باقی نمیماند (= به او ارث نمیرسد) ،نيز ستور شوی

نمیشود1 .

نتیجه
گناهان مرگ ارزان را مانند دیگر گناهان میتوان از جهت آسيب به دیگری و روان خود به

6. → ibid., pp.312-313.
 .2نک :مزداپور ،کتایون ،ص 31؛ .Davar, M. B., p.38
 .9نک :ميرفخرایی ،مهشيد ،روایت پهلوی ،ص 249؛
Dhabhar, B. N., The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī dēnīg , p.41.
4. Perikhanian, A., pp.312-313.
 .1در صورتی که مردی به گناه مرگ ارزان زن خود گواهی دهد ،ارث و ستوری از زن گرفته نمیشود.
اگر مرد دربارۀ زن خویش گوید که «او [گناه] مرگارزان مرتكب شد» [با] مرگ آن مرد[ ،دارایی] شوی برای
آن زن می ماند و [می تواند] ستور آن مرد شود (نيز نک.)Perikhanian, A., pp.220-221 :
1. → Perikhanian, A., pp.220-221.
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دو دستۀ هميمالی و روانی تقسيم کرد .در این ميان گناهانی مانند قتل ،گواهی دروغ ،دزدی،
عدم خویشكاری ،افشای راز ،کمک نكردن به فقرا ،خراب کردن پل ،گناهان هميمالی به
شمار می آیند .و گناهانی مانند گرویدن به دین دیگر ،دروغگویی و آموزش دروغ،
جادوگری آموختن ،لواط کردن ،گناهانی در رابطه با نسا (مانند انداختن نسا در آب یا آتش،
سگ دید نكردن نسا ،حمل نسا به تنهایی) ،گناها نی که در رابطه با آتش انجام میگيرد (مانند
خاموش کردن آتش بهرام ،سوزاندن اعضای بدن در آتش مانند سوزاندن موی بدن) و
فریفتاری از گناهان روانی مرگ ارزان محسوب میشود.
بر اساس متون فارسی ميانه مجازات فرد مرگ ارزان مرگ بود .اما قبل از آن گناهكار
باید مراحلی را طی می کرد که در متون حقوقی و دینی به آن اشاره شده است .بر اساس
متن حقوقی مادیان هزار دادستان فرد گناهكار به عنوان متهم ابتدا به زندان افكنده میشد.
اگر اتهام خود را میپذیرفت ،محكوم به مرگ میشد ولی اگر نمیپذیرفت ملزم به آزمایش
ور میشد .پس از آزمایش ور و اثبات گناهكاری باید به گناه خود اعتراف میکرد و سپس
اموال او مصادره میشد .دارایی فرد مرگ ارزان از نظر دادگاه لزوماً به کسی که گناه در مورد
او انجام شده بود نمیرسيد و میتوانست متعلق به کسی باشد که در آن زمان ،آن مال را در
اختيار داشت .بر اساس متون دینی  ،دارایی او به ردان سپرده میشد .گناهكار قبل از مرگ
باید تاوان گناه خود را پرداخت میکرد و اجازه نداشت پرداخت تاوان را به بعد موکول کند
و قبل از اجرای مجازات باید آن را پرداخت میکرد .همچنين او باید هزینۀ دادرسی را که
 31درهم بود ،به دادگاه میپرداخت .پس ا ز طی این مراحل ،گناهكار آمادۀ مجازات مرگ
می شد .در متون دینی ،فرد مرگ ارزان باید در نزد ردان به گناه خود اعتراف میکرد؛ خود و
دارایی خود را به آنان تسليم می نمود؛ و سپس از گناه خود توبه میکرد .کسی که از گناه
خود توبه نمیکرد برای هميشه در دوزخ میماند .در متون دینی نيز سرانجام کار برای فرد
مرگ ارزان ،مرگ بود.
مجازات فرد مرگ ارزان به دو صورت دنيوی و اخروی انجام میگرفت .در مجازات
دنيوی سر او را می بریدند؛ ولی مجازات او در این مرحله پایان نمیپذیرفت بلكه پس از
مرگ نيز مستوجب عقوبت اخروی میشد .نكته اول اینكه به موجب متون فارسی ميانه ،فرد
مرگ ارزان پس از مرگ برای هر گناه مرگ ارزان یک بار سرش بریده میشد که این می -
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توانست به چند دليل باشد ،اول ،فردی که مرتكب چندین گناه مرگ ارزان میشد ،عدالت
حكم می کرد برای تمام گناهان خود مجازات شود .چنين فردی یكی از مجازاتهای خود
را در دنيا و بقيه را در آخرت متحمل می شد .دوم ،بر اساس برخی متون ،کسی که توبه می -
کرد سر او را نمی بریدند و این کار پس از مرگ انجام میگرفت که دو امكان را میتوان
برای آن متصور شد ،شاید مجازات مرگ برای برخی گناهان مانند گناهان مربوط به نسا،
آتش و  ...بعدها بسيار تند و سختگيرانه به نظر میرسيد و به قول مزداپور  6با مجازات
تناسبی نداشت و موبدان برای حفظ آداب دینی و سنتی ،مجازات اخروی را برای این
دسته از گناهان تعيين می کردند .و شاید هم ،مجازات بریدن سر ،مجازات سختگيرانهای
بوده که به مرور زمان منسوخ و مجازات اخروی جای آن را گرفته است.
عالوه بر مجازات مرگ و مراحل دادرسی که برای فرد مرگ ارزان در نظر گرفته می -
شد ،احكام دیگری ني ز دربارۀ چنين گناهكاری اجرا میشد .از جمله ،فرد مرگ ارزان نباید بر
روی زمين راه میرفت ،نباید آتش می نشاند ،از ستوری منع می شد ،چنين فردی نباید باژ
می داد و باژ میگرفت و از مراسم دینی محروم میشد.
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