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چکیده فارسی

بازمانده هاي سنت کهن مکتوب در آداب و رسوم کهـن  «اي که پیش رو است، به بررسی در رساله

هایی اشاره شده اسـت کـه در متـون    پرداخته شده است. در این رساله تنها به رسم» زرتشتیان ایران

ي گاهنبـار،  هـا بهدینان شمرده شـده اسـت یعنـی آیـین    دینیواجب و پهلوي، برگزاري آنها وظیفۀ 

فروردیگان، رپتون و مراسم درگذشتگان.

سـنت  «نه و فارسی زرتشتی، بـه بررسـی   انگارنده در هر فصل ابتدا با بررسی متون باستانی، می

هایی که هاي میدانی خود و دیگر پژوهشپرداخته است و سپس گزارشی از پژوهش» کهن مکتوب

ارائه داده است.در زمینۀ آداب و رسوم زرتشتی انجام شده،

هاي زرتشتیان در متون کهن و فرهنگ زندة زرتشـتیان ایـران، بررسـی    آوري آییندر کنار جمع

ساله بوده است.ها در قرن اخیر، از اهداف دیگر این رتغییرات آیین



درآمد
اي از رفتارهاي دینی و غیردینی گروهی از مردم است که بـه دلیـل   آداب و رسوم یک جامعه، مجموعه

ري اند و به دلیل زیربناي فکري مشترك، از باورهـا و رفتـا  مشترکات دینی یا ملی یا نژادي گردهم آمده
کنند.مشترك پیروي می

هاي رفتار یک ملت شناسیم، بازماندهمی» ی زرتشتیانآداب و رسوم کنون«آن چه که امروز به عنوان 
و مایه 1استساز گشتهبسیار قدیمی است که هماهنگ با پیام آسمانی زرتشت پیامبر، با شرایط زمانه هم

و سبب یکپارچگی و اتحاد جامعۀ زرتشتی در این دوران است.
ها در زندگی بهدینان نخستین آیینستمرار د. انهاي زرتشتی دو ویژگی مهم داربه نظر نگارنده آیین

س سی سال پ، به این معنی که این آداب و رسوم، هر فرد زرتشتی را از هنگام تولد تاویژگی آنها است
کند؛ تمامی کارهاي روزانۀ زرتشتیان باید در حصار کالم مقدس از مرگ و حتی پس از آن همراهی می

ن بـا آداب ویـژه و   زنـدگی آنـا  در هاي گـذر  آیینویند. گمی» واج گرفتن«اوستا مراقبت شود که به آن 
تـر  هاي خاص همراه است و به واقع نماد عبور از حیاتی نخستین و متولد شدن در حیاتی عـالی نیایش
فرد کـه  » روانِ«این آداب حتی پس از مرگ جسم تا سی سال ادامه دارد و براي ).138: 1385(الیادهاست 

شود.رگزار میاست ب» روانِ جهان«جزئی از 
،  متون اوستا و زند »دین«هاي زرتشتی، دومین ویژگی آنها است. منظور نگارنده از دینی بودنِ آیین

هاي زرتشـتی،  سازد. تمام آیینهایی است که باطن و معناي آداب و رسوم زرتشتیان را میو تمام سنت
ترین ها مهممراه است و این نیایشبا نیایش رسمی یا غیررسمی، فردي یا گروهی زرتشتیان و موبدان ه

.101: 1382مزداپور1



مرد یا موبد، حلقه دیگر پیونـد  ت. وجود دینهاي زرتشتی با دین مزدیسنی و اوستا اسپیوند آیینۀحلق
جا حاضر نیست و در چنین مـواقعی، مـثالً در واج نـان خـوردن یـا      ها با دین است؛ اما موبد همهرسم

، خود بهدین )167-165: 1383(مزداپوري ویژه روزهاي عزیز هاهاي روزانه و نیایشخواندن پتت یا نیایش
برد. حضور موبد در مرکز آیین به آن رسمیت و به کار میکالم مقدس را براي تقدس بخشیدن به آیین

آورد.بخشد و رسم را در زمره رسوم مهم و مقدس دینی در میاعتبار ویژه می
ها ماننـد  نته نیز توجه داشت که که بررسی این آییررسی آداب ور سوم زرتشتی باید به این نکبدر 

تري شود، بلکه جنبۀ مهمهان، تنها به جنبۀ شرح مناسک محدود نمیهاي کهن جفرهنگبیشترِهاي آیین
هم دارد و آن توجه به سنت کهنی است که شالودة این رسوم بر آن نهاده شده است. 

اهري ظـ ی که به وجود معنا و و باطن در پس صورت نگارندة این رساله به عنوان یک انسان مذهب
ها و شیوة برگزاري آنها نزد زرتشـتیان  آوري آیینکند به بهانۀ جمعآداب و رسوم قایل است، تالش می

رد؛ هایی از سنت کهنِ مکتوب و معانی عمیق آنها را نیز به نمایش بگذاامروزي، در حد توان خود پرده
ات آداب و رسوم در دسـت نبـوده   ب که تا کنون کار جامعی با بررسی جزئیسبپذیرد، به اینگرچه می

تر شده است.است، به ناچار شرح برگزاري مراسم پررنگ

و اهمیت پژوهشله ئتعریف مس. 1
که اشاره شد، آداب و رسوم زرتشتی چنان به دین و باورهاي دینی گره خورده است که دینی همانگونه

توان وجه تمایز آنها دانست؛ شاید به همین سبب اسـت کـه تقسـیم    وم را نمییا غیردینی بودن این رس
شـود و  یعنی مراسمی که در یزشـنگاه و درون آتشـکده انجـام مـی    »  مراسم درونی«رسوم زرتشتی به 

، هنـوز بعـد از گذشـت یـک سـده      2شودیعنی مراسمی که بیرون از آتشکده برگزار می» مراسم بیرونی«
بندي است.تقسمترینبهترین و رایج

، تهیه شیر، عصاره هـوم  آنهاکردن وسایل و پاکیزه کردن مانند آمادهمراسم درونی،تمامی تشریفات 
هـاي بیـرون از آتشـکده تقریبـاً     در رسـم اما شود، و کارهاي دیگر همگی فقط به وسیله موبد انجام می

ی از دوران بسیار دور تا کنون انجـام  چه که مردم زرتشتکنند. آنتمامی مقدمات را مردم عادي آماده می
در جایی بـه طـور دقیـق مکتـوب     که نآیشود، بدیگر منتقل میند، سینه به سینه از نسلی به نسلِدهمی

تـوان  هاي پهلوي و فارسی زرتشتی، تنهـا مـی  هاي دینی زرتشتیان از اوستا تا نوشتهباشد. در کتابشده
یـات  دانـیم جزئ است، یافت؛ و ما نمـی دهموبدان بوةکه بر عهدهاي مراسم و وظایفی اشاراتی به نیایش

: مراسم بیرونی و درونی.1؛ نیز رك. همین رساله، ضمیمه 246: 1995مدي 2



شـده اسـت، در   هاي آیینی که به وسیله مردم حفظ میها مانند رعایت پاکی، لوازم سفره و خوراكآیین
نـزد زرتشـتیان نقـاط مختلـف ایـران چـه       آنهـا است؛ تفاوت هایی داشتهاین چند هزار سال چه ویژگی

آداب رتحـت تـأثی  آنهـا ه مقـدار از  تـر اسـت و چـ   هـاي کهـن  میراث دورهنهاآاست؛ چه مقدار از بوده
است.هاي جوامع دیگر تغییر کردهوآیین

اندیشه و کردار نیاکان ما در چند هزار سال گذشته اسـت، بـه صـورت    آوردآداب کنونی که دست
یات این رفتارهـا و  ئزجدا کردن زمانی و مکانی جاي از رسوم دینی به ما رسیده است و اکنونمجموعه

رسد تغییر و تحول ایـن آداب در چنـد سـال اخیـر،     ، بر ما پوشیده است. به نظر میآنهامیزان تغییرات 
سـاز شـدن بـا    سرعت بیشتري به خود گرفته است و بـراي هـم  )149: 1383(مزداپور1330شاید از سال 

تازد.دنیاي مدرن شتابزده به پیش می
چه که آورند و آناي میاکنون به جکهن همآن چه که این ملتشتنِه این ترتیب روشن است نوب

باقی مانده اسـت،  ،شان تا پیش از شصت سال پیشاز برگزاري رسوم،سالخوردگان زرتشتیدر حافظۀ
با گردآوري آداب و رسوم کنونی نگارنده امیدوار است سنگینی است. چه اندازه ارزشمند و چه وظیفۀ

.ه باشداي این خویشکاري را به درستی به انجام رساندتا اندازهشده، ارِ سنت کهنِ نوشتهزرتشتیان در کن

قلمرو پژوهش. 2
بررسـی  اند و روشـن اسـت کـه   هاي زرتشتی هم در شمار و هم در کیفیت برگزاري بسیار مفصلآیین

بـراي  ین دلیـل نگارنـده  توان در یک رساله گنجاند، بـه همـ  آنها را نمیهاي کهنِها و سنتآیینتمامی
.تدوین این رساله ناگزیر به محدود کردن موضوع بود

ء فرضیات جزآنهاانجام ،که در متون زرتشتیپرداخته شده است هایی در این پژوهش تنها به آیین
گناه «سبب آنهافرضیات دینی رسومی هستند که کوتاهی کردن در انجام .انددینی و واجب شمرده شده

یا » لپ»297-296: 1(ج.روایات داراب هرمزیاردر ).173، 163: ناشایستشایست(شود می» ل شدن گناهبه پ(
این شش کرفه که در دین گفته است، از ایـن شـش کرفـه    «است: چنین آمده» به پل شدن«درباره معنی 

ت که دوچندان اگر یکی از وقت گذشته باشد و بدیگر وقت دوچندان کنند روا نباشد، ازیرا که دیگر وق
کنند آنرا دوچندان کرفه باشد اما آنوقت که گذشته، عوض آن به دیگر کرفه توجشـن نیسـت و ایـن را    

:اند ازاین شش کرفه عبارت». گویندگناه پول می
) گاهنبار؛  1
) فروردیان یا فروردیگان؛  2



روایـت پهلـوي  و )164(:تناشایسـ شایست) برگزاري مراسم براي درگذشتگان، این مراسم در کتاب 3
یشتن] روان پدران و مادران و «[) با عنوان 6:(صددرنثر، در »یشتن ستوش«با عنوان نیرنگستانو )19(:

آمده است؛3»روزه درگذشتگان«با عنوان و در نماز پتت پشیمانی » دیگر خویشان
) رپتون؛ 4
ون، رپتون و اُزیرن؛هاي ها) خواندن سه بار خورشیدنیایش در روز، در گاه5
بـار کـه باریـک    یک بار که نو شود، یک بار که نیمه شـود و یـک  «نیایش در ماه، ) خواندن سه بار ماه6

.4»شود
بهـدین  خواندن سه بار خورشیدنیایش در روز و سه بار ماه نیایش در ماه آداب خاصی ندارد، هـر 

هـا را بخوانـد.   توانـد ایـن نیـایش   میاش واج و کشتی و نوکردن کشتیپس از خواندن اوستاي سروش
کند، خواندن سه بار خورشید نیایش و مهرنیـایش  آباد زندگی میموبدیار سروش سالمتی که در شریف

گوید هر فرد زرتشتی هم اگر بخواهـد بـراي کسـی دیگـر     کند و میرا از فرضیات روزانه موبد ذکر می
هار نیایشاوستاهاي خودش را که شامل همین چیدمثالً فردي که درگذشته است، اوستا بخواند، اول با

است، بخواند و سپس اوستاهاي دیگر را به جاي آورد.
آداب و چهار مراسم نخست یعنی گاهنبار، فروردیگان، رپتون و مراسم درگذشتگان هر کدام داراي

دلیـل  ل از رسـاله اختصـاص داده شـده اسـت.     یک فصهاي مفصلی است که به ترتیب به هرکدام آیین
میـدیم را  پـت برگزیدن این ترتیب براي فصول این است که فروردیگان در واقع گاهنبار ششم یا همس

رسد آن را باید جشن بزرگداشت آفـرینش آتـش دانسـت،    گیرد و رپتون نیز که به نظر مینیز در بر می
رگذشـتگان کـه   هاي آفرینش را داشته اسـت؛ امـا مراسـم د   همان فلسفه برگزاري گاهنبارها یعنی جشن

اي جدا از گاهنبارها است.ولهترین بخش نیز شده است، مقمفصل

هاها و فرضیهپرسش. 3
مروز یعنیانخستین پرسش این است که درباره آیین برگزاري این رسوم، در متون زرتشتی از باستان تا 

این اشـارات تـا چـه    هاي پهلوي و فارسی زرتشتی، چه اشاراتی موجود است و از کتاب اوستا و نوشته
ها دست پیدا کرد؟زاري کنونی آیینهاي برگتوان به ریشهاندازه می

.174: ناشایستشایستنقل از 3
.317-175: شایست ناشایستهاي دکتر مزداپور در ؛ براي شرح بیشتر رك. یادداشت6: صددرنثر4



را آنهـا توان جزاي این رسوم تا آنجایی که میآیا اپرسش دوم درباره رسوم کنونی زرتشتیان است. 
ا نـزد  هـ انـد و ایـن آیـین   هیچ تغییري باقی ماندهاند و چقدر بیدر متون جستجو کرد، چقدر تغییر کرده

هایی دارد؟ کنند، چه تفاوتزرتشتیانی که در کرمان و نقاط مختلف یزد زندگی می
ها را اند، تنها ظاهر آیینپرسش سوم این است آیا تغییراتی که با گذر زمان در این رسوم پدید آمده

انـد؟  د آوردهتغییراتی به وجودهد،نیز که باطن رسوم را تشکیل میاند یا در عقاید سنتیدگرگون کرده
اند؟است و چه اجزایی را بیشتر تحت تأثیر قرار دادهسیر تدریجی این تغییرات چگونه بوده

هاي نگارنده به این ترتیب بود:فرضیه
هاي باستانی یعنی اوستا و پهلـوي یافـت،   توان در نوشتهزرتشتی را میواجبهاي رسوممایهبن) 1

شوند.می و کهن این آداب رهنمون میهاي قدیرد پاهایی که ما را به سوي سنت
هاي جدي در تاریخ زرتشتیان، پس از استیالي اسالم بر هاي زرتشتی با وجود فراز و نشیبآیین) 2

سال پیش تغییر مهمی را تجربه نکرده است.50ایران تا حدود 
یـا بـا   شده و هاي کهن تغییرات جدي یافته، یا کمرنگ سال پیش تا امروز بسیاري از آیین50از ) 3

اند، فراگیر شدن مدرنیته و پراکنده شـدن بافـت قـدیمی و سـنتی     هاي جدید جایگزین شدهرسم
است.ترین عامل این تغییرات بودهجامعه بیشترین و مهم

، نقد و بررسیپیشینه تحقیق. 4
هـاي  هـاي غیرزرتشـتیان و پـژوهش   بررسی پیشینۀ تحقیق، نگارنده آنها را بـه دو گـروه پـژوهش   براي 

ولد، تن تتحقیقات این دو گروه تفاوت نگاه کسی است که از زمان رتشتیان تقسیم کرده است. تفاوت ز
بالد و باورهاي عمیق مینوي آنها را به ارث می بـرد و کسـی کـه از    و روانش هماهنگ با این رسوم می

ن رهگذر دازد و از ایانها، نظري کوتاه میبیرونِ مراسم تنها براي مدتی کوتاه بر پیکرة ظاهري این سنت
تردید به همین دلیل است که محققانی چون بویس همـواره از  گذرد؛ و بیچیند و میاي میچند خوشه

اند.حضور یکی از موبدان یا افراد آگاه به رسوم زرتشتی بهره برده

ه است. درایران و دورة معاصر تحقیق جدي صورت نگرفت،در این حوزهـ غیرزرتشتیانهاي الف) پژوهش
پوشـاك، غـذاها،   ها،، آیینهاجشنیخ، نها کتابی است که اخیراً دربارة تارت5فرهنگ زرتشتیان یزدکتاب 
آوري کرده اسـت. در  زد مطالبی را جمعزرتشتیان یاماکن مقدسها وها، باورها، مسکن، زیارتگاهبازي

. تهران: سبحان نور.فرهنگ زرتشتیان یزد. 1387رمضانخانی، صدیقه. 5



، آیین، روش، منش وشیوة زیستن این پژوهش را فراگیرترین کار در زمینۀ فرهنگ، آداب«دیباچۀ کتاب
هـا بـه   هاي کتاب بحثاست در بیشتر بخششاید فراگیر بودن کار سبب شدهاند، دانسته6»زرتشتیان یزد

تر از آن باورهاي زرتشتیان سخنی بـه میـان نیایـد.    ها و مهمصورت کلی مطرح شده و از جزئیات آیین
ي جغرافیا دارند و آقاي شهریار هیربد نـام زرتشـتی   مهرشاهی که دکتراداریوشعالوه بر این جز دکتر 

هایی که در کتاب گزارش شده، چگونه به دست آمده دیگري در کتاب نیست تا ما بدانیم اطالعات آیین
مشـاهیر  است و منبعِ اشتباهات پیش آمده از کجاست. از این چند نکتـه کـه بگـذریم فهرسـتی کـه از      

ها تهیه شده است، بسیار مفید است. در فصل چهاردهم کتاب بـا  هیزد، اماکن مقدس و زیارتگازرتشتی
نیز بسیاري از منابع دیده و بررسی شده است.» هازرتشتیان در سفرنامه«عنوان 

قریباً از دویسـت  هاي غیر زرتشتیان بیشترین تحقیقات به مستشرقان تعلق دارد. تدر بخش پژوهش
گ زرتشتی و کتاب مقدس اوستا جلب شد تـا  نن و فرهسال پیش که توجه غربیان براي پژوهش در دی

ها و سـنت زرتشـتی را   به طور جدي و با روش علمی، پژوهش درباره آیین7بویسکه پنجاه سال پیش 
ره آداب و رسـوم زرتشـتیان ایـران   کـار جـامع و دقیقـی دربـا    شناسان،شرقآغاز کرد، در میان تألیفات 

هـایی کـه متـون زرتشـتی را     ، یا کتـاب 8اندره فرهنگ ایران نوشتههایی که در بایافت. در کتابتوان نمی
، مطالـب  10انـد هاي جهانگردانی که به گشـت و گـذار در ایـران پرداختـه    و یا در سفرنامه9اندترجمه کرده

توان یافت.هاي زرتشتیان نیز میاي درباره آیینپراکنده

10همان: 6
7 Boyce, M.
8 Haug, M. 1883. Essays on the Sacred Language, Writings, and Religion of the Parsis.

London. (3th edition).

Moulton, J.H. 1917. The Treasure of the Magi: A Study of Modern Zoroastrianism.

London.

9 Sacred Book of the East (SBE). London.
ي زیر اشاره کرد:هاتوان به سفرنامهبراي نمونه می10

. اصفهان: کتابفروشی تأیید.. ترجمه ابوتراب نوريسفرنامه تاورنیه. 1336تاورنیه، ژان باتیست. -
اي. تهـران:  ر امیـري و فریـدون بـدره   . ترجمه منوچهسفرنامه جکسن، ایران در گذشته و حال. 1352جکسن، ویلیامز. -

خوارزمی.
رجمه محمد عباسی . تهران: امیرکبیر.. تسفرنامه شاردن. 1335شاردن، ژان. -



ان ایران را درباره آداب و رسوم زرتشتیکار علمی و مفصلهمانطور که اشاره شد، اولین بار بویس
به مدت دوازده ماه در یک روستاي کوچک در شمال یـزد بـه نـام    1964-1963. وي در سال آغاز کرد

هاي قدیمی اقامت گزید و در این یک سال از نزدیک آداب و رسوم یکی از گروه» آبادروستاي شریف«
در 1975ه مشاهدات خود را در شش مقاله در سـال  و سنتی زرتشتی را مشاهده و بررسی کرد. او نتیج

بـه چـاپ   11»گريپایگاه ایرانی زرتشتی«اي به نام را در مجموعهآنها1977انگلستان ارائه داد و در سال 
رسانید.

بـا رسـوم   آبـاد اسـت کـه    هاي این کتاب مربوط به آداب و رسوم زرتشـتیان شـریف  بیشتر گزارش
نیـز  و ایـن روسـتاها  هـاي  در این کتاب بـه آیـین  هاي شاخصی دارد و یزد گاه تفاوتروستاهاي دیگر

او برخی از مطالب این .شده استهاي مختصري اشارهدر زیرنویس مطلب اصلیکرمان تنهازرتشتیان 
برگزاري جشن رپتون نزد زرتشتیان ایرانـی و  ةاست، براي نمونه شیوتر کردهکتاب را در مقاالتش کامل

.12دهداي مفصل شرح میارسی را در مقالهپ
ازه پر تعـداد و مفصـل   هاي زرتشتی چه انددهد که آییناي، نشان میصفحه270مطالعه این کتاب 

پوشی کرده اسـت. مـثالً   طبیعی است که نویسنده از آوردن برخی جزئیات در کتاب خود چشماست و 
ین که در هر یـک از مراسـم درگذشـتگان چـه     اةدرباراست وهاي مراسم را ذکر نکردهیایشهمه جا ن

شده است، هایی از ویسپرد و با چه آدابی خوانده میاند، در جشن رپتون چه بخشخواندهاوستاهایی می
ه آب هوم چه بوده اسـت و یـا اجـزاي سـفره در مراسـم گونـاگون چـ       ۀجزئیات اعمال موبد براي تهی

توان یافت.مینو کاملی هایی دارد، در این کتاب مطالب دقیق تفاوت
ان ثبـت کـرده اسـت کـه     به لهجه زرتشـتی هاي آیینی را همچنین بویس در اثر خود بسیاري از واژه

اي کـه دهموبـد در آغـاز مراسـم بیـان      بسیار ارزشـمند اسـت، ولـی بیشـتر جمـالت را، ماننـد جملـه       
است زبان انگلیسی ترجمه کردهاند، به خواندهگذاري میاست یا دعایی که ساالران هنگام دخمهکردهمی

است مـا از محتـواي دقیـق ایـن دعاهـا و     را به لهجه زرتشتیان ارائه نداده و سبب شدهآنهاو آوانویسی 
سخنان محروم شویم.
را به دقت یادداشت هادر آن زمان شاهد آن بوده و جزئیات آنبویسزرتشتیان که بسیاري از رسوم

شور و نشوه، بـزرگ کـردن آتـش،    گذاري، سیهاي دخمهد مانند رسمشوکرده است، امروز برگزار نمی

11 A Persian Stronghold of Zoroastrianism.
12 "Rapithwin, Nō Rūz and the feast of Sade", Pratidānam, Studies presented to F.B.J.
Kuiper, ed. J.C. Heesterman et al.



ایـن امـر ارزش و اهمیـت    هاي نذري مثل سـفره سـبزي، جشـن رپتـون و... .     یشت دور دادگاه، سفره
هاي بویس را چند برابر کرده و سبب شده است کتاب او در زمینۀ آداب و رسوم زرتشـتیانِ نـیم   نوشته

فـرد  که تغییرات جدي در این آداب آغاز شد، کاري یگانـه و منحصـربه  قرنِ پیش، یعنی درست زمانی
باشد.

تـوان بـه   اسـت، مـی  از دیگر مستشرقانی که درباره آداب و رسوم زرتشـتیان بـه پـژوهش پرداختـه    
اشاره کرد. وي با کمک یک زرتشتی پارسـی، بـا تعـدادي از زرتشـتیان  هنـد گفتگوهـایی       13بروكکرین

کنـونی  توان با افکـار و باورهـاي   . در این کتاب می14صورت کتابی منتشر کرده استرا به آنهاداشته که 
ایشان آشنا شد، در ضمن اطالعـاتی کلـی نیـز از    برگزاري آداب و رسوم کهنِان پارسی، دربارةزرتشتی

کنند، به دست آورد.هایی که برگزار میآیین
یان پارسی در هنـد، تحقیقـاتی انجـام    پژوهشگر دیگري است که درباره آداب و رسوم زرتشت15بوید

، موبـد  16هاي خود را با همکاري و کمـک دسـتور فیـروز کوتـوال    داده است. وي بیشتر مقاالت و کتاب
در بمبئی نوشته است. همکاري این موبد آگاه که خانم بـویس هـم از آن   17»وادیاجی«بزرگ آتش بهرام 

چون این تحقیقـات بیشـتر دربـارة آداب و    ه است.ها را چند برابر کردمند بود، ارزش این پژوهشبهره
شود. نام تعدادي از نظر میصرفها و مقاالت جا از بررسی تمام این کتابرسوم پارسیان است، در این

هاي این محقق که در نگارش این رساله مورد استفاده قرار گرفته است، در بخش منابع التین، زیر نوشته
آمده است. 16نامِ کوتوال

در میان زرتشتیان، پارسیان هند در کار تحقیـق و پـژوهش علمـی در زمینـه     ـ هاي زرتشتیانب) پژوهش
هنـوز  18»جیوانجی جمشیدجی مـدي «هاي اند. مقاالت و کتابزبان، فرهنگ و دین زرتشتی پیشقدم بوده

او مرجع اصلی آگاهی پژوهشگران از آداب و رسوم زرتشتی اسـت.  با وجود گذشت حدود یک سده، 

13 Kreyenbroek, Ph.
14 Kreyenbroek, Ph. & Shehnaz Neville Munshi. 2001. Living Zoroastrianism, urban

Parsis speak about their religion. Curzon.
15 Boyd, J.W.
16 Kotwal, F.M.
17 Wadiaji
18 Modi. J.J.



هـاي پارسـیان را شـرح داده    تقریباً تمامی آیین19آداب ومراسم دینی پارسیاندر کتاب مهم خود با عنوان 
هاي دینی زرتشتی به خوبی آشناست، بخش زیـادي از  با کتابوموبدچون نویسندة این کتاب،است. 
ها و وظایف موبدان ایشنیاست و دربارة ها پرداختهآییناي خود را به توضیح و بررسی فلسفۀهنوشته

هـاي  مراسم ماننـد سـفره، خـوراك   جزئیات دیگرِبهلیو،نیز مفصل شرح داده استدر اجراي مراسم 
.کرده استها کمتر اشارهآیینی و نقش مردم در آیین

هاي پهلوي و فارسی زرتشـتی بـه انگلیسـی،    دیگر موبدان پارسی نیز هنگام ترجمه و تفسیر کتاب
ۀتـوان بـه ترجمـ   اند؛ از آن جملـه مـی  ها در دوره کنونی ارائه دادهرباره برگزاري آییناطالعات مهمی د

نامـه فرضـیات ۀو ترجمـ 21دابـار از فرامـرز روایات هرمزیارۀیا ترجم20از موبد کوتوالناشایستشایست
اشاره کرد. 22از مدي

هـاي دسـتور   به پژوهشاسم زرتشتیان پارسی کنونی در دست داریم،هایی که از مربیشترین آگاهی
ـ کوتوال تعلق دارد. مقاالت و کتاب ا هاي متعدد وي، برگزاري بعضی از مراسم پارسیان را به خوبی و ب

کشد؛ در کنار تحقیقات مستقل وي، کمـک و همکـاري او بـا مستشـرقینی     جزئیات کامل به تصویر می
ره آداب و رسـوم پارسـیان آراسـته    ت سـودمندي دربـا  هاي آنان را به اطالعامانند بویس و بوید، نوشته

است.
ترین پژوهشگري که تألیفاتی دربـاره آداب و رسـوم زرتشـتیان ایـران دارد،     از زرتشتیان ایران، مهم

آیـین برگـزاري   ، آیـین زناشـویی  ، پوشـی آیین سـدره موبد اردشیر آذرگشسب است. او در چهار کتاب 
ا شرح داده است، و در کتاب دیگـري بـا عنـوان    رآیین کفن و دفن زرتشتیانو هاي ایران باستانجشن

هاي ذکر شده را به همراه شرح آیین نوزودي هایی از تمامی آیینبخشمراسم مذهبی و آداب زرتشتیان
هاي موبد آذرگشسب با وجود آن که اطالعـات  (تشرف به مقام موبدي) در ایران آورده است. در کتاب

نویسنده آن یک موبد زرتشتی است، داراي اعتبار است، اما بـه  که ارزشمندي وجود دارد و به دلیل این
هاي گوناگون و تفاوت آنها، آداب ه سفرهها دربارشود. در این کتابجزئیات مراسم بسیار کم اشاره می

19 The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees.
20 Kotwal. F.M.1969. The Supplementary Texts to the Šāyest ne Šāyest. Copenhagen.
21 Dhabhar, M.A.1932. The Persian Rivayats of Hormazyar Framarz and others.

Bombay.
22 Dārāb Pāhlan. 1924. The Persian Fārziāt-Nāmeh and Kholāseh-i Dīn. ed. J.J.Modi.

Bombay.



هاي آیینی و شیوه تهیـه مقـدمات مراسـم مطالـب بسـیار کوتـاه و       ها، خوراكبرگزاري مراسم و نیایش
اند.مختصري ذکر شده

توان به سـه  میاند، کردههاي زرتشتی ایران منتشر درباره آیینزرتشتیان هاي دیگري که از پژوهش
و مراسـم  درباره  مراسم گاهنبـار، مراسـم تـدفین   23موبد خدایار دستور شهریاربه زبان انگلیسی از مقاله 

اره شیوه برگزاري ایـن  چهارم درگذشتگان اشاره کرد. این سه مقاله مطالب مهم و بسیار ارزشمندي درب
اي گذارند. متأسفانه از این موبد درباره رسوم دیگر نوشتهدر اختیار ما میم. 1914سه رسم در در سال 

ماند.پاسخ میهاي ما بیدر دست نداریم و در این مقاالت هم بسیاري از پرسش
بهروچـا دربـاره   ییدادابهاترجمه کتابی است که موبد شهریارجیگلدسته چمن آیین زرتشتکتاب 

آبـادي یـزدي آن را در   است و ماستر خدابخش بهرام رئیس نرسوفرهنگ و دین زرتشتی نوشتهباورها،
) به زبان فارسی ترجمه کـرده اسـت. در ایـن کتـاب اطالعـاتی کـم ولـی       1275یزدگردي (1265سال 

توان یافت.هاي زرتشتیان ایران میارزشمند درباره آیین
گلدسـته چمـن آیـین    ه.ش) کتـاب  1301یزدگـردي ( 1291د سیاوخش در سـال  موبد مهرگان موب

و بعضـی توضـیحات  «بـا افـزودن   » خیلی کمیاب و طالبـانش زیـاد بودنـد   «را به دلیل این که زرتشت
کند. در این کتاب موبـد مهرگـان   بازنویسی و منتشر می، آیین دین زرتشتیبا عنوان» الحاقات ضروریه

رده و نیرنگ(دعا)هـاي دینـی   ند یسنا و وندیداد را به خط فارسی آوانویسـی کـ  هایی از اوستا مانبخش
راهـوم  مانند نیرنگ برسم چیدن، هوم چیدن، جیوام گرفتن، زور گرفتن، ورس گرفتن، برسم شستن و ف

گرفتن را با توضیحاتی درباره مراسم آن ذکر کرده است.
ها و مقاالت او، مطالب مهمی درباره ابکه کتدکتر کتایون مزداپور پژوهشگر زرتشتی دیگري است 

ـ    آداب و رسوم زرتشتیان کنونی ایران در بر دارد. او در یاداشت د هایی که بر ترجمـه متـون پهلـوي مانن
هاي مهمـی از  قولاست به نقلنوشته» نیایش براي درگذشتگان«و 29دستنویس ام.او، ناشایستشایست

قاالت وي، نوشـتاري بـا   ایشان اشاره کرده است. از آخرین مهاي امروزي زرتشتیان معاصر درباره آیین
بنـدي  است که ضمن بررسی و طبقه» یران هاي معاصر زرتشتیان در اتداوم آداب کهن در رسم«عنوان 

صـر  در دوره معاآنهاها و دالیل تغییرات آداب و رسوم کنونی زرتشتیان ایران، به بررسی نقش این آیین
توجه کرده است.

ررسی منابع پژوهشب. 4
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نگارنده براي این رساله عالوه بر منابع کتبی از منابع شفاهی نیز بهره برده است.

الف) منابع کتبی ـ هر فصل شامل سه بخش بررسی رسم در متون زرتشتی، بررسی رسم نـزد پارسـیان    
اسـت  شدهدر بخش بررسی رسم در متون زرتشتی تالشهند و بررسی رسم نزد زرتشتیان ایران است. 

هـاي زرتشـتی دارنـد،    در منابعی که به زبان اوستایی، پهلوي و فارسـی زرتشـتی مطلبـی دربـاره آیـین     
و روایت پهلوي، نیرنگستان، ناشایستشایستاز متون باستانی؛ وندیدادو اوستاخردهجو شود. وجست

نامـه فرضـیات و بندهشـن صددر، صددرنثر، روایات داراب هرمزیاراز متون دوره میانه و داتستان دینی
ترین منابع مورد بررسی براي تدوین این بخش بوده است.الن مهمهداراب پا

هاي مدي بهره برده شده اسـت. منـابع شـفاهی    براي بررسی رسم نزد پارسیان هند، بیشتر از نوشته
همـی  هاي دستور فیروز کوتوال و خانم یاسمین راستی در تکمیل مطالب این بخـش نقـش م  یعنی گفته

داشته است.
نگارنده در بخش بررسی رسم نزد زرتشتیان ایران، بیش از همه به منـابع شـفاهی کـه بـا پـژوهش      

هـاي موبـد   هاي بویس، مقاالت دسـتور خـدایار، کتـاب   ، تکیه کرده است. نوشتهآوري شدهمیدانی گرد
ر این بخش بوده است.هاي کتایون مزداپور از منابع کتبی مورد استفاده دآذرگشسب و مقاالت و کتاب

ب) منابع شفاهی
اکنون در شهرهاي یزد، کرمان، تهـران، شـیراز، اصـفهان و اهـواز     بیش از نود درصد زرتشتیان ایران هم

ساکن هستند. مسکن زرتشتیان در یک قرن پیش تنها یزد و کرمان بوده است و زرتشتیانی که اکنون در 
. )7: 1382(مزداپـور شـوند  اجرانی از یزد وکرمان محسوب میاند، مهتهران، شیراز و شهرهاي دیگر ساکن

ن بـود، در پـیش   هاي نسبتاً یکسانی را که همساز با زندگی شهرنشـینی ایشـا  این زرتشتیان مهاجر آیین
روزه، پـنج روز پنجـه آخـر سـال و یـک روز      گرفتند و همگی از تقویم جدیدکه شامل دوازده ماه سی

کنند. وي میاورداد در سال کبیسه بود، پیر
اما در یزد حداقل تا پنجاه سال پـیش همـه روسـتاها از تقـویمی قـدیمی و بـدون کبیسـه پیـروي         

آباد به کار پژوهش مشـغول بـود، اول فـروردین تقـویم     ، که بویس در شریف1964کردند. در سال می
روستاهاي مختلـف  . به تدریج در )164: 1977(بویسجوالي در تقویم گریگوریان بود 31قدیمی برابر با 

ها بیشتر شود. یزد نیز پیروي از تقویم جدید رواج یافت و همین امر سبب شد تفاوت در برگزاري آیین
کننـد، در  آباد که همه مـردم آن مراسـم را بـر اسـاس تقـویم جدیـد برگـزار مـی        غیر از روستاي قاسم



هـا ماننـد   بقیه اهـالی تمـامی آیـین   و اندروستاهاي دیگر بعضی از مردم هنوز تقویم قدیم را نگاه داشته
رنگ شدن هاي تقویمی در کماند. این تفاوتگاهنبار و مراسم درگذشتگان را به تقویم جدید انتقال داده

تأثیر نبوده است.بعضی آداب و رسوم بی
نشین وجود دارد. تالش نگارنده بر ایـن بـوده اسـت کـه از هـر      روستاي زرتشتی26اکنون در یزد 

نشین حداقل با یک نفر درباره شیوه برگزاري آداب و رسوم آن روستا صحبت کند. با تشتیروستاي زر
این که کوشش بر این بوده که درباره تمامی جزئیات مراسم پرسیده شـود امـا اگـر ایـن امکـان وجـود       

ه توانست جزئیات همداشت که نگارنده در تمامی مراسم تمام این روستاها شرکت داشته باشد، بهتر می
این رسوم را ثبت کند.

نام این افراد در متن رساله یا به صورت کامل و یا به صورت اختصاري آمده اسـت و مشخصـات   
است.کامل ایشان در بخش منابع شفاهی ذکر شده



کنونی زرتشتیانمراسمفصل اول. 

است که به حساب می آید، از اجزایی مختلف تشکیل شده» واحدي مستقل«هر رسم در عین حال که 

اند واحدي را به وجود آوردهبا نظمی معین در کنار هم قرار گرفته و مجموعهزیر نام و معناي آن رسم 

اي دارد که خود داراي جزئیات مفصل است، مکان برگزاري، هگاهنبار سفر. مثالً رسم)147: 1383(مزداپور

هایی دارند که خاص این شوند، حضور مردم و موبد هر کدام ویژگیمیهایی که خواندهنیایش

کشند زیر نام و معناي رسم گاهنبار اند؛ اما همه این اجزاء که شکل ظاهري آیین را به تصویر میمراسم

رسند. حدت میبا هم هماهنگ شده و به و

توان باطنی قایل شد که مایه اي از اعمال و آداب است، میبنابراین براي هر رسم که شامل مجموعه

مشاهده و بررسی شکل ظاهري و سبب همین وحدتی است که بین اجزاي آن آیین برقرار است. 

رسوم فراتر نخواهد رفت، همراه نباشد، از پوسته ظاهري اینآنهاها، اگر با تعمق و تفکر در معناي آیین

که  دلیل واقعی برگزاري یک رسم در هسته آن نهفته است. در حالی

استاي برادر قصه چون پیمانه است                                    معنی اندر وي مثال دانه

را گر گشت نقل دانه معنـی   بگیـرد   مرد عقـل                                    ننگرد پیمانه 

(مولوي)      



هایی که در شکل ظاهري رسوم بین زرتشتیان روستاهاي مختلف یزد و یا زرتشتیان یزد و تفاوت

ها به گوناگونی و تغییرات تقویم است. بخشی از این تفاوتگیر شود، گاه بسیار چشمکرمان مشاهده می

هاي زرتشتی بیش از هر چیز به تقویم وابسته است. مثالً نوروز و جشن رپتون گردد، چرا که آیینبازمی

داشتند، از هم که هر دو باید در یک زمان برگزار شوند، نزد زرتشتیانی که تقویم بدون کبیسه را نگاه می

است. جشن رپتون که جشنی دینی است و باید در پایان زمستان و در پنج روز نخست ماه فاصله گرفته

است، در حالی که دلیل جا شدهنشینی تقویم بدون کبیسه تا ماه تیر جابهفروردین برگزار شود با عقب

اصلی برگزاري این جشن بازگشت ایزد رپتون است که پنج ماه زمستان بزرگ را به نگاهداري ریشه

مشغول است و در آغاز بهار طبیعت دوباره به روي زمین هاي زیرزمینی درختان و گرم نگه داشتن آب

سته باشد، به تقویم دینی وابسته باقی مانده است که بکه به معنایش واگردد. این آیین بیشتر از آنباز می

ن ملی و مردمی که دلیل حقیقتاً هم نزد زرتشتیان سنتی داراي تقدس است؛ و نوروز به عنوان یک جش

دلیل برگزاري آن یعنی رستاخیز طبیعت، به هیچ دین و مذهب خاصی وابستگی ندارد، با تقویم رسمی 

کشور همراهی کرده است و زرتشتیان قدیمی نیز با این که از تقویم قدیمی بدون کبیسه پیروي 

غاز فروردین تقویم قدیمی تنها کردند و در آکردند ولی نوروز را براساس تقویم رسمی برگزار میمی

آوردند و هیچ اثري از سفره نوروز به مراسم دینی گاهنبار پنجه، دادگاه پنجه و رپتون را به جاي می

خورد.چشم نمی

سال تاریخ پر فراز و نشیب زرتشتیان پس از اسالم باز 1400گوناگونی رسوم به دلیل مهم دیگر 

. دین زرتشتی که در )51: 1382(مزداپورتاً طوالنی بسیار اندك است گردد. آگاهی ما از این دوران نسبمی

هاي پس از اسالم به شدت محدود شهر گستردگی داشت در سدهزمان ساسانیان به وسعت تمام ایران

شد. احتماالً در سده سیزدهم و اوایل سده چهاردهم میالدي بود که بازمانده زرتشتیان ایران در اطراف 

موبد  زرتشتی ؛ و موبدان)195: 1384؛ بویس54: 1382(مزداپورزد و کرمان سکنی گزیدند شهرهاي کویري ی

غربی یزد، مستقر شد. از آن به بعد اطالعی درباره آباد، روستایی دورافتاده در گوشه شمالدر ترك



گر گویا زرتشتیان نقاط دی.)197: 1384(بویسزرتشتیان سیستان، خراسان و آذربایجان در دست نیست 

ایران که توانستند از هجوم مغوالن جان سالم به در برند، نزد زرتشتیان یزد و کرمان پناه 

.جا)(همانگرفتند

میالدي، 1699اصفهان در سال عام اند، اما در قتلزیستهتا عهد صفویه در اصفهان نیز بهدینانی می

آباد و تفت ساکن شدند اه و محمدتنها تعدادي از ایشان زنده ماندند که به یزد گریختند و در خرمش

. گروهی از زرتشتیان کرمان نیز در اصل به یزد تعلق دارند، مثالً مردم جوپار کرمان که )56: 1382(مزداپور

.جا)(هماناند اصوالً یزدي

جا پناه سال پیش یزد و کرمان مرکز بهدینانی شد که از تمامی نقاط ایران به آن700بنابراین حدود 

وکیف آن  هایی را از تمام نقاط ایران به همراه داشتند که ما از کمند. این زرتشتیان، با خود آیینآوردمی

هاي محدودي از این سرزمین پهناور، سبب شد نشینی در بخشآگاهی دقیقی نداریم. چند سده هم

آباد، تفت ، زیندستی، نسبی است. در روستاهایی مانند چممراسمی نسبتاً یکدست پدید آید. اما این یک

ها شباهت بیشتري به هم دارند تا اند، برگزاري آیینو مبارکه که در فاصله نزدیکی از هم قرار گرفته

بین به همین نسبت ، آباد که در فاصله نسبتاً دورتري قرار داردآباد و حسنمثالً با روستاي شریف

شود.مییدههاي بیشتري دهاي دینی در یزد و کرمان تفاوتبرگزاري آیین

آباد، تفت و مبارکه در پنج روز جشن مهرگان (روز مهر تا در روستاي چم، زینبراي نمونه 

شود که هنوز هم زنده است و در روستاهاي دیگر یزد برگزار می» گشت مهرایزد«ورهرام) آیینی به نام 

شود.انجام نمی

خاصی را حفظ کرده است که هايآباد مراسم فروردیگان یا پنجه آخر سال ویژگیدر شریف

هاي گلین مانند عروسک و شتر را به یاد ندارند. ساختن مجسمهآنهاهیچکدام از روستاهاي دیگر 

است.رسمی بسیار کهن است که ابوریحان بیرونی نیز بدان اشاره کرده،آنهاآتشدان و سفید کردن 



که گویا از قدیم دو تاریخ براي آن شوددیده می»جشن سده«ها در نمونه دیگر از این نوع تفاوت

است، یکی صد روز پیش از اول فروردین و بازگشت ایزد رپتون و دیگري صد روز بعد از وجود داشته

رفتن ایزد رپتون یعنی اول ماه آبان؛ سده نخست که در روز اشتاد و آذرماه تقویم زرتشتی قرار 

، مردم 1»هیرُمبا«آباد آن را شت، اهالی شریفهاي گوناگونی داگرفت، نزد روستاهاي مختلف ناممی

نامیدند و از می» شاخِ دربندشاخ«و بهدینان خرمشاه این جشن را 2»هیبیدگ«آباد آن را آباد و نرسیاله

را صد »هیرُمبا«آباد برگزاري آن و روستاهاي دیگر اطالعی در دست نداریم. اکنون تنها روستاي شریف

کنند و بقیه بهدینان یزد و کرمان جشن سده را صد روز پس از وردین برگزار میروز مانده به اول فر

آورند.اول آبان یعنی در روز دهم بهمن به جاي می

یسر مهاي زرتشتی به دست آید و بررسی آن ها براي آن که تصویري کلی از شیوه برگزاري آیین

مقایسه شود.شود، نخست الزم است جزئیات این رسوم معرفی و با یکدیگر 

آ. سفره و نمادهاي مادي امشاسپندان

هاي چه که بر روي سفرهاند، آنهمانطور که زرتشتیان امروز معتقدند و مستشرقین نیز به آن اشاره کرده

از قول )52-51: 1977گیرد با نمادهاي مادي امشاسپندان رابطه دارد. بویس (آیینی زرتشتی قرار می

بد آباد و دستور خسرو جمشید موکالنتر، آقا رستم بلیوانی از شریفالی مزرعهیک کشاورز سالمند از اه

و اکند: موبد و اوستاي که هاي زرتشتی چنین گزارش میاز یزد، درباره حضور نماد امشاسپندان در آیین

هاي فلزي به شهریور، زمینی که روي آنآتش به اردیبهشت، ظرفخواند به اورمزد، شیر به بهمن،می

د نشیند به سپندارمذ، آب به خرداد، نان و میوه ها به امرداشود و موبد روي آن میمراسم برگزار می

تعلق دارد.

1 YZar. hirombā

2 YZar. hibidōg



چون گاهنبارها جشن بزرگداشت آفرینش اهورامزداست، این نمادها به ویژه در سفره گاهنبار به 

و سوگواري حاضر است، ها، آتش و آب در تمامی مراسم شادياز میان اینطور کامل وجود دارند. 

خوانی است و به قول بانو پشوتن شیر و شراب و میوه و حتی در گاهنبار توجی که در واقع جشَن

وبرنگ واجب نیست، آتش و آب پاك حتماً باید وجود داشته باشد. بوي

ه خواند» همازور دهمان«در ایران دهموبد آفرینگان آتش را هنگامی که نیایش پایانی مراسم یعنی 

ها به ، باز کردن دست»همازور بیم«گرداند و همه حاضرین در مراسم با گفتن شود، بین مردم میمی

روي صورت، با موبدي که مراسم را به جاي آورده و زوهر براي آنهاسوي آفرینگان و کشیدن 

تشی که در شوند. آزوهر) می، همازور (=هماستاو پیشکش کردههاي مادي و مینوي اهورامزدا و جلوه

شود، پس خوانی مانند گاهنبار، فروردیگان، مراسم درگذشتگان و سده تقدیس میهاي نیایشتمام آیین

شود. این مراسم هنوز در روستاهاي پیوند میشود و با آتش مقدس هماز مراسم به آتشکده برده می

شود ولی براي مراسممیآباد براي آتش آخرین شب پنجه انجام کالنتر و شریفقدیمی مانند مزرعه

است.دیگر مانن گاهنبار و مراسم درگذشتگان از یاد رفته

نخورده باشد، کسی از آن نچشیده شودحتماً باید پاك و دستها استفاده میآبی که براي سفره آیین

ریختند،باشد و از محلی پاك مانند جوي آب روان یا قنات تهیه شده باشد. ظرفی که آب را در آن می

کشی استفاده می شود شد تا پاك باشد. امروزه از آب لولهسه بار با خاکستر و سپس با آب شسته می

ولی هنوز هم سالمندان ساکن روستاها، ظرف را سه بار با خاکستر و آب می شویند و سپس آن را پر 

زه فقط نزد گذارند. ظرف آب پاك در قدیم حتماً روزین بود که امروکنند و بر سفره میاز آب می

ریزند. اي، چینی یا استیل هم میهاي شیشه. نسل جدید آب را در لیوان یا ظرفشودها پیدا میقدیمی

در کنار آب ساده، در بعضی از روستاها در مراسم گاهنبار و درگذشتگان شربت (آب همراه با شکر و 

م بر سفره قرار می دهند گالب و تخم شربتی) هم می گذارند. برخی براي مراسم درگذشتگان چاي ه

هاي آویشن هاي جدید است. در کرمان براي مراسم گاهنبار، روي آب ساده و پاك برگکه به نظر رسم



پوشی و یمنی است. در مراسم شادي مانند عروسی، سدرهپاشند که نشانه شادي و خوشو گل سرخ می

ها شرکت دارند، پس از ین شادي؛ همه کسانی که در انوروز به جاي آب ساده، گالب حاضر است

نوشند.کنند و شربت گالب میوروي خود را با گالب معطر میمراسم دست

شد، حتماً از جنس مس یا آلیاژ روي بود. هاي آیینی استفاده میهایی که در قدیم براي سفرهظرف

آب و شراب را ».گیردظرف روزین و مسین پاك است و ناپاکی را به خود نمی«گویند: بهدینان می

هاي مس قرار هاي دیگر را در سینی و ظرفحتماً در ظرف روزین می ریختند ومیوه و خوراکی

یز ن)40-39(: ناشایستشایستهاي دیگر در ودن فلزات نسبت به جنسدادند. باور به پاك بمی

ار بار، سنگ با شش ببار شستشو، سیم با دو بار، آهن با سه بار، فوالد با چهار است: زر با یکآمده

شود.شستن از آلودگی نسا پاك می

هاي فصل شود، معموالً میوههایی که به یاد نماد مادي امشاسپند امرداد بر سفره قرار داده میمیوه

ها موجود باشد. کردند انار و به حتماً در میوهکندکه بهدینان تالش میاشاره می)41: 1977(است. بویس 

هاي . غیر از میوه)39: 1977؛ بویس171: فرهنگ بهدینان(گویند می3»ودرین«ها به این میوهزرتشتیان ایران 

4»ركلُ«هاي آیینی زرتشتیان حاضر است که تازه، یک سینی شامل هفت جور میوه خشک هم در سفره

ها مانند شود. لرك غیر از این که نماد آفرینش گیاهی بر سفره است، خیرات اصلی بیشتر آییننامیده می

ها را تشکیل می دهد و به دلیل این که با کالم اوستا تقدیس یافته گاهنبار، مراسم درگذشتگان و جشن

بخش نیز هست.است، سپندینه و برکت

هاي خشک باشد: کند که لرك باید شامل این میوهبویس از قول موبد خداداد نیروسنگی نقل می

لوي خشک، آلو و توت. به نظر او سنجد بسیار مهم است و آسنجد، خرما، کشمش، گردو، بادام، زرد
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