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Abstract

Gâhanbâr is the name of six annual celebrations which divides the year into six seasons or periods. According 
to the Pahlavi writings, each of the six Gâhanbârs is the time of creation of one of the parts of the world. The 
antecedents of the Gâhanbârs date back to pre-Zoroastrian times. As most scientists believe, these celebrations were 
very old and belonged to the Aryan tribes and their settlers. What we do know is that these different celebrations 
have been put together in different Zoroastrian texts in pre-Zoroastrian ethnicities and cultures and have created 
the most important Zoroastrian celebrations which was held this time in commemoration of the seven stages of 
creation of the spiritual and material creation of the universe. It has been going on for over two thousand years. 
This article examined and compared the ancient customs and rituals in the ancient written tradition and the living 
tradition of the Zoroastrians of Iran. In the first part, the ancient written tradition such as the Avestan sources, 
Middle Persian and Zoroastrian texts were studied; in the second part, data were obtained from interviews with 
Zoroastrians in different villages of Yazd. Gâhanbâr celebrations are now held in five days. The Gâhanbâr is very 
common among the Zoroastrians of Iran. Most Zoroastrians, whether poor or rich, consider holding at least one 
sacrificial creator a year as their religious duty.
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چکیده
گاهنبار نام شش جشن سالیانه است که سال را به شش فصل یا دوره زماني تقسیم مي کند. بر اساس نوشته های پهلوی، هریک از 
شش گاهنبار، زمان آفرینش یکی از بخش های جهان مادي است. پیشینه گاهنبارها بسیار قدیم و به دوران پیش از زرتشت می رسد. 
همانگونه که بیشتِر دانشمندان معتقدند، این جشن ها بسیار قدیمي و متعلق به دوران شباني و کوچ نشیني اقوام آریایي بوده اند. آنچه 
می دانیم این است که این جشن های متفاوت، نزد اقوام و فرهنگ های گوناگوِن پیش از زرتشت، در متون زرتشتی در کنار یکدیگر 
قرار گرفته اند و مجموعه مهم ترین جشن های زرتشتی را تشکیل داده اند که این بار، به مناسبت بزرگداشت هفت مرحله آفرینش 
مینوی و مادِی جهان هستی برگزار می شد و تا امروز بیش از دو هزار سال است که پاییده است. در این مقاله آداب و آیین های 
گاهنبار در سنت کهن مکتوب و سنت زنده زرتشتیان ایران بررسی و مقایسه می شوند. در بخش اول، یعنی سنت کهن مکتوب، منابع 
همه متون اوستایی، فارسی میانه و فارسی زرتشتی بوده است و در بخش دوم، داده ها از گفتگوی شفاهی با زرتشتیان روستاهای 
مختلف یزد به دست آمده است. اکنون جشن هاي گاهنبار در پنج روز برگزار مي شود. در میان زرتشتیان ایران، برگزاري گاهنبار رواِج 

بسیار دارد و بیشتر زرتشتیان، چه فقیر و چه غني، برگزاری حداقل یک آفرینگان گاهنبار در سال را از وظایف دینی خود میدانند.

واژه های کلیدی: گاهنبار، زرتشتیان، آداب و رسوم، آیین ها
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مقدمه
را به شش فصل  نام شش جشن سالیانه است که سال  گاهنبار 
میانه: )فارسی  »گاهنبار«  واژة  مي کند.  تقسیم  زماني  دورة   یا 

این  به  اشاره  براي  اوستا  gāhān bār( واژه اي پهلوي است و در 
آمده    yāiriia- ratu1- عبارت  آنها  بر  موکل  ایزدان  و  جشن ها 
است. بخش اول این کلمه از gāθānąm حالت اضافی جمع از واژة 
 Nyberg, 1974,(  »به معنی »گاثا، سرود، شعر -gāθā اوستایی
80(، و بخش دوم آن احتمااًل پسوند vār/bār به معنی »زمان« )نک 
 Nyberg,( است  زمان«( مشتق شده  vāra- »دوره،  سنسکریت: 

 2 .)1974, 93

اوستایی سابقه ای نمی توان یافت و  برای واژة گاهنبار در متون 
به جشن های  اشاره  برای   -yāiriia- ratu عبارت   متون  این  در 
گاهنبار به کار رفته است.  Boyce معتقد است )1975,258( واژه 
ratu در این عبارت به معنای »زمان« است و در فارسی میانه 
نیز مانند واژه gāh »زمان، زمان مقرر« این معنی را نگاه داشته 
است. ترجمة ratu- به gāh در زند اوستا )مثاًل در ترجمة عبارت 
  .)Boyce, 2000, 254( این نظر را تأیید می کند )-asniia- ratu
البته این نظر درست است اما به نظر نگارنده واژة ratu-  در این جا 
هم به معني »زمان« و هم به معني »رد و سرور« است؛ و عبارت  
yāiriia- ratu، هم به معنای فصول سال و هم ایزدان و ردان 
موکل بر زمان هر فصل است. ترکیب اضافي ašahe ratu-  »رد 
یا سرور متعلق به اشه«  در یسنا قطعات 1/9 و 2/9 و ویسپرد 
قطعات 1/2 و 2/2 که به عنوان وصف yāiriia-   به کار رفته 
است، مؤید معنای دوم است. در گزارش زنِد قطعات نام برده، واژة 
 Dhabhar,( ترجمه شده است gāhānbār به  -yāiriia اوستایي

.)1949, 8, 16, 295

واژة gāhānbār و gāh ī gāhānīg به معني »زمان گاهان، گاه سرایش 
گاهان« احتمااًل در ابتدا براي گاهنبار ششم )گاهنبار َهَمس پَت َمیدیم( 
به کار می رفته است و بعدها به جاي واژة gāh یا rad که عنوان کلی 
جشن های فصلی سالیانه )yāiriia- ratu-( در زبان فارسی میانه بوده 
است، واژة »گاهنبار« به کار رفته است. اشارة کرتیر به برگزار کردن 
6798 مراسم دیني گاهنبار با عنوان  radpassāg به این موضوع اشاره 
 )-ratu :اوستایی( rad  می کند که هنوز در آن زمان این جشن ها را

.)Boyce, 2000, 255( مي نامیدند

.)Bartholomae, 1961: 1287-8( صفت است به معني »سالیانه«؛ اگر به عنوان اسم خاص به کار رود، به جشن هاي سالیانۀ گاهنبار و ایزدان موکل بر آنها داللت دارد  -yāiriia 1. واژة اوستایی
 Cited by Modi, 1922:( براي خداوند« معني کرده  است )bār( یا هدیه )gāθā( 2. موبدان پارسي و ایرانی اشتقاق هاي مختلفي را برای واژة گاهنبار ارائه داده اند: دستور پشوتن واژة گاهنبار را »نماز
 Cited by Modi, 1922:( باشد »)gātu/gāc( زمان یا مکان )ambār( ِکاما این واژه را »زمان سرایش گاهان« ترجمه مي کند؛ او همچنین این احتمال را مطرح مي کند که این واژه به معني »انبار .)420
420(. مدي نیز گاهنبار را به معني »انبار یا مجموعۀ زمان« مي داند )Cited by Modi, 1922: 420(. پورداود )1310،  215( بخش اول این واژه را از واژة اوستایی gātu- به معني »گاه، هنگام« و بخش 
دوم آن را از واژة اوستایی yāiriia- به معني »سالي، فصلي« می داند. موبد اردشیر آذرگشسب )1349: 30( دو معنا براي گاهنبار پیشنهاد مي کند: »گاه انبار کردن )غله و میوه(« یا »اوقات بارعام یا مواقع 

جمع شدن )در محلي برای جشن یا نماز جماعت( یا زمان بار و بَر و نتیجه گرفتن از چیزي«.
 A Persian Stronghold of Zoroastrianism (Boyce, 1977).3. در این مورد نك

4. روز یازدهم تا پانزدهم سال زرتشتي، 10-14 اردیبهشت سال خورشیدي

در این مقاله آداب و آیین های گاهنبار در سنت کهن مکتوب و 
سنت زندة زرتشتیان ایران بررسی و مقایسه می شوند. در بخش 
اول، یعنی سنت کهن مکتوب، منبع ما تمام متون اوستایی، فارسی 
میانه و فارسی زرتشتی بوده است و در بخش دوم داده های خود 
را از گفتگوی شفاهی با زرتشتیان روستاهای مختلف یزد به دست 
آورده ایم. نام و مشخصات کسانی که با ایشان گفتگو شده است، در 
پایان مقاله آمده است و در متن مقاله به اختصار و با آوردن حروف 

نخست نام آنها، به ایشان ارجاع داده شده است.
پیش از این، دربارة این جشن کهن و مهم ایرانی پژوهشی میدانی 
است.  نشده  انجام  یزد  مختلف  روستاهای  زرتشتیان  میان  در 
مهم ترین تحقیقات در این موضوع در زبان فارسی به آذرگشسب 
ایران  برگزاري جشن هاي  آیین  کتاب  در  که  دارد  تعلق   )1349(
باستان بخشی را نیز به آداب و رسوم رسمی گاهنبار اختصاص داده 
و به اختصار به آن پرداخته است. تحقیق دیگری به قلم موبد خدایار 
دستور شهریار است که در مقاله ای کوتاه، گزارشی از مراسم گاهنبار 
بویس  را  دیگر  مهم  پژوهش  است.  کرده  تهیه  سال 1914م  در 
انجام داده است. وي در سال های 1964-1963 به مدت دوازده 
ماه در روستایی کوچک در شمال یزد به نام »روستاي شریف آباد« 
اقامت گزید و در این یک سال از نزدیک آداب و رسوم یکي از 
او  بررسي کرد.  و  را مشاهده  زرتشتي  گروه هاي قدیمي و سنتي 
نتیجه مشاهدات خود را در شش مقاله در سال 1975 در انگلستان 
ارائه داد و در سال 1977 آنها را در مجموعه اي به نام »پایگاه ایراني 

زرتشتي گري«3 چاپ کرد. 

گاهنبار، جشنی در ستایش آفرینش 
بر اساس نوشته های پهلوی، هر یک از شش گاهنبار، زمان 
آفرینش یکی از بخش های جهان مادي است. بندهشن مهم ترین 
متنی است که در این باره سخن گفته است: اورمزد »شش آفرینش 
مادي را به شش گاه گاهنبار آفرید، به سالي که سیصد و شصت و 
پنج روز به شمار است و دوازده ماه، هر ماهي سي روز و یک ماه 
سي و پنج روز« )بهار، 1369، 41(. نام شش گاهنبار به شرح زیر 

است:
1. میدیوزرم )اوستایی: maiδiiōi.zarəmaiia-(، به معني »میان  
بهار«، روز خور تا روز دي به مهر از ماه اردیبهشت4، هنگام آفرینش 

آسمان.
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»میان  معني  به   ،)-maiδiiōi.šam )اوستایی:  میدیوَشهم   .2
تابستان«، روز خور تا روز دي به مهر از ماه تیر1، هنگام آفرینش آب.

»)هنگام(  معني  به   ،)-paitiš.hahiia )اوستایی:  پَي تیَشِهم   .3
هنگام  شهریور2،  ماه  از  انارام  روز  تا  اشتاد  روز  غله«،  جمع آوري 

آفرینش زمین.
4. اَیاسِرم )اوستایی: aiiaθrima-(، به معني »بازگشت به خانه«، 

روز اشتاد تا روز انارام از ماه مهر3 ، هنگام آفرینش گیاه.
5. میدیاریم )اوستایی: maiδiiāiriia-(، به معني »میان سال«، 

روز مهر تا روز ورهرام از ماه دي4، هنگام آفرینش چهارپا.
با   ،)-hamaspaθmaēdaiia )اوستایی:  َهَمس پَت َمیدیم   .6
معني نامعلوم، روز اهنود تا روز وهیشتوایش از ماه گاثابیو5، هنگام 

آفرینش انسان.6
در متون اوستایي نیز مکرر دربارة آفرینش مادي سخن رفته  است، 
اما آنها را مستقیماً به گاهنبارها نسبت نداده اند. ترتیب آفریدگان 
در اوستا با بندهشن تفاوت دارد. تنها در یسن 19، بند 8 ترتیب 
آفریدگان با کتاب هاي پهلوي یکسان است یعني نخست آسمان و 
پس از آن آب، زمین، گیاه، چهارپا، انسان و در پایان آذر مزدا اهورا 
آمده  است. در قطعات 19/ 2 و 4 از کتاب یسنا، چهارپا پیش از گیاه 
و آذر پیش از انسان آمده  است. در هفت ها که در بخش اوستاي 

کهن قرار مي گیرد، از آفرینش با این ترتیب سخن رفته است:
»پس اینک اهورامزدا را مي ستاییم که گاو و اشه را آفرید و آب ها 
را آفرید و گیاهان نیک و روشني ها را و بوم را و همة خوبي ها را 

آفرید« )یسن 27، بند 1(.
از آفریدگان پاکي سخن مي رود که  در ویسپرد )کرده 7، بند 4( 
پیش از آسمان، آب، زمین، گیاهان و چهارپایان آفریده  شدند؛ که 
مادي  آفرینش  از  پیش  مثالي  و  مینوي  آفرینش  به همان  اشاره 
است. تنها جایي که مي توان رابطه اي میان مراحل خلقت مادي 
و گاهنبار یافت، قطعاتي از یسنا7 است که در آنها نخست آفرینش 
آب، زمین، گیاه، آسمان، ستارگان، ماه و خورشید ستوده شده و به 
آنها نذر پیشکش مي شود و در قطعة بعدي، از ستایش رداِن روز و 

ماه و سال و گاهنبار سخن مي رود.8
1. روز یازدهم تا پانزدهم سال زرتشتي، 8-12 تیر سال خورشیدي

2. روز بیست و ششم تا سي ام سال زرتشتي، 21-25 شهریور سال خورشیدي
3. روز شانزدهم تا بیستم سال زرتشتي، 10-14 دي سال خورشیدي

4 . روز بیست و ششم تا سي ام سال زرتشتي، 21-25 شهریور سال خورشیدي
5 . روز 25-29 اسفند سال خورشیدي

6. برای اشاره به نام این گاهنبارها در متون اوستایی نك. یسنا، قطعات 1/ 9، 9/2؛ ویسپرد، قطعات 2/1، 2/2؛ آفرینگان، قطعات 3/ 2-11؛ فروردین یشت، قطعه 49 
7. یسنا، قطعات 1/16، 2/16، 3/18، 4/21، 6/15، 7/18

8. براي بخش هاي دیگري از اوستا که به آفرینش مادي اشاره مي کند، نك وندیداد، قطعات 9/ 33 و 42، 11/ 1-2 و 6 و 9، 19/ 35؛ یسنا، قطعات 65/ 12-13، 9/71؛ فروردین یشت، قطعۀ 22
9. احتماالً یعني چهل و پنج روز پس از ماه سپندارمذ )اسفند( و روز انیران )انارام( )آموزگار و تفضلي 1372، 139(

همان گونه که بیشتِر دانشمندان معتقدند، این جشن ها بسیار قدیمي 
در  بوده اند.  آریایي  اقوام  کوچ نشیني  و  شباني  دوران  به  متعلق  و 
گزیده هاي زادسپرم اشاره اي به برگزاري گاهنبار میدیوزرم پیش از 

به پیامبري رسیدن اشوزرتشت شده است:
»چنان پیداست که ]با[ گذشت سي سال پس از زایش، ]زرتشت[ 
ماه سپندارمذ و روز انیران9 )=سي ام اسفندماه( در آن سرزمین که 
چهل و پنج روز پس از نوروز »جشن بهاربود« خوانده شد، رفته بود 
جشنزار  بدان  بسیار  نواحي  از  مردمان  که  بود  پیدا  ویژه  جایي 
مي رفتند. زردشت چون براي رفتن به جشنزار آغاز رفتن کرد، در 
راه ، در دشتي تنها بخفت. در خواب دید که . . . « )راشدمحصل، 

)66 ،1385
در وجر کرد دیني نیز مطلبي دربارة برگزاری جشني در روز انیران 
در آخر ماه سپندارمذ، در ایرانشهر و قبل از رسیدن اشوزرتشت به 
این سرزمین آمده  است، که شاید به جشن نوروز یا به فروردیگان 
و بزرگداشت روان درگذشتگان در پایان سال اشاره دارد؛ رسمي که 

تاکنون در میان بسیاري از اقوام ایراني حفظ شده است:
»]زرتشت[ فرمود از ستمگري دهخدایان و جادوگران مي خواهم با 
همة خویشان و پیوستگان و زنان به یک باره، به فرمان سروش، 
به سوي ایرانشهر بروم تا آسایش و امنیت بینم... در روز انیران، در 
آخر ماه سپندارمذ به ایرانشهر رسیدیم. جشن فرخ بود. بر آن شادي 

کردیم...« )آموزگار و تفضلي، 1372، 165(.
دست نوشته اي پهلوي به نام م.او29، گاهنبار را به زمان پیش از 
زرتشت و دوران پادشاهي جمشید نسبت مي دهد. در این متن از 

زبان اورمزد خطاب به زرتشت چنین بیان مي شود:
»به زمانة شاهي جمشید ویهنگان پس تا اکنون که زرتشت ]به 
زمانه[ برسید )=زاده شد(، از آن زمان، پس شش چیز بسیار نیکو 
شش  این  مردمان  نزد  در  اگر  که  شود  ]وشمرده[  داشته  ایدون 
چیز را بگشتن ]و گردش و رواج باشد[، پس به واسطة آن، بدي 
و زیان گنامینو آن گاه بسیار بازمانَد ]ومتوقف شود و[ از آن، مردم 
همه گیتیان بي رنج و بي پتیاره باشد«. یکي از این 6 چیز بسیار نیکو، 

شش گاهنبار است )مزداپور، 1378، 183-182(.
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به  دور  بسیار  دوراني  از  آنها  نام  حتي  و  این جشن ها  در حالي که 
یادگار مانده  است، به نظر مي رسد شکل گیري نهایي و نسبت دادن 
شش آفرینش به آنها پدیده اي زرتشتي باشد. نام برخي از گاهنبارها 
نشان از دورة  کوچ نشیني و گله پروري اقوام باستاني دارد،  زماني که 
کوچ  دیگر  منطقة  به  منطقه اي  از  آب و هوا،  تغییر  با  دامپروران 
مي کردند و زمان استقرار یا حرکت آنها مناسبت برگزاري جشني 
مي شد. نام برخي دیگر از گاهنبارها به دوره هایي اشاره می کند که 
اقوام کوچ نشین، کشاورزي و یکجانشیني را برگزیده و زمان کاشت 
یا برداشت محصول را دلیلي براي جشن و شادي قرار مي دادند. 
برخي از جشن ها به زماني کهن تر که سال را به دو بخش تابستان 
بزرگ و زمستان بزرگ تقسیم مي کردند بازمي گردد؛ برخي دیگر نیز 

یادگار چهار فصلي شدن سال است.
نخست،  گاهنبارهاي   )2000,   255-254( است  معتقد   Boyce
سوم و چهارم براساس زندگي دامداري وکشاورزي بنا نهاده شده، 
درحالي که جشن هاي دوم و پنجم با نشانه های طبیعي و به خصوص 
سنجش زمان با خورشید ارتباط داشته اند. چهارمین جشن به نظر 
فرارسیدن  از  پیش  پناهگاه  به  دام ها  بازگرداندن  جشن  مي رسد 
زمستان بوده  است. او نوروز را جشن بزرگداشت هفتمین آفرینش 
یعني آتش مي داند و بر این باور است که این جشن را با تمامي رموز 
و نماد هاي خاص آن، خود اشوزرتشت بنیان نهاده  است و پیروان 
نزدیک او که به دنبال اتحاد مذهبي بودند، جشن هاي فصلي را که 
میان مردم رواج داشت به رسوم زرتشتي و آفرینش هاي دیگر پیوند 
زدند و جشن هاي گاهنبار را پدید آوردند. به نظر مي رسد فقط جشن 
همس پت میدیم جشني جدید باشد تا عدد شش زرتشتي کامل شود.

اکنون جشن هاي گاهنبار در پنج روز برگزار مي شود. اما شاید زماني، 
این جشن ها یک روزه  بودند. در آفرینگان گاهنبار که متني به زبان 
اوستایي و بخشي از خرده اوستاست، هر گاهنبار شامل یک روز است 
و آن آخرین روز گاهنباِر پنج روزة کنوني است1؛ احتمااًل بر همین 
اساس است که آخرین روز گاهنبار را مهم ترین روز آن دانسته اند.2 
در نوشته هاي پهلوي و فارسي زرتشتي، جشن هاي گاهنبار پنج روز 
طول می کشد. مثاًل دربارة گاهنبار میدیوزرم در بندهشن آمده  است: 
»نخست آسمان را آفرید به چهل روز از روز هرمزد، ماه فروردین تا 

1. میدیوزرم در روز دي به مهر از ماه اردیبهشت؛ میدیوشَهم روز دي به مهر از ماه تیر؛ پَي تیَشِهم روز انارام از ماه شهریور؛ اَیاسِرم روز انارام از ماه مهر؛ میدیاریم روز ورهرام از ماه دي؛ َهَمس پَت َمیدیم روز 
وهیشتوایش از ماه گاثابیو )خرده اوستا، آفرینگان گاهنبار، نك. پورداود، 1310، 243-241(

Modi, 1922: 421  .2؛ پورداود، 1310، 216
)Dhabhar, 1909: 122( و صددربندهشن )Unvala, 1922: 426( 3. براي نمونه هاي دیگر رک. روایات داراب هرمزیار

4. نیز نك. پورداود، 1310، 228، ي.30
)Bartholomae, 1961: 1191 نیرنگستان، نك(  tšōg .5

)Bartholomae, 1961: 1191 یسنا، 34/3، نك(   phalan :و ترجمۀ سنسکریت  bar  :6. ترجمۀ پهلوي

7 .  اگر با توجه به اشارات اوستایي، میزد داراي معنایي گسترده و شامل پیشکش هاي مادي و مینوي به جهان ایزدان بوده است، باید پذیرفت در دوره هاي متأخر این معنا محدود و محدودتر شده و به »هر 
نوع فدیه و خوردني جامد و نیز به هر گونه سفره، که کشیدن آن همراه با نیایش و یزشن باشد، اطالق مي شود« )شایست ناشایست، نك مزداپور، 1369، 171 و 201(. در روایات داراب هرمزیار دربارة میزد 
چنین آمده  است: »اندر دین به پیداست که در هر ماهي پنج روز میزد کردن بر هیربدان و بهدینان فریضه است ، آن پنج روز این است مهرروز و رشن روز و بهرام روز و اشتادروز و انیران روز. این هر پنج روز 
.)Unvala, 1922, 361  ( »میزد البته باید کردن و میزد آن  را گویند که هرکدام میوه آورند و آن میوه را در پیش زوت نهد و آفرینگان به خشنومن آن روز کند به نام آن کس کنند که میزد مي فرماید

روز آبان، ماه اردیبهشت است. پنج روز درنگ کرد تا روز دي به مهر. 
آن پنج روز گاهنبار و آن را نام میدیوزرم است. آن را گزارش این که 

زیستگاه مهر و ماه و سبزي به پیدایي آمد« )بهار، 1369، 41(.3
فرضیة Boyce این است که در زمان هخامنشیان که تقویم 365روزة 
مصري جایگزین تقویم 360روزه شد، پنج روز بین سي ام اسفند تا 
اول فروردین اضافه و این امر باعث اختالف میان زرتشتیان شد، 
چون باید اعیاد خود را پنج روز دیرتر برگزار مي کردند )255-254  
,2000(. به همین دلیل دو روز قدیم و جدید را به یکدیگر پیوستند و 
جشني شش روزه پدید آوردند. احتمال دارد کرتیر، موبد بزرگ هرمز 
اول، چنین ابداعي را به وجود آورده باشد. وي در کتیبة کعبة زرتشت 
به برگزاری 6798 مراسم دیني براي گاهنبار، در یک سال، در آتش 
بهرامي که خود بنا نهاده است، اشاره کرده  است. چنین رقم باالیی 
برای برگزاری مراسم گاهنبار نشان می دهد این جشن ها احتمااًل در 
آن زمان در شش روز برگزار مي شده اند. شاید بعدها همة گاهنبارها 
تحت تأثیر آخرین گاهنبار یعني همس پت میدیم روز اول خود را از 

دست دادند و پنج روزه شدند.

 آداب گاهنبار در سنت کهن مکتوب
»آفرینگان گاهنبار« در خرده اوستا، تنها متن اوستایی است که 
مطالبی دربارة آیین هاي گاهنبار دارد. در این آفرینگان آمده است 
که گاهنبار داراي میزد )اوستایی: myazda-( یا نذورات آییني است. 
در نظری قدیمی، میزد را درمقابِل »زوهر« )اوستایی: zaoθrā-( و 
مانند واژة اوستایی pāpiθβā-، همان نذرهاي غیرمایع مانند گوشت 
و میوه دانسته اند )Bartholomae, 1961, 888, 1191(4. تفسیر میزد 
در زند اوستا به »گوشت«5 یا »میوه«6 این نظر را تأیید مي کند اما 
این امکان نیز هست که »میزد« در دوره هاي بعدي این معنا را 
یافته  باشد. بنابراین در متون اوستایی به روشنی توضیح داده نشده 
نیایش  به  توجه  با  شاید  است؛  نذري  نوع  چه  »میزد«  که  است 
»آفرینگان گاهنبار« بتوان معناي »میزد« را به هر نوع پیشکش 

مادي یا مینوي براي خشنودي ایزدان تعمیم داد7.
به  باید  توصیه شده  است که مزدیسنان  در »آفرینگان گاهنبار« 
بتوانند یک گوسفند جوان که  اگر  گاهنبار،  براي  عنوان »میزد« 
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شیرخوار نباشد؛ و اگرنه نوشیدني و شربت1؛ و اگر آن را هم نتوانند 
باري از هیزم به اندازة یک پشته یا یک کش )بغل( یا یک دسته 
پیشکش بیاورند؛ و اگر باز هم نتوانند تنها در مراسم شرکت کرده و 
نیایش اهورامزدا را به جاي آورند، چراکه »این است میزد آورده شده 
که مایة خشنودي رد )=سرور مینوي و ایزد جشن گاهنبار( است« 

)پورداود، 1310، 240-239(. 
هر  براي  »میزد«  دادن  که  برمي آید  چنین  اوستایي  متن  این  از 
شش گاهنبار، وظیفة دیني هر فرد محسوب مي شود؛ و هرکس که 
این وظیفه را در هر گاهنبار انجام ندهد یعني »هر کس که نََیَزد 
و نسازد و نخورد و ندهد«2، از یک گاهنبار تا گاهنبار بعدي هرروز 
در  و  مي گیرد3؛  قرار  ذمه اش  بر  استیر  معادل صدوهشتاد  گناهي 
مقابل اگر این خویش کاري را به درستي انجام دهد، از پاداشی بزرگ 
در جهان دیگر بهره مند خواهد شد؛ پاداشي که معادل بخشش و 
خیرات »از روي راستي و نیکي، از براي روان، به مردان پاکدین« 
است )همان جا(. اهمیت میزد براي گاهنبار چنان بوده  است که در 
براي   )Kotwal & Kreyenbroek, 2003, 27, 278( نیرنگستان 
تفسیر عبارتmēzd rōz  یعني »روز میزد« واژة »گاهنبار« برگزیده 
نیز  شده  است. در شایست ناشایست )نک. مزداپور، 1369، 158( 

گاهنبار یک نوع میزد شمرده شده  است.
گاهنبار در متن پهلوی زند آفرینگان گاهنبار کاري اهورایي شمرده 
شده است، و از اینجا دلیل بزرگی و ارزش این رسم نزد مزدیسنان 
روشن می شود. در این متن آمده  است که در آغاز هستی، اهورامزدا 
به همراهي امشاسپندان پس از هر مرحله آفرینش، گاهنباري به جاي 
 آورد و نامي بر آن  نهاد و با امشاسپندان میزد ساخت، پس »مردمان 
 ,1963 ,Dhabhar( کنند«  ومیزد[  ]گاهنبار  به همان گونه  باید  نیز 

150-9( و به یاد بزرگداشت شش آفرینِش خداوند، او را بستایند.
واژة اوستایي  ratu.fritī-  که به معني »خشنودي رد، مایة  رضایت 
rad- و در زند به )Bartholomae, 1961, 1504( و پسند رد« است

franāmišnīh  ترجمه شده  است4، در برخي از قطعات نیرنگستان، 
 Kotwal and( شده  است  تفسیر  گاهنبار«5  »برگزاري  عبارت  با 
Kreyenbroek, 1995, 26; 2003, 150, 154, 192, 270(؛ یعني 
برگزاري گاهنبار، راهي براي ستایش و خشنودِي سرور و رد مینوي 

 Bartholomae, 1961,( فشردن« و به معني »نوعي شربت یا نوشیدني« است که در قطعۀ 14/17 وندیداد هم آمده  است«  -hav  از ریشۀ ، )-hurā :اوستایی ،-súrā :1. در اوستا »هورا« )سنسکریت
.)Dhabhar, 1963, 150( شکر« ترجمه شده  است« šakar در زند آفرینگان گاهنبار، این واژه به .)1837

 )Unvala, 1922, 440-7(    2.  زند خرده اوستا، نك. دابار، 1963، 154 ؛ روایات داراب هرمزیار

3.  در »آفرین گاهنبار« )متون پازند، 90-97(، میزان این گناه براي تمامي گاهنبارها یکسان و روزانه 180 استیر است؛ اما در روایات داراب هرمزیار )Unvala, 1922: 440-7( میزان گناه »میزد 
 Unvala,( براي گاهنبار دوم یعني میدیوشهم یك اردوش معادل سي استیر ،)ندادن« براي هر گاهنبار تفاوت مي کند: براي گاهنبار اول یعني میدیوزرم یك اویریشت یا پانزده استیر )همان، 441
442 ,1922(، براي گاهنبار سوم یك خور معادل شصت استیر )همان، 443(، براي گاهنبار چهارم یك بازا معادل نود استیر )Unvala, 1922, 444(، براي گاهنبار پنجم یك یات معادل صدو هشتاد 
 Kotwal and Kreyenbroek, 1995, 26-28; 2003,( است. در نیرنگستان )Unvala, 1922, 445( براي گاهنبار ششم یك تناویر/تنافور معادل سي صدوشصت استیر ،)استیر )همان، 445

152 ,50 ,34( گناه برگزار نکردن گاهنبار یك اویریشت و در یك سال یك تنافور ذکر شده است. براي میزان این گناهان، رک. شایست ناشایست )مزداپور، 1369، 6-1(.

4.  به معني »فراخواني ایزدان« )شایست ناشایست، نك مزداپور، 1369، 241(
gāhānbār yaštan :5 . فارسی میانه

gāhānbār ī ēw-kardag  :6. فارسی میانه

به شمار آمده است.
که،  است  این  به دست مي آید  نیرنگستان  از  که  دیگري  آگاهي 
»برگزاري گروهي و دسته جمعي6 گاهنبار« اهمیت دیني داشته است. 
کرفة یزشن گاهنبار به صورت یک پارچه و گروهي، بسیار و معادل 
نیم تنافور است )Kotwal and Kreyenbroek, 2003, 62(. کساني 
 ham-radpassāg  که به صورت گروهي گاهنبار را برگزار مي کنند
 Kotwal and Kreyenbroek, 1995, 26; 2003,( نامیده شده اند 
194 ,182( و کرفة »گاهنبار گروهي« به یکا یک این افراد تعلق 
نکنند  شرکت  یزشن  در  بي گناهي  با  که  آنهایي  به  حتي  دارد، 

 .)Kotwal and Kreyenbroek, 2003, 182(
 Kotwal and Kreyenbroek,( در قطعة 2/4 و 2/5 از نیرنگستان
32 ,30 ,1995( آمده  است که گاهنبار تنها مراسمي است که تعداد 
است،  مراسم مهم تر  تعداد  از  آن شرکت مي کنند  در  مردمي که 
در حالي که در آیین هایي همچون ستوش و فروردیگان، تعداد مراسم 
مهم تر از تعداد مردمان است. این باور که هنوز هم میان زرتشتیان 
زنده  است، یادآوِر مضموِن آفرینگان گاهنبار است که براساس آن، 
دادن میزد گاهنبار چه به طور مادي و چه به طور مینوي و ستایش 

اهورامزدا، بر همة مزدیسنان واجب است.
دربارة نیایش هایي که در گاهنبار خوانده  مي شود، از متون چنین 
است،  بوده   نیایش  مهم ترین  »گاهان«  سرایش  که  برمي آید 
آمده  است  گاهنبار«  معادل »یشتن  گاهان«  به طوري که »یشتن 
 .)Kotwal and Kreyenbroek, 1995, 82; 2003, 34, 58, 62(
ویسپرد  به خواندن  عبارت  این  توضیح مي دهد که  موبد کوتوال 
در گاهنبار اشاره مي کند که شامل خواندن گاهان نیز بوده است 

.)Kotwal and Kreyenbroek, 1995, 83(
گفتن   )241  ،238  :1369 مزداپور،  )نک.  شایست ناشایست  در 
 )rad-franāmišnīh( ایزدان«  »فراخواندن  هنگام  َیتااَهو،  چهار 
یعني هنگام گاهنبار، احتمااًل به خواندن چهار َیتااَهو در خشنومن 

آفرینگان گاهنبار و ویسپرد گاهنبار اشاره می کند.
 ,520 ,4-Unvala, vol.1, 1922: 351( در روایات داراب هرمزیار
vol.2, 440 ,1922 ,431( آگاهي هاي بیشتري دربار ة نیایش ها و 
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 Unvala,( آفرینگان هاي گاهنبار آمده  است. در روایت کامدین شاپور
 Unvala, vol.1, 1922,( vol.1, 1922, 351( و روایت کامه بهره 
520( آمده  است که براي مراسم گاهنبار باید نخست دو آفرینگان 
گاهنبار، سپس یک آفرینگان دهمان و یک آفرینگان سروش و در 
پایان، همازور آفرینگان گاهنبار را به  جاي آورد؛ اما در روایت دستور 
برزو )Unvala, vol.2, 1922, 440( تعداد آفرینگان گاهنبار یک بار 
ذکر شده و نیایش هاي دیگر به همان ترتیب روایت هاي قبلي است.

غیر از آفرینگان، خواندن »درون گاهنبار« هم ضروري است »و تا 
درون گاهنبار به نیزند، هیچ چیز نشاید بخورند و نشاید که برگیرند« 
)Unvala, vol.1, 1922, 427(. این درون به خشنومن اورمزد1 و 
 Unvala,( یشتن«2  نشاید  به شب  و  شاید  گاه  همه  در  روز  »به 

.)vol.2, 1922, 431

براي سفرة  گاهنبار »اسپرم و ناوه« )=گل و گلدان( در سمت چپ 
زوت و »اِسم و بوي« )=هیزم و بوي خوش( و »میزد« )=میوه( 
در سمت راست زوت قرار می گیرد و در برگزاری مراسم دو موبد 
از  منظور   .)Unvala, vol.1, 1922, 351, 520( می کنند  شرکت 
»اسپرم یا وسفرم« که در هند آن را گل مي نامیدند، شاخه هایي از 
درخت سنجد یا مورت، به انداز ة  برسم یعني به درازاي یک وجب 
بوده  است. تعداد این شاخه ها در همة آفرینگان  ها پنج عدد است،  به 
غیر از مراسمي که در آنها فقط یک بار آفرینگان دهمان مي خوانند، 
 ,3-Unvala, vol.1, 1922, 352( که در آن سه اسپرم مي نهادند

.)vol.2, 440 ,1922

اهمیت حضور در مراسم گاهنبار و هم بهره شدن در کرفة آن، به 
عنوان یکي از مهم ترین وظایف دینِي زرتشتیان، در متون فارسی 
)نک.  مینوي خرد  کتاب  در  است.  گرفته  قرار  تأکید  مورد  میانه 
تفضلی، 1379: 28( در پاسخ به پرسش دانا دربارة  کارهاي مهتر و 
بهتر، گاهنبار به عنوان سومین کار نیک معرفي مي شود. در فصل 
هجدهم شایست ناشایست نیز آمده است که گاهنبار یکي از سه 
آفریدة اورمزد بوده است که دیو خشم نتوانست در آن خللي وارد 
کند؛ بنابراین اهریمن به او پیشنهاد کرد »در گاهنبار برس، اگر از 

1. »در ایران درون را به خشنومن اورمزد مي خوانند و یشت و آفرینگان به خشنومن رتوبرزت چون در نسخۀ یشت و آفرینگان نوشته، ولي در نسخۀ درین)=درون( گهنبار ننوشته، به خشنومن اورمزد 
.)Unvala, 1922, 431( خدا قرارداده اند

 .)Unvala, 1922, 433( »2 . درحالي که »آفرینگان را به روز و به شب هر دو شاید خواندن
3 . در هند رسم است هر خانواده اي که یکي از نزدیکانش را از دست مي دهد، در سال اول پس از درگذشت او، شش گاهنبار سال را به یاد آن فرد برگزار مي کند )Modi, 1922, 427(. در کنار این 
گاهنبارها که بیشتر حالت خصوصي دارند، گاهنبارهاي عمومي نیز تقریباً در همۀ شهرها برگزار مي شود. بعضي از این گاهنبارها به یك تجارت خانه یا صنف به خصوص تعلق دارند. اما یك گروه دیگر از 
این گاهنبارها را  خیراندیشاني برگزار می کنند که هزینۀ آن را پرداخته و تمامي پارسیان در آن شرکت مي کنند. مثاًل یك گاهنبار عمومي در پنجایت )Panchāyet( که مقداري پول به وسیلۀ کمك هاي 
مالي مردم جمع شده و با آن هر سال شش گاهنبار برگزار مي شود. مقدار کمي از این پول صرف برگزاري مراسم دیني یعني خواندن نیایش ها و تهیۀ لوازم آفرینگان خواني شده و بقیۀ  آن براي یك شام 

همگاني که به آن »نیات« )niāt(  گفته مي شود، هزینه مي گردد.
برگزاري گاهنبار شامل دو بخش است: انجام مراسم هاي نیایش مربوط به گاهنبار؛ و برگزاري جشن رسمي و عمومي. در گاهنبار معموالً چهار نیایش مي تواند برگزار مي شود: آفرینگان گاهنبار؛ باج گاهنبار؛ 
یسناي گاهنبار که با عنوان ویسپرد شناخته مي شود؛ چهار( پاوي گاهنبار. از این چهار نیایش، برگزاري مراسم اول و دوم یعني آفرینگان و باج براي هر گاهنبار ضروري است، ولي مراسم ویسپرد و پاوي 

 .)Modi, 1922, 422-3( اختیاري است و مي توان براي هر گاهنبار آنها را اجرا کرد یا از آنها صرف نظر نمود
4 . اسامی اختصاری نام خالصه شده مطلعان و دانستارانی است که در این پژوهش با آنان گفتگو شده است. 

 5 . گویش زرتشتی:    
 meɪn-e de:(h) )ز.ج( 

ایشان یکي ]ازدیگري[ چیزي بدزدید، گاهنبار شکسته شد و کار به 
کام تو ]باشد[.« )مزداپور، 1369، 233(.

آداب گاهنبار نزد زرتشتیان امروز ایران
در میان زرتشتیان ایران، برگزاري گاهنبار رواِج بسیار دارد و 
بیشتِر زرتشتیان چه فقیر و چه غني، برگزاری حداقل یک آفرینگان 
به  به شمار می آورند.  را جزو وظایف دینی خود  گاهنبار در سال 
قول موبدیار بهمن خرسند »آن که فقیر است با یک بشقاب لرک 
و آن که ثروتمند است با خیرات و دهش مفصل تر، ولي گاهنبار را 

بیشتِر مردم برگزار مي کنند«. 
پارسیان  نزد  گاهنبار  برگزاری  ایران،  زرتشتیان  جامعة  برخالِف 
به سال های 1935-  احتمااًل   آن  علت  ندارد.  چندانی  رواج  هند 
1945م. بازمی گردد که دولت هند برگزاري ضیافت هاي عمومي 
به  که  این جشن ها  در  وقفه اي  دلیل  به همین  و  کرد  ممنوع  را 
آمد؛  برگزار می شدند، پیش  صورت گردهمایی و خیرات عمومی 
و هنگامی که از سال 1970 پارسیان دوباره برگزاری گاهنبارها را 
از سر گرفتند، این مراسم رونق و رواج پیشین را به دست نیاورد 

.3)Boyce, 2000, 256(
در ایران دو نوع گاهنبار رایج بوده  است: 

توجشني  یا  ف.ش(  )م.ب.خ؛  توجش  یا  »توجي«  گاهنبار  الف( 
یعني  است؛  بي وقت )پ.ن.ب؛ ف.ص(  )ب.پ( است که گاهنبار 

زماني غیر از پنج روز گاهنبارهاي »چهره« خوانده  مي شود. 4
نیز  )=بزرگ(«  َمس  »گاهنبار  آن  به  که  »چهره«  گاهنبار  ب( 
مي گویند )ب.پ(، و مراسمي است که در یکي از پنج روز از شش 

گاه گاهنبار خوانده  مي شود.

 گاهنبار توجي
و  مشارکت  با  که  است  همگاني  خیراتي  معمواًل  توجي  گاهنبار 
همکاري تعدادي از زرتشتیان در مکانی عمومي مانند گاهنبارخانه 
مثاًل  برگزار مي شود.  روستا5  میان  میدان  در  یا حتي  درب مهر  یا 
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گاهنبار توجي که در نرسي آباد، هر ماه در روز اشتاد، در مکانی به 
نام »گنُزگ«1 )اتاق کوچک( برگزار مي شود )پ.ن.ب؛ ف.ص(؛ و 
گاهنبار محلة یزد که در روز پانزدهم هر ماه خوانده  مي شود و خیرات 
آن سیروگ، لرک و میوه است.  البته گاهنبار توجي خصوصي نیز 
وجود دارد که در خانه  و با مراسمي مختصر برگزار مي شود )ف.ص(. 
گاهنبار توجي را مي توان هر زماني از سال برگزار کرد ولي چنان که 
گاهنباِر  روزهاي  از  در یکي  را  آن  نباید  نیز مي گوید  پشوتن  بانو 
»چهره« به جاي  آورد »چون هم بهرة گاهنبار مي شود و پس از آن 

هر سال باید آن را برگزار نمود«.
زرتشتیان اغلب گاهنبار توجي را به دلیلی خاص برگزار می کنند؛ 
بالها و حوادث طبیعي مانند سیل و زلزله، مرگ ومیرهاي مکرر در 
و  تندرستي  درخواست  قهري،  حوادث  یا  واگیردار  بیماري هاي  اثر 
شادي زندگان )پ.ن.ب؛ س.م.ف؛ پ.ن؛ ش.ش( برخي از این دالیل 
هستند. بعضی اوقات گاهنبار توجي به نام فردی درگذشته خوانده 
مي شود تا اگر بدهي یا قرضي در این دنیا داشته  است، جبران شود 
)ب.پ(، دراین صورت خواندن فقط یک آفرینگان کافي است )همان(. 

فیروزه صنمي این مراسم را  »َجَشن براي درگذشته« مي نامد. 
برای  برگزار مي شود،  نیز  مناسبت هاي دیگري  گاهنبار توجي در 
دارد  خیرات  و  نذر  )مهرگان(  مهرایزد  در جشن  که  کسي  نمونه 
معمواًل بعدازظهر روز مهرگان یک گاهنبار توجي نیز در درب مهر 
مي خواند )م.ب.خ(. در قدیم هر چند ماه یک بار که استخوان هاي 
درون دخمه را جمع می کردند و در چاه میاني آن به نام »ُسراده« 
می ریختند، بهدینان در مکان دخمه گردهم مي آمدند و یک گاهنبار 
توجي به جاي مي آوردند )د.ت(. همچنین در کنار آیین  هاي دیگر 
مانند »آتش بزرگ کردن« یا »درگذشت اشوزرتشت« نیز گاهنبار 
توجي خوانده مي شود؛ و هم اکنون این رسم رواج یافته است که 
انجمن هاي زرتشتیان در روز جشن هاي ماهیانه، گاهنبار توجي نیز 

برگزار می کنند.
زندگان خوانده  مي شود، سیروسداب  براي  توجي که  گاهنبار  در 
درست نمي کنند، چون سیروسداب ویژة مراسم درگذشتگان است. 
مي شود  برگزار  تندرستي  و  شادي  براي  که  مراسمي  چنین  در 
سروش ایزد«  »شوربای  نام  به  خوراکي  سیروسداب،  به جاي 
)پ.ن.ب؛ ف.ص؛ س.م.ف؛ پ.ن( و »سیروگ سروش ایزد« تهیه 
مي کنند )پ.ن.ب؛ ف.ص(. بانو پشوتن می گوید: »گاهنبار توجي 
نیازي به سفره، میوه، سیروگ، شیر و شراب ندارد. یک ظرف آب 
پاک و تازه، یک بشقاب لرک، یک کلچه مورت ویک ظرف آتش 
کافي است، بعضي افراد »بوي وبرنگ« هم مي کنند ولي واجب 

1.  گویش زرتشتی:  nzogɜg به معنی »اتاقك، اتاق کوچك«
mɪra-m ʃe sar a :2. گویش زرتشتی

3. اصطالح »بنیان گذاشتن گاهنبار« در بین زرتشتیان با عبارت  gambɒr nɒdvun  یعني »گاهنبار نهادن« بیان می شود.

نیست؛ وقف و خیرات هم واجب نیست اما اگر بخواهند مي توانند 
لرک زیاد بخرند و فامیل را دعوت کنند و میهماني هم بدهند، 
ولي براي »گاهنبارَمس« )=گاهنبار چهره( سفره و بوي وبرنگ و 

خیرات الزم است«.
در  دارد.  تفاوت  چهره  گاهنبار  با  نیز  توجي  گاهنبار  نیایش هاي 
یک  وسپس  اورمزدیشت  یا  آتش نیایش  یک  ابتدا  توجي  گاهنبار 
کرده آفرینگان دهمان و یک کرده آفرینگان سروش و در پایان 

همازور دهمان خوانده  مي شود )م.م.ف(.

گاهنبار چهره )گاهنبار بزرگ یا وقفي(
گاهنبار »چهره« یا گاهنبار بزرگ را »گاهنبار وقفي« نیز مي نامند 
اغلب  گاهنبار  بنیانگذار  که  است  مرسوم  زرتشتیان  بین  در  زیرا 
بخشي از دارایي اش، مانند خانه، باغ، زمین یا چیز دیگر را وقف 
گاهنبار مي کند تا درآمد آن هزینة برگزاري این جشن شود؛ این 
کار برای دوام مراسم گاهنبار انجام می شود تا فرزندان یک خانواده، 
برگزاری مراسم را به پشتوانة آن وقف ادامه دهند و قطع نکنند 
غیروقفي  گاهنبارهاي  البته   .)Khudayar Dastoor, 1914, 303(
نیز داریم که تعدادشان نسبت به گاهنبارهاي وقفي کمتر است و 
اکثر بهدینان گاهنبارهاي توجي را به عنوان گاهنبار بدون وقف 
را  مي شناسند. فیروزه صنمي و شوهرش در نرسي آباد گاهنباري 
بنیان نهاده اند که مي گوید: »شوهرم سِر )وقف( گاهنبار است«2، 
برگزار  را  این گاهنبار  او  زنده است،  زمانی که شوهرش  تا  یعنی 
مي کند و به قول خودش بار فرزندانش را سنگین نکرده است و 
آنها وظیفه اي در این باره ندارند. در قاسم آباد نیز بیشتر گاهنبارها 
نجف«  »شاه  وقِف  آنجا  کشاورزي  زمین هاي  چون  غیروقفي اند، 
است و اهالي با هزینة شخصي خود گاهنبارها را بنیان نهاده اند3 
و چون فرزندانشان عهده دار وقف نیستند، اجباري هم براي ادامه 

دادن گاهنبار پدري ندارند )م.ک.م(. 
چنان که گفته شد، مهمترین نتیجة »وقف نهادن« براي گاهنبار 
تا  و  نسل  چندین  تا  را  آن  برگزاري  دوام  که  است  این  چهره 
هنگامي که فردي از آن خاندان زنده است، تضمین مي کند. وقتي 
یک »گاهنباربزرگ« بنیان نهاده مي شد، باید نسل هاي بعدي تا 
وقتي که فردي از آن خاندان زنده  است، گاهنبار اجدادي را در زمان 
م.ک.م(،  م.س.س،  م.ب.خ، ک.ک،  )ب.پ،  کنند  برگزار  خودش 
آیین  این  برگزاري  تداوم  براي  درآمد مطمئن  منبع  و وجود یک 
ضروري است. گوهر بهرام در پاسخ به این سوال که اهنبار را تا 
چند سال باید برگزار کرد، مي گوید: »وقت معیني ندارد، باید آن را تا 
وقتي که زنده هستیم برگزار کنیم«؛ اما بانو پشوتن مي گوید: »سال  
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)یعني سالگرد درگذشتگان( را تا سي سال و گاهنبار را تا صدسال 
باید برگزار کرد«.

آغاز رسم سودمند و مهم »وقف« براي گاهنبار به دوران بسیار قدیم 
بازمي گردد و هنوز هم ادامه دارد و در حقیقت شاید آن را بتوان 
ایران  اجتماعي  دشوار  شرایط  در  گاهنبارها  دوام  دلیل  مهم ترین 
از زرتشتیان در زمان هاي مختلف، براي داشتن  دانست. بسیاري 
خانه،  باغ و زمین زراعتي در محدودیت و تنگنا بودند و بسیاري 
این  اموالشان به وسیلة قدرت هاي حاکم ستانده مي شد. وقف  از 
امالک براي بنیان نهادن گاهنبار که وظیفه  دیني هر بهدین بود، 
هم این اموال را از دستبرد زمانه نجات مي داد و هم منبع در آمد 

مناسبي براي تداوم این رسم مهم به وجود مي آورد.
موبدیار کیخسرو ماوندادي مي گوید: »هر فرد زرتشتي مي توانست 
خانه یا زمین یا چیز دیگري را به دو روش وقف بگذارد، یکي وقف 
اوالدي و یکي وقف دولتي؛ در وقف اوالدي وقف نامه اي نوشته  
مي شد و در آن مشخص مي شد که این خانه یا زمین گاهنبار دارد 
و فرزندان باید گاهنبارش را بخوانند. در وقف دولتي، وقف نامه در 
ادارة  اوقاف به ثبت مي رسید. هردو وقف نامه داراي اعتبار یکسان 
بودند و کسي نمي توانست ملکي را که وقف نامه داشت بفروشد یا 

به زور تصرف کند«.
در دوره هاي قدیم تر رسم نبود که محل گاهنبار را تغییر دهند و 
زرتشتیان، این جشن را در همان جایي که بنیان نهاده شده  بود، 
برگزار مي کردند؛ اما اکنون که بسیاري از زرتشتیان از روستاهاي 
به شهر محل  نیز  را  گاهنبارها  به شهرها مهاجرت کرده اند،  یزد 
به  به تازگی  کرده  اند.  واگذار  انجمن ها  به  یا  منتقل  خود  سکونت 
نیز  وقفي  امالک  از  بسیاري  و ملک،  زمین  قیمت  افزایش  دلیل 
یا  زمین  »وقتي  مي گوید:  بلیوان  جمشید  مي شود.  خریدوفروش 
خانه اي که گاهنبار دارد فروخته مي شود، یا باید با گاهنبارش واگذار 
شود که در این صورت فروشنده  بخشي از پول خانه را به خریدار 
مي بخشد و فرد خریدار تعهد مي کند که هر سال گاهنباِر آن خانه 
را برگزار کند؛ یا خود فروشنده قسمتي از پول خانه را کنار مي گذارد 
و هر سال خودش، در خانة جدید یا درب مهر یا جاي دیگر گاهنبار 

را به جاي مي آورد«.
زماني که گاهنباري بنیان نهاده مي شد، ادامة آن معمواًل به توافق 
فرزندان بستگي داشت؛ مثاًل هرسال به نوبت یکي از آنها عهده دار 
برگزاري این جشن مي شد یا یکي از فرزندان که از امالک نگهداري 

1. آسیاب، وسیله اي براي آرد کردن گندم که با نیروي اسب یا حیواني دیگر مي چرخید.
2.  کتایون کدمي مي گوید: »کسي که فرزند نداشت، هرچه داشت وقف گاهنبار مي کرد، یعني این زمین بچۀ من است.«
3.  به ویژه اگر کسي در یکي از روزهاي گاهنبار درمي گذشت، اغلب در همان روز گاهنباري نیز براي او بنا نهاده  مي شد.

4.  یعني پس از آن که سي سال سالگرد براي درگذشته خوانده شد، براي این که نام او زنده بماند، فرزندانش یك گاهنبار چهره به نام او بنا مي نهند.
5.  هنوز هم موبدان، به ویژه آنان که هوشت )موبد رسمي برگزارکنندة مراسم در یك روستا( هستند، دفترچه اي دارند که تعداد آفرینگان هایي که در هر روز گاهنبار در هر خانه باید بخوانند، نامگانۀ آنها 

و نیز نوع گاهنبار )لرکي یا ناني یا ناني وگوشتي( را در آن یادداشت کرده اند.

و استفاده مي کرد، برگزاری این جشن را بر عهده مي گرفت. بیشتر 
اوقات این فرد پسر کوچک خانواده بود چون بیش از دیگر برادران 
و خواهرانش وظیفه نگهداري پدر و مادر و اموال ایشان را بر عهده 
داشت )س.خ؛ م.ک.م(. کساني که فرزندي نداشتند، گاهنبار را به 

خویشاوندان یا به موبد واگذار مي کردند )م.م.ف(.
بنیان نهادن گاهنبار، غیر از آنکه وظیفه اي دیني محسوب مي شد، 
انگیزه اي دروني و عاطفي نیز به همراه داشته است و آن عشق 
به خیرات و دهِش بخشي از دارایي و باقي گذاشتن نام نیک از 
مي گوید:  سخن  عشق  این  از  جراح  زمرد  بوده  است.  خویش 
»گاهنبار که مي خواندند، دور هم جمع مي شدند، کار مي کردند، جار 
مي کشیدند که آفرینگان مي خوانند به نام فالن کس و خدابیامرزي 
مي دادند؛ براي همین وقتي دیگران گاهنبار داشتند، بقیه هم دلشان 
می خواست که خیرات و گاهنبار داشته  باشند. کسي را می شناختم 
که هیچ نداشت، فقط یک گردون1 داشت. او این گردون را وقف 

گاهنبار کرد و گاهنباري را بنیان نهاد«.
حفظ زمین، خانه و باغ، باقي ماندن نام فرد وقتي فرزندي نداشت2، 
یا بعد  ایشان3  از درگذشت  نام پدر و مادر پس  زنده  نگاه داشتن 
نهادن  بنیان  براي  انگیزه هاي دیگري  آنان4،  از سي امین سالگرد 
و  ز.ج(؛  ش.ش؛  م.ک.م؛  س.م.ف؛  )ک.ک؛  بوده  است  گاهنبار 
بهدینان، خواندن گاهنبار براي درگذشتگان را موجب برکِت خانه و 

خانواده مي دانستند )ک.ک؛ م.ک.م(.
کساني که انجام این وظیفه را از چند نسل قبل به ارث برده بودند، 
گاه به نامگانة خود و یکي دیگر از اعضاي خانواده، یک آفرینگان 
دلیل  این  به  مي کردند.  اضافه  گاهنبار  اصلي  آفرینگان  به  دیگر 
است که بسیاري از گاهنبارهایي که امروز برگزار مي شود، چندین 
آفرینگان دارد. مثاًل مهربان انوشیرواني و همسرش بانو رشید در 
محلة یزد 27 آفرینگان گاهنبار دارند، یا بانو پشوتن در مریم آباد 8 
آفرینگان گاهنبار دارد. در قاسم آباد رسم بود که هرکس آفرینگان 
جدید اضافه مي کرد، یک کله قند به دهموبد و موبد هدیه مي داد و 
ایشان هم نامگانة آفرینگان جدید را در دفترچه یا تقویم مخصوصي 

که داشتند،  یادداشت مي کردند5.

چند  گاهنبارهاي  برگزاري  گوناگون  شیوه هاي 
آفرینگاني 

براي برگزاري هریک از آفرینگان هاي گاهنبارهاي چند آفرینگاني، 
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یک سینی لرک و خواندن یک آفرینگان کامل1 الزم است )م.م.ف(، 
تعداد  کم شدن  و  گاهنبارها  تعداد  افزایش  دلیل  به  به تدریج  اما 
ابداع  گاهنبارها  این  برگزاري  براي  گوناگوني  روش هاي  موبدان، 
شد. بانو پشوتن براي 8 گاهنبار، دو سیني لرک مي گذارد، هرکدام 
براي چهار گاهنبار و دو بار آفرینگان کامل خوانده مي شود و دوبار 
لرک خیرات مي شود؛ خوراکي هاي گاهنبار مانند نان، سیروگ، میوه 
و چیزهاي دیگر نیز دو بار در ظرف هاي جداگانه گذاشته مي شود. 
سیروسداب را هم دو بار درست مي کند؛ یک بار در ابتدای گاهنبار و 
یک بار در آخر آن؛ اما تنها یک سفره مي کشد چون معتقد است دو 
سفره »ساخت ونساخت«2 دارد. او مي گوید: »من حتي دو سفره هم 
دوختم ولي پسرم ُمرد، همه چیز حساب دارد اما ما این حساب ها 

را نمی دانیم«. 
خداداد دهموبد حسیني نیز به تازگي به جاي شش آفرینگان، سه 
آفرینگان مي خواند و در هرکدام نام دو نفر را یاد مي کنند و سه بار 
لرک مي دهند. بعضي بهدینان نیز فقط یک آفرینگان به نام چندین 
)آ.خ؛ م.ک.م(. یک روش  لرک مي دهند  و یک بار  نفر مي خوانند 
تعدادي  برگزاري  دارد،  رواج  قاسم آباد  روستاي  در  مثاًل  که  دیگر 
از آفرینگان هاي گاهنبار با لرِک کمتر است که آن را »آفرینگان 
بشقابي« نامیده اند )م.ک.م( به این صورت که اگر کسي ده گاهنبار 
داشت، ده آفرینگان کامل خوانده مي شود ولي به جای ده لرک 
کامل، چهار سینی بزرگ و شش بشقاب کوچک لرک در سفره 
مي گذارند. چون خود صاحب خیر اصرار دارد که نیایش آفرینگان  ها 
کامل و ده بار خوانده  شود، به دو روش عمل مي کنند، یا دو موبد 
مراسم را برگزار مي کنند و هرکدام پنج آفرینگان را مي خوانند یا 
یک موبد صبح آفرینگان هاي بشقابي و بعدازظهر آفرینگان هاي 
لرکي را مي خواند و خیرات هم بعدازظهر انجام مي شود )م.ک.م؛ 
س.م.ف(3. چنین رسمی در روستای اهرستان و مزرعه کالنتر نیز 

انجام می شود. 
به  که  زرتشتیاني هستند  هنوز هم  نوآوري ها،  این  وجود همة  با 
همان روش قدیم، برای هر آفرینگان گاهنبار، یک آفرینگان کامل 
به جای می آورند و پس از هر بار آفرینگان خواني، لرک کامل خیرات 
مي کنند و دوباره مردم همراه با موبد یا موبدان کشتي نو مي کنند 
و سپس آفرینگان بعدي را مي خوانند و این کار مثاًل پنج یا ده بار 

1.  آفرینگان کامل براي گاهنبار، شامل دو کرده آفرینگان گاهنبار، یك کرده آفرینگان دهمان، یك کرده آفرینگان سروش یا پنجۀ سروش و یك همازور دهمان )یعني آفرین دهمان( بوده  است )م.ب.خ(.
2.  یعني ممکن است به کسي نسازد و برایش بدیمن و بدشگون باشد.

3.  رسم جدید »آفرینگان بشقابي« را موبدیار کیخسرو ماوندادي در قاسم آباد برچید. اکنون در این روستا هر خانه اي که چندین گاهنبار در یك روز دارد، یك یا دو آفرینگان مي خواند و به همین تعداد 
لرک کامل تهیه مي کند و نام درگذشتگان و بانیان گاهنبار را در همین یك یا دو گاهنبار یاد مي کند )م.ک.م(.

pesgɜm-e mas  :4. گویش زرتشتی
luwog  :5. گویش زرتشتی

gel-e svɪz :6. گویش زرتشتی
softʃa, soptʃa :7. گویش زرتشتی

8.  بانو پشوتن مي گوید: »براي گاهنبار شراب کهنه و آب تازه )xeɪr-ɒv-e ko:na vo ɒv-e tɒja( سر پسگم مي گذاشتیم.«

تکرار مي شود )ک.ک؛ م.ب.خ؛ ش.ب(.

مراسم گاهنبار چهره
طول  به  روز  دو  واقع  در  خانه  هر  در  گاهنبار  مراسم  قدیم  در 
به ویژه  خانه  رفت وروب  به  مراسم  از  قبل  روز  مي انجامید؛ 
و شستن سفره ها  بود  گاهنبار  برگزاري  مکان  »پسگم  َمس«4 که 
و ظرف ها سپري مي شد. صاحب خیر در انجام این کارها تنها نبود 
و خویشاوندان و همسایگان به او کمک مي کردند. براي گاهنباري 
که خیراتش نان یا گوشت بود، نان هاي کوچکي به نام »لوُوگ«5 
به تعداد جمعیت روستا مي پختند و گوسفند کاملي را در تنور بریان 
مي کردند تا براي روز بعد آماده باشد. بعدازظهر هم پسگم مس را 
براي گاهنبار مي چیدند. ابتدا »ِگلِ سفید«6 در همه جاي پسگم مس 
و در درگاه خانه پاشیده مي شد و بعد سفرة گاهنبار را می کشیدند. 
مراسم  )مانند  سفید  رسم کشیدن سفرة  روستاها،  بیشتر  در  گویا 
)م.ب.خ؛ گ.ض؛  نداشته  است  وجود  گاهنبار  براي  درگذشتگان( 
ز.ج؛ ف.ص؛ پ.ن.ب؛ ف.ش( و همة خوراک های گاهنبار را روی 
زمین می چیدند؛ اما امروز رسم گستردن سفرة سفید براي گاهنبار، 

به خصوص در شهرها کاماًل رایج شده  است.
از مراسم روي پسگم مس چیده مي شد، عبارت  آن چه روز قبل 
بود از: یک سیني مسین پر از میوه هاي فصل، تعدادي نان که 
یا  »لَگن«  نام  به  بزرگي   مسي  ظرف  در  مخصوص  سفرة  در 
و  پاک  آب  از  یکي  روزین که  کاسة  دو  »ُسفچه«7 مي گذاشتند، 
تازه پر شده  بود و دیگري از شراب8، یک کاسة مسین پر از شیر، 
َکلچة )گلدان( مورت، ظرف آتش همراه با بوي خوش، لرک و 

برخي خوراکي هاي دیگر.
قرار  ماوندادي مي گوید: »ناني که روي پسگم  موبدیار کیخسرو 
باید نان بزرگ بود، لوُوگ یا نان هاي کوچکي که  مي دادند حتماً 
قرار نمي گرفت«.  تهیه شده  بود، سر سفرة گاهنبار  براي خیرات 
روي نان هاي بزرگي که روي پسگم مس قرار مي دادند، دانه هایي 
بو  مانند کنجد،  تخم گشنیز، سیاه دانه و گل زردک مي ریختند که 
داشته  باشد. تعداد نان  ها نیز فرد بود، زمرد جراح از عدد هفت )هفت 
عدد کماچ، هفت عدد نان، هفت عدد سیروگ( و فرنگیس شیرویا 

از عدد سه یاد مي کنند.
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آب پاک و تازه را از جوي آب روان تهیه مي کردند، فردی که این 
آب را می آورد باید از جهت آیینی پاک بود. همچنین از این آب نباید 
نوشیده می شد، چون تماس با دهان،  سبب »پِرنگین«1 شدن ظرف 
و آب درون آن شده و دیگر براي استفاده در کارهاي دیني ناپاک 

محسوب مي شد.
در برخي روستاها، براي گاهنبار شیر نمي گذاشتند )ز.ج؛ س.م.ف( و 
شاید به جاي آن سیروسداِب شیر درست مي کردند. در روستاهایي 
که شیر هم روي پسگم مس مي گذاشتند، باید آن را از خانة یک 
فرد زرتشتي تهیه مي کردند که دوشندة آن زرتشتي باشد و شرایط 

پاکي را رعایت کرده  باشد )گ.ض؛ ش.ش؛ ف.ت؛ ب.پ؛ ک.م(.
خوراکي هاي  براي  مسین  یا  روزین2  ظرف هاي  از  تنها  قدیم  در 
روزین  کاسة  در  حتماً  را  شراب  و  آب  مي شد.  استفاده  گاهنبار 
مس  ظروف  از  چیزها  بقیة  براي  و  ف.ش(  )ف.ص؛  مي ریختند 
ظرف ها  نوع  این  صنمي  فیروزه  قول  به  چون  استفاده مي کردند، 
این  آماده کردن  و  پاک  براي  نمي گیرد.  به خود  )ناپاکي(  پلشتي 
روان  آب  در  و  تمیز مي سابیدند  با خاکستر  را  آنها  ظرف ها حتماً 
مي شستند، به این ترتیب براي آیین هاي دیني »پاکیزه« و قابل 
استفاده مي شد. به تدریج کاربرد لیوان هاي شیشه اي براي شراب و 
شیر گسترش پیدا کرد. امروزه با وجود آن که کاسة روزین به ندرت 
در خانه ها پیدا مي شود، اما هنوز بسیاري از بهدینان سنتي آب را در 
کاسة روزین مي ریزند و براي دیگر چیزها از ظروفي با جنس هاي 
مختلف مانند چیني یا استیل استفاده مي کنند، اما ظرف سفالي یا 

مالمین کمتر به کار برده مي شود.
خیرات اصلي گاهنبار »لُرک« است که به گفتة  گوهر ضیاءتبري 
و فرنگیس شیرویا شامل هفت جور میوة خشک بوده  است. بعدها 
به جاي لرک، دهش نخود خام، لوبیا، شکر، انگور و چیزهاي دیگر 
یافت )م.ک.م؛ م.س.س(. گاهنباري  رواج  بعضي روستاها  نیز در 
لرکي«  »گاهنبار  نام  به  مي شود،  خیرات  لرک  فقط  آن  در  که 
شهرت دارد. در کنار گاهنبار لرکي، گاهنباری نیز برگزار می شود 
این گاهنبارها غیر  نان و گوشت است. در  یا  نان  که خیرات آن 
با گوشت  لوُوگ همراه  یا  نام »لوُوگ«  به  نان کوچکي  از لرک، 
براي کسانی  بیشتر  بریان شدة گوسفند خیرات مي شود و سهمي 
که در خدمت جامعه هستند مانند موبد، دهموبد، آتشبند، ساالر و 
پاکشوي کنار گذاشته  مي شود )م.ک.م؛ ز.ج؛ ک.ک(. در »گاهنبار 
بسیار  که  مي شود  داده  هم  »چاشني«  روستاها  بعضي  در  ناني« 

پرطرفدار است )ف.ص؛ پ.ن.ب(.
prɜngɪn :1. گویش زرتشتی

tɒs-e ruz/ruzɪn, pyɒle-y ruzɪn :2. گویش زرتشتی
3.  در روزهاي »نَُبر« آبگوشت بزباش درست مي کنند )ف.ش(.

xɪye-y taš; xɪye-y ʃɪv-e taʃ :4. گویش زرتشتی
sɪrog-e sva :5. گویش زرتشتی

خیرات لرک، نان، گوشت و چاشني همگاني است و نیاز به دعوت 
ندارد و تمامي بهدینان وظیفة دیني خود مي دانند که اگر در خانه اي 
گاهنبار برپاست، در آن شرکت کنند و با آن »هم بهره« شوند ؛ یعني 
از سودش بهره مند شوند. روایتي بین زرتشتیان یزد و کرمان زبانزد 
است که اگر نمي تواني در گاهنبار شرکت کني، از کنار خانه اي که 
گاهنبار در آن برپاست، عبور کن و سنگي را بر بام آن خانه بینداز 
تا تو هم در کر فه و بهرة نیک آن مراسم سهیم باشي )ز.ج؛ ک.ک؛ 

ب.پ؛ م.ا و...(.
در کنار این دهش هاي همگاني، بعضي از »صاحب خیر«ها میهماني 
هم مي دهند. خوراک رایج این میهماني ها معمواًل آش است و به 
قول معروف »رسم گاهنبار آش و شوربا است«3 )م.ب.خ؛ م.ک.م؛ 
ف.ش؛ ک.ک(. امروزه بعضي زرتشتیان میهماني هاي مفصل تري 
براي گاهنبار تدارک مي بینند. با این که این میهماني های خاص، 
خانواده هاي  به  بیشتر  و  نمي آید  حساب  به  گاهنبار  واجب  رسم 
ثروتمند تعلق دارد )م.ب.خ؛ م.ک.م(؛ اما برخی از برگزارکنندگان 
گاهنبارها، این میهماني ها را نیز با دعوت همگاني برگزار مي کنند یا 
خوراک را در خانه آماده و خیرات مي کنند )مثاًل در روستاي حسیني 
یا شریف آباد( یا آش و آبگوشت را به در خانه ها مي برند )مثاًل در 

روستاي چم، تفت و خرمشاه( )ک.ک؛ ف.ش(.
هنگاِم خواندن آفرینگان گاهنبار، یک ظرف از تمام خوراک هایی 
که خیرات گاهنبار را تشکیل مي دهد، یعني گوشت بریان، آش، 
روي  آماده شدن،  محض  به  دیگر،  چیزهاي  و  چاشني  آبگوشت، 
پسگم بزرگ و کنار چیزهاي دیگر قرار مي گیرد. از خوراک هاي 
انواع »ُکماچ« است. فرنگیس شیرویا  دیگر گاهنبار »بِبریَزن« و 
مي گوید: »در گاهنبار حسیني و تفت، سه چهارتا ببریزن با گوشت، 
پیاز، سیب ، به و ادویه درست مي کنند و روي نان در پسگم َمس 

قرار مي دهند«.
تنها چیزي که باقي مي ماند »بوي وبَرنگ« است، که شامل سیروگ، 
تخم مرغ سرخ شده، تخم مرغ زیرآتش4 و سیروسداب است که باید 
شود.  تهیه  آن  از  پیش  درست  یا  آفرینگان  خواندن  هنگام  حتماً 
»سیروگ« ناني است گرد که از خمیر ورآمده تهیه شده و آن را در 
روغن فراوان سرخ مي کنند. این روغن در قدیم حتماً روغن کنجد 
یا روغن دنبة گوسفند بود و باید از فردي زرتشتي خریداري مي شد. 
امروزه از روغن هاي مایع معمولي براي سرخ کردن سیروگ استفاده  
مي شود. قبل از این که  سیروگ هاي معمولي را تهیه کنند، در ابتداي 
کار »سیروگ سگ«5 را سرخ مي کنند که شکلي دراز و پرحجم دارد. 
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پس از آنکه همة سیروگ ها سرخ شد، یک تخم مرغ در روغن سرخ 
مي شود و روي سیروگ ها در یک سیني مسین قرار مي گیرد.

تعداد این نان هاي روغني به تعداد آفرینگان ها بستگي دارد. مثاًل بانو 
پشوتن که هشت گاهنبار دارد و آنها را با دو بار خواندن آفرینگان 
برگزار مي کند، سیروگ ها را در دو ظرف جداگانه مي گذارد؛ ولي به 
ندارد.  ثابت و یکساني در روستاهاي مختلف وجود  هرحال رسم 
چنان که بهدینان )گ.ض؛ ز.ج؛ م.ک.م( مي گویند، تعداد تخم مرغ 
زیرآتش و سیروسداب در بیشتر روستاها برابر با تعداد آفرینگان ها 
است. مثاًل اگر کسي پنج گاهنبار دارد، پنج تخم مرغ زیر آتش سرخ 
مي کند و پنج بار هم سیروسداب درست مي کند. بانو پشوتن نیز 
که هشت گاهنبار را با خواندن دو آفرینگان به جاي مي آورد، دوبار 

سیروسداب درست مي کند. 
پیش  داشتند،  خبر  گاهنبارها  از  روستا  یک  اهالي  همة  این که  با 
از آغاز هر گاهنبار دهموبد یا فرد دیگري از آن خانه، به پشت بام 
بلند  صداي  با  و  مي رفت  )م.ک.م(  سرکوچه  یا  ف.ش(  )ک.ک، 
به  )م.ک.م(.  مي خوانیم«1  گاهنبار  »باج  که:  مي کشید  »جار« 
مي شدند.  جمع  بود،  برپا  گاهنبار  که  خانه اي  در  مردم  این ترتیب 
خانه  راهروی  و  اتاق ها  در  زنان  و  خانه  داخل  در  مردان  معمواًل 
مي نشستند. Boyce نقل مي کند که حتي معلم روستا، بچه هاي 

مدرسه را با خود به گاهنبار مي آورد )41 , 1977(.
با آمدن موبد، مراسم آفرینگان گاهنبار شروع مي شد. پیش از آن که 
موبد یا موبدان اوستاخواني را آغاز کنند، دهموبد با صداي بلند و به 
گویش زرتشتي جمالتی را به عنوان مقدمه می گفت. نمونه  هایي از 
این مقدمه ها که به قول موبدیار بهمن خرسند »جارگاهنبار« هم 

گفته مي شود، چنین است:
»به نام خدا و هزارویک نام خدا، به رخصت پروردگار، به رخصت 
امشاسپندان فیروزگر، به رخصت کل جمع، آفرینگان گاهنبار فالن2 

به نام روانشاد بهدین بهشتي روان فالن کس« )م.ب.خ(.
»هزارویک نام خدا، بهدینان و بسته کشتیان به باج باشید، آفرینگان 
مي خوانند با نام فالن کس، هرکس حقي دارد در بهشت بهره اش 

را ببرد« )م.ک.م(.
گاهنبار  آفرینگان  باشید،  هوشیار  بهدینان  خدا،  نام  »هزارویکي 
یا  روان فالن کس خوانده  مي شود، هرکس حقي  اشویي  بهرة  از 

 vɒj-e gambɒr e krɪm, hɑy :1. گویش زرتشتی
2.  نام چهرة گاهنبار گفته مي شود.

3.  در قدیم تقریباً همۀ مرداني که در گاهنبار شرکت مي کردند،  کشتي به همراه داشتند که آن را یا به کمر بسته بودند یا در جیب گذاشته بودند )م.ک.م، م.س.س(؛ زنان نیز برخي کشتي را به کمر 
مي بستند )ش.ش( و برخي دیگر به صورت حمایل روي »هیکِل« راست )شانه و دست راست( مي انداختند )گ.ب(، ولي تعدادشان اندک بود. همۀ این افراد همراه با موبد کشتي نو مي کردند.

4.  کساني که چندین آفرینگان گاهنبار دارند، پس از پایان هر آفرینگان لرک را بین مردم تقسیم کرده و قبل از آن که آفرینگان جدید آغاز شود، دهموبد اعالم مي کند که آفرینگان جدید به نام چه کسي 
خوانده  مي شود و از مردم مي خواهد که برخیزند و دوباره کشتي نو کنند.

5.  پنجه سروش، نام دیگر »آفرینگان سروش« در خرده اوستاهایی است که به خط فارسي نوشته شده اند.
tʃom-e  sva :6. گویش زرتشتی

بهره اي دارد، کساني که آمده اند و رفته اند، همه خدایشان بیامرزاد« 
)م.س.س(.

همراه  به  که کشتي  هر کس  و  دهموبد  موبد،  مراسم  در شروِع 
اوستاهاي  موبدان  یا  موبد  سپس  و  مي کنند4  نو  کشتي  دارد3، 
گاهنبار را مي خوانند که قباًل شامل دوکرده آفرینگان گاهنبار، یک 
کرده آفرینگان دهمان، یک کرده پنجة سروش5 و یک کرده همازور 
دهمان بود )م.ب.خ(. در قاسم آباد موبد چند ساعت پیش از شروع 
گاهنبارها به تمامي خانه هایي که آن روز گاهنبار داشتند، مي رفت و 
اوستاي »درون گاهنبار« را به جاي مي آورد )م.ک.م(. اکنون دیگر 
درون گاهنبار را نمي خوانند و دو کرده آفرینگان گاهنبار به یک 

کرده کاهش یافته  است.
موبد  با  همراه  مي داند،  را  آفرینگان ها  خواندن  هرکس  مردم   از 
زمزمه مي کند، وگرنه به جاي آنها سیزده بار اَِشم ُوهو و بیست و 

یک بار َیتااَهو مي خواند.
پس از پایان نیایش ها، قبل از این که کسي به غذاهاي سر سفره 
دست بزند، نخست دهموبد یا صاحب خیر، سهمی از آنچه را که 
بر سفره قرار دارد، برای سگ روستا6 کنار می گذارند. در قدیم آب 
کاسة روزین را مي ریختند و مقداري از هرآنچه براي مراسم روي 
نان، سیروگ سگ،  مانند سیروسداب،  بودند،  بزرگ گذاشته  صفة  
تخم مرغ  شده بود،  پخته  آتش  داغ  خاکستر  زیر  که  تخم مرغي 
روزین مي ریختند  در کاسة  را  میوه  گاه کمي  و  سرخ شده، کماچ 
)ب.پ؛ ز.ج؛ ف.ص؛ ف.ش(. کیخسرو ماوندادي مي گوید »هنگام 
ادامه  او  مي کردیم«؛  زمزمه  »اَِشم ُوهو«  چیزها  این  کردن  جمع 
مي دهد: »کساني که چندین گاهنبار داشتند، پس از هر آفرینگان، 
جداگانه »خوراک سگ« را آماده مي کردند و یکي از افراد خانه آن را 
روي سنگي که براي همین منظور در نزدیکي هر خانه وجود داشت، 
قرار می داد، ظرف را مي شست و دوباره آب پاک در آن مي ریخت 
معمواًل خود  آفرینگان،  آخرین  از  بعد  پسگم مي گذاشت؛  روي  و 
صاحب خانه خوراک سگ را به کوچه مي برد«. بهدینان )د.ت؛ ز.ج؛ 
ف.ص( از خواندن دعاي »اَِشم ُوهو« هنگام دادن خوراک به سگ 
یاد مي کنند. امروزه چون کاسة روزین کمتر پیدا مي شود، خوراک 
سگ را در کاسة مسین یا هر ظرف دیگر مي ریزند و آن را براي 

سگي که در روستا یا آرامگاه زندگي مي کند، مي برند.
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ماهي«1 هم جمع  مانند شریف آباد »خوراک  روستاها  بعضي  در 
مي کردند، به این ترتیب که مقداري از آب سر سفره را در یک 
ُخرد  آن  در  لرک  و  پاک  نان  مقداري  و  ریخته  مسین  ظرف 
مي کردند و آن را با زمزمة »اَِشم ُوهو« در آب روان مي ریختند. 
بقیة نوشیدني ها مثل آب و شراب را یا مي نوشیدند، یا در باغچه و 
کنار درختان، یا پاي دیوار داغ و آفتاب خورده مي ریختند که بوي 

آن به هوا بلند شود.
گاهنبار  پایان  در  را  روزین  کاسة  »باید  مي گوید:  پشوتن  بانو 
دوباره پر از آب کرد و بر سر پسگم گذاشت، شاید روان یکي از 
درگذشتگان دیر آمده یا تازه آمده ، به دنبال آب آمده است، آب باید 

همیشه سر پسگم باشد.«
تقسیم  مردم  بین  را  گاهنبار  خیرات  آفرینگان  هر  پایان  از  پس 
مي کنند. قدیم در روستاها این کار به وسیلة دهموبد و دستیارانش 
انجام مي شد. آنان پارچه هاي بزرگي به نام »چادرشب« را به کمر 
مي بستند و لرک را در آن مي ریختند و بین مردم تقسیم مي کردند. 
خیرات نان، یا نان وگوشت نیز به همین ترتیب به وسیلة دهموبد 
بین مردم تقسیم مي شد. امروزه در بعضي گاهنبارهاي یزد هنوز به 

همین روش قدیمي خیرات میان مردم پخش مي  شود. 
درب مهر  به  گاهنبار  پایان  از  پس  را  آتشدان  آتش  که  بود  رسم 
مي بردند تا با آتش بزرگ هم پیوند شود. این کار به وسیلة یکي از 
اهالي خانه انجام مي گرفت )ب.پ؛ ز.ج؛ ک.ک؛ ف.ش(. تنها در 
شریف آباد، آتشبند روستا آتشدان را از خانه اي که گاهنبارش تمام 
مي شد، به خانة دیگري که باید گاهنبار در آن برپا مي شد، جابه جا 
غذاهاي  که  را  آشپزخانه  آتش  از  مقداري  خانه  هر  در  و  مي کرد 
از  پس  و  مي گذاشت  آتشدان  روي  پخته بودند،  آن  با  را  گاهنبار 
آخرین گاهنبار آن روز، آتش را به آتش بزرگ در درب مهر مي رساند 
)ف.ت؛ م.س.س؛ Boyce, 1977, 45(.  اکنون این رسم در هیچ 

یک از روستاهاي یزد باقي نمانده  است.
در قدیم تعداد گاهنبارها در بعضي روزهاي چهرة گاهنبار به پنجاه 
مي رسید، و موبد از صبح زود خواندن گاهنبارها را شروع مي کرد. 
اضافه  آن  به  هم  را  شب  »گاه  مي گوید:  اندوه  با  صنمي  فیروزه 
دیگر  خانة   به  خانه اي  از  به دست  روستا چراغ  اهالي  و  مي کردند 
مي رفتند تا بهرة گاهنبار را از دست ندهند«. اینکه آفرینگان گاهنبار 
را چه وقت از روز بخوانند، معمواًل به وسیلة صاحب خیر معلوم مي شد. 
بسیاري از صاحبان قدیمي گاهنبارها هنوز هم اصرار دارند که آن را 
در خانة اجدادي خود بخوانند. هنوز هم خیلي از بازماندگان وقتي زمان 
گاهنبار خانة پدري شان فرا مي رسد به روستاي خویش بازمي گردند 
و گردوغبار یک ساله را از چهرة خانه ها مي شویند تا به شایستگي به 
پیشواز روان پدران و مادرانشان در روز گاهنبار بروند. اما فرزندان 

tʃom-e  mɒhɪ :1. گویش زرتشتی

امروزي کمتر به این اعتقادات کهن پایبندند. بعضي ها گاهنبار خانة 
پدري خود را با مهاجرت به شهرها، به محل سکونت فعلي خود منتقل 
کرده اند، و گروهي دیگر آنها را به موبدان یا انجمن ها واگذار کرده اند. 
انجمن ها هم معمواًل در هر چهرة گاهنبار، براي همة گاهنبارهایي 
تمامي  نام  و  مي خواند  آفرینگان  یک  نهاده شده،  عهده اش  بر  که 
درگذشتگان را در آن ذکر مي کند. به همین دلیل گاهنبارهاي چهره، 
رونق گذشته را از دست داده اند، تعدادشان کم شده و همین تعداد 

اندک نیز پذیراي جمع کوچکي از بهدینان است.

نتیجه گیری
زرتشت  از  پیش  دوران  به  و  قدیم  بسیار  گاهنبارها  پیشینة 
می رسد. برخی از این جشن ها، به مناسبت شکرگزاری برای کاشت 
و برداشت محصول و برخی دیگر هماهنگ با تغییر فصول برگزار 
می شدند. آنچه می دانیم این است که این جشن های متفاوت نزد 
اقوام و فرهنگ های گوناگوِن پیش از زرتشت، در متون زرتشتی 
کنار یکدیگر قرار گرفته اند و مجموعة مهم ترین جشن های زرتشتی 
را تشکیل داده اند که این بار به مناسبت بزرگداشت هفت مرحلة 
آفرینش مینوی و مادِی جهان هستی برگزار می شد و تا امروز بیش 

از دو هزار سال است که پاییده است.
بیان شده است؛  اهمیت آن  برگزاری گاهنبار و  اوستا، چرایِی  در 
گاهنبار،  چهره های  از  یک  هر  برگزاری  با  زرتشتیان  درحقیقت، 
آب،  آسمان،  به ترتیب،  هستی،  آفریدگان  یکایک  آفرینِش  واقعة 
زمین، گیاهان، جانوران، انسان ها و آتش را گرامی  می دارند و آن 
را یادآوری و تکرار می کنند. همانگونه که خداوند هنگام آفرینِش 
هر یک از این آفریدگان، گاهنبار و میزد ساخت، مردمان نیز باید 
همان گونه گاهنبار و میزد کنند. این تذکر مهم اوستایی، راز و رمز 
بسیاری از آداب و آیین های این رسم کهن را روشن می کند. تأکید 
زرتشتیان بر دادودهش در گاهنبارها، مشارکت عمومی همة مردم 
و ثواب دانستن حضور در مراسم، سفره و لوازم آن که یادآور هفت 
تکرار  که  نیایش هایی  و  است  هفت گانه  آفرینش  و  امشاسپندان 
دلیل  به  همگی  است،  اهورایی  هستی  ستایش  در  ازلی  یزشن 
وجودی این رسم کهن بازمی گردد که باوجود قدمت آن، حتی پیش 
از پیامبری زرتشت، بنیان جدید آن را به شکل جشن های گاهنبار، 

باید به عنوان رسمی کاماًل زرتشتی پذیرفت. 
این جشن به اندازه ای در جامعه زرتشتیان ایران اهمیت داشته که 
سنت قدیمِی وقف برای حفظ و پایداری آن به خدمت گرفته شده 
است، و هر فرد زرتشتی که گاهنباری را بنیان می گذاشت، با وقف 
بخشی از دارایی خود به نام گاهنبار، مقدمات و لوازم برگزاری آن را در 
نسل های پس از خویش تأمین می کرد. برگزاری مراسم  آیینی جَشن 
به مناسبت های مختلف و نامگذاری آن با عنوان »گاهنبار توجی« نیز 
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نشانة دیگری از اهمیت این آیین نزد زرتشتیان ایران است. 

 سپاس نامه
از تمامی همکارانی که در انجام این پژوهش یاری رساندند، 

سپاسگزارم.

تعارض در منافع
نویسنده هیچ گونه تعارضی در منافع گزارش نکرده است.
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