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 (50/01/99تأیید: تاریخ ، 50/05/99: تاریخ دریافت)

 چکیده
شود. بر پایه اساطیر ایرانی، اورمزد کهن است که به پاس آفرینش اهورایی برگزار میگهنبار، جشنی 

طی شش مرحله به ترتیب آسمان، آب، زمین، گیاه، حیوان و انسان را بیافرید، برای پاسداشت هر 
گردد. هر پنج روز تحت آن، پنج روز و مجموعا سی روز در سال این جشن برپا می مرحله و آفریده

وقت، زمان( نامگذاری شده و نام هر چهره برگرفته از زمان برگزاری آن در طول ) ن یک چهرهعنوا
گیرد. جشن در معنای اصیل  روز و شب در پایان سال را دربرمیسال است که از میان بهار تا برابری 

دم، آن ستایش، نیایش و فدیه دادن است که در گهنبار این معنا نمود عینی دارد. حضور پررنگ مر
شود، کنندگان اجرایی میهای مداوم و همگانی و فدیه و نیاز که در قالب پذیرایی از همه شرکتنیایش

دهد و همراهی آن با طلب آمرزش برای درگذشتگان و توجه به روشنایی اجاق این جشن را شکل می
آباد که فخانواده، در مجموع این جشن کهن را قابل توجه کرده است. این جشن در روستای شری

 گردد.گردد، به طور کامل برگزار میتاسیس آن به قرن هشتم هجری قمری برمی سابقه
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مقدمه

کردن اوستایی به معنی نیایش و ستایش  yazی ( پهلوی و از ریشهyazišn) یَزِشْن جشن از واژه
ها در ایران باستان در این راستا ( و جشن1223: 1691بارتلمه، ) و فدیه دادن گرفته شده است

های باستانی ایران که به جهت اهمیت در طول سال اند. یکی از مهمترین جشنگذاری شدهپایه
شود، جشن گَهَنبار است و به همین جهت جشن سالیانه نامیده شده، جشنی شش بار تکرار می

برای پاسداشت آفرینش خداوندی که برگزاری آن با آدابی ویژه همراه است. این جشن در یکی 
نشین یزد مورد بررسی قرار گرفته و تالش شده است تا ساختار ترین روستاهای زرتشتیاز سنتی

مندی از معنای های آن که از دیرزمان در راستای بهرهیک جشن اصیل زرتشتی مشخص و مولفه
  .ن ترتیب یافته، معرفی گردداصیل جش

آباد در جنوب شرقی اردکان یزد قرار دارد و پیشتر روستایی جدا از شهر روستای شریف
مستوفی بافقی در  بوده، اما اکنون یکی از محالت شهر اردکان است. بنای آن بر اساس نوشته

ق( حاکم فارس، یزد ه.  277-297) الدین مظفر پسر امیرمبارزالدینکتاب جامع مفیدی، به شرف
(. بر اساس شواهد، زرتشتیان از قرن 126: 3، ج1337مستوفی بافقی، ) و کرمان منسوب است

موبدان( مقیم آن و روستای ) اند و حتی دستوران داشتهآباد سکونت  هجری در شریف هشتم
که از قرن هایی  اند و نامه شده آباد در نزدیکی آنجا بزرگترین دستوران زرتشتی محسوب میترك

نهم هجری از طرف دستوران و بزرگان این دو محل به هند نزد پارسیان ارسال شده، مؤید این 
م. به این  1693(. پیشتر مری بویس در سال 179: 2، ج1321سپهری اردکانی، ) نکته است

( ولی مطالعه حاضر 72: 1362) روستا سفر کرده و در خصوص آداب و رسوم آن نظر داده است
آباد پرداخته و ن بررسی به زبان فارسی است که به بررسی جشن گهنبار در شریفنخستی

کوشش شده است تا ابعاد جشن، روشن و کارکرد آن تبیین گردد. در انجام این پژوهش، عالوه 
ساله(،  36) ساله(، سیمین رستمیان 97) آبادی است، رشید دینیاریانبر اینکه نگارنده خود شریف

 ساله(، مهرانگیز ذهبی 21) ساله(، دولت ویرابی 32) ساله(، شیرین آبیاری 31) بانو نوشیروانی
ساله(، موبدیار اردشیر  31) ساله(، موبدیار شهریار پورسرخابی 27) ساله(، همایون فارسی 92)

 ساله(، تیرانداز شکیبا 91) ساله(، سهراب سالمتی 93) ساله(، داریوش کاموسی 39) منکچیان
 زادهساله( و موبدیار رستم کاووسیان 32) آباد، موبد مهربان فیروزگریشریفساله( اهل  33)
 اند.خورشیدی مورد مصاحبه و پرسش قرار گرفته 1366ساله( اهل محله یزد در سال  91)
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 گَهَنْبار
شش بار در سال و هر بار  زرتشتیان است که های سالیانهگَهَنْبار، گاهانْبار یا گاسانْبار از جشن

ای پهلوی و گاسانبار( واژه) شود. گاهانبارروز به پاس آفرینش مادی جهان برگزار می پنج
است که بخش نخست به معنی  -bārاوستایی و احتماال پسوند gāθanām (gāθa-) برگرفته از

، 37: 2773نیبرگ، ) بخش دوم هم به معنی زمان استدهنده  گاثا، سرود و شعر و پسوند تشکیل
تواند باشد و گاسانبار( به معنی زمان و هنگام نیز می) در واژه گاهانبار« گاس»یا « گاه(. »63

را هم به معنی زمان و  -ratu توان واژهگهنبار اراده شده است، می ،yāirya ratuچون در اوستا از 
را فصول سال و همچنین ایزدان و ردان  yāirya ratuهم به معنی رد و سرور دانست و عبارت 

میوه و ) گهنبار را گاه انبار کردن بار. (92: 1366گشتاسب، ) کردزمان هر فصل معنا  موکل بر
غالت( نیز زمان بار عام و همچنین مواقع جمع شدن برای جشن یا نماز جماعت هم معنی 

 .(37: 1379آذرگشسب، ) اندکرده
نوان شش شود و این شش دفعه به عچنانکه اشاره شد، گهنبار شش بار در سال برگزار می

 شود و هر کدام نامی ویژه به شرح زیردارد:( شناخته می177: 1339شهزادی، ) چَهْرِه
 «. میان بهار»به معنای  2«مدیوزَرم»به پهلوی  1«زَرِمَیَهمَئیذیویی» .1
 «.میان تابستان»به معنای  1«مدیوشَم»پهلوی  به 3«شَممئیذیویی» .2
 «.گردآوری غله»نای به مع 9«پدیشهَه»به پهلوی  7«هَهیَپَئیتیش» .3

3«ایاسریم»به پهلوی  2«ایاثریمَ»  .1
 «.بازگشت به خانه» به معنای 

 «.میان سال»به معنای  17«مدیاریم»به پهلوی  6«مَئیذیائیریَه»  .7

 (. 77: 1331بهار، ) «حرکت همه سپاه»، به معنای12«مدیمپَههَمَس»به پهلوی  11«مَئِدَیَهپَثهَمَس» .9

اولین گاهِ آفرینش، آسمان به مدت چهل روز از روز هرمزد و بر اساس کتاب بُندهش، در 
است و پنج روز درنگِ پس از آن، تا روز فروردین ماه تا روز آبان و اردیبهشت ماه آفریده شده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Av. maiδyōizarəmaya 
2 MP. Mēdyōzarm 
3 Av. maiδyōišam 
4 MP. Mēdyōšam 
5 Av. paitišhahya 
6 MP. Pēdišhah 
7 Av. ayāθrima 
8 MP. Ayāsrim 
9 Av.maiδyāirya 
10 MP.Mēdyārīm 
11 Av.hamaspaθmaēdaya 
12 MP. Hamaspahmēdīm 
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گهنبار یعنی مدیوزَرم است. در دومین گاهِ  دی به مهر، به پاس آفرینش آسمان، اولین چَهْرِه
ماه تا روز آبان و تیرماه، آب آفریده ج روز از روز مهر و اردیبهشتآفرینش، به مدت پنجاه و پن

است و پنج روز درنگ پس از آن تا روز دی به مهر، دومین چهره از گهنبار یعنی مدیوشَم، شده
است، از پاسداشت آفرینش آب است. در سومین گاهِ آفرینش، طی هفتاد روز زمین آفریده شده

انارام(، گهنبار ) رد و شهریورماه، سپس پنج روز درنگ تا روز اَنَغْرانروز مهر و تیرماه تا روز ا
است طی داشت زمین است. در چهارمین گاهِ آفرینش، گیاه آفریده شدهچهره پدیشهَه، گرامی

بیست و پنج روز از هرمزد روز و مهرماه تا ارد روز و مهرماه، پس از آن، با درنگی پنج روزه تا 
ایاسریم است. به پنجمین گاهِ آفرینش، در هفتاد و  اسداشت گیاه، گهنبار چهرهروز انارام، برای پ

است. سپس ماه، گوسفند آفریده شدهماه تا روز دی به مهر و دیپنج روز، از روز هرمزد و آبان
درنگ پنج روزه تا روز بهرام، هنگام برپایی گهنبار چهره مدیاریم و پاسداشت گوسفند است. در 

ماه تا است، این آفرینش در هفتاد روز از رام روز و دیآفرینش، مردم آفریده شدهششمین گاه 
، گرامیداشت 1اش پنجهاسفند( آغاز و انجام داشته و درنگ پنج روزه) روز انارام از ماه سپندارمذ

 (.11: 1337همان، ) مَدیم استپَههَمَس مردم و گهنبار چهره

در پیوند است و بر سر  2های آفرینش با امشاسپندیبنا بر سنت دینی، هر کدام از گاه 
شود، نمادهای این امشاسپندان حضور ها و به ویژه گهنبار گسترده میکه برای آیینای  سفره
آفرینش دارد و هم  های چرخهاین سفره، هم نشان از آفریده، (177: 1337شهزادی، ) دارند

گاه، نمود و تجلی خواستِ . بر این پایه، مدیوزَرمدهدخداوند بر آفرینش را نشان می تجلی اراده
اهورایی بر آفرینش آسمان است و این ویژگی خداوندی، شهریور امشاسپند نام دارد و با توجه 

نماد این ،  (17: 1337بهار، ) به اینکه در ایران باستان، باور بر این بود که بُن آسمان از فلز است
گاه، شود. مدیوشَمفی فلزی است که در آن آب تازه ریخته میآیینی، ظر امشاسپند بر سر سفره

تجلیِ خواستِ اهورایی بر آفرینش آب، خرداد امشاسپند نامیده شده و برای نماد این جهانی 
گاه، درخشش خواستِ اهورایی شود. پدیشهَهآیینی گذاشته می خرداد، ظرفی از آب بر سر سفره

ای که بر روی میز یا زمین، برای چیدن اجزاء ذ است و سفرهبر آفرینش زمین، امشاسپند سپندارم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روز پایانی سال، همنام با پنج بخش گاهانِ زرتشت،  7ماه است و  12ل روز و سا 37شماری زرتشتی، ماه در گاه 1
 (.12: 1337بهار، ) و برابر با یک سال خورشیدی است روز 397شود که بر رویهم پنجه نامیده می

)مردن( ترکیب یافته و به معنی  marاز ریشه  mǝšaو  -aاز پیشوند نفی a-mǝša-spǝntaاین واژه در اوستا  2
 شود از آن برداشت می« مقدس»در اوستا صفت است و معنی ( spǝnta) است. جزء دوم واژه« جاودان»و « مرگ بی»
 (. 1916، 117: 1691بارتلمه، )
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شود، این نمایندگی را بر دوش دارد. ایاسریم گاه، گاهِ آفرینش گیاهان است که امرداد گسترده می
های مورد و سرو به کند و شاخهامشاسپند این ویژگیِ جاودان بودن اهورامزدا را آشکار می

مدیاریم . (192: 1331همان، ) گیرندآیینی جای می بر سر سفرهنمایندگی از همه گیاهان گیتی 
ی آفریدگار بر آفرینش حیوانات سودمند را گاه، زمان آفرینش گوسفند است که خواست و اراده

آیینی ظرفی از شیر است. گاهِ  کند و نماد این امشاسپند، بر سر سفرهوهمن امشاسپند رهبری می
نخست مینویان هرمزد از جهان مادی بُن مردم را »مدیم است و پَهآدمی(، هَمَس) آفرینش مردم

همان، ) ی گهنبار را مردمان حاضر برعهده دارندو نمایندگی او بر سر سفره« به خویش گرفت
1337 :16-13.) 

 آبادگهنبار در شریف
اری است که در آباد بر دو نوع چَهْرِه و توجی است که گهنبار چَهره، همان گهنبگَهَنْبار در شریف

شود و گهنبار توجی گهنباری است خارج از شش چَهره و هر چَهْرِه طی پنج روز برگزار می
صاحبان( گهنبار بر اساس نذر یا برای تندرستی در نظر گرفته، ) چَهره و به مناسبتی که صاحب

مدیوشم و مانند های معمول خود، یعنی مدیوزرم، آباد، نامگردد. گهنبار چَهْرِه در شریفبرپا می
هایی برای آن انتخاب شده که آن را ندارد و بر اساس گاهشماری بدون کبیسه، در گذشته نام

گهنبار ) اند: مدیوزرمها بدین گونهکنند. نامنامگذاری پیروی می مردم هنوز هم از این شیوه
ماه جاللی(، ر آبانگهنبار تشتر، برگزاری د) ماه جاللی(، مدیوشمماه، برگزاری در شهریور آبان

نو، برگزاری در گهنبار سال) ماه جاللی(، ایاسریمگهنبار اسفند، برگزاری در دی) پدیشهَه
 مدیمپَهماه جاللی( و هَمَسگهنبار تیرماه، برگزاری در اردیبهشت) ماه جاللی(، مدیاریم بهمن

 گهنبار پنجه، برگزاری در تیرماه جاللی(. )
متکی به وقف اجدادی است و هر گهنبار زمین وقفی  آبادشریف برگزاری گهنبار چَهره در

داد و  نامه مندرج است، شیوهدارد که از محل درآمد آن و بر اساس نیت واقف که در وقف
داد و دهش، نوع گهنبار را  شود. شیوهانتخاب چَهره( مشخص می) دهش و زمان برگزاری آن

گردد. در گهنبار تقسیم می« وگوشتینون»نانی( و ) «نونی»، «لُرْکی» کند که به سه دستهتعیین می
و  1«گلووُ»شود و در گهنبار نونی، دهش می 1«لُرْك»لُرْکی عموما هفت نوع میوه خشک با نام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Lork 1 شود و با اوستاخوانی سفره آیینی قرار داده میاسم گهنبار بر سرخشک است که در مر عموما هفت نوع میوه
شود. این هفت میوه عبارتند از: انجیر، خرما، سنجد، کنندگان توزیع میتو پس از به جا آوردن آیین، بین شرک

 تواند پسته، توت خشک و نخودچی نیز به آن اضافه گردد.مویز، گردو، بادام و برگه هلو که البته می
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کنندگان پیشکش به شرکت« لووُگ و گوشتِ بریان»در گهنبار نون وگوشتی، در پایان مراسم 
ی در بامداد روز گهنبار یا پس از برگزاری گهنبار عموما وگوشتگردد، همچنین در گهنبار نونمی

 گیرند. غذایی مورد پذیرایی قرار می در نیمروز و به ندرت در شب مردم طی یک وعده
ای است که در منازل یکایک صاحبان گهنبار مراسم آباد به گونهگهنبار چَهره در شریف

دهش و  نامه، نوع گهنبار و شیوهف در وقفشد بر اساس نیت واقشود. چنانکه اشارهبرگزار می
گردد و همه مردم روستا خود را موظف به شرکت در روز برگزاری آن در چَهره مشخص می

دانند و در طول پنج روز در هر چَهره، صبح و بعدازظهر خانه به خانه به صورت  می مراسم
ی گهنبار در هر منزل، بانوی آورند. مدیر برگزارجمعی شرکت کرده و مراسم را به جا میدسته

را به طور ویژه  2«باالپِسکَمِ»خانه است که روز پیش از برگزاری، خانه را آب و جارو کرده و 
کند. عصر و دیگر بزرگان در این پِسکَم می 3گستردن سفره آیینی و حضور موبد و دَهموبد آماده

سمتی از آن در منزل موبد قابل آن روز برای دعوت از موبد و آغاز مراسم اوستاخوانی که ق
باشد کار خاص دیگری تا « لُرکی»شود. اگر گهنبار به منزل موبد برده می 1انجام است، وَدرین

                                                                                                                                           
luvog 1  ان شدهای از گوشت بری، همین لووُگ با بهره«وگوشتینون»همان نان تنوری است اما کوچکترکه درگهنبار ،

 (.93: 1362یک نوع نان آیینی است )« درون» شود. بویس بر این باور است که لووُگ بازماندهبه حضار داده می

peskɛm e bālā 2 گاه آیینی و محل برگزاری سفرهآباد است که برای های سنتی شریفایوان( خانه) یکی از دو صفه
( peskɛm e mas) نشین به ویژه یزد به این پِسکَم، پِسکَمِ مَسرتشتیدر نقاط دیگر زشود. مراسم از آن استفاده می

باال و دارد که به پِسکَم های سنتی دو پِسکَم دقیقا روبروی همآباد خانهشود. در شریفیعنی صفه بزرگ گفته می
 پایین معروف است.

، دستیار ویژه موبد بوده و همه جا دَهموبدان در حقیقت دستیاران موبد در انجام مراسم هستند. دَهموبد بزرگ 3
( معروف است، اعالم آغاز و پایان گهنبار، ذکر نام واقف و در مجموع varnešin) «وَرنشین»نشیند و به کنار او می

کنندگان و لووُگ( و گوشت بریان بین شرکت) هدایت مراسم بر عهده اوست. دهموبدان دیگر توزیع لُرْك یا نان
دهموبد کامال مشخص  ه برای آماده کردن بهره سگ و ماهی را بر عهده دارند. معنی واژهبرچیدن قسمتی از سفر

حسن ) آموختن و یاد دادن( بدانیم) dahدَهمَ( اوستایی و از ریشه ) -dahmaنیست؛ اگر جزء نخست واژه را از 
داد و اگر این جزء را در خواهد دهموبد به معنی آزموده، آگاه و دانا  (، آنگاه واژه1323: 2، ج1367دوست، 

جستجو کنیم، در این صورت از دهموبد، فرد « آفرینگان دَهمان»و در ترکیب عباراتی مانند « دَهمان»واژگانی چون 
 (.233: 1321اشیدری، ) شودنیک و پارسا اراده می

Vadrin 1 جرای مراسم گهنبار های فصل به همراه کمی لُرْك است که در ظرفی مسی برای دعوت از موبد جهت امیوه
ها را نصف کرده  شود. موبد با اوستاخوانیِ آغازینه گهنبار در پگاه هر روزِ چَهره در منزل خود، میوهبه خانه او برده می

 دهد.  را هنگام مراجعه برای انجام مراسم، در همان ظرف به منزل صاحب گهنبار برگشت می و نصف آن
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باشد، « نون و گوشتی»یا « نونی»هنگام برگزاری گهنبار در روز بعد وجود ندارد ولی اگر گهنبار 
 گردد.کار از همان عصر روز پیش از مراسم آغاز می

های بزرگ مسی و با ورآمدن آن، حدود با درست کردن خمیر در لگن« نونی»نبار در گه 
 را خبراند  همسایه و اقوام، همچنین نانوا و دستیارش که پیشتر هماهنگ شده زنانشامگاه 

گردد؛ همگی این افراد با شوق و ذوق و خرسندی خاصی که کنند و کار پختن نان آغاز می می
بجز نانوا و دستیارش ) جرای این مراسم است، بدون هیچ چشمداشتیحاصل از باورمندی به ا

گیرد و بقیه می تر است چانهپردازند. یک نفر که از بقیه خبرهگیرند( به همکاری می می که مزد
-کنند؛ نانوا آن را به تنور میبند مشارکت میبانوان در کار پهن کردن خمیر و انداختن روی نان

و فردی عموما نوجوان یا  آوردپس از پخته شدن، آن را از تنور بیرون میزند و دستیار نانوا 
جوان از خانواده صاحب گهنبار، مسئول سرد کردن، شمارش و قراردادن نان در اتاقی موسوم به 

 دان است.اتاق نان
های گهنبار نامهکار تهیه نانِ گهنبار کاری چند ساعته است و بر اساس عبارت مصطلح وقف

کشد و برای جلوگیری از تا پاسی از شب به درازا می« هزار و یکی نان طبخ کنند»ید که با
سازد؛ این مند میخستگی، در میان بانوان آن کس که آوای خوشی دارد دیگران را از آن بهره

 گردد.ها کامل میشادی با قصه، مَتَل و بیان سرگذشت
باشد، مقدمات کار فراهم شده و تنها برگزاری « نونی»نان، اگر گهنبار  با پایان یافتن تهیه 

باشد این « نون و گوشتی»پذیرد ولی اگر گهنبار روز انجام میماند که فردای آنآیین گهنبار می
هنوز آغاز کار است، چون باید گوسفندی که همان عصر قربانی شده را بریان نمود و از آن 

پذیرایی یک وعده غذایی کامل و سنتی از مردم همراه با « وگوشتینون»جایی که معموال گهنبار 
شود، شود. چون در این نوع گهنبار گوشت بریان به مردم داده میاست، باید تدارك الزم دیده 

قسمتی از الشه معموال دو ) دهندآن را در لگنی بزرگ قرار می برای بریان کردن گوسفند، الشه
اندود شده است( و آن را به دقت ادویهر جدا کتف یا بیشتر برای مصرف آبگوشت گهنبار پیشت

دهد. کنند. ادویه را تخم گشنیز، زیره سبز، تخم شوید، فلفل و به ویژه زردچوبه تشکیل میمی
گنجایش تنور برای آبگوشت  اندود، دیگی مسی به اندازهپیش از آویزان کردنِ گوسفند ادویه

دهند. ناگفته نماند که برای نان قرار می از تهیه همان گوسفند بر روی آتش به جامانده پاچهکله
پخته شدن کامل آبگوشت پیش از قرار گرفتنش در تنور، باید دیگ آن، ساعتی سراجاق بوده 

ای در تنور آویزان ای فلزی به گونهباشد. با قرار دادن دیگ در کف تنور، گوسفند به واسطه میله
بی خروجی آن در دیگ سرازیر شود، آنگاه، درِ تنور شود که هنگام بریان شدن، روغن و چرمی
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شود و سپس روی تنور با چادرشبی از کاه نمناك گل میگذاشته شده و دور تا دور آن موقت کاه
ماند. پس از ای کوچک پایین تنور، برای هوارسانی به آتش باز میشود و دریچهپوشانده می

-شود. برای تکمیل آبگوشتِ کلهون آورده میحدود دو ساعت گوسفند بریان شده از تنور بیر

شود تا ساعتی در آبگوشت پخته شود. با آماده شدن آبگوشت و اضافه می 1پاچه، به آن گیپا
مخلفات آن که به آبگوشت بریانی معروف است، آنرا در کنار گوسفند بریان در جایی مناسب 

شام با آبگوشت از همه پذیرایی  در وعدهدهند تا برای مراسم فردا آماده باشد. پس از آن قرار می
شود و در پایان هم چند قرص نان تازه با گوشت کوبیده، پنیر و سبزی خوردن، به نانوا و می

 شود تا برای هم بهره شدن اعضای خانواده به منزل ببرند. دستیارش داده می
و روشن کردن صبح روز گهنبار، بانوی خانه با آب و جاروی مجدد درون و بیرون خانه 

شود. از مهمترین آتش و گذاشتن اسفند و کُندر روی آن، مشغول آماده کردن سفره گهنبار می
 آن است. بر خالف دیگر مراسم، برای گهنبار سفره کارها در برگزاری گهنبار، چیدن سفره

ید سر شوند و طبق سنت باشود و اجزای سفره مستقیم بر روی زمین نهاده میای پهن نمیپارچه
گیرند. به همین منظور بانوی خانه نخست، ظرفی از آب آیینی نمادهای امشاسپندان قرار هر سفره

دهد. ظرف آب باید قرار می« باالپِسکمِ»تازه که به ترتیب نماد شهریور و خرداد امشاسپندند در 
س انتخاب تواند از جنس مباشد و اگر از این جنس نبود می 2فلزی و ترجیحا از جنس رویین

های مورد و سرو نماد امرداد امشاسپند، مجمری شود، ظرفی از شیر نشان بهمن امشاسپند، شاخه
محل چینش اجزاء سفره( نماد سپندارمذ و ) گاه، سفره3از آتش نشانِ اردیبهشت با بوی خوش

 اورمزد( خواهند بود.) موبد و مردمان حاضر نمایندگان سپندمینو
نبار دارای اجزائی به شرح زیر است: لیوانی از سرکه، چراغی روشن افزون بر این سفره گه 

شامل فانوس یا چراغ روغنی، بشقاب یا سینی کوچکی از لُرك به همراه دو شاخه کوچک گیاه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای کوچک با نخ و سوزن برند و آن را به شکل کیسهفند را به قطعات میگوس برای درست کردن گیپا، شکمبه 1
ریزند و سپس با نخ محکم دوزند، در هر کدام مقداری برنج، گوشت و دنبه ریز شده همراه با زیره و لپه میمی
 پزند.پاچه میکنند و آن را در آبگوشت کله می
گیرد. در که بنا بر باوری آیینی، ناپاکی به خود نمی روزین(، آلیاژی زرد رنگ از مس و روی است) رویین 2

است. باید توجه هدر آیین ساختند که هنوز دارای کاربری ویژهکم ضخامت می گذشته از این آلیاژ کاسه و پیاله
های شیر و سرکه که های آیینی همه از جنس فلز هستند، مگر ظرفداشت که ظروف قابل استفاده برای سفره

 تواند از جنس شیشه انتخاب شود.جدیدا می
 شود.که در مراسم روی آتش ریخته می شامل مخلوطی از کُندر، لُبّان، رازیانه و برگ گل سرخ است بوی خوش 3
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این سینی لُركِ نمادین در هر ) مورد و یک میوه انار یا سیب بر روی آن برای گذاشتن نزد موبد
وجود دارد، که به آن پرداخته خواهد شد(، یک « وگوشتینون»و « ینون»، «لُرکی»سه نوع گهنبار 

در سنت، ) ای حاوی سه، پنج یا هفت قرص نانفصل، سفره سینی بزرگ مسی شامل انواع میوه
پز مرغی که داخل همان کته آبمیوه و نان هم نماد امرداد امشاسپندند(، بشقابی برنج کته با تخم

دهند(، بشقابی خوراك ه با زیره تزیین و بر روی برنج قرار میتخم مرغ را دونیم کرد) شده
، هنگام 2کماچ گُلُگ() ، کُماچ1مرغ هم اضافه شودتواند به آن تخمزمینی و پیاز که میسیب

مرغ سرخ شده باید آماده و سر سفره قرار و تخم 3حضور موبد و مردم و با آغاز مراسم، سیرُگ
با اندکی ) برای روی سیرُگ و ظرفی آبگوشت 1باشد، بِبْریزَمُگ« وگوشتینون»گیرد. اگر گهنبار 

گیرند. در به صورت کامل( سر سفره قرار می) بناگوش، یک پاچه و یک گیپا( و گوسفند بریان
نان( و در گهنبار لُرْکی ) یک سینی بزرگ پر از لووُگ« وگوشتینونی»و « نونی»گهنبارهای 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود ولی در گهنبار آماده می« نونی»و « لُرکی»در گهنبارهای « زمینی و پیازخوراك سیب»و « مرغو تخم برنج کته» 1
دولت ویرابی(. ) شودمی هیه شود چون به جای آن ظرفی از آبگوشت و گیپا سر سفره گذاشتهنباید ت« وگوشتینون»

موبدیار ) را دارد« وگوشتینون»نقش گوسفند بریان در گهنبار « نونی»و « لُرْکی»مرغ همراه کته در گهنبار تخم
 شهریار پورسرخابی(.

معروف است. به آن  (kmāčog) آباد به کْماچُگیفگهنبار و درگذشتگان است، در شر کُماچی که ویژه سفره 2
کُماچدان( ) گویند و برای درست کردن آن، نخست در دیگ کوچک مسی( هم میkmāč e golog) کماچ گُلُگ

نان را در این روغن  سپس عموما چهار یا شش چانه خمیر ورآمده کنندروغن کنجد ریخته با زردچوبه مخلوط می
 دانه، تخم گشنیز و گلرنگچینند. بر روی هر چانه مخلوطی از کنجد، سیاهدور دیگ می چرخانده و کف و دور تا

ای از آن گذارند و روی دیگ را هم بیلچهروی زغال افروخته می ریزند سپس درِ دیگ را بسته و در کنار اجاقمی
رنگ خواهد بود که با  هایی برشته و قرمزدهند. هنگامی که پخته شد، حاصل کار چانهزغال آتشین قرار می

 گهنبار است. کْماچِ گُلُگ( بر روی نان سفره) رسد. جایگاه کْماچُگتزئیناتش، گلی خوشرنگ به نظر می
Sirog 3 ای کوچکتر از نان سنتی نانِ آیینیِ سرخ شده در روغن را گویند. برای تهیه آن، خمیر ورآمده را به اندازه

 کنند. پس از تهیهسرخ می آهنی(، بر سر اجاق، تاوه) کنجد و درون ساج در روغن پهن کرده، هر دو طرف آن را
نمک و زیره پاشیده و بر روی مرغ، سرخ کرده، بر آن سیرُگ، در روغن به جامانده از آن، دو یا سه دانه تخم

رسد ظر میبه ن شود.در سینی گرد و کوچک مسی بر سر سفره گهنبار گذاشته می دهند. این دوها قرار می سیرگ
 سُهْر( به معنی سرخ باشد.) ، برگرفته از سورسیرُگ واژه

Bebrizamog 1  های درونی گوسفند قربانی شده شامل دل، جگر، برشی کوچک از اندام« وگوشتینون»در گهنبار
نار هند و روی سیرُگ، کدای گوشت را در روغن به جامانده از تهیه سیرُگ در همان تاوه، تفت میقلوه و تکه

 . گیردها قرار میمرغ تخم
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و  1ره باشد. حین اجرای مراسم و با اوستاخوانی، سیر و سدابچادرشبی پر از لُرْك باید سر سف
گردد. سیر و سداب به محض مرغ که زیر آتش پخته شده، هم به سفره اضافه میای تخمدانه

گیرد سهم انسان، سگ و ماهی( در آن قرار می) رسیدن بر سر سفره توسط دهموبد سه تکه نان
 شود.چوبه افزوده میو به تخم مرغ زیر آتش، نمک، فلفل و زرد

مرغ سرخ شده و سیر و گهنبار، بوی و بِرَنگ است که شامل سیرُگ و تخم از واجبات سفره
های آیینی گهنبار و مراسم درگذشتگان، اگر آماده کردن چیزهای دیگر سداب است. در سفره

ی، دولت بانو نوشیروان) میسر نشود، وجود این دو، واجب و جایگزین دیگر چیزها خواهد بود
 ویرابی، همایون فارسی(.

و دیگر دهموبدان به خانه و  2بَندوَرْنشین(، آتش) مراسم با ورود موبد، دهموبد بزرگ
کسانی دیگر بر حسب رتبه یابد سپس باال رسمیت میاستقرار آنان در کنار سفره گهنبار در پِسکَمِ

زن و مرد( در جاهای دیگر ) مشوند. بقیه مرداجتماعی در این پسکم و بر سر سفره حاضر می
 گیرند. ها جای میپایین و حتی اتاق خانه، اعم از صحن خانه و پِسکَمِ

گذارد تا از اجاق همان خانه در آن به محض ورود، مجمر آتش را جلو آشپزخانه می« بندآتش»
ماز ، خواندن اوستا که در حقیقت ن«ورنشین»آتش گذاشته و بر آن بوی خوش نهند. با اعالم 

هزار و »اعالمی بدین شرح دارد: « ورنشین»گردد. پس از انجام نماز، جمعی است، آغاز میدسته
اش از بهره اشویی روانِ شود، کرفهگهنبار خوانده می 3یکی نام خدا، بهدینان دل بدارید، آفرینگان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sir o sedāb 1 کوبند و بر روی تاوه آهنی های گیاه سداب همراه با ادویه و زردچوبه در هاون میسیر را با برگ
افزایند. اضافه کردن آب باید با دهند سپس لیوانی سرکه اضافه کرده و بدان آب میروی اجاق در روغن تفت می

کند. در پایان با افزودن نعناء خشک، سیر و سداب را در ظرفی مسی ور میآن را شعلهاحتیاط همراه باشد چون 
گذارند. این باور حاکی از آن است که یورش ریخته و هنگام اوستاخوانی بنا بر باوری سنتی سمت چپ موبد می

روایات داراب  شتهموبدیار شهریار پورسرخابی(. بنا بر نو) گیرداهریمن و دیوان از سمت چپ موبد صورت می
گردد که او با این خوراك، توانست اهریمن و دیوان را هرمزدیار، وجود سیر و سداب به دوران شاه جمشید بازمی

 (.191: 2و ج 123: 1، ج1622انواال، ) فراری دهد
رد و داشتن آن را بر عهده دابَند، نگاهبان آتش آتشکده است که وظیفه خوراك دادن آتش و روشن نگهآتش 2

 هاست.هایی از مراسم و آیینهمچنین دارای نقشی کلیدی در هدایت بخش
آفریگان(، به معنی درود و آفرین و ستایش است و در اصطالح یک رشته از نمازهایی است که طی ) آفرینگان 3

 گرفته شده استها از متن اوستا به ویژه یسنا شود. مطالب آفرینگانهای مختلف خوانده میها و زمانسال در جشن
 (. 121 :1333عفیفی، )
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ر و داخل خیر، با شریکان، خدایشان بیامرزاد، صاحب خی« نام واقف یا واقفین»بهدین بهشتی روان 
اند، این اجاق را برپا اند و رفتهاز گاه گهنبار دارند و در این منزل آمده ایهکسانی که حق و بهر

های آفرینگان گهنبار، آفرینگان موبد نیایش«. همه را خدایشان بیامرزاد اند،اند و بانی خیر شدهکرده
خواند. در آغازِ سرایش اوستا میخردهی سروش و هَمازور دَهْمان را از کتاب دَهْمان، کَرده

دهد. در این آفرینگان و در همان آغاز کار های سر سفره را برش میآفرینگان گهنبار، دهموبد میوه
« وَرنشین»همگی سر خود را بپوشانیم( به ترتیب ) «همگی سر واپوشیم»با رسیدن موبد به عبارت 

کشند و بر همین دست راست خود را بر سر می بلند این عبارت را تکرار کرده و« آتش بَند»و 
کشند. این عمل در راستای یادآوری این نکته منوال مردم حاضر نیز با تکرار آن، دست بر سر می

است که نباید با سرِ برهنه در نماز و مراسم دینی شرکت کرد و اگر کسی احیانا فراموش کرده 
ای و زنان با روسری، هر دو به رنگ سفید( مردان با کاله پارچه) متوجه شود و سر خود را

« نام ایزد»بپوشاند. با ادامه سرایش آفرینگان گهنبار، هنگامی که موبد در این آفرینگان به عبارت 
و مردم  «نام ایزد پاك، خدایشان بیامرزاد»گویند به ترتیب، بلند می« بندآتش»و « وَرنشین»رسد، می

 کنند. و برای درگذشتگان طلب آمرزش می« ادخدایشان بیامرز»دهند هم پاسخ می
در اجرای مراسم گهنبار و اوستاخوانیِ آن، موبد سه بار به دعایی ویژه با واژگان کلیدی 

 رسد. به ترتیب در آفرینگان گهنبار، آفرینگان دهمان و کردهمی« ویسپوخاتْرِم»و « آفْرینامی»
روی بشقاب لُرْكِ نزد خود را برداشته و با یک شاخه از مورد « آفرینامی»سروش، موبد هنگام 

کند و این واژه را بلندتر از موبد تکرار می« وَرنشین»دارد، باال نگه می« آفرینامی»گفتن واژه 
گیرد سپس و جلو صورت خود میدست راست خود را بلند کرده  همزمان انگشت سبابه

 یی بلندتر که به گوش همگان برسد، واژهباال ایستاده است به آوامِکه بر لبه پِسکَ« بند آتش»
گیرد؛ را تکرار و او نیز همزمان انگشت سبابه راست خود را باال و جلو صورت می« آفرینامی»

رسد، در این می« ویسپوخاتْرِم»کنند. در ادامه، موبد به واژه مردم حاضر در مراسم نیز چنین می
دارد و به اول بلند کرده و باال نگه می نند شاخهما هنگام شاخه دوم مورد را با گفتن این واژه

 کنند.و به پیروی از آنان مردم نیز چنین می« بندآتش»و « وَرنشین»، «آفرینامی»مانند 
است. هنگام سرایش سرود  1«وُهواَشِم»و  1«وَئیریویَثااَهو»پایان این دعا، سرودهای  

که آن دو شاخه را در دست دارد، انار یا سیب  درحالیموبد موردها را پایین آورده « وَئیریویَثااَهو»
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Vairyō 1 yaθā ahū «است 22یسنای  13ترین و مشهورترین دعاهای زرتشتی و بند ، یکی از مقدس«اَهونَوَر 
 (.19: 1337پورداود، ) (. یثااهو در وزن شعری، درست مثل اَهْنَوَدْگاتِ گاتهاست263: 1332گویری، )
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سینی  جهان، بر چهار گوشه داشته و از چپ به راست به نشانه چهار گوشهروی سینی لُرك را بر
دارد سپس انار یا سیب را در همان جهت سه دور به یادکرد اندیشه و گفتار لُرك گذاشته و برمی

های مورد را روی سیب( و شاخه) د و در نهایت انارچرخانو کردار نیک گرداگرد سینی می
گردد به عبارت آخر این دعا که به ترجمه گذارد؛ هدف او از این کار نمادین برمیسینی لُرك می

بشود چنانکه من آرزومندم؛ اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار »موبد آذرگُشَسب چنین است: 
ستاییم فته یا پس از این انجام خواهد گرفت را مینیکی که در این جا و جاهای دیگر انجام گر

(. پس 132: 1321آذرگشسب، ) «نیکوکاران باشیم کنیم تا از زمرهو خود نیز بر طبق آن رفتار می
است که همگان با خواندن این سرود، دو انگشت فراز آورده را بوسیده « وهواشم»از آن، سرود 

 نهند. چشم و پیشانی میپیروی از فرامین الهی بر  و به نشانه
مجمر « بندآتش»رسد، می« اهمائی رَئِشْچَه»سروش، قسمت  هنگامی که موبد به آخر کرده

را « مرَاُچَنْگْهِم ویسْپوخاتْرِ»واژگان موبد، کند و هنگامی که آتش خود را با بوی خوش آماده می
نزد او آمده و ایستاده است، خم که « بندآتش»؛ «همازوربید»گوید می« بندآتش»خواند، خطاب به 

شود و در حالی که مجمر آتش با بوی خوش در دست چپ او و بین خودش و موبد قرار می
دست ) نهدپیمانی و همازوری، دست راست خود را در دست راست موبد میهم دارد، به نشانه

بعد از موبد « بندآتش»گویند. متحد باشیم( را به آوا می) «همازور بیم»دهد( و هر دو عبارت می
دست « همازوربیم»باال با گفتن ِنشینان موبد در پِسکَمو دیگر دهموبدان و هم« وَرنشین»به 
مجمر « همازوربیم»با آوای بلندِ « بندآتش»باالست. پس از آن ی پِسکَمِدهد، دست دادن ویژه می

« همازوربیم»ار عبارت دهد و مردم نیز با تکرآتش و بوی خوش را جلوی حاضرین عبور می
کشند. در این دود حاصل از بوی خوش را به طرف صورت خود برده و دست بر صورت می

شود، اتحاد( را یادآور می) گرداند و همازوریبین مردم مجمر آتش را می« بندآتش»فاصله که 
از سفره گهنبار،  ، یکی از دهموبدان«بندآتش»خواند. با پایان یافتن کارِ سروش را می موبد کرده

کند(. به طور کلی رسم آماده می) کندك ماهی را به اصطالح رایج جمع میاخوراك سگ و خور
گهنبار، ) های آیینیو سفارش بر این است که از هر خوراك و آشامیدنی که بر سرسفره

 گ دادهای به سجات( بهرهبه جز حلوا و شیرینی) درگذشتگان، درون مهرایزد و پنجه( قرار دارد

                                                                                                                                           
ašǝm vohū 1 شود. به های آغازین آن خوانده میزرتشتی است که به نام نخستین واژه نام دومین دعای مشهور

(. 266: 1332گویری، ) دهد را تشکیل می 22( سه بند از یسنای yeŋhē hātām) هاتامهمراه یَثااَهووَئیریو و یِنْگْهِه
 (.17: 1337پورداود، ) اند اند و در انشاء مانند گاتها شمرده شدهاین ادعیه هر سه منظوم و از قطعات گاسانیک
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ای نان را در ظرف آب کشیده سپس آب آن بر روی شود، برای این کار، نخست دهموبد تکه
-آب اوستا خوانده پیشکش به نماینده سپندارمذ( ریخته، آن نان را در ظرف خالی آب می) زمین

گفته کشد و به ظرف پیشای دیگر در سرکه میای نان در شیر و لقمهگذارد و پس از آن لقمه
مرغ روی برنج با اندکی نان موجود در سیر و سداب، تخم کند، یک تکه از سه تکهضافه میا

مرغ سرخ شده روی آن، ای از تخمزمینی و پیاز، سیرُگ و تکهبرنج، همچنین کمی خوراك سیب
« وگوشتینون»گذارد. اگر گهنبار مرغ زیر آتش، همه را به ترتیب در ظرف خوراك سگ میتخم

بر سر سفره نیست و به جای « زمینی و پیازخوراك سیب»و « مرغبرنج کته و تخم»گر باشد، دی
در آن بناگوش، گیپا و یک پاچه قرار دارد پیشتر بدان اشاره شد و آن ظرف آبگوشتی هست که 

که این پاچه و گیپا و بناگوش به همراه اندکی آبگوشت سهم سگ است و باید بدان ظرف 
به افزایند، این نوع گهنبار اندکی گوشت بریان نیز به غذای سگ می موصوف اضافه گردد، در

 شود.و در اولین فرصت پس از پایان مراسم به سگ داده میاین ترتیب خوراك سگ کامل شده 
پس از آن باید خوراك ماهی آماده گردد. برای این کار، دهموبد شیر سر سفره را در ظرفی  

کند و تکه دوم نان ظرف سیر و سداب را هم در این ریزریز مینان را در آن  ایریخته و لقمه
شود که پس از برگزاری مراسم گهنبار گذارد. بر این اساس، خوراك ماهی نیز آماده میظرف می

باید به آب روان قناتِ جاری در میان روستا رسانده شود تا خوراك ماهیان گردد. در این فاصله، 
بار  21خواهد که با خواندن از حضار می« وَرنشین»رسیده و  دَهمان موبد تقریبا به پایان همازور

 بهره شوند. در این کار خیر، هم« وُهواَشم»بار سرود  13و « یثااهووَئیریو»سرود 
ها به درگاه برای پذیرفته شدن نماز و نیایش« برساد»بخش مراسم، خواندن دعای پایان

شود. در این هنگام، دهموبد یا جمع همراهی میخداوند است که توسط موبد خوانده و با 
ِ بریان بین حضار نان( یا لووُگ و گوشت) دهموبدان بسته به نوع گهنبار به توزیع لُرك، لووُگ

گهنبار گوسفند بریان قرار  بر سر سفره« وگوشتینون»پردازند. چنانکه ذکر شد در گهنبار می
ارد و در حین اجرای مراسم توسط یکی از گیرد، این گوسفند در لگنی بزرگ قرار دمی

شود دهموبدان و به کمک صاحب گهنبار یا یک نفر مرد از خانواده او، گوشت آن ریزریز می
هر نفر دو قرص( ) دهدنان( را به مردم می) و برای توزیع آن، دهموبدی دیگر نخست، لووُگ

گوشت بریان است، او و سپس دهموبدی که در کار ریز کردن گوشت بوده، مسئول توزیع 
ای از آن را بر روی لووُگ توزیع شده در گوشت بریان را در لگنی کوچک ریخته و بهره

 دهد. دست مردم قرار می
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معموال هر نفر سه قرص( و در گهنبار ) دهددهموبد لووُگ به مردم می« نونی»در گهنبار 
با چرخش میان  ه را به کمر بسته،نیز دهموبد چادر شب لُرکی که سر سفره قرار داده شد« لُرکی»

 کند. مردم آن را به صورت سهم هر نفر یک یا دو مشت، پخش می
دهد و سپس از سمت را می« وَرنشین»رسم بر این است که دهموبد، نخست سهم موبد و 

 کند. هر کس که سهم و بهر خود را گرفت از خانه خارجراست آغاز به توزیع لُرك یا لووُگ می
باشد، « وگوشتینون»ا به منزل بعدی و گهنبار آن برسد. شایان گفتن اینکه اگر گهنبار شود ت می

کشد و مردم در پایان و پیش از رفتن مردم به گهنبار بعدی به اصطالح جار مهمانی می« وَرنشین»
کند. برای را برای عموما صرف ناهار در منزل صاحب گهنبار و از طرف او به مهمانی دعوت می

بایستد و به خدابیامرزی  خروجی راهرو خانه مردم از خانه باید صاحب گهنبار در آستانه خروج
پاسخ گوید و برای آنان متقابال طلب خیر کند. مردم با دعاهایی مانند شوند مردمانی که خارج می

 گویند:این عبارات، منزل را ترك می
یر و داخل خیر، اجاق پایدار، گاه گهنبار کمک کارتان باشد، خدایشان بیامرزاد صاحب خ

، صاحب گهنبار هم با 1 خانه آبادان، خدایشان بیامرزاد، اجاق سبز، اجاق قدیمه، روح نیاکان شاد
کار خودتان هم باشد، جای اقوام و دوستانتان سبز، خدایشان عباراتی چون: گاه گهنبار کمک

 دهد. م پاسخ می، به مرد2بیامرزاد هماروانان، آمرزیده باشند، همت کم نکنید
پیشاپیش همه « وَرنشین»جمعی در حالی که موبد و بر همین اساس، مردم به صورت دسته

کنند، در آن روز خانه به خانه در منزل صاحبان گهنبار، حضور یافته و مراسم را به حرکت می
نیاز بی شوند و کسی خود راآورند و هم بهره میبه جا می اتفاق، در دو نوبت صبح و بعدازظهر

شمارد. همه کوششی داند و شرکت در آن را بایسته و واجب میاز حضور در مراسم گهنبار نمی
آغاز شود خود را به مراسم برسانند و « وَرنشین»که گهنبار توسط موبد و  تمام دارند پیش از آن

ز، جمعا به بهره نمانند، این روال در هر شش چَهره گهنبار با هر چَهره پنج روبه اصطالح بی
 مدت سی روز در سال برقرار است.

نیایش به درگاه خداوند، داد و دهش و طلب آمرزش برای  گهنبار از آغاز تا انجام برپایه
شود. حتی اگر گهنبار درگذشتگان قرار دارد و همواره پذیرایی از مردم در آن به وضوح دیده می

سر  مک گهنبار شد، خوردن خوراك و میوهنهم باشد، در هر حال باید به اصطالح هم« لُرکی»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 go:v o gambār komak kāridu vekra, xzāšu biyāmorzā sāhɛb e xeyr o dāxɛl e xeyr, ojāγ pāyadār, 
xuna āvāzun, xzāšu biyāmorzā, ojāγ sāvz, ojāγ γadima, ruh e niyāgun šād,  
2 go:v o gambār komak kāre xojidu but, yāge γripun o dussondu sāwz, xzāšu byāmorzā hmāravunā, 
āmorzida bɛn, hɛmmat kɛm nākrit.  
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مورد درخواست صاحب گهنبار است و چون در  سفره این نوع گهنبار پس از اجرای مراسم،
گهنبار لُرکی، مهمانی و پذیرایی عمومی وجود ندارد، پس از پایان مراسم، آنچه سرسفره هست، 

اچ گُلُگ(، کته، سیر و سداب و کم) زمینی و پیاز، کْماچُگمرغ، خوراك سیبنظیر سیرُگ و تخم
شود. همچنین در میوه، همه توسط اقوام، خویشان و همسایگان میل شده و خدابیامرزی داده می

 خواهیم پرداخت. کنند که بدانهم که گوسفند ندارد به نوعی مردم را مهمان می« نونی»گهنبار 
درباره کردار خداوند، شود که واژه دهش گشتاسب طی تحقیقی در این زمینه یادآور می 

های گهنبار، با یادآوری بخشش اشاره به آفرینش اهورایی او دارد و زرتشتیان در هر یک از چهره
چنانکه گفته شد در  .(196: 1361گشتاسب، ) پردازندخداوند و به یاد دهش او، به خیرات می

همازور بیم( ) ی همازوریشود، آتش را از آشپزخانه برای اجراای که گهنبار برگزار میهر خانه
شود و در در هر خانه با دریافت آتش جدید و افزودن بوی خوش، نو می گیرد، این آتشمی

های گردد. او وظیفه دارد پیش از خاموش شدن آن، آتشانباشته می« بندآتش»مجمر آتش، نزد 
را نزد آتش مقدس  گهنبار نوبت صبح را، هنگام نیمروز به آتشکده برساند و گُلی از آتش مجمر

-آتش»بگذارد و همنشین کند. برای گهنبار نوبت پسین هم این کار، تا پیش از شب باید توسط 

انجام و آتش گهنبار به آتش مقدس بپیوندد. موبدیار شهریار پورسرخابی دلیل این کار را « بند
تنور و اجاق شمارد که به جهت اهمیت این جشن و باور قدما مبنی بر اینکه آتش چنین برمی

ای که گهنبار در آن برگزار شده نباید به خاموشی گراید، این آتش را به آتش مقدس پیوند خانه
دهند تا روشن بماند. نمودی از این باور در دعای مردم هنگام خروج از منزلی که گهنبار در می

و « جاق پایدارا»شود. دعا عبارت تاکیدی شود، خطاب به صاحب گهنبار دیده میآن برگزار می
 رساند.است که جایگاه این آتش افروخته شده در اجاق خانواده را می« اجاق قدیمه»

گفته به طریق بر اساس دعوت پیش« وگوشتینون»از مردم در گهنبار  آباد پذیراییدر شریف 
ل اعالم کرده در منز« وَرنشین»غذایی و ساعتی که  شود که مردم بر اساس وعدهزیر انجام می

ِباالست یا در تابستان ِپایین که مقابل پِسکَمیابند و به ترتیب در پِسکَمصاحب گهنبار حضور می
نشینند، ظرفیت تاالر( که بادگیر دارد و خنک است، در دو ردیف روبروی یکدیگر می) در طنبی

 شود و نخست نانشود، یک نفر مهماندار سر سفره حاضر میکه تکمیل شد، سفره کشیده می
دهد، سپس بشقاب غذا شامل گوشت کوبیده و تنوری را به فواصل معین در سفره قرار می
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کنند.  دهد، دو نفرِ کنار هم، یک بشقاب خواهندداشت که باید شریکی میل، به مهمانان می1کیمَه
سبزی( و یک کاسه آبگوشت به همان ) گوشت کوبیده و کیمه، یک کاسه آش برنج پس از

گیرد و مهمانان آبگوشت کاسه، توسط مهماندار در اختیار مهمانان قرار می صورت دو نفری یک
آش و آبگوشت( نصف کرده و ) را به آش اضافه کرده و مخلوط آش و آبگوشت را در دو ظرف

 کنند. هر یک جداگانه میل می
در زمانی که مهمانان مشغول صرف آش و آبگوشت هستند، مهماندار، نخست ظرف بزرگی 

اند یا میل پس از آن ظرفی از آبگوشت را سر سفره آورده و به کسانی که سیر نشده از آش و
در « سرشکن»دهد. به این آش یا آبگوشت بار دوم دارند، یک یا دو مالقه آش یا آبگوشت می

شود. مهماندار در فواصل تقسیم غذا وظیفه دارد آب هم به مهمانان بدهد. معنای اضافه گفته می
 گیرند. ن جداگانه مورد پذیرایی قرار میمردان و زنا

با صرف غذا، مردم با ذکر همان عباراتی که هنگام خروج از مراسم گهنبار بر لب داشتند با 
دادن خدابیامرزی برای درگذشتگان، واقفین و برپاکنندگان گهنبار و طلب تندرستی و پایداری 

 کنند. مردم بر خود واجبخداحافظی میبرای بجاآورندگانِ مراسم، از آنان سپاسگزاری کرده و 
نمک شوند. اما شمارند که در مهمانی هم به مانند گهنبار شرکت کنند و به اصطالح رایج هم می

ای نه چندان دور، رسم بر این بود که مردم را مهمان کنند هم در گذشته« نونی»در مورد گهنبار 
بدون گوشت این مهمانی صورت  و چون گوسفند و گوشتی در کار نبود معموال با غذای

« جوشکلّه»و یا « آش برنج»یا « کدو و ماش»گرفت. برای نمونه، از مهمانان با خوراك  می
گردید. برخی از صاحبان گهنبار نیز با خرید گوشت و جگر گوسفند همان خوراك پذیرایی می

حث مهمانی گهنبار، دیدند. برای تکمیل مبرا برای مهمانان تدارك می« وگوشتینون»گهنبار 
وجود دارد « دارخاصه»ای نیز موسوم به مهمانی ویژه« وگوشتینون»گفتنی است در گهنبارهای 

که پس از پایان پذیرایی مردم، خانواده صاحب گهنبار و اقوام، به اتفاق نفراتی که صاحب گهنبار 
هایش تا شپز و کمکاند از آدهد همراه با کسانی که در امر پذیرایی دخیل بودهتشخیص می

که پیشتر به نحوه ) شوند که از آنان با آبگوشت بریان و گیپاای حاضر میمهماندار، بر سر سفره
 شود. پخت آن اشاره شد(، پذیرایی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Kima 1 زمینی و پیاز تفت داده شده با گوشت چرخ شده گوسفند به همراه خوراکی است تشکیل یافته از سیب
 گردد.ادویه که معموال به این گوشت، جگر، دل، قلوه و شش چرخ شده نیز اضافه می
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چنانکه پیشتر اشاره شد، بجز گهنبار چهره، گهنبار دیگری به نام گهنبار توجی یا توجِشْن 
یت تندرستی، عموما با همراهی و خیراندیشی مردم و در وجود دارد که بر اساس نذر و به ن

، چَهره و تکرار سالیانه شود. این نوع گهنبار معموال موقوفهها برگزار میآتشکده یا زیارتگاه
و « توختن»سنگ آن در زبان فارسی توجی از فعلی ساخته شده است که معادل و هم ندارد. واژه

(. برگزاری 11: 1361مزداپور، ) است« دا کردن، جبران کردنا»به معنای « توز»ماده مضارع آن 
آن تقریبا همان اجزاء  آباد عموما به نیت تندرستی است. اجزاء سفرهاین نوع گهنبار در شریف

به جای سیر و سداب  1اش، بودن شوربای سروشسفره گهنبار چَهره است که تنها تفاوت عمده
خواند و وع گهنبار، موبد اوستای آفرینگان گهنبار را نمیبر سر این سفره است. در اجرای این ن

کند. در سنت، این به سرایش آفرینگان دَهمان، کرده سروش و همازور دَهمان بسنده می
 موبدیار شهریار پورسرخابی(.) گهنبار چَهره است آفرینگان ویژه

ی آشکار دارد و نکته پایانی اینکه، در جشن گهنبار چنانکه اشاره شد، داد و دهش نمود
پذیرایی، مهمانی، با هم بودن و آگاهی داشتن از احوال یکدیگر، جنبه بارز برگزاری گهنبار 

-است. در روزگاران گذشته که تنگدستی، بیماری و تنگنای معیشتی بر زندگی مردم سایه می

ر تمامی که د ایترین شیوه برای دستگیری تهیدستان بود به گونهانداخت، این روش محترمانه
های دیگر گهنبار، باورمندی های گهنبار این امر مورد تاکید قرار گرفته است. از شاخصهنامهوقف

های موجود در کنار ثروتمندان، نامهمردم به این جشن و برگزاری آن است. به استناد وقف
و طی ریسی و بافندگیِ سنتی بسیاری از مردم عادی و حتی زنانی از روزگار جوانی با چرخ

سالیان دراز، با اندوختن تدریجی سرمایه و خرید و وقف قطعه زمینی، گهنباری را در پیری بنیان 
رسد این رویکرد در باقیات الصالحات( ماندگار بماند. به نظر می) «آبادمانی»اند تا این رویه نهاده

و گاهنبار و  2میَزد اگر»است: طول تاریخ کارایی الزم را داشته است؛ در کتاب دینکرد ششم آمده
آفت( بر غالت و کشت و ورزِ بد ) یاری برای نیکان بکاهد، فرمانرواییِ بد بر مردمان و دردبخت
 (.231: 1361میرفخرایی، ) «حاصلی بر زمین و بدبارانی بیافزایدو کم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود. زده به آن اضافه میمرغ همو سداب است که شیر و شکر به همراه تخم همان سیر شوربای سروش، 1
 شوربای سروش برای تندرستی زندگان است و سیر و سداب برای روانشادی درگذشتگان.

های غیر مایع مانند نان و گوشت و میوه و ( به نذرها و پیشکشیmēzdدرپهلوی مِزد ، myazdaدر اوستا) میَزد 2
های مایع زُوهْر( قرار دارد که پیشکشی) «زَور»برند و در برابر های نیایش و ستایش میند که به آیینگویجز آن می

 (.1791: 2، ج1332دوستخواه، ) است
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 نتیجه 
آسمان، آب، زمین، گیاه، حیوان و ) گانه خداوندیجشن کهن گهنبار به پاس آفرینش شش

 آباد با حضور یکپارچه و همراهی خانه به خانه مردم در هر شش مرحله برگزارانسان( در شریف
گردد، نماز و نیایش به درگاه خداوند به صورت جماعت و انجام داد و دهش از اجزای  می

اصلی و مهم مراسم است. داد و دهش نمادی از دهشِ آفرینش توسط خداوند تلقی شده و با 
های زراعی و باغی و استفاده از عواید آن برای تامین مخارج مراسم، طی مینتکیه بر وقف ز

اجرا  خشکبار آیینی() یا دادن لُرك« هزار و یکی نان»عمل به نیت واقفین، عموما مبنی بر طبخ 
شناسانه گردد و با پذیرایی و مهمانی از مردم همراه است. در این جشن مهم، اگر مبنای ریشهمی

شود ای خاص دیده میمدنظر قرار گیرد، همه آن معانی در اجرای گهنبار با جلوه «جشن» واژه
پذیرایی از مردم( و ) سه رکن اساسی گهنبار شامل نیایش همگانی، دهش ها درکه این جلوه

یابد. نکته قابل توجه اینکه هیچ جشنی به مانند گهنبار طلب آمرزش برای درگذشتگان تبلور می
جمعی مردم در این ر ندارد و فریضه دانستنِ کمک در برپایی و شرکت دستهدر طول سال تکرا

ها یعنی پاسداشت محیط زیست را نیز در بر سال، لزوم توجه به دیگر آفریده گانهجشن شش
-گانه آفرینش بر سر سفره گهنبار این توجه و پاسداشت دیده میدارد که از طریق نمادهای شش

امشاسپند( است که مینوی افزاینده، ) دها معرف یک ویژگی خداوندیشود. هر کدام از این نما
گیرد و از این طریق نیک، شهریاری، خردکامل، رسایی و جاودانگی خداوند را در برمی اندیشه

های اهورایی را با نیایش، دهش و درخواست آمرزش، مداوم در طول سال توجه به آفریده
 کند. گوشزد می
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